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*Samkvæmt fjölmiðlakönnun Gallup í mars 2007.
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Klæðist vesti skreyttu 
gulli og demöntum

Á mánudaginn heldur Urður í tónleikaferð
ásamt níu mánaða dóttur sinni, barnfóstru og 
öðrum liðsmönnum sveitarinnar.

Urður Hákonardóttir, söngkona danssveitari
Gus, hefur lengur ve iðtó l

sannfæra blaðamann um að þetta sé alvöru demanta-  

og gullskreyting.„Ætli það hafi ekki kostað svona um 2,5 milljónir
þetta vesti, en ég fékk náttúrlega tsegir hún h

útivistFIMMTUDAGUR 26. APRÍL 2007

Á kajak um StrandirHaraldur Njálsson, varafor-maður Kayakklúbbsins, segir Hornstrandir vinsælar. BLS. 2

Hornstrandir vin-
sæll kajakstaður BT bæklingur fylgir   Fréttablaðinu í dag

www.xf.is

LÍFEYRISGREIÐSLUR EIGA AÐ 
BERA 10% SKATT LÍKT OG 
FJÁRMAGNSTEKJUR 

Veitir þér aðgang að
29 vatnasvæðum

vítt og breitt um landið
fyrir aðeins 5000 kr.

Handbók með ítarlegum
upplýsingum, kortum o.fl.

fylgir frítt með!

Fæst á N1, í veiðivöruverslunum
og á www.veidikortid.is

Friðrik Þór Friðriksson 
leikstjóri og menntamálaráðu-
neytið skrifuðu nýverið undir 
samning til fimmtán ára sem 
tryggir skólum rétt til að sýna 
allar kvikmyndir hans. Kvik-
myndir Friðriks hafa undanfarin 
ár verið sýndar í grunnskólum 
landsins án greiðslu og gladdist 
Friðrik mjög yfir því að þetta 
skyldi leitt til lykta. „Myndirnar 
hafa verið sýndar ólöglega 
undanfarin ár en nú verða þessar 
sýningar loksins löglegar.“ 
Samningurinn tryggir leikstjóran-
um tvær milljónir á ári, þrjátíu 
milljónir samtals, og segir 
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir 
að helsta gagnrýnin á þennan 
samning muni verða hversu 
upphæðin sem íslenska ríkið 
greiðir sé lág. 

Myndirnar lög-
legar í skólum

 Lögreglan á höfuð-
borgarsvæðinu hefur fundið 
barnaklám í tölvum fjórtán ein-
staklinga það sem af er þessu ári. 
Leitað hefur verið í 38 tölvum, auk 
þess sem hald hefur verið lagt á 76 
muni sem tengdir eru umræddum 
tölvum.

Af þessum fjórtán einstakling-
um sem barnaklám hefur fundist 
hjá hafa sex verið handteknir eftir 
tilkynningar Interpol eða Europol 
um starfandi barnaklámhringi 
erlendis sem teygt hafa anga sína 
hingað til lands. Hinir átta hafa 
verið handteknir eftir tilkynningar 
frá barnaverndarnefndum eða 
eftir öðrum leiðum.

Hluti þeirra 38 tölva sem lög-
reglan hefur lagt hald á er enn í 
rannsókn því ástæða hefur þótt til 

að leita frekar í þeim þar sem 
þegar hefur fundist eitthvað af 
barnaklámi í þeim. Umræddir ein-
staklingar, allir karlmenn, eru á 
ýmsum aldri.

„Við sjáum að þetta er að auk-
ast,“ segir Björgvin Björgvinsson, 
yfirmaður kynferðisbrotadeildar 
lögreglunnar á höfuðborgarsvæð-
inu. „Miðað við hlutfall af þeim 
málum sem koma inn mánaðar-
lega er þetta einn af stærri þáttun-
um. Nú er það orðin vinnuregla 
hjá okkur að um leið og við fáum 
tilkynningu frá barnaverndar-
nefnd varðandi grunsemdir um 
barnaklám fer alltaf fram hand-
taka og hald er lagt á tölvubúnað í 
kjölfarið.“

Björgvin segir að ákveðnar hug-
myndir séu nú í kerfinu til varnar 

þessari þróun, meðal annars um 
hvort líta eigi til aðferða Norð-
manna. Þeir hafi komið upp bún-
aði sem virki þannig að viðvörun 
frá lögreglunni birtist á skjánum 
ætli menn að fara inn á barna-
klámsíður. Bent sé á að það sé brot 
á lögum að fara inn á þessar síður. 
Sú aðferð hafi gefist vel þar í 
landi.

„Það er verið að athuga hvað 
hægt sé að gera í vörnum hér á 
landi til að minna fólk á að það sé 
komið inn á svæði sem varðar við 
lög að fara inn á,“ segir Björgvin. 
„Þær aðgerðir verða að vera í 
samstarfi við alla þá þjónustuaðila 
sem eru með netþjónustu hér. 
Þetta er í ákveðnum farvegi, bæði 
í dómsmálaráðuneytinu og hjá lög-
reglunni.“

Æ meira finnst af 
barnaklámi í tölvum
Barnaklám hefur fundist í tölvubúnaði fjórtán einstaklinga það sem af er þessu 
ári. Yfirmaður kynferðisbrotadeildar lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu segir  
vandann fara vaxandi. Unnið er að vörnum gegn þessari þróun hér á landi. 

 Þorsteinn Njálsson, læknir á Kára-
hnjúkum, segir forsvarsmenn Impregilo hafa vitað 
af veikindum af völdum mengunar í aðrennslisgöng-
um virkjunarinnar frá því að þau komu fyrst upp 10. 
apríl. Hann gagnrýnir að ekki hafi verið brugðist við 
strax, heldur menn sendir inn í göngin þar til Vinnu-
eftirlitið stöðvaði vinnu þar í fyrradag. Þorsteinn 
hefur sent Vinnueftirlitinu lista með nöfnum 180 
starfsmanna sem hafa veikst vegna mengunarinnar.

Fljótlega fór að bera á alvarlegum veikindum. Einn 
maður liggur nú á sjúkrahúsi í Póllandi með raskanir 

á miðtaugakerfi og tveir voru útskrifaðir af spítala í 
Neskaupstað í gær, enn óvinnufærir. Sá pólski var 
sendur utan þar eð hann hefði ekki getað greitt fyrir 
dýrar rannsóknir hérlendis. Alls eru á annan tug 
manna enn óvinnufærir.

Þorsteinn segir jafnframt að mörg dæmi séu um að 
menn hafi hætt vinnu og snúið heim vegna ills aðbún-
aðar. Ómar Valdimarsson, talsmaður Impregilo, segir 
að strax hafi verið brugðist við en það hafi greinilega 
ekki nægt. Hann kannast ekki við að menn hafi hætt 
störfum vegna lélegs aðbúnaðar.  

Vitað um veikindin í tvær vikur

Jóhannes Geir Sigur-
geirsson lætur í dag af störfum 
sem stjórnarformaður Landsvirkj-
unar, en hann hefur gegnt því 
starfi í tíu ár. 

Nýr stjórnar-
formaður verður 
Páll Magnússon, 
bæjarritari í 
Kópavogi og 
fyrrverandi
aðstoðarmaður
Valgerðar 
Sverrisdóttur
ráðherra.

Ársfundur
Landsvirkjunar
verður haldinn í 
dag og eru fimm 
menn í stjórn 
fyrirtækisins,
skipaðir af 
stjórnarflokkun-
um. Framsóknar-
flokkurinn skipar 
stjórnarformann.

Samkvæmt heimildum 
Fréttablaðsins verða engar 
frekari breytingar gerðar á 
stjórn fyrirtækisins að sinni. 

Páll tekur við 
formennsku



Bræðurnir Karl og 
Steingrímur Wernerssynir hafa 
keypt ríflega fjórðungshlut 
Ingunnar, systur þeirra, í 
alþjóðlega fjárfestingarfélaginu 
Milestone og eiga þar með félagið 
að öllu leyti. „Við höfum verið í 
farsælu samstarfi í nokkur ár. 
Það lá fyrir tilboð frá henni til 
okkar bræðra sem við tókum. 
Tímapunkturinn var því ágætur 
fyrir alla,“ segir Karl.

„Mig langaði til að vera 
sjálfstæð og ákvað því í samráði 
við bræðurna að fara út úr 
Milestone,“ segir Ingunn. Hún 
stofnaði fyrir ári síðan sitt eigið 
fyrirtæki sem nefnist Inn 
fjárfesting og sinnir góðgerðar-
málum og fjárfestingum, meðal 
annars á sviði menningar og lista. 

Milestone skilaði 21,4 milljarða 
hagnaði árið 2006. Félagið á meðal 
annars Sjóvá, Askar Capital og 
eignarhluti í Actavis og Glitni.

Systirin selur 
bræðrum sínum

Þjófnaðarmál voru 
þingfest nánast á færibandi í 
Héraðsdómi Reykjavíkur í gær. 
Um var að ræða stuld á allt frá 
sælgæti og upp í vörur að 
andvirði tuga þúsunda króna. 

Maður á fertugsaldri var 
ákærður  fyrir að stela sælgæti 
og fatnaði. Einnig var hann 
ákærður fyrir að svíkja út í 
áföngum tæpar ellefu þúsund 
krónur í Olís.

Tveir menn voru ákærðir fyrir 
að stela vörum að verðmæti 
rúmlega 30 þúsund króna í Bónus, 
auk þess sem annar þeirra stal 
tveimur Bacardi-flöskum úr 
Vínbúðinni í kringlunni.

Fjórði maðurinn stal fimm 
ilmvatnsglösum að verðmæti 
ríflega 22 þúsund, svo og húfu í 
verslun í Smáralind.

Þjófnaðarmál á 
færibandi

 „Vandinn er að fólk sér 
ekki tilganginn í því að hætta. Með 
því að bjóða upp á úrræði til langs 
tíma þar sem fólk getur farið 
rólega af stað er því að minnsta 
kosti gefin von,“ segir Jórunn Frí-
mannsdóttir, formaður Velferðar-
ráðs Reykjavíkur.

Með tilstyrk félagsmálaráðu-
neytisins hefur Reykjavíkurborg 
keypt húsið að Njálsgötu 74. Þar á 
að opna heimili fyrir tíu heimilis-
lausa karla næsta haust. Um er að 

ræða sambæri-
leg heimili og 
nú þegar eru 
starfrækt á 
Miklubraut og 
Gunnarsbraut.
Jórunn segir að 
ótrúlega vel 
hafi tekist til á 
þessum tveim-
ur heimilum. 

Þar hafi menn hægt og rólega 
verið í endurhæfingu.

„Þetta er viðvarandi lausn í átt 
til endurhæfingar,“ segir Jórunn. 
„Ef gengur vel og einstaklingur 
getur farið að vinna á kannski 
tveimur eða þremur árum er 
möguleiki á að hann geti jafnvel 
farið í alveg sjálfstæða búsetu.“

Á Njálsgötu verður ekki gisti-
skýli eins og sagði í Fréttablaðinu 
í gær heldur heimili þar sem menn 
hafa fasta búsetu. Skýli fyrir 
næturgistingu er hins vegar í 
Þingholtsstræti.

Jórunn segir að heimilismenn á 
Njálsgötu 74 verði karlmenn sem 
átt hafi í langvarandi erfiðleikum 
og hafi ekki getað rifið sig upp 
þrátt fyrir ítrekaðar meðferðir.

„Þeir þurfa að fá að vera þeir 

sjálfir en í vernduðu umhverfi og 
með sitt skjól. Það er ekki gerð 
krafa á menn um eitt eða neitt 
heldur er þetta leið til þess að þeir 
upplifi sig þannig að þeir eigi 
heimili og tilheyri einhverju. Hver 
maður hefur rúmgott herbergi og 
getur verið þar með sína hluti. 
Þetta er endurhæfing án þess að 
það séu miklar kvaðir en með mik-
illi félags- og heilbrigðisþjón-
ustu,“ segir Jórunn. Starfsmaður 
verður á vakt allan sólarhringinn 
á heimilinu.

Eftir að frétt Fréttablaðsins um 
nýja heimilið á Njálsgötu 74 birt-
ist í gær höfðu nokkrir nágrannar 
samband við velferðarsvið 

Reykjavíkurborgar til að spyrjast 
fyrir um væntanlega starfsemi.

„Nágrannarnir koma til með að 
vita afskaplega lítið af þessu. 
Þetta eru engir djammarar heldur 
einstaklingar sem fer lítið fyrir. 
Yfirleitt eru þessir menn félags-
lega einangraðir og þurfa mikinn 
stuðning,“ segir Jórunn og bætir 
því við að í gær hafi bréf verið 
send út til um 500 heimila í 
nágrenni Njálsgötu 74 þar sem 
heimilið fyrirhugaða er kynnt.

„Velferðarráð væntir þess að 
íbúar þar taki starfseminni fagn-
andi og bjóði nýja íbúa velkomna,“ 
segir í bókun velferðarráðs frá í 
gær. 

Íbúar á Njálsgötunni 
fagni nýjum grönnum
Velferðarráð Reykjavíkur væntir þessi að nágrannar fagni nýju heimili fyrir 
heimilislausa á Njálsgötu. Kynningarbréf er á leið til 500 heimila. Jórunn 
Frímannsdóttir, formaður velferðarráðs, segir góða reynslu af slíkri starfsemi. 

Bræðurnir Ólafur 
og Pétur Sigurðssynir frá Árskógs-
sandi urðu heldur betur hissa þegar 
hákarl flæktist í línunni hjá þeim 
skammt norður af Siglufirði í gær.

„Pétur bróðir stökk upp í fangið 
á mér skjálfandi af hræðslu þegar 
hann sá hákarlinn koma um borð. 
Sjálfur var ég alveg óhræddur,“ 
segir Ólafur og hlær. 

Þeir bræður voru í róðri á línu-
bátnum Særúnu EA 251 þegar 
atvikið átti sér stað. Hákarlinn er 
um fimm metrar á lengd og að 
sögn Ólafs var hann sprelllifandi 
þegar bræðurnir hífðu hann um 
borð. „Hann var hinn rólegasti og 
barðist ekkert um. Við snerum 

honum við og hann drapst fljót-
lega,“ segir Ólafur.

Bræðurnir tóku fenginn með sér 
í land á Árskógssandi og segist 
Ólafur vonast til þess að geta étið 
hákarlinn á næsta þorrablóti. „Við 
ætlum að reyna að fá einhvern til 
að verka hann fyrir okkur. Svo 
rennum við honum niður með 
ísköldum Kalda á þorranum,“ segir 
Ólafur og á þar að sjálfsögðu við 
bjórinn Kalda sem framleiddur er 
á Árskógsströnd.

Verður étinn á næsta þorra

 Rúmlega tvítugur 
karlmaður hefur verið ákærður 
fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur 
fyrir margvísleg brot. 

Þeirra á meðal er stórfelld 
líkamsárás, þar sem hann réðst á 
átján ára pilt og misþyrmdi 
honum svo að hann hlaut dreift 
heilamar, auk þess sem hann 
bólgnaði aftan á höfði og marðist 
á auga og vinstri öxl. 

Sá atburður gerðist á veitinga-
húsinu Rauða ljóninu á Seltjarnar-
nesi. Fórnarlambið krefst 
tæplega þriggja milljóna króna í 
skaðabætur.

Þá er auk þessa gefin út önnur 
ákæra á hendur manninum fyrir 
að hafa stolið tveimur mynd-
bandsupptökuvélum og myndavél 
fyrir ríflega 200 þúsund krónur í 
BT í Kringlunni, og hafa í fórum 
sínum rúmlega níu grömm af 
marijúana.

Misþyrmdi 
átján ára pilti

Jóhann, sjáið þið ofsjónum yfir 
þessu magni?

 „Af hverju kaupir gamli góði Villi borgarstjóri 
ekki bara hús fyrir þessa menn við hliðina á sjálfum 
sér uppi í Breiðholti?“ spyr Pétur Gautur Svavars-
son, einn eigenda Njálsgötu 76 sem er við hlið vænt-
anlegs heimilis fyrir heimilislausa.

Kurr er meðal nágranna vegna heimilisins sem 
borgin hyggst reka á Njálsgötu 74. Íhuga sumir 
íbúarnir að hefja undirskriftasöfnun gegn starfsem-
inni. Telja þeir að nóg sé komið af slíkum heimilum á 
litlu svæði í miðborginni.

„Auðvitað þarf þetta fólk að vera einhvers staðar 
en þarf það endilega að vera við hliðina á mér? Ég hef 
áhyggjur af því að fasteignin mín sé að falla í verði 
með þetta fólk þarna. Við viljum að þarna séu venju-
legar fjölskyldur eins og skipulagið gefur til kynna 
og að þetta fari í grenndarkynningu svo við getum 
sagt það sem okkur finnst. Það er mikill hugur í fólki 
hér að þetta verði aldrei,“ segir Pétur Gautur.

„Það er alveg furðulegt að þessu er bara dembt á 
okkur umyrðalaust,“ segir Sigfús Þ. Sigmundsson, 
sem býr á Njálsgötu 79. „Þótt það sé kynningarbréf á 
leiðinni núna virðist sem ákvörðunin hafi þegar verið 
tekin því húsið hefur verið keypt. Sjálfum líst mér 

illa á að hafa slíka starfsemi inni í barnmörgu hverfi 
og aðeins fáeina metra frá leikskólanum hér í göt-
unni. Við vitum ekki einu sinni hvort þessir menn fái 
að vera áfram í neyslu.“ 

 Hermann Hermanns-
son mun á næstu dögum láta af 
störfum hjá 365 miðlum, eftir 

tæplega fjórtán ára 
starf hjá fyrirtæk-
inu og forverum 
þess. Hermann 
gegndi síðast stöðu 
framkvæmdastjóra
rekstrarsviðs
ásamt stöðu 
útgáfustjóra
prentmiðla hjá 365.

 „Ég er búinn að vera þarna 
meira og minna síðan ég kláraði 
háskólann og þetta er orðið 
ágætt,“ segir Hermann. 

Ritstjórn Fréttablaðsins óskar 
Hermanni velfarnaðar á nýjum 
vettvangi og þakkar honum afar 
vel unnin störf og gott samstarf í 
gegnum árin.

Kveður eftir 
langan feril

Fjölmiðlar hafa gert 
of mikið úr viljayfirlýsingum 
þeim sem undirritaðar verða í 
dag í Ósló, að mati Valgerðar 
Sverrisdóttur utanríkisráðherra. 
Hún ítrekar að ekki komi til 
hersetu Norðmanna; viljayfir-
lýsingarnar séu ekki varnar-
samningar. Að öðru leyti vill hún 
ekki tjá sig um málið.

Steingrímur J. Sigfússon, 
þingmaður Vinstri grænna, sagði 
í gær í viðtali við Vísi að 
yfirlýsingarnar væru „ekki 
þjóðréttarlega bindandi“. Ný 
ríkisstjórn „gæti aftengt þetta 
mál ef svo sýnist án mikils 
skaða“.

Eru ekki varn-
arsamningar





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

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

 Endanlegt skipulag 
svokallaðs Höfðatorgs verður 
kynnt í dag. Höfðatorg afmarkast 
af Borgartúni, Skúlatúni, 
Skúlagötu og Höfðatúni. Að því er 
segir í tilkynningu frá Höfðatorgi 
ehf. verða eldri hús við Skúlagötu 
og Höfðatún rifin til að rýma 
fyrir nýbyggingum. Andstaða 
hefur verið meðal íbúa í Túnunum 
vegna verkefnisins, sem þegar 
hefur staðið í nokkur ár með 
ónæði og raski. Íbúarnir hafa 
meðal annars áhyggjur af því að 
væntanleg háhýsi varpi dimmum 
skuggum yfir hverfið og telja 
óljóst hvernig vindar leiki 
byggðina. Eitt húsanna er þegar 
risið. Fljótlega hefjast fram-
kvæmdir við nítján hæða 
skrifstofuturn.

Útlit háhýsa 
kynnt í dag

 Börn í leikskólum 
hérlendis hafa aldrei verið fleiri. Í 
desember voru rúmlega 17.300 
börn í leikskólum á Íslandi og 
hafði  fjölgað um rúmlega 350 frá 
fyrra ári, um 2,1 prósent. Í frétt á 
vef Hagstofunnar segir að þetta 
sé töluvert meiri fjölgun en 
undanfarin ár. 

Viðvera barna í leikskólum 
lengist stöðugt og fer hlutfall 
þeirra barna sem eru skráð í 
minnst átta tíma viðveru á dag 
hækkandi. Árið 1998 voru rúm
fjörutíu prósent barna í leikskól-
um skráð í svo langa viðveru en 
fjórum árum síðar var hlutfallið 
komið í rúm sextíu prósent.

Fjölgar stöðugt 
og eru lengur

 Franski stjórnmála-
maðurinn François Bayrou, sem 
varð í þriðja sæti í fyrri umferð 
forsetakosninganna um síðustu 
helgi, sagðist í gær hvorki ætla að 
styðja hægrimanninn Nicolas 
Sarkozy né sósíalistann Ségolène 
Royal í seinni umferð kosning-
anna, sem haldin verður 6. maí.

„Ég ætla ekki að gefa neinar 
leiðbeiningar um það, hvernig fólk 
á að kjósa,“ sagði Bayrou í gær, og 
bætti því við að hann vissi ekki 
sjálfur hvernig hann ætti að verja 
atkvæði sínu. 

Í kosningabaráttunni höfðaði 
hann til miðjunnar í frönskum 
stjórnmálum og uppskar sjö millj-
ónir atkvæða. Þau Sarkozy og 
Royal gera sér bæði vonir um að 
hljóta þau atkvæði í seinni umferð-
inni. Í skoðanakönnunum nú í vik-

unni hefur Sarkozy mælst með 
örlítið meira fylgi en Royal.

„Nicolas Sarkozy og Ségolène 
Royal, í elífri baráttu milli hins 
eilífa vinstris og hins eilífa hægris, 
munu ekki bæta heldur gera illt 
verra, hvort heldur litið er til efn-
hagsmála, félagsmála eða stjórn-
mála.“

Hann beindi spjótum sínum í 
báðar áttir, sagði Sarkozy vilja 
ganga allt of langt í efnahagsum-
bótum en að Royal væri of varkár. 
Hann sagði Sarkozy vera allt of 
stjórnsaman og hreinlega stofna 
lýðræði Frakklands í voða, en 
sagðist á hinn bóginn óttast að 
Royal myndi sóa almannafé og 
kæfa hagvaxtarmöguleika.

Hann sagði að þau hefðu bæði 
hringt í sig á mánudaginn og sagð-
ist alveg til í ræða málin við þau 

bæði. Skoðanakannanir sýna að 
fylgið sem hann hlaut, alls sjö 
milljónir atkvæða, skiptist nokkuð 
jafnt á milli þeirra beggja.

Í gær tilkynnti Bayrou síðan 
stofnun nýs stjórnmálaflokks, sem 
hann nefndi lýðræðisflokk og 
stefnir á framboð í þingkosning-
unum í sumar. Hann hefur starfað 
með UDF-flokknum, sem venju-
lega hefur greitt atkvæði með 
íhaldsöflunum á þingi, en í kosn-
ingabaráttunni reyndi Bayrou að 
fara bil beggja og höfða ekki síður 
til vinstrimanna en hægrimanna.

Sumir flokksfélagar hans í UDF 
fóru þó ekki að fordæmi Bayrous 
heldur lýstu yfir stuðningi við Sar-
kozy. Í kosningunum á sunnudag-
inn hlaut Royal nærri 26 prósent 
atkvæða en Sarkozy rúmlega 31 
prósent.

Gefur kjósendum 
engar leiðbeiningar
François Bayrou segir bæði Nicolas Sarkozy og Ségolène Royal vera slæma kosti 
fyrir kjósendur í Frakklandi. Hann neitar að taka opinbera afstöðu.

Í fyrsta sinn beinist 
athygli almennings og fjölmiðla á 
Norður-Írlandi meira að hópum 
herskárra mótmælenda heldur en 
að herskáum kaþólikkum í Írska 
lýðveldishernum (IRA).

Óháð sérfræðinganefnd sem 
hefur eftirlit með starfsemi 
ólöglegra vopnaðra hópa greindi 
frá því í gær að tveir stærstu 
hópar herskárra mótmælenda 
neituðu enn að afvopnast og að 
rækju umfangsmikla undirheima-
starfsemi. Tvö ár eru síðan IRA 
afvopnaðist og hafnaði ofbeldi. 
Nefndin sagði þó hættu geta 
stafað frá nokkrum klofnings-
hópum úr IRA.

Neita að af-
henda vopn sín

Löggjafarþing
Mexíkóborgar samþykkti í gær að 
gera fóstureyðingar á fyrstu tólf 
vikum meðgöngu löglegar í 
borginni. Í Mexíkó eru fóstureyð-
ingar aðeins löglegar ef um er að 
ræða nauðgun, alvarlega fæðingar-
galla eða ef líf móður er í hættu.

Meirihluti Mexíkómanna 
tilheyrir kaþólsku kirkjunni, sem 
stóð fyrir miklum mótmælum í 
aðdraganda atkvæðagreiðslunnar. 
Andstæðingar fóstureyðinga 
hyggjast áfrýja ákvörðuninni til 
hæstaréttar landsins.

Fóstureyðingar 
gerðar löglegar

 Boris Jeltsín, fyrr-
verandi Rússlandsforseti, var 
jarðsettur í gær í Novodevitsí-
kirkjugarðinum þar sem eru 
grafnir margra helstu listamanna 
og stjórnmálaleiðtoga Rússlands. 
Vladimír Pútín, arftaki Jeltsíns í 
forsetaembættinu, sagði stuttu 
eftir athöfnina að hann myndi 
halda í heiðri þau markmið sem 
Jeltsín hefði barist fyrir.

Athöfnin var hátíðleg og haldin í 
samræmi við gamlar hefðir sem 
lítið hefur verið hampað í Rúss-
landi nútímans. Tveir fyrrverandi 
forsetar Bandaríkjanna, þeir Bill 
Clinton og George H. W. Bush, 
voru viðstaddir athöfnina ásamt 

John Major, fyrrverandi forsætis-
ráðherra Bretlands, og fjölmörg-
um öðrum fyrrverandi ráðamönn-
um á Vesturlöndum.

Pútín sagði Jeltsín hafa „af fullri 
einlægni reynt að gera allt til þess 
að bæta líf milljóna Rússa“. Pútín 
sagðist ætla að vinna áfram að 
sömu markmiðum, en útskýrði þó 
ekki nánar hvað hann ætti við.

Pútín hefur verið gagnrýndur 
fyrir að ganga þvert gegn lýðræðis-
umbótum Jeltsíns með því að 
þagga niður í stjórnarandstæðing-
um og krefjast skilyrðislausrar 
hlýðni af stuðningsmönnum 
sínum, sem eru í meirihluta á rúss-
neska þinginu.

Pútín segist fylgja stefnu hans



BJÓÐUM  FIMM DYRA PICANTO DÍSIL 
Á LÆKKUÐU VERÐI, 1.450.000 KR. 

GLEÐILEGT
SUMAR Á KIA
PICANTO DÍSIL 

Eyðir aðeins 4,2 lítrum á hundraðið í blönduðum akstri. 

Það er fátt gleðilegra en að byrja sumarið á því að kaupa sér 
góðan bíl. KIA Picanto er einkar lipur, fallegur og sparneytinn
smábíll með skynsamlegri rýmisnýtingu. Nú getum við boðið 
fimm dyra Picanto dísil á lækkuðu verði, 1.450.000 kr. (verð 
áður 1.560.000 kr.). Picanto er einnig fáanlegur sjálfskiptur, einn 
fárra smábíla.

Fæst einnig með sparneytinni bensínvél á aðeins 1.365.000 kr.

Engin útborgun, 21.257 kr. á mánuði*
*M.v. 100% lán og 84 mánaða gengistryggt bílalán frá AVANT.
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Epli, gulrætur
og enginn viðbættur sykur

Nýtt
bragð!

Aðeins
46 hitaeiningar í 100 g

www.vg.is
kynntu þér málið á

KRAFTMIKIÐ
SAMFÉLAG

Engin hárgreiðslustofa 
er rekin í óleyfi í bílskúr við hús 
eitt í Lyngheiði í Kópavogi. Þetta 
er niðurstaða úrskurðarnefndar 
sem þar með staðfestir ákvörð-
un Heilbrigðiseftirlits Hafnar-
fjarðar og Kópavogssvæðis um 
að skipta sér ekki frekar af 
rekstri hinnar meintu hár-
greiðslustofu.

Haustið 2004 kærði íbúi við 
Lyngheiði nágranna sinn fyrir að 
reka hárgreiðslustofu í bílskúrn-
um. Heilbrigðiseftirlitið taldi 
reksturinn ekki hafinn og því 
ekki ástæðu til afskipta. Sumarið 
2005 var aftur kært vegna hinnar 
meintu hárgreiðslustofu. Athug-
un heilbrigðiseftirlitsins leiddi 
ekkert  í ljós um slíkan rekstur. 
Þá var kært til úrskurðar-
nefndarinnar.

Sagði í kærunni að starfsemi 
hárgreiðslustofunnar færi aðal-
lega fram á kvöldin og um helgar. 
Heilbrigðiseftirlitið hefði ekki 
sinnt eftirliti sínu sem skyldi og 
gögn sýndu fram á reksturinn.

Úrskurðarnefndin taldi á hinn 
bóginn að málið væri fullkannað. 
Heilbrigðiseftirlitið hefði að 
beiðni úrskurðarnefndarinnar 
farið tvær eftirlitsferðir til við-
bótar í Lyngheiðina; á fimmtu-
dagskvöldi klukkan átta og á laug-
ardegi klukkan tvö. „Við þá 
athugun kom ekki fram að starf-
rækt væri hárgreiðslustofa,“ segir 
úrskurðarnefndin.

Engin hárgreiðslustofa í skúr

 „Ég er með efasemdir 
um að þetta sé mannúðleg aðferð,“ 
segir Sigríður Ásgeirsdóttir, for-
maður Dýraverndarsambands 
Íslands, um aflífun fuglanna á Sel-
fossi á þriðjudaginn. 
 „Það hafa gengið ýmsar sögur um 
með hvaða hætti kjúklingar eru 
aflífaðir á kjúklingabúum. Sam-
kvæmt dýraverndarlögum á að 
aflífa dýr með skjótum og sárs-
aukalausum hætti, en að kæfa þau 
svona með eitri, mér líst ekki á 
það,“ segir Sigríður. Hún hefur 
ekki náð að kynna sér aflífun 
þriðjudagsins til hlítar en ætlar að 
hafa samband við dýralækna og 
láta rannsaka málið. „Það er ekki 

hægt að neita 
því að þetta kom 
illa við okkur,“ 
segir hún.

Ríflega 2.500 
fuglar voru 
aflífaðir á 
æfingu Land-
búnaðarstofn-
unar vegna 
fuglaflensufar-

aldurs og var það gert með kol-
díoxíði.

Slík aflífun fer þannig fram að 
fyrst er lokað fyrir loftræstingu í 
búinu og gasið leitt inn í húsið. 
Eftir tíu mínútur eiga fuglarnir að 
vera dauðir. Þá ganga starfsmenn 

í eiturefnabúningum inn í búið og 
sannreyna að svo sé, áður en gas-
inu er hleypt út aftur. Að lokum 
eru fuglarnir tíndir úr búrunum 
og bornir út í lekaheldan gám til 
flutnings á urðunarstað eða í 
brennslu.

Hænur byrja að verpa fimm til 
sex mánaða gamlar og verpa í eitt 
til tvö ár. Þegar varpið minnkar er 
þeim fargað. Fuglarnir sem 
aflífaðir voru á Selfossi í fyrradag 
voru við aldur. 

Halldór Runólfsson yfirdýra-
læknir segir aflífunina hafa verið 
framkvæmda með dýraverndar-
sjónarmið í huga og með viður-
kenndu efni. 

Á að leggja hraðlest milli 
Reykjavíkur og Keflavíkurflug-
vallar?

Ætti að leyfa hjónabönd sam-
kynhneigðra?

„Ég blygðast mín fyrir 
hönd Þjóðkirkjunnar, og ég veit að 
ég tala fyrir hönd margra presta, 
fyrir það að réttindabarátta sam-
kynhneigðra skyldi ekki hafa náð 
lengra á þessum fundi,“ segir séra 
Bjarni Karlsson, sóknarprestur í 
Laugarneskirkju, um það að tillaga 
um að prestar mættu gefa saman 
samkynhneigða var felld á Presta-
stefnu á Húsavík í gær. Tillaga 42 
presta og guðfræðinga þess efnis 
var felld með 64 atkvæðum gegn 
22. Biskup mælti fyrir því að til-
laga kenningarnefndar Þjóðkirkj-
unnar um að heimila prestum að 
blessa sambúð samkynhneigðra, 
eins og gert hefur verið, yrði sam-
þykkt, og var hún samþykkt í 
meginatriðum með 69 atkvæðum 
gegn 19. Biskup mun útfæra álykt-
unina frekar og verður hún lögð 
fyrir kirkjuþing í haust.

Bjarni segir niðurstöðuna von-
brigði og að tillagan hafi verið felld 
með meiri mun en hann átti von á. 
„Hitt er annað að prestastéttin á 
ekki kirkjuna. Það bara er ekki 
þannig. Jesús Kristur á kirkjuna 
og allir söfnuðurnir í landinu 
mynda kirkjuna. Þannig að þó svo 
að þetta sé fellt hér í einni atkvæða-
greiðslu er það enginn endir. Ég 
held að allt fólk, líka það sem er 
mjög andstætt réttindum samkyn-
hneigðra, geri sér grein fyrir því 
að það stefnir ekki í neitt annað en 
að samfélag okkar og kirkjan nái 
þeim þroska að sýna öllu fólki virð-
ingu óháð kynhneigð.“

Bjarni tekur þó fram að umræða 
um málið hafi verið góð, málefna-
leg og heiðarleg, og að biskup eigi 
þakkir skilið fyrir að gefa umræð-
unum svona mikinn tíma. „Hann 
hafði það algjörlega í sinni hendi.“

„Þessi niðurstaða kemur okkur í 
sjálfu sér ekkert á óvart,“ segir 
Frosti Jónsson, formaður Samtak-
anna 78. „Hún endurspeglar hik 
Þjóðkirkjunnar gagnvart samkyn-
hneigðum almennt. Að okkar mati 
væri réttast að leggja niður lög-
gjöfina um staðfesta samvist og 
sameina löggjöf um hjúskap í eina, 
þar sem samkynhneigðir og gagn-
kynhneigðir eru jafnréttháir.“

Þegar tillagan var felld lögðu 
séra Sigurður Grétar Sigurðsson 
og doktor Pétur Pétursson fram 
tillögu um að prestum yrði heimilt 
að vera lögformlegir vígslumenn 
staðfestrar samvistar samkyn-
hneigðra, en slík samvist yrði 
ekki kölluð hjónaband. Sú tillaga 
var felld með 43 atkvæðum gegn 
39.

Hjónaband samkyn-
hneigðra ekki leyft
Tillaga um að heimila hjónavígslu samkynhneigðra var kolfelld á Prestastefnu 
á Húsavík í gær. Séra Bjarni Karlsson segist blygðast sín fyrir hönd kirkjunnar. 
„Kemur ekki á óvart,“ segir formaður Samtakanna 78.





 Daníel Ægir Kristjánsson var á dögunum 
dæmdur í Héraðsdómi Suðurlands til 30.000 króna 
sektargreiðslu fyrir að „valda hneykslan og hættu á 
almannafæri“, með því að sitja uppi í afturrúðu bíls, 
sem lögreglan á Selfossi stöðvaði aðfaranótt 3. desem-
ber. Þá var Daníel sextán ára. Að auki greiðir hann 
tæpar 200.000 krónur í málskostnað.

Hann segist sjálfur hafa verið dæmdur „fyrir að 

vinka löggunni“. Hann hafi talið 
að málinu yrði vísað frá. „Við 
vorum að rúnta þegar löggan 
stoppaði okkur og sagði að við 
keyrðum ekki nógu varlega. 
Þegar við lögðum af stað aftur þá 
vinkaði ég út um gluggann. Þá 
var bíllinn stoppaður aftur og ég 
settur í fangaklefa.“ 

Félagar Daníels báru fyrir 
dómi að hann hefði ekki setið 
uppi í glugga bifreiðarinnar, en 
dómara þótti það fullsannað.

Spurður hvort aldrei hafi komið til greina að gera 
sátt fyrir dómstólum segir Daníel að hann hafi ekki 
talið það koma til greina. Sækjandi hafi haft á orði að 
úr honum ætti að gera fordæmi. „Saksóknarinn var 
ekkert að fíla mig.“

Ólafur Helgi Kjartansson, sýslumaður á Selfossi, 
segir málið vissulega leiðinlegt fyrir drenginn, en 
betra en ef illa hefði farið. Hegðun hans hafi skapað 
hættu fyrir aðra farþega og ekki verið til eftirbreytni. 
Umferðarhegðun almennt séð þurfi að bæta, því hún 
geti verið stórhættuleg.

Utanríkisráðherrar
Atlantshafsbandalagsríkjanna
verða alls ekki uppiskroppa með 
umræðuefni á fundi sínum sem 
hefst í Ósló í dag. Harðir bardagar í 
Afganistan, vaxandi spenna í Kos-
ovo og áform Bandaríkjamanna um 
að koma sér upp eldflaugavörnum í 
Evrópu eru allt saman málefni sem 
hart verður deilt um.

Meginverkefni Condoleezzu Rice, 
utanríkisráðherra Bandaríkjanna, 
verður að reyna að sannfæra Sergei 
Lavrov, utanríkisráðherra Rússa, 
sem mætir þangað til viðræðna, um 
að fyrirhugað eldflaugavarnakerfi 
Bandaríkjanna sé kannski ekki 
alslæmt fyrir Rússland.

Það gæti þó orðið þrautin þyngri 
því Rússar hafa harðlega gagnrýnt 
þessi áform.

„Ef við verðum þess varir að 

öryggi Rússlands stafi hætta af 
þessum búnaði, þá munum við beina 
herafla okkar gegn honum,“ sagði 
Júrí Balujevskí, herforingi og yfir-
maður rússneska herráðsins, á 
þriðjudaginn.

Rússar hafa einnig gefið í skyn að 
þeir muni beita neitunarvaldi gegn 
tillögum Evrópusambandsins um 
framtíðarstöðu Kosovohéraðs, sem 
fjallað verður um í Öryggisráði 
Sameinuðu þjóðanna innan 
skamms.

Nokkur bjartsýni virðist hins 
vegar ríkja varðandi herafla Nató í 
Afganistan, sem um þessar mundir 
býr sig undir harðnandi átök við 
sveitir talibana.

Vandamál heimsins á dagskrá

Yfirvöld lögðu hald á 
minna af fíkniefnum á fyrsta árs-
fjórðungi þessa árs en á sama tíma 
í fyrra og í hittifyrra. Þetta kemur 
fram í bráðabirgðatölum um hald-
lagt magn fíkniefna sem embætti 
ríkislögreglustjóra hefur tekið 
saman fyrir Fréttablaðið.

Jóhann R. Benediktsson, lög-
reglustjóri á Suðurnesjum, segir 
að alltaf hafi verið sveiflur milli 
ára og innan hvers árs í magni 
þeirra efna sem lagt er hald á. 
„Þetta er í sjálfu sér ekkert nýtt. 
Það hefur alltaf verið kapphlaup á 
milli smyglaðferðanna annars 
vegar og árangurs okkar hins 
vegar. Það var viðbúið að þessir 
menn myndu taka smyglaðferðir 
sínar til einhvers konar endurskoð-
unar í ljósi gríðarlegs árangurs 
okkar á síðustu árum. En við leggj-

um mjög hart að 
okkur við að 
bæta okkar 
aðferðir og 
þegar einhver 
bið verður á því 
að stór sending 
náist þá þýðir 
það bara eitt; að 
það styttist í 
næstu stóru 
haldlagningu.“

Lögregla og tollgæsla lögðu hald 
á 913 grömm af kókaíni á fyrstu 
þremur mánuðum ársins, eða um 
hálfu kílói minna en á sama tíma-
bili í fyrra. Þar munar mestu um 
tvær íslenskar konur á fimmtugs-
aldri sem voru handteknar með 
tæp 700 grömm af kókaíni falin 
innvortis þrettánda febrúar síðast-
liðinn, þegar þær komu saman með 
flugi frá Amsterdam. 

Á fyrsta ársfjórðungi var tekið 

tæpt kíló af amfetamíni samkvæmt 
bráðabirgðatölunum. Það er tölu-
vert minna magn en á sama tíma í 
fyrra þegar yfirvöld tóku alls 9,5 
kíló af amfetamíni. Þó ber að skoða 
allar þessar tölur með þeim fyrir-
vara að mögulega eigi eftir að vigta 
hluta þeirra efna sem voru tekin í 
mars 2007. 

Árið í fyrra var metár hjá yfir-
völdum við haldlagningu fíkniefna. 
Þá náðust um 12,8 kíló af kókaíni 
og 46,4 kíló af amfetamíni, sem var 
örlítið meira en náðst hafði saman-
lagt á árunum 2000-2005. 

Mun meira er tekið af ofskynj-
unarefnum en síðustu ár á undan. 
Lagt var hald á 211 stykki af LSD á 
fyrstu þremur mánuðum ársins í 
ár en við það bætast tæplega 700 
skammtar sem karlmaður á þrí-
tugsaldri var handtekinn með í 
Njarðvík í lok síðustu viku líkt og 
sagt var frá í Fréttablaðinu í gær.  
Einnig hefur verið tekið talsvert 
meira af ofskynjunarsveppum, eða 
um 300 grömm, en þeir hafa nánast 
ekki komið inn á borð yfirvalda 
síðastliðin tvö ár. 

Hald lagt á minna af 
fíkniefnum en í fyrra
Löggæsla og tollgæsla lögðu hald á minna magn af fíkniefnum á fyrsta árs-
fjórðungi í ár en á sama tíma í fyrra. Meira hefur fundist af ofskynjunarefnum. 
Alltaf hafa verið sveiflur, segir lögreglustjórinn á Suðurnesjum.

Økoren WC-hreinsir
Seigfljótandi WC-hreinsir sem fjarlægir
fljótt og vel kalk, ry› og óhreinindi ásamt
flví a› koma í veg fyrir ólykt.

Økoren Universal
alhli›a hreinsiefni
Alhli›a basískt hreinsiefni til daglegra
nota á öllum flvottheldum flötum. Einnig
kjöri› til flrifa á sápubornum og bónu›um
gólfum.

Økoren uppflvottalögur
Økoren uppflvottalögur er hlutlaust
hreinsiefni til handuppflvotta og
hreinsunar á öllum flvottheldum flötum.

Spartan umhverfisvænn
ba›herbergishreinsir
Umhverfisvænn ba›herbergishreinsir
votta›ur af Green Seal í Bandaríkjunum.
Er me› náttúrulegum s‡rum, sítrónus‡ru (8%)
og flrífur vel sápuskánir, flurrkbletti og
ry›smit af flísum, salernisskálum og vöskum.

Ármúla 23 • Reykjavík
Sími: 510 0000

Mi›ási 7 • Egilsstö›um
Sími: 470 0000

Brekkustíg 39 • Njar›vík
Sími: 420 0000

Grundargötu 61 • Grundarfir›i
Sími: 430 0000

- hrein fagmennska!

UMHVERFISVÆN EFNI
FYRIR SUMARBÚSTA‹I
Í bústa›num skiptir miklu máli hverskonar vörur eru
nota›ar vi› flrifin. Röng efnanotkun getur au›veldlega
heft ni›urbrot í rotflróm og valdi› stíflum. Umhverfisvæn
hreinsiefni eru flví bæ›i betri og öruggari kostur.



Meira öryggi
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www.toyota.is

Toyota Kópavogi 
Nýbýlavegi 4
Kópavogur
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbær
Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14 
Selfoss
Sími: 480-8000

Toyota Austurlandi
Miðási 2 
Egilsstaðir
Sími: 470-5070

*Corolla SD Terra

Fimm stjörnu öryggi

Komdu og reynsluaktu nýrri Corolla
á sölustöðum Toyota um land allt.

Verð frá 1.960.000* kr.

Corolla hlaut hæstu einkunn, fimm stjörnur,

í evrópska NCAP öryggisprófinu.

Meira rými

Hljóðlátastur í sínum flokki

Framúrskarandi aksturseiginleikar

Hátt endursöluverð

Enn meiri þægindi

Minni útblástur og eldsneytiseyðsla með MM skiptingu

Og allt hitt sem þú finnur þegar þú kemur og

reynsluekur nýrri Corolla. Þar sem þú nýtur þín best.
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Aldraðir hafa átt allan okkar stuðning í áratugi. 
Taktu þátt því þörfin er brýn. 
Einfaldur miði kostar aðeins 1.000 kr.

Hringdu núna 561 7757 - Kauptu miða á www.das.is

V-
RO

DHarley6x
+ 3 milljónir í bakpokann

á tvöfaldan miða!

-vinningur í hverri viku

Nýtt happdrættisár - enn glæsilegri vinningar!

768 skattfrjálsar milljónir
í peningum á árinu

Miðasalan er hafin
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ÚTSALA
Á ERLENDUM BÓKUM

Stúdentaheimilinu v/Hringbraut -s. 5 700 777 -  www.boksala.is

afsláttur

Á flri›ja flúsund áhugaver›ir bókatitlar á frábæru ver›i.
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550 5000
AUGLÝSINGASÍMI

 Enn er mikið um 
ofbeldi í Bagdad, höfuðborg Íraks, 
þrátt fyrir hertar öryggisaðgerðir 
bandaríska og íraska hersins í 
borginni frá því í febrúar. Þetta 
kemur fram í ársfjórðungsskýrslu 
Sameinuðu þjóðanna um ástand 
mannréttindamála í Írak.

Írösk stjórnvöld eru gagnrýnd 
fyrir að takast ekki að tryggja 
grundvallarréttindi um 3.000 
manns sem þau hafa í haldi. Fjórar 
milljónir Íraka eru sagðar í hættu 
vegna matarskorts.

Í fyrsta skipti koma ekki fram í 
skýrslunni heildartölur yfir fall 
borgara frá heilbrigðisráðuneyti 
Íraks þar sem ráðuneytið neitaði 

að gefa þær upp. Í skýrslunni 
segir að svo virðist sem ástæðan 
fyrir því sé að eftir birtingu síð-
ustu skýrslu sögðu stjórnvöld að 

tölur yfir mannfall væru ýktar 
„jafnvel þótt þær væru í raun 
opinberar tölur sem ráðuneytið 
safnaði saman og útvegaði“. Er 
ásökunum stjórnvalda alfarið 
hafnað.

Í skýrslunni er greint frá mörg-
um dæmum um mannskæðar árás-
ir í Írak á fyrstu þremur mánuð-
um ársins og er oft stuðst við 
frásagnir fjölmiðla. Heildartölur 
yfir mannfall eru ekki tilgreindar.

Írösk stjórnvöld hafa brugðist 
reið við skýrslunni, sem þau segja 
„ónákvæma“ og „ósanngjarna“. 
Vara þau við því að skýrslan geti 
skaðað trúverðugleika Sameinuðu 
þjóðanna.

SÞ gagnrýnir ástandið í Írak

Þorsteinn Njáls-
son, læknir á heilsugæslustöðinni 
á Kárahnjúkum, segist ósáttur við 
að forsvarsmenn Impregilo hafi 
ekki brugðist strax við þegar 
þeim var tilkynnt að gera þyrfti 
úrbætur í aðrennslisgöngum 
virkjunarinnar eftir að menn tóku 
að veikjast þar 10. apríl. Heil-
brigðisyfirvöld á staðnum hafi þá 
farið þess á leit við yfirmenn 
Impregilo að gerðar yrðu lagfær-
ingar en menn hafi áfram verið 
sendir inn í göngin þar til Vinnu-
eftirlitið stöðvaði vinnuna á 
þriðjudag. „Auðvelt að vera vitur 
eftir á,“ segir talsmaður 
Impregilo.

Þorsteinn sendi Vinnueftirlit-
inu lista í gær með nöfnum 180 
manna sem veikst hafa frá 10. 
apríl vegna mengunar í göngun-
um. Þorsteinn fullyrðir að margir 
starfsmenn hafi látið af störfum 
og snúið til síns heima vegna 
slæms aðbúnaðar. 

Þeir fyrstu sem leituðu sér 
aðhlynningar voru ekki alvarlega 
veikir, að sögn Þorsteins. „Stór 
hluti eru menn með bólgu í hálsi, 
nefstíflur og einkenni um ennis- 
og kinnholubólgur. Við gefum 
þeim meðul og þeir fara aftur til 
vinnu.“ Þegar á leið versnaði 
ástandið. „Á mánudaginn í síðustu 
viku komu hérna ungir menn með 
veruleg miðtaugakerfiseinkenni 
út af eitrun. Einn liggur nú á spít-
ala í Póllandi.“ Þorsteinn segir 

einkennin lýsa sér í ertingu í heila-
taugum, en séu ekki varanleg og 
hverfi þegar eiturefnin skila sér 
úr líkamanum. 

Þá voru tveir útskrifaðir af spít-
ala í Neskaupstað í gær, annar 
með lungnabólgu og hinn með 
alvarleg astmaeinkenni. Báðir eru 
enn óvinnufærir, eins og á annan 
tug annarra starfsmanna.

Ástæða þess að senda þurfti 
manninn til Póllands segir Þor-
steinn vera þá að starfsmenn séu 
hér á eigin tryggingum og rann-
sókn á meinum mannsins hérlend-
is hefði verið honum mjög dýr. 
Þorsteinn segist þó vera búinn að 
fá vilyrði fyrir því frá Landsvirkj-
un að borgað verði fyrir frekari 
rannsóknir á veikindum starfs-
manna. Þá segist hann ánægður 
með að vinna við úrbætur sé 
hafin.

Ómar Valdimarsson, talsmaður 
Impregilo, segir vandamálið vera 
nýtilkomið. Þó hafi verið brugðist 
strax við að einhverju leyti en 
ljóst sé að það hafi ekki verið nóg. 
Þá segist Ómar ekki kannast við 
að menn hafi hætt vinnu og farið 
úr landi vegna slæms aðbúnaðar, 
óhreininda eða veikinda. Sé svo, 
sé um undantekningar að ræða.

Þá gagnrýndi forstjóri Vinnu-
eftirlitsins í samtali við Ríkis-
útvarpið í gær að Vinnueftirlitinu 
hefði ekki borist allar upplýsing-
arnar um mengun í göngunum.

Veikindi kunn 
í tvær vikur
Látið var vita af veikindum vegna mengunar á Kára-
hnjúkum þegar þau komu upp 10. apríl. 180 hafa greinst 
með einkenni. Læknir segir starfsfólk flýja vegna að-
búnaðarins. Einn í Póllandi með heilataugaertingu.

Börnum undir fimm ára 
aldri er hættast við bruna og 
hljóta þau alvarlegustu áverkana, 
samkvæmt nýrri rannsókn sem 
unnin var á Landspítala-háskóla-
sjúkrahúsi. Af tæplega 2.200 
komum vegna brunaáverka á 
árunum 2002-2006 höfðu 132 
brennt sig á heitu vatni. Á 
þessum fimm árum voru 25 lagðir 
inn á brunadeild.

Orkuveita Reykjavíkur hefur í 
samstarfi við Sjóvá – forvarnahús 
og Landspítala – háskólasjúkra-
hús hleypt af stað herferð til að 
fækka brunaslysum af völdum 
heita vatnsins. 

Herferð gegn 
brunaslysum



Raðnauðgari var dæmd-
ur í lífstíðarfangelsi á þriðjudag í 
einu óhugnanlegasta kynferðis-
brotamáli sem komið hefur fyrir 
japanska dómstóla.

Milljónamæringurinn Joji 
Obara var dæmdur fyrir níu 
nauðganir, þar á meðal eina sem 
leiddi til dauða fórnarlambsins, 
sem var áströlsk kona.

Obara var hins vegar sýknaður 
af því að hafa ráðist á og nauðgað 
Lucy Blackman, breskri konu, og 
sundurlimað lík hennar. Hefur 
málið vakið mikla athygli í 
Bretlandi.

Dómarinn sagði augljóst að 
Obara hefði átt þátt í að fela lík 
Blackman en óljóst væri hver 
aðkoma hans hefði verið.

Samkvæmt japönskum lögum 
getur Obara fengið reynslulausn 
eftir sjö ár.

Raðnauðgari 
dæmdur í Japan

 Lögreglustjóri Óslóar-
borgar og deild hans voru á 
þriðjudag dæmd sek um að hafa 
brotið persónuverndarlög þegar 
upptökur úr eftirlitsmyndavélum 
voru afhentar ríkissjónvarpsstöð-
inni NRK árið 2004.

NRK fékk að nota upptökurnar 
við gerð heimildarmyndar um 
fíkniefni með því skilyrði að fólk 
myndi ekki þekkjast. Samt sem 
áður þekktist maður og fimm ára 
dóttir hans á upptökunni þar sem 
hann var handtekinn fyrir að 
kaupa heróín.

Maðurinn fór í mál vegna brots 
á friðhelgi einkalífs og að 
myndbirtingin hefði skapað 
vandamál í samskiptum við 
tengdafjölskyldu og vini.

Lögreglan var dæmd til að 
greiða manninum tæpar ellefu 
milljónir í bætur og svipaða 
upphæð í sekt. 

Brot lögreglu á 
persónuvernd 

Frjálslyndi flokkur-
inn vill taka upp sérstakan per-
sónuafslátt, 13.600 krónur á 
mánuði, fyrir fólk sem hefur 
1.800 þúsund krónur í árslaun 
eða sem svarar til 150 þúsund 
króna á mánuði. Þá vilja frjáls-
lyndir að skattleysismörk allra 
verði að verðgildi þau sömu og 
var við gildistöku staðgreiðslu-
kerfis skatta 1988 eða um 112 
þúsund á mánuði. Til að svo 
megi verða þarf að hækka per-
sónuafslátt um 7.800 krónur á 
mánuði.

Meðal annarra áherslna Frjálslyndra í skatta-
málum er að dregið verði úr tekjutengingu barna-
bóta, að skattur á lífeyrissjóðstekjur verði tíu pró-

sent, að lífeyrisþegar geti 
haft allt að eina milljón króna 
í atvinnutekjur án þess að 
bætur skerðist, að tekjur 
maka skerði ekki bætur og að 
bætur almannatrygginga 
fylgi launavísitölu.

Kristinn H. Gunnarsson, 
þingmaður Frjálslynda flokks-
ins, segir tillögur flokksins í 
skattamálum kosta um 21 
milljarð króna; breytingar á 
skattkerfinu kosti 17 millj-
arða og breytingar á lífeyris-
kerfinu fjóra. Kostnaðinum 

verði mætt með tekjum af kvótaleigu, endurskoð-
un og sparnaði í ríkisrekstrinum og með áfram-
haldandi hagvexti. Samtök um sorg og sorgarviðbrögð

Fræðslufundur í Neskirkju í kvöld 26. apríl kl. 20-22.
Fyrirlesari Gunnar Hersveinn heimspekingur.

Allir velkomnir!

Von í skugga sorgar

Kolbrún Halldórsdóttir
skipar 1. sæti Reykjavíkurkjördæmi Suður

1.

2.

3

4.

5

6

7

8.

9

10.

11. 

12.

KRAFTMIKIÐ
SAMFÉLAG

ALLT ANNAÐ LÍF! 

Kynntu þér málið  á www.VG.is

Katrín Jakobsdóttir
skipar 1. sæti í Reykjavik Norður



 Í fyrsta sinn hafa stjörnu-
fræðingar uppgötvað plánetu utan 
okkar sólkerfis sem hefur svipað 
hitastig og er á jörðinni og er því 
mögulega byggileg. „Þetta er þýð-
ingarmikið skref í leitinni að 
mögulegu lífi í alheiminum,“ sagði 
stjörnufræðingur við háskólann í 
Genf, Michel Mayor, sem er einn 
vísindamannanna er uppgötvuðu 
plánetuna.

Plánetan, sem hefur verið nefnd 
581c, er í 193 billjón kílómetra 
fjarlægð, sem jafngildir 20,5 
ljósárum, sem telst tiltölulega 
nálægt. Er hún svipuð jörðinni að 
stærð og möguleiki  talinn á að 
þar geti verið vatn í fljótandi 
formi, sem er forsenda lífs. 

Mars fellur einnig í flokkinn 
yfir plánetur sem gætu verið 
byggilegar þar sem Mars er af 
svipaðri stærð og jörðin og vatn 
getur verið þar í fljótandi formi 
miðað við hitastig. En aldrei fyrr 
hefur slík pláneta fundist utan 
sólkerfis okkar.

Plánetan er á sporbaug í kring-
um rauðu dvergstjörnuna Gliese 
581 sem er miklu minni, dekkri og 
kaldari en sólin okkar. Slíkir 
„rauðir dvergar“ eru orkulitlar 
örsmáar stjörnur. Frá þeim stafar 

dökkri rauðri birtu og þær lifa 
lengur en stjörnur á borð við sól-
ina okkar. Það var ekki fyrr en 
fyrir fáum árum að stjörnufræð-
ingar fóru að rannsaka hvort 
mögulegt væri að byggilegar plá-
netur gætu verið á sporbaug um 
slíkar stjörnur.

Um áttatíu prósent stjarna í 
nágrenni jarðar eru rauðir dverg-
ar og uppgötvunin nú mun eflaust 
setja aukinn kraft í rannsóknir á 
fylgihnöttum þeirra.

Kenningin gerir ráð fyrir að 
andrúmsloft sé að finna á 581c en 
óljóst er hvað er í því andrúms-
lofti. Ef það er of þykkt gæti það 
orsakað of mikinn hita á yfirborði 
plánetunnar, að sögn Mayor. Hins 
vegar telja vísindamennirnir að 
meðalhitinn sé á bilinu 32 til 140 
gráður á Celsíus. Þeirri niður-
stöðu var ákaft fagnað meðal 
stjörnufræðinga þar sem „Gull-
brárvandinn hefur fylgt öllum 
plánetum utan sólkerfis okkar 
sem rannsakaðar hafa verið hing-
að til, þær hafa allar verið of heit-
ar, of kaldar, of stórar og þar fram 
eftir götunum“. Nýja plánetan 
uppfyllir öll skilyrði – eftir því 
sem næst verður komist.

Mögulega líf í 
öðru sólkerfi
Vísindamenn hafa í fyrsta skipti fundið plánetu utan 
okkar sólkerfis sem er mögulega byggileg. Plánetan er 
talin svipuð jörðinni að stærð og með líkt hitastig.

 Flutningaskipið Wilson 
Muuga, sem strandaði í Hvalsnes-
fjöru í desember, hefur verið selt 
til Líbanon. Guðmundur Ásgeirs-
son, stjórnarformaður Nesskipa, 
segir að skipið verði notað til 
stórflutninga í Svartahafi, 
Miðjarðarhafi og jafnvel Rauða-
hafi. Kaupverðið er trúnaðarmál. 

„Það var aldrei búist við háu 
kaupverði þannig að þetta var 
bara spurning um nokkrar 
krónur,“ segir Guðmundur og býst 
við að siglt verði utan með skipið í 
vor þegar búið verði að taka upp 
átta tonn af olíu sem hafi verið 
hirt úr lestinni, koma björgunar-
bátum fyrir og þrífa.

 Bresk stjórnvöld hafa 
ákveðið að hætta að nota orðalagið 
„stríð gegn hryðjuverkum“, orða-
lag sem George W. Bush Banda-
ríkjaforseti og þeir sem fylgja 
honum að málum hafa notað.

„Við notum ekki orðalagið „stríð 
gegn hryðjuverkum“ vegna þess 
að við getum ekki sigrað með 
hernaðaraðgerðum einum saman, 
og vegna þess að við stöndum ekki 
andspænis einum óvini sem er 
skipulagður, með skýra sjálfs-
mynd og samstillt markmið,“ 

sagði Hilary Benn, ráðherra 
alþjóðlegra þróunarmála í ríkis-
stjórn Tonys Blair.

„Þarna stendur meirihluti alls 
fólks í heiminum, af öllum þjóð-
ernum og trúarbrögðum, gegn 
fáum lauslega tengdum, síbreyti-
legum og ólíkum hópum sem eiga 
frekar lítið sameiginlegt fyrir 
utan samkennd með öðrum sem 
deila með þeim bjagaðri heims-
mynd og hugmynd um að vera 
hluti af einhverju stærra,“ sagði 
Benn enn fremur. 



Tveir karlmenn, annar 
tvítugur og hinn á þrítugsaldri, 
hafa verið ákærðir fyrir Héraðs-
dómi Reykjavíkur fyrir tilraun 
til stórfellds smygls á e-töflum 
hingað til lands í ágóðaskyni. Það 
er ríkissaksóknari sem sækir 
málið.

Eldri manninum er gefið að sök 
að hafa skipulagt innflutning á 834 
e-töflum frá Hollandi til  Íslands. 
Maðurinn fór utan í október á síð-
asta ári. Þar fékk hann ónafn-
greindan mann til að senda töfl-
urnar með hraðpóstsendingu á 
heimilisfang yngri mannsins í 
Reykjavík. Hafði sá síðarnefndi 
samþykkt þá tilhögun.

Yngri maðurinn tók á móti 
sendingunni sem hann taldi inni-
halda fíkniefnin á heimili sínu 
föstudaginn 17. nóvember í fyrra. 
Síðan tilkynnti hann eldri mann-
inum að hún væri komin. Hann 
mætti á staðinn sama dag og tók 
umbúðir sem hann taldi innihalda 
fíkniefni úr pakkanum. Lögregl-
an hafði þá fjarlægt fíkniefnin og 
sett gerviefni í staðinn. Þegar 
eldri maðurinn varð þess áskynja 
að átt hafði verið við sendinguna 
henti hann henni frá sér og hljóp 
af vettvangi.

Mennirnir eru báðir af erlend-
um uppruna en búsettir í Reykja-
vík.

Stórfellt smygl á e-töflum

Þjóðarsorg var lýst 
yfir í Bosníu-Hersegóvínu í gær 
þegar fimm börn sem létust í 
eldsvoða á munaðarleysingja-
hæli í höfuðborginni Sarajevó 
voru jarðsett.

Börnin sem létust voru á 
aldrinum eins til sjö mánaða og 
var dánarorsök þeirra köfnun 
vegna reyks.

Eldurinn braust út á sunnu-
dagsmorgun og slösuðust 
sautján börn auk nunnu sem 
reyndi að bjarga börnunum sem 
létust.

Alls voru 120 börn á munaðar-
leysingjahælinu þegar eldurinn 
braust út.

Fimm börn lét-
ust í eldsvoða

Í tilefni komandi 
kosninga til Alþingis hefur 
Persónuvernd minnt á álit frá 
2002 um meðferð kjörskráa. 
Taldi Persónuvernd að fulltrúum 
framboðslista væri heimilt að 
vera í kjördeildum og að merkja 
við þá sem komu að kjósa. Hins 
vegar væri þeim óheimilt að 
miðla þeim upplýsingum út úr 
kjördeild nema slíkt væri 
nauðsynlegt til þess að hafa 
eftirlit með því að kosning færi 
löglega fram. Til dæmis til þess 
að tryggja að þeir einir sem 
væru á kjörskrá greiddu 
atkvæði og að enginn kysi oftar 
en einu sinni. 

Flokksfulltrúar 
mega krossa við

www.xf.is Skeifan 7  | Reykjavík  |  sími 553-6061

Magnús Þór Hafsteinsson, alþingismaður,
leiðir framboðslista Frjálslyndaflokksins
í Reykjavíkurkjördæmi Norður.

- Sanngjarnara samfélag þar sem
tekjulágir, öryrkjar og aldraðir fá 
loks að njóta umbóta í skatta-
kerfinu.

- Lækkum skuldir heimilanna, burt
með verðtrygginguna.

- Stórátak í samgöngumálum.
Leysum umferðarhnútana, flýtum 
Sundabraut, bætum strax öryggi
á Vesturlandsvegi, tvöföldum vegi
til og frá borginni. Flugvöllinn
áfram á sínum stað. 

- Höfum stjórn á innflutningi erlends 
vinnuafls öllum til góðs.

- Breytum fiskveiðistjórnunarkerfinu
til hagsbóta fyrir byggðirnar og
lífríkið.

Reynsla, þekking og kraftur Magnúsar Þórs 
nýtist okkur best á Alþingi.

Magnús er varaformaður Frjálslynda flokksins, 
fiskifræðingur að mennt og með víðtæka reynslu 
úr atvinnulífinu hér á landi og erlendis. Hann hefur 
vakið athygli fyrir eljusemi, skýran og skeleggan 
málflutning á Alþingi þar sem hann hefur starfað
ötullega að ótal málaflokkum.

http://magnusthor.is
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GRÍSAKÓTELETTUR
GORDON BLUE KLAUSTURSBLEIKJA1.498UNGNAUTA

OSSO BUCCO 1.358 kr.
kg

kr.
kg

kr.
kg698

MYLLU FJÖLKORNA-
SAMLOKUBRAUÐ

149 kr.
pk.

BRAZZI
SAFAR

99 kr.
l

CHEERIOS

299 kr.
567 g

26%
afsláttur

kr.
pk.599FRECHETTA DIAVOLO PIZZUR 

TVÆR Í PAKKA FERSKT OG GOTT Á GRÆNMETISTORGI NÓATÚNS

240
kr. kg

Þú sparar

26%
afsláttur

20%
afsláttur

20%
afsláttur

Ertu byrjaður að grilla?



  Tilboð
á lambalæri!

UNGNAUTASTRIMLAR
Í TEX MEX

kr.
kg1.498SS KRYDDLEGNAR 

LAMBATVÍRIFJUR

25%
afsláttur

kr.
kg

kr.
pk.

NAGGALÍNAN
SÆLKERABOLLUR

50%
afsláttur

NÓATÚNS
SALERNISPAPPÍR

399 kr.
pk.   

LAMBALÆRI
ÚR KJÖTBORÐI

998 kr.
kg400

kr. kg

Þú sparar

10%
afsláttur

Smoothie
ávaxtadrykkir

BURTONS
KEX

119 kr.
pk.     

29%
afsláttur

Ertu byrjaður að grilla?

Verði ykkur að góðu!



nær og fjær

„ORÐRÉTT“
Um hvað var rætt? Nýju fötin keisarans

Fjöldamargir flóttamenn búa í tjöldum

Íslendingar í Ameríku slógu 
í gegn að vanda á hinni ár-
legu NATO-hátíð sem hald-
in er í Norfolk í Virginíu. 
Íslenski vagninn var val-
inn sá flottasti í glæsilegri 
skrúðgöngu 26 þjóða.  

Íslensk/amerísku samtökin í 
Hampton Roads í Virginíu eru 
dugleg við að halda heiðri Íslands 
á lofti. Á þorranum var haldið 
þar fjölmennt þorrablót og á 
NATO-hátíðinni, sem haldin var á 
dögunum var Ísland kynnt fyrir 
gestum og gangandi. Um er að 
ræða vikulöng hátíðarhöld sem 
lýkur með stórri skrúðgöngu. Þar 
hefur hvert þeirra 26 landa sem 
mynda NATO sinn vagn. Íslenski 
vagninn var fagurlega skreyttur 
og hann prýddu fjölmargir litlir 
víkingar. Vagninn var valinn sá 
flottasti í skrúðgöngunni eins og 
svo oft áður. 

Rúmlega 40.000 manns tóku 
þátt í hátíðarhöldunum og íslenski 
básinn dró að sér mikla athygli. 
Þar gátu gestir smakkað íslenskt 
sælgæti og fræðst um land og 
þjóð. Fulltrúar Íslensk/amerísku 
samtakanna höfðu ekki undan að 
svara spurningum og dreifa 
ferðamannabæklingum um 
Ísland. Fjölmargir Vestur-Íslend-
ingar tóku þátt í hátíðinni og í 

Íslenski vagninn sá flottasti

íslenska básinn komu einnig margir 
Ameríkanar sem höfðu starfað í her-
stöðinni á Keflavíkurflugvelli í 
gegnum árin.

Næsti stórviðburðurinn hjá 
Íslensk/amerísku samtökunum í 
Hampton Roads eru hátíðarhöldin 
17. júní. Þá verður mikið um dýrðir 
að vanda.

Hið besta mál



 Gorenje þvottavélar Gorenje þvottavélar

REYKJAVÍK
Rönning
Borgartúni 24
Sími  562 4011

AKUREYRI
Rönning
Óseyri 2
Sími  460 0800 

REYÐARFJÖRÐUR
Rönning
Nesbraut 9
Sími  470 2020

REYKJANESBÆR
Rönning
Hafnargötu 52
Sími  420 7200

1200 snúninga 5 kg:
1200 snúninga 6 kg:
1400 snúninga 6 kg:
1600 snúninga 6 kg:
1600 snúninga 7 kg:

54.900.-
67.900.-
72.900.-
79.900.-
109.900.-

Fyrir íslensk heimili

Íslenskar leiðbeiningar
5-7 kg hleðsla
1200-1600 snúningar 
A í orkunýtni
A í þvottahæfni

Mjög hljóðlátar
Auðveldar í notkun
Hristivörn
Flæðivörn
Íslenskt stjórnborð
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fréttir og fróðleikur

Stofnmæling botnfiska á 
Íslandsmiðum fór fram í 
23. sinn dagana 27. febrúar 
til 20. mars. Þrír togarar 
voru leigðir til verksins auk 
þess sem rannsóknaskipin 
Bjarni Sæmundsson og 
Árni Friðriksson tóku þátt 
í verkefninu. Bráðabirgða-
niðurstaða mælingarinnar 
í ár olli vonbrigðum eins og 
undanfarin ár. Útgerðar-
menn og sjómenn um allt 
land gagnrýna niðurstöðuna 
og segja hana ekki í neinu 
samhengi við raunverulegt 
ástand nytjastofna sjávar.

Niðurstöður stofnmælingarinnar, 
eða togararalls eins og það er jafn-
an nefnt, sýna að veiðistofn þorsks 
er minni en áður var áætlað, 
yngstu árgangarnir eru minni en 
fyrri mælingar hafa sýnt en sjö 
ára fiskur og eldri mælist stærri. 
Mest fékkst af þorski á Vestfjarða-
miðum, djúpt úti af Norður- og 
Norðausturlandi og fyrir suðaust-
an land. 

Allir þorskárgangar frá árinu 2001 
hafa mælst lélegir eða slakir. 2005-
árgangurinn er af svipaðri stærð 
en 2004-árgangurinn mælist enn 

mjög lélegur. Almennt virðist 
stærð uppvaxandi árganga ívið 
minni en fyrri mælingar sýndu og 
veiðistofninn er því nú talinn tíu 
til fimmtán prósentum minni en 
áætlað var. Stofnvísitala þorsks 
lækkaði um 17 prósent frá mæl-
ingunni 2006 og er nú svipuð og 
árin 2000-2002. Stofnvísitala 
árganga frá 1997-2000 mælist nú 
um 20 prósentum hærri en árið 
2006 og tvisvar sinnum hærri en 
hún var á árunum 2001-2003. 

Það hefur kveikt spurningar hjá 
fjölmörgum útgerðar- og sjómönn-
um að þrátt fyrir lélega útkomu 
mælinga Hafrannsóknastofnunar 
hafa aflabrögð á sama tíma fyrir 
Suður- og Vesturlandi verið með 
afbrigðum góð í öll veiðarfæri. 
Línubátar á Faxaflóa og Breiða-
firði hafa mokveitt þorsk frá því í 
nóvember. Netabátar á hefðbund-
inni slóð fyrir Suðurlandi tóku 
mikið magn af þorski og ufsa á 
stuttum tíma. 

Guðmundur Þorkelsson, skip-
stjóri á netabátnum Friðriki Sig-
urðssyni ÁR 17 frá Þorlákshöfn, 
lýsti veiðinni svo á Selvogsbanka í 
lok mars. „Það hefur verið óhemju-
veiði. Síðan við fórum í þorsk er 
búið að vera mok. Ég veit til þess 
að menn eru að fá góðan afla í 
hálfónýtar netadruslur.“ Baldur 
Kristinsson, skipstjóri á dragnóta-
bátnum Rifsara SH 70 frá Rifi, 
sagði á sama tíma að allir væru á 
flótta undan þorski á Breiðafirði. 
„Við leitum oft að ýsu fram eftir 
degi en tökum svo þorsk í einni, 
tveimur sköfum ef maður finnur 
ekkert annað. Það er vandalaust 
að veiða þorsk og allir sjómenn 
eru sammála um að hann sé auð-
veiddur í öll veiðarfæri.“ Sömu 
sögu virðist vera að segja á miðum 
allt í kringum landið; sjómenn 
fullyrða að svo mikinn þorsk sé að 
fá að eitthvað hljóti að vanta upp á 
í mælingum Hafró. 

Jóhann Sigurjónsson, forstjóri 
Hafrannsóknastofnunar, hefur, 
ásamt því að benda á vísindalegar 
niðurstöður stofnunarinnar, svar-
að hugleiðingum sjómanna á mis-
ræmi á milli þorskveiði og niður-
staðna rannsókna með þeim rökum 
að aukningin geti átt sér fjölmarg-
ar skýringar. Í viðtali við Fiski-
fréttir 13. apríl tiltekur hann 
meðal annars að erfið tíð á löngum 
tímabilum í vetur hafi gefið minni 
bátum stóraukna veiði þegar 
veður leyfði. Önnur skýring hans 
er einfaldlega sú að þorskurinn 
gefi sig óvenju vel núna eins og 
gerðist í kringum síðustu aldamót. 
Einnig að umhverfisaðstæður 
gætu skýrt aukna veiði. Jóhann 
segir einnig að það sé ekki endi-
lega samband á milli stofnstærðar 
og þess sem veiðist. Tiltölulega 
lítil stækkun stofns geti skilað sér 
í mikilli veiði og að Hafró hafi 
bent á að veiðistofninn hafi verið 
að stækka síðastliðinn áratug og 
því eðlilegt að sjómenn verði varir 
við meiri fisk. Sjómenn og aðrir 
hagsmunaaðilar hafa kallað á sér-
stakar rannsóknir vegna fisk-
gengdarinnar og Jóhann hefur 
minnt á að eftir sé að vinna úr 

miklu magni gagna sem Hafró 
hefur aflað. Þar sé ekki síst að 
nefna sýni úr afla sjómanna sem 
verða höfð til hliðsjónar við veiði-
ráðgjöf fyrir næsta fiskveiðiár. 
Hvort um göngu af Grænlands-
þorski sé að ræða brennur á sjó-
mönnum jafnt sem fiskifræðing-
um og ætlar Hafró að skoða það 
sérstaklega.

Einar K. Guðfinnsson sjávarútvegs-
ráðherra hefur lýst því yfir að 
niðurstöður rallsins gefi ekki til-
efni til þess að auka þorskkvótann 
en bendir á að rannsóknum sé ekki 
lokið. En þó að ráðherra sé varkár 
er vandséð að niðurstaðan verði 
önnur en sú að aflamark verði 
minnkað samkvæmt aflareglu, 

aðallega byggt á niðurstöðum 
togararallsins. Ein megin-
forsendan fyrir ráðgjöf á þorsk-
afla næsta árs er að stór hrygning-
arstofn gefi af sér mikla nýliðun. 
Ekki eru allir því sammála og hafa 
sýnt fram á að landaður afli hefur 
víðast minnkað þar sem kvóta-
kerfi hefur verið notað til að stýra 
fiskveiðum. Þetta ættu Íslending-
ar kannski að taka til sín því þorsk-
aflinn í dag er minni en fyrir daga 
kvótakerfisins.

Þorskurinn er og verður bitbein

Söfnuður í fjárhagsvanda

Arngrímur Þorgrímsson
Sölustjóri hjá RV

Heildarlausn fyrir snyrtinguna
Lotus Professional

Rekstrarvörur
1982–200725ára

R
V

62
30

C

5.423 kr.

6.968 kr.

4.974 kr.

Á tilboði
í apríl 2007

Valdar gerðir af Lotus

Professional skömmturum 

og tilheyrandi áfyllingum

fyrir snyrtinguna.

Skammtarar
úr ryðfríu stáli

Marathon RVS miðaþurrkuskápur

Sápuskammtari RVS

WC Compact statíf RVS fyrir tvær rúllur

Vettvangur 
fyrir umræðu



Þolinmæði þín er um það bil að skila sér í miklum sparnaði.
Hér er tækifærið sem þú hefur beðið eftir.

Til að rýma fyrir nýjum sendingunum af hágæða LOEWE og SAMSUNG sjónvörpum 
bjóðum við tækin sem hér eru sýnd á ótrúlegu verði á meðan birgðir endast.

VORSALA – SJÓNVÖRP Á TILBOÐI!

Sjáðu afsláttinn!
Gríptu tækifærið!







Kjörorð ykkar fyrir kosningarn-
ar í vor, árangur áfram – ekkert 
stopp, gefur til kynna að þið viljið 
halda áfram á sömu braut og ríkis-
stjórnin hefur verið á undanfarin 
ár. Hvaða skilaboðum eruð þið að 
beina til kjósenda með þessum 
kjörorðum?
„Kjörorð okkar, árangur áfram – 
ekkert stopp, endurspeglar viðhorf 
Framsóknarflokksins til verkefna 
framtíðarinnar í íslenskum stjórn-
málum, sem er að nýta góðan ár-
angur sem náðst hefur á öllum svið-
um og byggja á honum til framtíð-
ar. Það er óhjákvæmilegt að nefna, 
og í raun grundvallaratriði, að ár-
angurinn hefur verið glæsileg-
ur hvert sem litið er. Kaupmáttur 
hefur aukist stórkostlega, atvinnu-
öryggi hefur verið gott og atvinnu-
lífið kraftmikið og framsækið. 

Þó að verðbólga hafi aukist tíma-
bundið, samfara örum vexti ís-
lensks atvinnulífs, þá  sjáum við nú 
að hún er að ganga niður og ákjósan-
legra jafnvægi að nást á ný. Við 
göngum óbundin til kosninga en 
færum kjósendum þau skilaboð, 
með stefnu okkar, að það sé óábyrgt 
að ætla sér að setja fram einhver 
höft á iðnþróun og atvinnulíf í land-
inu, með sértækum aðgerðum, held-
ur frekar hlúa að því sem fyrir er 
og byggja á traustum grunni. 

Við viljum að þjóðin haldi áfram 
með þá umbótastefnu sem hér 
hefur verið rekin, í velferðarmál-
um, í tryggingamálum, í málefn-
um aldraða, í fjölskyldumálum, í 
menntamálum, málefnum öryrkja 
og öllum öðrum viðfangsefnum 
samfélagsins. Varðandi mennta-
málin þá leggjum við Framsóknar-
menn þunga áherslu á að hugað sé 
vel að stöðu leikskóla- og grunn-
skólastigsins því þessi fyrstu stig 
í fræðslukerfinu verða alls ekki of-
metin. Við teljum grunninn að því 
að áframhald verði á velmegun í 
landinu, og skilyrði fyrir áfram-
haldandi framförum verði fyrir 
hendi, að ekki verði farið út af leið-
inni sem ríkisstjórnin hefur mark-
að með glæstum árangri. Af þeim 
ástæðum væri óábyrgt og beinlínis 
metnaðarlaust, að boða einhvers 
konar stöðvun í pólitískum skiln-
ingi. Það er þess vegna sem við 
viljum ekkert stopp, heldur áfram-
hald á framförum sem byggist á 
árangrinum sem náðst hefur.“

Eruð þið með þessum málflutn-
ingi að boða það sem ykkar fyrsta 
kost að halda áfram samstarfi 
við Sjálfstæðisflokkinn að lokn-
um kosningum, komi sú staða til 
greina?
„Við göngum óbundin til kosn-
inga og gefum ekki fram skila-
boð um annað. Samstarfið við 
Sjálfstæðisflokkinn hefur gengið 
vel og að því leytinu til er ekki 
óeðlilegt að við lítum með opnum 
hug til áframhaldandi samstarfs. 
Ég tel að Framsóknarflokkurinn 
þurfi að fá skýr skilaboð um það 
frá kjósendum að eftir kröftum 
hans sé óskað í ríkisstjórn. Ótíma-
bært er að vera með yfirlýsing-
ar um óska ríkisstjórnarsamstarf 
núna því að ríkisstjórnin tekur á 
sig mynd út frá vilja fólksins, sem 
endurspeglast í kosningunum 12. 
maí.“

Sjálfstæðismenn vilja komast 
í heilbrigðisráðuneytið, eins og 
Geir H. Haarde forsætisráðherra 
talaði um á landsfundi flokks-
ins fyrir skemmstu. Ef áfram-
hald verður á samstarfi, kemur 
til greina að gefa þetta umfangs-
mesta ráðuneyti stjórnsýslunnar 
eftir?
„Ég tek þessum hugmyndum ekki 
illa, en þetta eru hugmyndir og 
ekkert annað. Ég skil vel að sjálf-
stæðismenn vilji ná yfirráðum í 
ráðuneytum þar sem við erum, 
líkt og við viljum komast að í 
ráðuneytum þar sem þeir eru við 
völd. Það er sjálfsagt mál og eðli-
legt að ræða um þessi mál. En 
verkaskipting er verkefni sem 
leysa þarf að kosningum loknum, 
og ég er ekki í nokkrum vafa um 
að það er hægt að gera í sátt og 
samlyndi.“

Útkoman í síðustu sveitar-
stjórnarkosningum var ekki góð 
fyrir Framsóknarflokkinn og 
fylgið við flokkinn hefur mælst 
lítið í könnunum. Eru þetta ekki 
skýr skilaboð um að pólitísk hug-
myndafræði Framsóknarflokks-
ins eigi undir högg að sækja? 
„Nei. Framsóknarflokkurinn er, 
og hefur verið í áratugi, burðar-
ás í íslenskum stjórnmálum. Við 
erum miðjuflokkur sem vill sækja 
fram, með samvinnu og félags-
legar áherslu að vopni, og skýrar 
og metnaðarfullar lausnir á öllum 
þeim vandamálum sem þarf að 
leysa hverju sinni. Íslendingar 
hafa notið góðs af störfum Fram-
sóknarflokksins og ég tel ekki að 
það séu merki um að Íslendingar 
vilji það ekki áfram. Stjórnmála-
menn eiga öðru fremur að skapa 
umgjörð til þess að frjálst athafna-
líf geti notið sín. 

Ég tel, og hef sannfæringu fyrir 
því, að íslenskur stjórnmálavett-
vangur þurfi á pólitískum hug-
sjónum Framsóknarflokksins að 
halda, núna og í langri framtíð. 
Kannanir hafa aldrei verið okkur 
hliðhollar en í kosningum komum 
við betur út. Sagan sýnir það. Ég 
hef þá trú að svo verði einnig í 
vor, og sá mikli árangur sem fram-
sóknarmenn hafa náð verði búinn 
að skila sér til kjósenda á kjördag. 
Ég er því bjartsýnn en um leið 
ákveðinn í að snúa öllu mótlæti í 
meðbyr.“ 

Framsóknarflokkurinn hefur 
komið að byggðamálum um langt 
skeið og á umtalsvert fleiri fylgis-
menn á landsbyggðinni en á 
höfuðborgarsvæðinu. Þarf að taka 
málefni landsbyggðarinnar fast-
ari tökum eða hefur einhver ár-
angur náðst? 

„Það liggur fyrir að við höfum 
gert vaxtasamning í allmörgum 
landshlutum, en ekki öllum þó. Það 
eru erfiðleikar víða, á Norðvestur-
landi, Vestfjörðum, Norðaustur-
landi, í Vestmannaeyjum og á Suð-
austurlandi, svo dæmi séu tekin. 
Við leggjum þyngsta áherslu á að 
vaxtasamningar séu gerðir fyrir 
alla landshluta. Í þeim felst öðru 
fremur að kalla saman í hóp fyrir-
tæki, sveitarfélög, stofnanir og ein-
staklinga til þess að vinna að úr-
lausnum á vandamálum sem fyrir 
hendi eru. Við viljum auk þess 
að Byggðastofnun verði efld og 
byggðaáætlun verði framfylgt. 

Mikilvægasta einkenni þessara 
vaxtasamninga er að forræði og 
forysta í byggðamálum er tekin frá 
höfuðborgarsvæðinu, frá ríkisvald-
inu, og út í landshlutann. Þannig 
er hægt að vinna að því að leysa 
vandamál í nálægð, í stað fjar-
lægðar. Heimamenn taka stjórn-
ina og ráða ferðinni. Vaxtarsamn-
ingarnir kosta auðvitað peninga og 
það þarf pólitískan vilja til þess að 
leggja til fjármuni til þessa verk-
efnis. Það erum við tilbúin til þess 
að gera. Undirbúningsvinna er í 
gangi á Norðurlandi vestra vegna 
samnings af þessu tagi. Það kom 
upp sérstakt vandamál á Vestfjörð-
um, sem við þurfti að bregðast, og 
það má segja að viðbrögð okkar séu 
viðauki við vaxtasamninginn þar.“

Framsóknarmenn líta misjöfn-
um augum á hvort færa eigi flug-
völlinn úr Vatnsmýrinni. Birkir 
Jón Jónsson, þingmaður flokks-
ins, sagðist fyrir skömmu líta svo 
á að framsóknarmenn vildu hafa 
völlinn áfram í Vatnsmýrinni en 
framsóknarmenn í borginni vilja 
völlinn úr Vatnsmýrinni, út á 
Löngusker. Hvar vilt þú hafa flug-
völlinn?
„Ég efast ekki um að Birkir er þarna 
að lýsa viðhorfum fólks á lands-
byggðinni, og þau viðhorf ná langt 
út fyrir Framsóknarflokkinn. Ég 
hef ekki heyrt það, og skildi Birki 
Jón ekki þannig, að þetta miðaðist 

við það að flugvöllurinn yrði að vera 
í Vatnsmýrinni. Fyrst og fremst 
þarf fólk af landsbyggðinni sem 
hingað þarf að sækja þjónustu hjá 
hinu opinbera og einkafyrirtækjum 
að hafa greiðan aðgang að henni og 
innanlandsflugið þarf að taka mið 
af þessu. Ég held að samhljómur sé 
með þeirri afstöðu hjá flestum sem 
eiga hagsmuna að gæta, sem eru 
auðvitað fjölmargir, að meðan aðrir 
kostir eru ekki fullkannaðir þá eigi 
völlurinn að vera áfram í Vatns-
mýrinni.“

En nú hafa komið fram skýrar 
uppteiknaðar hugmyndir hjá 
framsóknarmönnum, sem auglýst-
ar hafa verið fyrir kjósendur, um 
að færa flugvöllinn út á Löngu-
sker. Var það þá ótímabært?
„Nei. Ég held að það sé hægt að 
finna lausnir á öllum þessum hlut-
um en það liggja ekki fyrir nein 
áform um það núna að færa flug-
völlinn. Alla möguleika þarf að 
skoða nákvæmlega og þeirri skoð-
un er einfaldlega ekki lokið. Það 
kann að vera að það sé skynsam-
legt að færa völlinn út á Löngu-
sker og vafalaust er hægt að leysa 
úr tæknilegum atriðum sem því 
viðkoma. Það sama á við hugmynd 
um Hólmsheiði eða Keflavík, og 
hugsanlegar tengingar með hrað-
brautum eða jafnvel lestarleið-
um. En meðan málið er þannig 
vaxið, að möguleikar hafa ekki 
verið skoðaðir til hlítar, þá verður 
völlurinn í Vatnsmýrinni. Það ligg-
ur í augum uppi.“

Ýmsir forystumenn í íslensku 
viðskiptalífi, meðal annars Sigur-
jón Árnason bankastjóri Lands-
bankans, hafa talið skilyrði fyrir 
einkavæðingu orkufyrirtækja hér 
á landi vera ákjósanleg um þessar 
mundir. Finnst þér koma til greina 
að einkavæða orkufyrirtækin?
„Þeir hafa sagt það og miða þarf við 
stöðuna á markaðnum. Við höfum 
svarað því til á móti að orkumark-
aðurinn sé ekki orðinn nógu þrosk-
aður og þau einkenni eru ekki 
komin fram í okkar litla samfélagi, 
sem bendi til þess að samkeppnis-
aðstæður séu með þeim hætti að 
eðlilegt sé að stefna að einkavæð-
ingu. Auk þess höfum við margoft 
lagt á það áherslu að eignarhald 
þjóðarinnar á auðlindum landsins 
sé gríðarlega mikilvægt. Við erum 
ennþá á því stigi að rannsaka nýt-
ingarmöguleika, og þess vegna 
teljum við mjög óráðlegt að stefna 
á einkavæðingu í þessari grein. 
Ég bendi á það að þau fyrirtæki 
tvö sem eru virk á þessum mark-
aði auk Landsvirkjunar, Orkuveita 
Reykjavíkur og Hitaveita Suður-
nesja, eru bæði í samfélagslegri 
eigu og eigendur þeirra hafa ekki 
í hyggju að einkavæða þau.

Fimmtán prósenta hlutur í Hita-
veitu Suðurnesja var nýlega aug-
lýstur til sölu og tilboð í hann 
öllum opin. Gefur það ekki vís-
bendingu um vilja til breytinga á 
eignarhaldinu?
„Þá eru 85 prósent eftir, sem er 
vitaskuld ráðandi hlutur, en ég tel 
söluna ekki gefa vísbendingu um 
neitt annað. Ég verð að lýsa mikl-
um efasemdum um að orkumark-
aðurinn verði með þeim hætti að 
hægt verði að einkavæða Lands-
virkjun nokkurn tíma. Hins vegar 
ber að nefna það að markaðurinn 
er öllum opinn, samkvæmt raf-
orkulögum, og því geta nýir aðilar 
komið inn á markaðinn, til dæmis 
landeigendur eða sveitarfélög.“

Vilji þið halda áfram á þeirri 
vegferð að lækka skatta?
„Ég tel okkur hafa verið að endur-
skapa viðskiptaaðstæður hér á 
landi með glæsilegum árangri. Það 
er mitt mat að það sé nauðsynlegt 
að fjalla um fjárfestingaumhverfi 
og skattabreytingar samtímis. 
Þegar skattar eru lækkaðir þá 
er ekki bara verið að auka mögu-
leika fólks á neyslu, heldur einnig 
að auka möguleika á fjárfestingu. 
Þegar því er haldið fram að ríkis-
stjórnin hafi snarlækkað skatta á 
auðugu fólki, þá er ekki þar með 
sagt að ríkisstjórnin hafi aukið 
neyslu auðugs fólks. Heldur hefur 
hún miðlað fjármunum í hagkerf-
inu frá því að fara í gegnum ríkis-
kassann yfir í það að fara beint frá 
einstaklingunum til atvinnulífsins 
í fjárfestingu og uppbyggingu. 

Mikið er talað um að skattleysis-
mörkin hafi staðnað og dregist 
aftur úr. Ríkisstjórnin hefur þá 
stefnu að endurskoða skattleysis-
mörkin um hver áramót. Stað-
reyndin er sú að þegar skattar eru 
lækkaðir, og innheimtulágmark er 
fyrir hendi, þá hækka alltaf skatt-
leysismörkin í hvert skipti sem 
skatturinn er lækkaður þó margir 
hafi viljað taka stærri skref í þeim 
efnum. Það liggur ekki beint við að 
hækka skattleysismörkin upp fyrir 
lágmarkstekjur í þjóðfélaginu. Ef 
svo er, þá er ekki verið að jafna 
milli þeirra sem eru neðstir. Það 
sem hefur verið gert, sem ég tel 
skynsamlegast, er að koma til móts 
við þennan hóp með öðrum hætti, 
með vaxtabótum, barnabótum og 
þess háttar aðgerðum. Ríkissjóður 
stendur ákaflega vel og skatta-
lækkanir hafa heppnast vel að öllu 
leyti. Ég sé ekki tilefni til þess núna 
að vera með skattabreytingar, hins 
vegar viðurkenni ég það að alþjóð-
leg hagkerfi eru alltaf að verða nán-
ari, og í þeim efnum er farsælast að 
fylgjast náið með skattaumhverfi í 
kringum okkur og vega og meta 
stöðu okkar í því stóra samhengi 
hverju sinni.“

Áfram byggt á traustum grunni
Jón Sigurðsson telur 
hugmyndafræði Fram-
sóknarflokksins enn 
eiga upp á pallborðið hjá 
Íslendingum. Í samtali 
við Magnús Halldórsson 
leggur hann áherslu 
á mikilvægi sam-
vinnunnar og áfram-
hald árangurs á öllum 
sviðum samfélagsins.





hagur heimilanna

Verð í sjoppum og söluturn-
um á höfuðborgarsvæðinu 
hefur ekki lækkað í sam-
ræmi við lækkun virðis-
aukaskatts sem tók gildi 
1. mars. Samkvæmt nýrri 
könnun Neytendasam-
takanna hafa aðeins sex 
sjoppur af 64 lækkað verð 
að fullu.

Neytendasamtökin könnuðu verð í 
64 sjoppum og söluturnum á höfuð-
borgarsvæðinu í febrúar. Verðið 
var kannað á ný í apríl og þá kom í 
ljós að í aðeins sex sjoppum hafði 
verð verið lækkað að fullu. Í fimm 
verslunum hafði engin verðlækk-
un orðið og á sjö stöðum var full-
trúum samtakanna meinað að 
kanna verð í seinna skiptið. 

Jóhannes Gíslason, formaður 
Neytendasamtakanna, segir að nið-
urstöðurnar séu vonbrigði. „Þessir 
aðilar vissu að það var fylgst með 
þeim. Mér finnst hreinlega að 
sumir þeirra ulli beinlínis framan í 
neytendur. Að meirihluti söluturna 
skuli fá ófullnægjandi einkunn er 
afar dapurlegt,“ segir Jóhannes.

Söluturninn Vikivaki á Lauga-
vegi er einn fárra söluturna þar 
sem verð hefur lækkað að fullu. 
Anna Dóra Ármannsdóttir, eigandi 
Vikivaka, segir að sér hafi þótt 
sjálfsagt að lækka verðið og er 
hissa á því hve fáir hafa lækkað. 
„Við sjáum okkur auðvitað hag í 
því að vera með sem lægst vöru-
verð,“ segir Anna. Söluturninn 
Aðalhornið er einnig í eigu Önnu 
Dóru en það er einn þeirra staða 
sem fengu falleinkunn í könnun-
inni. 

„Við keyptum Aðalhornið á þessu 
tímabili sem könnunin er gerð og 
sá sem átti verslunina á undan 
okkur hafði ekki lækkað verðið 
enda var hann svo ódýr fyrir,“ 
segir Anna. 

Sigurður Rúnar Gíslason, eig-
andi Grandakaffis, tekur í sama 
streng en hann er einn þeirra sem 
ekki hafa lækkað verð. „Ég hef 
alltaf verið lægstur í bænum og 
hef ekki hækkað verð þrátt fyrir 
hækkanir birgja. Ég sá því ekki 
ástæðu til þess að lækka verðið. 
Það var svo lágt fyrir,“ segir Sig-
urður. 

Jóhannes hjá Neytendasamtök-
unum segir að rök af þessu tagi 
dugi skammt. „Verðlækkunin átti 

að ganga yfir alla, líka þá sem 
voru ódýrir fyrir. Virðisaukaskatt-
urinn hefur lækkað og með því að 
lækka ekki verðið í samræmi við 
það er verið að hækka álagning-
una,“ segir Jóhannes. Hann vonast 
til þess að eigendur söluturna 
hugsi sinn gang. „Við krefjumst 
þess að þeir aðilar sem koma illa 
út úr þessari könnun endurskoði 
sína verðlagningu og skili neyt-
endum því sem þeim ber,“ segir 
Jóhannes.

Ullað framan í neytendur

Black and blue-flugan skilaði laxi
 Elín Kristbergsdóttir verslunar-

maður mælir með þrifum á ísskáp og 
eldavél á hálfsmánaðarfresti.

Kraftmiklar ryksugur
fyrir  öll heimili

Verð frá kr.:

15.990

Miele
ryksugur

– litlar og liprar.





KORINT blómapottur Ø51 H50 cm

3.990,-



BLEKESKÄR blómakassi
36x36x48 cm, gegnheill 
akasíuviður 1.990,-

VÅJÖN blómapottur M/STANDI
L47xB27xH81 cm, ýmsir litir 3.990,-

495,-
BETA hengipottur Ø21 H15 cm,
galvaníseraður

SOMMAR gerviblóm, blágresi,
ýmsir litir 590,-/stk.

11.990,-
ÄPPLARÖ sólbeddi, gegnheill akasíuviður

FÄNÖ blómapottur
Ø38 H65 cm 2.990,-

SOMMAR garðkanna 1,5 l,
galvaníserað, ýmsir litir 450,-

SOMMAR blómapottur Ø14 cm 
ýmsir litir 295,-/stk.

95,-
SOMMAR flugnaspaði,
ýmsir litir  2 stk.

ODLA standur fyrir blómapott,
galvaníseraður 395,-

SKINA ljósakrans Ø45 cm grænn,
einnig til marglitur 2.990,-
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Morgunmatur
frá kl. 9:00 - 11:00

mánudaga - laugardaga

Fjölskyldutilboð
virka daga 17:30 - 19:30

990,-195,-

Sænskar  kjötbollur, tveir 10 bollu 
skammtar og tveir barnaskammtar af
spaghetti ásamt safa.

Sumarið
er tíminn...

BOLLÖ fellistóll, gegnheill akasíuviður 2.490,-
BOLLÖ felliborð, gegnheill akasíuviður 2.990,-295,-

SOMMAR gerviblóm, prestabrá
3 stk. H60 cm



[Hlutabréf]

Sameiginlegt hlaup fyrir höfuðborgarsvæðið 
er á Laugardalsvellinum í Reykjavík.

Í tilefni af 120 ára afmæli Landsbankans endurvekjum við 
hið sögufræga Landsbankahlaup.
Hlaupið hefst á sama tíma um allt land, kl. 11.00.

Glitnir og Kaupþing spá því að Ex-
ista, sem birtir afkomutölur í dag, 
hafi hagnast yfir fimmtíu millj-
arða króna á fyrsta ársfjórðungi 
sem yrði langmesti hagnaður ís-
lensks félags á einum fjórðungi. 
Meðaltalsspáin fyrir Existu hljóð-
ar upp á 53.347 milljónir króna en 
til samanburðar hagnaðist félagið 
um 8.378 milljónir króna á fyrsta 
ársfjórðungi 2006.

Landsbankinn spáir ekki opin-
berlega um afkomuna en reikn-
ar með að hagnaður geti orðið allt 
að sextíu milljarðar króna. Exista 
færir kjarnafjárfestingar sínar í 
Kaupþingi (23 prósenta hlutur) og 
Sampo Group (15,6 prósent) með 

hlutdeildaraðferð í stað þess að 
taka gengishagnað og arðgreiðslur 
af fjárfestingunum inn í rekstrar-
reikning. Greining Glitnis reiknar 
með að hlutdeild Existu í hagnaði 
Sampo nemi 42 milljörðum króna. 

Slær Exista met?
Kaupþing birtir niðurstöðutölur 
fyrsta ársfjórðungs fyrir opnun 
markaða í dag. Meðaltalshagnað-
ur þeirra innlendu og erlendu mark-
aðsaðila, sem spá fyrir um afkomu 
bankans, hljóðar upp á 18.878 millj-
ónir króna. Jafnframt áætla þeir að 
hreinar vaxtatekjur verði yfir 15,2 
milljarðar og hreinar rekstrartekjur 
tæpar 42 milljarðar. Bæði Glitnir og 
Landsbankinn reikna með að Kaup-
þing skili meiri hagnaði í hús eða 
um 21,5-21,7 milljörðum króna. 

Kaupþing hagnaðist um 18,8 
milljarða króna á sama tíma í fyrra 
sem þá var metafkoma á einum árs-
fjórðungi. 

Peningaskápurinn...

Spennufall í efnahagslífinu mun reyna 
á heimili og fyrirtæki sem mörg hver 
eru viðkvæm sökum skulda. Í nýrri 
umfjöllun um fjármálastöðugleika segir 
Seðlabankinn brýnasta verkefnið að 
endurheimta stöðugleika.

Fjármálakerfið er í meginatriðum traust og viðnáms-
þróttur bankanna hefur styrkst þrátt fyrir að á sama 
tíma hafi þjóðhagslegt ójafnvægi aukist, að því er fram 
kemur í nýrri skýrslu Seðlabanka Íslands um fjármála-
stöðugleika.

Davíð Oddsson seðlabankastjóri kynnti skýrsluna 
síðdegis í gær en þetta er í þriðja sinn sem bankinn 
gerir opinbert rit um fjármálastöðugleika. Í fyrra var 
yfirskriftin „Vandasöm sigling framundan“. Þá voru 
helstu áhyggjuvaldar óvissa um fjármögnun bankanna 
og ójafnvægi í þjóðarbúskapnum. „Endurfjármögn-
unin tókst vel, en hins vegar jókst þjóðhagslegt ójafn-
vægi,“ segir Davíð.

Endurheimt stöðugleika í þjóðarbúskapnum er brýn-
asta verkefni hagstjórnarinnar að mati Seðlabankans. 
„Lok stórframkvæmda á Austurlandi draga sjálfkrafa 
úr ójafnvægi en önnur aðlögun hefur verið hægari 
en reiknað var með,“ segir bankinn, en  aukin vaxta-
byrði erlendra skulda dregur síðar úr viðskiptahall-
anum en búist var við. „Og naumast horfur á að hann 
verði sjálfbær án undangengins verulegs samdráttar 
á eftirspurn. Ný spá í Peningamálum gefur til kynna 
að slíkur samdráttur sé framundan með hjöðnun fjár-

festingar og einkaneyslu,“ segir bankinn og bendir á 
í riti sínu að möguleg lækkun eignaverðs gæti valdið 
enn meiri samdrætti. Davíð segir bankann þó ekki spá 
hrinu gjaldþrota hjá einstaklingum þótt viðnámsþrótt-
ur mjög skuldsettra einstaklinga og jafnvel fyrirtækja
væri verulegra skertur kæmi til langvarandi aftur-
kipps í efnahagslífinu. „Við þessar aðstæður teljum 
við hins vegar skynsamlegt að hafa vara á vegna þess 
að við sjáum að efnahagslífið gengur í gegnum aðlög-
un. Menn hafa deilt um hversu brött sú aðlögun verður, 
en ég held að í öllum spilum sé sú aðlögun fyrir hendi. 
Við þær aðstæður þarf að horfa til þeirra sem lak-
ast standa,“ segir Davíð en áréttar um leið að margir 
þættir efnahagslífsins standi hér vel og betur en ann-
ars staðar gerist. 

Penninn og Te og kaffi hafa gengið 
frá kaupum á kaffiframleiðslufyr-
irtækinu Melna Kafija Ltd. í Lett-
landi. Penninn verður eigandi að 
sjötíu prósentum og Te og kaffi að 
þrjátíu. Kaupverð er ekki gefið upp

Helstu umsvif fyrirtækisins fel-
ast í sölu til hótela og veitingahúsa. 
Fyrirtækið framleiðir einnig kaffi 
til smásölu og útflutnings, meðal 
annars til Rússlands. 

Penninn á þrjátíu prósenta hlut í 
Tei og kaffi. „Ástæðan fyrir því að 

við fjárfestum í fyrirtækinu upp-
haflega er að við teljum að það séu 
samhæfingarmöguleikar í þjón-
ustu við skrifstofuna annars vegar 
og kaffistofuna hins vegar,“ segir 
Kristinn Vilbergsson, forstjóri 
Pennans. „Sama hugmyndafræði 
er á bak við þessa fjárfestingu. 
Við horfum til Eystrasaltsland-
anna þriggja. Við sjáum möguleika 
í samþættingu milli fyrirtækjanna 
sem við eigum þar fyrir og Melna 
Kafija.“

Kaupa kaffiframleiðanda



Allar nánari upplýsingar 
um hlaupið á Klassi.is

Taktu þátt!
Veitt verða verðlaun fyrir þrjú efstu sætin
í hverjum aldurshópi drengja og stúlkna
• Allir þátttakendur fá verðlaunapening
• Allir þátttakendur fá Klassa-vatnsbrúsa
• Grillveisla að loknu hlaupi

5. MAÍ
um allt land 

SKRÁNING ER HAFIN
Skráning fer fram í öllum útibúum Landsbankans og á Klassi.is Þátttakendur 
þurfa að staðfesta skráningu með því að sækja rásnúmer sín í útibú 
Landsbankans, líka þeir sem skrá sig á netinu.

Landsbankahlaupið er fyrir alla hressa krakka á aldrinum 10-13 ára, 
fædda 1994, 1995, 1996, 1997.
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Brimborg hefur fengið vottað ISO 
9001: 2000 gæðastjórnunarkerfið, 
fyrst íslenskra bílaumboða. Um 
40 íslensk fyrirtæki hafa slíka 
staðfestingu.

 „Vottunin tryggir öruggt verk-
skipulag allra þátta í heildarstarf-
semi Brimborgar en sífellt fleiri 
fyrirtæki sækjast eftir vottun af 
þessu tagi,“ segir framkvæmda-
stjóri Brimborgar og kveður vott-
unina í takt við kjörorð og gæða-
stefnu. „Áhersla hefur verið lögð 
á fyrirtækið sem öruggan stað að 
vera á, fyrir viðskiptavini, starfs-
fólk, birgja og samfélagið í heild.“

Egill Jóhannsson, framkvæmda-
stjóri Brimborgar, segir innleið-
ingarferlið hafa tekið meira en 
tvö ár og fjölda starfsmanna hafa 
unnið að því. „Sérstaklega áhuga-
vert hefur verið að sjá að við inn-
leiðinguna hefur skriffinnska 
minnkað til muna og kerfið hefur 
auðveldað og hraðað öllum breyt-
ingum,“ segir hann.

Þá hefur fyrirtækið einnig hafið 
innleiðingu ISO 14001 umhverfis-
vottunar og með formlegum hætti 
óskað eftir að fá vottaða jafnlauna-
stefnu fyrirtækisins, í samræmi 
við tillögur samráðshóps félags-
málaráðherra um launajafnrétti. 
„Undanfarin ár höfum við unnið 
eftir slíkri stefnu og lítum á þetta 
sem kærkomið tækifæri til að fá 
hana vottaða,“ segir Egill.

Fyrst með 
gæðavottun

Viðskiptabankarnir þrír spá 
Straumi-Burðarási hagnaði upp 
á að meðaltali 108 milljónir evra 
á fyrsta fjórðungi þessa árs. Það 
jafngildir um 9,5 milljörðum ís-
lenskra króna. Bankinn kynnir af-
komuna á kynningarfundi í dag. 

Spá Kaupþings hljóðar upp á 8,96 
milljarða króna, Glitnis upp á 10,45 
milljarða og Landsbankans upp á 
9,12 milljarða króna. Til saman-
burðar hagnaðist bankinn um nítj-
án milljónir á fyrsta ársfjórðungi 
2006. Í dag birtir Straumur-Burðar-
ás í fyrsta sinn afkomutölur sínar í 
evrum. Ákvörðun var tekin um að 
færa bókhald og semja ársreikning 
bankans í evrum á síðasta ári. Tók 
það gildi hinn 1. janúar.

Straumi spáð 
9,5 milljörðum



greinar@frettabladid.is

G
etur nokkur maður sem tekur dansspor sér til yndis 
einn eða í samneyti við aðra gert sér í hugarlund 
samfélag án dansins? Um aldir var dansinn bannað-
ur í íslensku samfélagi. Hann var tæki hins illa til að 
steypa manninum í fordjörfun og að lokum í eilífa 

glötun. Dansinn var líkamleg tjáning og andlegur ánægjugjafi 
og fyrir bragðið bannaður. En hið forboðna dregur. Ungt fólk 
fann nautn og fögnuð í dansinum og sótti í hann: á harðbölum 
og bökkum, jafnvel sérbyggðum pöllum stigu langafar okkar og 
ömmur dans við fátæklegan hljóðfæraslátt. Dansinn var einn 
drifkrafturinn sem kveikti ungmennafélagshreyfinguna við lok 
nítjándu aldar og skömmu síðar tóku framfaramenn að kynna 
dansinn eins og hann tíðkaðist í Evrópu og Ameríku.

Íslensk danssaga er merkilegur hluti af menningu okkar 
þó stutt sé. Héðan sóttu snemma á síðustu öld ungar konur til 
Evrópu og kynntu sér listdans og samkvæmisdansa. Heim komn-
ar stofnuðu þær skóla, stundum saman, stundum einar sér. Í fá-
breyttu samfélagi á þriðja og fjórða áratug aldarinnar var dugur 
þeirra og kraftur aðdáunarverður. Konur í Reykjavík sem eru 
komnar hátt á aldur muna þessa frumherja: Ástu Norðmann, Rig-
mor Hanson, Sif Þórz, Ellý Þorláksson og Sigríði Ármann. Þær 
voru allar í hópnum sem stofnaði Félag íslenskra listdansara 
1947. Markmið þeirra var að koma á stofn listdansskóla og dans-
flokki. Þau markmið náðust, fyrst fljótt og loks um síðir. Áfram 
héldu þær eigin skólahaldi, sömdu dansa og fluttu. Nemendur 
þeirra tóku við, og þeirra nemendur. Konur hafa alla tíð haldið 
utan um danslistina á Íslandi og ávöxtur þess uppeldis blasir við í 
samfélagi okkar. Dansinn er frelsandi og agandi afl í öllum sínum 
myndum: samkvæmisdansinum og systur hans, listdansinum.

Í gærkvöldi stóð Félag íslenskra listdansara fyrir hátíðarsýn-
ingu í Þjóðleikhúsinu sem lengi var heimili íslenska listdansins. 
Í gær hélt Íslenski dansflokkurinn í eina af sínum mörgu sýn-
ingarferðum – að þessu sinni til Kína. Það styttist í sýningar eins 
virtasta dansflokks heims hér á listahátíð, San Francisco-dans-
flokksins sem lýtur farsælli listrænni stjórn Helga Tómasson-
ar, sem var strákur í Vestmannaeyjum þegar hann sá listdans 
í fyrsta sinn og vissi þá strax að þetta vildi hann gera og annað 
ekki. Frami Helga á danssviðum heimsins var öllum þeim sem 
hér heima strituðu við æfingar fyrirmynd, þessa daglöngu stöð-
ugu þjálfun við að láta líkamann gera nánast hið ómögulega í fín-
stilltri tjáningu, vitinn sem vísaði veginn. Það er því vel við hæfi 
að hann skuli koma heim til sýningarhalds á þessu vori.

Því það er vor í íslenskum listdansi: hann er enn kvennamegin, 
nátengdur mjúkum höndum og sterkri nánd, ljóð og tónn í senn 
í hreyfingu okkar í rýminu, hlaðinn vitund og þrá til að nálgast 
með beitingunni hið óútskýranlega, innileika, fögnuð, trylling og 
grimmd og allt þar á milli, allt þar á meðal.

Félagi íslenskra listdansara óskum við heilla með þökk fyrir 
hvernig samtökin hafa bætt líf okkar og glætt með vissu um að 
við njótum dansins með þeim áfram.

Í sambandi við 
dansinn

Margt hefur breytzt til batnað-
ar á Íslandi síðan 1990, því að 

árin næst á eftir tók landið undir 
sig nýtt stökk inn í nútímann. Þar 
munaði mest um aðild Íslands að 
Evrópska efnahagssvæðinu, sem 
ríkisstjórn Sjálfstæðisflokksins og 
Alþýðuflokksins fékk samþykkta 
á Alþingi með 33 atkvæðum af 63; 
það mátti engu muna. 

Baklandið var hagfellt: kommún-
isminn var kominn á öskuhaug-
ana, svo að markaðsbúskapur og 
einkavæðing hlutu þá að fá betri 
hljómgrunn en áður. Tekjur heim-
ilanna hafa hækkað, og hagur 
fyrirtækjanna hefur vænkazt, en 
samt þurfa Íslendingar enn sem 
fyrr að hafa meira fyrir lífinu en 
aðrar Vestur-Evrópuþjóðir. Íslend-
ingar þurftu að jafnaði að vinna 
2.400 klukkustundir árið 1950 til 
að ná endum saman á móti 2.100 
stundum í Danmörku. Árið 2005 
unnu Íslendingar að jafnaði 1.800 
stundir á móti 1.500 í Danmörku. 
Við höfum því eins og Danir tekið 
út aukna hagsæld sumpart í minni 
vinnu, en okkur hefur samt ekki 
tekizt að minnka bilið. Bandaríkja-
menn eru eina hátekjuþjóðin, sem 
vinnur nú jafnmargar stundir á 
ári og Íslendingar. Erum við iðn-
ari en aðrar Evrópuþjóðir? Varla. 
Ætli hitt sé ekki nær lagi, að við 
leggjum svo þungar búsifjar hvert 
á annað, að við þurfum að vinna 
myrkranna á milli til að hafa í 
okkur og á. Vinnuvikan þyrfti ekki 
að vera svona löng, ef matarverðið 
væri lægra og vextirnir. Þetta 
hangir saman. Stjórnmálamenn-
irnir tala sumir um velferð barna. 
Það bezta, sem við gerum börnun-
um, er að koma fyrr heim úr vinn-
unni á kvöldin, og það getum við 
ekki gert fyrr en samkeppni er 
leyft að lækka verðlag og vexti. 
Greiðasta leiðin að því marki ligg-
ur í gegnum inngöngu Íslands í 
Evrópusambandið. ESB handa 
börnunum! En það má Sjálfstæðis-
flokkurinn ekki heyra nefnt. Hann 
segir heldur: Leyfið okrurunum að 
koma til mín. 

Þegar breiðvirkur borgaraflokk-
ur flaskar á stórmáli eins og Evr-
ópumálinu, einn slíkra flokka í 
Evrópu, lætur það að líkum, að 
flokknum hafi verið mislagðar 
hendur í ýmsum öðrum málum. 
Skoðum verksummerkin eftir svo 
að segja samfellda stjórnarforustu 
Sjálfstæðisflokksins í sextán ár. 

Óvarið land. Sjálfstæðisflokk-
urinn tók forustu um að tryggja 
varnir Íslands eftir síðari heims-
styrjöldina með inngöngunni í Atl-
antshafsbandalagið 1949 og varn-
arsamningnum við Bandaríkin 
1951. Andstæðingar hvors tveggja 
töldu, að Ísland þyrfti engra varna 
við og fyrir sjálfstæðismönnum 
vekti ekki annað en að græða á 
hermanginu í helmingaskiptum 
við Framsóknarflokkinn með 
aukaaðild Alþýðuflokksins. Þessi 
átök skiptu þjóðinni í tvær fylk-
ingar, misstórar. Sovétríkin leyst-
ust upp 1991, en utanríkisstefna 
Íslands tók samt engum breyt-
ingum, enda flykktust nýfrjáls 
fyrrum leppríki Rússa síðan inn 
í Nató. Að lokum fór Kaninn burt 
með herinn, þar eð ekki þótti leng-
ur þörf fyrir framlag Íslands til 
sameiginlegra varna. Eftir stóð þá 
hinn hornsteinn varnarsamstarfs-
ins: varnarþörf Íslands sjálfs. Ef 
Íslendingar þurftu á óbreyttri til-
högun öryggismála að halda eftir 
1991, hvers vegna getur landið nú 
allt í einu verið varnarlaust eitt 
landa fyrir utan Kosturíku? – eftir 
allt, sem á undan er gengið. Höfðu 
kommarnir kannski rétt fyrir sér? 
Var allt þetta tal um varnir Ís-
lands bara fyrirsláttur? Var mála-

tilbúnaður Sjálfstæðisflokksins 
bara umbúðir utan um hermangið? 
Hvað hefðu sjálfstæðismenn sagt, 
ef vinstri stjórn hefði skilið Ísland 
eftir óvarið? 

Verðbólgan á fullri ferð. Sjálf-
stæðisflokkurinn hefur stýrt efna-
hagsmálum og Seðlabankanum um 
langt árabil og ber höfuðábyrgð 
á því, að verðbólgan er nú aftur 
meiri á Íslandi en annars staðar í 
Evrópu að Tyrklandi einu undan-
skildu. Þetta er engin bóla, held-
ur þrálátur vandi. Það þurfti að 
gæta strangs aðhalds í fjármálum 
ríkisins og peningamálum til mót-
vægis við stóriðjuframkvæmdir, 
en ríkisstjórnin ýtti heldur undir 
þensluna með fyrirhyggjulausri 
hagstjórn og beinum mistökum, 
eins og t.d. með því að kasta frá 
sér bindiskyldunni, mikilvægu 
stjórntæki til að halda aftur af út-
lánaþenslu bankanna. Stjórnar-
andstaðan getur vísað glundroða-
kenningu sjálfstæðismanna til föð-
urhúsanna.

Skattbyrðin aldrei þyngri. Ætla
mætti, að flokkur einkafram-
taksins hefði haldið skattheimtu 
í skefjum þessi sextán ár, en svo 
er ekki. Skattheimta á Íslandi 
hefur skv. staðtölum OECD aukizt 
úr 38% af landsframleiðslu 1990 
í 48% 2006. Á sama tíma hefur 
skattheimta á evrusvæðinu auk-
izt úr 43% af landsframleiðslu í 
45%. Skattbyrðin hér heima er 
komin upp fyrir Evrópumeðallag. 
Hvað hefðu sjálfstæðismenn sagt, 
ef vinstri stjórn hefði aukið skatt-
byrðina um 10% af landsfram-
leiðslu?

Aukinn ójöfnuður. Skattleysis-
mörk hafa lækkað að raungildi og 
þyngt skattbyrði lágtekjufólks. 
Ríkisstjórnin segir, að það væri of 
dýrt fyrir ríkissjóð að færa skatt-
leysismörkin aftur í fyrra horf að 
raungildi. Hún hefur m.ö.o. gert 
út á skattheimtu af lágum launum. 
Sjálfstæðisflokkurinn er orðinn að 
ójafnaðarflokki, þótt hann reyni 
nú að sveipa sig sauðargæru rétt 
fyrir kosningar. Verkin tala. 

Viðskilnaður 

Jón Baldvin Hannibalsson, guð-
faðir Samfylkingarinnar og 

fyrrum formaður Alþýðuflokks-
ins, var gestur í Silfri Egils á 
sunnudag. Jón Baldvin hefur raun-
ar verið áberandi í fjölmiðlum á 
síðustu misserum en framganga 
hans hefur frekar verið til þess 
fallin að þvælast fyrir Samfylkingunni í aðdrag-
anda kosninga en hitt. Þátturinn á sunnudag var 
engin undantekning þar á. 

Í þættinum gerði Jón Baldvin Þorgerði Katrínu 
Gunnarsdóttur menntamálaráðherra að umræðu-
efni með hætti sem ástæða er til að gera athuga-
semd við. Sá Jón Baldvin ástæðu til að upplýsa 
að hann kallaði Þorgerði Katrínu, af sínu lands-
kunna lítillæti, „ljóskuna í menntamálaráðuneyt-
inu“. Það er gömul saga og ný að þegar menn hafa 
lítið fram að færa málefnalega beina þeir spjótum 
sínum í aðrar áttir. Í þetta skiptið ákvað Jón Bald-
vin að gera útlit Þorgerðar Katrínar að umræðu-
efni í stað þess að fjalla um hún hefur fram að 

færa. Sem formaður menntamálanefndar Alþingis 
hef ég átt mikið og gott samstarf við Þorgerði 
Katrínu og ég veit sem er að sem fulltrúi Sjálf-
stæðisflokksins býður hún ekki fram útlit sitt, 
eins og Jón Baldvin lætur liggja að, heldur hug-
myndafræði og stefnumál sem hún og Sjálfstæð-
isflokkurinn leggja áherslu á í aðdraganda þess-
ara kosninga. Það þarf svo sem engan speking til 
að átta sig á því hver tilgangur Jóns Baldvins var 
með því að uppnefna varaformann Sjálfstæðis-
flokksins. Hins vegar verður forvitnilegt að sjá 
hvernig formaður Samfylkingarinnar, Ingibjörg 
Sólrún Gísladóttir, og aðrir kvenkyns frambjóð-
endur flokksins bregðast við ummælum Jóns. For-
ysta stjórnmálaflokks sem leggur svo mikið upp 
úr því að höfða til kvenna, setur jafnréttismál og 
kvenfrelsi á oddinn, en hafnar kvenfyrirlitningu 
og ójafnrétti, hlýtur að bregðast við þessum um-
mælum. Einkum þegar í hlut á guðfaðir Samfylk-
ingarinnar, Jón Baldvin Hannibalsson. 

Afstaða Sjálfstæðisflokksins til svona mál-
flutnings er að minnsta kosti skýr. Hann er fyrir 
neðan allar hellur og Jóni Baldvin og Samfylking-
unni til skammar.  

Höfundur er þingmaður 
Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík.

„Ljóskan í menntamálaráðuneytinu“
Félag Sumarhúsaeigenda

í Svarfhólsskógi (eignarlönd)

boða til

Aðalfundar
Laugardaginn 28. apríl að

Hótel Glym kl. 15.00

Venjuleg aðalfundarstörf.

Stjórnin



Á mánudaginn heldur Urður í tónleikaferð 
ásamt níu mánaða dóttur sinni, barnfóstru og 
öðrum liðsmönnum sveitarinnar.

Urður Hákonardóttir, söngkona danssveitarinnar Gus 
Gus, hefur lengur verið viðloðandi tískubransann en 
tónlistina.

Aðeins sextán ára gömul byrjaði hún að vinna í 
tískuvöruversluninni Spúútnik og þar er hún enn, á 
milli þess sem hún er ekki að sinna móðurhlutverkinu 
eða syngja með Gus Gus. 

„Ég hef verið með annan fótinn í Spúútnik undan-
farin tíu ár,“ segir Urður og bætir því við að fötin 
sem hún klæðist á myndinni hafi hún fundið á lagern-
um þar sem hún vinnur þessa dagana. „Þetta eru sec-
ond hand-buxur frá því snemma á síðasta áratug geri 
ég ráð fyrir en vestið fína er úr leðri og með gull og 
demantaskreytingum,“ segir hún og reynir um leið að 

sannfæra blaðamann um að þetta sé alvöru demanta-  
og gullskreyting. 

„Ætli það hafi ekki kostað svona um 2,5 milljónir 
þetta vesti, en ég fékk náttúrlega starfsmannaafslátt,“ 
segir hún og hlær.

Gus Gus er nú á leiðinni í tónleikaferðalag og ætlar 
Urður að taka níu mánaða gamla dóttur sína, Kríu, 
með sér. „Þetta verður kannski pínu strembið en vin-
kona mín kemur til með að aðstoða mig og við hlökk-
um mjög mikið til.“

Í dag tíðkast það að hljómsveitir hafi stílista sér til 
halds og trausts og til aðstoðar Gus Gus er vinkona 
Urðar, Hrafnhildur Guðrúnardóttir.

„Hún svona ráðleggur okkur í þessum efnum en svo 
höfum við líka stundum notið aðstoðar frá stelpunum 
í Aftur. Við klæðum okkur alltaf sérstaklega upp áður 
en farið er á svið og ég geri ráð fyrir að við tökum með 
okkur svona eina tösku undir búninga fyrir þessa ferð,“ 
segir þessi frækna móðir og söngkona að lokum.

Milljóna króna vesti

Age Defying                         Deep Cleansing                    Gentle Exfoliating                    Herbal Cleansing

ANDLITSKLÚTAR

Andlitshreinsiklútar sem innihalda
blöndu af lækningajurtum og vítamínum

til þess að hreinsa, fjarlægja farða
og vernda húðina.

B5 próvítamín verndar og gefur húðinni
raka, kamillukjarni róar hana. Húðin verður
fersk og heilbrigð útlits. Ofnæmisprófaðir.

Andlitshreinsiklútar sem innihalda sérstaka
blöndu af andoxunarefnum til þess að hægja á 
öldrun húðarinnar:Coensím Q10, beta glucan,

vínberjakjarnaolía, kjarni úr grænu te og E vítamín.
Sæt möndluolía og B5 próvítamín gefa húðinni

raka og vernda hana. Klútarnir eru mildir en áhrifaríkir 
og henta sérstaklega til hreinsunar á augnfarða.

Mildir en áhrifaríkir andlitsdjúphreinsiklútar sem 
fjarlægja andlitsfarða og eru góðir fyrir húðina.
Náttúrulegir ávaxtakjarnar (AHA) djúphreinsa

húðina, B5 próvítamín vernda
hana og næra og Kamillukjarni róar húðina.

Klútarnir innihalda enga olíu og stífla
þar af leiðandi ekki svitaholurnar. Ofnæmisprófaðir.

Frískandi skrúbbandlitshreinsiklútar.
Klútarnir fjarlægja dauðar húðfrumur og hreinsa

húðina án þess að þurrka hana. Kjarni úr greipávöxtum
frískar upp á húðina og kjarni úr sítrónugrasi tónar og

örvar húðina. Klútarnir innihalda einnig B5 próvítamín
og kamillukjarna sem gefa húðinni raka og róa hana.

Húðsjúkdómafræðilega prófaðar.

Age Defying



Fatahönnuðir hanna hluti í 
rússneskum anda.

Hátíðin „Russian Rhapsody“ var 
haldin í sjötta sinn í London á 
dögunum. Hátíðinni var í upp-
hafi ætlað að ýta undir rússneskt 
efnahagslíf en hefur með tíman-
um orðið að virtum menningarvið-
burði. Hana sækja Rússar, Lund-
únabúar og fólk frá öllum heims-
hornum.

Í tilefni hátíðarinnar var haldið 
uppboð á ýmsum munum frægra 
hönnuða í Old Billingsgate. Þar 
mátti líta óvenjulega muni eftir 
ekki síðri menn en Gaultier, Val-
entino og Lagerfeld.

Rússnesk rapsódía



Laug. 12-15Laug. 12-15

Námskeið
á næstunni:
Námskeið
á næstunni:

* Vírskartgripir I - Kr. 1500.- + efni
* Víraskartgripir II - Kr. 1500.- + efni
* Spíral Armband - Kr. 2.000 með efni
* Swarovski Armband - Kr. 2.900 með efni
* Skrappbooking - Byrjanda - 
  Kr. 2.500 með efni

* Vírskartgripir I - Kr. 1500.- + efni
* Víraskartgripir II - Kr. 1500.- + efni
* Spíral Armband - Kr. 2.000 með efni
* Swarovski Armband - Kr. 2.900 með efni
* Skrappbooking - Byrjanda - 
  Kr. 2.500 með efni

Skráðu þig í s. 553-1800Skráðu þig í s. 553-1800

Þakrennur þarf að hreinsa 
reglulega ef vatn á að flæða 
óhindrað.

Nú er komið að vorverkunum. Eitt 
af þeim er að hreinsa þakrenn-
ur en eftir veturinn eru marg-
ar þeirra fullar af laufi og drullu 
sem skolast hefur niður af þakinu. 
Þessi drulla getur stíflað rennurn-
ar og gert þær gagnslausar.

Einfalt er að þrífa rennurnar. 
Best er að nota puttana, og vera 
þá í hönskum, en einnig má nota 
litlar garðskóflur þar sem þeim 
verður viðkomið. Matskeiðar 
virka einnig vel til að skófla upp 
úr rennunum.

Númer eitt, tvö, og þrjú er ör-
yggið og að fara varlega þegar 
unnið er uppi á þaki. Ef þakið er 
bratt er nauðsynlegt að nota ör-
yggislínu.

Stíflaðar 
þakrennur



Vera Wang hélt sýningu á brúðarkjólalínu sinni fyrir sumarið.

Fáir fatahönnuðir eru jafn þekktir fyrir brúðarkjóla sína og Vera 
Wang. Vera á farsælan feril að baki sem fatahönnuður en árið 
1990 stofnaði hún sína eigin fatalínu. Hún er fædd og uppalin í 
New York en af kínverskum uppruna. Hún starfaði lengi á tíma-
ritinu Vogue og var um skeið yngsti tískuritstjóri blaðsins, að-
eins 23 ára gömul.

Hún hannar föt fyrir hina nútímalegu konu, bæði hversdagsklæðnað 
og galakjóla. Þekktust er hún þó fyrir brúðarkjólana enda er hún gríð-
arlega vinsæl meðal hinna ríku og frægu. Hún hefur hannað brúðar-
kjóla fyrir ekki minni konur en Mariuh Carey, Jennifer Lopez, Jessicu 
Simpson, Avril Lavigne, Victoriu Beckham, Jennifer Garner, Sharon 
Stone, Umu Thurman og Holly Hunter.

Nýjasta brúðarlína hennar var sýnd í New York um miðjan apríl og 
urðu aðdáendur Veru Wang síður en svo vonsviknir af hönnuninni.

Nýtt frá Veru Wang

Smáralind, sími 5288800, www.drangey.is

ÁLFTAMÝRI • MJÓDD

HÆÐASMÁRA 4
opið 10–23 alla daga

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

NÝTT
Fáðu fæturnar mjúkar

og fínar á aðeins
2 vikum með nýja

, Lyfja, Fótaaðgerðastofa Reykjavíkur

Maternity
Fyrir verðandi og
nýbakaðar mæður.
• Neðanþvottaklútar fyrir þrútin og

viðkvæm svæði
• Olíugel, eykur teygjanleika húðarinnar 

og er tilvalið til að nudda uppúr
• Næringarkrem sem eykur teygjanleika

húðarinnar
•Fótakrem sem léttir á þrútnum fótum

Fæst aðeins í verslunum Lyf og heilsu og ÁrbæjarapótekiFæst í apótekum um land allt

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



BÍLAR &
FARARTÆKI



KEYPT
& SELT

ÞJÓNUSTA



Sími: 566 6303 - www.alafoss.is 

Lopi Lopapeysur

Húfur Vettlingar

Sokkar Ullarnærföt

Síðan 1896
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Á kajak um Strandir
Haraldur Njálsson, varafor-
maður Kayakklúbbsins, segir 
Hornstrandir vinsælar. BLS. 2
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Cintamani og Íslenski alpa-
klúbburinn stofnuðu Leiðang-
ursstyrktarsjóð í vetur. Styrk-
urinn verður veittur árlega 
og geta allir sótt um sem eru í 
miklum ferðahugleiðingum. 
Styrkurinn verður í formi al-
klæðnaðar fyrir leiðangurs-
meðlimi ásamt fjárstyrk. Sam-
anlögð heildarupphæð styrks-
ins nemur 400.000 krónum. 
Þar að auki munu Cintamani 
og ÍSALP aðstoða leiðangur-
inn við skipulag, kynningu og 
uppsetningu myndasýningar í 
lok ferðar. 

Áhersla verður lögð á að 
styrkja einstaklinga eða hópa 
sem stefna á klifur eða fjalla-
leiðangra hvers konar þar sem 
takmarkið er krefjandi og ný-
stárlegt.
Umsóknarfrestur var upp-
haflega til 31. mars en hefur 
verið framlengdur til 31. apríl. 
Hægt er að nálgast umsóknar-
eyðublöð á heimasíðum Cinta-
mani og ÍSALP. Dómnefndin er 
skipuð þeim Jökli Bergmann 
fjallaleiðsögumanni, Haraldi 
Erni Ólafssyni og Skarphéðni 
Halldórssyni, fulltrúa ÍSALP.

Veitt úr leiðangurs-
styrktarsjóði

Þeir sem stefna á krefjandi fjallaleiðangra geta sótt um styrk í Leiðangurs-
styrktarsjóð ÍSALP og Cintamani.
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Hálfur mánuður í Kína, mjög vel skipulögð ferð þar sem það sem Kína er frægust fyrir verður skoðað. Hér má nefna 
Terrakotta herinn, einn merkilegasta fornleifafund veraldar, siglingu á skemmtiferðaskipi um Yangtze fljót sem er 
þekkt fyrir gljúfrin þrjú og að sjálfsögðu Kínamúrinn. Helstu borgir Kína, Shanghai og Beijing sóttar heim. Hér gefst 
tækifæri til að kynnast bæði hinu þjóðlega Kína en einnig þeim ótrúlega miklu breytingum sem orðið hafa á síðustu 
áratugum. Sagan er heillandi og menningin ólík okkar, við kynnumst hefðum og smökkum á þjóðlegum réttum.

Verð 288.200 kr. á mann í 
tvíbýli...allt innifalið!
Aukagjald fyrir einbýli er 55.540 kr.

A L L I R  G E T A  B Ó K A Ð  S I G  Í  B Æ N D A F E R Ð I R

N á n a r i  u p p l ý s i n g a r  í  s í m a  5 7 0  2 7 9 0  e ð a  w w w . b a e n d a f e r d i r . i s

27. september – 12. október
Fararstjóri: Inga Ragnarsdóttir

6. – 20. september
Fararstjóri: Magnús Björnsson

ævintýraheimur

Um 300 manns stunda kajakróður hérlendis og 
eru meðlimir í Kayakklúbbnum. Í augum flestra 
er þetta áhugamál og nýta margir sumarfríið í 
langar kajakferðir um óbyggðar strandir.

Kajaksportið er í mikilli sókn hérlendis og stöðugt 
fjölgar þeim sem leggja stund á kajakróður. Harald-
ur Njálsson er einn þeirra en hann er varaformað-
ur Kayakklúbbsins á Íslandi. „Ég byrjaði í þessu árið 
2003 þannig að ég er ekki búinn að vera neitt rosalega 
lengi í róðrinum,“ segir Haraldur. „Félagi minn dró 
mig í þetta því hann langaði svo að prófa. Nú er hann 
hættur en ég er alveg forfallinn.“

Í Kayakklúbburinn eru nú um 300 manns. Flestir 
meðlima eru þar af áhuganum einum saman og viku-
lega stendur klúbburinn fyrir svokölluðum félags-
róðri. „Þetta er mjög skemmtilegt sport og fullt af 
góðum stöðum til að róa hér á Íslandi,“ segir Harald-
ur.

Mest er róið í Faxaflóanum, eyjurnar í kringum 
Reykjavíkurhöfn eru mikið sóttar og Hvalfjörðurinn 
er einnig vinsæll róðrastaður. „Svo fara menn í lengri 
ferðir þar sem þeir taka með sér mat til nokkurra 
daga, tjald og svefnpoka og bara allt sem til þarf,“ 
segir Haraldur. „Mitt uppáhaldssvæði eru Horn-
strandirnar en þær eru vinsælar í svona ferðir.“

Kajakróður er meira en áhugamál í augum sumra. 
Kayakklúbburinn stendur fyrir Íslandsmóti sem 

samanstendur af fjölda móta yfir sumartímann. „Ka-
jaksumarið byrjar einmitt núna á morgun, föstudag-
inn 27. apríl, með keppni í straumkajak í Elliðaánum 
og strax á eftir er keppt í svokölluðu Elliðaárródeói,“ 
segir Haraldur. „Svo á laugardag verður Reykjavík-
urbikarinn í Geldinganesinu þar sem keppt er í 10 
km kappróðri karla og kvenna og einnig verður boðið 
upp á nýjan flokk, 50 ára og eldri.“

Kayakklúbburinn er með heimasíðuna www.
kayakklubburinn.is og þar eru upplýsingar fyrir þá 
sem vilja kynna sér eða prófa kajakróður á Íslandi.

- tg

Hornstrandirnar eru 
vinsæll kajakstaður

Haraldur hóf að stunda kajakróður fyrir nokkrum árum og heillaðist strax. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Fjölmargir leggja stund á kajakróður hérlendis enda Íslend-
ingum í blóð borið að sækja sjóinn.

LÖGMÁL FERÐAMANNSINS
1. Göngum ávallt frá áningarstað eins og við viljum koma að honum.
2. Skiljum hvorki eftir rusl á víðavangi né urðum það.
3. Kveikjum ekki eld á grónu landi.
4. Rífum ekki upp grjót eða hlöðum

vörður að nauðsynjalausu.
5. Spillum ekki vatni, eða skemm-

um lindir, hveri eða laugar.
6. Sköðum ekki gróður.
7. Truflum ekki dýralíf.
8. Skemmum ekki jarðmyndanir.
9. Rjúfum ekki öræfakyrrð að

óþörfu.
10. Ökum ekki utan vega.
11. Fylgjum merktum göngustígum

þar sem þess er óskað.
12. Virðum friðlýsingarreglur og

tilmæli landvarða.
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Fiskur og kjöt á grillið
Jón grillar bæði kjöt og fisk. FRÉTTABLAÐIÐ/HÖRÐUR

SKÖTUSELUR
Fyrir 4

1 kg skötuselur
3 dl olía
4-5 hvítlauksrif
3 steinseljubúnt
3 stk lime
hrísgrjón
ferskt salat
sæt sojasósa
salt og pipar

Skötuselurinn er penslaður með smá olíu og 
settur á grillið. Olían, hvítlauksrifin og steinseljan 
er sett í matvinnsluvél og blandað saman til að 
búa til sósu. Börkurinn er rifinn af súraldininum 
og stráð yfir grillaðan fiskinn og safinn kreistur úr 
þeim út í sósuna. Borið fram með hrísgrjónum og 
fersku salati.

Skötuselur með hvítlauks- og steinseljusósu og 
hrísgrjónum.

LAMBALUNDIR
Fyrir 4

800 g lambalundir
400 g matarolía
200 g BBQ hickory brown sósa
1 stk. hvítlaukur
2 msk. timian
1 msk. rósmarín
1 tsk. worchester sósa
4 bökunarkartöflur
bearnaisesósa
ferskt salat
spagettí 

Byrjað er á að búa til marineringu úr matarol-
íunni, BBQ-sósunni, hvítlauknum, timianinu, rós-
maríninu og worchester-sósunni. Lambalundirnar 
eru látnar liggja í marineringunni í svona þrjá til 
sex tíma og síðan grillaðar. Borið fram með kartöfl-
um, bearnaisesósu og fersku salati. Til skrauts má 
nota spagettí sem er fyrst soðið, síðan djúpsteikt 
og loks saltað.

Lambalundir með bearnaisesósu og spagettí.

Í sumar getur verið gaman að prófa sig áfram 
með grilluppskriftir.

Þegar fer að hlýna í veðri og dagurinn lengist draga sí-
fellt fleiri fram útigrillin sín. Á grillinu má elda nánast 

allt og löngu liðin tíð að ekkert sé grillað nema pylsur 
og hamborgarar. Jón Líndal Guðnason, yfirmatreiðslu-
maður á Grillhúsinu, er vanur grillari og lumar á mörg-
um góðum uppskriftum. Hann ætlar að deila tveimur 
þeirra með lesendum Fréttablaðsins, annars vegar upp-
skrift að skötusel og hins vegar að lambalundum.

frá18.400
Vika í Þýskalandi

kr. - ótakmarkaður akstur, 
kaskó, þjófavörn, flugvallargjald 
og skattar.

VW Fox eða sambærilegur

522 44 00 • www.hertz.is
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Bókaðu bílinn heima fyrir 1. maí
- og fáðu 1.000 Vildarpunkta

Fljótasiglingar - Klettaklifur 

Hestasýningar - Gönguferðir - Gisting  

Veitingar - Ratleikir - Hestaleiga
Hafið samband og við gerum tilboð

Verið velkomin! 

bakkaflot@islandia.is

Sími 453-8245 & 899-8245 

Ferðaþjónustan Bakkaflöt

560 Varmahlíð, Skagafirði

www.bakkaflot.is 

Skólahópar!
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Guðrún Ásmundsdóttir 
leikkona hefur alla tíð hjólað 
mikið og henni er sérstaklega 
annt um hjólið sitt. Hún segir 
bráðvanta hentuga og huggu-
lega hjálma fyrir fullorðnar 
konur.

„Það var á tímabili, þegar ég var 
þónokkuð yngri en núna, sem ég 
þótti hlægileg á hjólinu en þá hef 
ég líklega verið um fimmtugt,“ 
segir Guðrún og bætir við:

„Það þótti undarlegt að svo full-

orðin kona væri svona hrifin af 
hjólinu. Ég átti stundum leið niður 
í bæ á hjólinu og var spurð að því 
í einlægni hvort ég skammaðist 
mín ekki svolítið fyrir þetta.“

Guðrún játar því að hún hafi 
mögulega stundum verið svolítið 
feimin með þessa dellu. 

„Dellunni hefur reyndar fylgt 
að mér er svolítið illa við hjóla-
hjálmana en það er einfaldlega 
pjatt. Ég skil það ekki þegar við 
eigum svona marga góða hönn-
uði að það sé ekki búið að hanna 
hjálma fyrir eldri konur. Við 

getum bara ekki látið sjá okkur 
með þetta fyrirbrigði,“ segir Guð-
rún hlæjandi og bætir því við að 
það sé einfaldlega hallærislegt að 
setja sams konar hjálm á sjötuga 
konu og tólf ára stráka. 

Guðrún segir miklar framfar-
ir hafa orðið í reiðhjólum í gegn-
um tíðina og er afar ánægð með 
fjallahjólið sitt. 

„Það er með fullt af gírum og 
alls konar möguleikum. Ég er 
með gamla hjólið mitt í sveitinni 
og mér finnst ég ekkert komast 
áfram á því,“ segir leikkonan.

Vantar fallega hjálma 
fyrir eldri konur

Guðrún Ásmundsdóttir leikkona hefur alla tíð hjólað mikið og er hæstánægð með fjallahjólið sitt. Hún segir vanta hjálma fyrir 
fullorðnar konur.

Klettanámskeið í samvinnu ÍSALP 
og ÍFLM (Íslenskir fjallaleiðsögu-
menn) hefst miðvikudagskvöldið 
6. júní. Námskeiðið eru eitt kvöld 
og tveir dagar og að því loknu eiga 
nemendur að þekkja og kunna 
helstu hnúta sem notaðir eru í 
klettaklifri.

Enn fremur eiga nemendur að 
vera færir um að leiða auðveldar 
sportklifurleiðir og að þræða topp-
akeri. Þeir eiga einnig að kunna 
skil á helstu skipunum sem not-

aðar eru í samskiptum klifrara og 
tryggjanda.

Nemendur verða að koma með 
eigin klifurskó (túttur) og kalk-
poka. Annar búnaður er innifalinn 
í námskeiðsgjaldi. Kjósi nemend-
ur að nota sinn eigin búnað áskilur 
kennari sér rétt til að hafna notk-
un hans. Þátttakendur þurfa að 
skrá sig með tölvupósti til: mount-
ainguide@mountainguide.is. Nám-
skeiðið kostar 27 þúsund krónur. 
Nánari upplýsingar á www.isalp.is.

Námskeið í klettaklifri
Eftir námskeiðið eiga nemendur að vera flestum hnútum kunnugir.

 FRÓÐLEIKSMOLI Þúfur eru einkennandi fyrir íslenska nátt-
úru og furða margir ferðalangar sig á tilveru þeirra. Af því að Ísland 
liggur á mörkum heimskautasvæðis og fremur hlýs svæðis er hit-
inn úti oft ýmist ofan eða neðan við frostmark. Hér eru tíð skipti á 
milli frosts og þíðu. Vatn í jarðvegi frýs eða þiðnar mörgum sinnum 
á viku að meðaltali ár hvert, yfir vetrartímann. Vatn þenst út þegar 
það frýs og þá þrýstast sandkorn, leirkorn, smásteinar og lífræn-
ar leifar í moldinni upp og til hliðar. Á löngum tíma og við marg-
endurteknar þíður verða sums staðar til smáhólar í jarðveginum 
en annars staðar dældir. Þannig myndast þúfurnar sem gera tjald-
búum oft lífið leitt.

Fróðleiksmoli af www.icetourist.is
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Júlíus Ívarsson fann sig í fjöll-
unum á Íslandi og fagnar nú 
fimmtugsafmælinu með ferð á 
Mont Blanc.

„Ég byrjaði að fara á fjöll fyrir 
alvöru fyrir um tíu árum. Ég fer 
mest á fjöllin hérna í kringum 
Reykjavík, bæði dags- og helgar-
ferðir. Síðan reyni ég að fara eina 
eða fleiri stærri ferðir á ári og hef 
farið bæði á Strandir og Hvanna-
dalshnjúk,“ segir Júlíus Ívars-
son fjallamaður.  Í fyrra tók Júlí-
us af skarið og skipulagði fimmtíu 
manna hópferð á Hvannadals-
hnjúk í samvinnu við íslenska 
fjallaleiðsögumenn og endurtek-
ur nú leikinn. 

„Hópurinn samanstendur af 
samstarfsfélögum, fjölskyldu og 
vinum. Æfingar hófust tveimur 
mánuðum áður en ferðin var farin 
og markmiðið var að allir kæmust 
á toppinn. Það tókst og nú endur-
tökum við leikinn,“ segir Júlíus.

Í ár verður ferðin farin 18. maí 
og æfingar því löngu hafnar. Að 
sögn Júlíusar notar hópurinn bæði 
Helgafellið og Esjuna til æfinga 
og fer þá gjarnan óhefðbundnar 
leiðir til dæmis frá Mosfellsdal. 

„Fæstir í hópnum höfðu fjall-
areynslu og litu jafnvel á þessa 
ferð sem síðbúið áramótaheit til 
að koma sér í form,“ segir Júlí-
us og mælir eindregið með því 

að fólk fari hægt af stað áður en 
haldið er í lengri fjallaferðir. 

„Ég sé stundum fólk sem fjár-
festir í útbúnaði fyrir hundruð 
þúsunda, fer of geyst og gefst upp. 
Það borgar sig að labba á striga-
skónum til að byrja með og fara 
styttri ferðir. Það þarf að vera 
ákveðinn stígandi eins og í fjall-
inu sjálfu,“ segir Júlíus. 

Fjallamennskan er að sögn Júlí-
usar hin besta líkamsrækt, sér-
staklega fyrir fólk sem vinnur 
innivinnu. Sjálfur segist hann fá 
gífurlega orku frá náttúrunni og 
fríska loftinu. 

Fram undan eru strangar æf-
ingar hjá Júlíusi enda stefnan 
tekin á Mont Blanc seinna á árinu. 

Ferðin verður farin með íslensk-
um fjallaleiðsögumönnum og að 
sögn Júlíusar er ferðin farin í stað 
afmælisveislu.

„Ég varð fimmtugur nýlega og 
ferðin á Mont Blanc er svona mín 
veisla. Konan mín lét þau boð út 
ganga að ég væri að fara þessa 
ferð og ég fékk mikið af útbúnaði 
í tilefni afmælisins og ferðarinn-
ar,“ segir Júlíus að vonum ánægð-
ur.   

Markmiðið er að komast sí-
fellt hærra og að sögn Júlíus-
ar er ákveðin áskorun í að sigra 
fjall. „Mont Blanc er bara byrjun-
in. Næst fer ég enn hærra og von-
ast til að sigra Kilimanjaro,“ segir 
Júlíus. rh@frettabladid.is 

Fagnar fimmtugu 
á Mont Blanc

Fram undan eru strangar æfingar hjá Júlíusi Ívarssyni enda stefnan tekin á Mont Blanc seinna á árinu. Þar mun hann fagna fimm-
tugsafmælinu. FRÉTTABLAÐIÐ/HÖRÐUR  

Íslenskir fjallaleiðsögumenn hafa stutt dyggilega við bakið á Júlíusi í ferðum hans.

Júlíus ásamt göngugörpum eftir ferð á Standir í góðu yfirlæti.
Markmiðið er alltaf að komast hærra og 
hærra. Fram undan er ferð á Mont Blanc.

Á grænum hól úti á Granda í 
vesturbæ Reykjavíkur stend-
ur hjólhýsi, sem minnir einna 
helst á geimskutlu úr kvik-
mynd frá sjötta áratugnum. 
Silfurlitað, bjöllulaga og ekki 
nema 2 sinnum 4 metrar að 
stærð og 550 kíló að þyngd. Að 
sögn Björgvins Barðdal, fram-
kvæmdastjóra hjá Seglagerð-
inni Ægi, sem hefur hjólhýs-
ið til sölu, er það góður vitn-
isburður um aukið framboð 
hjólhýsa hérlendis þar sem þau 
smáu eru að ryðja sér til rúms.

„Hjólhýsi af þessari gerð 
kallast T@B hjólhýsi og er frá 
framleiðandanum Tabbert, 
sem kalla mætti Rolls Royce 
í hjólhýsageiranum,“ útskýr-
ir Björgvin. „Töffaralegu útliti 
hjólhýsisins og smæð þess var 
ætlað að höfða til yngri kyn-
slóða. Stærðin hentar þeim vel 
sem vilja hafa nett farartæki í 
innkeyrslunni og ferðast létt.“

Þótt T@B sé lítið að utan er 
það stórt að innan og búið sams 
konar búnaði og stærri hjólhýsi 
að sögn Björgvins. „Það rúmar 
tvo fullorðna einstaklinga og 

eitt barn. Svo fylgir því rúm, 
bekkur, borð, ísskápur, vatns-
tankur, gaseldavél, gaskútur 
og hitamiðstöð með hitastilli 
frá fyrirtækinu TRUMA, sem 
er viðurkennt merki á Evrópu-
markaði.“

Björgvin segir eina raun-
verulega muninn á T@B og 
öðrum hjólhýsum vera þann að 
klósett vanti. Hins vegar megi 
hæglega bæta úr því með kaup-
um á ferðaklósetti. „En þótt 
klósett vanti í þessi hjólhýsi er 
ekki þar með sagt að þau vanti í 
aðrar smærri gerðir hjólhýsa,“ 
útskýrir hann. „Hin eru öll út-
búin klósettum.“

Stutt er síðan farið var að 
selja minni hjólhýsi á borð 
við T@b á Íslandi og hafa við-
tökurnar verið góðar að sögn 
Björgvins. „Þau eru nýjung 
hérlendis. Þetta hófst allt 
saman með tjaldvögnum fyrir 
tuttugu árum. Því næst felli-
hýsum fyrir tíu árum. Loks 
komu hjólhýsin fyrir um það 
bil þremur árum. Fyrst í stað 
virtist fólk bara kaupa það sem 
fékkst, en núna veltir það miklu 
meira fyrir sér hvað hentar 
því best. Sumir vilja stór aðrir 

smá. Smærri hjólhýsin eru 
þó ekki að ýta þeim stærri 

til hliðar. Möguleikarnir 
eru bara orðnir fleiri.“

roald@frettabladid.is

Lítil, létt og þægileg

Travel Bird á 13“ 
dekkjum.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Björgvin Barðdal segir fólk farið að velta meira fyrir sér hvað henti því best 
varðandi hjólhýsi. FRÉTTABLAÐIÐ/HÖRÐUR

Útgáfufélagið Heimur stóð 
fyrir vali á Ferðafrömuði árs-
ins 2007 á ferðasýningunni í 
Fífunni sem fram fór á dögun-
um. Þetta er í fjórða sinn sem 
Heimur velur ferðafrömuð og 
að þessu sinni var það Jón Ei-
ríksson Drangeyjarjarl sem 
varð fyrir valinu. 

Í viðurkenningarskjali 
segir:  Í mati sínu lagði dóm-
nefnd til grundvallar einstaka 
athafnasemi, þrautseigju og 
metnað við að byggja upp og 
reka ferðaþjónustu þar sem 
sagnaarfinum er miðlað á eft-
irminnilegan og persónuleg-
an hátt, svo og þátttöku hans 
í uppbyggingu og stefnumót-

un ferðaþjónustunnar í heima-
byggð.

Ottó Schopka, ritstjóri 
ferðabóka Heims, kynnti val 
dómnefndar.

Drangeyjarjarlinn
ferðafrömuður ársins

Otto Schopka afhendir Jóni Eiríks-
syni Drangeyjarjarli viðurkenning-
arskjal.



FIMMTUDAGUR  26. APRÍL 2007 9útivist fréttablaðið

Skeifan 3   108 Reykjavík   Sími 588 5080   www.dynjandi.is

Vandaður frístunda- og útivistarfatnaður 
frá Dynjanda gerir sumarið enn betra.

VON Á GÓÐU SUMRI!

GÖNGUSKÓR

WI 565

Góðir gönguskór með Mer-
Tex öndun og Vibram sóla

GÖNGUSKÓR

WI 568

Sérlega vandaðir leðurskór 
með Sympatex öndunar-
filmu og Vibram sóla

SOFT SHELL JAKKI

VERÐ kr. 8.471,-

VERÐ kr. 9.199.-

VERÐ kr. 15.836,-

VERÐ kr. 7.916,-

Léttur jakki sem andar og 
hrindir frá sér vindi og vatni.

VERÐ kr. 3.548.-

Hettupeysa með rennilás

VERÐ kr. 13.478.-

LAVVO  JAKKAR

HETTUPEYSA

Frábær útivistarfatnaður,  
með öndun og er vind- 
og vatnsheldur.

Frábær útivistarfatnaður,  
með öndun og er vind- 
og vatnsheldur.

LAVVO BUXUR

1799

1251

 Flugfélag Íslands og Golf-
klúbbur Vestmannaeyja hafa
gert með sér samstarfssamn-
ing fyrir komandi sumar. Sam-
kvæmt honum geta allir far-
þegar flugfélagsins framvís-
að brottfararspjaldi og fengið
vallargjald á 1.900 krónur á
einum besta golfvelli landsins.  
Faxamótið verður endurvakið

19. maí næstkomandi og verð-
ur flugfélagið aðalstyrktarað-
ili mótsins. Samningurinn inni-
heldur einnig fleiri atriði sem
nýtast báðum aðilum og auka
notkun á golfvelli golfklúbbs-
ins í Herjólfsdal og stuðla að
fjölgun farþega á flugleiðinni
milli Reykjavíkur og Vest-
mannaeyja.

Helgi Bragason frá Golfklúbbi Vestmannaeyja, Inga Birna Ragnarsdóttir, sölu- og markaðs-
stjóri Flugfélags Íslands,  Benedikta Gísladóttir og Sandra Rut Þorsteinsdóttir, starfsmenn 
Flugfélags Íslands.

Ekki hlaupa bara framhjá
leikvellinum þegar þú ert
úti að hlaupa. Notaðu tækin
þar til æfinga.

RÓLUR
Liggðu bein/n undir ról-
unni Togaðu þig upp fimmt-
án sinnum með því að halda
í sætið.

BEKKURINN
Notaðu bekkinn til að þjálfa
þríhöfðann. Snúðu bakinu
í bekkinn og beygðu þig í
hnjánum. Leggðu lófann á
bekkinn og hífðu þig upp
fimmtán sinnum eða oftar.
Bekkinn er einnig hægt að
nota til að gera armbeygjur.

KLIFURGRIND
Klifurgrindina er hægt að
nýta til ýmissa æfinga. Hægt
er að hífa sig upp, klifra yfir
hana og heilmargt fleira.

RENNIBRAUTIN
Leggstu í rennibrautina og
haltu þér í handfangið sitt-
hvorum megin með beinum
handleggjum. Gerðu fimmt-
án til tuttugu fótalyftur.

Leikfimi á 
leikvellinum

Hægt er að hífa sig upp í klifur-
grindinni eða gera fótalyftur í 
rennibrautinni.

Samstarf um flug 
og golf í Eyjum

Gott er að vera við öllu
búinn á ferðalagi á fjöll-
um. Fyrstu hjálpar kunn-
átta getur skipt sköpum.
Fyrsta hjálp á fjöllum er
20 klukkustunda námskeið
sem haldið er á vegum Úti-
vistar. Einar Örn Arnars-
son er leiðbeinandi en hann
er yfirleiðbeinandi í fyrstu
hjálp Björgunarskóla Slysa-
varnafélagsins Landsbjarg-
ar. Nauðsynlegt er að sitja
allt námskeiðið, og aðeins
þeir sem  mæta 100% fá
skírteini. Hámarksfjöldi
þátttakenda er 20 manns.

Námskeiðið hefst 30.
apríl og er kennt á skrif-
stofu Útivistar við Lauga-
veg 178. Nánari upplýsing-
ar á vef Útivistar: www.uti-
vist.is.

Fyrsta hjálp 
á fjöllum



 26. APRÍL 2007  FIMMTUDAGUR10 fréttablaðið útivist

LEIÐSÖGUSKÓLINN
ICELAND TOURIST GUIDE SCHOOL

www.mk.is

Starfslýsing:
Ferðalög um fegurstu staði Íslands. 

Upplifun náttúru og sögustaða ásamt 

miðlun fróðleiks um land og þjóð til 

erlendra og innlendra ferðamanna.

Ef þetta hljómar eins og eitthvað sem þú vilt 

starfa við getur þú sótt um í Leiðsöguskólanum 

því þetta er lýsing á starfi leiðsögumanns.

Í Leiðsöguskólanum getur þú valið 

um fjórar námsleiðir:

Afþreyingarleiðsögn

Almenn leiðsögn

Gönguleiðsögn

Leiðsögn með Íslendinga - NÝ NÁMSLEIÐ!

Hafðu samband og
fáðu nánari upplýsingar!

Grasið er orðið grænt, sólin hækk-
ar á lofti og vindurinn blæs hlýjum 
andvara um menn og dýr. Þetta er 
því rétti tíminn til að hrista af sér 
vetrarslenið og koma sér út undir 
beran himin. Stíga út úr líkams-

ræktarstöðinni og nýta það sem 
náttúran hefur upp á að bjóða. 
Innan borgar- og bæjarmarka eru 
fjölmargir staðir sem nýta má til 
útivistar. Heiðmörk, Elliðaárdal-
ur auk margra annarra fallegra 

staða eru vel útbúnir göngustíg-
um fyrir skokkara, göngugarpa, 
hjólamenn og þá sem vilja renna 
sér á línuskautum. Nú er ekkert að 
vanbúnaði að fara út því sólin kall-
ar á þig.

Útivist innan bæjarmarka

Elliðaárdalurinn er fagur og þar er skemmtilegt að hjóla með-
fram ánni og innan um há og stæðileg tré. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Skokkarar eiga úr mörgum góðum hlaupaleiðum að velja. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Nú fer veiðin að hefjast. Nokkur vötn má finna í nágrenni 
höfuðborgarinnar, líkt og Elliðavatn, Hafravatn og Vatns-
endavatn. FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA

Fjölmörg hestamannafélög eru í Reykjavík og nágrenni. Sums 
staðar má leigja hest til að ríða á í náttúrunni. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Golfið er vinsælt bæði innan borgarmarka og utan. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Línuskautar henta bæði fullorðnum og börnum. Margir góðir 
göngustígar henta vel til að renna sér á. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM



REYKJAVÍK

AKUREYRI

EGILSSTAÐIR

VESTMANNAEYJAR

ÍSAFJÖRÐUR

VOPNAFJÖRÐUR

ÞÓRSHÖFN

GRÍMSEY

Það eru 3.990 kr.
hingað og þangað

Afmælistilboð til allra áfangastaða

Flugfélag Íslands heldur upp á 10 ára afmæli sitt á 
árinu og lætur alla landsmenn njóta þess með sérstöku 
afmælisfargjaldi til allra áfangastaða innanlands, þegar 
bókað er á netinu: Aðeins 3.990 krónur aðra leið. 

Afmælisfargjaldið er í boði á leiðum félagins frá 
Reykjavík til Ísafjarðar, Akureyrar, Egilsstaða og 

Vestmannaeyja og frá Akureyri til Grímseyjar, 
Vopnafjarðar og Þórshafnar. 

Nánari upplýsingar á www.flugfelag.is

flugfelag.is
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Ungt flugfélag með sjötíu ára reynslu.
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Undanfarin þrjú ár hefur það færst 
í aukana að íslenskar fjölskyldur 
festi sér kaup á hjólhýsi. Enda er 
gaman að geta ferðast um fallega 
landið okkar án þess að þurfa að 
þjást af bakverk út af lélegri dýnu 
eða ójöfnum jarðvegi á tjaldstæð-
um. 

Hjólhýsi eru mörg orðin jafn 
góð og sumarbústaðir, enda flest 

hönnuð sem heilsárshús og þannig 
má nota þau bæði sumar og vetur 
og hvar sem er á landinu, nema 
kannski á hálendinu. 

Verðbil hjólhýsa er frá tveimur 
milljónum króna og upp úr og sum 
þarf að panta sérstaklega að utan. 
Hjá Víkurverki í Kópavogi er gott 
úrval hjólhýsa og gaman að fara 
þangað í skoðunarferð. Með flott-

ari hjólhýsum sem þar er að finna 
er hið þýskættaða Lord Exquis-
ite 590 RD en það kemur frá LMC 
framleiðandanum. Í Lord Exquis-
ite er til að mynda gólfhiti, leður-
klæddur sófi, góður bakaraofn og 
sérlega góð einangrun. Í raun eru 
aðstæðurnar svo góðar að veður 
getur aldrei orðið afsökun fyrir því 
að skella sér ekki í útilegu! - mhg

Þýsk lúxusvilla á hjólum
Arnar Barðdal við Lord Exquisite 590 RD hjólhýsi frá Þýskalandi. Lord Exquisite kostar tæpar fimm milljónir króna og hægt að nota allan ársins hring, enda það besta sem kemur frá framleiðandanum.

Leðurklæddur og rúmgóður sófi, en með einu handtaki er hægt að
fella niður borðið og þá er komið auka gistipláss.

Horft inn í svefnherbergið frá eldhúsi. Þar er að finna gott hjónarúm
(195x152) með sérhannaðri Hylex-svampdýnu.

Gaseldavél með þremur hellum og vask-
ur með heitu og köldu vatni og glerloki.
Hægt er að fella það niður og þá mynd-
ast aukið vinnurými á borðinu.

Horft úr borðkrók inn eftir hjólhýsinu
sem státar meðal annars af innrétting-
um úr kirsuberjavið og góðu skápa-
plássi.

Smekkleg handlaug og gott skáparými fyrir snyrtivörur og annað í
þeim dúr.
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Leifur Þorsteinsson hefur starf-
að með Ferðafélagi Íslands til 
fjölda ára og gengið úti um allt 
land.

Á hverju sumri fer Leifur í fjölda 
gönguferða sem taka venjulega 
þrjá til fimm daga hver. „Ég veit 
ekki hvað ég ætla að fara marg-
ar í sumar, en þær verða einhvers 
staðar á milli fimm og tíu,“ segir 
hann og hlær.

Í gönguferðum sem taka nokkra 
daga er yfirleitt gist í skálum að 
sögn Leifs. „Einstaka sinnum 

erum við í tjöldum en það fer nú 
svona heldur minnkandi og venju-
lega er allur farangur trússaður á 
milli gististaða,“ segir hann.

Leifur hefur gengið um landið 
í tugi ára og segir að gönguþörf-
in sé bara í blóðinu. „Ég hef haft 
gaman af því að ganga frá því að 
ég man eftir mér og það versnar 
bara með árunum. Ég fór í fyrstu 
löngu gönguferðina mína með 
frænda mínum árið 1970. Hann var 
þá reyndur jaxl en ég bara ungur 
og óreyndur. Við gengum úr Land-
mannalaugum suður að Þórsmörk 
og þetta var löngu áður en byggð-

ir voru einhverjir skálar og brýr 
yfir allar ár. Ég fór svo að starfa 
með Ferðafélagi Íslands árið 1975, 
var reyndar erlendis við nám í sex 
ár, og frá 1982 hef ég verið í þessu 
meira og minna á hverju einasta 
sumri.“

Á þessum árum hefur Leifur 
gengið um marga af fallegustu 
stöðum á Íslandi. „Ég er búinn að 
fara talsvert víða og segi stundum 
að ef ég væri alltaf að fara á nýja 
staði væri ég búinn að fara mjög 
víða. Ég hef til dæmis farið í Fjörð-
ur, Hvanndali, Héðinsfjörð, Borg-
arfjörð eystri og á Staðarfellsfjöll, 
Lónsöræfi og Hornstrandir.“

Leifur segist eiga erfitt með 
að gera upp á milli þeirra staða 
sem hann hefur komið til. „Þetta 
er meira og minna allt í uppáhaldi 
hjá mér. Það sem ég þekki kannski 
best eru Torfajökulsfjöllin, því ég 
er búinn að fara oftast leiðina úr 
Landmannalaugum og suður að 
Þórsmörk. Þar er náttúrlega ein 
af stærstu perlunum í íslenskri 
náttúru að mínu mati, en þær eru 
líka margar fleiri. Að standa uppi 
á Kálfatindum á Hornbjargi og 
horfa yfir Húnaflóa fullan af þoku 
á meðan allt er bjart fyrir vestan 
er náttúrlega meiri háttar,“ segir 
Leifur. „Það er bara alls staðar 
gaman að vera ef ekki er kolvit-
laust veður,“ bætir hann svo við 
að lokum og hlær.

emilia@frettabladid.is

Alls staðar gaman að vera

Leifur í góðra vina hópi á Hornströndum.Séð niður í Hattver, Torfajökull í baksýn.

Leifur hefur gengið um landið síðan 1970. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Andraco ehf

Varanlegt sólpallaefni – framtíðarlausn án viðhalds

Nýjung á markaðnum í dag

- Lengdir : 366cm og 488cm 
- Þykkt og breidd : 35mm x 142mm 

Lyngdal 6 • 190 Vogar • S. 868-5876 •  andraco@internet.is

Kári Brynjólfsson er nítján ára 
gamall hjólreiðamaður og 
hjólar allan ársins hring. Hann 
sér ekki ástæðu til að taka 
bílpróf þar sem hann fer allra 
sinna leiða á hjólinu.

„Ég hjóla í og úr vinnu en auk 
þess æfi ég hjólreiðar þannig að 
ég hjóla í þrjá tíma eftir vinnu 
að minnsta kosti þrisvar í viku,“ 
segir Kári. Á æfingum hjólar hann 
oft um 50 kílómetra í senn en oft 
fer það líka yfir 100 kílómetra.

„Við hjólum oft á Þingvelli og 
Nesjavelli þegar við förum í lengri 

hjólatúrana,“ segir Kári en hann 
hefur keppt í hjólreiðum bæði hér 
heima og erlendis. „Ég hef nokkr-
um sinnum farið út til að keppa á 
Norðurlandamótum og keppti líka 
á Smáþjóðaleikunum í Andorra,“ 
bætir hann við. 

„Ég verð aldrei þreyttur á að 
hjóla því það er með því skemmti-
legra sem ég geri,“ segir Kári. 
Hann telur það algjört aukaat-
riði að vera með bílpróf því það 
sé ekkert mál að hjóla allan ársins 
hring. „Á veturna er ég með nagla-
dekk undir hjólinu og það er hægt 
að hjóla í hvernig veðri sem er. 
Það tekur bara mislangan tíma.“

Þarf ekki bílpróf

Kári Brynjólfsson hjólar 
allt sem hann þarf að fara 
auk þess sem hann æfir 
hjólreiðar að minnsta kosti 
þrisvar í viku.
FRÉTTABLAÐIÐ/RÓSA







HEILSA

Úrval verkfæra í miklu úrvali.

Komið og sjáið allt úrvalið,  eða hafið
samband við okkur.  Traust og örugg
þjónusta.
Opið milli kl. 8-18  
logey@simnet.is

Vesturvör 7 - 200 Kópavogi
Sími 511 20 55 - fax 511 2056



SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

HEIMILIÐ

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

HÚSNÆÐI

ATVINNA



TILKYNNINGAR

S í m a r : 5 5 1  7 2 7 0 , 5 5 1 7 2 8 2  og  8 9 3  3 9 8 5

Suðurhólar, 111 Reykjavík, 4ra herb. 

Rúmgóð og áhugaverð eign á mjög góðum stað. 
Góð 105.1 fm. 4ra herbergja íbúð á 2. hæð í nýlega viðgerðu
fjölbýlishúsi. Eignin skiptist í hol, þrjú svefnherbergi, baðher-
bergi, eldhús, stofu og borðstofu. Nýtt gler er í öllum glugg-
um og hús allt í góðu ástandi, nýviðgert og málað. Örstutt er
í alla þjónustu, leikskóla, skóla, sundlaug, verslunarmiðstöð,
útivistarsvæði ofl. 

Nánar á heimasíðu.

Til leigu 
Hverfisgata 105 

Á fyrstu hæð, 227 fm. atvinnuhúsnæði. Er í dag sjúkraþjálf-
un. Gæti hentað vel sem t.d. heilsuræktarstöð, til skrifstofu-
halds eða nánast hvaða atvinnustarfsemi sem er. Góð að-
koma og glæsileg sameign. Laust 1. maí. 

Til sölu eða leigu.

Tvær einingar. 328 fm. og 373 fm. Sala eða leiga í einu eða tvennu
lagi. Gott og vel staðsett húsnæði sem hentar fyrir margskonar at-
vinnustarfsemi, svo og sem fyrir framleiðslu, lager og geymslupláss.
Húsnæðið er laust. 

Fjóluvellir 221 Hafnarfjörður 
glæsilegt raðhús á einni hæð. 

Síðasta húsið. 
Glæsilega hannað raðhús á einni hæð á góðum stað á Völl-
unum alls 219,1 fm. Húsið skiptist í forstofu, hol, geymslu,
baðherbergi, gestasnyrtingu, fjögur svefnherbergi, stofu,
borðstofu, eldhús og þvottahús. Bílskúr er 36,4 fm. Afhend-
ist tilbúið að utan, grófjöfnuð lóð og fokhelt að innan. 

Teikningar á heimasíðu. 

Þuríður Halldórsdóttir hdl. 
www.hibyliogskip.is                    hibyliogskip@hibyliogskip.is

Fr
um

m.b Álftafell
SU - 100

Verð: TILBOÐ
Stærð: 65 bt

TIL SÖLU : m.b Álftafell SU-100 sem er 65 bt. stálbátur smíðaður á Seyðisfirði árið 1970, lengdur 1991.
Aðalvél er af gerðinni Scania 350 hestafla. Báturinn er útbúinn á snurvoð og netaveiðar. Einnig til sölu hjá
sama aðila 90 línur 500 króka í 180 stokkum, allar með nýjum eða nýlegum 12-krókum. Allar línurnar eru
nýyfirfarnar. Nánari uppl gefur Benni í síma : 544-4600 eða benni@remax.is

Benedikt
Sölufulltrúi

861 2743
benni@remax.is

Ágústa
Friðfinnsdóttir

lögg. fasteignasali

BÆR

m.b Bresi
AK - 100

Verð: TILBOÐ
Stærð: 13 bt

TIL SÖLU : m.b Bresi AK - 100 sem er 13 brúttórúmlesta plastbátur smíðaður í Svíþjóð 1987 og lengdur
árið  1997.  Báturinn  er  búinn  165  hestafla  Volvo  Penta  vél  árgerð  2004  og  er  útbúinn  á  netaveiðar.
Nánari uppl gefur Benni í síma : 544-4600 eða benni@remax.is

Benedikt
Sölufulltrúi

861 2743
benni@remax.is

Ágústa
Friðfinnsdóttir

lögg. fasteignasali

BÆR

FYRSTUR
MEÐ

FRÉTTIRNAR
www.visir.is



Heildsala – Smásala
Til sölu með eigin innflutning og góða álagn-
ingu, ásamt fínum samböndum. Góð uppgrip

framundan. Verð ca. 12 m. Svar merkt:
„Tækifæri“ sendist á netfang: galle@isl.is.

TIL SÖLU. 
Skipið er búið til fiskveiða á net eða dragnót.

Stærð: Brl: 41 Bt: 31 Ml: 18.5   Sl:16  B: 4.4  D: 2.3
Smíðað 1972 í Garðabæ. 

Vél: Caterpillar 350 hö, 258 kW  árg.1986. 
Það er vel tækjum búið, með gilt haffærnisskírteini

og án veiðiheimilda.

  Eggert Sk. Jóhannesson. Jóhannes Eggertsson. Ólafur Thoroddsen hdl. 
Bjarki F. Jóhannesson. Löggilt fasteigna-, fyrirtækja- og skipasala.

www.skipasala.com  Síðumúli 13.  Sími: 5 888 111

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

Þegar borinn var saman lestur á Markaðnum og Viðskiptablaði Morgunblaðsin

í símakönnun Capacent janúar–febrúar 2007, kom í ljós að Markaðurinn hefu

umtalsvert forskot hjá öllum aldurshópum. Fylgstu með Markaðnum alla dag

vikunnar í hádegisfréttum Stöðvar 2 eða í VefTV á visir.is. Markaðurinn fylgi

Fréttablaðinu á miðvikudögum.

Horfðu á Markaðinn í símanum Í hádeginu kl 12:12 á Stöð 2 Markaðurinn á visir.is alla daga
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MARKAÐURINN – VIÐSKIPTAFRÉTTIR ALLA DAGA VIKUNNAR

62% FLEIRI LESENDUR 
Í ALDURSHÓPNUM 18–49 ÁRA

MARKAÐAA URINNRR



66,8%

35,3% 34,7%

Aldurshópurinn 18–49. Könnun Capacent mars 2007

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

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

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

auglýsingu þeirra er best borgið.

Fréttablaðið eykur forskotið
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Þjóðin veit hvað hún vill



Áhersla á atvinnu, öflugt og 
stöðugt hagkerfi og velferð 

allra þjóðfélagsþegna er samof-
in hugmyndafræði Framsóknar-
flokksins. Til þess að líf einstakl-
inga, fjölskyldna  og samfélagsins í 
heild sé í jafnvægi verða þessi þrjú 
grunnstef ávallt að vera til stað-
ar. Stöðugleiki og næg atvinna er 
undirstaða öflugs hagkerfis sem 
er nauðsynlegt til að standa undir 
þeirri samneyslu og þeirri almennu 
velferð sem við viljum að allir búi 
við.

Það er ekki sjálfgefið að alltaf sé 
næg atvinna en fátt er verra fyrir 

fólkið í land-
inu og afkomu-
möguleika fjöl-
skyldna en at-
vinnuleysi. Sem 
betur fer hefur 
okkur á undan-
förnum árum 
tekist að halda 
atvinnuleysi í al-
gjöru lágmarki 
eða að meðal-

tali um 3%. Framsóknarflokkur-
inn leggur áherslu á fjölbreytta 
og trygga atvinnu  um land allt og 
í tíð núverandi ríkisstjórnar hefur 
störfum fjölgað jafnt og þétt og nú 
eru um 170.000 störf á íslenskum 
vinnumarkaði. Öflugt atvinnulíf 
sem skilar tekjum í þjóðarbúið er 

lykillinn að því samfélagi sem við 
höfum byggt upp á síðustu árum og 
viljum viðhalda.

Framsóknarflokkurinn leggur 
áherslu á að skapa atvinnulífinu það 
umhverfi að það nái að blómstra 
og vill áfram standa fyrir atvinnu 
fyrir alla, óháð búsetu og menntun. 
Það er markmið okkar Framsóknar-
manna að stækka þjóðarkökuna því 
þannig fáum við meira til skiptanna. 
Við höfum séð það á undanförn-
um árum að breytingar í rekstrar-
umhverfi fyrirtækja s.s. lækkaðar 
álögur hafa styrkt stoðirnar, hleypt 
lífi og krafti í atvinnulífið og skilað 
auknum skatttekjum í ríkiskassann, 
öfugt við það sem ýmsir vinstri-
menn spáðu. Landsmenn hafa fund-
ið fyrir hagsæld enda hefur hag-

vöxtur hér á síðustu árum mælst allt 
að 8%. Það hafa orðið ýmsar breyt-
ingar á skattakerfinu sem bæði ein-
staklingar og fyrirtæki hafa notið 
góðs af og kaupmáttur og ráðstöf-
unartekjur heimila hafa aukist um-
fram verðbólgu. Það þarf ekki að 
fjölyrða um það að Framsóknar-
flokkurinn hefur tekið þátt í því 
að auka um tugi prósenta framlög 
til heilbrigðis-, mennta- og félags-
mála enda er hér um að ræða mála-
flokka sem mynda sameiginlegan 
grunn samfélagsins sem Framsókn-
arflokkurinn vill standa vörð um. 

Almenn velferð og  styrkar grunn-
stoðir byggja á atvinnu fyrir alla 
og stöðugleika í efnahagslegu um-
hverfi. Framsóknarflokkurinn er 
frjálslyndur miðjuflokkur sem 

byggir á samvinnuhugsjón. Fram-
sóknarflokkurinn er eini flokkur 
landsins sem getur allt frá stofn-
un skilgreint sig sem miðjuflokk þó 
svo að aðrir flokkar vilji nú skreyta 
sig með þeirri nafnbót. Framsóknar-
menn hafa sýnt það og sannað, bæði 
í ríkisstjórnum og sveitarstjórnum 
að þeir geta fengið fólk úr ólíkum 
áttum til þess að vinna saman, vinna 
að settum markmiðum og náð ár-
angri. Engum er betur treystandi en 
Framsóknarflokkum til þess að halda 
áfram að koma með beinum hætti að 
stjórn landsins, móta þá framtíðar-
sýn sem við viljum stefna að.

Höfundur er kennari og skipar 6. 
sæti á lista Framsóknarflokksins í 

Reykjavíkurkjördæmi norður.

Vinna, vöxtur og velferð 

Fram undan er formannskjör 
í Sjúkraliðafélagi Íslands 

og heyrir það til tíðinda að þrír 
sjúkraliðar hafa gefið kost á sér í 
formannssæt-
ið en framboðs-
frestur rennur 
út 26. apríl og 
því gætu fleiri 
bæst í hópinn.

Áskorun
hefur komið 
frá sjúkralið-
um til greinar-
höfundar um 
að gefa kost 
á sér til for-
mannskjörs SLFÍ og hefur hann 
orðið við þeirri áskorun. Mörg-
um sjúkraliðum finnst tímabært 
að skipta um formann. Hér er um 
verðugt verkefni að ræða og ekki 
hægt að skorast undan áskorun-
inni.

Styrkur án vilja er eins og stýris-
laust skip og veit greinarhöfund-
ur að einstaklingur gefur ekki 
kost á sér til formannsstarfsins 
án þess að hafa eitthvað til brunns 
að bera. Sjúkraliðar ættu ekki að 
kvíða því, að félagið þeirra liggi 
niðri um skemmri eða lengri 
tíma vegna breytinga á forystu 
þess, en slíkt hefur verið látið í 
veðri vaka. Það mun verða hlut-
verk sjúkraliða að taka ákvörðun 
um hverjum þeir fela það starf 
næstu þrjú árin að stýra félag-
inu sínu. 

Þau verkefni sem unnin eru á 
borðum stéttarfélags eru mörg 
og margvísleg. Það þarf að gæta 
hagsmunar stéttarinnar út á við 
og ekki síður í innviðum henn-
ar. Samstilltur hópur sjúkra-
liða sem starfar að málefnum fé-
lagsins þarf í engu að kvíða þótt 
stýrimanni sé skipt út, skip verð-
ur sjófært jafnt sem áður, siglir 
kannski aðra leið á miðin en á 
miðin fer það og heldur áfram að 
afla.

Höfundur er sjúkraliði og fram-
bjóðandi í formannskjöri SLFÍ.

Sjúkraliðar 
einn, tveir 
og þrír

FRJÁLSLYNDI FLOKKURINN 
OPNAR KOSNINGASKRIFSTOFU 
Í KÓPAVOGI
Hamraborg 14, Kópavogi í dag kl. 17.30 

Hamraborg 14  |  Kópavogur  |  sími 554 7744

Kjóstu F !
forysta fyrir íslenska þjóð

www.xf.is

RILLA !RINMOKLEV

Við opnum kosningaskrifstofu í Hamraborg 14, Kópavogi
í dag kl. 17.30. Guðjón Arnar Kristjánsson, Formaður 
Frjálslynda flokksins og Kolbrún Stefánsdóttir oddviti listans 
í Kraganum munu ávarpa gesti.

Tónlist og léttar veitingar.







Vegna fréttaflutnings á síðustu 
misserum, m.a. í Fréttablaðinu 
laugardaginn 14. apríl, þykir mér 
rétt að koma á framfæri upplýs-
ingum um rekstur og umfang 
utanríkisþjónustunnar. 

Fjárveitingar til hinnar eigin-
legu utanríkisþjónustu hafa 
undanfarin ár numið innan við 1% 
af heildarútgjöldum í A-hluta fjár-
laga ríkisins. Eftirfarandi tafla 
sýnir annars vegar framlög til ut-
anríkisþjónustunnar sem hlutfall 
af ríkisútgjöldum í A-hluta fjár- og 
fjáraukalaga en hins vegar fram-
lögin sem hlutfall af vergri lands-
framleiðslu. Hér er aðeins talinn 
kostnaður vegna rekstrar og stofn-
kostnaðar sendiskrifstofa og aðal-
skrifstofu utanríkisráðuneytisins. 
Kostnaður vegna annarra þátta 
sem tilheyra utanríkisráðuneyt-
inu, m.a. þróunarmála, friðargæslu 
og undirstofnana ráðuneytisins á 
Keflavíkurflugvelli, er hér ekki 
meðtalinn.

Sendiskrifstofur eru nú 30 í 24 
löndum, og hafa 10 skrifstofur 
bæst við síðan árið 2004. Nýjar 
sendiskrifstofur hafa verið opn-
aðar í Nýju Delhí, Róm (opnuð 

aftur eftir nokk-
urt hlé), Pret-
oríu (flutt frá 
Mapútó) og 
Þórshöfn en 
einnig eru 6 
skrifstofur
Þróunarsam-
vinnustofnunar
Íslands nú flokk-
aðar sem sendi-
ráð, þótt þar 
starfi einvörð-

ungu starfsmenn ÞSSÍ og enginn 
kostnaður vegna þeirra falli á ut-

anríkisþjónustuna. Skrifstofur 
Þróunarsamvinnustofnunar
voru gerðar að sendiráðum til að 
styrkja stöðu þeirra en einnig til 
að efla net íslenskra sendiráða og 
auka þjónustu utanríkisþjónust-
unnar við almenning og íslensk 
fyrirtæki. Utanríkisráðuneyt-
ið hefur því í raun stofnað þrjár 
nýjar sendiskrifstofur á tíma-
bilinu frá 2004, þ.e. í Róm, Nýju 
Delhi og í Færeyjum. 

Höfundur er skrifstofustjóri utan-
ríkisráðuneytisins.

Umfang og rekstur 
utanríkisþjónustunnar

Það er grafalvarlegt mál þegar 
leiklistargagnrýnandi Frétta-

blaðsins, Páll Baldvin Baldvins-
son, aldrei þessu vant, misskilur 
það sem hann sér og heyrir. Fyrir 
undirritaðan, einn af þremur höf-
undum söngleiksins Grettis, er 
það spurning um æruna að vera 
spyrtur saman við hugsjónir og 
athafnir draugsins Gláms, þess 
illvíga uppvaknings, sem nú enn 
eina ferðina ríður röftum, í þetta 
sinn í Borgarleikhúsinu. Ég hlýt 
að benda á þá staðreynd að samúð 
mín er öll með hinni harmrænu 
hetju, Gretti, og fjölskyldu hans. 
Það sem Glámur tautar og syngur 
í illgirni sinni um hættuna af and-
lausu raunveruleikasjónvarpi og 
stóriðjuvæðingu landsins með til-
heyrandi sölu allrar tiltækrar raf-
orku til álbræðslu, eru sjónarmið 
draugsins, sem hann verður sjálf-
ur að bera fulla ábyrgð á. 

Það þarf meira en litla glám-
skyggni til að láta sér yfirsjást 
að það er velferð íslensku kjarna-
fjölskyldunnar sem er höfundum 
hjartans mál. Grettir var dæmi-
gerður íslenskur strákur sem hið 
ríkisrekna skólakerfi hafði varp-
að út í ystu myrkur vegna skorts 
á sértækum og einstaklings-
miðuðum námsúrræðum. Gretti 
tókst þó, í fangelsinu á Mikla-
Hrauni, að öðlast nýja sjálfsvit-
und, nýja sýn á lífið. Hann vann 
með sjálfan sig andlega og líkam-
lega í fangelsinu, þannig að hann 
reyndist tilbúinn í slaginn þegar 
Atli bróðir hans hóf framleiðslu 
á hinum geysivinsælu Grettis-
þáttum, sem fengu bæði íslensku 
Grímuna og Pangong, kínversku 
sjónvarpsverðlaunin.

Að Glámur sé sýknt og heilagt 
að andskotast út í þetta vinsæla 

sjónvarpsefni
er auðvitað 
bæði dapurlegt 
og óskiljanlegt.
Er ekki Glámur 
sífellt að væla 
um að ekki sé 
framleitt nóg 
af leiknu ís-
lensku efni? 
Þeirri fullyrð-
ingu Gláms að 
sjónvarpið sé 

sjálfumglatt, heimskulegt og af-
siðandi hlýt ég að vísa á bug. Það 
veit hver maður að slík fullyrðing 
stenst ekki. Augljóst er að Glámi 
gremst það eitt að vera ekki sjálf-
ur sífellt á skjánum með sitt taut 
um gamlar úreltar dyggðir. Til 
allrar hamingju var spiluð hávær 
rokkmúsík undir flestum ræðum 
Gláms í Borgarleikhúsinu, þannig 
að ýmsar af illvígustu athuga-

semdum hans um samtíðina fóru 
fyrir ofan garð og neðan hjá 
áhorfendum. Það er auðvitað bara 
pólitískt öfgahjal uppvaknings 
að verið sé að gefa einhverjum 
gæðingum ríkisfyrirtæki. Ríkis-
fyrirtæki hafa verið seld góðu 
fólki sem nú rekur þau með mikl-
um hagnaði. Ofsagróði banka ætti 
ekki að vera neinum áhyggju-
efni, fremur hitt að ekki þarf 

nema rafmagnsbilun eða alvar-
legan tölvuvírus til þess að allur 
þessi ánægjulegi hagnaður hverfi 
eins og dögg fyrir sólu. Áhyggjur 
Gláms af íslenskri menningu eru 
líka ástæðulausar: íslensk menn-
ing er ekki lengur til sem afmark-
að fyrirbæri. Íslensk menning er 
í dag hnattvædd útrásarmenn-
ing, en ekki innilokuð þjóðmenn-
ing. Fullyrðing Gláms þess efnis 
að Íslendingur sé sá maður sem 
hugsar á íslensku er líka röng. 
Þeir Íslendingar sem eru að gera 
það best í dag hugsa allir á ensku. 
Og það eru einmitt þessir auð-
menn sem halda lífinu í listum 
og menningarstarfi í landinu með 
kostun. Samt sér Glámur ástæðu 
til þess að andskotast út í þetta 
fólk og fyrirtæki þess og talar um 
að listamenn landsins eyði hálf-
um vinnudeginum á hnjánum við 
sníkjur. Glámur gerir sér ekki 
ljóst að listin hefur alltaf þurft að 
lifa á sníkjum, nema í Sovétríkj-
unum sálugu þar sem öllum lista-
mönnum sem eitthvað kvað að var 
komið fyrir í Gúlaginu, þar sem 
þeir fengu ókeypis fæði og hús-
næði til dauðadags. Er það slíkt 
kerfi sem Glámur hrópar á?

Í lokin einar gleðifréttir: fram-
hald verður á þáttaröðinni um 
Gretti. Kára Stefánssyni upp-
vakningafræðingi hefur tekist 
með genatæknilegum aðferðum 
að endurskapa Gretti úr tánögl 
sem fannst í Drangey á Skaga-
firði. Atli, bróðir Grettis, sem 
nú er orðinn þriðji ríkasti maður 
heims og nýlega keypti tvo píra-
mída í Egyptalandi til að búa í, 
ætlar að tjalda öllu til að koma 
Gretti á þann stall sem hann verð-
skuldar: vinsælasta vöðvafjall 
í heimi. Og Glámur er alltaf til í 
slaginn með sín þjóðlegu aftur-
haldssjónarmið, ekki satt? 

Höfundur er leikskáld.

Glámur er aftur og afturganga

Þeirri fullyrðingu Gláms að 
sjónvarpið sé sjálfumglatt, 
heimskulegt og afsiðandi hlýt 
ég að vísa á bug. Það veit hver 
maður að slík fullyrðing stenst 
ekki. Augljóst er að Glámi 
gremst það eitt að vera ekki 
sjálfur sífellt á skjánum með sitt 
taut um gamlar úreltar dyggðir.





Auglýsingar sendist á 

auglysingar@frettabladid.is 

eða hringja í síma 550 5000.

„Reynslan ein er ekki vísindi.“

Fimmta Menningarhátíð Grand Rokks 
verður haldin dagana 31. maí til 3. 
júní næstkomandi. Á hátíðinni verða 
haldnir minningartónleikar, myndlist-
arsýning, glæpasagnakeppni, bókaupp-
boð og stuttmyndasýning. Skráning er 
jafnframt hafin í leikritasamkeppni 
sem verður haldin í tilefni hátíðarinn-
ar á vegum leikfélagsins Peðsins, auk 
þess sem Peðið mun flytja tvo einþátt-
unga eftir Jón Benjamín Einarsson á 
hátíðinni.

„Félagið var stofnað formlega í nóv-
ember síðastliðnum en fyrsta sýningin 
var í hittifyrra,“ segir Lísa Pálsdóttir, 
formaður Peðsins, sem er sjálf mennt-
aður leikari. „Vertinn er svo skemmti-
legur að leyfa okkur að æfa á nóttunni 

þegar ekkert er um að vera á barnum. 
Þannig að það er ekkert bara verið að 
sitja og drekka bjór þarna. Við þurf-
um að gera eitthvað annað við tímann 
og þetta er góð vörn við bjórdrykkju,“ 
segir hún og hlær.

Þátttakendur í samkeppninni þurfa 
að skila leikritum eða útdráttum úr 
leikverki fyrir 15. maí undir leyninafni 
með réttu nafni og símanúmeri í lok-
uðu umslagi á Grand Rokk.  Dómnefnd 
verður skipuð Viðari Eggertssyni, leik-
stjóra, Þorgeiri Tryggvasyni og Lísu.

Hátíðin hefst á minningartónleik-
um vegna fráfalls Gunnars Ólafsson-
ar smiðs, sem var einn af fastagestum 
staðarins. Munu Kátir piltar, Sviðin 
jörð, South River Band, Andrea Gylfa-

dóttir, Lísa Pálsdóttir, Magnús R. Ein-
arsson og Björgúlfur Egilsson heiðra 
minningu Gunnars. 

Fastur liður á hátíðinni er myndlist-
arsýning þar sem listamenn eru fengn-
ir til að mála verk á meðan á hátíðinni 
stendur. Síðan eru verkin boðin upp í 
lok hátíðarinnar. Bókauppboð úr Bóka-
búð Braga Kristjónssonar er einnig 
fastur liður auk þess sem glæpasagna-
samkeppni Glæpafélagsins, Mannlífs 
og Grand Rokks er aftur komin heim, 
en hún féll niður í fyrra. „Þetta er veg-
leg menningarhátíð og það er enginn 
annar bar í bænum sem stendur fyrir 
svona hátíð,“ segir Lísa. „Ég hvet alla 
til að mæta enda verður eitthvað um að 
vera alla dagana.“ 

Studio 54 opnað í New York

Innilegar þakkir fyrir hlýhug og samúð við
andlát og útför ástkærrar móður okkar,
tengdamóður, systur, ömmu, langömmu og
langalangömmu,

Soffíu Björnsdóttur,
Hjúkrunarheimilinu Dalbæ á Dalvík, áður
til heimilis að Drápuhlíð 48 í Reykjavík. 

Sérstakar þakkir til starfsfólks Dalbæjar.
Guð blessi ykkur öll.

Grímur Björnsson Björg Jósepsdóttir
Þorsteinn Björnsson Ásdís Arnardóttir
Björn Á. Björnsson Elísabet Erlendsdóttir
Páll Kristjánsson
Ingibjörg Björnsdóttir
barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabörn.

Ástvinur okkar,

Svavar Guðmundsson
frá Odda á Seltjarnarnesi, starfsmaður
Vífilfells hf.,

lést 13. apríl síðastliðinn á heimili sínu að Seljahlíð.
Útförin fer fram frá Seltjarnarneskirkju mánudaginn
30. apríl kl. 11.00.

Fyrir hönd vina og vandamanna,

Þorgerður Sigurjónsdóttir
Guðrún Þorgrímsdóttir

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir og afi,

Guðmundur Einarsson
verkfræðingur, Gimli við Álftanesveg,

lést á hjúkrunarheimilinu Holtsbúð í Garðabæ
þriðjudaginn 24. apríl 2007. Jarðarförin auglýst síðar.

Jón Guðmundsson
Einar Guðmundsson Hulda Jóhannesdóttir
Karólína Guðmundsdóttir   Guðmundur Elías Níelsson
Guðmundur Guðmundsson  Ruth Sigurðardóttir
Guðlaug Guðmundsdóttir   Brynjólfur Sigurðsson
Sævar Leifsson
barnabörn, systkini og aðrir aðstandendur.

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir, sonur, bróðir, tengdasonur
og mágur,

Daði Halldórsson,
Furugrund 14, Akranesi,

lést fimmtudaginn 19. apríl. Útförin fer fram frá
Akraneskirkju föstudaginn 27. apríl kl. 10.30.

Kristrún Sigurbjörnsdóttir
Bára Daðadóttir
Hjalti Daðason Elísa Guðrún Elísdóttir
Leó Daðason Erna Frímannsdóttir
Halldór Karlsson
Dröfn Halldórsdóttir Lárus Hannesson
Gauti Halldórsson Guðrún Magnúsdóttir
Barði Halldórsson Hólmfríður Kristjánsdóttir
Sigurbjörn Guðmundsson Málfríður Ögmundsdóttir
Elín Sigurbjörnsdóttir Sveinn Knútsson
María Sigurbjörnsdóttir Guðjón Pétursson
Guðmundur Sigurbjörnsson Ásta Björk Arngrímsdóttir.

Eiginmaður minn, faðir, stjúpfaðir,
tengdafaðir, afi og langafi,

Pétur Kristjónsson
sem lést laugardaginn 14. apríl sl., verður jarðsettur
frá Prestbakkakirkju á Síðu laugardaginn 28. apríl
kl. 13.30.
Sigurdís Erla Eiríksdóttir
Ísleifur Pétursson Auður Albertsdóttir
Helgi Pétursson   Birna Pálsdóttir
Kristinn Pétursson   Ulla Svanteson
Gissur Pétursson   Arnheiður Gígja Guðmundsdóttir
Páll Steinþór Bjarnason
Óskar Bjarnason   Maríanna Jóhannsdóttir
Eiríkur Bjarnason   Ásta Steina Jónsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

AFMÆLI
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Humar 1 kg.
799 kr/kg. áður 999 kr/kg.

Nettó þurrkryddaðar lambalærisneiðar
1.359 kr/kg.

30%
afsláttur

SS kryddlegnar grísakótilettur
1.181 kr/kg. áður 1.575 kr/kg.

Goði BBQ grísarif
886 kr/kg. áður 1.266 kr/kg.

25%
afsláttur

25%
afsláttur

Frábært verð!

Mix - 2 ltr.
89 kr/stk.

74%
afsláttur

Poppies Chou-pops 250 gr.
99 kr/pk. áður 375 kr/pk.

Nettó þurrkryddaðar lambagrillsneiðar
1.278 kr/kg.

30%
afsláttur

Frábært verð!



Frá því að ég man eftir 
mér hef ég af einhverj-
um ástæðum haft rosa-
legan áhuga á ofurhetj-
um. Þegar ég var lítill 
safnaði ég til dæmis 
teiknimyndasögum

og bjó til mínar eigin 
ofurhetjur, sem ég teiknaði, 

klippti síðan út og lék mér með.
Gagnstætt vinum mínum sem 

misstu flest allir áhugann á 
Aquaman og Batman upp úr tíu ára 
aldri jókst áhugi minn með árun-
um. Þannig man ég eftir mér tólf 
ára gömlum á leikvellinum heima, 
klæddum í nærbuxur yfir nátt-
buxurnar, með sokkana bretta yfir 
buxnaskálmarnar og handklæði 
bundið um hálsinn  eins og fín-

ustu skikkju, sveiflandi mér í rólu, 
raulandi upphafslagið úr Superman 
– The Movie.

Foreldrar mínir fóru fyrst að hafa 
smá áhyggjur af þessu hugðarefni 
á unglingsskeiðinu þegar ég hafði 
meiri áhuga á að fylgjast með Star 
Trek og teikna vöðvastælta karla í 
þröngum búningum heldur en að 
fá mér sæta kærustu. Er fram liðu 
stundir reyndist reyndar haldbær 
skýring á því áhugaleysi, en það er 
efni í annað stuð.

Foreldrarnir urðu mjög undrandi 
þegar ég tók kúrsa um ofurhetjur 
og hrylling (sem hafði reynst þeim 
enn meira áhyggjuefni) í háskól-
anum. Þau áttu síst von á að fjall-
að yrði um svoleiðis málaflokka í 
þeirri virtu stofnun og voru ekki 

óánægð þegar ég lauk kúrsunum 
með alveg ágætis einkunnir.

Þegar öllu var á botninn hvolft 
hafði ofurhetjuáhuginn og allt hryll-
ingsmyndaglápið ekki reynst alveg 
til einskis, sem sannar ágætlega að 
stundum er best að leyfa börnum 
(unglingum og ekki síst ungu fólki) 
að eiga og rækta sín áhugamál í 
friði, svo framarlega sem þau eru 
(nokkurn veginn) meinlaus.

Mín hugðarefni, sem virtust frem-
ur fánýt í augum foreldra minna, 
áttu þannig sinn þátt í að skila mér 
háskólagráðu. Hvort þessi hugðar-
efni hafi orðið mér til framdráttar 
í lífinu er hins vegar allt annað mál. 
Ég get að minnsta kosti ekki beðið 
eftir því að Köngulóarmaðurinn 
númer þrjú komi í bíó.





KL. 15.00
Myndlistarsýningar í Lindaskóla. Á sýningunni 
eru málverk eftir nemendur í olíumálun  sem 
valfagi undir stjórn Kristínar Andersen mynd-
menntakennara. Sýningin verður í Lindaskóla, 
Núpalind 5, Kópavogi. Boðið verður upp á léttar 
veitingar á opnuninni.

Myndlistarmaðurinn Lóa Hlín 
Hjálmtýsdóttir opnar sína fyrstu 
einkasýningu í 101 gallery við 
Hverfisgötu í dag. Yfirskrift sýn-
ingarinnar er „La Grande Coll-
ine“ sem vísar til Breiðholtsins, 
æskustöðva listamannsins, en 
úthverfin eru henni einkar hug-
leikin þessa stundina. Lóa Hlín 
útskrifaðist af  myndlistarbraut 
Listaháskóla Íslands árið 2003. 
Hún starfar aukinheldur við 
myndskreytingar, myndasögu-
gerð og tónlist. 

„Umhverfi sýningarinnar gæti 
samt verið hvaða úthverfi sem er 
því umhverfið virkar meira eins 
og tilfinningalegt landslag. Sýn-
ingin fjallar á vissan hátt um fólk 
sem ekki passar inn í umhverfi 
sitt – til dæmis að vera of dram-
atískur lítill greifi fyrir blokkar-
hverfið sem þú býrð í,“ útskýr-
ir Lóa. Á sýningunni eru blý-
antsteikningar, portrett-myndir 
af úthverfabarónessum og öðru 
hefðarfólki en Lóa líkir sýning-
unni við uppblásna teiknimynda-
sögu. „Þetta eru myndir af fólki 
sem tekur sig aðeins of hátíð-
lega, er of mikil fórnarlömb. Svo-
leiðis fólk býr ekkert frekar í út-
hverfunum. Það myndar bara 

skemmtilegar andstæður að hafa 
þau í þannig umhverfi.“

Lóa áréttar að tilvistarangist, 
hvort heldur í úthverfum eða 
annars staðar, sé þó ekki mæl-
anleg. „Gallup hefur ekkert gert 
könnun á því hvernig fólki í út-
hverfum líður. Þessi sýning er 
meira um stemninguna og svona 
grátbrosleg hlutskipti.“ 

Á sýningunni eru einnig skúlpt-
úrar eftir Lóu sem vakið hafa 
töluverða athygli. „Ég kalla þá 
„Taugahrúgur“, þetta eru litlir 
tenntir skúlptúrar, svona um-
komulausir svanir og ýmsar fíg-
úrur en þær hafa allar sinn veik-
leika, til dæmis myrkfælni eða 
lofthræðslu.“ Hún segir að teikn-
ingarnar og skúlptúrarnir eigi 
það sameiginlegt að vera í senn 
fallegir og aumkunarverðir. Lóa 
hefur fengið mjög sterk viðbrögð 
við „Taugahrúgunum“ sínum og 
virðist fólk almennt eiga mjög 
auðvelt með að tengja við fígúr-
urnar því flestir búa jú yfir ein-
hvers konar veilu.

Sýningin verður opnuð kl. 17 í 
dag en henni lýkur 31. maí.

Grátbrosleg hlutskipti

Hátíðin List án landamæra 
hefst með veglegri opnunar-
hátíð í Ráðhúsinu í Reykja-
vík í dag. Þetta er í fjórða 
sinn sem efnt er til þessarar 
hátíðar og hefur vegur 
hennar aukist með ári 
hverju.

Markmið Listar án landamæra er 
sem fyrr að brjóta niður þá múra 
sem aðgreina fatlaða og ófatlaða. 
Á hátíðinni hafa ólíkir einstakl-
ingar unnið saman að ýmiss konar 
listtengdum verkefnum með frá-
bærum árangri og segir Margrét 
M. Norðdahl, framkvæmdastjóri 
hátíðarinnar, slík samstarfsverk-
efni einnig á dagskránni nú. 

Alls verða um tuttugu og fimm 
viðburðir á vegum hátíðarinn-
ar næstu tvær vikurnar, flestir 
þeirra verða á höfuðborgarsvæð-
inu en einnig á Akureyri, Selfossi 
og Egilsstöðum. Margrét segir að 
þátttakendum og viðburðum hafi 
fjölgað mjög milli ára og það hafi 
jafnframt sýnt sig að hér á landi 
sé mikið af frambærilegu lista-
fólki sem eigi fullt erindi út í hið 
„almenna“ menningarumhverfi. 

Hátíðin verður sett kl. 17 í dag 
en þá verður jafnframt opnuð 
samsýning í austursal Ráðhússins 
þar sem gefur að líta fjölbreytta 
myndlist. Ágúst Guðmundsson, 
forseti Bandalags íslenskra lista-
manna, setur hátíðina en á dag-
skránni verður einnig tónlistar-
flutningur, ljóðalestur og mynda-
sýning frá hátíðinni í fyrra. 
Opnunarhátíðin verður einnig 
túlkuð á táknmáli.

Viðburðir á hátíðinni eru af 
öllum toga, kvikmyndasýning-
ar verða í Háskólabíói þar sem 
stuttmyndir gerðar af nemendum 

í sérdeildum framhaldsskólanna 
verða sýndar, leikhópar troða upp 
í Borgarleikhúsinu á mánudaginn 
og föstudaginn 4. maí verða ár-
legir stórtónleikar Fjölmenntar í 
Salnum í Kópavogi. 

Síðar verður einnig opnuð sam-
sýning í Norræna húsinu þar sem 
pör atvinnufólks og áhugamanna 
í myndlist sýna samstarfsverk-
efni sín. Meðal þátttakenda þar 
eru Guðrún Bergsdóttir og Gjörn-
ingaklúbburinn, Tolli og Gígja 
Thoroddsen og Halldór Dungal og 
Hulda Hákon.

Líkt og fyrri ár verður líka  
boðið upp á „geðveikt“ kaffihús í 
Hinu húsinu þar sem félagar úr 
Hugarafli bjóða upp á geðgrein-
ingar, ljóðalestur og tónlistaratr-
iði með kaffinu í léttmanísku um-
hverfi og ljóðakvöld á Hressó.

Næstkomandi laugardag verður 
efnt til nýrrar uppákomu á vegum 
Listar án landamæra en þá verð-
ur efnt til gjörningsins „Tökum 
höndum saman“ við Reykjavík-

urtjörn. Skipuleggjandi hans og 
höfundur er Kolbrún Dögg Kjart-
ansdóttir en markmið hans er að 
efla samstöðu og auka skilning 
milli alls konar fólks. Gjörning-
urinn er öllum opinn en í honum 
felst að þátttakendur taka hönd-
um saman og mynda hring kring-
um Tjörnina, óháð stétt og stöðu, 
útliti eða bakgrunni. Til þess að 
mynda heilan hring kringum 
Tjörnina þarf um 800-1000 þátt-
takendur og hvetja skipuleggj-
endur hátíðarinnar því borgar-
búa og gesti til þess að fjölmenna 
og taka þátt kl. 13 á laugardaginn. 
Spáin er víst alveg ágæt líka.

Samstarfsaðilar í stjórn hátíð-
arinnar eru Fjölmennt − fullorð-
insfræðsla fatlaðra, Átak − félag 
fólks með þroskahömlun, Hitt 
húsið, Landssamtökin Þroskahjálp 
og Öryrkjabandalag Íslands.

Dagskrá hátíðarinnar og nánari 
upplýsingar má nálgast á slóðinni, 
www.listanlandamaera.blog.is

FÖSTUD. 27. APRÍL 2007

LAUGARD. 28. APRÍL 2007

FLAUTAR TIL LEIKS

FRAM KOMA M.A.
BAGGALÚTUR

SPRENGJUHÖLLIN
SKE

MY SUMMER AS A 
SALVATION SOLDIER

SÁLIN
ROKKAÐ
GEGN BIÐLISTUM

FRITT INN

HÚSIÐ OPNAR KL. 21.00
18 ÁRA ALDURSTAKMARK

Í BOÐI UNGS 
SAMFYLKINGARFÓLKS

HÚSIÐ OPNAR KL. 24.00
ALDURSTAKMARK 20 ÁRA
MIÐAVERÐ 1900 KR.
FORSALA MIÐAÁ NASA
FÖSTUD. MILLI KL. 13OG 17

,

Kvennakór Hafnarfjarðar 
og Tangósveit lýðveldisins

Tónleikar:
Fimmtudaginn 26. apríl kl 20:30 í sal SÁÁ í Efstaleiti 7. 

Laugardaginn 28. apríl kl. 16:00 í sal Flensborgarskóla, Hamri.

Stjórnandi: Hrafnhildur Blomsterberg

Einsöngur:  Jóhann Friðgeir Valdimarsson

Forsala aðgöngumiða hjá kórfélögum og í Súfistanum,
Máli og Menningu og Strandgötu 9, Hafnarfirði

Miðaverð: 1500 kr.-

www.kvennakorinn.org

Kvennakór Hafnarfjarðar 
og Tangósveit lýðveldisins
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Ríkisstjórnin samþykkti á fundi 
sínum á þriðjudag  þá tillögu 
menntamálaráðherra að veita Þjóð-
minjasafni Íslands 1,5 milljóna 
króna styrk af ráðstöfunarfé sínu til 
að standa straum af kostnaði safns-
ins við móttöku á íslenskum munum 
sem Nordiska museet í Stokkhólmi 
hyggst afhenda Þjóðminjasafni til 
varðveislu. 

Fjárframlagið er 
veitt sökum þess 
að skilin leggjast 
á fasta starfsemi 
safnsins og eru átaks-
verkefni. Skilin eru 
merkilegur áfangi 
í samskiptum Ís-
lands og Norður-
landa og geta haft 
víðtæk áhrif. 

Á seinni hluta 
19. aldar eignaðist 
Nordiska museet 
í Stokkhólmi 
undir forystu 
Arthurs Hazelius 
(1833-1901) tals-
verðan fjölda merkra muna frá Ís-
landi. Var það í samræmi við tilurð 
safnsins og tilgang, sem í upphafi 
var að varpa ljósi á norræna menn-
ingu. Samkvæmt þeirri stefnu var 
safnað til Nordiska museet minjum 
sem einkennandi þóttu fyrir alþýðu-
menningu á norðurslóðum.

Þjóðminjavörður hefur á undan-
förnum árum átt í viðræðum við 
forstöðumann Nordiska museet 
í Stokkhólmi um framtíðarvarð-
veislu íslenskra gripa sem eru eign 
Nordiska museet. Niðurstaða þeirra 
umræðna varð sú að stjórn safns-
ins hefur ákveðið að afhenda Þjóð-
minjasafni Íslands 95 prósent þeirra 
íslensku gripa sem eru í safninu til 
varðveislu og umsjár.

Hinn 17. apríl sl. undirrituðu for-
svarsmenn Nordiska museet og 
þjóðminjavörður samkomulag um 
afhendingu minjanna. Samkomu-
lagið kveður meðal annars á um að 
þeir verði afhentir Þjóðminjasafni 
Íslands til varðveislu um aldur og 
ævi. Stefnt er að því að gripirnir 
verði sendir hingað til lands í nóv-
ember 2007. 

Samtals eru nærri 800 íslenskir 
gripir í Nordiska museet og eru 

flestir þeirra útskornir gripir úr tré, 
svo sem kistlar, rúmfjalir og trafa-
kefli. Meðal íslenskra gripa í Nord-
iska museet eru margir gripir sem 
tengjast íslenska hestinum, söðl-
ar, söðuláklæði og ýmsir gripir úr 
kopar. Jafnframt er þar mjög mikið 
af búningum og búningaskarti. Þá 
má geta þess að þarna eru prentað-

ar bækur og handrit. 
Utanumhald á þess-

um hluta safnkosts 
Nordiska er í góðu 
lagi:

Matthías Þórð-
arson, fyrrverandi 
þjóðminjavörður, 

skráði alla gripina 
í Stokkhólmi árið 
1922. Langflestir 
íslensku gripirnir 
eru frá 18. og 
19. öld. Upphaf-
lega komu þeir 
frá bæjum víða 
um land en margir 
eru af Vesturlandi. 
Séra Helgi Sigurðs-

son, prestur á Melum í Melasveit, 
safnaði mörgum þeirra og seldi til 
Svíþjóðar en hann var samtíma-
maður Fjölnismanna. Þess má geta 
að Þjóðminjasafn Íslands var stofn-
að árið 1863 en séra Helgi gaf þá Ís-
landi fimmtán gripi með ósk um að 
þeir yrðu „fyrsti vísirinn til safns ís-
lenskra fornmenja“ en fram að því 
höfðu íslenskir gripir einkum verið 
sendir til varðveislu í dönskum söfn-
um þar sem gríðarlegt magn þeirra 
er enn til sýnis og geymslu. Það á 
einnig við um norska gripi. Skilin 
verða að veruleika sökum þess að 
söfn eru víða að endurskipuleggja 
sig: hætt er þó við að þessi gerning-
ur breyti ekki miklu um hin stóru 
söfn Dana og Svía á gripum frá Asíu 
og Afríku, en eftir því sem ríkj-
um í þessum álfum vex fiskur um 
hrygg eykst þungi þeirra kröfu um 
að hin fornu nýlenduveldi Evrópu 
skili menningargóssi til síns heima: 
Fræg er deila Breta og Grikkja um 
Elgin-stytturnar. Safnamenn spyrja 
nú hvort skilin á íslensku gripun-
um úr Nordiska veki kröfur norskra 
yfirvalda um skil á gripum sem 
tengjast norskri sögu úr dönskum 
söfnum.

Draumalandið
eftir Andra Snæ Magnason

Strandgata 50, Hafnarfirði. Miðasala 
í síma 555 2222 og á www.midi.is

28. apríl lau. 10 sýning kl. 20
5. maí lau. 11 sýning kl. 20
12. maí lau. 12 sýning kl. 20

Síðustu sýningar!

„ÞAÐ ELSKA ALLAR KONUR HEIMSFRÆGA MENN“
GRETTIR

    
      

                
                

Miðasala 568 8000
www.borgarleikhús.is

grettir.blog. is



Sappos gefur öllum landsmönnum þjóðargjöf í skóm, gerðu ódýra vöru enn ódýrari.
Klipptu út ávísunina og nýttu þér “Sappos þjóðarskógjöfina“.

 Tilboðið hefst á slaginu 12:00 í dag Sappos Garðabæ og Akureyri.

ÁVÍSUN Á GOTT VERÐ

KLIPPIÐ ÁVÍSUNINA ÚT OG NOTIÐ HANA SEM
INNBORGUN  Á VÖRUR HJÁ SAPPOS.*

2000 kr.

500 kr.

Stærðir: 36-41

Stærðir: 31-35

Stærðir: 28-35

Stærðir: 28-35

Stærðir: 28-35

Stærðir: 22-30

flottur bolur fyrir fyrstu
100 viðskiptavinina

SUMARGJÖF
3000 kr.

Stærðir: 36-41

Stærðir: 36-41

Stærðir: 36-41

Stærðir: 28-35

Stærðir: 36-41

Stærðir: 36-41

Stærðir: 36-41

* Gildir á öllum vörum ef verslað
er fyrir 1500 kr. eða meira.

ATHUGIÐ! Þetta er eingöngu

brot af sumartilboðum Sappos.

þú verður bara að koma og

kíkja við...

Stærðir: 41-46

Stærðir: 36-46

Stærðir: 41-46

Stærðir: 28-35

ÁVÍSUN Á GOTT VERÐ

“X-Sappos”

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

Sendum í póstkröfu. 
www.sappos.is

534 5700

Miðhrauni 14
Garðabæ
Sími 534 5700

Hrísalundi 5 
Akureyri
Sími 534 5740 www.sappos.is



Stóru fyrirtækin í Holly-
wood eru búin að kortleggja 
Ísland og ekki skortir upp 
á áhugann að koma hingað 
til lands og taka upp kvik-
myndir. En betur má ef 
duga skal.

Nýlega var haldin stór kynning-
arsýning í Los Angeles, Locat-
ion Expo, þar sem íslensk kvik-
myndafyrirtæki kynntu sig og 
sína framleiðslu, land og þjóð. Alls 
tóku fimm íslensk kvikmynda-
fyrirtæki þátt í sýningunni; True 
North, Saga-Film, Pegasus, Film-
us og Republick. Yfir þrjátíu lönd 
tóku þátt á þessari þriggja daga 
sýningu og vakti Ísland mikla at-
hygli og komst á viðskiptaforsíðu 
L.A Times ásamt nokkrum öðrum 
svæðum.

Eftir því sem Fréttablaðið kemst 
næst sýndu að minnstu kosti þrjú 
stór kvikmyndafyrirtæki landinu 
mikinn áhuga en þeirra á meðal 
voru risarnir Disney og Uni-
versal. Þótt enn sé margt óunn-
ið í þessum verkefnum binda ís-
lensku kvikmyndaframleiðslufyr-
irtækin miklar vonir við að landa 
í það minnsta einu ef ekki fleiri 
verkefnum frá draumasmiðjunni. 
Fréttablaðið hefur heimildir fyrir 
því að jafnvel kunni svo að fara 
að hluti af næstu Star Trek-mynd 
verði tekinn upp hér á landi. 

Íslenska ríkið er með fjórtán 
prósenta endurgreiðslu og sá Film 
in Iceland, sem starfar á vegum 
fjárfestingarstofu, um að kynna þá 
tölu fyrir kvikmyndagerðarfólki. 
Leifur B. Dagfinns-
son, framleiðandi hjá 
True North, segist 
þó binda vonir við 

að sú prósenta verði hækkuð enn 
frekar á næstu árum. „Önnur lönd 
hafa verið að hækka þessa pró-
sentur. Ég fór á fund hjá nokkrum 
forkólfum stórra kvikmyndafyr-
irtækja þar sem þeir viðurkenndu 
að þeir horfðu fyrst og fremst til 
þessarar endurgreiðslu,“ útskýr-
ir Leifur en bætti því við að enn 
horfðu kvikmyndafyrirtækin með 
hýru auga til landslagsins. Leif-
ur telur að margt myndi breyt-
ast ef endurgreiðsluprósentan 
yrði hækkuð upp í átján eða jafn-
vel tuttugu prósent en það gæti 
leitt til þess að tvær til þrjár með-
alstórar Hollywood-kvikmyndir 
yrðu framleiddar að hluta til hér 
á landi á hverju ári. „Ég vona bara 
að íslensk stjórnvöld sjái hvaða já-

kvæðu áhrif þessi iðnaður hefur 
á efnahaginn, að ekki sé talað 
um hversu umhverfisvænn 
hann er,“ segir Leifur og bætir 
því jafnframt við að hér á landi 
skorti tilfinnanlega mikið upp á 
almennilegt kvikmyndatökuver.

True North aðstoðaði Clint 
Eastwood þegar hann kom hing-

að til lands og tók upp kvikmynd-
ina Flags of Our Fathers. Það 

var ein stærsta erlenda 
kvikmyndaframleiðsl-

an sem farið hefur 
fram hér á landi 

og segir Leif-
ur að það hafi 

mátt merkja dvöl kvikmyndatöku-
liðsins á efnahagnum. „Þá skemm-
ir ekki fyrir að það að Eastwood 
skyldi velja Ísland var mikil og 
góð auglýsing fyrir okkur,“ bætir 
Leifur við. 

Þrátt fyrir að íslensk fram-
leiðslufyrirtæki horfi björtum 
augum fram á veginn segir Leif-
ur að starfið sé enn mikið hark 
og sé í engri líkingu við það sem 
gerist og gengur í Tékklandi og 
Búlgaríu. Bendir á kvikmynd-
ina Stardust því til staðfesting-
ar en í aðalhlutverkum voru leik-
arar á borð við Robert DeNiro 
og ungstirnið Sienna Miller. „Það 
var búið að skipuleggja þrjátíu og 
fimm tökudaga en þegar á hólm-
inn kom reyndist ólöglegt að flytja 
inn hesta og því urðu þeir aðeins 
tveir.“

Fimmtu myndarinnar um galdra-
unglinginn Harry Potter og félaga 
hans er beðið með mikilli eftir-
væntingu en nú herma fregnir úr 
Hollywood að síðustu tuttugu mín-
útur myndarinnar verði í þrívídd 
fyrir þar til gerð kvikmyndahús. 
Talið er líklegt að þrívíddaratrið-
ið verði bardagi milli seiðkarlanna 
Voldemorts og Dumbledores. 

Harry Potter and the Order of 
Phoenix er gerð eftir lengstu bók 
J.K Rowling og segir frá einu erf-
iðasta ári Potters í Hogwart-skóla 
en skólayfirvöld neita að hlusta á 
aðvaranir um hugsanlega endur-
komu Voldemorts frá Dumbled-

ore og Potter. Þar að auki er yfir-
vofandi valdarán í skólanum en ný 
norn rænir völdum og veldur mikl-
um usla í öllu skólahaldi. 

Enn sem fyrr er það Daniel 
Radcliffe sem leikur Potter en 
honum til halds og trausts eru þau 
Rupert Grint og Emma Watson í 
hlutverkum Rons og Hermione. 
Auk þess kemur fyrir fjölda stór-
leikara og nægir þar að nefna 
Gary Oldman, Ralph Fiennes og 
Helen Bonham Carter.

Harry Potter í þrívídd

Græna ljósið frumsýnir um helg-
ina nýjustu kvikmynd Davids 
Lynch, Inland Empire. Mikil eftir-
vænting ríkir fyrir mynd sérvitr-
ingsins enda eru aðdáendur hans 
með eindæmum hliðhollir og trúir 
sínum manni.

Ísleifur B. Þórhallsson segir að 
eftir að Græna ljósið hafi tryggt 
sér sýningarréttinn á myndinni 
hafi þeim borist fjöldinn allur af 
fyrirspurnum á vefsíðunni um 
hvenær myndin verði frumsýnd. 
„Það var strax augljóst að biðin 
var þeim ákaflega erfið,“ segir Ís-
leifur. Hann hefur haft fregnir af 
því að sérstök David Lynch-horn 
hafi verið sett upp í Aðalvídeol-
eigunni þar sem finna má helstu 
verk leikstjórans. Þá hafi mynda-
sögubúðin Nexus boðið upp á sér-
stakan afslátt af DVD-myndum 
og bókum tengdum leikstjóranum 
í tilefni frumsýningarinnar.
Ísleifur upplýsir að í boði 
verði boðsmiðar fyrir fé-
laga í bíóklúbbi Græna 
ljóssins en þar gildir frum-
skógarlögmálið, fyrstir 
koma, fyrstir fá. „Skráð-
ir meðlimir fá sendan 
tölvupóst með kóða sem 
gildir á www.midi.is og 
gerir þeim kleift að verða 
sér úti um tvo boðsmiða 

á myndina. Kóðinn mun gilda á 
hvaða sýningu sem er föstudag, 
laugardag og sunnudag,“ útskýr-
ir Ísleifur. 

Kvikmyndir Lynch hafa reynst 
mörgum ákaflega torskildar og 
þeir eru ófáir sem hafa hreinlega 
gefist upp á að reyna þola tvo tíma 

eða meira af honum. Þó hefur 
Lynch gert eðilegar myndir 

á borð við Wild at Heart 
þar sem hinum venju-
lega kvikmyndahúsa-
gesti reyndist frekar 
auðvelt að skilja sögu-
þráðinnn að ógleymdri 
Fílamanninum og The 
Straight Story. Með 
aðalhlutverkin í In-
land Empire fer góð-

vinkona leikstjórans, 
Laura Dern, en henni 

hefur verið hrós-
að í hástert fyrir 
leik sinn í mynd-
inni.

Spennan magnast 
fyrir David Lynch

Krókódíla-Dundee eftirminnilegastur
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Veitingastaðurinn Silfur er einn 
95 staða sem komust inn á ár-
legan lista, „Hot List“ tímarits-
ins Condé Nast Traveler. Sér-
fræðingar tímaritsins ferðuðust 
til þrjátíu landa í leit að nýjum 
og spennandi stöðum, en þeir 
hafa alltaf þann háttinn á að fara 
huldu höfði, svo þeir komist sem 
næst upplifun almennings á veit-
ingastöðunum.

„Þetta er náttúrulega stór-
kostlegur heiður,“ sagði Steinn 
Óskar Sigurðsson, yfirkokkur á 
Silfri og matreiðslumaður árs-
ins 2006. „Ég veit fyrir víst að 
þetta er mjög viðurkenndur listi 
hjá virtu tímariti. Það er beðið 
eftir honum á hverju ári,“ sagði 
Steinn.

Sjávarkjallarinn komst inn á 
umræddan lista árið 2004, þegar 
Steinn vann þar. „Það hafði gríð-
arleg áhrif á staðinn. Þetta er 
greinilega mikið lesið blað, því 

það spurðist gríðarlega hratt út,“ 
sagði Steinn, sem vonast því eftir 
svipaðri velgengni hjá Silfri. „Ég 
trúi ekki öðru. Silfur er líka eini 
veitingastaðurinn í Skandinavíu 
sem kemst inn á listann í ár, 
þannig að við hljótum að vera að 
gera eitthvað spennandi,“ sagði 
hann.

Steinn var ekki búinn að sjá 
blaðið sjálft, en hafði kynnt sér 
listann á netinu. „Það eru margir 
spennandi staðir sem hafa ratað 
inn á hann, svo ég held að við 
séum í góðum hópi. Svo bíð ég 
bara spenntur eftir að sjá hvaða 
áhrif þetta hefur,“ sagði hann.

Silfur kemst á Hot List 2007

Fram á laugardag standa yfir Rónardagar í Grillinu þar sem boðið er 
upp á veglegan matseðil og vín frá M.Chapoutier. Þarna er að sjálf-
sögðu andalifur og annar vínvænn matur og kostar 13.500 kr. með 
vínum. Vín frá Rhône hafa löngum þótt í hópi þeirra albestu þótt 
svæðið hafi dottið eilítið úr víntískunni undanfarin ár. M. Chapoutier 
er einn þekktasti og besti framleiðandi Rónardalsins og er boðið upp 
á ágætt úrval vína hússins í helstu vínbúðum auk þess sem sum hver 
fást í fríhöfninni. 

Rónardalurinn hefur ætíð verið helsta leiðin milli Miðjarðarhafs-
landanna og Norður- og Vestur-Evrópu. Í kringum 125 f.Kr. hófu Róm-
verjar vínrækt á þessum slóðum og vakti hún fljótt mikla eftirtekt 
vegna gæða. Svæðið er þekkt fyrir kraftmikil og afgerandi vín sem 
endurspegla fjölbreytni í jarðvegi og veðurfari á svæðinu. Dalur-
inn var fyrsta vínsvæði Frakklands til að fá viðurkenningu frá kon-
ungi fyrir gæði vínanna og voru þau merkt C.D.R. árið 1737. Þaðan 
koma nokkur eftirsóttustu vína heims m.a. Hermitage, Côte Rotie, 
Saint Joseph og Condrieu. Um tuttugu þrúgur eru notaðar í daln-
um. Helstu rauðu þrúgurnar eru syrah í norðri og grenache í suðri, 
oft blandað með mourvèdre, carignan og cinsault. Af hvítu þrúgun-
um eru viognier, roussane og marsanne mest notaðar í norðurhlutan-
um en grenache, clairette og bourboulenc fyrir sunnan. Vínframleið-
endur eru mjög margir en stór hús hafa sett svip á héraðið. Þeir hafa 
bæði ræktað vín á eigin ekrum en einnig gert frábær vín úr þrúgum 
sem þeir kaupa af öðrum bændum og unnið þannig sem 
„Négociants“.

Vínhúsið M. Chapoutier var stofnað árið 1808. Í dag er 
sjöunda kynslóð fjölskyldunnar að störfum. Michel Chap-
outier leiðir húsið með eitt í huga: ástríðu sína fyrir jarð-
vegseinkennum hverrar ekru. Vínin hans túlka það með 
elegans og persónuleika sem næst fram með samspili 
hefðar, kjarks og sköpunargleði. M. Chapoutier notar 
m.a. lífefldan búskap (biodynamic), bæði heima í Rónar-
dalnum og á búgarði í Ástralíu sem hann eignaðist fyrir 
nokkrum árum og hafa vín þaðan vakið mikla athygli, 
t.d. Mount Benson Shiraz.

Chapoutier er einn af helstu páfum lífefldrar rækt-
unar og hefur sett saman áhrifamikla stefnuskrá þar 
sem lykilhugtökin eru virðing, áræðni og göfuglyndi.

Rónarvín með blindraletri

.

kominn tími til að skola 
rykið af kokkteilhristaran-
um og fara að æfa sig fyrir 
sumarið. Passaðu samt að 
skola rykið af með köldu 
vatni, hristarar eru ekki 
hrifnir af því heita.

Halla Margrét Jóhannes-
dóttir leikkona hefur gaml-
ar hefðir í heiðri og unir sér 
vel yfir steikingarpottinum. 
Hún segir kleinusteikingu 
góða leið til að brúa kyn-
slóðabilið.

„Við mamma gerum oft klein-
ur saman,“ sagði Halla Margrét. 
„Við gerum venjulega svona 
þrjár, fjórar uppskriftir í einu 
og höfum þetta deildaskipt. Ég 
er kannski í því að fletja, skera 
og snúa en hún steikir. Steiking-
arfeitin getur samt farið svolítið 
í hálsinn á manni, svo það getur 
líka verið gott að skiptast á,“ 
sagði hún. 

Kleinur höfða þó til fleiri skyn-
færa Höllu Margrétar en bragð-
laukanna. „Kleina er svo fallegt 
form. Kleinan sjálf er eins og frjó-
semistákn, það er svo mikil kona 
í henni,“ sagði Halla Margrét. 
Kleinur eru því í hennar huga ná-
tengdar gyðjum, og þar með verk-
efninu sem hún vinnur núna að. 
Það ber heitið Gyðjan í vélinni, 
og verður frumsýnt í varðskipinu 
Óðni 10. maí, á fyrsta degi Lista-
hátíðar. „Fólk gæti jafnvel rekist á 
rauðu kleinurnar þar,“ sagði Halla 
Margét dulúðug.

Uppskrift að trölladeigi fær að 
fljóta með, þar sem Halla Margrét 
segir stórsniðugt að leyfa krökk-
unum að taka þátt í kleinusteik-
ingu. „Þeim finnst þetta ótrúlega 
spennandi,” sagði hún. Til að flýta 
fyrir hörðnun deigsins má skella 
því inn í ofn.

Þurrefnum blandað í skál og 
stofuheitt smjörlíki mulið út í. Egg-
inu slegið út í súrmjólkina og henni 
blandað varlega í þurrefnin með 
hnoðara í hrærivél. Gætið þess að 
ofhnoða ekki. Þegar deigið er þétt 
og fallegt er það  tekið úr skálinni. 
Gott er að skipta deiginu í 3-4 hluta 
og hafa deigið sem ekki er verið að 
nota undir hreinu stykki. 

Hveiti sáldrað á hreint borð og 
einn hluti deigs í einu flattur út. 

Skorið með kleinuhjóli eftir endi-
löngu deiginu, bil milli skurða um 
5 cm. Skorið þvert á,  gott að láta 
skurðinn halla örlítið upp á við. 
Lítill skurður settur í miðju hverr-
ar verðandi kleinu. Kleinu snúið 
og hún lögð á bakka. 

Steikið kleinurnar í plöntufeiti 
(palmín). Gott er að nota sleifar-
skaft til að snúa þeim í steiking-
unni. Þegar kleinurnar eru fallega 
ljósbrúnar eru þær veiddar upp úr 
feitinni og látnar jafna sig á eld-
húsbréfi á glerbakka. 

Trölladeig: Blandið öllu saman 
og skerið út í kleinur!

Borðaði sykurmaura í Mexíkó





Írski athafnamaðurinn 
Vince Power, fyrrver-
andi forsprakki Reading-
tónlistarhátíðarinnar, kom í 
stutta heimsókn til Íslands 
á dögunum og sá þá Pétur 
Ben og Færeyinginn Teit 
syngja í Borgarfirði. Freyr 
Bjarnason hitti Power að 
máli og komst að því að 
kappinn er álíka kraftmikill 
og nafnið gefur til kynna. 

„Þeir voru mjög ólíkir en báðir 
með mikið sjálfstraust og góðir 
lagahöfundar,“ segir Power um 
frammistöðu Péturs Ben og Teits, 
sem spiluðu á vegum ÚTÓN, Út-
flutningsskrifstofu íslenskrar 
tónlistar. Segir hann góðan mögu-
leika á því að þeir komi fram á ís-
lensku kvöldi sem hann vilji halda 
á einum af klúbbum sínum í Lond-
on. „Ég hef séð marga tónlistar-
menn í gegnum árin en oft hefur 
manni fundist eitthvað vanta, eitt-
hvað hungur eins og listamennirn-
ir séu andsetnir, svipað og Oasis á 
sínum tíma. Þessir tveir eru mjög 
hæfileikaríkir en málið snýst um 
að vera á réttum stað á réttum 
tíma og með rétta upptökustjór-
ann.“

Vince Power fæddist á Írlandi 29. 
apríl 1947 og hélt því upp á sex-
tugsafmæli sitt síðastliðinn föstu-
dag. Sextán ára fluttist hann til 
London þar sem hann fór að reyna 
fyrir sér í ýmiss konar störfum, 
þar á meðal sem húsgagnasali. 
Árið 1989 eignaðist hann 50% hlut 
í Reading-tónlistarhátíðinni sem 
er haldin á Englandi á hverju ári. 
Náði hann að rífa hátíðina upp til 
vegsemdar og virðingar og hefur 
hún um árabil verið ein virtasta 
tónlistarhátíð heims þar sem 
stærstu nöfnin í tónlistarbransan-
um hafa troðið upp. Má þar nefna 
Oasis, Nirvana, Pearl Jam, Red 
Hot Chili Peppers og Björk Guð-
mundsdóttir. 

Power seldi hlut sinn í Reading-
hátíðinni árið 2005. Hann viður-
kennir að hann sakni hennar stund-
um. „Krakkarnir mínir skamma 
mig fyrir að hafa selt hana, því 
þeir höfðu mjög gaman af henni 

og ólust upp í kringum hana. 
Núna er ég bara upptekinn við 
aðra hluti. Ég keypti Benicassim-
hátíðina [sem er haldin á Spáni] 
og ætla að reyna að bæta hana og 
stækka. Ég rek líka nokkra bari og 
klúbba og síðan vil ég halda hátíð 
í Bilbao á næsta ári,“ segir hann 
og hvetur blaðamann til að kíkja á 
Benicassim sem allra fyrst. „Þetta 
er fjörutíu þúsund manna hátíð, 

alveg frábær. Hún er haldin við 
sjóinn og er mjög afslöppuð og 
allt öðruvísi en það sem er í boði 
í Bretlandi. Til dæmis er veðr-
ið þarna alltaf 100 prósent,“ segir 
hann og hlær, greinilega vanur 
alls konar sudda í Bretlandi.

Power vill ekki meina að hann sé 
vægðarlaus í viðskiptum þrátt 

fyrir að það orðspor fari af honum. 
„Þetta truflar mig ekki. Ég fékk 
þetta orðspor í gamla daga. Ég 
lagði mjög hart að mér á þessum 
tíma og að mér skyldi neitað um 
eitthvað var ekki inni í myndinni. 
Skemmtanabransinn snýst mikið 
um að hver geri öðrum greiða en 
ég fór beint að kjarnanum enda 
írskur maður í London. Ég er samt 
ekkert vægðarlaus, enda er ég 
fjölskyldumaður og á átta börn.“ 
Á meðal þekktra nafna sem hafa 
haldið tónleika á Bretlandseyj-
um á hans vegum, utan Reading-
hátíðarinnar, eru Johnny Cash, 
U2, Rolling Stones, Bob Dylan og 
Van Morrison.

Power er jarðbundinn maður og 
segist aldrei hafa fylgt frægum 
tónlistarmönnum eftir með lotn-
ingu. „Þetta er bara vinnan mín. 
Ég eyði aldrei óþarfa tíma með 
listamönnunum. Ég virði þá en 
lít ekki til þeirra með stjörnur í 
augum. Ég vil frekar vera með 
fjölskyldu minni heldur en að 
fara í eftirpartí.“ 

Hann segist jafnframt ekki 
ætla sér að setjast í helgan stein á 
næstunni þrátt fyrir að vera orð-
inn milljónamæringur. „Ég veit 
nú ekki hvernig á að skilgreina 
orðið milljónamæringur. Ég á 
stóra fjölskyldu og þrjár fyrr-
verandi konur sem sjá um að ég 
verði aldrei of ríkur,“ segir hann 
og hlær. „Þegar pabbi minn hætti 
að vinna eftir fjörutíu ára starfs-
feril dó hann skömmu síðar. Eitt 
af því sem ég hræðist hvað mest 
í lífinu er að setjast í helgan 
stein.“

Power er um þessar mund-
ir að skrifa sjálfsævisögu sína 
með hjálp blaðamannsins James 
Brown. „Þessi saga snýst ekki um 
að segja frá fólkinu sem ég hef 
umgengst í gegnum tíðina heldur 
fjallar hún um uppruna minn. Ég 
eyddi æskuárum mínum á Írlandi 
og kom til Englands þegar ég var 
sextán ára, eins og svo marg-
ir Írar gerðu. Það er bara gaman 
að setja þetta á blað fyrir börn-
in mín og ef einhver kaupir bók-
ina og fær innblástur af henni er 
það bara gott mál, því hún sýnir 
að hægt er að ná langt án þess að 
hafa neitt í höndunum. Ef maður 
hefur viljann og kraftinn skiptir 
hitt ekki máli.“

Leikkonan Angelina Jolie hefur 
óskað eftir því við dómstóla að 
nafni ættleidds sonar hennar Pax 
Thien Jolie verði breytt í Pax 
Thien Jolie-Pitt. Jolie vill sem 
sagt að eftirnafni kærasta síns, 
Brad Pitt, verði bætt við nafnið, 
rétt eins og með hin börn þeirra.

Jolie ættleiddi hinn víetnamska 
Pax í síðasta mánuði. Þurfti hún að 
sækja um ættleiðinguna sem ein-
stæð móðir þar sem hún er ekki 
gift Pitt. Jolie og Pitt áttu fyrir 
þrjú börn: hinn fimm ára Madd-
ox, Zahöru sem er tveggja ára og 
Shiloh sem fæddist í maí í fyrra.

Vill breyta 
nafninu

Hljómsveitin Spinal Tap ætlar 
að koma saman á nýjan leik á 
Live Earth-tónleikum á Wemb-
ley í London 7. júlí. Spinal Tap sló 
í gegn í grín-heimildarmyndinni 
This Is Spinal Tap árið 1984 þar 
sem gert var grín að þungarokks-
hljómsveitum.

Allir hinna upprunalegu meðlima 
sveitarinnar munu spila á tónleik-
unum, auk þess sem leikstjóri This 
Is Spinal Tap, Rob Reiner, verður 
á staðnum. Ný fimmtán mínútna 
heimildarmynd um hljómsveitina 
sem Reiner leikstýrði verður jafn-
framt sýnd á Tribeca-kvikmynda-
hátíðinni í New York. Fyrrver-
andi varaforseti Bandaríkjanna, 
Al Gore, verður kynnir á hátíðinni, 
þar sem þó nokkrar stuttmyndir 
um hlýnun jarðar verða sýndar.

„Þeir eru ekki meðvitaðir um 

umhverfi sitt en þeir hafa heyrt 
minnst á hlýnun jarðar,“ sagði 
Reiner um félaga sína í Spinal Tap. 
Hljómsveitin hefur nokkrum sinn-
um komið saman eftir að mynd-
in var frumsýnd en nokkur ár eru 
liðin frá því hljómsveitarmeðlimir 
komu síðast fram.

Spilar á Live Earth

Heather Mills er dottin út úr banda-
ríska raunveruleikaþættinum 
Dancing with the Stars. Heather, 
sem er 39 ára, segir að það hafi 
ekki komið á óvart að hún hafi dott-
ið út úr dansþættinum. „Við vissum 
að við færum heim,“ segir Heath-
er, sem þótti standa sig vel og sýna 
flott tilþrif á dansgólfinu ásamt 
dansfélaga sínum. Heather var 
sem kunnugt er eiginkona Bítils-
ins Pauls McCartney en þau standa 
nú í erfiðum skilnaði. Frammistaða 
hennar í þáttunum þótti sér í lagi 
glæsileg í ljósi þess að hún missti 
vinstri fótlegg í bílslysi árið 1993. 

Heather dottin út

 rði.
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Tökum gamla potta upp 
í nýja Arctic spa nuddpotta.



Elizabeth Arden dagar í Lyf & Heilsu 
26. apríl—2. maí.

Þegar keypt er fyrir 4.600 kr þá er þessi glæsilega gjöf þín.
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EIN SVAKALEGASTA 
HROLLVEKJA TIL 

ÞESSA. ENN MEIRA 
BRÚTAL EN FYRRI 

MYNDIN.

SÓLIN ER AÐ DEYJA.
ER HÆGT AÐ BJARGA HENNI?

SÓLIN ER AÐ DEYJA.
ER HÆGT AÐ BJARGA HENNI?

MAGNAÐUR SPENNUTRYLLIR MEÐ 
SÚPERSTJÖRNUNUM HALLE BERRY

OG BRUCE WILLIS

MAGNAÐUR SPENNUTRYLLIR MEÐ 
SÚPERSTJÖRNUNUM HALLE BERRY

OG BRUCE WILLIS

VINKONA HENNAR ER MYRT OG EKKI 
ER ALLT SEM SÝNIST.

 HVE LANGT MYNDIR ÞÚ GANGA?

VINKONA HENNAR ER MYRT OG EKKI 
ER ALLT SEM SÝNIST.

 HVE LANGT MYNDIR ÞÚ GANGA?

ÞEIR ERU MÆTTIR

ALLS EKKI FYRIR 
VIÐKVÆMA! STRANGLEGA 
BÖNNUÐ INNAN 18 ÁRA

ALLS EKKI FYRIR 
VIÐKVÆMA! STRANGLEGA 
BÖNNUÐ INNAN 18 ÁRA

SHOOTER      kl. 5.50, 8 og 10.15 B.I. 16 ÁRA
PERFECT STRANGER         kl. 8 og 10.10 B.I. 16 ÁRA
ÚTI ER ÆVINTÝRI ÍSLENSKT TAL     kl. 6

HILLS HAVE EYES 2       kl. 6, 8 og 10 B.I. 18 ÁRA
PERFECT STRANGER  kl. 5.30, 8 og 10. 30 B.I. 16 ÁRA
SUNSHINE kl. 8 og 10.10 B.I. 16 ÁRA
THE SCIENCE OF SLEEP kl. 8 og 10 B.I. 7 ÁRA
ÚTI ER ÆVINTÝRI ÍSLENSKT TAL       kl. 6
TMNT         kl. 6 B.I. 7 ÁRA

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í

Regnboganum merktar með rauðu

HILLS HAVE EYES 2         kl. 5.50, 8 og 10. 10 B.I. 18 ÁRA
HILLS HAVE EYES 2 SÝND Í LÚXUS kl. 5.50, 8 og 10. 10 
PERFECT STRANGER           kl. 5.30, 8 og 10. 30 B.I. 16 ÁRA
SUNSHINE kl. 10.10 B.I. 16 ÁRA
MR. BEAN´S HOLIDAY         kl. 5, 7 og 9
ÚTI ER ÆVINTÝRI ÍSLENSKT TAL       kl. 3.45
TMNT           kl. 4 og 6 B.I. 7 ÁRA
SCHOOL FOR SCOUNDRELS       kl. 3.40

Ofurpartísveitin The 
Rapture spilar hér á landi 
26. júní næstkomandi en 
sveitin spilaði hér síðast 
fyrir fimm árum.

Sumartónleikar ársins hér á landi 
fara fram á Nasa við Austur-
völl, þriðjudaginn 26. júní, en þá 
mun bandaríska hljómsveitin The 
Rapture trylla lýðinn. „Þetta er 
mikill fengur fyrir tónlistarunn-
endur, Við [Hr. Örlygur] erum 
gífurlega ánægðir með að ná að 
fá bandið aftur til landsins, þetta 
verður svakalegt,“ útskýrir Eldar 
Ástþórsson hjá Hr. Örlygi sem 
heldur tónleikana. 

The Rapture hefur reyndar áður 
spilað hér á landi en það var árið 
2002 þegar hljómsveitin spilaði á 
Airwaves. Tónleikarnir voru þeir 
fyrstu sem sveitin hélt utan Banda-
ríkjanna og eru af mörgum taldir 

þeir eftirminnilegustu sem haldn-
ir hafa verið á Airwaves-hátíðinni. 
Tónleikarnir á Nasa ættu ekki að 
verða síðri enda meðlimir The 
Rapture vanir að spila á stærri 
stöðum og hátíðum og því fjör að 
sjá þá á jafn „litlum“ stað og Nasa.

Tónleikarnir eru liður í tón-
leikaferðalagi Rapture-manna til 
kynningar á nýjustu breiðskífu 
sinni, Pieces of the People We 
Love, en sú hefur hlotið fádæma 
góðar viðtökur gagnrýnenda jafnt 
sem almennings. Lög af plötunni á 
borð við Whoo! Alright-Yeah... Uh 
huh, Get Myself Into It og nú síð-
ast Pieces of the People We Love, 
hafa öll hljómað títt á rokkstöðv-
um landsins sem og á dansgólfum 
skemmtistaða.

Tónleikarnir verða haldnir 
eins og áður segir þriðjudag-
inn 26. júní en nánari upplýsing-
ar um fyrirkomulag, miðasölu og 
upphitunaratriði verða veittar á 
næstu dögum. 
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Rafmagnstalíur
Keðjutalíur og víratalíur  

Aflið nánari upplýsinga hjá 
 sölumönnum.

DEMAG



...Á STÆRÐ 
VIÐ HNETU !

DIANE KEATON MANDY MOORE Háskólabíó

ANNAR ÞESSARA TVEGGJA 

HEFUR
HEILA....

Saga öflugustu leyniþjónustu fyrr og síðar, CIA.

Úrvalslið leikara í magnaðri kvikmynd 
undir tryggri leikstjórn Robert DeNiro

/ KRINGLUNNI / KEFLAVÍK/ ÁLFABAKKA / AKUREYRI

DIGITAL-3D
DIGITAL-3D

MÖGNUÐ SPENNUMYND FRÁ LEIKSTJÓRA TRAINING DAY

Börn sjá meira en 
fullorðnir gera sér grein fyrir!

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

SANNSÖGULEG MYND UM STÆRSTA
HNEYKSLISMÁL Í SÖGU FBI

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

HOT FUZZ kl. 8 - 10:20 B.i. 16

BECAUSE I SAID SO kl. 8 Leyfð

MEET THE ROBINSSON kl  6 Leyfð 

MR. BEAN´S HOLIDAY kl. 6 Leyfð

THE MESSENGERS kl. 8 B.i.16

MR. BEAN´S HOLIDAY kl. 4 - 6 - 8 - 10:10   Leyfð

ROBINSON FJ... M/- ÍSL TAL kl. 3:40 - 5:50 Leyfð

WILD HOGS kl. 5:50 - 8 - 10:20 b.i 7

SHOOTER kl. 5:30 - 8 - 10:40 B.i.16

SHOOTER VIP kl. 5:30 - 8 - 10:40 

THE GOOD SHEPERD kl. 8 - 10:40 B.i.12

THE MESSENGERS kl. 6 - 8 - 10:20   B.i.16 www.SAMbio.is

SV MBL

MMJ KVIKMYNDIR.COM

“Fyrsti sumarsmellurinn í ár”“Líflegur og hugvitssa-
mlegur spennutryllir”

SV MBL

HJ MBL

BREACH kl. 5:40 - 8 - 10:20 B.i.12

THE MESSENGERS kl. 6 - 10:20   B.i.16

ROBINSON FJ... M/- ÍSL TAL kl. 6 Leyfð

MEET THE... M/- ENSKU Tali kl. 8:10 Leyfð

300. kl. 10 B.i.16

BECAUSE I SAID SO kl. 5:50 - 8:10 - 10:30 Leyfð

MRS POTTER kl. 5:40 Leyfð

300. kl. 8 - 10:30 B.i.16

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

TÍMAMÓT kl. 6 - 8 - 10 Leyfð

THE GOOD SHEPERD kl. 5:30 - 8 - 10:40 B.i.12

DIGITAL

Hljómsveitirnar Dikta og Hjalta-
lín spila á Grandrokk á föstudag. 
Dikta frumflytur nýtt efni á tón-
leikunum en sveitin hefur ekki 
spilað hér á landi í nokkuð lang-
an tíma. 

Hjaltalín hefur vakið töluverða 
athygli að undanförnu með lagi 
sínu Goodbye/July/Margt að ugga 
og mun væntanlega spila það á 
tónleikunum.

Síðasta plata Diktu, Hunting 
for Happiness, kom út í Bretlandi 
nýlega og af því tilefni var lagið 
Breaking the Waves gefið út sem 
smáskífa á iTunes. Á skífunni var 
órafmögnuð útgáfa af laginu sem 
þeir aðdáendur Diktu sem eru 
skráðir á póstlista sveitarinnar 
geta nú fengið ókeypis.

Tónleikarnir á Grandrokk hefj-
ast á miðnætti og kostar 500 
krónur inn.

Dikta með 
nýtt efni

Listahátíðin Díónýsía, sem mun 
standa fyrir listviðburðum í litlum 
bæjum úti um allt land í sumar, 
auglýsir eftir umsóknum. Hátíðin 
er skipulögð af listaháskólanem-
um en hún er opin öllum. Allir sem 
hafa frumlegar og áræðnar hug-
myndir sem gætu passað hátíðinni 
eru hvattir til að sækja um. Um-
sóknarfrestur er til mánudags-
ins 30. apríl næstkomandi. Nán-
ari upplýsingar um umsóknar-
ferlið og staðina sem sýnt verður 
á má finna á www.myspace.com/
dionysia2007.

Auglýsir eftir 
umsóknum



Sá eini sem fékk bónus fyrir titilinn

ÚRSLITIN Í BEINNI ÚTSENDINGU Á SKJÁEINUM
Í KVÖLD KL. 20.00 

ÚRSLITASTUND
 Í SKÓLAHREYSTI

Sátt hefur náðst um mál-
efni Guðjóns Baldvinssonar hjá 
Stjörnunni og spilar hann með lið-
inu í sumar. Þetta staðfesti Ey-
steinn Haraldsson, formaður 
knattspyrnudeildar Stjörnunnar, 
við Fréttablaðið í gær.

Fylkir, Víkingur og Keflavík 
höfðu áhuga á Guðjóni og tvö 
fyrstnefndu liðin buðu rúmar 
þrjár milljónir í hann. Því var 
neitað og var Guðjón óánægður 
með það. Hætti hann að æfa með 
liðinu um stundarsakir.

Guðjón er hins vegar byrjaður 
að spila með Stjörnunni á ný og 
verður með liðinu í sumar.

Spilar með 
Stjörnunni

Jóhannes Harðarson, 
leikmaður Start í Noregi, er loks-
ins byrjaður að æfa með félagi 
sínu á nýjan leik. Hann meiddist 
eftir einungis þrjá leiki í fyrra og 
hefur verið frá síðan en þrjár um-
ferðir eru búnar í norsku úrvals-
deildinni nú. 

Jóhannes er samningsbund-
inn Start til loka næsta tímabils. 
Hann mun væntanlega spila með 
varaliði félagsins á næstunni og 
freista þess svo að komast í aðal-
liðið á nýjan leik. 

Loksins byrjað-
ur að æfa á nýTveir leikmenn norska 

liðsins Álasund reyndu að skapa 
létt andrúmsloft innan liðsins 
með því að skokka naktir á æf-
ingu. Hér er um að ræða banda-
ríska markvörðinn Adin Brown 
og framherjann Tor Hogne Aarøy.

„Adin vildi endilega hlaupa 
nakinn en vildi fá einhvern 
með sér. Ég skellti mér því 
með honum,“ sagði Aarøy. Þeir 
skömmuðust sín greinilega lítið 
því fjöldi áhorfenda var á æfing-
unni, sem og ljósmyndarar og 
sjónvarpstökumenn.

Hlupu naktir

 Síðari leikur Liverpool 
og Chelsea á Anfield í næstu viku 
verður væntanlega æsispennandi 
þar sem viðureignin er galopin 
eftir nauman sigur Chelsea í fyrri 
leiknum, 1-0. Það var Joe Cole sem 
skoraði markið á 29. mínútu eftir 
laglegan undirbúning Didiers  
Drogba, sem fór illa með danska 
varnarmanninn Daniel Agger.

Leikur liðanna var fjörugri en 
margir áttu von á og ágætis tilþrif 
sáust á köflum þó að liðin færu sér 
í engu óðslega og legðu eðlilega 
mikla áherslu á varnarleikinn.

José Mourinho, stjóri Chelsea, 
var ekkert sérstaklega sáttur eftir 
leik og kvartaði sáran yfir því að 
hafa ekki fengið víti er boltinn fór 
í hönd Alvaro Arbeloa. Endurtekn-

ingar sýndu reyndar að hann var 
utan teigs er boltinn fór í hann.

„Ég er ánægður með leikmenn-
ina, fyrri hálfleikur var frábær og 
við fengum 5-6 færi til að skora. 
Síðari hálfleikur var öðruvísi 
enda sótti Liverpool þá meira. Ég 
skil samt ekki af hverju við fáum 
ekki víti þegar atvikin eru eins 
augljós og að þessu sinni. Ég trúi 
ekki að nokkur maður andmæli 
því að þetta hafi verið víti. Þetta 
gerist aftur og aftur og aftur. Það 
munar miklu að vera 2-0 yfir. Ég 
vona að við þurfum ekki að grenja 
yfir því að fá annan vondan dóm 
á móti okkur eftir seinni leikinn,“ 
sagði Mourinho og ljóst að sál-
fræðistríðið fyrir seinni leikinn er 
þegar hafið.

„Ég tel líklegt að Liverpool telji 
líklegt að snúa þessum úrslitum 
við á heimavelli en við erum yfir 
og erum gott varnarlið. Við erum 
einnig vanir að skora og takist 
okkur að setja eitt á Anfield eigum 
við góða möguleika.“

Rafael Benitez, stjóri Liverpool, 
játaði að hans lið hefði átt erfitt 
uppdráttar.

„Við stýrðum engu í fyrri hálf-
leik en sá síðari var betri. Við 
gáfum þeim of mörg tækifæri á 
hröðum upphlaupum og það verð-
um við að laga fyrir seinni leik-
inn. Við höfum trú á okkur í seinni 
leiknum og vitum að við munum fá 
mikinn stuðning. Það verður frá-
bært andrúmsloft í seinni leikn-
um.“

Chelsea fer með eins marks forskot á Anfield eftir 1-0 sigur á heimavelli gegn 
Liverpool í fyrri leik liðanna í undanúrslitum Meistaradeildarinnar. Það gæti 
reynst Chelsea dýrmætt að halda hreinu í leiknum.

 Deildarbikarkeppni 
karla í handbolta hófst í gær með 
óvæntum úrslitum þegar Stjarnan 
vann 27-23 útisigur á nýkrýndum 
Íslandsmeisturum Vals í Laugar-
dalshöllinni. HK vann síðan 28-26 
sigur á Fram í hörkuleik í Digra-
nesi. HK-menn skoruðu tvö síð-
ustu mörk leiksins. Hin stórefni-
legi Ólafur Bjarki Ragnarsson 
skoraði 8 mörk fyrir HK og þeir 
Augustas Strazdas, Tomas Eitu-
tis og Valdimar Þórsson skoruðu 
fimm mörk hver. Hjá Fram skor-
aði Jóhann Gunnar Einarsson 8 
mörk og Guðjón Drengsson var 
með 7 mörk. 

Stjarnan vann 
meistarana





 Jóhannes Karl Guðjóns-
son hefur verið orðaður við upp-
eldisfélag sitt, ÍA, þessa dagana.

„Mér finnst alltaf gaman að 
spila á Skaganum. Ég gæti alveg 
eins leikið með liðinu fram í júní 
en ég efa að ég fengi leyfi frá fé-
laginu þannig að ég sé það ekki 
gerast,“ sagði Jóhannes Karl, 
sem er samningsbundinn enska 
1. deildarliðinu Burnley til næstu 
þriggja ára.

Tímabilið hjá Jóhannesi Karli 
er búið 6. maí og hann kemur 
heim hinn ellefta. Daginn eftir 
spilar ÍA sinn fyrsta leik í deild-
inni gegn FH. Jóhannes mun 
æfa með ÍA-liðinu eftir að hann 
kemur heim enda ætlar hann sér 
að vera í toppformi með landslið-
inu sem mun leika 2. og 6. júní. 

Í maí eru spilaðar fjórar um-
ferðir í Landsbankadeildinni og 
margir Skagamenn ala þá von í 
brjósti að Jóhannes spili þessa 
leiki.

„Ég var spurður að þessu í 
gríni um daginn og ég hugsaði 
með mér að ég væri alveg til í að 
gera þetta, koma og hjálpa liðinu, 
en eins og ég segi sé ég það ekki 
gerast. Auðvitað væri gaman að 
leika með bræðrum mínum og 
það er ekkert óeðlilegt að fólk 
velti þessu fyrir sér þar sem 
möguleikinn er alltaf fyrir hendi 
í raun og veru,“ sagði Jóhannes.

Gísli Gíslason, formaður 
rekstrarfélags meistaraflokks 
ÍA, sagði Skagamenn þegar hafa 
rætt við Burnley en félagið væri 
ekki hrifið af hugmyndinni.

Væri gaman að leika 
með bræðrum mínum

 Hamar hefur slitið 
samstarfinu við Selfoss í körfu-
boltanum og ákveðið að endurnýja 
ekki samninginn milli félaganna 
sem hefur verið í gildi undanfarin 
þrjú ár. Hamar/Selfoss-liðið breyt-
ist því aftur í lið Hamars en Hver-
gerðingar eru aðeins eitt af fjór-
um félögum sem eiga lið í Iceland 
Express-deild karla og kvenna, 
hin eru Keflavík, Grindavík og 
Fjölnir.

Hamar/Selfoss hefur spilað í úr-
valsdeildinni undanfarin þrjú ár 
og nýlokið tímabil var það lang-
besta af þeim, liðið komst í úr-
slitakeppnina í fyrsta sinn og alla 
leið í bikarúrslitaleikinn þar sem 
liðið tapaði fyrir ÍR alveg eins og í 
fyrri bikarúrslitaleik þess 2001.

Hvergerðingar vonuðust eftir 
meiru úr samstarfi sínu við ná-
grannana frá Selfossi, bæði í 
formi hærri styrkja bæjarsjóðs 
sem og í meiri áhuga í tengslum 
við heimaleiki liðsins í Iðu á Sel-
fossi. Hamar/Selfoss-liðinu gekk 
svipað vel á þessum tveimur 
heimavöllum sínum fyrsta tíma-
bil samtarfsins, 2004-05, en það 
hefur verið mikill munur á gengi 
liðsins undanfarna tvo vetur, eftir 
því hvort liðið spilar á Iðu eða í 
Hveragerði.

Undanfarin tvö tímabil hefur 
munað 37,4 prósentum á sigur-
hlutfalli Hamars-liðsins hvort 
liðið spilar á Iðu á Selfossi (18,2 
prósent) eða í Hveragerði (55,6%). 
Þessu voru stjórnarmenn félags-
ins farnir að gera sér grein fyrir 
í vetur enda allir „úrslitaleikir“ 
liðsins á heimavelli eftir áramót 
spilaðir í Hveragerði.

„Það eru þrír menn á Selfossi 
sem hafa áhuga á körfubolta og 
þetta hefur ekki gengið upp. Nán-
ast allt starfsfólkið í kringum leik-
ina hefur komið úr Hvergerði og 
við erum líka búin að stofna fjár-
öflunarhóp sem ætlar að safna 
upp í styrkina sem við fengum frá 
Selfossbæ,“ segir Lárus Ingi Frið-
finnsson, formaður Hamars, sem 
segir báða aðila skilja í fullri vin-
semd en að handboltahefðin sé svo 
sterk á Selfossi að körfuboltinn 
eigi þar erfitt uppdráttar.  

„Við reiknum með að vera 
með sama lið. Bojan og George 
Byrd verða áfram og við verðum 
með óbreyttan mannskap,“ segir 
Lárus.

Þeir Pétur Ingvarsson og Ari 
Gunnarsson verða áfram með 
liðin. Pétur er að hefja sitt tíunda 

tímabil í Hveragerði og enginn 
hefur stjórnað liði í fleiri leikjum 
í röð í úrvalsdeild (176) en Ari tók 
við Hamarsliðinu í slæmri stöðu í 
vetur og undir hans stjórn bjarg-
aði liðið sér frá falli með því að 
vinna tvo frábæra sigra í lokaum-
ferðunum.

Með því að segja upp samstarf-
inu við Selfoss standa Hvergerð-
ingar uppi með „ólöglegt“ íþrótta-
hús fari tillaga stjórnar KKÍ í 
gegnum ársþingið. Þar eiga lið 
í efstu deildum karla og kvenna 
að leika á parkettgólfi frá og með 
keppnistímabilinu 2008-09. 

Hamarsmenn skiptu um dúk á 
gólfi hússins fyrir nokkrum árum 
og fá því ekki parkett á gólfið. 
Bjartsýnustu menn í bænum von-
ast þó eftir að nýtt hús verði byggt 
í næstu framtíð. 

Þriggja ára samstarfi Hamars/Selfoss í körfunni er lokið. Hvergerðingar fundu 
ekki fyrir nægilegum áhuga í „handboltabænum“ Selfossi og ætla að mæta 
einir síns liðs í Iceland Express-deildir karla og kvenna á næsta tímabili.

Vorferð á varnarsvæðið Keflavíkurflugvelli

Allir velkomnir.

Á fyrrum varnarsvæðinu eru ótal möguleikar sem nýst geta okkur Íslendingum
til atvinnuuppbyggingar og sóknar.

Árni Sigfússon, bæjarstjóri, tekur á móti hópnum. Kjartan Eiríksson, framkvæmdastjóri
Þróunarfélags Keflavíkurflugvallar sýnir okkur fyrrum varnarsvæðið.

Fararstjórar eru Guðlaugur Þór Þórðarson alþingismaður og Guðfinna S. Bjarnadóttir 
frambjóðandi í Reykjavík ásamt fleiri frambjóðendum.

Skráning í ferðina er í Valhöll í síma 515-1700  eða á kosningaskrifstofum
Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík.

Boðið verður upp á ilmandi Knorr-súpu og brauð á öllum kosningaskrifstofum
fyrir ferðina frá kl 11:00. Í ferðinni verður boðið upp á kaffi og meðlæti.

Lagt verður af stað með rútum kl. 13.00 frá eftirtöldum 
kosningaskrifstofum Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík.

// Húsi Verslunarinnar, Kringlunni 7 Sími:  569-8133
// JL Húsinu, Hringbraut 119 Sími:  569-8181
// Grafarvogi, Hverafold 5 Sími:  569-8171
// Langholtsvegi 43 (f.v. hús Landsbankans) Sími:  569-8141
// Breiðholti, Álfabakka 14a (Mjódd) Sími:  569-8161
// Árbæ og Grafarholti, Hraunbæ 102B Sími:  567-4011

Sjálfstæðisfélögin í Reykjavík bjóða til vorferðar næsta 
laugardag 28. apríl á varnarsvæðið Keflavíkurflugvelli.

Frambjóðendur á staðnum
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„Ég er yfirleitt á hraðferð 
á morgnana og skelli bara 
Kellogg‘s Special K í skál og 
undanrennu út á. Svo fæ ég mér 
eitt djúsglas og þá fer maður vel 
saddur út í daginn.“

„Honum hefur verið líkt við 
Pavarotti auk þess sem hann 
var kosinn kynþokkafyllsti 
karlmaður heims, tvisvar.“ 
Svona skrifar blaðamaðurinn 
Adam Moss hjá Manchest-
er Evening News á vef 
blaðsins um tenór-
inn Garðar Thor 
Cortes en Garðar 
heldur tónleika 
í borginni í maí. 
Það sem vekur 
kannski einna 
helst athygli er 
að Moss fullyrð-
ir að Garðar hafi 
verið kjörinn 
kynþokkafyllst-
ur allra karla í heim-

inum, ekki bara einu sinni 
heldur tvisvar. „Þetta er ein-
hver örlítill misskilningur 
þarna hjá blaðamanninum 
en sannleikurinn virðist oft 
týnast í bresku blöðunum,“ 

segir Einar Bárðar-
son, umboðsmaður 
Garðars, en skrif-
in bera þess glögg 

merki að bresku 
pressunni

þykir mikið 
til Garðars 
koma. Garð-
ar hefur 

reyndar borið titilinn kynþokka-
fyllsti karlmaður Íslands en hlust-
endur Rásar 2 og Létt FM töldu 
hann vel að þessum titli kom-
inn fyrir tæpum tveimur 
árum síðan. 

Í nógu hefur verið að snúast 
hjá þeim Garðari og Einar þessa 
viku sem liðin er síðan platan 
kom út. Garðar verður gestur 
morgunsjónvarpsins This Morn-
ing hjá ITV en talið er að rúmar 
fjórar milljónir manna horfi á þátt-
inn. Þá hefur Garðari einnig verið 
boðið að koma fram sem sérstak-
ur gestur á bresku 
klassísku verð-
laununum sem 
haldin verða í 
næsta viku.

Kynþokki Garðars stórlega ýktur

Nýlega skrifaði menntamálaráðu-
neytið undir tímamótasamning 
við kvikmyndaleikstjórann Frið-
rik Þór Friðriksson um sýningar-
rétt á kvikmyndum hans í íslensk-
um skólum næstu fimmtán árin. 
Samningurinn nær til allra kvik-
mynda Friðriks og fær leikstjórinn 
greiddar tvær milljónir á ári, eða 
þrjátíu milljónir alls.  Kvikmyndir 
Friðriks hafa undanfarin ár verið 
sýndar í íslenskum skólum enda 
hefur leikstjórinn enda fangað 
margar af þeim bókum sem kennd-
ar eru í íslenskum grunnskólum. 
Fer þar Englar alheimsins fremst 
í flokki en bók Einars Márs Guð-
mundssonar hefur um árabil verið 
lesin af nemendum tíunda bekkjar 
í grunnskóla. „Mér líst bara vel á 
þennan samning, myndirnar mínar 
hafa reyndar verið sýndar í skól-
um ólöglega og það er gott að nú 
skuli þær vera sýndar löglegar,“ 
sagði Friðrik Þór við Fréttablaðið 
en hann er nú staddur í Hollywood 
þar sem hann vinnur að gerð heim-
ildarmyndar um einhverfu. 

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir 
menntamálaráðherra upplýsir að 

kennarar hafi verið að leita eftir 
þessu efni og því hafi ríkið komið 
til móts við þær þarfir með því 
að tryggja sér þessi réttindi. „Við 
höfum ekki verið að borga fyrir 
sýningar á Englum alheimsins og 
þessi samningur er fyrsta skrefið 
í því að við nýtum íslenskar kvik-
myndir í skólakerfinu,“ segir Þor-
gerður Katrín. Áður hafa verið 
gerðir sambærilegir samningar við 
leikstjóra á borð við Hrafn 
Gunnlaugsson, Guðnýju 
Halldórsdóttur og Þorstein 
Jónsson en þeir samning-
ar náðu yfir einstök verk. 
„Allt skólakerfið getur nú 
nýtt sér þessar myndir; 
leikskólar, grunnskólar, 
framhaldsskólar og háskól-
ar,“ útskýrir Þorgerður 
og telur að helsta gagn-
rýnin sem muni koma 
fram verði sú að ríkið 
sé að greiða of lítið 
fyrir þennan samn-
ing.

Samningurinn
felur einnig í sér að 
Friðrik Þór skuld-

bindur sig til að heimsækja þá 
skóla sem óska eftir því og þá til að 
ræða verkin sín. „Kvikmyndir eru 
orðnar að tungumáli nútímans og 
þegar okkur bauðst þeta tækifæri 
til að gera smaning til fimmtán ára 
við einn fremsta leikstjóra lands-
ins gripum við það,“ segir Þor-
gerður. Hún telur nokkuð ljóst að 
þessi samningur sé aðeins fyrsta 
skrefið af mörgum, líklegt sé að 

sambærilegir samningar verði 
gerðir við aðra íslenska leik-
stjóra og þetta sé ein af þeim 
leiðum  til að færa íslenska 

kvikmyndagerð meira inn 
í skólann. „Góðir hlutir 
gerast hægt en hvert skref 

er mikilvægt,“ segir hún.

Illugi Eysteinsson, myndlistar-
maður og arkitekt, tekur þátt í 
verkefni í London um helgina sem 
ber heitið Eat London. Á laugar-
daginn gefst almenningi sem sagt 
tækifæri á að borða eftirlíking-
ar, úr mat, af byggingum í miðbæ 
borgarinnar. 

 „Þetta eru fjórtán hópar og 
alls um tvö hundruð og fimmtíu 
manns sem taka þátt í þessu. Svo 
erum við sex verkstjórar,“ út-
skýrði Illugi. Hver hópur hefur 
fengið úthlutað ákveðnum hluta 
af miðborg Lundúna sem hann 
á að endurskapa á fjögurra fer-
metra borði. Þegar allir hóparnir 

koma saman á laugardag verður 
heildarstærðin um 60 fermetrar.

Hóparnir sækja síðan í mis-
munandi matarhefðir til að baka 
og byggja úr. „Ég er að vinna 
með kúrdískum konum, þannig 
að á borðinu verður tyrkneskur 
og kúrdískur matur. Við erum til 
dæmis að gera St. Paul og Barbi-
can, Museum of London og Bank 
of England,“ sagði Illugi. 

Hinn hópurinn hans á hins 
vegar að endurgera Hyde Park, 
Mayfair og Belgravia, og verða 
þessir staðir myndaðir með hjálp 
samloka, grænna bauna og hrís-
grjóna.

„Göngustígarnir í görðunum 
eru gerðir úr kúskús,“ sagði Ill-
ugi.

Illugi segir undirbúningstím-
ann og verkefnið allt hafa verið 
stórskemmtilegt. „Þetta er búið 
að vera alveg magnað,“ sagði 
hann. Forvitnir geta haft sam-
band við Illuga á konstrukt@
tiscali.co.uk.

Gerir eftirmynd af London til að borða
FYRSTUR

MEÐ
FRÉTTIRNAR

www.visir.is





Það er einfalt að vera vitur eftir 
á. Látinn vinur eða ættingi 

kallar á söknuð þótt maður hafi 
kannski sjaldan nennt að heim-
sækja hann í lifanda lífi, nátt-
úra verður að ómetanlegri nátt-
úruperlu þegar búið er að byggja 
stíflu ofan á hana og brunnir kofar 
sem enginn pældi í eru allt í einu 
orðnir svakaleg menningarverð-
mæti sem verður að endurbyggja í 
upphaflegri mynd vegna sögulegs 
gildis.

sem brann var orðið 
eins og rotin tönn í andliti Reykja-
víkur. Rúnturinn silast framhjá og 
einu sinni sá ég ógæfumann míga 
þarna á rafmagnskassa um há-
bjartan dag. Fyrst tönnin brann 
úr er upplagt að setja nýja tönn 
í og hún þarf ekki endilega að 
vera alveg eins og sú gamla. Þar 
sem ég stóð uppi á Arnarhóli og 
leit yfir rústirnar sá ég fyrir mér 
glæsilegan glerskála sem teygði 
sig yfir allt þetta svæði. Í senn 
kaffihús og tónleikastaður, gríð-
arleg lífæð í hjarta borgarinnar. 
Kannski væri þó bílabíó betri hug-
mynd því við nennum svo sjald-
an úr bílunum. Rúnturinn jókst til 
muna eftir að það kom eitthvað til 
að skoða – þ.e.a.s. brunarústirnar – 
svo kannski er hugmynd að brenna 
kofa reglulega fyrir almenning.

 eru æskuheim-
ili Bítlanna í eigu borgarinnar og 
þúsundir manna góna vikulega 
á gluggana þar sem fyrir ekki 
svo löngu síðan mátti sjá tveim 
strákum bregða fyrir glamrandi 
á gítara. Þar kveiktu menn ekki 
strax á menningarverðmætunum 
og Cavern-klúbburinn goðsagna-
kenndi var nánast rústir einar 
þegar framsýnir menn endur-
byggðu hann á 9. áratugnum. Ég 
fór að gráta þegar ég stóð fyrir 
framan endurbyggt sviðið – það 
kalla ég menningarverðmæti.

greifi var ekki í Bítlun-
um en örþjóðin verður að sætta 
sig við það sem hún hefur. Gáfu-
legt væri að hlúa strax að menn-
ingarverðmætum framtíðar. 
Þannig ætti íbúð Megasar á Þórs-
götu strax að fara á minjaskrá 
og líka fyrrverandi íbúð Bubba 
á Eiðistorgi. Einnig þarf að at-
huga staði sem tengjast Björk, 
Eiði Smára og Sigur Rós. Eða 
hvað munu framtíðaríbúar lýð-
veldisins annars telja menningar-
verðmæti? Kannski Smáralind og 
Kringluna? Þarf ekki strax að frið-
lýsa þau mannvirki? Þetta eru jú 
þeir staðir sem almenningur elsk-
ar einna mest og fjölmennir í árið 
um kring. Verum nú vitur fram í 
tímann, ekki bara eftir á.

Menningar-
verðmæti

Ævintýraleg
símatilboð
Allir símar frá Vodafone afhendast forhlaðnir,
forstilltir og með 2 ára ábyrgð.

Með Vodafone live! kemst þú á Netið í símanum 
þínum og getur til dæmis skoðað hvað er í bíó,
náð í brandara, skoðað stjörnuspána þína og
halað niður hringitónum og skjámyndum.

Komdu í næstu Vodafone verslun, hringdu í 
1414 eða smelltu þér inná www.vodafone.is til 
að fá nánari upplýsingar.

Gríptu augnablikið og lifðu núna.

Vodafone live!

Nokia 6234
Miklu meira en bara sími. 
Með Bluetooth, myndavél,
útvarpi, steríó heyrnartólum
og styður minniskort.

Vodafone live!

Nokia 6131
Þú getur horft á Sky News
allan sólarhringinn, sótt
og horft á fréttir Stöðvar 2 
ásamt fleira spennandi efni.

Vodafone live!

Sharp GX-17
Mjög fjölhæfur á ótrúlegu
verði.Með Bluetooth,
myndavél og USB 
tengjanlegur.
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Ævintýraverð

26.900 kr.

Ævintýraverð

9.900 kr.

Ævintýraverð

19.900 kr.

LÖGFRÆÐIAÐSTOÐ ORATOR
- félag laganema við Háskóla Íslands 
                                                              

mmtudaga
milli 19:30 - 22:00 í síma 551-1012


