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Strandir

Haraldur Njálsso
n, varaformaður Kayakk
lúbbsins, segir
Hornstrandir
vinsælar.
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Klæðist vesti skreyttu
gulli og demöntum

Hornstrandir vinsæll kajakstaður
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sannfæra blaðaman
n um að þetta
og gullskreyt
sé alvöru demantaing.
„Ætli það
þetta vesti, hafi ekki kostað svona
en ég fékk
um 2,5 milljónir
náttúrlega
segir hún
t
h
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BT bæklingur fylgir
Fréttablaðinu í dag

3ÁRBLAÈ UM ÒTIVERU OG FERÈALÎG
HAFT GAMAN

3ÅMI  

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.
,®'2%',5-, Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu
hefur
fundið
barnaklám í tölvum fjórtán einstaklinga 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 einstaklingum 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 lögreglan 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 einstaklingar, allir karlmenn, eru á
ýmsum aldri.
„Við sjáum að þetta er að aukast,“ segir Björgvin Björgvinsson,
yfirmaður kynferðisbrotadeildar
lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu. „Miðað við hlutfall af þeim
málum sem koma inn mánaðarlega er þetta einn af stærri þáttunum. Nú er það orðin vinnuregla
hjá okkur að um leið og við fáum
tilkynningu frá barnaverndarnefnd varðandi grunsemdir um
barnaklám fer alltaf fram handtaka og hald er lagt á tölvubúnað í
kjölfarið.“
Björgvin segir að ákveðnar hugmyndir séu nú í kerfinu til varnar

þessari þróun, meðal annars um
hvort líta eigi til aðferða Norðmanna. Þeir hafi komið upp búnaði sem virki þannig að viðvörun
frá lögreglunni birtist á skjánum
ætli menn að fara inn á barnaklámsíður. 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 lögreglunni.“
JSS
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*Samkvæmt fjölmiðlakönnun Gallup í mars 2007.

34*«2.-, Jóhannes Geir Sigurgeirsson lætur í dag af störfum
sem stjórnarformaður Landsvirkjunar, en hann hefur gegnt því
starfi í tíu ár.
Nýr stjórnarformaður verður
Páll Magnússon,
bæjarritari í
Kópavogi og
fyrrverandi
aðstoðarmaður
Valgerðar
*«(!..%3 '%)2
Sverrisdóttur
3)'52'%)233/.
ráðherra.
Ársfundur
Landsvirkjunar
verður haldinn í
dag og eru fimm
menn í stjórn
fyrirtækisins,
skipaðir af
stjórnarflokkunum. Framsóknar- 0,,
flokkurinn skipar -!'.²33/.
stjórnarformann.
Samkvæmt heimildum
Fréttablaðsins verða engar
frekari breytingar gerðar á
stjórn fyrirtækisins að sinni. KËÖ

Myndirnar löglegar í skólum
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-%..).' Friðrik Þór Friðriksson
leikstjóri og menntamálaráðuneytið skrifuðu nýverið undir
samning til fimmtán ára sem
tryggir skólum rétt til að sýna
allar kvikmyndir hans. Kvikmyndir 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 leikstjóranum 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.
FGG SJ¹ SÅÈU 

 STARFSMENN ¹ +¹RAHNJÒKUM HAFA VEIKST VEGNA MENGUNAR FR¹  APRÅL

Vitað um veikindin í tvær vikur
(%),"2)'¨)3-, Þorsteinn Njálsson, læknir á Kára-

hnjúkum, segir forsvarsmenn Impregilo hafa vitað
af veikindum af völdum mengunar í aðrennslisgöngum 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 Vinnueftirlitið 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 aðbúnaðar. 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.
SJ¹ SÅÈU   SH

LÍFEYRISGREIÐSLUR EIGA AÐ
BERA 10 % SKATT LÍKT OG
FJÁRMAGNSTEKJUR
www.xf.is

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
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6ILJAYFIRLÕSINGAR UM VARNARM¹L

Verður étinn á næsta þorra

Eru ekki varnarsamningar

3*6!2²46%'52 Bræðurnir Ólafur

Jóhann, sjáið þið ofsjónum yfir
þessu magni?
b.EI EKKI NEMA VIÈ SÁUM AÈ PRËFA
EFNIÈ SEM VIÈ FUNDUMm
,ÎGREGLAN HANDTËK KARLMANN MEÈ T¾P
LEGA  SKAMMTA AF OFSKYNJUNARLYFINU
,3$ Å .JARÈVÅK ¹ DÎGUNUM *ËHANN 2
"ENEDIKTSSON ER LÎGREGLUSTJËRI ¹ 3UÈUR
NESJUM

"REYTINGAR Å -ILESTONE

Systirin selur
bræðrum sínum
6)¨3+)04) 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 góðgerðarmálum 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. EÖA

(ERMANN (ERMANNSSON

Kveður eftir
langan feril
&*®,-)¨,!2 Hermann Hermannsson mun á næstu dögum láta af
störfum hjá 365 miðlum, eftir
tæplega fjórtán ára
starf hjá fyrirtækinu og forverum
þess. Hermann
gegndi síðast stöðu
framkvæmdastjóra
rekstrarsviðs
ásamt stöðu
(%2-!..
útgáfustjóra
(%2-!..33/.
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.
KËÖ
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og Pétur Sigurðssynir frá Árskógssandi 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 línubátnum 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 fljótlega,“ 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.
ÖO

6!2.!2-, 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; viljayfirlýsingarnar séu ekki varnarsamningar. 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“.
KËÖ

3+2).'),%' 3+%0.! +RAKKARNIR Å
RSKËGSSKËLA FENGU AÈ BERJA H¹KARLINN
AUGUM ÖEGAR HANN VAR KOMINN ¹ LAND
OG ÖËTTI MIKIÈ TIL HANS KOMA
-9.$3).$2) 36!.

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.
&¡,!'3-, „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 Frímannsdóttir, formaður Velferðarráðs Reykjavíkur.
Með tilstyrk félagsmálaráðuneytisins hefur Reykjavíkurborg
keypt húsið að Njálsgötu 74. Þar á
að opna heimili fyrir tíu heimilislausa karla næsta haust. Um er að
ræða sambærileg heimili og
nú þegar eru
starfrækt
á
Miklubraut og
Gunnarsbraut.
Jórunn segir að
ótrúlega
vel
hafi tekist til á
*«25..
þessum tveim&2¥-!..3$«44)2
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 gistiskýli 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

K¾RÈUR FYRIR STËRFELLD BROT

Misþyrmdi
átján ára pilti
$«-3-, 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 veitingahúsinu Rauða ljóninu á Seltjarnarnesi. Fórnarlambið krefst
tæplega þriggja milljóna króna í
skaðabætur.
Þá er auk þessa gefin út önnur
ákæra á hendur manninum fyrir
að hafa stolið tveimur myndbandsupptökuvélum og myndavél
fyrir ríflega 200 þúsund krónur í
BT í Kringlunni, og hafa í fórum
sínum rúmlega níu grömm af
marijúana.
JSS

(ÁRAÈSDËMUR 2EYKJAVÅKUR

Þjófnaðarmál á
færibandi
.*,3'!4!  &R¹ N¾STA HAUSTI VERÈUR HÁR FAST ATHVARF TÅU HEIMILISLAUSRA KARLA
&2¡44!",!¨)¨!.4/.

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 mikilli félags- og heilbrigðisþjónustu,“ segir Jórunn. Starfsmaður
verður á vakt allan sólarhringinn
á heimilinu.
Eftir að frétt Fréttablaðsins um
nýja heimilið á Njálsgötu 74 birtist 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 félagslega 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 fagnandi og bjóði nýja íbúa velkomna,“
segir í bókun velferðarráðs frá í
gær.
GAR FRETTABLADIDIS

$«-3-, 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.
JSS

¥BÒAR ¹ .J¹LSGÎTU VONSVIKNIR MEÈ FYRIRHUGAÈ HEIMILI FYRIR HEIMILISLAUSA
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!F HVERJU ENDILEGA HJ¹ OKKUR
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ekki bara hús fyrir þessa menn við hliðina á sjálfum
sér uppi í Breiðholti?“ spyr Pétur Gautur Svavarsson, einn eigenda Njálsgötu 76 sem er við hlið væntanlegs heimilis fyrir heimilislausa.
Kurr er meðal nágranna vegna heimilisins sem
borgin hyggst reka á Njálsgötu 74. Íhuga sumir
íbúarnir að hefja undirskriftasöfnun gegn starfseminni. 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 venjulegar 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

0¡452 '!5452 36!6!233/. b¶AÈ ER MIKILL HUGUR Å FËLKI HÁR

AÈ ÖETTA VERÈI ALDREI m SEGIR 0ÁTUR 'AUTUR 3VAVARSSON
-9.$0,, "%2'-!..

illa á að hafa slíka starfsemi inni í barnmörgu hverfi
og aðeins fáeina metra frá leikskólanum hér í götunni. Við vitum ekki einu sinni hvort þessir menn fái
að vera áfram í neyslu.“
GAR
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"ORIS *ELTSÅN JARÈSUNGINN Å -OSKVU Å G¾R

(ËPAR HERSK¹RRA MËTM¾LENDA

Pútín segist fylgja stefnu hans

Neita að afhenda vopn sín

2²33,!.$ !0 Boris Jeltsín, fyrrverandi Rússlandsforseti, var
jarðsettur í gær í Novodevitsíkirkjugarðinum 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 Rússlandi nútímans. Tveir fyrrverandi
forsetar Bandaríkjanna, þeir Bill
Clinton og George H. W. Bush,
voru viðstaddir athöfnina ásamt

John Major, fyrrverandi forsætisráðherra Bretlands, og fjölmörgum öðrum fyrrverandi ráðamönnum 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 lýðræðisumbótum Jeltsíns með því að
þagga niður í stjórnarandstæðingum og krefjast skilyrðislausrar
hlýðni
af
stuðningsmönnum
sínum, sem eru í meirihluta á rússneska þinginu.
GB

$5",). !0 Í fyrsta sinn beinist
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!THÎFNIN Å &RELSARAKIRKJUNNI Å -OSKVU VAR
H¹TÅÈLEG OG TILFINNINGAÖRUNGIN
&2¡44!",!¨)¨!0

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 undirheimastarfsemi. Tvö ár eru síðan IRA
afvopnaðist og hafnaði ofbeldi.
Nefndin sagði þó hættu geta
stafað frá nokkrum klofningshópum úr IRA.
SDG

"ÎRN ¹ LEIKSKËLUM

Fjölgar stöðugt
og eru lengur

(®&¨!4/2' !FMARKAST AF "ORGARTÒNI
3KÒLATÒNI 3KÒLAGÎTU OG (ÎFÈATÒNI

5PPBYGGINGIN ¹ (ÎFÈATORGI

Útlit háhýsa
kynnt í dag
3+)05,!'3-, 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 framkvæmdir við nítján hæða
skrifstofuturn.
GAR

$«-3-,
"RAUT BEIN Å ANDLITI
-AÈUR ¹ ÖRÅTUGSALDRI HEFUR VERIÈ
¹K¾RÈUR FYRIR (ÁRAÈSDËMI 2EYKJAVÅK
UR FYRIR AÈ SL¹ ANNAN MANN MEÈ HNEF
ANUM Å ANDLITIÈ VIÈ (RESSINGARSK¹L
ANN &ËRNARLAMBIÈ HLAUT BROT ¹ AND
LITSBEINUM OG FLEIRI ¹VERKA
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Gefur kjósendum
engar leiðbeiningar

!.$34¨).'!2 '2¡45 +AÖËLSKIR

François Bayrou segir bæði Nicolas Sarkozy og Ségolène Royal vera slæma kosti
fyrir kjósendur í Frakklandi. Hann neitar að taka opinbera afstöðu.
&2!++,!.$ !0 Franski stjórnmálamaðurinn 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 kosninganna, 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 milljónir atkvæða. Þau Sarkozy og
Royal gera sér bæði vonir um að
hljóta þau atkvæði í seinni umferðinni. Í skoðanakönnunum nú í vik-

ANDST¾ÈINGAR FËSTUREYÈINGA GRÁTU ÖEGAR
LJËST VARÈ AÈ FRUMVARPIÈ HEFÈI VERIÈ
SAMÖYKKT
./2$)#0(/4/3!&0

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 þingkosningunum í sumar. Hann hefur starfað
með UDF-flokknum, sem venjulega hefur greitt atkvæði með
íhaldsöflunum á þingi, en í kosningabaráttunni 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 Sarkozy. Í kosningunum á sunnudaginn hlaut Royal nærri 26 prósent
atkvæða en Sarkozy rúmlega 31
prósent.
GUDSTEINN FRETTABLADIDIS

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 efnhagsmála, félagsmála eða stjórnmála.“
Hann beindi spjótum sínum í
báðar áttir, sagði Sarkozy vilja
ganga allt of langt í efnahagsumbótum 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 sagðist alveg til í ræða málin við þau

,%)+3+«,!2 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 leikskólum skráð í svo langa viðveru en
fjórum árum síðar var hlutfallið
komið í rúm sextíu prósent.
GHS

,ÎGGJAFARÖING -EXÅKËBORGAR

Fóstureyðingar
gerðar löglegar
-%8¥+« !0 Löggjafarþing
Mexíkóborgar samþykkti í gær að
gera fóstureyðingar á fyrstu tólf
vikum meðgöngu löglegar í
borginni. Í Mexíkó eru fóstureyðingar aðeins löglegar ef um er að
ræða nauðgun, alvarlega fæðingargalla 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.
SDG

Tjhvsñvs!ß/!Sbhobsttpowfñvsgsçñjohvs

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

Opið virka daga: 10-18
Reykjavík: Mörkin 4, s: 533 3500
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GLEÐILEGT
SUMAR Á KIA
PICANTO DÍSIL
BJÓÐUM FIMM DYRA PICANTO DÍSIL
Á LÆKKUÐU VERÐI, 1.450.000 KR.

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.

KIA umboðið á Íslandi er í eigu HEKLU • Laugavegi 172 • Reykjavík • sími 590 5700 • www.kia.is
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!FLÅFUN FUGLANNA VIRÈIST ËMANNÒÈLEG
Á að leggja hraðlest milli
Reykjavíkur og Keflavíkurflugvallar?
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Ætti að leyfa hjónabönd samkynhneigðra?
3EGÈU SKOÈUN ÖÅNA ¹ VISIRIS

$µ2!6%2.$ „Ég er með efasemdir
um að þetta sé mannúðleg aðferð,“
segir Sigríður Ásgeirsdóttir, formaður
Dýraverndarsambands
Íslands, um aflífun fuglanna á Selfossi á þriðjudaginn.
„Það hafa gengið ýmsar sögur um
með hvaða hætti kjúklingar eru
aflífaðir á kjúklingabúum. Samkvæmt dýraverndarlögum á að
aflífa dýr með skjótum og sársaukalausum 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
Landbúnaðarstofn3)'2¥¨52
unar
vegna
3'%)23$«44)2
fuglaflensufaraldurs og var það gert með koldíoxíði.
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 gasinu 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 yfirdýralæknir segir aflífunina hafa verið
framkvæmda með dýraverndarsjónarmið í huga og með viðurkenndu efni.
KËÖ

²2 &5',!"²)  FUGLABÒUM ER OFT ÖRÎNG

¹ ÖINGI -YNDIN TENGIST EFNI FRÁTTARINNAR
EKKI BEINT
&2¡44!",!¨)¨!0

Hjónaband samkynhneigðra 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.
¶*«¨+)2+*!. „Ég blygðast mín fyrir

Epli, gulrætur
og enginn viðbættur sykur

Nýtt !
bragð

Aðeins
46 hitaeiningar í 100 g

hönd Þjóðkirkjunnar, og ég veit að
ég tala fyrir hönd margra presta,
fyrir það að réttindabarátta samkynhneigðra 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 Prestastefnu á Húsavík í gær. Tillaga 42
presta og guðfræðinga þess efnis
var felld með 64 atkvæðum gegn
22. Biskup mælti fyrir því að tillaga kenningarnefndar Þjóðkirkjunnar um að heimila prestum að
blessa sambúð samkynhneigðra,
eins og gert hefur verið, yrði samþykkt, og var hún samþykkt í
meginatriðum með 69 atkvæðum
gegn 19. Biskup mun útfæra ályktunina frekar og verður hún lögð
fyrir kirkjuþing í haust.
Bjarni segir niðurstöðuna vonbrigði 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 atkvæðagreiðslu er það enginn endir. Ég
held að allt fólk, líka það sem er
mjög andstætt réttindum samkynhneigðra, 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 virðingu óháð kynhneigð.“
Bjarni tekur þó fram að umræða
um málið hafi verið góð, málefnaleg og heiðarleg, og að biskup eigi
þakkir skilið fyrir að gefa umræðunum svona mikinn tíma. „Hann
hafði það algjörlega í sinni hendi.“

 02%34!34%&.5 +ARL 3IGURBJÎRNSSON BISKUP FLUTTI 3YNODYSR¾ÈU SÅNA ¹ PRESTASTEFN

UNNI Å G¾RMORGUN ¶AR TALAÈI HANN MIKIÈ UM FJÎLGUN KVENNA Å PRESTASTÁTT OG MINNTIST
SÁRSTAKLEGA ¹ !UÈI %IR 6ILHJ¹LMSDËTTUR SEM PREDIKAÈI VIÈ UPPHAF 0RESTASTEFNU Å G¾R
OG VAR FYRST ÅSLENSKRA KVENPRESTA ¶¹ VÁK HANN EINNIG AÈ SAMTÎLUM TRÒARBRAGÈA OG
SAMKYNHNEIGÈ

„Þessi niðurstaða kemur okkur í
sjálfu sér ekkert á óvart,“ segir
Frosti Jónsson, formaður Samtakanna 78. „Hún endurspeglar hik
Þjóðkirkjunnar gagnvart samkynhneigðum almennt. Að okkar mati
væri réttast að leggja niður löggjöfina um staðfesta samvist og
sameina löggjöf um hjúskap í eina,
þar sem samkynhneigðir og gagnkynhneigðir 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 samkynhneigðra, en slík samvist yrði
ekki kölluð hjónaband. Sú tillaga
var felld með 43 atkvæðum gegn
39.
STIGUR FRETTABLADIDIS

¥TREKAÈAR EFTIRLITSFERÈIR LEIDDU EKKERT MISJAFNT Å LJËS Å ,YNGHEIÈINNI Å +ËPAVOGI

Engin hárgreiðslustofa í skúr
KRAFTMIKIÐ
SAMFÉLAG
kynntu þér málið á

www.vg.is

$«-3-, Engin hárgreiðslustofa
er rekin í óleyfi í bílskúr við hús
eitt í Lyngheiði í Kópavogi. Þetta
er niðurstaða úrskurðarnefndar
sem þar með staðfestir ákvörðun Heilbrigðiseftirlits Hafnarfjarðar og Kópavogssvæðis um
að skipta sér ekki frekar af
rekstri hinnar meintu hárgreiðslustofu.
Haustið 2004 kærði íbúi við
Lyngheiði nágranna sinn fyrir að
reka hárgreiðslustofu í bílskúrnum. Heilbrigðiseftirlitið taldi
reksturinn ekki hafinn og því
ekki ástæðu til afskipta. Sumarið
2005 var aftur kært vegna hinnar
meintu hárgreiðslustofu. Athugun heilbrigðiseftirlitsins leiddi
ekkert í ljós um slíkan rekstur.
Þá var kært til úrskurðarnefndarinnar.

Sagði í kærunni að starfsemi
hárgreiðslustofunnar færi aðallega 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 viðbótar í Lyngheiðina; á fimmtudagskvöldi klukkan átta og á laugardegi klukkan tvö. „Við þá
athugun kom ekki fram að starfrækt væri hárgreiðslustofa,“ segir
úrskurðarnefndin.
GAR
$5,!2&5,, (2'2%)¨3,534/&! %NGIN

UMMERKI FUNDUST UM H¹RGREIÈSLUSTOFU
Å BÅLSKÒR ÖR¹TT FYRIR ÅTREKAÈA KÎNNUNAR
LEIÈANGRA Å ,YNGHEIÈINA
&2¡44!",!¨)¨34%&. +!2,33/.
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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.

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

&UNDUR UTANRÅKISR¹ÈHERRA !TLANTSHAFSBANDALAGSINS HEFST Å «SLË Å DAG

Vandamál heimsins á dagskrá
!0 Utanríkisráðherrar
Atlantshafsbandalagsríkjanna
verða alls ekki uppiskroppa með
umræðuefni á fundi sínum sem
hefst í Ósló í dag. Harðir bardagar í
Afganistan, vaxandi spenna í Kosovo 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.

./2%'52

®29'')32¨34!&!.)2 ¥ «3,« 5TANRÅKIS
R¹ÈHERRAR .ATËRÅKJANNA SEM NÒ ERU 
HALDA FUND Å «SLË Å DAG OG ¹ MORGUN
&2¡44!",!¨)¨!0

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 yfirmaður 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.
GB

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

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.

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.

,®'2%',5-, Yfirvöld lögðu hald á
minna af fíkniefnum á fyrsta ársfjórðungi þessa árs en á sama tíma
í fyrra og í hittifyrra. Þetta kemur
fram í bráðabirgðatölum um haldlagt magn fíkniefna sem embætti
ríkislögreglustjóra hefur tekið
saman fyrir Fréttablaðið.
Jóhann R. Benediktsson, lögreglustjóri 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 endurskoðunar í ljósi gríðarlegs árangurs
okkar á síðustu árum. En við leggjum 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
*«(!.. 2
næstu
stóru
"%.%$)+433/.
haldlagningu.“
Lögregla og tollgæsla lögðu hald
á 913 grömm af kókaíni á fyrstu
þremur mánuðum ársins, eða um
hálfu kílói minna en á sama tímabili í fyrra. Þar munar mestu um
tvær íslenskar konur á fimmtugsaldri sem voru handteknar með
tæp 700 grömm af kókaíni falin
innvortis þrettánda febrúar síðastliðinn, þegar þær komu saman með
flugi frá Amsterdam.
Á fyrsta ársfjórðungi var tekið

&¥+.)%&.) -UN MEIRA HEFUR VERIÈ TEKIÈ AF OFSKYNJUNARLYFJUM ¹ FYRSTU M¹NUÈUM
¹RSINS EN Å FYRRA -INNA HEFUR ÖË VERIÈ TEKIÈ AF ÎÈRUM FÅKNIEFNUM

tæpt kíló af amfetamíni samkvæmt
bráðabirgðatölunum. Það er töluvert 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 fyrirvara að mögulega eigi eftir að vigta
hluta þeirra efna sem voru tekin í
mars 2007.
Árið í fyrra var metár hjá yfirvöldum við haldlagningu fíkniefna.
Þá náðust um 12,8 kíló af kókaíni
og 46,4 kíló af amfetamíni, sem var
örlítið meira en náðst hafði samanlagt á árunum 2000-2005.

4EGUNDIR OG FJÎLDI BROTA ¹ FYRSTU ÖREMUR M¹NUÈUNUM ¹ TÅMABILINU
&LUTNINGUR MILLI LANDA
&RAMLEIÈSLA
3ALA OG DREIFING
6ARSLA OG MEÈFERÈ

Ármúla 23 • Reykjavík
Sími: 510 0000













3AUTJ¹N ¹RA PILTUR VAR STÎÈVAÈUR FYRIR AÈ HANGA ÒT ÒR BÅL ¹ 3ELFOSSI

$¾MDUR FYRIR AÈ VALDA HNEYKSLAN

- hrein fagmennska!

Mi›ási 7 • Egilsstö›um
Sími: 470 0000







4ÎLUR FYRIR ¹RIÈ  ERU BR¹ÈABIRGÈATÎLUR FR¹ 2ÅKISLÎGREGLUSTJËRA

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. desember. Þá var Daníel sextán ára. Að auki greiðir hann
tæpar 200.000 krónur í málskostnað.
Hann segist sjálfur hafa verið dæmdur „fyrir að

Brekkustíg 39 • Njar›vík
Sími: 420 0000

THORDUR FRETTABLADIDIS

&¥+.)%&.!"2/4  &9234! 23&*«2¨5.')  

$«-3-, Daníel Ægir Kristjánsson var á dögunum

Grundargötu 61 • Grundarfir›i
Sími: 430 0000

Mun meira er tekið af ofskynjunarefnum 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 þrítugsaldri 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.

$!.¥%, ')2 +2)34*.33/. 3EGIR LÎGREGLUMENN ¹ 3ELFOSSI

HAFA STÎÈVAÈ SIG AFTUR VEGNA ÖESS AÈ HANN VEIFAÈI ÖEIM Å
KVEÈJUSKYNI ÒT UM BÅLRÒÈUNA
&2¡44!",!¨)¨2«3!

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 «,!&52 (%,') +*!24
uppi í glugga bifreiðarinnar, en !.33/.
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.
KËÖ

www.toyota.is

Meira öryggi

Fimm stjörnu öryggi

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

ÍSLENSKA SIA.IS TOY 35606 01/07

reynsluekur nýrri Corolla. Þar sem þú nýtur þín best.

Komdu og reynsluaktu nýrri Corolla
á sölustöðum Toyota um land allt.
Verð frá 1.960.000* kr.

*Corolla SD Terra

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
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¥RAKSSTJËRN SEGIR SKÕRSLU 3¶ ËN¹KV¾MA OG ËSANNGJARNA

ÚTSALA
Á ERLENDUM BÓKUM
Á ﬂri›ja ﬂúsund áhugaver›ir bókatitlar á frábæru ver›i.

SÞ gagnrýnir ástandið í Írak
"!'$!$ !0 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

¥2!3+52 $2%.'52 ¥RASKIR BORGARAR VIRÈA
FYRIR SÁR STËRAN GÅG SEM MYNDAÈIST ÖEGAR
AÈ BÅLSPRENGJA SPRAKK Å HÎFUÈBORGINNI
"AGDAD
./2$)#0(/4/3!&0

að gefa þær upp. Í skýrslunni
segir að svo virðist sem ástæðan
fyrir því sé að eftir birtingu síðustu 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 mörgum dæmum um mannskæðar árásir í Írak á fyrstu þremur mánuðum 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.
SDG
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Herferð gegn
brunaslysum
/2+5-, Börnum undir fimm ára

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

550 5000

aldri er hættast við bruna og
hljóta þau alvarlegustu áverkana,
samkvæmt nýrri rannsókn sem
unnin var á Landspítala-háskólasjúkrahúsi. 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 – háskólasjúkrahús hleypt af stað herferð til að
fækka brunaslysum af völdum
heita vatnsins.
GHS

Nýtt happdrættisár - enn glæsilegri vinningar!
¥ '®.'5-  +2!(.*²+5- 4ALIÈ ER AÈ VEIKINDIN STAFI AF SNEFILÎGNUM Å ÒTBL¾STRI
DÅSILVÁLA Å GÎNGUNUM AÈALLEGA KÎFNUNAREFNISDÅOXÅÈI BRENNISTEINSDÅOXÅÈI OG KOL
MËNOXÅÈI -YNDIN ER ÒR SAFNI
&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

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

6xHarley

V-ROD

(%),"2)'¨)3-, Þorsteinn Njáls-

+ 3 milljónir í bakpokann
á tvöfaldan miða!

768 skattfrjálsar milljónir
í peningum á árinu
ÍSLENSKA / SIA.IS / ICE 35362 04/07

Miðasalan er hafin
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

-vinningur í hverri viku

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. Heilbrigðisyfirvöld á staðnum hafi þá
farið þess á leit við yfirmenn
Impregilo að gerðar yrðu lagfæringar en menn hafi áfram verið
sendir inn í göngin þar til Vinnueftirlitið stöðvaði vinnuna á
þriðjudag. „Auðvelt að vera vitur
eftir
á,“
segir
talsmaður
Impregilo.
Þorsteinn sendi Vinnueftirlitinu lista í gær með nöfnum 180
manna sem veikst hafa frá 10.
apríl vegna mengunar í göngunum. 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 ennisog 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 spítala í Póllandi.“ Þorsteinn segir

einkennin lýsa sér í ertingu í heilataugum, en séu ekki varanleg og
hverfi þegar eiturefnin skila sér
úr líkamanum.
Þá voru tveir útskrifaðir af spítala 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 Þorsteinn vera þá að starfsmenn séu
hér á eigin tryggingum og rannsókn á meinum mannsins hérlendis hefði verið honum mjög dýr.
Þorsteinn segist þó vera búinn að
fá vilyrði fyrir því frá Landsvirkjun að borgað verði fyrir frekari
rannsóknir á veikindum starfsmanna. 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 Vinnueftirlitsins í samtali við Ríkisútvarpið í gær að Vinnueftirlitinu
hefði ekki borist allar upplýsingarnar um mengun í göngunum.
STIGUR FRETTABLADIDIS
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3KATTLEYSISMÎRK H¾KKI Å  ÖÒSUND
34*«2.-, Frjálslyndi flokkur-

inn vill taka upp sérstakan persónuafslátt, 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 frjálslyndir að skattleysismörk allra
verði að verðgildi þau sömu og
var við gildistöku staðgreiðslukerfis skatta 1988 eða um 112
þúsund á mánuði. Til að svo
megi verða þarf að hækka persónuafslátt um 7.800 krónur á
mánuði.
Meðal annarra áherslna Frjálslyndra í skattamálum er að dregið verði úr tekjutengingu barnabóta, 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+2)34).. (
'5..!233/.
ins, segir tillögur flokksins í
¶INGMAÈUR
skattamálum kosta um 21
&RJ¹LSLYNDA
milljarð króna; breytingar á
FLOKKSINS
skattkerfinu kosti 17 milljarða og breytingar á lífeyriskerfinu fjóra. Kostnaðinum
verði mætt með tekjum af kvótaleigu, endurskoðun og sparnaði í ríkisrekstrinum og með áframhaldandi hagvexti.
BÖS

Von í skugga sorgar
Fræðslufundur í Neskirkju í kvöld 26. apríl kl. 20-22.
Fyrirlesari Gunnar Hersveinn heimspekingur.
Allir velkomnir!

Samtök um sorg og sorgarviðbrögð

KRAFTMIKIÐ
SAMFÉLAG

1.   "   
!  !       
   ! !      

2.'" ./0 1    !
        
3(   !   !  

,5#9 ",!#+-!. /BARA VAR SAKAÈUR UM

AÈ HAFA GEFIÈ HENNI LYF OG NAUÈGAÈ ¶EGAR
HÒN LÁST AF VÎLDUM LYFSINS HAFI HANN
SUNDURLIMAÈ LÅKIÈ OG LOSAÈ SIG VIÈ ÖAÈ
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3ÕKNA AF DAUÈA BRESKRAR KONU
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Raðnauðgari
dæmdur í Japan
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4«+µ« !0 Raðnauðgari var dæmd-

ur í lífstíðarfangelsi á þriðjudag í
einu óhugnanlegasta kynferðisbrotamáli 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.
SDG
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3JËNVARPSSTÎÈ FÁKK UPPTÎKUR

Brot lögreglu á
persónuvernd
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«3,« !0 Lögreglustjóri Óslóar-

borgar og deild hans voru á
þriðjudag dæmd sek um að hafa
brotið persónuverndarlög þegar
upptökur úr eftirlitsmyndavélum
voru afhentar ríkissjónvarpsstöðinni 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.
SDG

  

Kynntu þér málið á www.VG.is

ALLT ANNAÐ LÍF! #   !

Katrín Jakobsdóttir
skipar 1. sæti í Reykjavik Norður

Kolbrún Halldórsdóttir
skipar 1. sæti Reykjavíkurkjördæmi Suður
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3TJËRNARFORMAÈUR .ESSKIPA

3PURNING UM NOKKRAR KRËNUR
3*«3,93 Flutningaskipið Wilson

Muuga, sem strandaði í Hvalsnesfjöru í desember, hefur verið selt
til Líbanon. Guðmundur Ásgeirsson, stjórnarformaður Nesskipa,
segir að skipið verði notað til
stórflutninga í Svartahafi,
Miðjarðarhafi og jafnvel Rauðahafi. 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 björgunarbátum fyrir og þrífa.
GHS

3%,$52 4), ,¥"!./. 'UÈMUNDUR
SGEIRSSON STJËRNARFORMAÈUR .ESSKIPA
SEGIR AÈ 7ILSON -UUGA HAFI VERIÈ SELDUR
TIL ,ÅBANON

6/.!234*!2.!. ¶AÈ TEKUR PL¹NETUNA ÖRETT¹N DAGA AÈ FARA HRINGINN Å KRINGUM RAUÈU

DVERGSTJÎRNUNA 'LIESE  SEM HÒN ER ¹ SPORBAUG UM
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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.
6¥3).$) 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 þýðingarmikið 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 kringum rauðu dvergstjörnuna Gliese
581 sem er miklu minni, dekkri og
kaldari en sólin okkar. Slíkir
„rauðir dvergar“ eru orkulitlar
örsmáar stjörnur. Frá þeim stafar

(ZW]Wh[odibkWaijkh
IkXWhkB[]WYo

dökkri rauðri birtu og þær lifa
lengur en stjörnur á borð við sólina okkar. Það var ekki fyrr en
fyrir fáum árum að stjörnufræðingar fóru að rannsaka hvort
mögulegt væri að byggilegar plánetur gætu verið á sporbaug um
slíkar stjörnur.
Um áttatíu prósent stjarna í
nágrenni jarðar eru rauðir dvergar 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 andrúmslofti. 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 niðurstöðu var ákaft fagnað meðal
stjörnufræðinga þar sem „Gullbrárvandinn hefur fylgt öllum
plánetum utan sólkerfis okkar
sem rannsakaðar hafa verið hingað til, þær hafa allar verið of heitar, of kaldar, of stórar og þar fram
eftir götunum“. Nýja plánetan
uppfyllir öll skilyrði – eftir því
sem næst verður komist.
SDG FRETTABLADIDIS

"RETAR H¾TTA AÈ TALA UM bSTRÅÈ GEGN HRYÈJUVERKUMm
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3TYRKIR HRYÈJUVERKAMENN
,/.$/. !0 Bresk stjórnvöld hafa
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ákveðið að hætta að nota orðalagið
„stríð gegn hryðjuverkum“, orðalag sem George W. Bush Bandaríkjaforseti 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 sjálfsmynd og samstillt markmið,“

sagði Hilary Benn, ráðherra
alþjóðlegra þróunarmála í ríkisstjórn Tonys Blair.
„Þarna stendur meirihluti alls
fólks í heiminum, af öllum þjóðernum og trúarbrögðum, gegn
fáum lauslega tengdum, síbreytilegum og ólíkum hópum sem eiga
frekar lítið sameiginlegt fyrir
utan samkennd með öðrum sem
deila með þeim bjagaðri heimsmynd og hugmynd um að vera
hluti af einhverju stærra,“ sagði
Benn enn fremur.
GB
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2ÅKISSAKSËKNARI ¹K¾RIR TVO KARLMENN FYRIR (ÁRAÈSDËMI 2EYKJAVÅKUR

Stórfellt smygl á e-töflum
$«-3-, Tveir karlmenn, annar
tvítugur og hinn á þrítugsaldri,
hafa verið ákærðir fyrir Héraðsdómi 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 síðasta ári. Þar fékk hann ónafngreindan mann til að senda töflurnar með hraðpóstsendingu á
heimilisfang yngri mannsins í
Reykjavík. Hafði sá síðarnefndi
samþykkt þá tilhögun.

"25..)¨ "!2.!(%2"%2') %LDURINN

KVIKNAÈI Å HERBERGI ¹ ÖRIÈJU H¾È ÖAR
SEM SEX BÎRN SV¹FU Å RÒMUM SÅNUM
./2$)#0(/4/3!&0

¶JËÈARSORG LÕST YFIR Å "OSNÅU

Fimm börn létust í eldsvoða

Yngri maðurinn tók á móti
sendingunni sem hann taldi innihalda fíkniefnin á heimili sínu
föstudaginn 17. nóvember í fyrra.
Síðan tilkynnti hann eldri manninum að hún væri komin. Hann
mætti á staðinn sama dag og tók
umbúðir sem hann taldi innihalda
fíkniefni úr pakkanum. Lögreglan 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 erlendum uppruna en búsettir í Reykjavík.
JSS

(2!¨3%.$).' &ÅKNIEFNIN VORU SEND

MEÈ HRAÈSENDINGU HINGAÈ TIL LANDS
-YNDIN ER ÒR SAFNI

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

3!2!*%6/ !0 Þjóðarsorg var lýst
yfir í Bosníu-Hersegóvínu í gær
þegar fimm börn sem létust í
eldsvoða á munaðarleysingjahæli 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 sunnudagsmorgun og slösuðust
sautján börn auk nunnu sem
reyndi að bjarga börnunum sem
létust.
Alls voru 120 börn á munaðarleysingjahælinu þegar eldurinn
braust út.
SDG

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

+*®234!¨52 0ERSËNUVERND VILL BREYT

INGAR

0ERSËNUVERND ÅTREKAR ¹LIT

Flokksfulltrúar
mega krossa við
+/3.).'!2 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.
GAR

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.

Reynsla, þekking og kraftur Magnúsar Þórs
nýtist okkur best á Alþingi.
http://magnusthor.is

6%3452"9''¨
+RAFTAJÎTNAR F¹ MEIRI STYRK
"¾JARR¹È 6ESTURBYGGÈAR HEFUR H¾KK
AÈ ¹ÈUR ¹KVEÈINN PENINGASTYRK TIL
6ESTFJARÈAVÅKINGSINS UM  ÖÒSUND
KRËNUR 3TYRKURINN VERÈUR ÖVÅ 
ÖÒSUND KRËNUR AÈ VIÈB¾TTU SVEFN
POKAPL¹SSI OG MORGUNMAT +RAFTAJÎTN
ARNIR ¾TLA AÈ HALDA NOKKRA LIÈI KEPPN
INNAR Å SUMAR Å 6ESTURBYGGÈ

www.xf.is

Skeifan 7 | Reykjavík | sími 553-6061

G

Þú sparar

20%

26%

240

afsláttur

afsláttur

UNGNAUTA
OSSO BUCCO

698

GRÍSAKÓTELETTUR
GORDON BLUE

kr.
kg

kr. kg

1.498

kr.
kg

KLAUSTURSBLEIKJA

1.358

Ertu byrjaður að g ril la?

20%

afsláttur

FRECHETTA DIAVOLO PIZZUR
TVÆR Í PAKKA

MYLLU FJÖLKORNASAMLOKUBRAUÐ

149

kr.
pk.

599

kr.
pk.

FERSKT OG GOTT Á GRÆNMETISTORGI NÓATÚNS

BRAZZI
SAFAR

99

kr.
l

26%

afsláttur

CHEERIOS

299

kr.
567 g

kr.
kg

Tilboð

!
i
r
æ
l
a
b
á lam
Þú sparar

LAMBALÆRI
ÚR KJÖTBORÐI

400 998
kr. kg

kr.
kg

Ertu byrjað ur a ð g rilla?

50%

25%

afsláttur

NAGGALÍNAN
SÆLKERABOLLUR

kr.
pk.

afsláttur

SS KRYDDLEGNAR
LAMBATVÍRIFJUR

kr.
kg

Smoothie
ávaxtadrykkir

10%

afsláttur

29%
UNGNAUTASTRIMLAR
Í TEX MEX

1.498

kr.
kg

NÓATÚNS
SALERNISPAPPÍR

BURTONS
KEX

119

afsláttur

kr.
pk.

399

kr.
pk.

Verði ykkur að góðu!
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„ ORÐRÉTT“
Um hvað var rætt?

Nýju fötin keisarans

b%R EKKI RÁTT AÈ IÈNAÈARR¹È
HERRA SVARI ÖVÅ HVORT NÕTT
¹LVER ¹ +EILISNESI KOMI TIL
GREINA AF H¹LFU RÅKISSTJËRNAR
INNAR OG HVORT ÖANNIG VERÈI
FUNDIN LEIÈ FRAM HJ¹ ÅBÒA
KOSNINGUNNI Å (AFNARFIRÈIm

bH¹MENNTAÈIR "IBLÅUDËLGAR
Å FÅLABEINSTURNUM H¹SKËL
ANNA SEM EKKI KL¾ÈAST ÎÈRU
EN NÕJU FÎTUM KEISARANS FARA
Å TAUGARNAR ¹ OKKURm

34%).'2¥-52 * 3)'&²33/. %2
&/26)4).. 5- &5.$ )¨.!¨!2
2¨(%22! /' &/22¨!-!..!
!,#!.

'5..!2 ¥ +2/33).5- %2 %++)
(2)&).. !& .µ*5345 ")",¥5¶µ¨
).'5..) 3%- +%-52 ²4 ¥ (!534
&RÁTTABLAÈIÈ  APRÅL

-ORGUNBLAÈIÈ  APRÅL

nær og fjær
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Fjöldamargir flóttamenn búa í tjöldum
b¡G ER NÕLEGA KOMINN HEIM FR¹ !SERBAÅDSJAN
¡G VAR ¹ R¹ÈSTEFNU Å "AKÒ   MARS ¶ANG
AÈ KOMU FULLTRÒAR HVAÈAN¾VA AÈ ÒR HEIMIN
UM !SERAR SEM SINNA OG BYGGJA UPP TENGSL
IN VIÈ !SERBADSJAN 6IÈ SÎFNUÈUMST SAMAN Å
"AKÒ TIL AÈ SÕNA OKKUR VERA SAMAN OG KYNN
AST  R¹ÈSTEFNUNA KOMU %RDOGAN FORS¾TIS
R¹ÈHERRA OG !LIYEV FORSETI OG VIÈ TÎLUÈUM
FYRST OG FREMST UM LANDIÈ OKKAR m SEGIR :AKIR
*ËN 'ASANOV FORMAÈUR !ZERI VIN¹TTUFÁLAGS
¥SLANDS OG !SERBADSJAN
:AKIR SEGIR AÈ TUTTUGU PRËSENT AF LANDINU
TILHEYRI NÒ !RMENÅU Å GEGNUM .AGORNO +ARA
BAKH 4ALAÈ HAFI VERIÈ UM ÖESSA STAÈREYND
OG HVERNIG MEGI REYNA AÈ LEYSA ÖETTA OG
F¹ LANDIÈ TIL BAKA b6IÈ VILJUM EKKI STRÅÈ 9FIR
ÖRJ¹R MILLJËNIR MANNA BÒA NÒ Å "AKÒ EN ¹TTA
MILLJËNIR MANNA BÒA Å !SERBADSJAN ¶AÈ VAR
ALDREI SVOLEIÈIS 6IÈ LANDAM¾RIN Å !RMENÅU

ERU STUNDUM SK¾RUR STUNDUM ER HLEYPT AF
BYSSU OG BORGIR HAFA VERIÈ BRENNDAR ¶EIR
SEM MISSA HEIMILI SITT FLYTJA BURT 9FIR ÖRJ¹R
MILLJËNIR MANNA BÒA NÒ Å "AKÒ ¶AÈ VAR
ALDREI SVOLEIÈIS -ARGIR FLËTTAMENN BÒA
BARA Å TJALDI ¥ DAG ER ¹RIÈ  ÖAÈ
ER  ÎLDIN OG YFIR EIN MILLJËN MANNA
ERU ¹ FLËTTA Å !SERBAÅDSJAN m SEGIR
:AKIR *ËN OG BENDIR ¹ AÈ R¹È
HERRAR RÅKJANNA VERÈI AÈ HITTAST
OG TALA SAMAN EN EKKERT GER
IST b&ËLK VERÈUR AÈ GETA FLUTT
AFTUR INN Å SITT LAND OG ¹
SITT HEIMILI m SEGIR HANN
:AKIR *ËNI FANNST
GAMAN AÈ KOMA TIL
"AKÒ OG SEGIR AÈ
MARGT HAFI BREYST
-ARGIR ERLENDIR VIÈ

SKIPTA OG ATHAFNAMENN SÁU KOMNIR ÖANG
AÈ OG REKI FYRIRT¾KI ÖAR EN EFNALEGUR MUNUR
HAFI AUKIST MILLI BORGAR OG LANDSBYGGÈAR
-IKIL F¹T¾KT SÁ ÒTI ¹ LANDI ¥ "AKÒ SÁ AUK
OLÅUVINNSLU MIKIÈ UM FISKVINNSLU !S
ERAR FRAMLEIÈI OG SELJI STYRJU OG SVART
AN KAVÅAR :AKIR *ËN HEFUR BÒIÈ ¹ ¥S
LANDI FR¹  (ANN BÕR ¹ !KUREYRI
OG STARFAR SEM SÎLUMAÈUR HJ¹ "RAUÈ
GERÈ !XELS b-ÁR LÅKAR VEL VIÈ ÖESSA
VINNU ¡G ¾TLA Å SKËLA Å HAUST TIL AÈ
L¾RA AÈ SKRIFA BETUR ÅSLENSKU 3VO
ER ÁG AÈ VINNA AÈ M¹LEFNUM
!SERBAÅDSJAN  MAÅ ER ÖJËÈ
H¹TÅÈARDAGURINN OKKAR OG ÁG
ER AÈ HUGSA UM AÈ HALDA UPP
¹ DAGINN KYNNA !SERBAÅDSJAN
FYRIR FËLKI OG BJËÈA KANNSKI
UPP ¹ SM¹ VEITINGARm

Íslenski vagninn sá flottasti
Íslendingar í Ameríku slógu
í gegn að vanda á hinni árlegu NATO-hátíð sem haldin er í Norfolk í Virginíu.
Íslenski vagninn var valinn sá flottasti í glæsilegri
skrúðgöngu 26 þjóða.

-!'.²3 (,9.52 (2%)¨!233/.

'ARÈYRKJU OG FRÁTTAMAÈUR

Hið besta mál
5TANRÅKISR¹ÈHERRAR ¥SLANDS OG .OR
EGS UNDIRRITA Å DAG VILJAYFIRLÕSINGU
ÖESS EFNIS AÈ .ORÈMENN TAKI AÈ
SÁR AÈ G¾TA LANDAM¾RA ¥SLANDS
¹ FRIÈARTÅMUM ¥ ÖVÅ SKYNI VERÈA
NORSKAR HERÖOTUR STAÈSETTAR ¹ ¥SLANDI
-AGNÒS (LYNUR (REIÈARSSON GARÈ
YRKJU OG FRÁTTAMAÈUR ¹ 3UÈURLANDI
BER HLÕJAN HUG TIL .ORÈMANNA OG LÅST
VEL ¹ FYRIRKOMULAGIÈ -AGNÒS VAR AÈ
SN¾ÈA KAKËSÒPU ÖEGAR &RÁTTABLAÈ
IÈ TRUFLAÈI HANN b-ÁR FINNST ÖETTA
HIÈ BESTA M¹L m SEGIR HANN b¡G HEF
TRÎLLATRÒ ¹ NORSKA HERNUM OG VIÈ
3UNNLENDINGAR TÎKUM ÖEIM VEL EINS
OG LANDSMENN VONANDI 6IÈ ÖURFUM
EINHVERS KONAR VERND OG AF HVERJU
EKKI FR¹ .ORÈMÎNNUM FREKAR EN
ÎÈRUM ¡G HELD AÈ ÖETTA VERÈI BARA
GOTT FYRIR ÖJËÈINAm

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-Íslendingar tóku þátt í hátíðinni og í

AÓUdad__\PcbT[SX]P

¥3,%.3+) 6!'.).. -IKIL VINNA LIGGUR AÈ BAKI VAGNINUM SEM VAR FAGURLEGA SKREYTTUR 6EITT ERU VERÈLAUN FYRIR FLOTTASTA VAGNINN OG

¥SLAND HREPPTI HNOSSIÈ AÈ ÖESSU SINNI EINS OG SVO OFT ¹ÈUR

íslenska básinn komu einnig margir
Ameríkanar sem höfðu starfað í herstöðinni 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.
THORGUNNUR FRETTABLADIDIS

¥3,%.3+! 02).3%33!.  HVERJU ¹RI ER KJÎRIN ÅSLENSK PRINSESSA SEM PRÕÈIR VAGN
¥SLENDINGANNA !È ÖESSU SINNI VAR ÖAÈ (ELGA +AREN ¶ËRSDËTTIR SEM FÁKK ÖANN
HEIÈUR

<XRa^_[P]TaXUYÇa]X]e^adäaÙdÖUhaXacaÏ
b\XÖXT]U[YÙccb_daÖXbcàcPÖäPdWT]cPPUPa
eT[cX[\PcPaVTaÖPaÄPdTadUaÇQÌacX[PÖaÓUP
\TÖP[P]]PabT]VXUTa\àbZPcW]Tcda^VbàZZd
[PÖXAXUYÇa]X]UÇbcÓ\Xb\d]P]SXVaÙU[TXZd\

34/,4 !& 50025.!.5- *OHN 7ANROS OG
3ESSELJA 3IGGEIRSDËTTIR TËKU SIG VEL ÒT !È
SJ¹LFSÎGÈU KL¾DDIST 3ESSELJA UPPHLUT VIÈ
ÖETTA TILEFNI

6¥+).'!2.)2 %25 +/-.)2 6ÅKINGAR VORU Å AÈALHLUTVERKI ¹ ÅSLENSKA VAGNINUM

(ÁR M¹ SJ¹ STËRA VÅKINGINN *OHN 7ANROS ¹SAMT LITLU VÅKINGUNUM %LLIOT 2OBERTSON
OG #ALEB "ANE

Gorenje þvottavélar
Fyrir íslensk heimili
1200 snúninga 5 kg:
1200 snúninga 6 kg:
1400 snúninga 6 kg:
1600 snúninga 6 kg:
1600 snúninga 7 kg:

REYKJAVÍK
Rönning
Borgartúni 24
Sími 562 4011

AKUREYRI
Rönning
Óseyri 2
Sími 460 0800

REYÐARFJÖRÐUR
Rönning
Nesbraut 9
Sími 470 2020

Mjög hljóðlátar
Auðveldar í notkun
Hristivörn
Flæðivörn
Íslenskt stjórnborð

REYKJANESBÆR
Rönning
Hafnargötu 52
Sími 420 7200

•
•
•
•
•

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

PI PAR • SÍA • 70063

•
•
•
•
•

54.900.67.900.72.900.79.900.109.900.-
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+AÖËLSKA KIRKJAN ¹ ¥SLANDI ER Å
VANDA VEGNA ERFIÈRAR FJ¹RHAGSSTÎÈU
5M ÖESSAR MUNDIR FREISTA KAÖËL
IKKAR ÖESS AÈ SELJA UNDIR ÅBÒÈAR
HÒS HLUTA AF LËÈ SINNI UMHVERFIS
3T *ËSEFSKIRKJU ¹ *ËFRÅÈARSTAÈATÒNI Å
(AFNARFIRÈI TIL AÈ B¾TA STÎÈUNA

(VEN¾R VAR KIRKJAN BYGGÈ
&YRIR  ¹RUM ¹RIÈ  BYGGÈU
*ËSEFSSYSTUR SJÒKRAHÒS OG KAPELLU Å
(AFNARFIRÈI &JËRUM ¹RUM SÅÈAR VAR
KAÖËLSKA KIRKJAN ¹ ,ANDAKOTSTÒNI
VÅGÈ (ÒN VAR LENGI ST¾RSTA KIRKJA
¥SLANDS
+APELLA *ËSEFSSYSTRA VAR SAFNAÈAR
KIRKJA NÕSTOFNAÈRAR *ËSEFSSËKN
AR  ¹RUNUM  OG  URÈU
SYSTURNAR AÈ SELJA SJÒKRAHÒS

(%)-),$ (!'34/&! ¥3,!.$3

fréttir og fróðleikur

30524  36!2!¨
&¡,!' ¥3,%.3+2! &2¨!

Vettvangur
fyrir umræðu
&ÁLAG ÅSLENSKRA FR¾ÈA HELDUR UPP
¹ SEXTÅU ¹RA AFM¾LI SITT UM ÖESSAR
MUNDIR ¶ËRÈUR )NGI 'UÈJËNSSON ER
FORMAÈUR FÁLAGSINS
(VAÈ ER &ÁLAG
ÅSLENSKRA
FR¾ÈA
(LUTVERK FÁLAGS
INS ER FYRST OG
FREMST AÈ EFLA
ÅSLENSK FR¾ÈI OG
SKAPA VETTVANG
FYRIR FR¾ÈILEGA
UMR¾ÈU OG
¶«2¨52 ).') '5¨
SKOÈANASKIPTA
*«.33/.
&ÁLAGIÈ VAR
&ORMAÈUR &ÁLAGS
¹ÈUR FYRR EINN
ÅSLENSKRA FR¾ÈA
IG RÁTTINDA OG
HAGSMUNAFÁLAG FR¾ÈIMANNA EN NÒ
HAFA AÈRIR TEKIÈ VIÈ ÖVÅ HLUTVERKI
(VAÈ GERA FÁLAGSMENN
6IÈ HÎLDUM REGLULEG RANNSËKNAR
KVÎLD YFIR VETRARM¹NUÈINA Å HÒSI
3ÎGUFÁLAGSINS Å &ISCHERSUNDI OG VORU
ÖAU SEX Å VETUR ¶ESSI KVÎLD M¾TIR
FYRIRLESARI OG HELDUR ERINDI UM SITT
SÁRFR¾ÈISVIÈ 3VO ER KAFFIP¹SA OG
UMR¾ÈUR ¹ EFTIR EN Ö¾R VERÈA OFT
ANSI FJÎRUGAR (ÎFUÈGREINAR FÁLAGS
INS ERU BËKMENNTIR M¹LFR¾ÈI OG
SAGNFR¾ÈI OG VIÈ REYNUM AÈ HAFA
NOKKUÈ JAFNA SKIPTINGU MILLI ÖEIRRA
ÖANNIG AÈ ALLIR FINNI EITTHVAÈ VIÈ SITT
H¾FI

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. Bráðabirgðaniðurstaða mælingarinnar
í ár olli vonbrigðum eins og
undanfarin ár. Útgerðarmenn 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 jafnan 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 Vestfjarðamiðum, djúpt úti af Norður- og
Norðausturlandi og fyrir suðaustan land.

RGANGAR SLAKIR ¹R EFTIR ¹R
Allir þorskárgangar frá árinu 2001
hafa mælst lélegir eða slakir. 2005árgangurinn er af svipaðri stærð
en 2004-árgangurinn mælist enn

í apríl 2007

Arngrímur Þorgrímsson
Sölustjóri hjá RV

us
Valdar gerðir af Lot
turum
mm
skö
nal
sio
fes
Pro
llingum
og tilheyrandi áfy
fyrir snyrtinguna.

Skammtarar
úr ryðfríu stáli

5.423 kr.
Marathon RVS miðaþurrkuskápur

4.974 kr.

RV6230C

Sápuskammtari RVS

6.968 kr.
WC Compact statíf RVS fyrir tvær rúllur

25

(VEN¾R KOMU KAÖËLSKIR PRESTAR
HINGAÈ AFTUR EFTIR SIÈASKIPTI
RIÈ  KOMU FYRSTU KAÖËLSKU
PRESTARNIR HINGAÈ TIL LANDS EFTIR
SIÈASKIPTIN ¶AÈ VORU ÖEIR "ERNARD
"ERNARD OG *EAN "APTISTE "AUDOIN
¶EIR KEYPTU JÎRÈINA ,ANDAKOT OG
SETTUST AÈ Å BËNDAB¾NUM &AÈIR
"AUDOIN REISTI ÖAR LITLA KAPELLU ¹RIÈ
 (ÒN VAR SÅÈAR LEYST AF HËLMI

AF TIMBURKIRKJU VIÈ 4ÒNGÎTU N¹
L¾GT PRESTSETRINU
%FTIR FYRRI HEIMSSTYRJÎLDINA HËFU
-ONTFORT PRESTAR SEM HÎFÈU
TEKIÈ VIÈ TRÒBOÈINU Å ¥S
LANDI ¹RIÈ  AÈ LEGGJA
DRÎG AÈ BYGGINGU NÕRRAR
KIRKJU ,OKS VAR ¹KVEÈ
IÈ AÈ SMÅÈA KIRKJU Å NÕ
GOTNESKUM STÅL RIÈ
 VAR KIRKJAN VÅGÈ
EINS OG ¹ÈUR SAGÈI
!RKITEKT VAR 'UÈJËN
3AMÒELSSON
(EIMILDIR +AÖËLSKA KIRKJAN ¹
¥SLANDI OG NATIS

Þorskurinn er og verður bitbein

Heildarlausn fyrir snyrtinguna
Lotus Professional
Á tilboði

Rekstrarvörur
ára 1982–2007

IÈ OG KAPELLUNA (JALTI ¶ORKELSSON
SËKNARPRESTUR HAFÈI SÅÈAN UMSJËN
MEÈ BYGGINGU NÕRRAR KIRKJU MEÈ
PRESTBÒSTAÈ OG SAFNAÈARSAL ¹ *Ë
FRÅÈARSTÎÈUM !LFRED *OLSON BISKUP
VÅGÈI NÕJU KIRKJUNA Å JÒLÅ 
+NÒTUR *EPPESEN ARKITEKT HANNAÈI
BYGGINGUNA

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 mælingunni 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.

,ANDBURÈUR AF FISKI
Það hefur kveikt spurningar hjá
fjölmörgum útgerðar- og sjómönnum 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 Breiðafirði hafa mokveitt þorsk frá því í
nóvember. Netabátar á hefðbundinni slóð fyrir Suðurlandi tóku
mikið magn af þorski og ufsa á
stuttum tíma.
Guðmundur Þorkelsson, skipstjóri á netabátnum Friðriki Sigurðssyni ÁR 17 frá Þorlákshöfn,
lýsti veiðinni svo á Selvogsbanka í
lok mars. „Það hefur verið óhemjuveiði. 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 dragnótabátnum 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 auðveiddur 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.
²TSKÕRINGAR (AFRË
Jóhann Sigurjónsson, forstjóri
Hafrannsóknastofnunar,
hefur,
ásamt því að benda á vísindalegar
niðurstöður stofnunarinnar, svarað hugleiðingum sjómanna á misræmi á milli þorskveiði og niðurstaðna rannsókna með þeim rökum
að aukningin geti átt sér fjölmargar skýringar. Í viðtali við Fiskifréttir 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 endilega 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 sérstakar rannsóknir vegna fiskgengdarinnar og Jóhann hefur
minnt á að eftir sé að vinna úr

'/,¶/23+52 3¹ GULI ER OG VERÈUR BITBEIN ÖEIRRA SEM STUNDA RANNSËKNIR OG HINNA

SEM VEIÈA 4ILFINNING ÖESSARA HËPA FYRIR ÖVÅ HVERSU MIKIÈ SÁ AF ÖORSKI Å HAFINU
VIÈ ¥SLAND ER ËLÅK OG ÖEIR EKKI SAMM¹LA UM HVERSU MIKIÈ ËH¾TT SÁ AÈ VEIÈA 2ÎK
BEGGJA HËPA ERU STERK EN ERFITT VIRÈIST AÈ S¾TTA SJËNARMIÈIN
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b%F SKOÈAÈ ER LÅNURIT YFIR ST¾RÈ HRYGN
INGARSTOFNS OG NÕLIÈUN Ö¹ ER EKKI
MEÈ NOKKRU MËTI H¾GT AÈ ¾TLA AÈ
ÖAÈ SÁ FYLGNI MEÈ STËRUM HRYGNING
ARSTOFNI OG MIKILLI NÕLIÈUN -IKLU N¾R
ER AÈ ¹LYKTA AÈ ÖAÈ SÁ ÎFUGT SAM
BAND ¹ MILLI HRYGNINGARSTOFNS OG NÕ
LIÈUNAR ¶EGAR HRYGNINGARSTOFN ER LÅTILL
Ö¹ KOMIST FLEIRI SEIÈI ¹ LEGGm
3IGURJËN ¶ËRÈARSON LÅFFR¾ÈINGUR
OG ALÖINGISMAÈUR
b.Ò ER SVO KOMIÈ AÈ HRËP (AFRANN
SËKNASTOFNUNAR UM LÁLEGAN ÖORSK
STOFN OG MINNKANDI KVËTA DRUKKNA Å
ENDALAUSUM FRÁTTUM AF MOKVEIÈI ¹
ÖORSKI ALLT Å KRING UM LANDIÈ MET ERU
SLEGIN AFTUR OG AFTUR B¾ÈI VARÈANDI
AFLA ¹ DAG OG AFLA YFIR ¹RIÈ MARG
IR SM¹B¹TAR ERU AÈ LANDA  TIL
 TONNUM YFIR ¹RIÈ OG SLÅKT HEFUR
ALDREI GERST ¹ÈUR Å ¥SLANDSSÎGUNNIm
LYKTUN STJËRNARFUNDAR RBORGAR
FÁLAGS SM¹B¹TAEIGENDA ¹ 3UÈUR
LANDI
b,JËST ER AÈ ¹VALLT ERU UPPI MIKLAR
V¾NTINGAR UM AFRAKSTUR ÖORSKSTOFNS
INS (¹V¾RAR RADDIR ERU UM AÈ VÅS
INDIN AÈ BAKI FISKVEIÈISTJËRNUNINNI
HAFI BRUGÈIST OG SÁU UNDIRRËT ÖESS
AÈ AFLINN NÒ UM ALDAMËT SÁ VEL
INNAN VIÈ HELMINGUR ÖESS SEM BEST
GERÈIST ¹ SÅÈUSTU ÎLD ¶ËTT MIKIL

miklu magni gagna sem Hafró
hefur aflað. Þar sé ekki síst að
nefna sýni úr afla sjómanna sem
verða höfð til hliðsjónar við veiðiráðgjöf fyrir næsta fiskveiðiár.
Hvort um göngu af Grænlandsþorski sé að ræða brennur á sjómönnum jafnt sem fiskifræðingum og ætlar Hafró að skoða það
sérstaklega.

6EIÈIR¹ÈGJÎF SKAMMT UNDAN
Einar K. Guðfinnsson sjávarútvegsráðherra hefur lýst því yfir að
niðurstöður rallsins gefi ekki tilefni 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,

V¾GT SÁ AÈ VERA ÖESS MEÈVITAÈUR
AÈ R¹ÈGJÎFIN ¹ HVERJUM TÅMA ER TÎLU
VERÈRI ËVISSU H¹È Ö¹ LIGGUR LJËST FYRIR
AÈ ÖAÈ ERU TVEIR MEGIN ORSAKAVALD
AR ÖESS AÈ ÖORSKSTOFNINN HEFUR VERIÈ
¹ UNDANHALDI SÅÈASTLIÈNA H¹LFA ÎLD
EÈA SVO !NNARS VEGAR ER LANGVAR
ANDI OFVEIÈI ÖAR SEM AFLI UMFRAM
R¹ÈGJÎF HEFUR TIL D¾MIS VERIÈ N¹
L¾GT  ÖÒSUND TONN UMFRAM R¹È
GJÎF STOFNUNARINNAR SÅÈASTLIÈIN  ¹R
(INS VEGAR ER STËRLEGA MINNA FRAM
LAG ÖORSKS AF 'R¾NLANDSMIÈUM Å
VEIÈINNI VIÈ ¥SLAND 'R¾NLANDSGÎNG
UR SÅÈASTLIÈIN   ¹R SEM REKJA
M¹ TIL BREYTTRA UMHVERFISSKILYRÈA ¹
NORÈURSLËÈ OGEÈA LÅTILS HRYGNINGAR
STOFNS VIÈ ¥SLANDm
*ËHANN 3IGURJËNSSON FORSTJËRI
(AFRANNSËKNASTOFNUNAR
b(AFRANNSËKNASTOFNUNIN HEFUR TEKIÈ
GAGNRÕNI ILLA OG LÅTT EÈA EKKI SVAR
AÈ HENNI ¹ VIÈUNANDI H¹TT ¥ UM
SÎGNUM SÅNUM TIL SJ¹VARÒTVEGSR¹È
HERRA HEFUR STOFNUNIN GERT LÅTIÈ ÒR
RÎKSTUDDUM FAGLEGUM ¹BENDINGUM
FR¹ UTANAÈKOMANDI SÁRFR¾ÈINGUM
OG STOFNUNIN HEFUR EINNIG GEFIÈ R¹È
HERRA NEIKV¾ÈAR UMSAGNIR VIÈ RANN
SËKNARBEIÈNUM ANNARRA OG ÖAR MEÈ
LAGT STEIN Å GÎTU VÅSINDAMANNA UTAN
STOFNUNARINNARm
*ËN +RISTJ¹NSSON FISKIFR¾ÈINGUR

aðallega byggt á niðurstöðum
togararallsins.
Ein
meginforsendan fyrir ráðgjöf á þorskafla næsta árs er að stór hrygningarstofn gefi af sér mikla nýliðun.
Ekki eru allir því sammála og hafa
sýnt fram á að landaður afli hefur
víðast minnkað þar sem kvótakerfi hefur verið notað til að stýra
fiskveiðum. Þetta ættu Íslendingar kannski að taka til sín því þorskaflinn í dag er minni en fyrir daga
kvótakerfisins.

&2¡44!3+µ2).'
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SVAVAR FRETTABLADIDIS

VOR SA LA – SJ ÓN VÖ RP Á TIL BO ÐI !
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.

Sjáðu afsláttinn!
Gríptu tækifærið!
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Áfram byggt á traustum grunni
Jón Sigurðsson telur
hugmyndafræði Framsóknarflokksins enn
eiga upp á pallborðið hjá
Íslendingum. Í samtali
við Magnús Halldórsson
leggur hann áherslu
á mikilvægi samvinnunnar og áframhald árangurs á öllum
sviðum samfélagsins.

Ýmsir forystumenn í íslensku
viðskiptalífi, meðal annars Sigurjón Árnason bankastjóri Landsbankans, 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 orkumarkaðurinn sé ekki orðinn nógu þroskaður og þau einkenni eru ekki
komin fram í okkar litla samfélagi,
sem bendi til þess að samkeppnisaðstæður séu með þeim hætti að
eðlilegt sé að stefna að einkavæðingu. 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 nýtingarmöguleika, 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 markaði auk Landsvirkjunar, Orkuveita
Reykjavíkur og Hitaveita Suðurnesja, eru bæði í samfélagslegri
eigu og eigendur þeirra hafa ekki
í hyggju að einkavæða þau.

+/3.).'!2 
Kjörorð ykkar fyrir kosningarnar í vor, árangur áfram – ekkert
stopp, gefur til kynna að þið viljið
halda áfram á sömu braut og ríkisstjórnin 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 stjórnmálum, sem er að nýta góðan árangur sem náðst hefur á öllum sviðum og byggja á honum til framtíðar. Það er óhjákvæmilegt að nefna,
og í raun grundvallaratriði, að árangurinn hefur verið glæsilegur hvert sem litið er. Kaupmáttur
hefur aukist stórkostlega, atvinnuöryggi hefur verið gott og atvinnulífið kraftmikið og framsækið.
Þó að verðbólga hafi aukist tímabundið, samfara örum vexti íslensks atvinnulífs, þá sjáum við nú
að hún er að ganga niður og ákjósanlegra 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 landinu, með sértækum aðgerðum, heldur 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 velferðarmálum, í tryggingamálum, í málefnum aldraða, í fjölskyldumálum, í
menntamálum, málefnum öryrkja
og öllum öðrum viðfangsefnum
samfélagsins. Varðandi menntamálin þá leggjum við Framsóknarmenn þunga áherslu á að hugað sé
vel að stöðu leikskóla- og grunnskólastigsins því þessi fyrstu stig
í fræðslukerfinu verða alls ekki ofmetin. Við teljum grunninn að því
að áframhald verði á velmegun í
landinu, og skilyrði fyrir áframhaldandi framförum verði fyrir
hendi, að ekki verði farið út af leiðinni sem ríkisstjórnin hefur markað með glæstum árangri. Af þeim
ástæðum væri óábyrgt og beinlínis
metnaðarlaust, að boða einhvers
konar stöðvun í pólitískum skilningi. Það er þess vegna sem við
viljum ekkert stopp, heldur áframhald á framförum sem byggist á
árangrinum sem náðst hefur.“
Eruð þið með þessum málflutningi að boða það sem ykkar fyrsta
kost að halda áfram samstarfi
við Sjálfstæðisflokkinn að loknum kosningum, komi sú staða til
greina?
„Við göngum óbundin til kosninga og gefum ekki fram skilaboð 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. Ótímabært er að vera með yfirlýsingar um óska ríkisstjórnarsamstarf
núna því að ríkisstjórnin tekur á
sig mynd út frá vilja fólksins, sem
endurspeglast í kosningunum 12.
maí.“

*«. 3)'52¨33/. %R BJARTSÕNN ¹ GOTT GENGI &RAMSËKNARFLOKKSINS Å KOSNINGUNUM 
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Sjálfstæðismenn vilja komast
í heilbrigðisráðuneytið, eins og
Geir H. Haarde forsætisráðherra
talaði um á landsfundi flokksins fyrir skemmstu. Ef áframhald verður á samstarfi, kemur
til greina að gefa þetta umfangsmesta ráðuneyti stjórnsýslunnar
eftir?
„Ég tek þessum hugmyndum ekki
illa, en þetta eru hugmyndir og
ekkert annað. Ég skil vel að sjálfstæðismenn 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 eðlilegt 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 sveitarstjórnarkosningum var ekki góð
fyrir Framsóknarflokkinn og
fylgið við flokkinn hefur mælst
lítið í könnunum. Eru þetta ekki
skýr skilaboð um að pólitísk hugmyndafræði Framsóknarflokksins eigi undir högg að sækja?
„Nei. Framsóknarflokkurinn er,
og hefur verið í áratugi, burðarás í íslenskum stjórnmálum. Við
erum miðjuflokkur sem vill sækja
fram, með samvinnu og félagslegar áherslu að vopni, og skýrar
og metnaðarfullar lausnir á öllum
þeim vandamálum sem þarf að
leysa hverju sinni. Íslendingar
hafa notið góðs af störfum Framsóknarflokksins og ég tel ekki að
það séu merki um að Íslendingar
vilji það ekki áfram. Stjórnmálamenn eiga öðru fremur að skapa
umgjörð til þess að frjálst athafnalíf geti notið sín.
Ég tel, og hef sannfæringu fyrir
því, að íslenskur stjórnmálavettvangur þurfi á pólitískum hugsjónum 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 framsóknarmenn 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.“

&2¡44!",!¨)¨!.4/.

Framsóknarflokkurinn
hefur
komið að byggðamálum um langt
skeið og á umtalsvert fleiri fylgismenn á landsbyggðinni en á
höfuðborgarsvæðinu. Þarf að taka
málefni landsbyggðarinnar fastari tökum eða hefur einhver árangur náðst?
„Það liggur fyrir að við höfum
gert vaxtasamning í allmörgum
landshlutum, en ekki öllum þó. Það
eru erfiðleikar víða, á Norðvesturlandi, Vestfjörðum, Norðausturlandi, í Vestmannaeyjum og á Suðausturlandi, 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 fyrirtæki, sveitarfélög, stofnanir og einstaklinga til þess að vinna að úrlausnum 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 ríkisvaldinu, og út í landshlutann. Þannig
er hægt að vinna að því að leysa
vandamál í nálægð, í stað fjarlægðar. Heimamenn taka stjórnina og ráða ferðinni. Vaxtarsamningarnir kosta auðvitað peninga og
það þarf pólitískan vilja til þess að
leggja til fjármuni til þessa verkefnis. 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 Vestfjörðum, sem við þurfti að bregðast, og
það má segja að viðbrögð okkar séu
viðauki við vaxtasamninginn þar.“
Framsóknarmenn líta misjöfnum augum á hvort færa eigi flugvöllinn úr Vatnsmýrinni. Birkir
Jón Jónsson, þingmaður flokksins, 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 flugvöllinn?
„Ég efast ekki um að Birkir er þarna
að lýsa viðhorfum fólks á landsbyggðinni, og þau viðhorf ná langt
út fyrir Framsóknarflokkinn. Ég
hef ekki heyrt það, og skildi Birki
Jón ekki þannig, að þetta miðaðist

0«,)4¥3+52 &%2),,
*ËN 3IGURÈSSON TËK VIÈ FOR
MENNSKU Å &RAMSËKNAR
FLOKKNUM Å ¹GÒST Å FYRRA EFTIR
AÈ (ALLDËR SGRÅMSSON Ö¹
VERANDI FORMAÈUR FLOKKSINS
¹KVAÈ AÈ DRAGA SIG ÒR STJËRN
M¹LUM *ËN HEFUR LENGI STARF
AÈ FYRIR &RAMSËKNARFLOKKINN
EN ALDREI VERIÈ ÖINGMAÈUR
FLOKKSINS (ANN ER NÒ IÈN
AÈAR OG VIÈSKIPTAR¹ÈHERRA
ÈUR EN HANN STEIG INN ¹
SVIÈ STJËRNM¹LANNA VAR HANN
EINN AF ÖREMUR BANKASTJËRUM
3EÈLABANKA ¥SLANDS
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 Vatnsmýrinni.“
En nú hafa komið fram skýrar
uppteiknaðar
hugmyndir
hjá
framsóknarmönnum, sem auglýstar hafa verið fyrir kjósendur, um
að færa flugvöllinn út á Löngusker. Var það þá ótímabært?
„Nei. Ég held að það sé hægt að
finna lausnir á öllum þessum hlutum en það liggja ekki fyrir nein
áform um það núna að færa flugvöllinn. Alla möguleika þarf að
skoða nákvæmlega og þeirri skoðun er einfaldlega ekki lokið. Það
kann að vera að það sé skynsamlegt að færa völlinn út á Löngusker 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 hraðbrautum eða jafnvel lestarleiðum. En meðan málið er þannig
vaxið, að möguleikar hafa ekki
verið skoðaðir til hlítar, þá verður
völlurinn í Vatnsmýrinni. Það liggur í augum uppi.“

Fimmtán prósenta hlutur í Hitaveitu Suðurnesja var nýlega auglýstur til sölu og tilboð í hann
öllum opin. Gefur það ekki vísbendingu 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 miklum efasemdum um að orkumarkaðurinn verði með þeim hætti að
hægt verði að einkavæða Landsvirkjun nokkurn tíma. Hins vegar
ber að nefna það að markaðurinn
er öllum opinn, samkvæmt raforkulögum, 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 endurskapa 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 möguleika fólks á neyslu, heldur einnig
að auka möguleika á fjárfestingu.
Þegar því er haldið fram að ríkisstjórnin 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 hagkerfinu frá því að fara í gegnum ríkiskassann yfir í það að fara beint frá
einstaklingunum til atvinnulífsins
í fjárfestingu og uppbyggingu.
Mikið er talað um að skattleysismörkin hafi staðnað og dregist
aftur úr. Ríkisstjórnin hefur þá
stefnu að endurskoða skattleysismörkin um hver áramót. Staðreyndin er sú að þegar skattar eru
lækkaðir, og innheimtulágmark er
fyrir hendi, þá hækka alltaf skattleysismörkin 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 skattalækkanir hafa heppnast vel að öllu
leyti. Ég sé ekki tilefni til þess núna
að vera með skattabreytingar, hins
vegar viðurkenni ég það að alþjóðleg hagkerfi eru alltaf að verða nánari, 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.“
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hagur heimilanna

b¡G ER ÖEIRRAR N¹TTÒRU G¾DDUR AÈ Å HVERT SINN
SEM ÁG STEND FRAMMI FYRIR ÖVÅ AÈ KAUPA EIN
HVERN HLUT TEL ÁG MÁR TRÒ UM AÈ ÁG SÁ AÈ GERA
BESTU KAUP ¾VINNAR ¡G HEF ÖVÅ Å GEGNUM
TÅÈINA KEYPT ALVEG FR¹B¾RA OG LÅFSNAUÈ
SYNLEGA HLUTI p EN ÖVÅ MIÈUR MAN ÁG Å
DAG EKKI EFTIR AÈ HAFA KEYPT NOKKURN
HLUT SEM VERÈSKULDAR TITILINN BESTU
KAUP ¾VINNAR p ÖAU BÅÈA ¡G GERÈI
HINS VEGAR FR¹B¾R KAUP UM ¹RIÈ ÖEGAR
ÁG FJ¹RFESTI Å LÅTILLI FLUGU HJ¹ "ENNA
STËRKAUPMANNI Å ²TIVIST OG VEIÈI ¹
MEÈAN SÒ VERSLUN VAR OG HÁT &LUG
AN SKILAÈI MÁR ¹ FÎGRUM SUMAR
DEGI VIÈ .ORÈUR¹ MÅNUM FYRSTA
LAXI EFTIR MIKIÈ HARK OG ÖAÈ ER
ËGLEYMANLEGT OG ËMETANLEGT "LACK
AND BLUE KEILUFLUGA VERÈUR ÖVÅ AÈ
TELJAST BESTU KAUPIN p Å TILEFNI AF

N %NDURVINNSLA

%KKERT ÒRVINNSLUGJALD ¹ HJËLBÎRÈUM
²RVINNSLUSJËÈUR HEFUR SENT FR¹ SÁR TILKYNNINGU ÖAR SEM
VAKIN ER ATHYGLI ¹ ÖVÅ AÈ EKKI ÖARF AÈ GREIÈA SÁRSTAKLEGA
FYRIR SKIL ¹ ËNÕTUM HJËLBÎRÈUM ÖEGAR ÖEIM ER SKILAÈ
TIL MËTTÎKU EÈA SÎFNUNARSTÎÈVA SVEITARFÁLAGANNA
²RVINNSLUGJALDIÈ ER GREITT VIÈ KAUP ¹ HJËLBÎRÈUNUM
EN ÒRVINNSLUGJALD ER LAGT ¹ HJËLBARÈA SEM FLUTTIR
ERU TIL LANDSINS HVORT SEM ÖEIR ERU NÕIR EÈA SËLAÈIR
STAKIR EÈA SEM HLUTI AF ÎKUT¾KJUM
%INNIG ER BENT ¹ AÈ ËNÕTUM HJËLBÎRÈUM VIÈSKIPTA
VINA DEKKJAVERKST¾ÈA ER KOMIÈ TIL ENDURNÕTINGAR ¹N
ÖESS AÈ GJALD SÁ TEKIÈ FYRIR

ÖVÅ AÈ STANGVEIÈITÅMABILIÈ ER HAFIÈ OG TILHLÎKK
UN FER VAXANDI m SEGIR (ÎRÈUR 6ILBERG VERKEFNA
STJËRI HJ¹ 3AMTÎKUM ATVINNULÅFSINS
bN EFA ERU ALLRA VERSTU KAUP SEM ÁG HEF
GERT p OG FYRIR ÖAU SKAMMAST ÁG MÅN ENN
ÖANN DAG Å DAG p KAUP ¹ VATNSBRÒSA ÒR
NÕTÅSKULEGU PLASTI Å ËNEFNDRI LÅKAMSR¾KT
ARSTÎÈ Å 3KEIFUNNI &YRIR HANN GREIDDI
ÁG UM  ÖÒSUND KRËNUR EN Å KAUP
B¾TI FÁKK ÁG NOKKRAR STURTUFERÈ
IR ¹ EINS OG TËLF M¹NAÈA TÅMABILI
"RÒSINN ER VANDAÈUR OG VIRK
AR ENN ÖANN DAG Å DAG p MEÈ
ÖÁTTUM LOKVENTLI OG FAGUR
LEGA SKREYTTUR MEÈ MERKI
LÅKAMSR¾KTARSTÎÈVARINNAR p
EN ÁG F¾ SAMVISKUBIT Å HVERT
SKIPTI SEM ÁG REKST ¹ HANN
(R¾ÈILEG KAUPm

'/44 (²32¨
,¡44
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N Elín Kristbergsdóttir verslunarmaður mælir með þrifum á ísskáp og
eldavél á hálfsmánaðarfresti.
b!È HALDA HREIN
UM ÅSSK¹P OG ELDAVÁL
OG HREINSA SEM OFT
AST m SEGIR %LÅN +RIST
BERGSDËTTIR FYRRVER
ANDI VERSLUNARMAÈ
UR b¡G NOTA LÁTTA
UPPVÎSKUNARS¹PU OG
MJÒKA KLÒTA OG HEF AUÈVITAÈ HANSKA
¹ HÎNDUM m SEGIR %LÅN OG M¾LIR LÅKA
MEÈ ÖVÅ AÈ FËLK HAFI REGLU Å SK¹PUN
UM OG HAFI TIL D¾MIS PAKKAVÎRUNA
ALLTAF Å SÁRSTAKRI HILLU FREKAR EN NIÈRI Å
SKÒFFUM -EÈ REGLUNNI FINNIST HLUTIRNIR
BETUR OG NÕTIST ÖVÅ KANNSKI LÅKA BETUR

Ullað framan í neytendur
Verð í sjoppum og söluturnum á höfuðborgarsvæðinu
hefur ekki lækkað í samræmi við lækkun virðisaukaskatts sem tók gildi
1. mars. Samkvæmt nýrri
könnun Neytendasamtakanna hafa aðeins sex
sjoppur af 64 lækkað verð
að fullu.

Miele
ryksugur

m`cYfi^X7Z\ekild%`j

– litlar og liprar.

Neytendasamtökin könnuðu verð í
64 sjoppum og söluturnum á höfuðborgarsvæðinu 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 verðlækkun orðið og á sjö stöðum var fulltrúum samtakanna meinað að
kanna verð í seinna skiptið.
Jóhannes Gíslason, formaður
Neytendasamtakanna, segir að niðurstöðurnar 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 Laugavegi 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 vöruverð,“ segir Anna. Söluturninn
Aðalhornið er einnig í eigu Önnu
Dóru en það er einn þeirra staða
sem fengu falleinkunn í könnuninni.
„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.
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"ËNUSVÅDEË ,¾KJARGÎTU (AFNARFIRÈI
.ESTI .
3ELECT 3HELL
3T¹ 6IDEË +¹RSNESBRAUT +ËPAVOGI
5PPGRIP /LÅS
6IKIVAKI ,AUGAVEGI 

!ÈALHORNIÈ "ARËNSSTÅG 
'RANDAKAFFI 'RANDAGARÈI 
3¾LG¾TIS OG VÅDEËHÎLLIN 'ARÈATORGI
3ÎLUTURNINN "¾JARHRAUNI 
4RISDAN 3KUTLAN ,¾KJARTORGI

Sigurður Rúnar Gíslason, eigandi 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 Sigurður.
Jóhannes hjá Neytendasamtökunum segir að rök af þessu tagi
dugi skammt. „Verðlækkunin átti

að ganga yfir alla, líka þá sem
voru ódýrir fyrir. Virðisaukaskatturinn hefur lækkað og með því að
lækka ekki verðið í samræmi við
það er verið að hækka álagninguna,“ 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 neytendum því sem þeim ber,“ segir
Jóhannes.
THORGUNNUR FRETTABLADIDIS
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5M NEYSLU SVOKALLAÈRA ORKUDRYKKJA

Kraftmiklar ryksugur
fyrir öll heimili
D`\c\ipbjl^lieXi\ilkiXljkXif^biX]kd`bcXi% ´i\ild\
jk`ccXec\^lii`f^d`b`imXc]pc^`_clkX\i]}Xec\^kd\mc`e`%
M\i`m\cbfd`e^c´j`c\^Xim\ijcXe`i<`imbli}8bli\pi`
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Verð frá kr.:

15.990
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/RKUDRYKKIR ER
SAMHEITI YFIR
DRYKKI SEM ER
NEYTT MEÈ ÖAÈ
AÈ MARKMIÈI AÈ
F¹ EINHVERS KONAR
ÎRVANDI ¹HRIF
¶ETTA SAMHEITI
GETUR ÖË VERIÈ VILL
ANDI ÖAR SEM ÖAÈ
GEFUR TIL KYNNA AÈ UM ORKURÅKA DRYKKI
SÁ AÈ R¾ÈA 3VOKALLAÈIR ORKUDRYKKIR
INNIHALDA ÖË EKKI FLEIRI HITAEININGAR
EN MARGIR AÈRIR DRYKKIR OG JAFNVEL ERU
TIL bLIGHTm EÈA bDIETm ORKUDRYKKIR SEM
ERU Å RAUN HITAEININGALAUSIR
/RKUDRYKKIR EIGA ÖAÈ SAMEIGIN
LEGT AÈ INNIHALDA KOFFÅN EÈA ÎNNUR
VIRK EFNI SVO SEM GINSENG %NGIN SKIL
GREINING ER TIL FYRIR ORKUDRYKKI OG
INNAN %VRËPU ERU EKKI SAMR¾MDAR
REGLUR UM HVAÈ ÖESSIR DRYKKIR MEGI
INNIHALDA !USTURRÅKI ER EINA LAND
IÈ Å %VRËPU SEM HEFUR SKILGREINT Å
REGLUGERÈ INNIHALDSEFNI OG H¹MARK
ÖEIRRA Å ORKUDRYKKJUM  ¥SLANDI INNI
HALDA FLESTIR SLÅKIR DRYKKIR HREINT KOFF
ÅN OGEÈA GÒARANAÖYKKNI 'INSENG

ER EINNIG MIKIÈ NOTAÈ EN ÖAÈ ER
TALIÈ VIRKA HRESSANDI OG LÁTT ÎRVANDI
.OTKUN ÖESSARA EFNA ER ÖË EKKI
ËTAKMÎRKUÈ HÁRLENDIS TIL D¾MIS M¹
MAGN KOFFÅNS EKKI FARA YFIR  MILLI
GRÎMM ¹ HVERN LÅTRA
/RKUDRYKKIR ERU MJÎG VINS¾LIR
MEÈAL UNGS FËLKS OG MARKAÈSSETN
INGU ÖEIRRA ER OFT SÁRSTAKLEGA BEINT
AÈ UNGU ATHAFNAFËLKI OG ÅÖRËTTAFËLKI
¶ESSIR DRYKKIR HAFA HINS VEGAR
VERIÈ GAGNRÕNDIR VEGNA ÖESS
AÈ KOFFÅNMAGNIÈ Å ÖEIM GETUR
VERIÈ Ë¾SKILEGA H¹TT FYRIR BÎRN
OG UNGLINGA OG ER TALIÈ GETA
LEITT TIL NEIKV¾ÈRA ¹HRIFA EINS
OG VIÈKV¾MNI TAUGAVEIKLUN
AR EÈA KVÅÈA 2EYNDAR GETA
ÖESSI ¹HRIF VERIÈ BREYTILEG ¹
MILLI DRYKKJA ENDA KOFFÅNMAGN
ÖEIRRA MJÎG MISJAFNT B¾ÈI HÁR
¹ LANDI OG Å ÎÈRUM LÎNDUM
%NGU AÈ SÅÈUR ER NAUÈSYNLEGT AÈ
FYLGJAST VEL MEÈ NEYSLU ÖEIRRA SÁR
STAKLEGA MEÈAL YNGRI ALDURSHËPA ¹
¥SLANDI
RIÈ  VAR GERÈ KÎNNUN ¹
MATAR¾ÈI FULLORÈINNA ¥SLENDINGA

ÖAR SEM NEYSLA ¹ ORKUDRYKKJUM VAR
EINNIG ATHUGUÈ ¥ LJËS KOM AÈ NEYSLA
FULLORÈINNA ¹ ORKUDRYKKJUM ER EKKI
MIKIL ¶EIR F¹ KOFFÅN AÈALLEGA ÒR KAFFI
EN AÈEINS   PRËSENT ÒR ORKUDRYKKJ
UM (INS VEGAR F¹ UNGLINGAR ¹ ALDR
INUM   ¹RA  PRËSENT AF HEILD
AR KOFFÅNNEYSLU ÒR ORKUDRYKKJUM ÖË
AÈ LANGMEST AF KOFFÅNNEYSLU ÖEIRRA
KOMI ÒR ALMENNUM GOSDRYKKJUM
SEM INNIHALDA KOFFÅN ¶R¹TT FYRIR
ÖETTA ER NAUÈSYNLEGT AÈ FYLGJAST
MEÈ NEYSLU UNGMENNA ¹ ORKU
DRYKKJUM ÖAR SEM ¹¾TLA M¹ AÈ
HÒN SÁ HREIN VIÈBËT VIÈ NEYSLU
ALMENNRA GOSDRYKKJA
3VOKALLAÈIR ORKUDRYKKIR VEITA
EKKI ORKU Å EIGINLEGUM SKILNINGI
HELDUR SKAMMTÅMA ÎRVUN SEM
GETUR VERIÈ VARASÎM ¶ESS VEGNA
HAFA NOKKRAR ERLENDAR STOFNANIR
GEFIÈ ÒT VIÈVÎRUN VEGNA ÕMISSA
Ë¾SKILEGRA AUKAVERKANA SEM
NEYSLA ÖESSARA DRYKKJA Å TENGSLUM
VIÈ HREYFINGU OG ÅÖRËTTIR GETUR HAFT
Å FÎR MEÈ SÁR OG EINNIG EF ÖEIRRA ER
NEYTT MEÈ ¹FENGI
WWWMNIIS

KORINT blómapottur Ø51 H50 cm

3.990,-

Sumarið

er tíminn...

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

11.990,-

495,-

ÄPPLARÖ sólbeddi, gegnheill akasíuviður

BETA hengipottur Ø21 H15 cm,
galvaníseraður

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

SKINA ljósakrans Ø45 cm grænn,
einnig til marglitur 2.990,-

95,-

BLEKESKÄR blómakassi
36x36x48 cm, gegnheill
akasíuviður 1.990,-

FÄNÖ blómapottur
Ø38 H65 cm 2.990,-

SOMMAR ﬂugnaspaði,
ýmsir litir 2 stk.

295,-

ODLA standur fyrir blómapott,
galvaníseraður 395,-

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

SOMMAR gerviblóm, prestabrá
3 stk. H60 cm

Morgunmatur
frá kl. 9:00 - 11:00
mánudaga - laugardaga

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

Fjölskyldutilboð
virka daga 17:30 - 19:30
Sænskar kjötbollur, tveir 10 bollu
skammtar og tveir barnaskammtar af
spaghetti ásamt safa.

195,  

 

990,  

 

  
   
 





       



© Inter IKEA Systems B.V. 2007

VÅJÖN blómapottur M/STANDI
L47xB27xH81 cm, ýmsir litir 3.990,-
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&JÎLDI VIÈSKIPTA 
6ELTA   MILLJËNIR
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3TRAUMUR "URÈAR¹S  
)CELANDIC 'ROUP  
®SSUR
 

(,54!"2¡& ¥ ²26!,36¥3)4®,5       !CTAVIS  
   !LFESCA      !TLANTIC 0ETROLEUM  
   !TORKA      "AKKAVÎR     
%IMSKIPAFÁLAGIÈ      &, 'ROUP      'LITNIR
     +AUPÖING     ,ANDSBANKINN  
   -AREL      -OSAIC &ASHIONS    
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Peningaskápurinn...
$ANIR SNÒA BAKI VIÈ GEISLADISKUM

«LÎGLEG DREIFING HELSTA ¹ST¾ÈAN

3ALA ¹ GEISLADISKUM DRËST
SAMAN UM  PRËSENT ¹ FYRSTA
FJËRÈUNGI ¹RSINS Å $ANMÎRKU
MIÈAÈ VIÈ SAMA TÅMA Å FYRRA
SAMKV¾MT NÕJUSTU UPPLÕSINGUM
3AMTAKA HLJËMPLÎTUFRAMLEIÈENDA
ÖAR Å LANDI 3AMDR¹TTUR Å SÎLU GEISLA
DISKA Å MARS ¹ STËRAN HLUT Å HEILDAR
SAMDR¾TTINUM ¹ TÅMABILINU ENDA
NAM HANN HEILUM  PRËSENT
UM MIÈAÈ VIÈ SAMA M¹NUÈ Å
FYRRA $ANSKA DAGBLAÈIÈ *YLLANDS
0OSTEN BENDIR ¹ AÈ SALA ¹ GEISLA
DISKUM HAFI DREGIST SAMAN UM
HELMING FR¹ ¹RINU  EN Ö¹
KEYPTU $ANIR FJËRA GEISLADISKA AÈ
MEÈALTALI ¹ ¹RI ¥ FYRRA NAM SALAN
HINS VEGAR T¾PUM TVEIMUR DISK
UM ¹ MANN AÈ MEÈALTALI ¹ ¹RI

Kaupa kaffiframleiðanda
Penninn og Te og kaffi hafa gengið
frá kaupum á kaffiframleiðslufyrirtækinu Melna Kafija Ltd. í Lettlandi. Penninn verður eigandi að
sjötíu prósentum og Te og kaffi að
þrjátíu. Kaupverð er ekki gefið upp
Helstu umsvif fyrirtækisins felast 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

-!2+!¨305.+4!2

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

¶ETTA M¹ EKKI SKILJA SVO AÈ Å LANDI
/LSEN BR¾ÈRA OG +IM ,ARSENS
HAFI FËLK SNÒIÈ BAKI VIÈ TËNLIST
INNI (ENRIK "ÐDKER LEKTOR VIÈ
FJÎLMIÈLAFR¾ÈI VIÈ H¹SKËLANN Å
RËSUM SEGIR Å SAMTALI VIÈ *YLL
ANDS 0OSTEN AÈ ËLÎGLEG DREIFING
¹ STAFR¾NNI TËNLIST ¹ NETINU SKÕRI
AÈ STËRUM HLUTA ÖENNAN MIKLA
SAMDR¹TT (ANN B¾TIR ÖVÅ HINS
VEGAR VIÈ AÈ KYNSLËÈASKIPTI HAFI
ORÈIÈ ¹ NEYSLU OG KAUPUM ¹ TËN
LIST ¶ANNIG NAM VELTA MEÈ STAFR¾NA
TËNLIST ¹ NETINU AÈ JAFNVIRÈI T¾PUM
 MILLJËNUM ÅSLENSKRA KRËNA ¹
SÅÈASTA ¹RI ¶AÈ SEM ER UM FJÎG
UR PRËSENT AF HEILDARVELTU Å TËNLISTAR
SÎLU 'ERT R¹È FYRIR AÈ VELTAN AUKIST
ENN ¹ N¾STU ¹RUM

&IMM NÕIR MENN KOMA INN Å STJËRN
'LITNIS ¹ HLUTHAFAFUNDI ¹ M¹NUDAG
%INUNGIS TVEIR ÒR SJÎ MANNA STJËRN
SITJA ¹FRAM 3KARPHÁÈINN "ERG 3TEIN
ARSSON OG ¶ORSTEINN - *ËNSSON
¥ STJËRN 'LITNIS VERÈA "JÎRN )NGI
3VEINSSON (AUKUR 'UÈJËNSSON *ËN
3IGURÈSSON +ATRÅN 0ÁTURSDËTTIR 0ÁTUR
'UÈMUNDARSON 3KARPHÁÈINN "ERG
3TEINARSSON OG ¶ORSTEINN - *ËNSSON
²R STJËRN FARA %INAR 3VEINSSON 'UÈ
MUNDUR «LASON (ANNES 3M¹RASON
+ARL 7ERNERSSON OG ¶ËRARINN 6 ¶ËR
ARINSSON
"ENEDIKT 'ÅSLASON HEFUR VERIÈ R¹È
INN FRAMKV¾MDASTJËRI MARKAÈSVIÈ
SKIPTA &, 'ROUP &ÁLAGIÈ TILKYNNTI Å G¾R
AÈ STARFSSVIÈ EIGIN VIÈSKIPTA YRÈI ÒT
VÅKKAÈ OG HEITI ÖESS BREYTT Å MARKAÈS
VIÈSKIPTI

3AMDR¹TTUR REYNIR ¹ SKULDSETTA
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 viðnámsþróttur bankanna hefur styrkst þrátt fyrir að á sama
tíma hafi þjóðhagslegt ójafnvægi aukist, að því er fram
kemur í nýrri skýrslu Seðlabanka Íslands um fjármálastöðugleika.
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. „Endurfjármögnunin tókst vel, en hins vegar jókst þjóðhagslegt ójafnvægi,“ segir Davíð.
Endurheimt stöðugleika í þjóðarbúskapnum er brýnasta 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 vaxtabyrði erlendra skulda dregur síðar úr viðskiptahallanum 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-
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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 viðnámsþróttur mjög skuldsettra einstaklinga og jafnvel fyrirtækja
væri verulegra skertur kæmi til langvarandi afturkipps í efnahagslífinu. „Við þessar aðstæður teljum
við hins vegar skynsamlegt að hafa vara á vegna þess
að við sjáum að efnahagslífið gengur í gegnum aðlögun. 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 lakast standa,“ segir Davíð en áréttar um leið að margir
þættir efnahagslífsins standi hér vel og betur en annars staðar gerist.
OLIKR FRETTABLADIDIS

3P¹ +AUPÖINGI
 MILLJÎRÈUM

Slær Exista met?
Glitnir og Kaupþing spá því að Exista, sem birtir afkomutölur í dag,
hafi hagnast yfir fimmtíu milljarða króna á fyrsta ársfjórðungi
sem yrði langmesti hagnaður íslensks félags á einum fjórðungi.
Meðaltalsspáin fyrir Existu hljóðar upp á 53.347 milljónir króna en
til samanburðar hagnaðist félagið
um 8.378 milljónir króna á fyrsta
ársfjórðungi 2006.
Landsbankinn spáir ekki opinberlega um afkomuna en reiknar 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
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hlutdeildaraðferð í stað þess að
taka gengishagnað og arðgreiðslur
af fjárfestingunum inn í rekstrarreikning. Greining Glitnis reiknar
með að hlutdeild Existu í hagnaði
Sampo nemi 42 milljörðum króna.
EÖA

Kaupþing birtir niðurstöðutölur
fyrsta ársfjórðungs fyrir opnun
markaða í dag. Meðaltalshagnaður þeirra innlendu og erlendu markaðsaðila, sem spá fyrir um afkomu
bankans, hljóðar upp á 18.878 milljónir 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 Kaupþing 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 ársfjórðungi.
EÖA

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

Sameiginlegt hlaup fyrir höfuðborgarsvæðið
er á Laugardalsvellinum í Reykjavík.
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Straumi spáð
9,5 milljörðum
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Viðskiptabankarnir þrír spá
Straumi-Burðarási hagnaði upp
á að meðaltali 108 milljónir evra
á fyrsta fjórðungi þessa árs. Það
jafngildir um 9,5 milljörðum íslenskra króna. Bankinn kynnir afkomuna 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 samanburðar hagnaðist bankinn um nítján milljónir á fyrsta ársfjórðungi
2006. Í dag birtir Straumur-Burðarás 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.
HHS
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Fyrst með
gæðavottun
Brimborg hefur fengið vottað ISO
9001: 2000 gæðastjórnunarkerfið,
fyrst íslenskra bílaumboða. Um
40 íslensk fyrirtæki hafa slíka
staðfestingu.
„Vottunin tryggir öruggt verkskipulag allra þátta í heildarstarfsemi Brimborgar en sífellt fleiri
fyrirtæki sækjast eftir vottun af
þessu tagi,“ segir framkvæmdastjóri Brimborgar og kveður vottunina í takt við kjörorð og gæðastefnu. „Áhersla hefur verið lögð
á fyrirtækið sem öruggan stað að
vera á, fyrir viðskiptavini, starfsfólk, birgja og samfélagið í heild.“
Egill Jóhannsson, framkvæmdastjóri Brimborgar, segir innleiðingarferlið hafa tekið meira en
tvö ár og fjölda starfsmanna hafa
unnið að því. „Sérstaklega áhugavert hefur verið að sjá að við innleiðinguna hefur skriffinnska
minnkað til muna og kerfið hefur
auðveldað og hraðað öllum breytingum,“ segir hann.
Þá hefur fyrirtækið einnig hafið
innleiðingu ISO 14001 umhverfisvottunar og með formlegum hætti
óskað eftir að fá vottaða jafnlaunastefnu fyrirtækisins, í samræmi
við tillögur samráðshóps félagsmálaráðherra um launajafnrétti.
„Undanfarin ár höfum við unnið
eftir slíkri stefnu og lítum á þetta
sem kærkomið tækifæri til að fá
hana vottaða,“ segir Egill.
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"RIMBORG HELDUR ¹ VOTTUNARPLAGGINU EN
VIÈ HLIÈ HANS STENDUR +JARTAN +¹RASON
FR¹ 6OTTUN ¥ KRING ERU STARFSMENN "RIM
BORGAR SEM UNNU AÈ INNLEIÈINGUNNI
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um allt land

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

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.

Taktu þátt!
Allar nánari upplýsingar
um hlaupið á Klassi.is

Íslenska LBI 36862 04.2007 Myndskreytingar: Þórdís Claessen
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Í sambandi við
dansinn
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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 bannaður 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 komnar stofnuðu þær skóla, stundum saman, stundum einar sér. Í fábreyttu 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, Rigmor 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 dansflokki. 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 hátíðarsýningu í Þjóðleikhúsinu sem lengi var heimili íslenska listdansins.
Í gær hélt Íslenski dansflokkurinn í eina af sínum mörgu sýningarferðum – að þessu sinni til Kína. Það styttist í sýningar eins
virtasta dansflokks heims hér á listahátíð, San Francisco-dansflokksins sem lýtur farsælli listrænni stjórn Helga Tómassonar, 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 stöðugu þjálfun við að láta líkamann gera nánast hið ómögulega í fínstilltri 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.
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Félag Sumarhúsaeigenda
í Svarfhólsskógi (eignarlönd)
boða til

Aðalfundar
Laugardaginn 28. apríl að
Hótel Glym kl. 15.00
Venjuleg aðalfundarstörf.
Stjórnin

!LLAVEGA JAFNAÈARMAÈUR
5MM¾LI *ËNS "ALDVINS (ANNI
BALSSONAR Å 3ILFRI %GILS SÅÈASTLIÈINN
SUNNUDAG HAFA VAKIÈ TALSVERÈA AT
HYGLI ÖAR SEM HANN TALAR UM FORYSTU
3J¹LFST¾ÈISFLOKKSINS SEM bSVONA SNOT
URT TVÅEYKI 'EIR OG LJËSKAN Å MENNTA
M¹LAR¹ÈUNEYTINU SEM ÁG KALLA +ATR
ÅNUm 4ELJA ÕMSIR ÖESSI ORÈ LÕSA KVEN
FYRIRLITNINGU %N ÖAÈ MYNDI TELJAST AFAR
UNDARLEG AFSTAÈA HJ¹ MANNI SEM TIL
HEYRIR 3AMFYLKINGUNNI SEM LEGGUR
MIKIÈ UPP ÒR ÖVÅ AÈ VERA EINI FLOKKUR
INN SEM ER MEÈ KVENKYNS FORS¾TIS
R¹ÈHERRAEFNI  MËTI KEMUR
AÈ EKKI ER H¾GT AÈ SEGJA
AÈ *ËN "ALDVIN HAFI TEKIÈ AF
ÎLL TVÅM¾LI UM HVORT HANN
TILHEYRI ÖEIM FLOKKI Å
RAUN b¶AÈ KEMUR
ÖÁR EKKERT VIÈ c

¡G ER JAFNAÈARMAÈUR ÁG VAR SVO HRIF
INN AF -ONU 3AHLIN c ¡G ER JAFNAÈAR
MAÈUR OG ÖAÈ ER c ÁG STEND BARA
VIÈ ÖAÈ OG GET EKKERT ANNAÈ (ÁR SIT
ÁG OG GET EKKERT ANNAÈ m SAGÈI *ËN
"ALDVIN ER HANN VAR SPURÈUR HVORT
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%GILL SJ¹LFSAGT KARLHLUNKUR
%GILL TEKUR ÖAÈ HINS VEGAR AÈ SÁR AÈ
KOMA *ËNI "ALDVINI TIL VARNAR ¹ BLOGG
INU SÅNU 3EGIR HANN KVENFYRIRLITNINGU
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FELIST KARLFYRIRLITNINGm

&RAMSËKNARMENN FREMSTIR
¥ AÈDRAGANDA KOSNINGA KEPPAST
STJËRNM¹LAMENN VIÈ AÈ SÕNA ¹ SÁR
BETRI HLIÈINA &RAMSËKNARFLOKKUR
INN VIRÈIST FREMSTUR MEÈAL JAFN
INGJA ÖEGAR KEMUR AÈ ÖVÅ AÈ FLIKKA
UPP ¹ FRAMBJËÈENDUR SÅNA 4IL AÈ
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INGAR ¹ FRAMSËKNARMANNINUM "IRNI
)NGA (RAFNSSYNI Å KOSNINGABAR¹TT
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"IRKIR *ËN *ËNSSON OG 3IV &RIÈ
LEIFSDËTTIR HAFA EINNIG TEKIÈ
BREYTINGUM NÒ Å AÈDRAGANDA
KOSNINGA SVO EFTIR HEFUR VERIÈ
TEKIÈ "IRKIR *ËN BIRTIST MEÈ
GL¾NÕJAN H¹RLIT OG 3IV
BÒIN AÈ L¹TA KLIPPA ¹ SIG
TOPP
SDG FRETTABLADIDIS

Viðskilnaður
M

argt hefur breytzt til batnaðar 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: kommúnisminn var kominn á öskuhaugana, svo að markaðsbúskapur og
einkavæðing hlutu þá að fá betri
hljómgrunn en áður. Tekjur heimilanna hafa hækkað, og hagur
fyrirtækjanna hefur vænkazt, en
samt þurfa Íslendingar enn sem
fyrr að hafa meira fyrir lífinu en
aðrar Vestur-Evrópuþjóðir. Íslendingar 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. Bandaríkjamenn eru eina hátekjuþjóðin, sem
vinnur nú jafnmargar stundir á
ári og Íslendingar. Erum við iðnari 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. Stjórnmálamennirnir tala sumir um velferð barna.
Það bezta, sem við gerum börnunum, er að koma fyrr heim úr vinnunni á kvöldin, og það getum við
ekki gert fyrr en samkeppni er
leyft að lækka verðlag og vexti.
Greiðasta leiðin að því marki liggur í gegnum inngöngu Íslands í
Evrópusambandið. ESB handa
börnunum! En það má Sjálfstæðisflokkurinn ekki heyra nefnt. Hann
segir heldur: Leyfið okrurunum að
koma til mín.
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Þegar breiðvirkur borgaraflokkur flaskar á stórmáli eins og Evrópumálinu, 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. Sjálfstæðisflokkurinn tók forustu um að tryggja
varnir Íslands eftir síðari heimsstyrjöldina með inngöngunni í Atlantshafsbandalagið 1949 og varnarsamningnum 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 fylkingar, misstórar. Sovétríkin leystust upp 1991, en utanríkisstefna
Íslands tók samt engum breytingum, enda flykktust nýfrjáls
fyrrum leppríki Rússa síðan inn
í Nató. Að lokum fór Kaninn burt
með herinn, þar eð ekki þótti lengur þörf fyrir framlag Íslands til
sameiginlegra varna. Eftir stóð þá
hinn hornsteinn varnarsamstarfsins: varnarþörf Íslands sjálfs. Ef
Íslendingar þurftu á óbreyttri tilhögun 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 Íslands 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. Sjálfstæðisflokkurinn hefur stýrt efnahagsmálum 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 undanskildu. Þetta er engin bóla, heldur þrálátur vandi. Það þurfti að
gæta strangs aðhalds í fjármálum
ríkisins og peningamálum til mótvægis 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 útlánaþenslu bankanna. Stjórnarandstaðan getur vísað glundroðakenningu sjálfstæðismanna til föðurhúsanna.
Skattbyrðin aldrei þyngri. Ætla
mætti, að flokkur einkaframtaksins 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 aukizt úr 43% af landsframleiðslu í
45%. Skattbyrðin hér heima er
komin upp fyrir Evrópumeðallag.
Hvað hefðu sjálfstæðismenn sagt,
ef vinstri stjórn hefði aukið skattbyrðina um 10% af landsframleiðslu?
Aukinn ójöfnuður. Skattleysismörk hafa lækkað að raungildi og
þyngt skattbyrði lágtekjufólks.
Ríkisstjórnin segir, að það væri of
dýrt fyrir ríkissjóð að færa skattleysismörkin 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.

„Ljóskan í menntamálaráðuneytinu“
5-2¨!.
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ón Baldvin Hannibalsson, guðfaðir Samfylkingarinnar og
fyrrum formaður Alþýðuflokksins, var gestur í Silfri Egils á
sunnudag. Jón Baldvin hefur raunar verið áberandi í fjölmiðlum á
3)'52¨52 +2)
síðustu misserum en framganga
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hans hefur frekar verið til þess
fallin að þvælast fyrir Samfylkingunni í aðdraganda kosninga en hitt. Þátturinn á sunnudag var
engin undantekning þar á.
Í þættinum gerði Jón Baldvin Þorgerði Katrínu
Gunnarsdóttur menntamálaráðherra að umræðuefni með hætti sem ástæða er til að gera athugasemd við. Sá Jón Baldvin ástæðu til að upplýsa
að hann kallaði Þorgerði Katrínu, af sínu landskunna lítillæti, „ljóskuna í menntamálaráðuneytinu“. 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 Baldvin að gera útlit Þorgerðar Katrínar að umræðuefni 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 Sjálfstæðisflokksins býður hún ekki fram útlit sitt,
eins og Jón Baldvin lætur liggja að, heldur hugmyndafræði og stefnumál sem hún og Sjálfstæðisflokkurinn leggja áherslu á í aðdraganda þessara kosninga. Það þarf svo sem engan speking til
að átta sig á því hver tilgangur Jóns Baldvins var
með því að uppnefna varaformann Sjálfstæðisflokksins. Hins vegar verður forvitnilegt að sjá
hvernig formaður Samfylkingarinnar, Ingibjörg
Sólrún Gísladóttir, og aðrir kvenkyns frambjóðendur flokksins bregðast við ummælum Jóns. Forysta 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 ummælum. Einkum þegar í hlut á guðfaðir Samfylkingarinnar, Jón Baldvin Hannibalsson.
Afstaða Sjálfstæðisflokksins til svona málflutnings er að minnsta kosti skýr. Hann er fyrir
neðan allar hellur og Jóni Baldvin og Samfylkingunni til skammar.
Höfundur er þingmaður
Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík.
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Milljóna króna vesti
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 undanfarin tíu ár,“ segir Urður og bætir því við að fötin
sem hún klæðist á myndinni hafi hún fundið á lagernum þar sem hún vinnur þessa dagana. „Þetta eru second 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 demantaog 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 vinkona mín kemur til með að aðstoða mig og við hlökkum 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. MHG

ANDLITSKLÚTAR
Age Defying
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.

Deep Cleansing

Gentle Exfoliating

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.

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.

Herbal Cleansing
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.
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6ORIÈ ER ALVEG AÈ KOMA 'ARÈARNIR HAFA LEGIÈ Å DVALA
EN NÒ ER KOMINN TÅMI TIL AÈ BRETTA UPP ERMAR OG
HREINSA TIL
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2UGGUHESTUR ÒR SMIÈJU 6ALENTINO F¹GAÈ
UR EINS OG HANS ER VON OG VÅSA

"ABÒSKURNAR RÒSSNESKU ERU EFTIR 3TEFANO
0ILATO SEM STARFAR HJ¹ 9VES 3AINT ,AURENT

3PILADËS EFTIR TÅSKUHÎNNUÈINN 'IORGIO
!RMANI %KKI V¾RI AMALEGT AÈ TYLLA HENNI
¹ PÅANËIÈ Å STOFUNNI

Rússnesk rapsódía
Fatahönnuðir hanna hluti í
rússneskum anda.
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Hátíðin „Russian Rhapsody“ var
haldin í sjötta sinn í London á
dögunum. Hátíðinni var í upphafi ætlað að ýta undir rússneskt
efnahagslíf en hefur með tímanum orðið að virtum menningarviðburði. Hana sækja Rússar, Lundúnabúar og fólk frá öllum heimshornum.
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, Valentino og Lagerfeld.
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"JÎRN ÖESSI ER EFTIR +ARL ,AGERFELD SEM
HEFUR VERIÈ UNDIR JAPÎNSKUM ¹HRIFUM
%INS OG SJ¹ M¹ ER "IRNA ÖESSI KL¾DD Å
#HANEL DRAGT

2UGGUHESTUR EFTIR *OHN 0AUL 'AULTIER 3J¹ M¹ HINA D¾MIGERÈU LITI 'AULTIERS ¹
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¶AKRENNUR ÖARF AÈ HREINSA AÈ VORI OG
HAUSTI EÈA HVEN¾R SEM ÖURFA ÖYKIR

HUGAFËLK UM VANDAÈA
HÎNNUN ¾TTI AÈ HAFA
GAMAN AF AÈ SKOÈA VEFSÅÈ
UNA WWWNESTCOUK EN ¹
HENNI ERU VÎRUTITLARNIR YFIR
EITT ÖÒSUND TALSINS
-UNIR EFTIR ALLA FR¾G
USTU HÎNNUÈI ÖESSARAR
OG SÅÈUSTU ALDAR ERU TIL
SÎLU Å GEGNUM VEFSÅÈUNA
OG ER ÒRVALIÈ MJÎG GOTT
EN VERÈIÈ ER Å SUMUM TIL
(VÅLDARSTËL EFTIR #HARLES OG 2AY %AMES M¹
FELLUM ¹ VIÈ ¹RSLAUN IND
KAUPA ¹ WWWNESTCOUK FYRIR UM FIMM
VERSKRA VERKAMANNA ¶Ë ER HUNDRUÈ ÖÒSUND KRËNUR
LÅKLEGT AÈ HÎRÈUSTU FAGUR
KERARNIR SÁU TILBÒNIR TIL AÈ
LEGGJA SITTHVAÈ ¹ SIG TIL AÈ EIGNAST DRAUMASTËLINN BORÈIÈ EÈA HILLURN
AR ÖVÅ FALLEGIR HÒSMUNIR GLEÈJA SVO SANNARLEGA B¾ÈI AUGAÈ OG ANDANN

Stíflaðar
þakrennur

MHG

Þakrennur þarf að hreinsa
reglulega ef vatn á að flæða
óhindrað.
Nú er komið að vorverkunum. Eitt
af þeim er að hreinsa þakrennur en eftir veturinn eru margar þeirra fullar af laufi og drullu
sem skolast hefur niður af þakinu.
Þessi drulla getur stíflað rennurnar 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 öryggið og að fara varlega þegar
unnið er uppi á þaki. Ef þakið er
bratt er nauðsynlegt að nota öryggislínu.
TG

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

Skráðu þig
þig íí s.
s. 553-1800
553-1800
Skráðu
Laug. 12-15
12-15
Laug.

;

6ORH¹RIÈ ER H¾GT AÈ SJ¹ ¹ VEFNUM WWWSTYLE COM ¶VERTOPPAR OG LIÈIR
¹SAMT ¹HRIFUM FR¹ SJÎUNDA ¹RATUGNUM ERU ¹BERANDI ÖAR

=

²TSÎLUSTAÈIR APËTEK OG SNYRTIVÎRUVERSLANIR

¥TALSKAR
MOKKASÅNUR
KR 
Smáralind, sími 5288800, www.drangey.is

'!,,!+6!24"5852
MSTRETCH

Nýtt frá Veru Wang
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 tímaritinu Vogue og var um skeið yngsti tískuritstjóri blaðsins, aðeins 23 ára gömul.
Hún hannar föt fyrir hina nútímalegu konu, bæði hversdagsklæðnað
og galakjóla. Þekktust er hún þó fyrir brúðarkjólana enda er hún gríðarlega vinsæl meðal hinna ríku og frægu. Hún hefur hannað brúðarkjóla 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.

-ÎRG SNIÈ

NÝTT

STR  

Fáðu fæturnar mjúkar
og fínar á aðeins
2 vikum með nýja

ÁLFTAMÝRI • MJÓDD

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

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
í verslunum
og heilsu
Fæstaðeins
í apótekum
umLyfland
allt og Árbæjarapóteki

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

HÆÐASMÁRA 4
opið 10–23 alla daga
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BÍLAR &
FARARTÆKI
"ÅLAR TIL SÎLU
4OYOTA 9ARIS SOL  SJ¹LFSSK %K 
ÖÒS  DYRA .ÕSKR  &¾ST MEÈ
YFIRTÎKU ¹ L¹NI AFBORGUN  ÖÒS ¹ M¹N
HV  ÖÒS 5PPL Å S  

'EGGJAÈAR FELGUR

m #OROLLA9ARIS LFELGUR ¹ NÕJUM SUM
ARDEKKJUM  6ERÈ  


!UDI !  ¹RGERÈ %KINN  Ö
3ILFURGR¹R SAMLITAÈUR ¹LINNRÁTTING m
¹LFELGUR SJ¹LFSKIPTUR   , 'ULLMOLI M
ÖJËNUSTUBËK FR¹ UPPHAFI 6ERÈ 
ÖÒS 3  

4OYOTA ,AND #RUISER 68 k EK  ÖÒS
SJSK  MANNA ,EÈUR GOTT EINTAK 5PPL
Å S  

.ISSAN !LMERA   ,UX 3SK %K  Ö
RG k 6ERÈ  Ö 3  


  ÖÒS

77 0ASSAT k
%KINN  ÖÒS KM  DYRA
BEINSKIPTUR .Õ YFIRFARIÈ LAKK EN
ÖARFNAST SM¹V¾GILEGRA LAGF¾R
INGA &¾ST ¹ SANNGJÎRNU VERÈI
5PPL Å S  

4OYOTA !YGO  ¹RGERÈ %KINN  Ö
KM RAUÈUR  DYRA SUMARDEKK VETRAR
DEKK TOPPGRIND SKÅÈABOGAR EINS OG
NÕR 6ERÈ  ÖÒS ¹HV HAGST¾TT
BÅLAL¹N CA  ÖÒS 3   

&ORD &  (ARLEY $AVIDSSON ¹RG k
%K  ÖÒS %INN MEÈ ÎLLU 6ERÈ   M
VSK 5PPL Å S  

 MILLJËNIR
4IL SÎLU 3UBARU )MPRESA ¹RG k WD
 D RAUÈUR RAF Å RÒÈUM OG HITI Å
S¾TUM "EINSKIPTUR .ÕSK k "ÅLLINN ER
Å GËÈU STANDI B¾ÈI AÈ UTAN OG INNAN
,AKK NÕLEGA TEKIÈ Å GEGN 4ILBOÈ ËSKAST Å
S   6IKTOR

$ODGE 2AM    4URBO ¹RG 
MANNA SSK LEÈUR m DEKK KRËKUR
RAF Å RÒÈUM CRUS 6  Ö 5PPL Å S
 

0ALLBÅLAR
"-7  #) - 4ECNIC 
3J¹LFSKIPTUR LEÈUR SPORTS¾TI GLERLÒGA m ¹LF O FL 3ÁRLEGA GL¾SILEGUR BÅLL 6ERÈ
  MILLJ HV   MILLJ !TH SKIPTI ËD
5PPL Å S  

(ONDA #IVIC  EK  ÖÒS OG
SSK (ONUM FYLGJA VETRAR OG SUMARDEKK
6ERÈ ER  ÖÒS STGR 3   
 

2ENAULT 4WINGO k EK  Ö -JÎG
SPARNEYTINN .ÕYFIRFARINN 6ERÈ  Ö
3  
*EPPAÒTSALA   *EEP 'RAND
#HEROKEE FR¹   &ORD %XPLORER FR¹
 $ODGE $URANGO FR¹  4OYOTA
4ACOMA FR¹  &ORD & FR¹ 
.ÕIR.ÕLEGIR BÅLAR FR¹ 53!%VRËPU ALLT
AÈ  UNDIR MARKAÈSVERÈI ¥SLENSK
¹BYRGÈ "ÅLAL¹N  ¹RA TRAUST FYRIRT¾KI
3ÅMI   WWWISLANDUSCOM

0ORSCHE  #ARRERA  X ¹RG k EK
 ÖÒS KM &R¹B¾RT EINTAK 6ERÈ 
ÖÒS 3ÅMI  

--# #OLT k ¶ARFNAST PÒSTVIÈGERÈA
FYRIR SKOÈUN 6EL ÎKUF¾R 'L¾SILEGUR
GEISLASPILARI FYLGIR 'OTT FYRIR N¹MSMENN
EÈA BRASKARA SEM VANTAR VARAHLUTI 6ERÈ
 S  
4OYOTA #ARINA   , k EK  ÖÒS SSK
6ERÈ  ÖÒS 3  
/PEL !STRA   , k EK  ÖÒS 6ERÈ
 ÖÒS 3  
#HEVROLET #ORSICA ¹RG k %K  Ö
4ILBOÈ ËSKAST ER ¹ 3KAGANUM 5PPL Å S
  'UNNAR
67 'OLF RG k 3KOÈAÈUR NÕ TÅMA
REIM 5PPL Å S  

!TH SKIPTI ¹ DÕRARI 

4IL SÎLU 67 0ASSAT 7'  X NÕSKR
 EKINN  Ö KM 6ERÈ 
ATH SKIPTI ¹ DÕRARI BÅL FYRIR ALLT AÈ
 5PPL Å SÅMA  

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

4OYOTA #OROLLA ¹RGl  %K Ö
3KOÈAÈUR F¾ST FYRIR LÅTIÈ 5PPL Å S
 
6OLVO  3TATION ¹RG k EK  ÖÒS
6ERÈ  STG 3ÅMI  

  ÖÒS

67 0ASSAT ¹RG  EK  ÖÒS m
FELGUR -ÎGULEIKI ¹  L¹NI 3 


"ÅLAR ËSKAST

0ALLBÅLAÒTSALA &ORD & FR¹ ÖÒS
&ORD $ODGE 2!-  X DÅSEL
%NGINN HRAÈATAKMARKARI FR¹ ÖÒS
.ÕIR.ÕLEGIR BÅLAR FR¹ 53!%VRËPU ALLT
AÈ  UNDIR MARKAÈSVERÈI ¥SLENSK
¹BYRGÈ "ÅLAL¹N  ¹RA TRAUST FYRIRT¾KI
3ÅMI   WWWISLANDUSCOM

«SKUM EFTIR GÎMLUM SENDIBÅL HELST
(YUNDAI (  FYRIR LÅTINN PEN 3 


(JËLHÕSI

«SKA EFTIR BÅL FYRIR CA  ÖÒS ¶ARF AÈ
VERA BEINS 4D 9ARIS EÈA #OROLLA 3ÅMI
 
3KÅTBLÎNK "R¹ÈVANTAR MJÎG ËDÕRAN EÈA
GEFINS BÅL -¹ KOSTA   ÖÒS 6ERÈUR AÈ
VERA Å J¹KV¾ÈU OG HRESSU ¹STANDI 5PPL
Å S  
'OTT EINTAK AF --# ,  X ËSKAST
EINNIG VÁL Å SÎMU TEG 5PPL Å S 


*EPPAR

3TURTUPALLAR ¹ AMERÅSKA PALLBÅLA
3ÕNINGARPALLUR KOMINN 5PPL Å S 


6ÎRUBÅLAR
WWWTRUKKURIS

3ÅMI  

WWWTRUKKURIS

3ÅMI  

.ISSAN !LMERA k EK  ÖÒS 6ERÈ 
ÖÒS 3  

67 0OLO  ¹RG k  DYRA EK 
ÖÒS GËÈUR BÅLL HV  ÖÒS ¹SETT
 ÖÒS EN F¾ST MEÈ GËÈUM STAÈGR
AFSL¾TTI 5PPL Å S  

,ANCER ',8) k 3J¹LFSK RAFMRÒÈUR
OVERDR 6ERÈ  5PPL Å S 

"-7 IS #OUPÁ k EKINN  ÖÒS
SM¹ RYÈ 6ERÈ  EÈA H¾STA BOÈ
3  
4IL SÎLU --# ,ANCER ¹RG k EK 
ÖÒS .ÕSK X 3UMAR OG VETRARDEKK
'ËÈUR BÅLL 6ERÈ  ÖÒS 3  

!ÈEINS  ¶ÒSUND PR
M¹NUÈ 

4OYOTA !VENSIS l EK  Ö 3SK
  LÅTRA ,ÅTUR VEL ÒT .ÕLEG TÅMAREIM 6
 Ö ,¹N  Ö 3  

2ENAULT ¹RG k %K  Ö -EÈ DRKÒLU
GËÈUR BÅLL 6ERÈ  Ö %INNIG 'OLF ¹RG
k %K  Ö 6ERÈ  Ö 5PPL Å S
 

4OYOTA (ILUX DÅSEL RG  % ¶ 
'ÅRA 0ALLHÒS +RËKUR SETT  ¶ 


0ASSAT 62 X STW EK AÈEINS  ÖÒS
KM -JÎG VEL MEÈ FARINN ,EÈUR TOPP
LÒGA m ¹LFELGUR O FL O FL 5PPL Å SÅMA
 

4IL SÎLU FJËRHJËL 3UZUKI  CC AFTURDRIF
IÈ ¹RG k 6ERÈ AÈEINS  ÖÒS 5PPL
Å S  

-ËTORHJËL

  MILLJËNIR

--# ,ANCER RG  % ¶ 
'ÅRA .Õ TÅMAREIM SETT   ,¹N
 

4ILBOÈ    3TGR
&YRIR $ISEL (ILUX 

&JËRHJËL
%KKERT ÒT "ARA YFIRTAKA
¹ L¹NI

3UBARU )MPREZA 4URBO STW %KAÈEINS
 ÖÒS KM MJÎG FLOTT EINTAK SPOILER
KRËKUR O FL HVÅLANDI GOTT L¹N 5PPL Å
SÅMA  

.ÕR  $ODGE #ALIBER 6ANDAÈUR 
SPARNEYTINN FËLKSBÅLLJEPPL FR¹ ÖÒS
 ,KM &¾ST MX .ÕIR.ÕLEGIR
BÅLAR FR¹ 53!%VRËPU ALLT AÈ  UNDIR
MARKAÈSVERÈI ¥SLENSK ¹BYRGÈ "ÅLAL¹N
 ¹RA TRAUST FYRIRT¾KI 3ÅMI  
WWWISLANDUSCOM

.ISSAN $OUBLE #AP ¹RG k %K  Ö
"ENSÅN -JÎG VEL MEÈ FARINN BÅLL .ÕSK
k 6ERÈ  Ö STGR %NGIN SKIPTI 5PPL
Å S     

4IL SÎLU (ONDA #2& 8 ¹RG  EKIÈ
ÎRF¹AR KLST EINS OG NÕTT 6ERÈ 
5PPL Å SÅMA  
6IÈ ERUM FLEST ALLIR ¹
WWWPARTASOLURIS

(JËLHÕSI ¹RG  MÒTDRAGANLEGRI
SVEFNAÈSTÎÈU 3VEFNAÈSTAÈA FYRIR ALLT
AÈ  &REKARI UPPL Å SÅMA  
*ËHANN

 APRÅL  &)--45$!'52
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6INNUVÁLAR

6ARAHLUTIR

6ERSLUN

0ARTAR S  

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

"ÅLAPARTAR EHF
3  

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

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

0ARTASALAN 3ÅMI  

0ARTASALAN 3KEMMUVEGI  SÅMI 
 %IGUM VARAHLUTI Å 6OLVO /PEL
.ISSAN 4OYOTA 2ENAULT (ONDA OG
FLEIRA
6ARAHLUTIR Å 67 'OLF 0OLO OG 9ARIS
2ENAULT +ANGOO 6IÈGERÈIR +AUPI BÅLA
5PPL Å S     

&ELLIHÕSI

"ÅLHLUTIR +APLAHRAUNI 
3  

%IGUM TIL S¾TI MEÈ LOFT OG GORMAFJÎÈR
UN Å VÎRUBÅLA VINNUVÁLAR DR¹TTARVÁLAR
OG LYFTARA 6ÁLABORG +RËKH¹LSI & 2VK
  .JARÈARNESI  !KUREYRI 


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

"¹TAR

6ARAHLUTIR Å 3UNNY ¹RG k ,EGACY k
!CCENT k 3  

6IÈGERÈIR

3MUROLÅUR VÎKVAKERFISOLÅA KOPPAFEITI OG
FROSTLÎGUR   LENGRI ENDINGARTÅMI
.¹NARI UPPLÕSINGAR HJ¹ SÎLUMÎNNUM
6ÁLABORG +RËKH¹LSI & 2VK  
.JARÈARNESI  !KUREYRI  

ÞJÓNUSTA
(REINGERNINGAR

3UZUKI UTANBORÈSMËTORAR

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

%IGUM ¹ LAGER ÒRVAL VARAHLUTA Å MA
#ASE 3TEYR -C#ORMICK OG -& DR¹TTAR
VÁLAR (AGST¾TT VERÈ 6ÁLABORG +RËKH¹LSI
&  2VK   .JARÈARNESI
 !KUREYRI  

 MANNA  MTR GÒMMÅB¹TUR M KERRU
 HÎ MËTOR BVESTI OG FYLGIHL 6ERÈ 
ÖÒSEÈA TILBOÈ 3  

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

4IL SÎLU
&LUG
,¾RÈU LISTFLUG Å SUMAR

&LUGSKËLI !KUREYRAR VERÈUR MEÈ N¹M
SKEIÈ Å LISTFLUGI Å SUMAR 6IKA Å SENN 6ERÈ
 Ö 5PPL Å S    &LUGNAMIS

"ÅLAÖJËNUSTA

4EKK BORÈSTOFUBORÈ X  STËLAR
OG TV¾R ÒTST¾KKANIR X  5PPL Å
S  

3AUMAVÁL TIL SÎLU

0FAFF SAUMAVÁL Å BORÈI MEÈ SIKKSAKK TIL
SÎLU 5PPL Å S  

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

 ¹RA AMERÅSKT RÒM FR¹ 3VEFN OG HEILSU
BREIDD  CM  6ERÈ  ÖÒS 3 


¶VOTTAVÁLAR OG ÖURRKARAR

4IL SÎLU NOKKRAR YFIRFARNAR ÖVOTTAVÁLAR
UPPÖVOTTAVÁLAR OG ÖURRKARAR 4ÎKUM BIL
AÈAR UPP Å %INNIG VARAHLUTIR Å ÖVOTTAVÁL
AR 3  
 ÕMSAR ST¾RÈIR AF ÅSSK¹PUM ¹  OG 
Ö ¶VOTTAVÁL ¹  Ö "ORÈUPPÖVOTTAVÁL ¹
 Ö %LDAVÁL ¹  Ö .Õ ELDHÒSVIFTA ¹  Ö
m TV ¹  Ö m TV ¹  Ö ®RBYLGJUOFN ¹
 Ö (ÒSBÅLAÅSSK¹PUR ¹  Ö &RYSTISK¹PUR
¹  Ö "ARNAÖRÅHJËL ¹  Ö 2ÒM ¹  Ö
+OMMËÈA ¹  Ö .ÕJIR RAFMAGNSKRAKKA
BÅLAR SEM H¾GT ER AÈ SITA Å ¹  Ö 3
 

%IGUM ¹ LAGER ÎFLUGAR

6ACUUM OG VATNSD¾LUR Å MÎRGUM ST¾RÈ
UM 4ILVALDAR FYRIR VERKTAKA OG B¾NDUR
6ÁLABORG +RËKH¹LSI & 2EYKJAVÅKGENGIÈ
INN FR¹ *¹RNH¹LSI  3ÅMI   OG
.JARÈARNESI  !KUREYRI 3ÅMI  

%RTU AÈ FLYTJA /G BÒIN ¹ ÖVÅ ,¹TTU MIG
UM ÖRIFIN &ÎST VERÈTILB &LUTNINGSÖRIF
"ERGÖËRU S  

'3- SÅMI TIL SÎLU

3AMSUNG %  SLEÈASÅMI Å ËOPNUÈUM
KASSA %R MEÈ ÎLLU SEM PRÕÈIR GËÈAN
GEMSA +OSTAR ÒR BÒÈ   ÖÒS 3ELST
¹  ÖÒS 5PPL S  

,YFTARAR

4EK AÈ MÁR REGLULEG ÖRIF &YRIRT¾KI OG
HEIMILI %INNIG FLUTNINGSÖRIF 3V¾ÈI EHF
3  
4ÎKUM AÈ OKKUR ÖRIF Å HEIMAHÒSUM
FLUTNINGSÖRIF OG HREINGERNINGAR VÎNDUÈ
VINNUBRÎGÈ &ÎST VERÈTILBOÈ 5PPL Å S
 

«SKAST KEYPT
(VAÈA NETMIÈIL ¹ AÈ NOTA TIL AÈ SKIPTA ÒT
ÖVÅ SEM EKKI ÖARF AÈ NOTA LENGUR WWW
SKIPTIMARKADURIS

2¾STINGAR
4ÎKUM AÈ OKKUR FLUTNINGSÖRIF OG HEIM
ILISÖRIF 6ÎNDUÈ OG GËÈ ÖJËNUSTA 5PPL Å
S     

(EIMILIST¾KI
(JËLBARÈAR
%STEREL 4OP 6OLUME k FR¹ 3EGLAG GI 
EIG MJÎG VEL MEÈ FARIÈ 'ASELDAV ÅSSK
HITAOFN SËLSKYGGNI OG FORTJALD MEÈ GËLF
MOTTU 3T XM 6ERÈ 
3   MILLI  OG  FÎS OG LAUG

'ASELDAVÁL TIL SÎLU M HELLUM OG OFNI
6ÁLIN ER SEM NÕ OG SELST ¹ H¹LVIRÈI 5PPL
Å S  

3JËNVARP

+ÎRFUBÅLALEIGAN

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

4ÎLVUR
4IL SÎLU NÕJAR ¹LFELGUR 8m MEÈ GATA
DEILINGU X 6ERÈ ¹ÈUR  KR
4ILBOÈ  KR STK &ELGURNAR PASSA
MA UNDIR -AZDA 4RIBUTE &ORD %SCAPE
4OYOTA 2AV (YUNDAI 3ANTA &E .ISSAN
8TRAIL (YUNDAI 4UCSON OFL 5PPLÕS 


,YFTARAVARAHLUTIR

6ARAHLUTIR Å FLESTAR TEGUNDIR LYFTARA +EÈJUR
MASTURSLEGUR DEKK GAFFLAR OFL 6ÁLABORG
+RËKH¹LSI & GENGIÈ INN FR¹ *¹RNH¹LSI
 2VK   .JARÈARNESI  
!K  

'ARÈYRKJA

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

WWWHJOLHYSALEIGANIS WWWFELLIHYSA
LEIGANIS S     
0ALAMÅNË 9EARLING k ¹ H¹RRI H¹SINGU TIL
SÎLU 3ËLARSELLA  KÒTA GRIND OG GRJËT
GRIND SVEFNPL¹SS FYRIR   MANNS SETT
VERÈ  Ö 5PPL Å S  

4EK AÈ MÁR R¾STINGAR Å HEIMAHÒSUM
%R REYKLAUS ¹BYGGILEG OG VÎN 3 


 STK m ¹ ,EGACY FEL ¹  Ö  STK m ¹
 Ö  STK m   m ¹ ¹LF ¹  Ö  STK
 m ¹ FEL ¹  Ö  STK 
m ¹ ¹LF ¹  Ö  STK X  ¹ ¹LF ¹ 
Ö  STK X  m ¹ FEL ¹  Ö  STK
m /PEL FEL ¹  Ö  STK  m ¹
 Ö 3  

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

«DÕRAR TÎLVUVIÈGERÈIR

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

«DÕRAR TÎLVUVIÈGERÈIR

!LHLIÈA TÎLVUVIÈGERÈIR OG UPPF¾RSLUR
5PPL Å S  

4IL BYGGINGA
«SKA EFTIR VINNUSKÒR 5PPL Å S 


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

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

!#
 #
% '  
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útivist
FIMMTUDAGUR 26. APRÍL 2007

Á kajak um Strandir
Haraldur Njálsson, varaformaður Kayakklúbbsins, segir
Hornstrandir vinsælar.
BLS. 2
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Hönnun: sjáldrið Ljósm: Hallgrímur Kristinsson

Sími: 566 6303 - www.alafoss.is
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Veitt úr leiðangursstyrktarsjóði
Cintamani og Íslenski alpaklúbburinn stofnuðu Leiðangursstyrktarsjóð í vetur. Styrkurinn verður veittur árlega
og geta allir sótt um sem eru í
miklum ferðahugleiðingum.
Styrkurinn verður í formi alklæðnaðar fyrir leiðangursmeðlimi ásamt fjárstyrk. Samanlögð heildarupphæð styrksins nemur 400.000 krónum.
Þar að auki munu Cintamani
og ÍSALP aðstoða leiðangurinn við skipulag, kynningu og
uppsetningu myndasýningar í
lok ferðar.

Áhersla verður lögð á að
styrkja einstaklinga eða hópa
sem stefna á klifur eða fjallaleiðangra hvers konar þar sem
takmarkið er krefjandi og nýstárlegt.
Umsóknarfrestur var upphaflega til 31. mars en hefur
verið framlengdur til 31. apríl.
Hægt er að nálgast umsóknareyðublöð á heimasíðum Cintamani og ÍSALP. Dómnefndin er
skipuð þeim Jökli Bergmann
fjallaleiðsögumanni, Haraldi
Erni Ólafssyni og Skarphéðni
Halldórssyni, fulltrúa ÍSALP.

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

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Hornstrandirnar eru
vinsæll kajakstaður
Þeir sem stefna á krefjandi fjallaleiðangra geta sótt um styrk í Leiðangursstyrktarsjóð ÍSALP og Cintamani.

L 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 skemmum 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.

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. Haraldur Njálsson er einn þeirra en hann er varaformaður 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 vikulega stendur klúbburinn fyrir svokölluðum félagsróðri. „Þetta er mjög skemmtilegt sport og fullt af
góðum stöðum til að róa hér á Íslandi,“ segir Haraldur.
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 Hornstrandirnar en þær eru vinsælar í svona ferðir.“
Kajakróður er meira en áhugamál í augum sumra.
Kayakklúbburinn stendur fyrir Íslandsmóti sem

Fjölmargir leggja stund á kajakróður hérlendis enda Íslendingum í blóð borið að sækja sjóinn.

samanstendur af fjölda móta yfir sumartímann. „Kajaksumarið byrjar einmitt núna á morgun, föstudaginn 27. apríl, með keppni í straumkajak í Elliðaánum
og strax á eftir er keppt í svokölluðu Elliðaárródeói,“
segir Haraldur. „Svo á laugardag verður Reykjavíkurbikarinn 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

ævintýraheimur

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

6. – 20. september

27. september – 12. október

Fararstjóri: Magnús Björnsson

Fararstjóri: Inga Ragnarsdóttir

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.
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

Nánari upplýsingar í síma 570 2790 eða www.baendaferdir.is

Spör - Ragnheiður Ingunn Ágústsdóttir

2
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VW Fox eða sambærilegur

Vika í Þýskalandi
ÍSLENSKA / SIA.IS / HER 36919 04/07

frá

18.400

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

Bókaðu bílinn heima fyrir 1. maí
- og fáðu 1.000 Vildarpunkta

522 44 00 • www.hertz.is
Jón grillar bæði kjöt og fisk.

Skólahópar!
Fljótasiglingar - Klettaklifur
Hestasýningar - Gönguferðir - Gisting
Veitingar - Ratleikir - Hestaleiga

FRÉTTABLAÐIÐ/HÖRÐUR

Fiskur og kjöt á grillið
Í sumar getur verið gaman að prófa sig áfram
með grilluppskriftir.
Þegar fer að hlýna í veðri og dagurinn lengist draga sífellt 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, yfirmatreiðslumaður á Grillhúsinu, er vanur grillari og lumar á mörgum góðum uppskriftum. Hann ætlar að deila tveimur
þeirra með lesendum Fréttablaðsins, annars vegar uppskrift að skötusel og hins vegar að lambalundum.

Hafið samband og við gerum tilboð
SKÖTUSELUR

Verið velkomin!
bakkaflot@islandia.is
Sími 453-8245 & 899-8245
Ferðaþjónustan Bakkaflöt
560 Varmahlíð, Skagafirði
www.bakkaflot.is

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.

Lambalundir með bearnaisesósu og spagettí.

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

Skötuselur með hvítlauks- og steinseljusósu og
hrísgrjónum.

Byrjað er á að búa til marineringu úr matarolíunni, BBQ-sósunni, hvítlauknum, timianinu, rósmaríninu og worchester-sósunni. Lambalundirnar
eru látnar liggja í marineringunni í svona þrjá til
sex tíma og síðan grillaðar. Borið fram með kartöflum, bearnaisesósu og fersku salati. Til skrauts má
nota spagettí sem er fyrst soðið, síðan djúpsteikt
og loks saltað.
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L FRÓÐLEIKSMOLI Þúfur eru einkennandi fyrir íslenska náttúru og furða margir ferðalangar sig á tilveru þeirra. Af því að Ísland
liggur á mörkum heimskautasvæðis og fremur hlýs svæðis er hitinn 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 lífrænar leifar í moldinni upp og til hliðar. Á löngum tíma og við margendurteknar þíður verða sums staðar til smáhólar í jarðveginum
en annars staðar dældir. Þannig myndast þúfurnar sem gera tjaldbúum oft lífið leitt.
Fróðleiksmoli af www.icetourist.is
Guðrún Ásmundsdóttir leikkona hefur alla tíð hjólað mikið og er hæstánægð með fjallahjólið sitt. Hún segir vanta hjálma fyrir
fullorðnar konur.

84.989 Vantar fallega hjálma
fyrir eldri konur
kr.
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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 huggulega 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 hjólahjálmana en það er einfaldlega
pjatt. Ég skil það ekki þegar við
eigum svona marga góða hönnuði að það sé ekki búið að hanna
hjálma fyrir eldri konur. Við

getum bara ekki látið sjá okkur
með þetta fyrirbrigði,“ segir Guðrún 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 framfarir hafa orðið í reiðhjólum í gegnum 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.

Eftir námskeiðið eiga nemendur að vera flestum hnútum kunnugir.

Námskeið í klettaklifri
Klettanámskeið í samvinnu ÍSALP
og ÍFLM (Íslenskir fjallaleiðsögumenn) 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 toppakeri. 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 kalkpoka. Annar búnaður er innifalinn
í námskeiðsgjaldi. Kjósi nemendur að nota sinn eigin búnað áskilur
kennari sér rétt til að hafna notkun hans. Þátttakendur þurfa að
skrá sig með tölvupósti til: mountainguide@mountainguide.is. Námskeiðið kostar 27 þúsund krónur.
Nánari upplýsingar á www.isalp.is.
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Drangeyjarjarlinn
ferðafrömuður ársins
Útgáfufélagið Heimur stóð
fyrir vali á Ferðafrömuði ársins 2007 á ferðasýningunni í
Fífunni sem fram fór á dögunum. Þetta er í fjórða sinn sem
Heimur velur ferðafrömuð og
að þessu sinni var það Jón Eiríksson Drangeyjarjarl sem
varð fyrir valinu.
Í
viðurkenningarskjali
segir: Í mati sínu lagði dómnefnd til grundvallar einstaka
athafnasemi, þrautseigju og
metnað við að byggja upp og
reka ferðaþjónustu þar sem
sagnaarfinum er miðlað á eftirminnilegan og persónulegan hátt, svo og þátttöku hans
í uppbyggingu og stefnumót-

Otto Schopka afhendir Jóni Eiríkssyni Drangeyjarjarli viðurkenningarskjal.

un ferðaþjónustunnar í heimabyggð.
Ottó
Schopka,
ritstjóri
ferðabóka Heims, kynnti val
dómnefndar.

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

Fagnar fimmtugu
á Mont Blanc
Júlíus Ívarsson fann sig í fjöllunum á Íslandi og fagnar nú
fimmtugsafmælinu með ferð á
Mont Blanc.
Björgvin Barðdal segir fólk farið að velta meira fyrir sér hvað henti því best
varðandi hjólhýsi.
FRÉTTABLAÐIÐ/HÖRÐUR

Lítil, létt og þægileg
Á grænum hól úti á Granda í
vesturbæ Reykjavíkur stendur hjólhýsi, sem minnir einna
helst á geimskutlu úr kvikmynd frá sjötta áratugnum.
Silfurlitað, bjöllulaga og ekki
nema 2 sinnum 4 metrar að
stærð og 550 kíló að þyngd. Að
sögn Björgvins Barðdal, framkvæmdastjóra hjá Seglagerðinni Ægi, sem hefur hjólhýsið til sölu, er það góður vitnisburður 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,“ útskýrir Björgvin. „Töffaralegu útliti
hjólhýsisins og smæð þess var
ætlað að höfða til yngri kynslóða. 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, vatnstankur, gaseldavél, gaskútur
og hitamiðstöð með hitastilli
frá fyrirtækinu TRUMA, sem
er viðurkennt merki á Evrópumarkaði.“
Björgvin segir eina raunverulega muninn á T@B og
öðrum hjólhýsum vera þann að
klósett vanti. Hins vegar megi
hæglega bæta úr því með kaupum 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 útbúin klósettum.“
Stutt er síðan farið var að
selja minni hjólhýsi á borð
við T@b á Íslandi og hafa viðtökurnar verið góðar að sögn
Björgvins. „Þau eru nýjung
hérlendis. Þetta hófst allt
saman með tjaldvögnum fyrir
tuttugu árum. Því næst fellihýsum 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.“

„Ég byrjaði að fara á fjöll fyrir
alvöru fyrir um tíu árum. Ég fer
mest á fjöllin hérna í kringum
Reykjavík, bæði dags- og helgarferðir. Síðan reyni ég að fara eina
eða fleiri stærri ferðir á ári og hef
farið bæði á Strandir og Hvannadalshnjúk,“ segir Júlíus Ívarsson fjallamaður. Í fyrra tók Júlíus af skarið og skipulagði fimmtíu
manna hópferð á Hvannadalshnjúk í samvinnu við íslenska
fjallaleiðsögumenn og endurtekur 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 endurtökum 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 fjallareynslu og litu jafnvel á þessa
ferð sem síðbúið áramótaheit til
að koma sér í form,“ segir Júlíus og mælir eindregið með því

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

að fólk fari hægt af stað áður en
haldið er í lengri fjallaferðir.
„Ég sé stundum fólk sem fjárfestir í útbúnaði fyrir hundruð
þúsunda, fer of geyst og gefst upp.
Það borgar sig að labba á strigaskónum til að byrja með og fara
styttri ferðir. Það þarf að vera
ákveðinn stígandi eins og í fjallinu sjálfu,“ segir Júlíus.
Fjallamennskan er að sögn Júlíusar hin besta líkamsrækt, sérstaklega fyrir fólk sem vinnur
innivinnu. Sjálfur segist hann fá
gífurlega orku frá náttúrunni og
fríska loftinu.
Fram undan eru strangar æfingar hjá Júlíusi enda stefnan
tekin á Mont Blanc seinna á árinu.

Ferðin verður farin með íslenskum 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 ferðarinnar,“ segir Júlíus að vonum ánægður.
Markmiðið er að komast sífellt hærra og að sögn Júlíusar er ákveðin áskorun í að sigra
fjall. „Mont Blanc er bara byrjunin. Næst fer ég enn hærra og vonast til að sigra Kilimanjaro,“ segir
Júlíus.
rh@frettabladid.is

roald@frettabladid.is

Travel Bird á 13“
dekkjum.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

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.
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Samstarf um flug
og golf í Eyjum
Hægt er að hífa sig upp í klifurgrindinni eða gera fótalyftur í
rennibrautinni.

Leikfimi á
leikvellinum

Flugfélag Íslands og Golfklúbbur Vestmannaeyja hafa
gert með sér samstarfssamning fyrir komandi sumar. Samkvæmt honum geta allir farþegar flugfélagsins framvísað brottfararspjaldi og fengið
vallargjald á 1.900 krónur á
einum besta golfvelli landsins.
Faxamótið verður endurvakið

19. maí næstkomandi og verður flugfélagið aðalstyrktaraðili mótsins. Samningurinn inniheldur einnig fleiri atriði sem
nýtast báðum aðilum og auka
notkun á golfvelli golfklúbbsins í Herjólfsdal og stuðla að
fjölgun farþega á flugleiðinni
milli Reykjavíkur og Vestmannaeyja.

Helgi Bragason frá Golfklúbbi Vestmannaeyja, Inga Birna Ragnarsdóttir, sölu- og markaðsstjóri 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 rólunni Togaðu þig upp fimmtán 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.

VON Á GÓÐU SUMRI!
Vandaður frístunda- og útivistarfatnaður
frá Dynjanda gerir sumarið enn betra.

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

HETTUPEYSA
VERÐ kr. 3.548.-

LAVVO JAKKAR

Hettupeysa með rennilás

RENNIBRAUTIN
Leggstu í rennibrautina og
haltu þér í handfangið sitthvorum megin með beinum
handleggjum. Gerðu fimmtán til tuttugu fótalyftur.

VERÐ kr. 13.478.Frábær útivistarfatnaður,
með öndun og er vindog vatnsheldur.

1251

LAVVO BUXUR
VERÐ kr. 9.199.Frábær útivistarfatnaður,
með öndun og er vindog vatnsheldur.

Fyrsta hjálp
á fjöllum
Gott er að vera við öllu
búinn á ferðalagi á fjöllum. Fyrstu hjálpar kunnátta getur skipt sköpum.
Fyrsta hjálp á fjöllum er
20 klukkustunda námskeið
sem haldið er á vegum Útivistar. Einar Örn Arnarsson er leiðbeinandi en hann
er yfirleiðbeinandi í fyrstu
hjálp Björgunarskóla Slysavarnafélagsins Landsbjargar. 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 skrifstofu Útivistar við Laugaveg 178. Nánari upplýsingar á vef Útivistar: www.utivist.is.

SOFT SHELL JAKKI
VERÐ kr. 8.471,Léttur jakki sem andar og
hrindir frá sér vindi og vatni.
1799

GÖNGUSKÓR
VERÐ kr. 7.916,-

GÖNGUSKÓR
VERÐ kr. 15.836,Sérlega vandaðir leðurskór
með Sympatex öndunarfilmu og Vibram sóla
WI 568

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

WI 565

Góðir gönguskór með MerTex öndun og Vibram sóla

9
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www.mk.is
Línuskautar henta bæði fullorðnum og börnum. Margir góðir
göngustígar henta vel til að renna sér á.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

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

Starfslýsing:
Ferðalög um fegurstu staði Íslands.
Upplifun náttúru og sögustaða ásamt
miðlun fróðleiks um land og þjóð til
erlendra og innlendra ferðamanna.

Skokkarar eiga úr mörgum góðum hlaupaleiðum að velja.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Útivist innan bæjarmarka
Grasið er orðið grænt, sólin hækkar 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, Elliðaárdalur auk margra annarra fallegra

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

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:

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

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

Afþreyingarleiðsögn
Almenn leiðsögn
Gönguleiðsögn
Leiðsögn með Íslendinga - NÝ NÁMSLEIÐ!

Hafðu samband og
fáðu nánari upplýsingar!

LEIÐSÖGUSKÓLINN
ICELAND TOURIST GUIDE SCHOOL

C\`j^ljbc`eem`;`^iXe\jm\^#BgXmf^`
Jd`1,0++'),scjb7db%`jsnnn%db%`j

Golfið er vinsælt bæði innan borgarmarka og utan.

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

ÍSLENSKA / SIA.IS / FLU 37340 04/07

flugfelag.is

Það eru 3.990 kr.
hingað og þangað
GRÍMSEY
ÞÓRSHÖFN
ÍSAFJÖRÐUR
VOPNAFJÖRÐUR
AKUREYRI
EGILSSTAÐIR

REYKJAVÍK

VESTMANNAEYJAR

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

Ungt flugfélag með sjötíu ára reynslu.

12 L fréttablaðið L útivist

26. APRÍL 2007 FIMMTUDAGUR

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.

Þýsk lúxusvilla á hjólum
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 tjaldstæðum.
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-

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

ari hjólhýsum sem þar er að finna
er hið þýskættaða Lord Exquisite 590 RD en það kemur frá LMC
framleiðandanum. Í Lord Exquisite er til að mynda gólfhiti, leðurklæddur 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

Horft úr borðkrók inn eftir hjólhýsinu
sem státar meðal annars af innréttingum úr kirsuberjavið og góðu skápaplássi.

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

Gaseldavél með þremur hellum og vaskur með heitu og köldu vatni og glerloki.
Hægt er að fella það niður og þá myndast aukið vinnurými á borðinu.

Smekkleg handlaug og gott skáparými fyrir snyrtivörur og annað í
þeim dúr.
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Alls staðar gaman að vera
Leifur Þorsteinsson hefur starfað 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 margar 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 venjulega er allur farangur trússaður á
milli gististaða,“ segir hann.
Leifur hefur gengið um landið
í tugi ára og segir að gönguþörfin 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 Landmannalaugum suður að Þórsmörk
og þetta var löngu áður en byggð-

Séð niður í Hattver, Torfajökull í baksýn.

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 Fjörður, Hvanndali, Héðinsfjörð, Borgarfjörð 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 kolvitlaust veður,“ bætir hann svo við
að lokum og hlær.
emilia@frettabladid.is

Nýjung á markaðnum í dag

Leifur hefur gengið um landið síðan 1970.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Leifur í góðra vina hópi á Hornströndum.

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

Varanlegt sólpallaefni – framtíðarlausn án viðhalds

- Lengdir : 366cm og 488cm
- Þykkt og breidd : 35mm x 142mm
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OG LITUR HELDUR SÁR UM ËKOMNA
FRAMTÅÈ

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

Þarf ekki bílpróf
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 nokkrum 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 skemmtilegra sem ég geri,“ segir Kári.
Hann telur það algjört aukaatriði að vera með bílpróf því það
sé ekkert mál að hjóla allan ársins
hring. „Á veturna er ég með nagladekk undir hjólinu og það er hægt
að hjóla í hvernig veðri sem er.
Það tekur bara mislangan tíma.“
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AUK ANNARAR SÁRSMÅÈI *¹RNSMÅÈI 63 3
  WWWJARNSMIDICOM

'LERJUNGLUGGAVIÈGERÈIR
-ËÈUHREINSUN GLERJA

3J¹UM UM ÎLL GLERSKIPTI VIÈGERÈIR OG
BREYTINGAR UTANHÒSS SEM INNAN &YRIR
HÒSEIGENDUR OG HÒSFÁLÎG 4ILBOÈ ÖÁR
AÈ KOSTNAÈARLAUSU &AGÖJËNUSTAN EHF
S  
'ARÈSL¹TTUR BEÈAHREINSUN TRJ¹KLIPPING
AR ÖÎKULAGNIR GARÈAÒÈUN OG ALLT ANNAÈ
SEM VIÈKEMUR GARÈINUM +OMUM ¹
STAÈINN OG GERUM VERÈTILBOÈ ÖÁR AÈ
KOSTNAÈARLAUSU 'ARÈLÅF S  

2AFVIRKJUN

&LÅSALÎGN MÒRVINNA
M¹LUN SMÅÈI

6ANTAR ÖIG M¹LARA

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

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


!LOE VERA DRYKKURINN
6AR MEÈ RISTIL OG MAGAVANDA
M¹L Å  ¹R !LOE 6ERA N¾RINGAR
DRYKKURINN HJ¹LPAÈI MÁR
3J¹LFST¾ÈUR DREIFINGARAÈILI &,0
'UÈMUNDUR ! *ËHANNSSON S
  EÈA ¹ WWWEVERIS
&RÅ HEIMSENDINGARÖJËNUSTA

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

6ERKFAG EHF

"ÒSLËÈAFLUTNINGAR
"ÒSLËÈARFLUTNINGAR

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

4ÎKUM AÈ OKKUR ALLT VIÈHALD HÒSA SS
MÒRUN M¹LUN FLOTUN GLERJUN RENNUR
NIÈURFÎLL BLIKK OFL 5PPL Å S  

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

!LHLIÈA VIÈHALD FASTEIGNA INNAN OG UTAN
3     

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

-ÒRVIÈGERÈIR TRÎPPUR OG M¹LUN GERIÈ
TILBOÈ INNAN VIKU YÈUR AÈ KOSTNAÈAR
LAUSU (INRIK  

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

-AGNHÒS EHF

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

-ÒRVIÈGERÈIR OG M¹LUN

"ÒSLËÈAFLUTNINGAR

OG ALLIR ALMENNIR FLUTN !UKAMAÈUR
MENN EF ËSKAÈ ER 3TËR S  
MILLIST¾RÈ S  

4), 3®,5

3TÅFLUÖJËNUSTA

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

(ÒSAVIÈHALD

3L¹TTUVÁLAMARKAÈURINN

4RAKTOR HP"RIGGS  3TRATTON VÎKVA
SKIPTUR SL¹TTUBREIDD  CM 6ORTILBOÈ

3L¹TTUVÁLAMARKAÈURINN
6AGNHÎFÈA  2VK 3  

'ARÈYRKJA

4), 3®,5
Vesturvör 7 - 200 Kópavogi
Sími 511 20 55 - fax 511 2056

&ELLI TRÁ KLIPPI GRISJA OG SNYRTI RUNNA
(ALLDËR GARÈYRKJUM 3  

Úrval verkfæra í miklu úrvali.

4RJ¹KLIPPINGAR
GRISJUN OG LISTR¾NAR
KLIPPINGAR ¹RATUGA REYNSLA !FSL¹TTUR FYRIR
ELDRI B OG ÎRYRKJA 5PPL Å S  
'UNNAR

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

4ÎKUM AÈ OKKUR HELLULAGNIR SKJËT OG
GËÈ ÖJËNUSTA 33 HELLULAGNIR 3 
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RANGUR MEÈ (ERBALIFE 2¹ÈGJÎF OG EFT
IRFYLGNI %DDA "ORG WWWLIFSSTILLIS 3
 
,ÁTTARA LÅF MEÈ (ERBALIFE +AUPAUKI OG
¹RANGURSTENGD VERÈLAUN 3  OG
  WWWLETTARALIFIS

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

(EIMILIST¾KI

®KUKENNSLA

&R¹B¾RAR EIGNIR TIL SÎLU OG LEIGU Å
4ORREVIEJA ¹ 3P¹NI 6IÈ BJËÈUM UPP ¹
PERSËNULEGA OG GËÈA ÖJËNUSTU OG EIGNIR
¹ BETRA VERÈI +ÅKTU ¹ OKKUR ¹ÈUR EN ÖÒ
LEITAR ANNAÈ 3ÕNISHORN AF EIGNASKR¹
ER ¹ WWWHGH PROPERTIESCOM .¹NARI
UPPL F¹ST HJ¹ (ÎLLU Å S   OG HJ¹
(AFDÅSI Å S  

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

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


2YKSUGUKERFI 4ILBOÈ
 KR 

.UDD
6ILTU NUDD  (AFÈU SAMBAND Å SÅMA
 

3NYRTING

!MERICAN 3TYLE
6ANTAR ÖIG GËÈA VINNU Å FÎSTU
VAKTAVINNUKERFI ,AUSAR STÎÈ
UR Å SAL ¹ !MERICAN 3TYLE Å
(AFNARFIRÈI OG INN ¹ GRILL ¹
"ÅLDSHÎFÈA
%NGA FEIMNI S¾KTU UM ¹
AMERICANSTYLEIS

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

HEIMILIÐ
(ÒSGÎGN

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

&ATNAÈUR
3KRADDARINN ¹ HORNINU

&ATABREYTINGAR STYTTUM BUXUR ¹ MEÈAN
BEÈIÈ ER 3KRADDARINN ¹ HORNINU
,INDARGÎTU  3  

(REINGERNING
«SKUM EFTIR AÈ R¹ÈA NÒ ÖEGAR
STARFSKRAFT TIL AÈ SJ¹ UM
HREINGERNINGAR OG BËNVINNU
¥SLENSKUKUNN¹TTA SKILYRÈI
5PPL Å S     

 HERB   FM ÅBÒÈ TIL LEIGU ¹ SV¾ÈI
 FR¹  JÒNÅ TIL  SEPTl LEIGA 
ÖÒS PER M¹N  M¹N FYRIRFRAM TRYGG
INGARVÅXIL 5PPL Å S   ¶ËRÈUR
 TIL  HERB ÅBÒÈ TIL LEIGU Å  M¹N Å
SUMAR MEÈ HÒSG  ÖÒS ¹ M¹N 3
 

¥BÒÈ TIL LEIGU LANGTÅMA
LEIGA

¥SBAR"OOZTBAR
+RINGLUNNI

'ËÈ JA HERB ÅBÒÈ TIL LEIGU Å  2VK
-¹NAÈARLEIGA  PLÒS HÒSSJËÈUR
KR   ,AUS  MAÅ 4RYGGINGARFÁ
JA M¹NAÈA LEIGA HUGASAMIR SENDI
TÎLVUPËST TIL VIDARH EMAXIS

«SKAR EFTIR AÈ R¹ÈA Å EFTIRFAR
ANDI STÎRF (EILT OG H¹LFT STARF
OG HLUTASTÎRF SEINNI PART OG UM
HELGAR
%INUNGIS TRAUST OG HEIÈARLEGT
FËLK KEMUR TIL GREINA 5PPL Å S
  +RISTINN

(ÒSN¾ÈI ËSKAST
$ÕRAHALD
/LD #HARM "ORÈSTOFUBORÈ OG  BORÈ
STOFUSTËLAR TIL SÎLU 3ÅMI   
 

3OLID 'OLD
3OLID 'OLD

!NTÅK

"ARKING AT THE -OON VINNU
HUNDAFËÈUR

«SKA EFTIR STÒDÅËÅBÒÈ EÈA  HERB FYRIR
EINSTAKLING MIÈSV¾ÈIS 3  
 REGLUSAMIR MENN ËSKA EFTIR  HERB
ÅBÒÈ Å 2VK HELST MIÈSV¾ÈIS 5PPL Å S
  %INAR
 MANNA FJÎLSK ËSKA EFTIR ÅBÒÈ Å
'ARÈAB¾ EÈA (AFNARFJARÈARSV¾ÈI
2EGLUSÎM OG REYKLAUS 5PPL Å S 
 EÈA EMAIL DHARPO GMAILCOM

¥SBÒÈIN FHEIMUM
«SKAR EFTIR AÈ R¹ÈA Å EFTIRFARANDI
STÎRF HEILT OG H¹LFT STARF Å DAG
VINNU OG HLUTASTÎRF SEINNI PART
¹ KVÎLDIN OG UM HELGAR
%INUNGIS TRAUST OG HEIÈARLEGT
STARFSFËLK KEMUR TIL GREINA
5PPL Å S   'UÈRÒN

 KG 
 KG 
$ÕRAB¾R

.AGLASKËLI ,A &AME
"OÈIÈ ER UPP¹ N¹MSKEIÈ Å
NAGLA¹SETNINGU N¹MSKEIÈ
HEFJAST  +ENNARI 2ËSA
"JÎRK (AUKSDËTTIR MARGFALDUR
ÅSLANDSMEISTARI
6ERÈ KR INNIFALIÈ ER
STARTPAKKI MEÈ ÎLLU
)NNRITUN HAFIN ¹ NEGLUROGLISTIS
OG Å S  

3UMARBÒSTAÈIR

(LÅÈASM¹RA  OG 3M¹RALIND
+ËP WWWDYRABAERIS

-OSFELLSBAKARÅ
!NTÅK ¹ 3ELFOSSI 3PENNANDI HLUTIR AÈ
KOMA UPPÒR KÎSSUNUM KÅKTU ¹ WWW
MADDOMURNARCOM

-OSFELLSBAKARÅ ¹ (¹ALEITISBRAUT
  2VK ËSKAR EFTIR GËÈU
FËLKI TIL STARFA Å AFGREIÈSLU
6INNUTÅMINN ER FR¹   VIRKA
DAGA OG EINN DAG AÈRA HVERJA
HELGI %INNIG VANTAR HELGAR
STARFSFËLK
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR
%MMA Å S   EÈA ¹
STAÈNUM

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

!46)..!
-ALINOIS HVOLPAR TIL SÎLU  GOTIÈ ¹
¥SLANDI 5NDAN ¥SL -EISTURUM 3KR
OG ÎRM HJ¹ (2&) &R¹B¾RIR VINNU OG
FJÎLSK HUNDAR 5PPL Å S   OG
WWWISMALINOIS

'L¾SILEGT  FM SUMARHÒS TIL SÎLU
4ILBÒIÈ UNDIR KL¾ÈNINGU OG KL¹RT TIL
FLUTNINGS 5PPL Å S  

-OSFELLSBAKARÅ
-OSFELLSB¾ ËSKAR EFTIR GËÈU
FËLKI TIL STARFA Å AFGREIÈSLU Å
EFTIRTALIN STÎRF &R¹  
VIRKA DAGA OG EINN DAG AÈRA
HVERJA HELGI %INNIG EFTIR H¹DEGI
FR¹   VIRKA DAGA OG
EINN DAG AÈRA HVERJA HELGI
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITA
SLAUG Å SÅMA    


!TVINNUHÒSN¾ÈI
6INNUSKÒR ËSKAST TIL KAUPS EÈA LEIGU
TIL LENGRI EÈA SKEMMRI TÅMA 5PPL Å S
 
4IL SÎLU !M #OCKER 3PANIELHVOLPAR
ÎRMERKTIR ¾TTBËK FR¹ (2&¥ 5PPL Å S
  OG WWWCARALESNET
#HIHUAHUA HVOLPAR TIL SÎLU SPRAUTAÈIR
ÎRMERKTIR OG MEÈ ¾TTBËK 3ÅMI 

 M¹NAÈA #HIHUAHUA HVOLPUR SEM
KANN AÈ SYNGJA TIL SÎLU ,JÒFUR OG
SKEMMTILEGUR F¾ST ¹ H¹LFVIRÈI 3 
   

'EYMSLUHÒSN¾ÈI
¶INN EIGIN GEYMSLUBÅLSKÒR   OG 
M %INNIG BRETTI "ÒSLËÈIR FYRIRT¾KI
IÈNAÈARMENN 5PPHITAÈ OG VAKTAÈ 3
  WWWGEYMSLAEITTIS
"ÒSLËÈAGEYMSLA /LIVERS GEYMIR BÒSLËÈIR
INNSIGLAÈAR Å PLASTI ¹ BRETTUM 3TARFAÈ Å
 ¹R 'EYMT Å VÎKTUÈU OG UPPHITUÈU
HÒSN¾ÈI 3     
3¾KJUM OG SENDUM BÒSLËÈIRNAR

0ÅPULAGNIR

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

&AGLAGNIR EHF ËSKA EFTIR AÈ R¹ÈA VANA
PÅPULAGNINGAMENN VEGNA MIKILLA VERK
EFNA 5PPL Å SÅMA   3TEINAR

"ÅLSKÒR
"ÅLSKÒR ËSKAST EÈA LÅTIÈ IÈNAÈARHÒSN¾ÈI
5PPL Å S  

'ISTING
/RLOFSHÒS ¹ !KUREYRI

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

ATVINNA
!TVINNA Å BOÈI

HÚSNÆÐI
!TVINNA

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

«SKUM EFTIR AÈ R¹ÈA MENN VANA
HÒSAVIÈGERÈUM
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  
2ÒNAR

3ERRANO (RINGBRAUT
!FGREIÈSLA
«SKUM EFTIR AÈ R¹ÈA STARFSFËLK
Å FULLT STARF VIÈ AFGREIÈSLU ¹
3ERRANO VIÈ (RINGBRAUT 6IÈ
LEITUM AÈ J¹KV¾ÈU DUGLEGU OG
LÅFSGLÎÈU FËLKI  ¹RA EÈA ELDRI
TIL AÈ VINNA ¹ SKEMMTILEGUM
VINNUSTAÈ (VETJUM FËLK ¹ ÎLLUM
ALDRI TIL AÈ S¾KJA UM 6ERÈUR
AÈ GETA BYRJAÈ STRAX (¾GT ER
AÈ S¾KJA UM ¹ WWWSERRANO
ISATVINNA
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR ,ENA
Å SÅMA  
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'RÎFUMAÈUR ËSKAST
¹  TONNA GRÎFU
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  
5MHVERFISPRÕÈI

!LLRA BEST AÈALVERKTAKAR
.¾STI "AR
3TARFSFËLK ËSKAST ¹ BAR Å SAL OG
Å DYRAVÎRSLU ,¹GMARKSALDUR ER
 ¹RA
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  
EFTIR KL 

«SKUM EFTIR GËÈU FËLKI TIL STARFA
VIÈ JARÈVEGSFRAMKV¾MDIRHELLU
LAGNIR HJ¹ TRAUSTU FYRIRT¾KI
%INUNGIS VANIR MENN KOMA TIL
GREINA
5PPL VEITIR *ÒLÅUS Å S  

ËSKAR EFTIR ÖJËNUM OG BARÖJËN
UM Å FULLT STARF OG HLUTASTARF
5PPL ¹ STAÈNUM EÈA ¹ VEGA
MOT VEGAMOTIS

/KKUR Å GOLFSK¹LANUM ¹
+ORPÒLFSSTÎÈUM VANTAR MATR¹È
EÈA MANNESKJU VANA Å ELDHÒSI
5PPL Å S   6ILBORG
%FTIR KL

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

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

3KEMMTILEG OG L¾RDËMS
RÅK STÎRF 
3V¾ÈISSKRIFSTOFA UM M¹LEFNI
FATLAÈRA ¹ 2EYKJANESI LEITAR AÈ
STARFSFËLKI TIL SUMARSTARFA SEM
OG FRAMTÅÈARSTARFA %RUM STARF
R¾KT ¹ STËRHÎFUÈBORGARSV¾ÈINU
.¹NARI UPPLÕSINGAR UM STÎRFIN
ERU VEITT Å SÅMA   OG ¹
HEIMASÅÈUNNI WWWSMFRIS

(LAÈB¾R #OLAS HF «SKUM EFTIR VÎNUM
MANNI ¹ VÎRUBÅL MEÈ KRANA TIL STARFA
STRAX HJ¹ (LAÈB¾ #OLAS .¹NARI UPPLÕS
INGAR Å SÅMA   EÈA  

3TARFSKRAFTUR ËSKAST Å VERSLUN OG VEIT
INGASTAÈ 5PPL Å S    

2IZZO 0IZZERIA ËSKUM EFTIR HRESSUM
STELPUM Å AFGREIÈSLUSTÎRF 'ËÈ LAUN Å
BOÈI !LDURSTAKMARK  ¹RA .¹NARI
UPPL GEFUR 'ÅSLI Å S  

%ITT AF ST¾RRI HËTELUM 2EYKJAVÅKUR ËSKAR
EFTIR YFIRMATREIÈSLUMANNI TIL STARFA
HUGASAMIR SENDI UMSËKNIR OG FYRIR
SPURNIR ¹ VIGDIS ICEHOTELSIS

&UNDIÈ

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

Fjóluvellir 221 Hafnarfjörður
glæsilegt raðhús á einni hæð.

'R¹BRÎNDËTT L¾ÈA TAPAÈIST FR¹
$ÕRASPÅTALANUM Å 6ÅÈIDAL

6INSAMLEGAST HAFIÈ SAMBAND Å S 
   

4ILKYNNINGAR
(¹SETA VANTAR STRAX Å  V TIL GR¹SLEPPU
VEIÈA ¹  T TRILLU FR¹ 3AUÈ¹RKRËKI 5PPL Å
S   EÈA  

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

Suðurhólar, 111 Reykjavík, 4ra herb.

µMISLEGT
%NGAR SKULDIR (¾RRI
TEKJUR

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

3TARFSFËLK Å 'ARÈVINNU

«SKA EFTIR STARFSKRÎFTUM Å GARÈSL¹TT OG
UMHIRÈU 5PPL Å S   'ARÈLÅF

%F SVO ER Ö¹ LANGAR OKKUR AÈ F¹
ÖIG Å VINNU 6EGNA MIKILLA ANNA
ÖURFUM VIÈ AÈ B¾TA VIÈ NOKKR
UM SENDLUM 6IÈ BJËÈUM UPP¹
SVEIGJANLEGAN VINNUTÅMA ENGIN
N¾TURVINNA  3TARFIÈ HENTAR
B¾ÈI STELPUM OG STR¹KUM OG
PASSAR VEL MEÈ SKËLA
%F ÖETTA ER STARF SEM G¾TI
HENTAÈ ÖÁR HAFÈU Ö¹ SAMBAND
VIÈ -ARÅU Å SÅMA  
EÈA SENDU EMAIL ¹ JUSTEAT
JUSTEATIS

6EITINGAHÒSIÈ
.INGS (LÅÈARSM¹RA
3UÈURLANDSBRAUT 
3TËRHÎFÈA

4APAÈ

6ANTAR STARFSKRAFT Å  STARF Å (AFNAFIRÈI
VIÈ R¾STINGAR ¹ KVÎLDINN EÈA MORGNANA
%INNIG VANTAR STARFSMANN Å  R¾ST
INGAR ¹ SV¾ÈI  5PPL GEFUR 3TEF¹N Å
S   -ILLI   

9FIRMATREIÈSLUMAÈUR

«SKUM EFTIR MÎNNUM MEÈ
VINNUVÁLARÁTTINDI OG MEIRAPRËF
'ËÈ LAUN Å BOÈI N¾G VINNA
5PPL Å S  

TILKYNNINGAR

«SKUM EFTIR MÎNNUM Å HELLULAGNIR OG
LËÈAVINNU 5PPL Å SÅMA   OG
  (ELLUR OG GARÈAR EHF

6ANAN H¹SETA VANTAR ¹ BEITNINGARVÁLAR
B¹T 5PPL Å S     

*# -OKSTUR
%RTU HRESS STUNDVÅS OG
¹TTU BÅL ,ANGAR ÖIG AÈ
VINNA ¹ STAÈ ÖAR SEM
GAMAN ER Å VINNUNNI

3UMARSTARF ¹ !KUREYRI

6ANTAR DUGLEGT OG ¹REIÈANLEGT FËLK Å
VINNU VIÈ SL¹TT ¹ !KUREYRI 6ERÈA AÈ VERA
MEÈ BÅLPRËF OG GETA UNNIÈ SJ¹LFST¾TT
5PPL Å S  

6ANUR VÁLAMAÈUR MEÈ MEIRAPRËF ËSK
AST 5PPL Å S      
 

3UMARSTARF

6EITINGAHÒSIÈ 6EGAMËT

3TUNDVÅS STARFSKRAFTUR ËSKAST TIL ÕMISSA
STARFA Å MATVÎRUVERSLUN (LUTASTARF
KEMUR TIL GREINA "ÅLPRËF ¾SKILEGT ÖË EKKI
SKILYRÈI 5PPL Å S   +JÎTHÎLLIN
(¹ALEITISBRAUT

Frum

"ÒR EHF 6AKTSTJËRI
"ÒR EHF ËSKAR EFTIR AÈ R¹ÈA
VAKTSTJËRA MEÈ LYFTARARÁTTINDI
6AKTAVINNA &RAMTÅÈARSTARF %KKI
YNGRI EN  ¹RA
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  
5MSËKNIR EINNIG ¹ STAÈNUM
"¾JARFLÎT  'RAFARVOGI

&!34%)'.)2

%INKAM¹L

(¹SETA VANTAR STRAX Å  V TIL GR¹SLEPPU
VEIÈA ¹  T TRILLU FR¹ 3AUÈ¹RKRËKI 5PPL Å
S   EÈA  
3ËMI 'ILSBÒÈ  'ARÈAB¾ ËSKAR EFTIR
STARFSFËLKI Å FRAMLEIÈSLU 6INNUTÅMI ALLA
VIRKA DAGA FR¹   5PPLÕSINGAR ¹ STAÈN
UM EÈA S  
®LGERÈIN %GILL 3KALLAGRÅMSSON EHF ËSKAR
EFTIR AÈ R¹ÈA STARFSMENN Å ¹FYLLINGAR
,EITAÈ ER AÈ SAMVISKUSÎMUM OG STUND
VÅSUM EINSTAKLINGUM 5M FRAMTÅÈARSTARF
ER AÈ R¾ÈA OG STARFSHLUTFALL ER 
HUGASAMIR SENDI UMSËKN ¹ NETFANGIÈ
BIRGIR EGILSIS FYRIR  MAÅ NK

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, baðherbergi, eldhús, stofu og borðstofu. Nýtt gler er í öllum gluggum 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

!TVINNA ËSKAST
!6- 3OLUTIONS GETA
FUNDIÈ FYRIR YKKUR FR¹
B¾RA STARFSKRAFTA FR¹
%NGLANDI

5NGUR VEL ÒTLÅTANDI  ¹RA KK LEITAR
EFTIR VILLTUM N¹NARI KYNNUM VIÈ ELDRI
KONU   ¹RA (AFIÈ SAMBAND Å E M
ELDRI VISIRIS

B¾ÈI KARLA OG KONUR SVO
SEM BYGGINGARIÈNAÈI MAT
REIÈSLUFËLK ÖJËNUSTUFËLK FËLK
ÒR TÎLVUGEIRANUM ®LL HAFA
MIKLA REYNSLU ¹ SÅNU SVIÈI
!6- 3OLUTIONS GETA BOÈIÈ
UPP ¹ LAUSR¹ÈNA STARFSMENN
TIL SKAMMS TÅMA ÖEGAR UM
VEIKINDI FRÅ EÈA SKAMMAN FYR
IRVARA ER AÈ R¾ÈA 6IÈ KOMUM
VEL FRAM VIÈ STARFSFËLK OKKAR 
AFKÎSTIN ERU EFTIR ÖVÅ

(UNDURINN OKKAR F¾ST GEFINS (ANN ER
SVARTUR  M¹NAÈA ,ABRADORBLENDINGUR
MJÎG BLÅÈUR OG HEFUR ALIST UPP MEÈ
BÎRNUM 6IÈ ËSKUM EFTIR GËÈU HEIMILI
FYRIR HANN SEM FYRST 5PPLÕSINGAR Å SÅMA
  OG  

Á fyrstu hæð, 227 fm. atvinnuhúsnæði. Er í dag sjúkraþjálfun. Gæti hentað vel sem t.d. heilsuræktarstöð, til skrifstofuhalds eða nánast hvaða atvinnustarfsemi sem er. Góð aðkoma og glæsileg sameign. Laust 1. maí.

Til sölu eða leigu.

3J¹IÈ SÅÈUNA OKKAR WWWAVM
IS EÈA HRINGIÈ Å !LAN  
EMAIL AVM AVMIS

FYRSTUR
MEÐ
FRÉTTIRNAR

"JÎRNSBAKARÅ VESTURB¾ ËSKAR EFTIR STARFS
KRAFTI TIL AFGREIÈSLUSTARFA 6INNUTÅMI ER
FR¹ KL   (ELGA GEFUR FREKARI
UPPLÕSINGAR Å SÅMA  

-ÎTUNEYTI

-ATR¹ÈUR ËSKAST Å  MANNA MÎTUNEYTI
6AKTAVINNA  HUGASAMIR HAFI SAMBAND
¹ NETFANGIÈ LOVISA SIMNETIS

"AKARÅ "ÅSTRË RMÒLA

«SKUM EFTIR STARFSKRAFTI Å ALMENNT VEIT
INGA OG AFGREIÈSLUSTARF  ¹RA OG ELDRI
BÅLPRËF KOSTUR 5PPL Å S  

www.visir.is
-ÒRARAR !4(  ¹RA MEÈ H¹LFS ¹RS
REYNSLU MJÎG ¹HUGA OG VINNUSAMUR
ËSKAR EFTIR FRAMTÅÈARJOBBI HJ¹ MEISTARA
GET BYRJAÈ  OG EKKI V¾RI ÖAÈ VERRA
AÈ FARA Å FLÅSARNAR   «LI

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

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


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

&!34%)'.)2

BÆR

m.b Bresi

Verð: TILBOÐ

m.b Álftafell

Stærð: 13 bt

AK - 100
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

BÆR

Ágústa
Friðfinnsdóttir
lögg. fasteignasali

Benedikt
Sölufulltrúi

Verð: TILBOÐ
Stærð: 65 bt

SU - 100
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

Ágústa
Friðfinnsdóttir
lögg. fasteignasali

Benedikt
Sölufulltrúi

861 2743

861 2743

benni@remax.is

benni@remax.is
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+RAFTAÚ AUGLÕSIR EFTIR EINBÕLISHÒSI
EÈA STËRRI ÅBÒÈ TIL LEIGU ¹
HÎFUÈBORGARSV¾ÈINU EÈA Å GRENND
+RAFTAÚ EHF S  

6IÈSKIPTAVINIR ATHUGIÈ
6EGNA ¹RSH¹TÅÈARFERÈAR STARFSFËLKS FR¹ OG MEÈ  APRÅL
TIL  MAÅ MINNUM VIÈ ¹ AÈ FYRIRT¾KIÈ VERÈUR LOKAÈ
M¹NUDAGINN  APRÅL &ÎSTUDAGINN  APRÅL
VERÈUR OPIÈ EN ÖË EKKI MEÈ FULLRI STARFSEMI

.AGLAFR¾ÈINGUR
6ANUR NAGLAFR¾ÈINGUR ËSKAST

!ÈALFUNDUR !STMA OG OFN¾MISFÁLAGSINS

!34-! /' /&.-)3&¡,!')¨
HELDUR !¨!,&5.$
&IMMTUDAGINN  MAÅ NK KL  AÈ 3ÅÈUMÒLA 
Å HÒSAKYNNUM 3¥"3
$AGSKR¹
6ENJULEG AÈALFUNDARSTÎRF
,AGABREYTINGAR

(EILSA OG FEGURÈ
(¹ALEITISBRAUT  
S   o GSM   ,INDA

!UGLÕSING UM SKIPULAG
(AFNARFJARÈARB¾R
4ILLAGA AÈ NÕJU DEILISKIPULAGI +APELLUHRAUN
 ¹FANGI Å (AFNARÙRÈI
"¾JARSTJËRN (AFNARFJARÈAR SAMÖYKKTI ¹ FUNDI SÅNUM
ÖANN  APRÅL  AÈ AUGLÕSA TIL KYNNINGAR TILLÎGU AÈ
NÕJU DEILISKIPULAGI +APELLUHRAUN  ¹FANGI Å (AFNARÙRÈI
Å SAMR¾MI VIÈ  GR SKIPULAGS OG BYGGINGARLAGA NR
 MSBR
$EILISKIPULAGIÈ FELST Å AÈ SKIPULAGÈAR ERU  NÕJAR IÈNAÈ
ARLËÈIR Å ÚOKKI " SUNNAN 3TRAUMSVÅK
$EILISKIPULAGIÈ VERÈUR TIL SÕNIS Å ÖJËNUSTUVERI (AFNAR
FJARÈARB¾JAR 3TRANDGÎTU  FR¹  APRÅL   MAÅ
 .¹NARI UPPLÕSINGAR ERU VEITTAR ¹ SKIPULAGS OG
BYGGINGARSVIÈI
¶EIM SEM TELJA SIG HAGSMUNA EIGA AÈ G¾TA ER GEÙNN
KOSTUR ¹ AÈ GERA ATHUGASEMDIR VIÈ BREYTINGUNA OG SKAL
ÖEIM SKILAÈ SKRIÚEGA TIL SKIPULAGS OG BYGGINGARSVIÈS
(AFNARFJARÈARB¾JAR EIGI SÅÈAR EN  JÒNÅ  ¶EIR SEM
EKKI GERA ATHUGASEMD VIÈ BREYTINGUNA TELJAST SAMÖYKKIR
HENNI
3KIPULAGS OG BYGGINGARSVIÈ (AFNARFJARÈAR

4), 3®,5

4¾KJAMENN
BÅLSTJËRAR OG VERKAMENN
6EGNA MIKILLA VERKEFNA VANTAR OKKUR
T¾KJAMENN BÅLSTJËRA OG VERKAMENN TIL STARFA SEM FYRST

5PPLÕSINGAR VEITIR 'UNNAR Å SÅMA  

3AMKV¾MT SKIPULAGS OG BYGGINGARLÎGUM NR
MEÈ SÅÈARI BREYTINGUM AUGLÕSIR B¾JARSTJËRN SVEITARFÁLAGS
INS RBORGAR TILLÎGU AÈ DEILISKIPULAGI LËÈARINNAR .ORÈUR
HËLAR  ¹ 3ELFOSSI
&YRIRHUGAÈ ER AÈ BYGGJA  DEILDA LEIKSKËLA ¹ LËÈINNI SEM
ER   M AÈ ST¾RÈ OG NÕTINGARHLUTFALL ALLT AÈ  
4EIKNINGAR OG GREINAGERÈ MUN LIGGJA FRAMMI ¹ SKRIFSTOFU
FRAMKV¾MDA OG VEITUSVIÈS RBORGAR !USTURVEGI  3EL
FOSSI FR¹ OG MEÈ ÙMMTUDEGINUM  APRÅL TIL OG MEÈ
ÙMMTUDAGSINS  MAÅ 
¶EIM SEM TELJA SIG EIGA HAGSMUNA AÈ G¾TA ER GEÙNN
KOSTUR ¹ AÈ GERA ATHUGASEMDIR VIÈ SKIPULAGSTILLÎGUNNI
&RESTUR TIL AÈ SKILA INN ATHUGASEMDUM RENNUR ÒT ÙMMTU
DAGINN  JÒNÅ  OG SKAL ÖEIM SKILAÈ SKRIÚEGA TIL
SKIPULAGS OG BYGGINGARFULLTRÒA ¹ SKRIFSTOFU FRAMKV¾MDA
OG VEITUSVIÈS !USTURVEGI   p 3ELFOSSI
 SAMA TÅMA ER TEIKNING OG GREINAGERÈ TIL KYNNINGAR
¹ HEIMASÅÈU RBORGAR HTTPWWWARBORGIS ÖAR
SEM H¾GT ER AÈ SKOÈA HANA OG SENDA ATHUGASEMDIR
TIL SKIPULAGS OG BYGGINGARFULLTRÒA Å NETFANGI
SKIPULAG ARBORGIS
¶EIR SEM EKKI GERA ATHUGASEMDIR VIÈ TILLÎGUNA INN
AN OFANGREINDS FRESTS TELJAST
SAMÖYKKJA HANA
3ELFOSSI  APRÅL 
"¹RÈUR 'UÈMUNDSSON SKIPULAGS OG
BYGGINGARFULLTRÒI RBORGAR

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

!TVINNA 6ERKSTJËRI
.ÕTT HÒS EHF 3EYLUBRAUT   2EYKJANESB¾ FRAMLEIÈIR
OG BYGGIR EININGAHÒS &RAMLEIÈSLAN FER FRAM Å VERKSMIÈJU
FYRIRT¾KISINS AÈ 3EYLUBRAUT 
3TARFSSVIÈ
$AGLEG STJËRNUN ¹ BYGGINGASTAÈ
'¾ÈAEFTIRLIT OG VINNA VIÈ ÖRËUN ¹ G¾ÈAKERÙ

3EYLUBRAUT 
 2EYKJANESB¾
3ÅMI  
&AX  
WWWNYTTHUSIS
.ETFANG KJARTAN NYTTHUSIS

.ORÈURHËLAR  ¹ 3ELFOSSI

Til sölu með eigin innflutning og góða álagningu, ásamt fínum samböndum. Góð uppgrip
framundan. Verð ca. 12 m. Svar merkt:
„Tækifæri“ sendist á netfang: galle@isl.is.

HAFBERG GRINDAVÍK GK- 17

5MSËKNARFRESTUR ER TIL OG MEÈ  MAÅ NK .¹NARI UPPLÕSING
AR VEITIR +JARTAN 2AGNARSSON Å S   OG  

UM TILLÎGU AÈ DEILISKIPULAGI LËÈARINNAR

Heildsala – Smásala

5MSËKNIR M¹ FYLLA ÒT ¹ HEIMASÅÈU (¹FELLS
WWWHAFELLIS EÈA ¹ SKRIFSTOFU OKKAR AÈ
3KEIFUNNI 

(¾FNISKRÎFUR
(ÒSASMIÈUR RÁTTINDI BYGGINGASTJËRA NAUÈSYNLEG
2EYNSLA AF SMÅÈI TIMBURHÒSA
(¾FNI Å MANNLEGUM SAMSKIPTUM
*¹KV¾TT HUGARFAR
'ËÈ ÖEKKING ¹ %XCEL
'ËÈ KUNN¹TTA Å ÅSLENSKU OG ENSKU

!UGLÕSING

3TJËRNIN

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.

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

MARKAÐ
A URINN
R

Hefur
vinninginn

62% FLEIRI LESENDUR
Í ALDURSHÓPNUM 18–49 ÁRA
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.

F í t o n / S Í A

F I 0 1 9 9 0 2

Horfðu á Markaðinn í símanum

Í hádeginu kl 12:12 á Stöð 2

Markaðurinn á visir.is alla daga

MARKAÐURINN – VIÐSKIPTAFRÉTTIR ALLA DAGA VIKUNNAR

66,8%
Aldurshópurinn 18–49. Könnun Capacent mars 2007

60%

50%

40%

35,3%

34,7%

30%

20%

10%

Þjóðin veit hvað hún vill
Auglýsendur athugið. Nýjasta lestrarkönnun Capacent sýnir að bilið milli Frétta-

Fréttablaðið eykur forskotið

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.

F í t o n / S Í A

– Mest lesið
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Vinna, vöxtur og velferð
5-2¨!.
3TJËRNM¹L

Á

hersla á atvinnu, öflugt og
stöðugt hagkerfi og velferð
allra þjóðfélagsþegna er samofin hugmyndafræði Framsóknarflokksins. Til þess að líf einstaklinga, fjölskyldna og samfélagsins í
heild sé í jafnvægi verða þessi þrjú
grunnstef ávallt að vera til staðar. 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 landinu og afkomumöguleika fjölskyldna en atvinnuleysi. Sem
betur fer hefur
okkur á undanförnum
árum
tekist að halda
atvinnuleysi í al&!..µ
gjöru lágmarki
'5..!23$«44)2
eða að meðaltali um 3%. Framsóknarflokkurinn 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 Framsóknarmanna að stækka þjóðarkökuna því
þannig fáum við meira til skiptanna.
Við höfum séð það á undanförnum árum að breytingar í rekstrarumhverfi 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 vinstrimenn spáðu. Landsmenn hafa fundið fyrir hagsæld enda hefur hag-

vöxtur hér á síðustu árum mælst allt
að 8%. Það hafa orðið ýmsar breytingar á skattakerfinu sem bæði einstaklingar og fyrirtæki hafa notið
góðs af og kaupmáttur og ráðstöfunartekjur heimila hafa aukist umfram verðbólgu. Það þarf ekki að
fjölyrða um það að Framsóknarflokkurinn hefur tekið þátt í því
að auka um tugi prósenta framlög
til heilbrigðis-, mennta- og félagsmála enda er hér um að ræða málaflokka sem mynda sameiginlegan
grunn samfélagsins sem Framsóknarflokkurinn vill standa vörð um.
Almenn velferð og styrkar grunnstoðir byggja á atvinnu fyrir alla
og stöðugleika í efnahagslegu umhverfi. Framsóknarflokkurinn er
frjálslyndur miðjuflokkur sem

byggir á samvinnuhugsjón. Framsóknarflokkurinn er eini flokkur
landsins sem getur allt frá stofnun skilgreint sig sem miðjuflokk þó
svo að aðrir flokkar vilji nú skreyta
sig með þeirri nafnbót. Framsóknarmenn 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 árangri. Engum er betur treystandi en
Framsóknarflokkum til þess að halda
áfram að koma með beinum hætti að
stjórn landsins, móta þá framtíðarsýn sem við viljum stefna að.
Höfundur er kennari og skipar 6.
sæti á lista Framsóknarflokksins í
Reykjavíkurkjördæmi norður.

Sjúkraliðar
einn, tveir
og þrír
5-2¨!.
&ORMANNSKJÎR 3,&¥

F

ram undan er formannskjör
í Sjúkraliðafélagi Íslands
og heyrir það til tíðinda að þrír
sjúkraliðar hafa gefið kost á sér í
formannssætið en framboðsfrestur rennur
út 26. apríl og
því gætu fleiri
bæst í hópinn.
Áskorun
hefur
komið
frá sjúkraliðum til greinarhöfundar um (%,'! $®''
að gefa kost 36%22)3$«44)2
á sér til formannskjörs SLFÍ og hefur hann
orðið við þeirri áskorun. Mörgum sjúkraliðum finnst tímabært
að skipta um formann. Hér er um
verðugt verkefni að ræða og ekki
hægt að skorast undan áskoruninni.
6ILJINN
Styrkur án vilja er eins og stýrislaust skip og veit greinarhöfundur 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 hlutverk sjúkraliða að taka ákvörðun
um hverjum þeir fela það starf
næstu þrjú árin að stýra félaginu sínu.
6ERKEFNIN
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 hennar. Samstilltur hópur sjúkraliða sem starfar að málefnum félagsins þarf í engu að kvíða þótt
stýrimanni sé skipt út, skip verður sjófært jafnt sem áður, siglir
kannski aðra leið á miðin en á
miðin fer það og heldur áfram að
afla.

Höfundur er sjúkraliði og frambjóðandi í formannskjöri SLFÍ.

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

R
ALLI NIR !
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K
L
E
V

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.
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6IÈ HVETJUM LESENDUR TIL AÈ
SENDA OKKUR LÅNU OG LEGGJA ORÈ
Å BELG UM M¹LEFNI LÅÈANDI STUND
AR 'REINAR OG BRÁF SKULU VERA
STUTT OG GAGNORÈ %INGÎNGU ER
TEKIÈ ¹ MËTI EFNI SEM SENT ER
FR¹ 3KOÈANASÅÈUNNI ¹ VISIRIS
¶AR ERU N¹NARI LEIÈBEININGAR 2IT
STJËRN ¹KVEÈUR HVORT EFNI BIRTIST
Å &RÁTTABLAÈINU EÈA 6ÅSI EÈA Å
B¹ÈUM MIÈLUNUM AÈ HLUTA EÈA
Å HEILD SKILINN ER RÁTTUR TIL LEIÈ
RÁTTINGA OG TIL AÈ STYTTA EFNI

Kjóstu F !

forysta fyrir íslenska þjóð

www.xf.is
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Glámur er aftur og afturganga Umfang og rekstur
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að er grafalvarlegt mál þegar
leiklistargagnrýnandi Fréttablaðsins, Páll Baldvin Baldvinsson, aldrei þessu vant, misskilur
það sem hann sér og heyrir. Fyrir
undirritaðan, einn af þremur höfundum 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 andlausu raunveruleikasjónvarpi og
stóriðjuvæðingu landsins með tilheyrandi sölu allrar tiltækrar raforku til álbræðslu, eru sjónarmið
draugsins, sem hann verður sjálfur að bera fulla ábyrgð á.
Það þarf meira en litla glámskyggni til að láta sér yfirsjást
að það er velferð íslensku kjarnafjölskyldunnar sem er höfundum
hjartans mál. Grettir var dæmigerður íslenskur strákur sem hið
ríkisrekna skólakerfi hafði varpað út í ystu myrkur vegna skorts
á sértækum og einstaklingsmiðuðum námsúrræðum. Gretti
tókst þó, í fangelsinu á MiklaHrauni, að öðlast nýja sjálfsvitund, nýja sýn á lífið. Hann vann
með sjálfan sig andlega og líkamlega í fangelsinu, þannig að hann
reyndist tilbúinn í slaginn þegar
Atli bróðir hans hóf framleiðslu
á hinum geysivinsælu Grettisþáttum, 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 íslensku
efni?
«,!&52 (!5+52
Þeirri fullyrð3¥-/.!23/.
ingu 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. Til
allrar hamingju var spiluð hávær
rokkmúsík undir flestum ræðum
Gláms í Borgarleikhúsinu, þannig
að ýmsar af illvígustu athuga-

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.
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. Ríkisfyrirtæki hafa verið seld góðu
fólki sem nú rekur þau með miklum hagnaði. Ofsagróði banka ætti
ekki að vera neinum áhyggjuefni, fremur hitt að ekki þarf

nema rafmagnsbilun eða alvarlegan tölvuvírus til þess að allur
þessi ánægjulegi hagnaður hverfi
eins og dögg fyrir sólu. Áhyggjur
Gláms af íslenskri menningu eru
líka ástæðulausar: íslensk menning er ekki lengur til sem afmarkað fyrirbæri. Íslensk menning er
í dag hnattvædd útrásarmenning, en ekki innilokuð þjóðmenning. 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 auðmenn 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 hálfum vinnudeginum á hnjánum við
sníkjur. Glámur gerir sér ekki
ljóst að listin hefur alltaf þurft að
lifa á sníkjum, nema í Sovétríkjunum sálugu þar sem öllum listamönnum sem eitthvað kvað að var
komið fyrir í Gúlaginu, þar sem
þeir fengu ókeypis fæði og húsnæði til dauðadags. Er það slíkt
kerfi sem Glámur hrópar á?
Í lokin einar gleðifréttir: framhald verður á þáttaröðinni um
Gretti. Kára Stefánssyni uppvakningafræðingi hefur tekist
með genatæknilegum aðferðum
að endurskapa Gretti úr tánögl
sem fannst í Drangey á Skagafirði. Atli, bróðir Grettis, sem
nú er orðinn þriðji ríkasti maður
heims og nýlega keypti tvo píramída í Egyptalandi til að búa í,
ætlar að tjalda öllu til að koma
Gretti á þann stall sem hann verðskuldar: vinsælasta vöðvafjall
í heimi. Og Glámur er alltaf til í
slaginn með sín þjóðlegu afturhaldssjónarmið, ekki satt?
Höfundur er leikskáld.

utanríkisþjónustunnar
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5TANRÅKISÖJËNUSTAN
Vegna fréttaflutnings á síðustu
misserum, m.a. í Fréttablaðinu
laugardaginn 14. apríl, þykir mér
rétt að koma á framfæri upplýsingum um rekstur og umfang
utanríkisþjónustunnar.
Fjárveitingar til hinnar eiginlegu
utanríkisþjónustu
hafa
undanfarin ár numið innan við 1%
af heildarútgjöldum í A-hluta fjárlaga ríkisins. Eftirfarandi tafla
sýnir annars vegar framlög til utanríkisþjónustunnar sem hlutfall
af ríkisútgjöldum í A-hluta fjár- og
fjáraukalaga en hins vegar framlögin sem hlutfall af vergri landsframleiðslu. Hér er aðeins talinn
kostnaður vegna rekstrar og stofnkostnaðar sendiskrifstofa og aðalskrifstofu utanríkisráðuneytisins.
Kostnaður vegna annarra þátta
sem tilheyra utanríkisráðuneytinu, m.a. þróunarmála, friðargæslu
og undirstofnana ráðuneytisins á
Keflavíkurflugvelli, er hér ekki
meðtalinn.

aftur eftir nokkurt hlé), Pretoríu (flutt frá
Mapútó)
og
Þórshöfn
en
einnig eru 6
skrifstofur
Þróunarsamvinnustofnunar
Íslands nú flokkaðar sem sendi0¡452 3'%)233/. ráð, þótt þar
starfi einvörðungu starfsmenn ÞSSÍ og enginn
kostnaður vegna þeirra falli á ut(,54&!,, !& 2¥+)3²4'*®,$5- 4),
2%+342!2 54!.2¥+)3¶*«.5345..!2
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3ENDISKRIFSTOFUR
Sendiskrifstofur eru nú 30 í 24
löndum, og hafa 10 skrifstofur
bæst við síðan árið 2004. Nýjar
sendiskrifstofur hafa verið opnaðar í Nýju Delhí, Róm (opnuð













anríkisþjónustuna.
Skrifstofur
Þróunarsamvinnustofnunar
voru gerðar að sendiráðum til að
styrkja stöðu þeirra en einnig til
að efla net íslenskra sendiráða og
auka þjónustu utanríkisþjónustunnar við almenning og íslensk
fyrirtæki.
Utanríkisráðuneytið hefur því í raun stofnað þrjár
nýjar sendiskrifstofur á tímabilinu frá 2004, þ.e. í Róm, Nýju
Delhi og í Færeyjum.
Höfundur er skrifstofustjóri utanríkisráðuneytisins.
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¶RAUTAGANGA 3AMFYLKINGAR
INNAR p HENNI ÖARF AÈ LINNA
FRAM LIGGUR EITTHVAÈ ILLA FYRIR 3& -ÁR
FINNST ÖAÈ KANNSKI NEÈAR EN ÁG HAFÈI
SJ¹LFUR SP¹È p EN FYRIRSJ¹ANLEGT
&YRRVERANDI FORMAÈUR OG HANS FREK
ASTA LIÈ HLUSTAÈI EKKI ÖEGAR FLOKKS
MENN KUSU )NGIBJÎRGU 3ËLRÒNU SEM
FORMANN p MEÈ SKÕRARA UMBOÈI EN
ÖEKKST HEFUR VIÈ LÅKAR AÈST¾ÈUR Å ÅS
LENSKUM STJËRNM¹LUM %NGINN FLOKKS
FORMAÈUR HEFUR LAGT UPP SÅNA FERÈ
MEÈ JAFN YFIRGN¾FANDI OG SKÕRAN
STUÈNING ALMENNRA FLOKKSMANNA OG
)3' 4IL LIÈS VIÈ Ö¹ KOSNINGU KOMU
HËPAR AF FËLKI SEM EKKI TËKU Ö¹TT Å
GÎMLU FLOKKUNUM EÈA ÖEIM KLÅKUM
SEM ÖAR RÁÈU RÅKJUM
6IÈ V¾NTUM ENDURNÕJUNAR p EN ÖVÅ
MIÈUR Ö¹ HEFUR YFIRGANGUR GAMLA
ÖINGFLOKKSINS REYNST BURÈARMEIRI EN
MÎNNUM DATT Å HUG 'AMALDAGS KLÅK
UR OG BANDALÎG HAFA HALDIÈ NIÈRI
ÖEIRRI ENDURSKÎPUN SEM
)NGIBJÎRG VAR KOSIN TIL AÈ
LEIÈA
"ENEDIKT 3IGURÈSSON
HTTPBLOGGVISIRIS
BENSI

.ÕR BAR¹TTUSÎNGVUR ALDRAÈRA
6ÁR ¥SLENDINGAR ERUM SKRÅTIN ÖJËÈ
6IÈ VINNUM LENGSTAN VINNUDAG Å %VR
ËPU HÁR ER ATVINNUÖ¹TTTAKA SÒ H¾STA
Å HEIMI SEM SKÕRIST MA AF ÖVÅ AÈ FËLK
ELDRA EN SEXTUGT VINNUR MEIRA HÁR ¹
LANDI EN ANNARS STAÈAR /G NÒ ER UM
R¾ÈAN ¹ ÖANN VEG AÈ DRAGA ÒR SKERÈ
INGAR¹KV¾ÈUM ÖANNIG AÈ ÎRYRKJAR OG
ELDRI BORGAR GETI UNNIÈ MEIRA ¥ SIÈ
MENNTUÈUM ÖJËÈUM UMHVERFIS OKKUR
ER ÖAÈ TALIÈ ÒRSLITAATRIÈI AÈ FËLK ELDRA
EN  ¹RA BÒI VIÈ MANNS¾MANDI LÅF
EYRI OG VELFERÈ AÈ ÖAÈ GETI NOTIÈ EFRI
¹RANNA EFTIR AÈ HAFA LAGT SITT TIL UPP
BYGGINGAR SAMFÁLAGSINS (ÁR ¹ LANDI
ER STAÈAN ÖANNIG AÈ LÅFEYRISSJËÈIR ERU
ENN EKKI NËGU ÎFLUGIR TIL AÈ TRYGGJA
MANNS¾MANDI LÅFEYRI A M K ¹ AL
MENNUM VINNUMARKAÈI OG RÅKISVALD
IÈ HEFUR SKERT MJÎG
KJÎR ALDRAÈRA ¹ LIÈNUM
¹RUM
)NGI 2ÒNAR %ÈVARSSON
HTTPBLOGGVISIRIS
INGIRUNAR

4VÎ M¹L
.Ò ERU Å GANGI VARNAR
VIÈR¾ÈUR VIÈ .ORÈ
MENN ¶AÈ ER ¹KAFLEGA
RÎKRÁTT SKREF EN VEIT ÁG
EKKI BETUR EN LANDIÈ
SÁ VARNARLAUST Å AUGNA
BLIKINU %N 3AMTÎK HERSTÎÈVAAND
ST¾ÈINGA ERU ËGURLEGA SKEPTÅSK OG
MËTM¾LA ÖESSU %FLAUST ERU 6INSTRI
GR¾NIR LÅKA MËTFALLNIR ÎLLU VARNARSAM
STARFI ¶ETTA ER NÒ SVONA EITT D¾MIÈ
AF MÎRGUM UM AÈ RAUNS¾IÈ OG SKYN
SEMIN Å STJËRNM¹LUM LIGGJA SVONA
HELDUR HJ¹ ÖEIM SEM NÒ FARA MEÈ
VÎLDIN EN MUN SÅÈUR HJ¹ ÖEIM SEM
ERU Å STJËRNARANDSTÎÈU
GÒST "ORGÖËR 3VERRISSON
HTTPBLOGGVISIRISAGUSTBORGTHOR

0RESTADEILAN OG BÎRN
SAMKYNHNEIGÈRA
 PRESTASTEFNU STENDUR
NÒ TIL AÈ R¾ÈA ÕTARLEGA
HVORT SAMKYNHNEIGÈIR
EIGI AÈ F¹ BLESSUN
VÅGSLU EÈA HJËNAVÅGSLU
(VER ER NÒ EIGINLEGA
MUNURINN ¹ VÅGSLU EÈA
HJËNAVÅGSLU OG ÖEGAR UPP ER STAÈIÈ
ER ÖETTA EKKI BARA SPURNING UM ORÈIÈ
bHJËNAn SEM FYRIR SUMUM PRESTUM ER
AFAR VIÈKV¾MT ÖEGAR M¹LEFNI SAMKYN
HNEIGÈRA BER ¹ GËMA
+OLBRÒN "ALDURSDËTTIR
HTTPBLOGGVISIRISKOLBRUNB

6INSTRI GR¾N SÕNA ¹ SÁR
RËMANTÅSKAR HLIÈAR
&IMMTUDAGSKVÎLDIÈ 
APRÅL BLËMSTRAR RËM
ANTÅKIN ¹ KOSNINGASKRIF
STOFU 6INSTRI GR¾NNA Å
RBORG Å 3ELINU %NGJA
VEGI  ¶¹ MUN +ATR
ÅN *AKOBSDËTTIR VARAFOR
MAÈUR 6INSTRI GR¾NNA
SÕNA ¹ SÁR NÕJA HLIÈ OG SEGJA GESTUM
FR¹ ÅSLENSKUM ¹STARSÎGUM ¹ BORÈ VIÈ
$ALALÅF ,¾KNIR Å LEIT AÈ HAMINGJU OG
!LLIR ERU ËGIFTIR Å VERINU
!LMA ,ÅSA *ËHANNSDËTTIR
HTTPBLOGGVISIRISALMA
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„Reynslan ein er ekki vísindi.“
!USTURRÅSKI HEIMSPEKINGURINN
(USSERL BYGGÈI MARGAR HEIM
SPEKIKENNINGAR SÅNAR ¹ ST¾RÈ
FR¾ÈILEGUM ÒTREIKNINGUM

TIMAMOT FRETTABLADIDIS
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Studio 54 opnað í New York

 7ILLIAM 3HAKESPEARE ER

*ANICE $ICKINSON *OHN +ENNEDY YNGRI OG #ALVIN
 ÖESSUM DEGI FYRIR ÖRJ¹TÅU ¹RUM VAR OPNAÈUR
FR¾GASTI SKEMMTISTAÈUR SEINNI TÅMA 3TUDIO  Å +LEIN SVO ÎRF¹IR SÁU NEFNDIR )NNI ¹ STAÈNUM RÅKTI
STEMNING SEM IÈULEGA VAR LÅKT VIÈ
.EW 9ORK %IGENDURNIR 3TEVE 2U
3ËDËMU EÈA 'ËMORRU OG 2UBELL
BELL OG )AN 3CHRAGER FENGU #AR
HREYKTI SÁR AF ÖVÅ AÈ HANN G¾TI ÒT
MEN $l!LLESSIO FYRRVERANDI AL
VEGAÈ GESTUM SÅNUM HVAÈ SEM
MANNATENGIL Å TÅSKUIÈNAÈINUM
HUGURINN GIRNTIST HVORT SEM ÖEIR
TIL AÈ SJ¹ UM KYNNINGARSTARFSEMI
¹S¾LDUST KAVÅAR KËKAÅN EÈA KYNLÅF
FYRIR STAÈINN $l!LLESSIO HAFÈI
2UBELL OG 3CHRAGER GERÈUST
GRÅÈARLEG SAMBÎND Å TÅSKUBRANS
ANUM TËNLISTARGEIRANUM OG KVIK
SEKIR UM SKATTSVIK OG KËKAÅNFLËÈ
IÈ INNI ¹ STAÈNUM FËR JAFNFRAMT
MYNDAIÈNAÈINUM OG KOM 3TUDIO
FYRIR BRJËSTIÈ ¹ YFIRVÎLDUM RIÈ
 ¹ KORTIÈ HJ¹ ÎLLUM SK¾RUSTU
 VORU ÖEIR FÁLAGAR D¾MDIR Å
STJÎRNUNUM
2UBELL SEM STËÈ SJ¹LFUR Å DYR
ÖRIGGJA OG H¹LFS ¹RS FANGELSI ¶EIR
UNUM ¹ KVÎLDIN S¹ TIL ÖESS AÈ
AFPL¹NUÈU ÖË EKKI NEMA ÖRETT
INNI ¹ STAÈNUM V¾RI GËÈ BLANDA
¹N M¹NUÈI
AF FR¾GASTA OG FALLEGASTA FËLKI
.OKKRAR TILRAUNIR VORU GERÈAR TIL
")!.#! *!''%2
BORGARINNAR  MEÈAL FASTAGESTA ¹
AÈ ENDURLÅFGA 3TUDIO  EN STAÈ
3TUDIO  VORU "IANCA *AGGER !NDY 7ARHOL ,IZA
URINN N¹ÈI ALDREI AFTUR SÎMU H¾ÈUM ¥ DAG HEFUR
-INNELLI %LTON *OHN *ERRY (ALL 4RUMAN #APOTE
HONUM VERIÈ BREYTT Å LEIKHÒS










SKÅRÈUR 4ALIÈ ER AÈ HANN
HAFI F¾ÈST ÖREMUR DÎGUM
¹ÈUR
4VÎ SKIP OG FJËRT¹N B¹TAR
FARAST Å SKYNDILEGU OFSA
VEÈRI ¹ &AXAFLËA OG MEÈ
ÖEIM  MENN
"ASKNESKI B¾RINN 'UERN
ICA VERÈUR FYRIR LOFT¹R¹S Å
BORGARASTYRJÎLDINNI ¹ 3P¹NI
-¹LVERK 0ICASSOS MEÈ
SAMA HEITI ER MEÈ FR¾GARI
VERKUM SEINNI TÅMA
&ORN ÎSKUHAUGUR KEMUR Å
LJËS VIÈ GRÎFT Å 4JARNARGÎTU
Å 2EYKJAVÅK *AFNVEL ER TALIÈ
AÈ ÖETTA SÁ ÎSKUHAUGUR
)NGËLFS !RNARSONAR
&LUGVÁL FERST Å (VALFIRÈI
MEÈ TVO MENN UM BORÈ
3ORPBÎGGUNARSTÎÈ HÎFUÈ
BORGARSV¾ÈISINS 3ORPA
TEKIN Å NOTKUN

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

0%¨)¨ ,EIKFÁLAGIÈ 0EÈIÈ FLYTUR TVO EINÖ¹TTUNGA ¹ -ENNINGARH¹TÅÈ 'RAND 2OKKS

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.

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

Pétur Kristjónsson
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6ÎRN VIÈ BJËRDRYKKJU
Fimmta Menningarhátíð Grand Rokks
verður haldin dagana 31. maí til 3.
júní næstkomandi. Á hátíðinni verða
haldnir minningartónleikar, myndlistarsýning, glæpasagnakeppni, bókauppboð og stuttmyndasýning. Skráning er
jafnframt hafin í leikritasamkeppni
sem verður haldin í tilefni hátíðarinnar á vegum leikfélagsins Peðsins, auk
þess sem Peðið mun flytja tvo einþáttunga eftir Jón Benjamín Einarsson á
hátíðinni.
„Félagið var stofnað formlega í nóvember síðastliðnum en fyrsta sýningin
var í hittifyrra,“ segir Lísa Pálsdóttir,
formaður Peðsins, sem er sjálf menntaður leikari. „Vertinn er svo skemmtilegur 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 þurfum 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 lokuðu umslagi á Grand Rokk. Dómnefnd
verður skipuð Viðari Eggertssyni, leikstjóra, Þorgeiri Tryggvasyni og Lísu.
Hátíðin hefst á minningartónleikum vegna fráfalls Gunnars Ólafssonar smiðs, sem var einn af fastagestum
staðarins. Munu Kátir piltar, Sviðin
jörð, South River Band, Andrea Gylfa-

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

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.

6ILHJ¹LMUR ¶
6ILHJ¹LMSSON
BORGARSTJËRI Å
2EYKJAVÅK ER
 ¹RS

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.

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

dóttir, Lísa Pálsdóttir, Magnús R. Einarsson og Björgúlfur Egilsson heiðra
minningu Gunnars.
Fastur liður á hátíðinni er myndlistarsýning þar sem listamenn eru fengnir til að mála verk á meðan á hátíðinni
stendur. Síðan eru verkin boðin upp í
lok hátíðarinnar. Bókauppboð úr Bókabúð Braga Kristjónssonar er einnig
fastur liður auk þess sem glæpasagnasamkeppni Glæpafélagsins, Mannlífs
og Grand Rokks er aftur komin heim,
en hún féll niður í fyrra. „Þetta er vegleg 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.“
FREYR FRETTABLADIDIS

Kristrún Sigurbjörnsdóttir
Bára Daðadóttir
Hjalti Daðason
Leó Daðason
Halldór Karlsson
Dröfn Halldórsdóttir
Gauti Halldórsson
Barði Halldórsson
Sigurbjörn Guðmundsson
Elín Sigurbjörnsdóttir
María Sigurbjörnsdóttir
Guðmundur Sigurbjörnsson

5NNUR 3TEINS
SON VERSLUNAR
KONA ER  ¹RA

Elísa Guðrún Elísdóttir
Erna Frímannsdóttir
Lárus Hannesson
Guðrún Magnúsdóttir
Hólmfríður Kristjánsdóttir
Málfríður Ögmundsdóttir
Sveinn Knútsson
Guðjón Pétursson
Ásta Björk Arngrímsdóttir.

Auglýsingar sendist á
auglysingar@frettabladid.is
eða hringja í síma 550 5000.

%VA -ARÅA
*ËNSDËTTIR
SJËNVARPSKONA
ER  ¹RA

2ÅKHARÈUR
$AÈASON FËT
BOLTAMAÈUR ER
 ¹RA

$ANÅEL ¶OR
STEINSSON
TROMMULEIKARI
ER  ¹RS

25%

afsláttur

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

Frábært verð!

30%

Frábært verð!

afsláttur

1.278 kr/kg.

1.359 kr/kg.

Nettó þurrkryddaðar lambagrillsneiðar

Nettó þurrkryddaðar lambalærisneiðar

30%

25%

afsláttur

afsláttur

886 kr/kg. áður 1.266 kr/kg.

1.181 kr/kg. áður 1.575 kr/kg.

Goði BBQ grísarif

SS kryddlegnar grísakótilettur

74%

Hönnun: Víkurfréttir

afsláttur

99 kr/pk. áður 375 kr/pk.

89 kr/stk.

Poppies Chou-pops 250 gr.

Mix - 2 ltr.

allt í matinn á einum stað
 "'&  $ # "$#
' (" (')' ' !"
%%%""!

# &  $( *&$($ + *$ ,
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Frá því að ég man eftir
mér hef ég af einhverjum ástæðum haft rosalegan áhuga á ofurhetjum. 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 árunum. Þannig man ég eftir mér tólf
ára gömlum á leikvellinum heima,
klæddum í nærbuxur yfir náttbuxurnar, 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 háskólanum. Þau áttu síst von á að fjallað 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 hryllingsmyndaglápið 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 fremur fánýt í augum foreldra minna,
áttu þannig sinn þátt í að skila mér
háskólagráðu. Hvort þessi hugðarefni 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.
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3KILNINGUR OG MEÈVITUND
KL. 15.00
Myndlistarsýningar í Lindaskóla. Á sýningunni
eru málverk eftir nemendur í olíumálun sem
valfagi undir stjórn Kristínar Andersen myndmenntakennara. Sýningin verður í Lindaskóla,
Núpalind 5, Kópavogi. Boðið verður upp á léttar
veitingar á opnuninni.

MENNING FRETTABLADIDIS

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

Hátíðin List án landamæra
hefst með veglegri opnunarhátíð í Ráðhúsinu í Reykjavík 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 einstaklingar unnið saman að ýmiss konar
listtengdum verkefnum með frábærum árangri og segir Margrét
M. Norðdahl, framkvæmdastjóri
hátíðarinnar, slík samstarfsverkefni einnig á dagskránni nú.
Alls verða um tuttugu og fimm
viðburðir á vegum hátíðarinnar næstu tvær vikurnar, flestir
þeirra verða á höfuðborgarsvæðinu 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 listafólki 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 listamanna, setur hátíðina en á dagskránni verður einnig tónlistarflutningur, ljóðalestur og myndasýning frá hátíðinni í fyrra.
Opnunarhátíðin verður einnig
túlkuð á táknmáli.
Viðburðir á hátíðinni eru af
öllum toga, kvikmyndasýningar verða í Háskólabíói þar sem
stuttmyndir gerðar af nemendum

,)34 . ,!.$!-2! ¥ &*«2¨! 3).. 2ÒMLEGA TUTTUGU VIÈBURÈIR ERU SKIPULAGÈIR ¹
H¹TÅÈINNI ÖETTA ¹RIÈ EN UMSVIF HENNAR AUKAST JAFNT OG ÖÁTT ¶ESSAR STÎLLUR EIGA ALLAR
VERK ¹ SÕNINGUNNI SEM OPNAR Å 2¹ÈHÒSINU Å DAG
&2¡44!",!¨)¨(®2¨52

í sérdeildum framhaldsskólanna
verða sýndar, leikhópar troða upp
í Borgarleikhúsinu á mánudaginn
og föstudaginn 4. maí verða árlegir stórtónleikar Fjölmenntar í
Salnum í Kópavogi.
Síðar verður einnig opnuð samsýning í Norræna húsinu þar sem
pör atvinnufólks og áhugamanna
í myndlist sýna samstarfsverkefni sín. Meðal þátttakenda þar
eru Guðrún Bergsdóttir og Gjörningaklúbburinn, 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 geðgreiningar, ljóðalestur og tónlistaratriði með kaffinu í léttmanísku umhverfi og ljóðakvöld á Hressó.
Næstkomandi laugardag verður
efnt til nýrrar uppákomu á vegum
Listar án landamæra en þá verður efnt til gjörningsins „Tökum
höndum saman“ við Reykjavík-

urtjörn. Skipuleggjandi hans og
höfundur er Kolbrún Dögg Kjartansdóttir en markmið hans er að
efla samstöðu og auka skilning
milli alls konar fólks. Gjörningurinn er öllum opinn en í honum
felst að þátttakendur taka höndum saman og mynda hring kringum Tjörnina, óháð stétt og stöðu,
útliti eða bakgrunni. Til þess að
mynda heilan hring kringum
Tjörnina þarf um 800-1000 þátttakendur og hvetja skipuleggjendur hátíðarinnar því borgarbúa og gesti til þess að fjölmenna
og taka þátt kl. 13 á laugardaginn.
Spáin er víst alveg ágæt líka.
Samstarfsaðilar í stjórn hátíðarinnar eru Fjölmennt − fullorðinsfræðsla 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
KHH

Grátbrosleg hlutskipti
FÖSTUD. 27. APRÍL 2007

SÁLIN
FLAUTAR TIL LEIKS

LAUGARD. 28. APRÍL 2007

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

ROKKAÐ

Myndlistarmaðurinn Lóa Hlín
Hjálmtýsdóttir opnar sína fyrstu
einkasýningu í 101 gallery við
Hverfisgötu í dag. Yfirskrift sýningarinnar er „La Grande Colline“ sem vísar til Breiðholtsins,
æskustöðva listamannsins, en
úthverfin eru henni einkar hugleikin þessa stundina. Lóa Hlín
útskrifaðist af myndlistarbraut
Listaháskóla Íslands árið 2003.
Hún starfar aukinheldur við
myndskreytingar,
myndasögugerð og tónlist.
„Umhverfi sýningarinnar gæti
samt verið hvaða úthverfi sem er
því umhverfið virkar meira eins
og tilfinningalegt landslag. Sýningin fjallar á vissan hátt um fólk
sem ekki passar inn í umhverfi
sitt – til dæmis að vera of dramatískur lítill greifi fyrir blokkarhverfið sem þú býrð í,“ útskýrir Lóa. Á sýningunni eru blýantsteikningar, portrett-myndir
af úthverfabarónessum og öðru
hefðarfólki en Lóa líkir sýningunni við uppblásna teiknimyndasögu. „Þetta eru myndir af fólki
sem tekur sig aðeins of hátíðlega, er of mikil fórnarlömb. Svoleiðis fólk býr ekkert frekar í úthverfunum. Það myndar bara

GEGN BIÐLISTUM
,
FRAM KOMA M.A.
BAGGALÚTUR
SKE
SPRENGJUHÖLLIN
MY SUMMER AS A
SALVATION SOLDIER

FRITT INN

Í BOÐI UNGS
SAMFYLKINGARFÓLKS

HÚSIÐ OPNAR KL. 21.00
18 ÁRA ALDURSTAKMARK

&«2.!2,®-" 5-(6%2&)3).3 3ÕNINGIN
ER ÖË SÅST ENDANLEG HEIMILD UM TILVISTAR
ANGIST Å ÅSLENSKUM ÒTHVERFUM
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MYNDLISTARMAÈUR SÕNIR Å  'ALLERY

skemmtilegar andstæður að hafa
þau í þannig umhverfi.“
Lóa áréttar að tilvistarangist,
hvort heldur í úthverfum eða
annars staðar, sé þó ekki mælanleg. „Gallup hefur ekkert gert
könnun á því hvernig fólki í úthverfum líður. Þessi sýning er
meira um stemninguna og svona
grátbrosleg hlutskipti.“
Á sýningunni eru einnig skúlptúrar eftir Lóu sem vakið hafa
töluverða athygli. „Ég kalla þá
„Taugahrúgur“, þetta eru litlir
tenntir skúlptúrar, svona umkomulausir svanir og ýmsar fígúrur en þær hafa allar sinn veikleika, til dæmis myrkfælni eða
lofthræðslu.“ Hún segir að teikningarnar 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 fígúrurnar því flestir búa jú yfir einhvers konar veilu.
Sýningin verður opnuð kl. 17 í
dag en henni lýkur 31. maí.
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¥SLANDS Å SAMFÁLAGI ÖJËÈANNA
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SETRIÈ ¹ ¥SLANDI
BÕÈUR SK¹LDKONUNNI -ORAIMA
-ARÅN 2ONZËN AÈ KYNNA ¹HUGA
SÎMUM UM MEXÅKËSKA MENNINGU
OG SP¾NSKUM¾LANDI HÁR ¹ LANDI
BËK SÅNA #UENTOS CON SABOR A
(UASTECA 6ERACRUZANA +YNNINGIN
FER FRAM Å HÒSAKYNNUM #AFÁ +ULTURA
VIÈ (VERFISGÎTU

F  ¶EMAKVÎLD ¹ VEGUM &ÁLAGS
ÖJËÈFR¾ÈINGA ¹ ¥SLANDI Å HÒSI
3ÎGUFÁLAGSINS VIÈ &ISCHERSUND
EN ÖAR VERÈUR FJALLAÈ UM MUNNLEGA
HEFÈ OG %DDUKV¾ÈIN
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'JAFIR FR¹ 3VÅUM
flestir þeirra útskornir gripir úr tré,
Ríkisstjórnin samþykkti á fundi
svo sem kistlar, rúmfjalir og trafasínum á þriðjudag
þá tillögu
kefli. Meðal íslenskra gripa í Nordmenntamálaráðherra að veita Þjóðiska museet eru margir gripir sem
minjasafni Íslands 1,5 milljóna
tengjast íslenska hestinum, söðlkróna styrk af ráðstöfunarfé sínu til
ar, söðuláklæði og ýmsir gripir úr
að standa straum af kostnaði safnskopar. Jafnframt er þar mjög mikið
ins við móttöku á íslenskum munum
af búningum og búningaskarti. Þá
sem Nordiska museet í Stokkhólmi
má geta þess að þarna eru prentaðhyggst afhenda Þjóðminjasafni til
ar bækur og handrit.
varðveislu.
Utanumhald á þessFjárframlagið er
um hluta safnkosts
veitt sökum þess
Nordiska er í góðu
að skilin leggjast
lagi:
á fasta starfsemi
Matthías Þórðsafnsins og eru átaksarson, fyrrverandi
verkefni. Skilin eru
þjóðminjavörður,
merkilegur áfangi
skráði alla gripina
í samskiptum Ísí Stokkhólmi árið
lands og Norður1922. Langflestir
landa og geta haft
íslensku gripirnir
víðtæk áhrif.
eru frá 18. og
Á seinni hluta
19. öld. Upphaf19. aldar eignaðist
lega komu þeir
Nordiska museet
frá bæjum víða
í
Stokkhólmi
undir
forystu 4), ¥3,!.$3 !&452 TTA HUNDRUÈ GRIP um land en margir
Arthurs Hazelius UM FR¹ .ORDISKA MUSEET VERÈUR SKILAÈ eru af Vesturlandi.
Séra Helgi Sigurðs(1833-1901) talsson, prestur á Melum í Melasveit,
verðan fjölda merkra muna frá Íssafnaði mörgum þeirra og seldi til
landi. Var það í samræmi við tilurð
Svíþjóðar en hann var samtímasafnsins og tilgang, sem í upphafi
maður Fjölnismanna. Þess má geta
var að varpa ljósi á norræna mennað Þjóðminjasafn Íslands var stofningu. Samkvæmt þeirri stefnu var
að árið 1863 en séra Helgi gaf þá Íssafnað til Nordiska museet minjum
landi fimmtán gripi með ósk um að
sem einkennandi þóttu fyrir alþýðuþeir yrðu „fyrsti vísirinn til safns ísmenningu á norðurslóðum.
lenskra fornmenja“ en fram að því
Þjóðminjavörður hefur á undanhöfðu íslenskir gripir einkum verið
förnum árum átt í viðræðum við
sendir til varðveislu í dönskum söfnforstöðumann Nordiska museet
um þar sem gríðarlegt magn þeirra
í Stokkhólmi um framtíðarvarðer enn til sýnis og geymslu. Það á
veislu íslenskra gripa sem eru eign
einnig við um norska gripi. Skilin
Nordiska museet. Niðurstaða þeirra
verða að veruleika sökum þess að
umræðna varð sú að stjórn safnssöfn eru víða að endurskipuleggja
ins hefur ákveðið að afhenda Þjóðsig: hætt er þó við að þessi gerningminjasafni Íslands 95 prósent þeirra
ur breyti ekki miklu um hin stóru
íslensku gripa sem eru í safninu til
söfn Dana og Svía á gripum frá Asíu
varðveislu og umsjár.
og Afríku, en eftir því sem ríkjHinn 17. apríl sl. undirrituðu forum í þessum álfum vex fiskur um
svarsmenn Nordiska museet og
hrygg eykst þungi þeirra kröfu um
þjóðminjavörður samkomulag um
að hin fornu nýlenduveldi Evrópu
afhendingu minjanna. Samkomuskili menningargóssi til síns heima:
lagið kveður meðal annars á um að
Fræg er deila Breta og Grikkja um
þeir verði afhentir Þjóðminjasafni
Elgin-stytturnar. Safnamenn spyrja
Íslands til varðveislu um aldur og
nú hvort skilin á íslensku gripunævi. Stefnt er að því að gripirnir
um úr Nordiska veki kröfur norskra
verði sendir hingað til lands í nóvyfirvalda um skil á gripum sem
ember 2007.
tengjast norskri sögu úr dönskum
Samtals eru nærri 800 íslenskir
söfnum.
gripir í Nordiska museet og eru
PBB

Draumalandið
eftir Andra Snæ Magnason

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

3UN  APRÅL KL  ÎRF¹ S¾TI LAUS
3UN  MAÅ KL 
3UN  MAÅ KL 
!THUGIÈ 3ÕNINGUM LÕKUR Å MAÅ

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

Síðustu sýningar!

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

6IÈBURÈIR
,ANDN¹MSSETURS
Å APRÅL
FÎ  APRÅL KL 
-R 3KALLAGRÅMSSON ÎRF¹ S¾TI LAUS

LAU APRÅL KL 

AUKASÕNING
-R 3KALLAGRÅMSSON ÎRF¹ S¾TI LAUS

LAU  APRÅL KL 
-R 3KALLAGRÅMSSON UPPSELT

SU  APRRÅL KL 

ÎRF¹ S¾TI LAUS

-R 3KALLAGRÅMSSON UPPSELT

SU  APRÅL KL 
++ OG %INAR ÎRF¹ S¾TI LAUS

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

ÁVÍSUN Á GOTT VERÐ

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

“X-Sappos”
* Gildir á öllum vörum ef verslað
er fyrir 1500 kr. eða meira.

2000 kr.

SUMARGJÖF

3000 kr.

flottur bolur fyrir fyrstu
100 viðskiptavinina
Stærðir: 36-41
Stærðir: 41-46

500 kr.
Stærðir: 36-41
Stærðir: 36-46
Stærðir: 28-35

Stærðir: 36-41

Stærðir: 36-41
Stærðir: 36-41

Stærðir: 41-46
Stærðir: 28-35
Stærðir: 36-41

Stærðir: 28-35

Stærðir: 22-30

Stærðir: 31-35

OPNUNARTÍMI SAPPOS.
Fimmtudaga
Föstudaga
Laugardaga
Sunnudaga

12-18
12-18
11-18
13-18

Sendum í póstkröfu.
www.sappos.is
534 5700

Stærðir: 36-41

Stærðir: 28-35

Stærðir: 28-35
ATHUGIÐ! Þetta er eingöngu
brot af sumartilboðum Sappos.
þú verður bara að koma og
kíkja við...

Miðhrauni 14
Garðabæ
Sími 534 5700
Hrísalundi 5
Akureyri
Sími 534 5740

www.sappos.is
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Krókódíla-Dundee eftirminnilegastur
 '/44 ',0
"ORAT &¹TT GLEÈUR
AUGAÈ Å KVIKMYNDAHÒS
UNUM UM ÖESSAR MUND
IR ÖANNIG AÈ ÖAÈ ER UM
AÈ GERA AÈ ENDURNÕJA
KYNNIN VIÈ VITLEYSINGINN
"ORAT

#ASINO 2OYALE ®NNUR
PERSËNA SEM VAKTI MIKLA
LUKKU ¹ SÅÈASTA ¹RI VAR
$ANIEL #RAIG Å LÅKI *AMES
"OND -YNDINA M¹ F¹
¹ ÎLLUM HELSTU MYND
BANDALEIGUM LANDSINS

BIO FRETTABLADIDIS

(VAÈA MYND S¹STU SÅÈAST Å BÅË
¡G S¹ 2¹ÈAGËÈA RËBOTINN 
(VAÈA MYND S¹STU SÅÈAST ¹ MYNDBANDI
4HE &OG EFTIR *OHN #ARPENTER
(VAÈA KVIKMYND HEFUR HAFT MEST ¹HRIF ¹
ÖIG
!SSAULT ON 0RECINCT  LÅKA EFTIR #ARPENTER
OG 3USPIRIA EFTIR $ARIO !RGENTO
(EFUR ÖÒ GR¹TIÈ Å BÅË
¡G MINNIST ÖESS EKKI
5PP¹HALDS ÅSLENSKA PERSËNAN
-ÁR DETTUR ENGIN Å HUG
-ESTA KVIKMYNDASTJARNA ALLRA TÅMA
+RËKËDÅLA $UNDEE
-ESTA HETJA HVÅTA TJALDSINS
$ERRICK LEIKINN AF (ORST 4APPERT
-ESTI SKÒRKURINN
7ALT $ISNEY

Spennan magnast
fyrir David Lynch
Græna ljósið frumsýnir um helgina nýjustu kvikmynd Davids
Lynch, Inland Empire. Mikil eftirvænting ríkir fyrir mynd sérvitringsins 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 Ísleifur. Hann hefur haft fregnir af
því að sérstök David Lynch-horn
hafi verið sett upp í Aðalvídeoleigunni þar sem finna má helstu
verk leikstjórans. Þá hafi myndasögubúðin Nexus boðið upp á sérstakan afslátt af DVD-myndum
og bókum tengdum leikstjóranum
í tilefni frumsýningarinnar.
Ísleifur upplýsir að í boði
verði boðsmiðar fyrir félaga í bíóklúbbi Græna
ljóssins en þar gildir frumskógarlögmálið,
fyrstir
koma, fyrstir fá. „Skráðir meðlimir fá sendan
tölvupóst með kóða sem
gildir á www.midi.is og
gerir þeim kleift að verða
sér úti um tvo boðsmiða
¥3,%)&52 " ¶«2(!,,3
3/. 3EGIR GRÅÈARLEGA

EFTIRV¾NTINGU
RÅKJA FYRIR MYND
LEIKSTJËRANS

,!52! $%2. (EFUR ¹ÈUR LEIKIÈ FYRIR
,YNCH MEÈAL ANNARS Å 7ILD AT (EART ÖAR
SEM HÒN FËR ¹ KOSTUM Å HLUTVERKI ,ULU
&ORTUNE

á myndina. Kóðinn mun gilda á
hvaða sýningu sem er föstudag,
laugardag og sunnudag,“ útskýrir 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 venjulega kvikmyndahúsagesti reyndist frekar
auðvelt að skilja söguþráðinnn að ógleymdri
Fílamanninum og The
Straight Story. Með
aðalhlutverkin í Inland Empire fer góðvinkona
leikstjórans,
Laura Dern, en henni
hefur verið hrósað í hástert fyrir
leik sinn í myndinni.
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SÁR ÖENNAN H¾FILEIKA ¹ VAFASAMAN
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"LADES OF 'LORY
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SEGIR FR¹ TVEIMUR LIST
DANSSKAUTURUM SEM
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ERU SETTIR Å ¾VILANGT BANN ¶EIR ERU
HINS VEGAR SAMEINAÈIR AFTUR AF KOL
BRJ¹LUÈUM ÖJ¹LFARA SEM HYGGST GERA
Ö¹ AÈ FYRSTA KARLKYNSPARINU ¹ SVELL
INU
,EIKSTJËRAR *OSH 'ORDON OG 7ILL
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!ÈALHLUTVERK 7ILL &ERRELL OG *ON
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(VER ER VERSTA KVIKMYND SEM ÖÒ HEFUR
SÁÈ
¶AÈ VAR EITTHVAÈ ËGEÈ MEÈ 7ILL 3MITH ¡G ¹
ALDREI EFTIR AÈ JAFNA MIG ¹ ÖEIRRI REYNSLU
%F ÖÒ FENGIR AÈ VELJA ÖÁR KVIKMYND TIL AÈ
LEIKA Å HVERNIG V¾RI SÎGUÖR¹ÈURINN HVER
V¾RI LEIKSTJËRI OG HVER MYNDI LEIKA ¹
MËTI ÖÁR
¶AÈ V¾RI MYNDIN $ERRICK 4HE -OVIE
¡G V¾RI (ARRY +LEIN *ËN 'NARR GERIR
HANDRIT OG LEIKSTÕRIR OG 3IGURJËN +JART
ANSSON LEIKUR $ERRICK (ALLI OG ,ADDI
GERA TËNLISTINA OG «MAR 2AGNARSSON LEIKUR
MORÈINGJANN ¡G VEIT EKKERT UM SÎGUÖR¹ÈINN
ÖVÅ *ËN 'NARR ER EKKI BÒINN AÈ L¹TA MIG HAFA
HANDRITIÈ ENN

²TR¹S ¥SLANDS Å (OLLYWOOD
Stóru fyrirtækin í Hollywood eru búin að kortleggja
Ísland og ekki skortir upp
á áhugann að koma hingað
til lands og taka upp kvikmyndir. En betur má ef
duga skal.
Nýlega var haldin stór kynningarsýning í Los Angeles, Location Expo, þar sem íslensk kvikmyndafyrirtæki kynntu sig og
sína framleiðslu, land og þjóð. Alls
tóku fimm íslensk kvikmyndafyrirtæki þátt í sýningunni; True
North, Saga-Film, Pegasus, Filmus og Republick. Yfir þrjátíu lönd
tóku þátt á þessari þriggja daga
sýningu og vakti Ísland mikla athygli 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 Universal. Þótt enn sé margt óunnið í þessum verkefnum binda íslensku kvikmyndaframleiðslufyrirtækin 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. Dagfinnsson, framleiðandi hjá
True North, segist
þó binda vonir við
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ENDURGREIÈSLUPRËSENTAN
VERÈI H¾KKUÈ FR¹ FJËRT¹N
UPP Å ¹TJ¹N TIL TUTTUGU
PRËSENT
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+VIKMYND
IN 0ATHFIND
ER VERÈUR
FRUMSÕND
NÒNA UM
HELGINA EN
ÖAR SEGIR FR¹
STR¹KLINGN
UM 'HOST SEM SKILIN ER EFTIR AF
NORSKUM VÅKINGUM Å !MERÅKU ¶R¹TT
FYRIR ËLÅKAN LITARHAFT ALA INDJ¹NARN
IR HANN UPP EN ÖEGAR VÅKINGARN
IR ÒR NORÈRI SNÒA AFTUR TIL AÈ HERJA ¹
LANDIÈ ÖARF 'HOST AÈ GERA UPP VIÈ
SIG HVORUM HËPNUM HANN VILL TIL
HEYRA 4IL GAMANS M¹ GETA AÈ VÅK
INGARNIR TALA VELFLESTIR ÅSLENSKU Å
MYNDINNI
,EIKSTJËRI -ARCUS .ISPEL
!ÈALHLUTVERK +ARL 5RBAN OG 2ALF
-ULLER
$ËMAR Å ERLENDUM MIÈLUM
)MDBCOM  
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34!2$534 4IL STËÈ AÈ TÎKUDAGAR MYNDARINNAR YRÈU ÖRJ¹TÅU OG FIMM EN SÎKUM ÖESS
AÈ EKKI M¹TTI FLYTJA INN HESTA REYNDUST ÖEIR VERÈA TVEIR

að sú prósenta verði hækkuð enn
frekar á næstu árum. „Önnur lönd
hafa verið að hækka þessa prósentur. Ég fór á fund hjá nokkrum
forkólfum stórra kvikmyndafyrirtækja þar sem þeir viðurkenndu
að þeir horfðu fyrst og fremst til
þessarar endurgreiðslu,“ útskýrir Leifur en bætti því við að enn
horfðu kvikmyndafyrirtækin með
hýru auga til landslagsins. Leifur telur að margt myndi breytast ef endurgreiðsluprósentan
yrði hækkuð upp í átján eða jafnvel tuttugu prósent en það gæti
leitt til þess að tvær til þrjár meðalstórar Hollywood-kvikmyndir
yrðu framleiddar að hluta til hér
á landi á hverju ári. „Ég vona bara
að íslensk stjórnvöld sjái hvaða jákvæðu 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 hingað til lands og tók upp kvikmyndina Flags of Our Fathers. Það
var ein stærsta erlenda
kvikmyndaframleiðslan sem farið hefur
fram hér á landi
og segir Leifur að það hafi

#,).4 %!347//$ +YNNINGIN SEM &LAGS

OF /UR &ATHERS HAFÈI FYRIR ¥SLAND ER ENN
AÈ SKILA SÁR

mátt merkja dvöl kvikmyndatökuliðsins á efnahagnum. „Þá skemmir ekki fyrir að það að Eastwood
skyldi velja Ísland var mikil og
góð auglýsing fyrir okkur,“ bætir
Leifur við.
Þrátt fyrir að íslensk framleiðslufyrirtæki horfi björtum
augum fram á veginn segir Leifur að starfið sé enn mikið hark
og sé í engri líkingu við það sem
gerist og gengur í Tékklandi og
Búlgaríu. Bendir á kvikmyndina Stardust því til staðfestingar en í aðalhlutverkum voru leikarar á borð við Robert DeNiro
og ungstirnið Sienna Miller. „Það
var búið að skipuleggja þrjátíu og
fimm tökudaga en þegar á hólminn kom reyndist ólöglegt að flytja
inn hesta og því urðu þeir aðeins
tveir.“
FREYRGIGJA FRETTABLADIDIS

Harry Potter í þrívídd
Fimmtu myndarinnar um galdraunglinginn Harry Potter og félaga
hans er beðið með mikilli eftirvæntingu en nú herma fregnir úr
Hollywood að síðustu tuttugu mínútur myndarinnar verði í þrívídd
fyrir þar til gerð kvikmyndahús.
Talið er líklegt að þrívíddaratriðið 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 erfiðasta ári Potters í Hogwart-skóla
en skólayfirvöld neita að hlusta á
aðvaranir um hugsanlega endurkomu Voldemorts frá Dumbled-

ore og Potter. Þar að auki er yfirvofandi valdarán í skólanum en ný
norn rænir völdum og veldur miklum 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 stórleikara og nægir þar að nefna
Gary Oldman, Ralph Fiennes og
Helen Bonham Carter.
6/,$%-/24 3EIÈKARLINN ILLI VERÈUR Å
ÖRÅVÅDD SÅÈUSTU TUTTUGU MÅNÒTURNAR EF
MARKA M¹ FRÁTTIR FR¹ (OLLYWOOD

K O R T E R . I S

Afar þægileg og endingargóð garðhúsgögn á veröndina, svalirnar, sumarbústaðinn eða sólstofuna - 25 ára reynsla á Íslandi

Opið virka daga 10-18 Laugardaga 11-16



 APRÅL  &)--45$!'52

-!4'¨).'52).. 3)'52¨52 0,-!3/. 4«.,)34!2-!¨52

Borðaði sykurmaura í Mexíkó
 ¶AÈ ER.
kominn tími til að skola
rykið af kokkteilhristaranum og fara að æfa sig fyrir
sumarið. Passaðu samt að
skola rykið af með köldu
vatni, hristarar eru ekki
hrifnir af því heita.

MATUROGVIN FRETTABLADIDIS

(VAÈA MATAR G¾TIRÈU SÅST VERIÈ ¹N
"RAUÈS ¡G LIFI ¹ BRAUÈI
"ESTA M¹LTÅÈ SEM ÖÒ HEFUR FENGIÈ ,A
SAGNAÈ HENNAR MÎMMU ¶AÈ ER TOPPURINN
%R EINHVER MATUR SEM ÖÁR FINNST VONDUR
*¹ ¡G GET EKKI FYRIR MITT LITLA LÅF BORÈAÈ SIGINN
FISK ¶AÈ ER EKKI MÎGULEIKI ÁG SNÕ VIÈ EF ÁG
FINN LYKT AF HONUM
,EYNDARM¹L ÒR ELDHÒSSK¹PNUM "RAUÈ
MEÈ MAJËNESI OG BÎNUNUM ¶AÈ ER
¾ÈISLEGT %N ÁG ER REYNDAR H¾TTUR AÈ BORÈA
ÖAÈ VEGNA HR¾ÈSLU VIÈ KRANS¾ÈASTÅFLU %KKI
SPYRJA HVERNIG MÁR DATT ÖETTA Å HUG SAMT ÁG
HEF EKKI HUGMYND UM ÖAÈ
(VAÈ BORÈAR ÖÒ TIL AÈ L¹TA ÖÁR LÅÈA BETUR
6ÅNBER MÁR FINNST VOÈA GAMAN AÈ BORÈA
ÖAU
(VAÈ ¹TTU ALLTAF TIL Å ÅSSK¹PNUM .ÕMJËLK

6¥.6)¨52)..
%INAR ,OGI 6IGNISSON

Rónarvín með blindraletri
Fram á laugardag standa yfir Rónardagar í Grillinu þar sem boðið er
upp á veglegan matseðil og vín frá M.Chapoutier. Þarna er að sjálfsögðu 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 Miðjarðarhafslandanna og Norður- og Vestur-Evrópu. Í kringum 125 f.Kr. hófu Rómverjar 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. Dalurinn var fyrsta vínsvæði Frakklands til að fá viðurkenningu frá konungi 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 dalnum. Helstu rauðu þrúgurnar eru syrah í norðri og grenache í suðri,
oft blandað með mourvèdre, carignan og cinsault. Af hvítu þrúgunum eru viognier, roussane og marsanne mest notaðar í norðurhlutanum en grenache, clairette og bourboulenc fyrir sunnan. Vínframleiðendur 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 Chapoutier leiðir húsið með eitt í huga: ástríðu sína fyrir jarðvegseinkennum 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 Rónardalnum 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 ræktunar og hefur sett saman áhrifamikla stefnuskrá þar
sem lykilhugtökin eru virðing, áræðni og göfuglyndi.

 "/4.).. (6/,&4
&LÎSKUMIÈARNIR HJ¹ #HAPOUTIER ERU ALLIR MEÈ BLINDRALETRI
%R ÖAÈ GERT TIL HEIÈURS VÅNBËNDANUM -AURICE -ONIER DE
LA 3IZERANNE EN HANN ÒTBJË FYRSTU EINFÎLDU ÒTG¹FU BLINDRA
LETURS (ANN ¹TTI VÅNEKRU Å (ERMITAGE OG ER EITT VÅNA #HAP
OUTIER NEFNT EFTIR HONUM

%F ÖÒ YRÈIR FASTUR ¹ EYÈIEYJU HVAÈ T¾K
IRÈU MEÈ ÖÁR .ÕMJËLK OG BRAUÈ ¡G G¾TI
LIFAÈ ¹ ÖVÅ ÖAÈ SEM EFTIR ER ¾VINNAR %F ÁG
H¾TTI AÈ BORÈA BRAUÈ ER EKKERT EFTIR ÁG
PRËFAÈI ÖAÈ EINU SINNI OG VAR BARA SVANGUR
Å M¹NUÈ
(VAÈ ER ÖAÈ SKRÅTNASTA SEM ÖÒ HEFUR
BORÈAÈ ¡G HEF BORÈAÈ SVO MARGT SKRÅT
IÈ ÁG FERÈAÈIST SVO MIKIÈ Å FLUGINU ¡G
HEF BORÈAÈ KRËKËDÅLAKJÎT SN¹K ÖURRK
AÈA KAKKALAKKA STRÒT D¹DÕR OG
SVO HEF ÁG BORÈAÈ SYKURMAURA
Å -EXÅKË ¶¹ TEKUR MAÈUR
BRAUÈSNEIÈ SETUR HANA OFAN
Å MARMELAÈI OG DÕFIR SVO
OFAN Å KRUKKU FULLA AF
MAURUM ¶AÈ VAR MJÎG
GOTT

3TEIKIR KVENLEGAR KLEINUR
Halla Margrét Jóhannesdóttir leikkona hefur gamlar hefðir í heiðri og unir sér
vel yfir steikingarpottinum.
Hún segir kleinusteikingu
góða leið til að brúa kynslóðabilið.
„Við mamma gerum oft kleinur 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. Steikingarfeitin getur samt farið svolítið
í hálsinn á manni, svo það getur
líka verið gott að skiptast á,“
sagði hún.
Kleinur höfða þó til fleiri skynfæra Höllu Margrétar en bragðlaukanna. „Kleina er svo fallegt
form. Kleinan sjálf er eins og frjósemistákn, það er svo mikil kona
í henni,“ sagði Halla Margrét.
Kleinur eru því í hennar huga nátengdar gyðjum, og þar með verkefninu sem hún vinnur núna að.
Það ber heitið Gyðjan í vélinni,
og verður frumsýnt í varðskipinu
Óðni 10. maí, á fyrsta degi Listahátíðar. „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 krökkunum að taka þátt í kleinusteikingu. „Þeim finnst þetta ótrúlega
spennandi,” sagði hún. Til að flýta
fyrir hörðnun deigsins má skella
því inn í ofn.

+LEINUR
 BOLLAR HVEITI
 BOLLI SYKUR
 G SMJÎRLÅKI
 TSK HJARTARSALT
 TSK NATRON
 LÅTRI SÒRMJËLK
 EGG
KARDIMOMMUR

+,%).5'9¨*52 (ALLA -ARGRÁT *ËHANNESDËTTIR BRÒAR KYNSLËÈABIL MEÈ KLEINUSTEIKINGU

OG SEGIR KLEINURNAR VERA EINS OG FRJËSEMIST¹KN

4RÎLLADEIG
 KG HVEITI
 BOLLI SALT
 DL VATN

Þurrefnum blandað í skál og
stofuheitt smjörlíki mulið út í. Egginu 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.

&2¡44!",!¨)¨"2).+

Skorið með kleinuhjóli eftir endilöngu deiginu, bil milli skurða um
5 cm. Skorið þvert á, gott að láta
skurðinn halla örlítið upp á við.
Lítill skurður settur í miðju hverrar verðandi kleinu. Kleinu snúið
og hún lögð á bakka.
Steikið kleinurnar í plöntufeiti
(palmín). Gott er að nota sleifarskaft til að snúa þeim í steikingunni. Þegar kleinurnar eru fallega
ljósbrúnar eru þær veiddar upp úr
feitinni og látnar jafna sig á eldhúsbréfi á glerbakka.
Trölladeig: Blandið öllu saman
og skerið út í kleinur!
SUNNA FRETTABLADIDIS

Silfur kemst á Hot List 2007

3TËRHÎFÈA  3   WWWÚISIS

Veitingastaðurinn Silfur er einn
95 staða sem komust inn á árlegan lista, „Hot List“ tímaritsins Condé Nast Traveler. Sérfræðingar 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 veitingastöðunum.
„Þetta er náttúrulega stórkostlegur heiður,“ sagði Steinn
Óskar Sigurðsson, yfirkokkur á
Silfri og matreiðslumaður ársins 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 gríðarleg 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.
SUN
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+RAFTAVERKAMAÈUR Å TËNLISTARHEIMINUM
Írski athafnamaðurinn
Vince Power, fyrrverandi forsprakki Readingtónlistarhátíðarinnar, 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.

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 Bretlandseyjum á hans vegum, utan Readinghátíðarinnar, eru Johnny Cash,
U2, Rolling Stones, Bob Dylan og
Van Morrison.

„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, Útflutningsskrifstofu
íslenskrar
tónlistar. Segir hann góðan möguleika á því að þeir komi fram á íslensku kvöldi sem hann vilji halda
á einum af klúbbum sínum í London. „Ég hef séð marga tónlistarmenn í gegnum árin en oft hefur
manni fundist eitthvað vanta, eitthvað hungur eins og listamennirnir 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 upptökustjórann.“

(R¾ÈIST HELGAN STEIN
Power er jarðbundinn maður og
segist aldrei hafa fylgt frægum
tónlistarmönnum eftir með lotningu. „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 orðinn milljónamæringur. „Ég veit
nú ekki hvernig á að skilgreina
orðið milljónamæringur. Ég á
stóra fjölskyldu og þrjár fyrrverandi konur sem sjá um að ég
verði aldrei of ríkur,“ segir hann
og hlær. „Þegar pabbi minn hætti
að vinna eftir fjörutíu ára starfsferil dó hann skömmu síðar. Eitt
af því sem ég hræðist hvað mest
í lífinu er að setjast í helgan
stein.“

2EIF UPP 2EADING
*/,)% /' 0)44 ,EIKARAPARIÈ VILL AÈ NÕJASTI
FJÎLSKYLDUMEÈLIMURINN F¹I NAFNIÈ 0AX
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Vill breyta
nafninu
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 einstæð móðir þar sem hún er ekki
gift Pitt. Jolie og Pitt áttu fyrir
þrjú börn: hinn fimm ára Maddox, Zahöru sem er tveggja ára og
Shiloh sem fæddist í maí í fyrra.

Vince Power fæddist á Írlandi 29.
apríl 1947 og hélt því upp á sextugsafmæli sitt síðastliðinn föstudag. 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 tónlistarbransanum hafa troðið upp. Má þar nefna
Oasis, Nirvana, Pearl Jam, Red
Hot Chili Peppers og Björk Guðmundsdóttir.

!FSLAPPAÈ ¹ 3P¹NI
Power seldi hlut sinn í Readinghátíðinni árið 2005. Hann viðurkennir að hann sakni hennar stundum. „Krakkarnir mínir skamma
mig fyrir að hafa selt hana, því
þeir höfðu mjög gaman af henni

VISAGA Å BÅGERÈ
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%NGLANDI

og ólust upp í kringum hana.
Núna er ég bara upptekinn við
aðra hluti. Ég keypti Benicassimhátíðina [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,
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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 veðrið þarna alltaf 100 prósent,“ segir
hann og hlær, greinilega vanur
alls konar sudda í Bretlandi.

TTA BARNA FAÈIR
Power vill ekki meina að hann sé
vægðarlaus í viðskiptum þrátt

Power er um þessar mundir 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 margir Írar gerðu. Það er bara gaman
að setja þetta á blað fyrir börnin mín og ef einhver kaupir bókina 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.“

Spilar á Live Earth

Tökum gamla potta upp
í nýja Arctic spa nuddpotta.

/ NMDJDWD+DIQDUÀrði.
Sími: Áki: 8926723 & Kristján: 8960602 • www.spakongen.is

Hljómsveitin Spinal Tap ætlar
að koma saman á nýjan leik á
Live Earth-tónleikum á Wembley í London 7. júlí. Spinal Tap sló
í gegn í grín-heimildarmyndinni
This Is Spinal Tap árið 1984 þar
sem gert var grín að þungarokkshljómsveitum.
Allir hinna upprunalegu meðlima
sveitarinnar munu spila á tónleikunum, auk þess sem leikstjóri This
Is Spinal Tap, Rob Reiner, verður
á staðnum. Ný fimmtán mínútna
heimildarmynd um hljómsveitina
sem Reiner leikstýrði verður jafnframt sýnd á Tribeca-kvikmyndahátíðinni í New York. Fyrrverandi varaforseti Bandaríkjanna,
Al Gore, verður kynnir á hátíðinni,
þar sem þó nokkrar stuttmyndir
um hlýnun jarðar verða sýndar.
„Þeir eru ekki meðvitaðir um
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umhverfi sitt en þeir hafa heyrt
minnst á hlýnun jarðar,“ sagði
Reiner um félaga sína í Spinal Tap.
Hljómsveitin hefur nokkrum sinnum komið saman eftir að myndin var frumsýnd en nokkur ár eru
liðin frá því hljómsveitarmeðlimir
komu síðast fram.

Heather dottin út
Heather Mills er dottin út úr bandaríska
raunveruleikaþættinum
Dancing with the Stars. Heather,
sem er 39 ára, segir að það hafi
ekki komið á óvart að hún hafi dottið út úr dansþættinum. „Við vissum
að við færum heim,“ segir Heather, sem þótti standa sig vel og sýna
flott tilþrif á dansgólfinu ásamt
dansfélaga sínum. Heather var
sem kunnugt er eiginkona Bítilsins 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.

$/44). ²4 (EATHER -ILLS OG DANSFÁLAGI

HENNAR KOMUST EKKI ¹FRAM Å RAUNVERU
LEIKAÖ¾TTINUM $ANSAÈ MEÈ STJÎRNUNUM

Elizabeth Arden dagar í Lyf & Heilsu
26. apríl—2. maí.
Þegar keypt er fyrir 4.600 kr þá er þessi glæsilega gjöf þín.

FRAKKLAND
Á EKKI
MÖGULEIKA

EIN SVAKALEGASTA
HROLLVEKJA TIL
ÞESSA. ENN MEIRA
BRÚTAL EN FYRRI
MYNDIN.

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

MAGNAÐUR SPENNUTRYLLIR MEÐ
SÚPERSTJÖRNUNUM HALLE BERRY
OG BRUCE WILLIS

ALLS EKKI FYRIR
VIÐKVÆMA! STRANGLEGA
BÖNNUÐ INNAN 18 ÁRA

SÓLIN ER AÐ DEYJA.
ER HÆGT AÐ BJARGA HENNI?

ÞEIR ERU MÆTTIR
SÍMI 564 0000
HILLS HAVE EYES 2
HILLS HAVE EYES 2 SÝND Í LÚXUS
PERFECT STRANGER
SUNSHINE
MR. BEAN´S HOLIDAY
ÚTI ER ÆVINTÝRI ÍSLENSKT TAL
TMNT
SCHOOL FOR SCOUNDRELS

kl. 5.50, 8 og 10. 10 B.I. 18 ÁRA
kl. 5.50, 8 og 10. 10
kl. 5.30, 8 og 10. 30 B.I. 16 ÁRA
kl. 10.10 B.I. 16 ÁRA
kl. 5, 7 og 9
kl. 3.45
kl. 4 og 6 B.I. 7 ÁRA
kl. 3.40

HILLS HAVE EYES 2
PERFECT STRANGER
SUNSHINE
THE SCIENCE OF SLEEP
ÚTI ER ÆVINTÝRI ÍSLENSKT TAL
TMNT

kl. 6, 8 og 10 B.I. 18 ÁRA
kl. 5.30, 8 og 10. 30 B.I. 16 ÁRA
kl. 8 og 10.10 B.I. 16 ÁRA
kl. 8 og 10 B.I. 7 ÁRA
kl. 6
kl. 6 B.I. 7 ÁRA

SHOOTER
PERFECT STRANGER
ÚTI ER ÆVINTÝRI ÍSLENSKT TAL

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

MIÐASALA Á

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

&2¡44)2 !& &«,+)
,ILY !LLEN HIN MJÎG SVO KJAFTFORA
BRESKA SÎNGKONA RÁÈST NÕLEGA AÈ
EIGINKONUM FËTBOLTAMANNA Å "RET
LANDI FYRIR Ö¹ OFUR¹HERSLU SEM Ö¾R
LEGGJA ¹ ÒTLIT SITT ¶¾R SEM URÈU FYRIR
BARÈINU ¹ HENNI ERU 6ICTORIA "ECK
HAM OG #OLLEEN -C,OUGHLIN K¾R

SÍMI 462 3500

SÍMI 551 9000

ASTA 7AYNES 2OONEY b¶ETTA ER
OF ÒTHUGSAÈ H¹RIÈ NEGLURNAR OG
BRÒNKAN ¡G HELD AÈ MÅN KYNSLËÈ
KAUPI EKKI ÖETTA D¾MI SEM VERIÈ
ER AÈ REYNA AÈ SELJA OKKUR Å GLANS
TÅMARITUNUM ¶ESSU ER BARA TROÈIÈ Å
ANDLITIÈ ¹ OKKUR m SEGIR !LLEN

4HE 2APTURE SPIL
AR ¹ .ASA Å SUMAR
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 Austurvöll, þriðjudaginn 26. júní, en þá
mun bandaríska hljómsveitin The
Rapture trylla lýðinn. „Þetta er
mikill fengur fyrir tónlistarunnendur, 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 Bandaríkjanna og eru af mörgum taldir

þeir eftirminnilegustu sem haldnir 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 tónleikaferðalagi 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 síðast Pieces of the People We Love,
hafa öll hljómað títt á rokkstöðvum landsins sem og á dansgólfum
skemmtistaða.
Tónleikarnir verða haldnir
eins og áður segir þriðjudaginn 26. júní en nánari upplýsingar um fyrirkomulag, miðasölu og
upphitunaratriði verða veittar á
næstu dögum.
SHA

(6!,2%+) (LJËMSVEITIN 4HE 2APTURE HEFUR VERIÈ MEÈ ALLRA VINS¾LUSTU HLJËMSVEITUM
HÁRLENDIS AÈ UNDANFÎRNU OG FAGNA MARGIR KOMU HENNAR HINGAÈ Å SUMAR

Rafmagnstalíur
DEMAG

Keðjutalíur og víratalíur
Aflið nánari upplýsinga hjá
sölumönnum.

ÁRMÚLA 11 | Sími 568-1500 | Lónsbakka | Sími 461-1070 | www.thor.is

ANNAR ÞESSARA TVEGGJA

HEFUR
HEILA....

“Fyrsti sumarsmellurinn í ár”

“Líﬂegur og hugvitssamlegur spennutryllir”

((( ((((
SV MBL

((((
SV MBL

MMJ KVIKMYNDIR.COM

Börn sjá meira en
fullorðnir gera sér grein fyrir!

...Á STÆRÐ
VIÐ HNETU !
HVER ÞARF UPPHÆÐIN AÐ VERA
SVO ÞÚ SVÍKIR ÞJÓÐ ÞÍNA...

MÖGNUÐ SPENNUMYND FRÁ LEIKSTJÓRA TRAINING DAY

SANNSÖGULEG MYND UM STÆRSTA
HNEYKSLISMÁL Í SÖGU FBI

Úrvalslið leikara í magnaðri kvikmynd
undir tryggri leikstjórn Robert DeNiro

(((
HJ MBL
DIANE KEATON MANDY MOORE

Saga öﬂugustu leyniþjónustu fyrr og síðar, CIA.

Háskólabíó
BREACH

kl. 5:50 - 8:10 - 10:30

B.i.12

BECAUSE I SAID SO

kl. 5:50 - 8:10 - 10:30 Leyfð

TÍMAMÓT

kl. 6 - 8 - 10

Leyfð

MRS POTTER

kl. 5:40

Leyfð

B.i.12

300.

kl. 8 - 10:30

B.i.16

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

/ ÁLFABAKKA
SHOOTER

kl. 5:30 - 8 - 10:40

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

B.i.16

¹ FÎSTUDAGSKVÎLD ¹SAMT (JALTALÅN

Dikta með
nýtt efni
Hljómsveitirnar Dikta og Hjaltalín spila á Grandrokk á föstudag.
Dikta frumflytur nýtt efni á tónleikunum en sveitin hefur ekki
spilað hér á landi í nokkuð langan 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 hefjast á miðnætti og kostar 500
krónur inn.

!¨34!.$%.$52 $¥«.µ3¥5 «SKA EFTIR
UMSËKNUM UM Ö¹TTTÎKU Å LISTAH¹TÅÈINNI

Auglýsir eftir
umsóknum
Listahátíðin Díónýsía, sem mun
standa fyrir listviðburðum í litlum
bæjum úti um allt land í sumar,
auglýsir eftir umsóknum. Hátíðin
er skipulögð af listaháskólanemum en hún er opin öllum. Allir sem
hafa frumlegar og áræðnar hugmyndir sem gætu passað hátíðinni
eru hvattir til að sækja um. Umsóknarfrestur er til mánudagsins 30. apríl næstkomandi. Nánari upplýsingar um umsóknarferlið og staðina sem sýnt verður
á má finna á www.myspace.com/
dionysia2007.

/ AKUREYRI

BREACH

kl. 5:40 - 8 - 10:20

B.i.12

SHOOTER

kl. 8 - 10:20

B.i. 16

BECAUSE I SAID SO

kl. 8

Leyfð

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

Leyfð

THE MESSENGERS

kl. 6 - 10:20

B.i.16

HOT FUZZ

kl. 8 - 10:20

B.i. 16

MEET THE ROBINSSON

kl 6

Leyfð

WILD HOGS

b.i 7

ROBINSON FJ... M/- ÍSL TAL kl. 6

Leyfð

MR. BEAN´S HOLIDAY

kl. 6

Leyfð

MEET THE... M/- ENSKU Tali

kl. 8:10

Leyfð

THE MESSENGERS

kl. 8

B.i.16

300.

kl. 10

B.i.16

kl. 4 - 6 - 8 - 10:10

kl. 5:50 - 8 - 10:20

&2¡44)2 !& &«,+)

$)+4! 2OKKSVEITIN $IKTA HELDUR TËNLEIKA

/ KEFLAVÍK

/ KRINGLUNNI
Leyfð

MR. BEAN´S HOLIDAY

"RESKA LEIKKONAN +EIRA
+NIGHTLEY ER BRJ¹LUÈ ÒT Å
STALLSYSTUR SÅNA ,INDSAY
,OHAN FYRIR AÈ H¾TTA VIÈ
AÈ LEIKA Å KVIKMYND UM
¾VI SK¹LDSINS $YLAN
4HOMAS +EIRA ER SÁR
STAKLEGA REIÈ AF ÖVÅ
AÈ HÒN BEITTI SÁR SJ¹LF
FYRIR ÖVÅ AÈ ,INDSAY
LÁKI Å MYNDINNI 4ÎKUR
¹ MYNDINNI HEFJAST Å
BYRJUN N¾STA M¹N

AÈAR OG HEFUR 3I
ENNA -ILLER VERIÈ
FENGIN Å STAÈ
,OHAN Å HLUTVERK
EIGINKONU 4HOM
AS

DIGITAL-3D
DIGITAL-3D
DIGITAL

www.SAMbio.is
-ËÈIR +EITH 2ICHARDS GÅTARLEIK
ARA 4HE 2OLLING 3TONES LÁST UM
SÅÈUSTU HELGI $ORIS 2ICHARDS
VAR  ¹RS GÎMUL OG HAFÈI UM
HRÅÈ BARIST VIÈ KRABBAMEIN 2OKK
ARINN +EITH VAR VIÈ D¹NAR
BEÈ MËÈUR SINNAR SÅÈ
USTU DAGA HENNAR OG
ER SAGÈUR SYRGJA
HANA MJÎG
3J¹LFUR ER +EITH
 ¹RA GAM
ALL

,EIKKONAN -ILLA
*OVOVICH ¹ VON ¹
BARNI -ILLA ER TRÒ
LOFUÈ LEIKSTJËRAN
UM 0AUL !NDER
SON EN ÖAU KYNNT
UST VIÈ TÎKUR ¹
2ESIDENT %VIL
¹RIÈ  "ARN
IÈ SEM VERÈ
UR FRUMBURÈUR
ÖEIRRA ER V¾NT
ANLEGT Å HEIM
INN Å HAUST
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 'ARÈAR SKORAR GRIMMT MEÈ VARALIÈINU
'ARÈAR *ËHANNSSON HEFUR EKKI ENN FENGIÈ T¾KIF¾RI MEÈ
AÈALLIÈI &REDRIKSTAD Å NORSKU ÒRVALSDEILDINNI EN HEFUR VERIÈ
GRIMMUR AÈ SKORA FYRIR VARALIÈ FÁLAGSINS SEM LEIKUR Å 
RIÈLI Å NORSKU  DEILDINNI 'ARÈAR SKORAÈI
EINA MARK &REDRIKSTAD  GEGN +ORSVOLL
Å FYRRAKVÎLD EN LEIKNUM LAUK MEÈ 
 JAFNTEFLI ¶ETTA VAR ANNAR LEIKUR LIÈS
INS ¹ TÅMABILINU EN 'ARÈAR SKORAÈI
ÖRENNU Å   SIGRI LIÈSINS ¹ 'JÐVIK
,YN Å FYRSTA LEIKNUM 4IL GAMANS M¹
GETA AÈ 'ARÈAR SKORAÈI FJÎGUR MÎRK
Å SÅNUM FYRSTU TVEIMUR LEIKJUM
MEÈ 6AL SÅÈASTLIÈIÈ SUMAR

SPORT FRETTABLADIDIS
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Sá eini sem fékk bónus fyrir titilinn
(ANDBOLTAMARKVÎRÈURINN «LAFUR (AUKUR 'ÅSLASON SNERI ¹ HEIMA
SLËÈIR SÅÈASTA SUMAR EFTIR ÒTLEGÈ HJ¹ ¥2 OG Å 3VISS (ANN SÁR EKKI
EFTIR ÖVÅ Å DAG ÖVÅ NÒ ER «LAFUR ¥SLANDSMEISTARI Å HANDKNATT
LEIK OG ÖAÈ SEM MEIRA ER Ö¹ ER HANN EINI LEIKMAÈUR FÁLAGS
INS SEM FÁKK BËNUS FYRIR TITILINN SAMKV¾MT HEIMILDUM
&RÁTTABLAÈSINS
b¡G VEIT NÒ EKKERT UM HVORT ÁG SÁ S¹ EINI EN ÁG ER
MEÈ TITLABËNUS Å MÅNUM SAMNINGI ¡G VAR EINFALDLEGA
MEÈ BETRI TILBOÈ FR¹ ÎÈRUM FÁLÎGUM OG ÖVÅ FËRUM VIÈ
ÖESSA LEIÈ ¡G SAMDI UM L¾GRI LAUN HJ¹ 6AL OG F¾
SVO ÖENNAN BËNUS FYRST ÖAÈ GEKK SVONA VEL ¶ETTA
ERU SAMT ENGAR ROSALEGAR UPPH¾ÈIR m SAGÈI «LAFUR
(AUKUR K¹TUR b¡G VILDI KOMA Å 6AL OG SVO HAFÈI ÁG
FYLLILEGA TRÒ ¹ ÖVÅ AÈ VIÈ G¾TUM FARIÈ ALLA LEIÈ ¶ESS
VEGNA FËR ÁG ÖESSA LEIÈm «LAFUR (AUKUR HEFUR EKKI
¹KVEÈIÈ HVERNIG HANN R¹ÈSTAFI BËNUSNUM EN SËLAR
LANDAFERÈ ER EKKI FRAM UNDAN ÖAR SEM KONA «LAFS ¹ VON ¹
SÁR «LAFI LÅST VEL ¹ FRAMHALDIÈ OG TELUR ÖETTA 6ALSLIÈ GETA VERIÈ
ÎFLUGT AFL Å ÅSLENSKUM HANDBOLTA N¾STU ¹RIN

b6IÈ STEFNUM Å -EISTARADEILDINA SEM ER FR¹B¾RT OG ÁG TEL LÅK
LEGT AÈ VIÈ HÎLDUM N¹NAST ÎLLUM OKKAR MANNSKAP ¡G HELD AÈ
-EISTARADEILDIN EIGI EFTIR AÈ REYNAST SPRAUTA Å HANDBOLTASTARF
IÈ HJ¹ FÁLAGINU m SAGÈI «LAFUR EN LEIKMENN MEISTARAFLOKKS MUNU
EKKI L¹TA SITT EFTIR LIGGJA Å FJ¹RSÎFNUN FYRIR -EISTARADEILDINA
b6IÈ HÎFUM VERIÈ AÈ SAFNA Å VETUR OG MUNUM GERA BETUR
N¾STA VETUR 6IÈ HÎFUM VERIÈ AÈ TAKA VÎRUTALNINGAR OG
NIÈURBROT ¹ HÒSUM OG ANNAÈ 6IÈ ERUM OPNIR FYRIR ÕMSU
OG BÅÈUM EFTIR AÈ KOMAST ¹ FULLT 6IÈ MUNUM REYNA AÈ
FJ¹RMAGNA ÖETTA AÈ MIKLU LEYTI SJ¹LFIR OG ERUM TILBÒN
IR TIL ÖESS m SAGÈI «LAFUR EN LIÈIÈ F¾R STYRK FR¹ 6ALS
MÎNNUM HF FYRIR ¥SLANDSMEISTARATITILINN b¶AÈ VAR
GAMAN AÈ SETJA TËNINN HJ¹ 6AL MEÈ ÖESSUM
TITLI .OKKUÈ MARGIR ÒR FËTBOLTALIÈINU M¾TTU
Å GLEÈINA EFTIR TITILINN OG VIÈ ERUM BÒNIR AÈ
GEFA ÖAÈ ÒT AÈ VIÈ VILJUM SJ¹ Ö¹ TAKA DOLLU
LÅKA Å
SUMAR m SAGÈI «LAFUR OG VERÈUR GAMAN AÈ FYLGJ
AST MEÈ ÖVÅ HVAÈA VERKEFNI STR¹KARNIR TAKA AÈ SÁR

'5¨*«. "!,$6).33/. 3PILAR MEÈ
3TJÎRNUNNI Å SUMAR ÖR¹TT FYRIR ALLT

+/-.)2 ¥   !UGUSTAS 3TRAZDAS SKORAR

HÁR EITT AF FIMM MÎRKUM SÅNUM Å G¾R
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'UÈJËN "ALDVINSSON

$EILDARBIKAR KARLA Å HANDBOLTA

Spilar með
Stjörnunni

Stjarnan vann
meistarana

&«4"/,4) Sátt hefur náðst um mál-

(!.$"/,4) Deildarbikarkeppni

karla í handbolta hófst í gær með
óvæntum úrslitum þegar Stjarnan
vann 27-23 útisigur á nýkrýndum
Íslandsmeisturum Vals í Laugardalshöllinni. HK vann síðan 28-26
sigur á Fram í hörkuleik í Digranesi. HK-menn skoruðu tvö síðustu mörk leiksins. Hin stórefnilegi Ólafur Bjarki Ragnarsson
skoraði 8 mörk fyrir HK og þeir
Augustas Strazdas, Tomas Eitutis og Valdimar Þórsson skoruðu
fimm mörk hver. Hjá Fram skoraði Jóhann Gunnar Einarsson 8
mörk og Guðjón Drengsson var
með 7 mörk.
ËËJ

,EIKMENN LASUNDS Å .OREGI

Hlupu naktir
&«4"/,4) Tveir leikmenn norska

liðsins Álasund reyndu að skapa
létt andrúmsloft innan liðsins
með því að skokka naktir á æfingu. Hér er um að ræða bandaríska 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 æfingunni, sem og ljósmyndarar og
sjónvarpstökumenn.
ES¹

$5'!2 ¶%44! -!2+ *OE #OLE SKORAR HÁR EINA MARK LEIKSINS ¹ 3TAMFORD "RIDGE Å G¾R EN EKKI ER VÅST HVORT ÖETTA MARK REYNIST N¾GT
VEGANESTI FYRIR SÅÈARI LEIKINN
&2¡44!",!¨)¨'%449 )-!'%3

.AUMUR SIGUR HJ¹ #HELSEA
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.
&«4"/,4) 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 leikmennina, 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 sálfræðistríðið fyrir seinni leikinn er
þegar hafið.

ÚRSLITASTUND
Í SKÓLAHREYSTI
ÚRSLITIN Í BEINNI ÚTSENDINGU Á SKJÁEINUM
Í KVÖLD KL. 20.00

„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 hálfleik en sá síðari var betri. Við
gáfum þeim of mörg tækifæri á
hröðum upphlaupum og það verðum við að laga fyrir seinni leikinn. Við höfum trú á okkur í seinni
leiknum og vitum að við munum fá
mikinn stuðning. Það verður frábært andrúmsloft í seinni leiknum.“
HENRY FRETTABLADIDIS

efni Guðjóns Baldvinssonar hjá
Stjörnunni og spilar hann með liðinu í sumar. Þetta staðfesti Eysteinn 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.
ES¹

*ËHANNES (ARÈARSON

Loksins byrjaður að æfa á ný
&«4"/,4) Jóhannes Harðarson,

leikmaður Start í Noregi, er loksins byrjaður að æfa með félagi
sínu á nýjan leik. Hann meiddist
eftir einungis þrjá leiki í fyrra og
hefur verið frá síðan en þrjár umferðir eru búnar í norsku úrvalsdeildinni nú.
Jóhannes er samningsbundinn Start til loka næsta tímabils.
Hann mun væntanlega spila með
varaliði félagsins á næstunni og
freista þess svo að komast í aðalliðið á nýjan leik.
ES¹

CII
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(AMAR SLÅTUR SAMSTARFINU
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.
Hamar hefur slitið
samstarfinu við Selfoss í körfuboltanum og ákveðið að endurnýja
ekki samninginn milli félaganna
sem hefur verið í gildi undanfarin
þrjú ár. Hamar/Selfoss-liðið breytist því aftur í lið Hamars en Hvergerðingar eru aðeins eitt af fjórum félögum sem eiga lið í Iceland
Express-deild karla og kvenna,
hin eru Keflavík, Grindavík og
Fjölnir.
Hamar/Selfoss hefur spilað í úrvalsdeildinni undanfarin þrjú ár
og nýlokið tímabil var það langbesta af þeim, liðið komst í úrslitakeppnina 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 nágrannana frá Selfossi, bæði í
formi hærri styrkja bæjarsjóðs
sem og í meiri áhuga í tengslum
við heimaleiki liðsins í Iðu á Selfossi. Hamar/Selfoss-liðinu gekk
svipað vel á þessum tveimur
heimavöllum sínum fyrsta tímabil 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 sigurhlutfalli Hamars-liðsins hvort
liðið spilar á Iðu á Selfossi (18,2
prósent) eða í Hveragerði (55,6%).
Þessu voru stjórnarmenn félagsins farnir að gera sér grein fyrir
í vetur enda allir „úrslitaleikir“
liðsins á heimavelli eftir áramót
spilaðir í Hveragerði.

+®2&5"/,4)
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(AMAR HEFUR FARIÈ Å
ÒRSLITAKEPPNINA ÎLL SEX
TÅMABILIN SEM ,¹RUS
*ËNSSON HEFUR SPILAÈ
MEÈ LIÈINU
&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

„Það eru þrír menn á Selfossi
sem hafa áhuga á körfubolta og
þetta hefur ekki gengið upp. Nánast allt starfsfólkið í kringum leikina hefur komið úr Hvergerði og
við erum líka búin að stofna fjáröflunarhóp sem ætlar að safna
upp í styrkina sem við fengum frá
Selfossbæ,“ segir Lárus Ingi Friðfinnsson, formaður Hamars, sem
segir báða aðila skilja í fullri vinsemd 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 bjargaði liðið sér frá falli með því að
vinna tvo frábæra sigra í lokaumferðunum.
Með því að segja upp samstarfinu við Selfoss standa Hvergerðingar uppi með „ólöglegt“ íþróttahús 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 vonast þó eftir að nýtt hús verði byggt
í næstu framtíð.
OOJ FRETTABLADIDIS

(/2&!.$) 2)¨  *ËHANNES +ARL FREMST ¹ MYNDINNI SÁST HÁR UNGUR AÈ

¹RUM MEÈ FÎÈUR SÅNUM ¹RIÈ  ÖEGAR ¥! TRYGGÈI SÁR TITILINN
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*ËHANNES +ARL 'UÈJËNSSON ORÈAÈUR VIÈ ¥!

Væri gaman að leika
með bræðrum mínum
&«4"/,4) Jóhannes Karl Guðjóns-

son hefur verið orðaður við uppeldisfélag 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 félaginu 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 deildinni gegn FH. Jóhannes mun
æfa með ÍA-liðinu eftir að hann
kemur heim enda ætlar hann sér
að vera í toppformi með landsliðinu sem mun leika 2. og 6. júní.

Í maí eru spilaðar fjórar umferðir 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. HBG

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

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

Húsi Verslunarinnar, Kringlunni 7
JL Húsinu, Hringbraut 119
Grafarvogi, Hverafold 5
Langholtsvegi 43 (f.v. hús Landsbankans)
Breiðholti, Álfabakka 14a (Mjódd)
Árbæ og Grafarholti, Hraunbæ 102B

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.

Frambjóðendur á staðnum

Allir velkomnir.

Sími:
Sími:
Sími:
Sími:
Sími:
Sími:

569-8133
569-8181
569-8171
569-8141
569-8161
567-4011
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Leitið og þér munuð finna... drasl

!ÈÖRENGDA EIGINKONAN &ELICITY ER F¾DD
Å .EW 9ORK ¹RIÈ  &ELICITY LAUK "!
N¹MI Å LEIKLIST FR¹ 4ISCH LISTAH¹SKËL
ANUM Å .EW 9ORK ¹RIÈ  OG BIRT
IST Å ÕMSUM SJËNVARPSÖ¹TTUM OG
MYNDUM ¹ N¾STU ¹RUM RIÈ 
HLAUT &ELICITY 'OLDEN 'LOBE VERÈLAUN
OG «SKARSVERÈLAUNATILNEFNINGU
FYRIR TÒLKUN SÅNA ¹ KYNSKIPTINGI
Å MYNDINNI 4RANSAMERICA &ELIC
ITY ER ÖË BEST ÖEKKT FYRIR HLUTVERK
SITT Å Ö¹TTUNUM $ESPERATE (OUSE
WIVES SEM SÕNDIR VERÈA Å 3JËN
VARPINU KL 

,EITIN AÈ 3TR¹KUNUM HËFST ¹ 3TÎÈ TVÎ ¹ FÎSTU
DAG ÖAR SEM 0ÁTUR !UDDI OG 3VEPPI LEITA
DYRUM OG DYNGJUM AÈ EFTIRB¹TUM SÅNUM
(¹LFD¹N 3TEINÖËRSSON SEM D¾MDUR VAR TIL
SKËGGANGS ¹ SÅNUM TÅMA FYRIR Ö¹TTINN ,ANDS
INS SNJALLASTI HEFUR GREINILEGA SAMIÈ SÅNA
(ÎFUÈLAUSN ÖVÅ HANN ER M¾TTUR AFTUR Å SJËN
VARPIÈ OG ER KYNNIR Å Ö¹TTUNUM
!LLS MUNU HUNDRAÈ MANNS HAFA REYNT
FYRIR SÁR Å PRUFUM EN TÅU KOMAST ¹FRAM Å
LOKAÒRTAKIÈ ¶AR DETTUR EINN ÒR Å HVERRI VIKU
EN SIGURVEGARINN STENDUR EKKI AÈEINS MEÈ
P¹LMANN Å HÎNDUNUM HELDUR F¾R EIGIN SJËN
VARPSÖ¹TT HVORKI MEIRA NÁ MINNA .Ò SKAL
ÁG VIÈURKENNA AÈ ST¾LARNIR Å !UDDA 3VEPPA
OG 0ÁTRI VORU STUNDUM FYNDNIR 'ALLI ,EITARINNAR ER HINS VEGAR S¹ AÈ
ÖEIR ERU Å AUKAHLUTVERKI OG AÈALLEIKARARNIR LOFA EKKI GËÈU MJËLKIN
SEM RJËMINN VAR FLEYTTUR AF VAR FREKAR SÒR
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 ¥ÖRËTTAKVÎLD
 ,EIÈARLJËS
 4¹KNM¹LSFRÁTTIR
 3TUNDIN OKKAR
 VINTÕRI +ÎTU KANÅNU 
 !È EIGNAST VINI
 &RÁTTIR
 6EÈUR
 +ASTLJËS
 &JÎLBRAUTASKËLINN  7ATER
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LOO 2OAD "RESK Ö¹TTARÎÈ UM STORMASAMT LÅF
KENNARA OG NEMENDA Å ERFIÈU HVERFI Å STËR
BORG -EÈAL LEIKENDA ERU !NGELA 'RIFFIN
*ASON -ERRELLS *AMIE 'LOVER $ENIS 7ELCH
*ILL (ALFPENNY $AVID #ELLIN OG #AMILLIA
0OWER

 !ÈÖRENGDAR EIGINKONUR "ANDA



3KËLAHREYSTI

ÒRSLIT
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RÅSK Ö¹TTARÎÈ UM N¹GRANNAKONUR Å ÒTHVERFI
SEM ERU EKKI ALLAR ÖAR SEM Ö¾R ERU SÁÈAR
!ÈALHLUTVERK LEIKA 4ERI (ATCHER &ELICITY (UFF
MAN -ARCIA #ROSS %VA ,ONGORIA OG .ICOL
ETTE 3HERIDAN !TRIÈI Å Ö¹TTUNUM ERU EKKI VIÈ
H¾FI BARNA

 4ÅUFRÁTTIR
 3PORLAUST  "ANDARÅSK
SPENNUÖ¹TTARÎÈ UM SVEIT INNAN !LRÅKISLÎG
REGLUNNAR SEM LEITAR AÈ TÕNDU FËLKI !TRIÈI Å
Ö¹TTUNUM ERU EKKI VIÈ H¾FI BARNA

 ,ÅFSH¹SKI "ANDARÅSKUR MYNDAFLOKKUR



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

 +ASTLJËS E
 $AGSKR¹RLOK
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 4ASMANÅA
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 .¹GRANNAR
 ¥SLAND Å DAG OG VEÈUR
 &RÁTTIR
 ¥SLAND Å DAG ÅÖRËTTIR OG VEÈUR
 4HE 3IMPSONS  E
 -EISTARINN
 3TUDIO   3P¹NNÕR BANDA
RÅSKUR FRAMHALDSÖ¹TTUR SEM VARPAR GAMAN
SÎMU OG TRÒVERÈUGU LJËSI ¹ ÖAÈ SEM GERIST
¹ BAK VIÈ TJÎLDIN Å (OLLYWOOD

 3TANDOFF .ÕIR SPENNUÖ¾TTIR UM

 (OTEL "ABYLON "RESKIR SJËN
VARPSÖ¾TTIR Å ANDA &OOTBALLERSk 7IVES ÖAR
SEM FYLGST ER MEÈ STARFSFËLKI OG GESTUM ¹ 
STJARNA HËTELI Å ,ONDON 
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ÖYKJA ÖEIR BESTU Å GREININNI
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 )NSIDER ¥ ÖESSUM Ö¹TTUM FARA
STJËRNENDURNIR MEÈ OKKUR Å INNSTA HRING
STJARNANNA ÖAR SEM VIÈ F¹UM AÈ SJ¹ EINKA
VIÈTÎL NÕJUSTU UPPLÕSINGARNAR OG SANNLEIK
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 &RÁTTIR
 ¥SLAND Å DAG
 4WINS (OUSING #RISIS -ITCHEE OG
&ARRAH LENDA Å SÅNU FYRSTA RIFRILDI EFTIR AÈ Ö¾R
FLUTTU OG ERU ¹ ÖVÅ AÈ ÖAÈ HAFI VERIÈ MISTÎK
AÈ FLYTJA INN SAMAN

 %NTERTAINMENT 4ONIGHT ¥ GEGN
UM ¹RIN HEFUR %NTERTAINMENT 4ONIGHT FJALL
AÈ UM ALLT ÖAÈ SEM ER AÈ GERAST Å SKEMMT
ANABRANSANUM OG ¹TT EINKAVIÈTÎL VIÈ FR¾G
AR STJÎRNUR
 -Y .AME )S %ARL  .µ44%ARL
SNÕR AFTUR ®NNUR SERÅAN AF EINUM VIN¾LUSTU
GAMANÖ¹TTUM HEIMS OG ER ÖESSI FYNDN
ARI EN FYRRI
 +& .ÎRD  3ÅÈASTI Ö¹TTURINN
UM +NATTSPYRNUFÁLAGIÈ .ÎRD ÖAR SEM .ÎRD
ARNIR F¹ AÈ SPREYTA SIG GEGN ¥SLANDSMEIST
URUM &( FRAMMI FYRIR  ÖÒSUND ¹HORFEND
UM ¹ ,AUGARDALSVELLINUM ,EIKURINN VARÈ HIN
BESTA SKEMMTUN OG MEÈ .ÎRDUNUM LÁKU
LANDSFR¾GIR GESTIR

AFUR ¶ËR *ËELSON FJALLA UM ALLT ÖAÈ NÕJASTA Å
T¾KNI TÎLVUM OG TÎLVULEIKJUM

 3KËLAHREYSTI ²RSLIT "EIN ÒT
SENDING FR¹ ,AUGARDALSHÎLL ÖAR SEM TÅU
GRUNNSKËLAR KEPPA TIL ÒRSLITA (ALDNAR VORU
TÅU FORKEPPNIR VÅÈA UM LAND OG SIGURLIÈ
IN ÒR HVERJUM RIÈLI ERU KOMIN Å ÒRSLIT ¥ ÒR
SLITUM ERU "REIÈHOLTSSKËLI (AGASKËLI ,INDA
SKËLI +ËPAVOGI SLANDSSKËLI (AFNARFIRÈI
&LÒÈASKËLI (EPPUSKËLI (ÎFN Å (ORNAFIRÈI
'RUNNSKËLI 3IGLUFJARÈAR "REKKUSKËLI !KUR
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 3TRICTLY #ONFIDENTIAL .Õ BRESK
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 (OUSE  5NGLINGSSTÒLKA SEM
FENGIÈ HEFUR NÕTT HJARTA VEIKIST SKYNDILEGA
OG ER LÎGÈ AFTUR INN ¹ SPÅTALANN (EIMA FYRIR
GENGUR SAMBÒÈIN ILLA HJ¹ (OUSE OG 7ILSON

 -EDIUM  !LISON $UBOIS

NËTUM ÖAR SEM H¹ÈFUGLINN *AY ,ENO F¾R TIL
SÅN GËÈA GESTI OG SL¾R ¹ LÁTTA STRENGI

ER ËSKÎP VENJULEG EIGINKONA OG MËÈIR Å ÒT
HVERFI SEM BÕR YFIR ËVENJULEGUM YFIRN¹TTÒRU
LEGUM H¾FILEIKUM SEM GERA HENNI KLEIFT AÈ
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!È MINNSTA KOSTI TVO SEM REYNDU
FYRIR SÁR Å PRUFUNUM HAFÈI ÁG SÁÈ
SKRAPA BOTNINN Å KEPPNINNI UM
FYNDNASTA MANN ¥SLANDS !NNAR BAUÈ
UPP ¹ UNDARLEGT GLÅMUATRIÈI (INN
STËÈ N¾RRI FERTUGSALDRI OG BERAÈI ¹
SÁR KYNF¾RIN (ANN KRAFÈIST REYNDAR
AÈ DÕRÈIN YRÈI bBLÎRRUÈm ANNARS YRÈI
KONAN HANS BRJ¹LUÈ ¶AÈ HRYGGÈI MIG
AÈ SVO ILLA V¾RI KOMIÈ FYRIR EINHVERRI
VESALINGS KONU ÒTI Å B¾ AÈ SITJA UPPI
MEÈ ÖENNAN ¹NA 6IÈ HANA SEGI ÁG
(VER SEM ÖÒ ERT ÖÒ GETUR GERT BETUR
2ESTIN VAR EFTIR ÖESSU ÖËTT F¾STIR
HEFÈU HAGAÈ SÁR BEINLÅNIS EINS OG
KYNFERÈISBROTAMENN VAR HUGMYNDASNAUÈ L¹GKÒRA EINKENNI ¹ ÎLLUM
ATRIÈUM ¶AÈ VERÈUR FJANDANUM ERFIÈARA FYRIR 3TÎÈ TVÎ AÈ L¹GMARKA
SKAÈANN AF ÖESSU RUSLI ¹ N¾STU VIKUM
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 . &RÁTTIR OG AÈ ÖEIM LOKNUM
VEÈURFRÁTTIR OG MAGASÅNÖ¹TTUR $AGSKR¹IN ER
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'ÅSLA %NDURSÕNING ¹ KLUKKUTÅMA FRESTI FR¹
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,ENGD  CM 3TËR LEST SÁR STURTUKLEÙ
RAFDRIFNAR RÒÈUR OG SPEGLAR ÒTVARP MEÈ #$
TOPPGRIND OG STIGI STÎÈULEIKATJAKKAR STËR TOP
PLÒGA
6ERÈ FR¹ 

(OBBYHÒSIÈ
$UGGUVOGI  o  2EYKJAVÅK o 3ÅMI   o WWWHOBBYHUSIDIS
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¶ESSI RËMANTÅSKA GAMANMYND ER END
URGERÈ SAMNEFNDRAR SÎGUFR¾GRAR GAM
ANMYNDAR FR¹  ¹RATUG SÅÈUSTU ALDAR
!LFIE ER KVENNAMAÈUR AF 'UÈS N¹È
TUNGULIPUR OG F¹D¾MA FLOTTUR Å TAUINU
(ANN VEFUR KVENFËLKI UM FINGUR SÁR OG
ER OFTAR EN EKKI MEÈ FLEIRI EN EINA OG
TV¾R Å TAKINU %N GAMANIÈ K¹RNAR HJ¹
GLAUMGOSANUM ÖEGAR UPP KEMST UM
ATH¾FI HANS OG NOKKUR bFËRNARLAMBAn
HANS TAKA SIG SAMAN OG ¹KVEÈA AÈ
KENNA HONUM ¾RLEGA LEXÅU !ÈALHLUT
VERK LEIKA *UDE ,AW *ANE +RAKOWSKI
2ENÁE 4AYLOR

34®¨  +, 
-EISTARINN
3PENNAN HELDUR ¹FRAM
Å -EISTARANUM EN Å
KVÎLD ER ÖRIÈJI Ö¹TTUR Å
¹TTA MANNA ÒRSLITUM
¶AÈ REYNIR ¹ ÖEKKINGU
K¾NSKU OG HEPPNI KEPP
ENDA OG ER ÖETTA ÖVÅ ¾S
ISPENNANDI SJËNVARPS
EFNI +EPPENDUR KVÎLDS
INS ERU ÖAU «LÎF µRR
!TLADËTTIR FRAMKV¾MDA
STJËRI 6ÅSINDASIÈANEFNDAR
OG (ELGI RNASON SKËLA
STJËRI 2IMASKËLA ¶AU
STËÈU SIG EINSTAKLEGA VEL Å
 MANNA ÒRSLITUNUM OG
ÖVÅ M¹ BÒAST VIÈ HÎRKU
KEPPNI ¹ SKJ¹NUM Å KVÎLD

23  &-   
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 -ORGUNVAKTIN
 ,AUFSK¹LINN
 -ORGUNLEIKFIMI
 ,ITLA FLUGAN
 3AMFÁLAGIÈ Å N¾RMYND
 &RÁTTAYFIRLIT
 (¹DEGISÒTVARP
 (¹DEGISFRÁTTIR
 6EÈURFREGNIR
 $¹NARFREGNIR OG AUGLÕSINGAR
 6ÅTT OG BREITT
 ²TVARPSSAGAN 3ËLSKINSFËLKIÈ
 ,AUMUSPIL
 &ALLEGAST ¹ FËNINN
 3ÅÈDEGISFRÁTTIR

 6EÈURFREGNIR
 (LAUPANËTAN
 6ÅÈSJ¹
 +VÎLDFRÁTTIR
 !UGLÕSINGAR
 3PEGILLINN
 $¹NARFREGNIR OG AUGLÕSINGAR
 6ITINN
 3INFËNÅUTËNLEIKAR
 b(VIKULL ER DRAUMURINN ÖR¹ MÅN
STOLTn
 /RÈ KVÎLDSINS
 ²TVARPSLEIKHÒSIÈ 3ÎNGVARINN
 (LAUPANËTAN
 ²TVARPAÈ ¹ SAMTENGDUM R¹SUM TIL
MORGUNS
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Birgitta
Hafsteinn*
Eiríkur Hauks
Silvía Nótt
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3EVILLA

 0'! 4OUR  (IGHLIGHTS :ÔR
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SÅÈASTA MËTI ¹ 0'! MËTARÎÈINNI Å GOLFI Å
"ANDARÅKJUNUM

 ¶ÕSKI HANDBOLTINN
 5%&! #UP  %SPANYOL 7ER
DER "REMEN

 .ÕJAR EIGNIR .ÕJUSTU EIGNIRNAR ¹
MARKAÈNUM SÕNDAR

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

 &JÎLBÕLI OG H¾ÈIR ,ITLAR OG MEÈAL
STËRAR EIGNIR SÕNDAR

 .ÕJAR EIGNIR E
 3-3 EIGNIR 6ELDU Ö¹ EIGN SEM ÖÒ
VILT SKOÈA MEÈ ÖVÅ AÈ SENDA SMS SKILABOÈ

 0OSTMAND 0ER  .ODDY  (VAD ER DET
V¾RD  )TALIENSKE FRISTELSER  .YHEDER FRA
'RzNLAND  /"3  6IDEN OM  !RBEJDSLIV
FIND ET JOB  3ÐLYST ,IVETS GANG I KOLONIHAVEN
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 5D I NATUREN  +ONGEHUSET 
!FTENSHOWET  -ISSION INTEGRATION 
.YHEDER P½ TEGNSPROG  46 !VISEN MED VEJRET
 30!-  "OOGIE 5PDATE  ,IGA
 -YGGE ESKADRILLEN  &RIKVARTER 
"ARDA  &ANDANGO MED 3EBASTIAN OG #HAPPER
 !FTENSHOWET  46 !VISEN MED 3PORT
 !FTENSHOWET MED 6EJRET  2ABATTEN
 (OLD MASKEN  (JERTERUM  46
!VISEN  4ASK &ORCE  3PORT.YT 
$ÐDENS $ETEKTIVER  &ÐR MELODI GRAND PRIX
 4ENNIS 7OZNIACKI (INGIS  ,IGA 
$YRENE FRA ,ILLESKOVEN  2ASMUS +LUMP 
0ALLE 'RIS P½ EVENTYR  &REDAGSBIO  "OBLINS
 .ASSE  0OSTMAND 0ER

*fyrir okkur hin
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 2APPORT  !RGUMENT  2APPORT
 'OMORRON 3VERIGE  !NSLAGSTAVLAN
 +ARAMELLI  3AGOTR¼DET  .ALLE HAR
ETT STORT BL½TT HUS  -IMMI  ,ILLA !KTUELLT
 "OBSTER  2APPORT  3ARAS KÎK
 3VENSKA SLAG  0LANET %ARTH  %N
BER¼TTELSE FR½N STORMEN 'UDRUN  "ARNSLAVAR
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Kynþokki Garðars stórlega ýktur

„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.“
3IGRÒN "ENDER FLUGNEMI

1

2

6

7

9

3

4

inum, ekki bara einu sinni
heldur tvisvar. „Þetta er einhver örlítill misskilningur
þarna hjá blaðamanninum
en sannleikurinn virðist oft
týnast í bresku blöðunum,“
segir Einar Bárðarson, umboðsmaður
Garðars, en skrifin bera þess glögg
merki að bresku
pressunni
þykir mikið
til Garðars
koma. Garðar
hefur
%).!2

3ANNLEIKURINN ¹
ÖAÈ TIL AÈ TÕNAST Å
BRESKU PRESSUNNI

reyndar borið titilinn kynþokkafyllsti karlmaður Íslands en hlustendur Rásar 2 og Létt FM töldu
hann vel að þessum titli kominn 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 Morning hjá ITV en talið er að rúmar
fjórar milljónir manna horfi á þáttinn. Þá hefur Garðari einnig verið
boðið að koma fram sem sérstakur gestur á bresku
klassísku verðlaununum sem
haldin verða í
næsta viku. FGG
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,2¡44
 KVENKL¾ÈNAÈUR  UTAN  T¾KI
 NYTSEMI  ¹TT  SAFNA SAMAN
 FLÎKT  ELDSNEYTI  KROT 
ANGAN  KUSK  LAPPI
,«¨2¡44
 ¹FENGISBLANDA  BARDAGI  MAT
JURT  V¾TLA  HLUTAVELTA  M¹L
 ÖUNNUR VÎKVI  TRAÈKAÈI 
SKJÎN  TVÎ ÖÒSUND
,!53.

&2)¨2)+ ¶«2 &2)¨2)+33/. +VIKMYNDIR HANS VERÈA LOKSINS SÕNDAR LÎGLEGA Å SKËLUM LANDSINS
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&¾R TV¾R MILLJËNIR ¹ ¹RI

,2¡44  SARÅ  ÒT  TËL  NOT
 SA  SMALA  BLAKT  MË
 P¹R  ILM  LË  SAMI
,«¨2¡44  PÒNS  AT  RËSAK¹L
 ÅLA  TOMBËLA  TAL  LAP 
TRËÈ  MIS  MM

Nýlega skrifaði menntamálaráðuneytið undir tímamótasamning
við kvikmyndaleikstjórann Friðrik Þór Friðriksson um sýningarrétt á kvikmyndum hans í íslenskum skólum næstu fimmtán árin.
Samningurinn nær til allra kvikmynda 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 kenndar eru í íslenskum grunnskólum.
Fer þar Englar alheimsins fremst
í flokki en bók Einars Márs Guðmundssonar 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 skólum 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 heimildarmyndar um einhverfu.
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir
menntamálaráðherra upplýsir að

FYRSTUR
MEÐ
FRÉTTIRNAR
www.visir.is

HREPPT TITILINN KYNÖOKKA
FYLLSTI KARLMAÈUR HEIMS
Å ÖAÈ MINNSTA TVISVAR
AF -ANCHESTER %VEN
ING .EWS

+AUP "AUGS ¹ HLUTA
BRÁFUM "JARNA KA
SONAR Å (UMAC VÎKTU
MIKLA ATHYGLI EN
(UMAC ¹ OG REKUR NÅTJ
¹N !PPLE VERSLANIR
¹ .ORÈURLÎNDUN
UM 3ÁRSTAKA AT
HYGLI VAKTI AÈ 'RAF
ÅT SEM ER Å EIGU
(ANNESAR 3M¹RASONAR OG ¶OR
MËÈS *ËNSSONAR KEYPTI FYRST BRÁF
IN EN SELDI ÖAU SNÎGGLEGA *ËNI S
GEIRI OG "AUGI ¶ETTA HEFUR MÎRG
UM ÖËTT AFAR KYNDUGT Å LJËSI ÖESS AÈ
"JARNI OG *ËNÅNA NOKKUR "ENE
DIKTSDËTTIR ERU GËÈIR VINIR OG HEFUR
VARLA M¹TT MYNDA HEIMA HJ¹ *ËNÅNU
¹N ÖESS AÈ !PPLE TÎLVU BREGÈI ÖAR
FYRIR !UK ÖESS HEFUR HEFUR *ËNÅNA
OFTAR EN EKKI VERIÈ FREMST Å FLOKKI
ÖEGAR NÕJAR BÒÈIR HAFA VERIÈ OPNAÈ
AR EN EKKI ER VITAÈ HVORT ÖESSI KAUP
"AUGS KOMI Å VEG FYRIR Ö¾R GESTA
KOMUR
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14

'!2¨!2 %R SAGÈUR HAFA
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18

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

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 kvikmyndir í skólakerfinu,“ segir Þorgerður Katrín. Áður hafa verið
gerðir sambærilegir samningar við
leikstjóra á borð við Hrafn
Gunnlaugsson,
Guðnýju
Halldórsdóttur og Þorstein
Jónsson en þeir samningar náðu yfir einstök verk.
„Allt skólakerfið getur nú
nýtt sér þessar myndir;
leikskólar,
grunnskólar,
framhaldsskólar og háskólar,“ útskýrir Þorgerður
og telur að helsta gagnrýnin sem muni koma
fram verði sú að ríkið
sé að greiða of lítið
fyrir þennan samning.
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 landsins gripum við það,“ segir Þorgerður. Hún telur nokkuð ljóst að
þessi samningur sé aðeins fyrsta
skrefið af mörgum, líklegt sé að
sambærilegir samningar verði
gerðir við aðra íslenska leikstjóra 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.
FREYRGIGJA FRETTABLADIDIS

¶/2'%2¨52 +!42¥.

4ELUR AÈ SAMNINGUR
INN SÁ AÈEINS EITT AF
MÎRGUM SKREFUM
TIL AÈ F¾RA ÅSLENSKA
KVIKMYNDAGERÈ INN Å
SKËLANNA

/G ÖAÈ HEFUR EKKI
FARIÈ FRAMHJ¹ NOKKR
UM MANNI AÈ %URO
VISION OG KOSNING
ARNAR BER UPP
¹ SAMA DAG
¶ETTA G¾TI
ORÈIÈ ¾ÈI
FLËKIÈ EF %I
RÅKUR (AUKSSON FER MEÈ SIGUR AF
HËLMI ÖVÅ Ö¹ MUN ÎLL ATHYGLIN F¾R
AST FR¹ KJÎRKÎSSUNUM YFIR TIL (ELS
INKI ¶Ë HEFUR VERIÈ HAFT ¹ ORÈI AÈ
RÅKISSTJËRNARFLOKKARNIR BINDI VONIR
VIÈ AÈ HIÈ EINA bRAUÈAm SEM SIGRI
ÖETTA KVÎLD VERÈI %IRÅKUR (AUKS
SON
-EIRA AF %UROVISION 6EÈBANKINN
"ETSSON SP¹IR ÖVÅ AÈ LAG 3VEINS
2ÒNARS 3IGURÈSSONAR 6ALENTINE
,OST MUNI EIGA GREIÈA LEIÈ UPP ÒR
UNDANKEPNNINNI FIMMTUDAGINN 
MAÅ EN ÖAR ER STUÈULLINN AÈEINS  
¶EGAR HINS VEGAR ER KOMIÈ ¹ SJ¹LFT
ÒRSLITAKVÎLDIÈ HARÈNAR HINS VEGAR
¹ DALNUM HJ¹ 3VEINI OG FÁLAGA ÖVÅ
ÖAR G¾TU MENN FIMMTÅUFALDAÈ Ö¹
UPPH¾È SEM ÖEIR LEGGJA
UNDIR 3VÅAR ¾TTU
HINS VEGAR AÈ FARA AÈ
BÒA SIG UNDIR N¾STU
KEPPNI EF MARKA M¹
SP¹R "ETSSON ÖVÅ STUÈ
ULLINN ÖAR ER bAÈ
EINSm  
HDMFGG

Gerir eftirmynd af London til að borða
Illugi Eysteinsson, myndlistarmaður og arkitekt, tekur þátt í
verkefni í London um helgina sem
ber heitið Eat London. Á laugardaginn gefst almenningi sem sagt
tækifæri á að borða eftirlíkingar, 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,“ útskýrði Illugi. Hver hópur hefur
fengið úthlutað ákveðnum hluta
af miðborg Lundúna sem hann
á að endurskapa á fjögurra fermetra borði. Þegar allir hóparnir

koma saman á laugardag verður
heildarstærðin um 60 fermetrar.
Hóparnir sækja síðan í mismunandi 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 Barbican, 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 hrísgrjóna.

„Göngustígarnir í görðunum
eru gerðir úr kúskús,“ sagði Illugi.
Illugi segir undirbúningstímann og verkefnið allt hafa verið
stórskemmtilegt. „Þetta er búið
að vera alveg magnað,“ sagði
hann. Forvitnir geta haft samband við Illuga á konstrukt@
tiscali.co.uk.
SUN
-!4!2(%&¨)2 -4!34

)LLUGI %YSTEINSSON SEGIR HËPANA Å %AT
,ONDON S¾KJA Å MISMUNANDI MATAR
HEFÈIR EN HËPUR HANS BYGGIR -USEUM OF
,ONDON ÒR TYRKNESKUM MAT
&2¡44!",!¨)¨.%4)¨
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LÖGFRÆÐIAÐSTOÐ ORATOR
- félag laganema við Háskóla Íslands

ÏNH\SLVO|JIU èLDèVWRèDOOD¿mmtudaga
milli 19:30 - 22:00 í síma 551-1012
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Menningarverðmæti

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.

Þ

að er einfalt að vera vitur eftir
á. Látinn vinur eða ættingi
kallar á söknuð þótt maður hafi
kannski sjaldan nennt að heimsækja hann í lifanda lífi, náttúra verður að ómetanlegri náttúruperlu þegar búið er að byggja
stíflu ofan á hana og brunnir kofar
sem enginn pældi í eru allt í einu
orðnir svakaleg menningarverðmæti sem verður að endurbyggja í
upphaflegri mynd vegna sögulegs
gildis.

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.

sem brann var orðið
eins og rotin tönn í andliti Reykjavíkur. Rúnturinn silast framhjá og
einu sinni sá ég ógæfumann míga
þarna á rafmagnskassa um hábjartan 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, gríðarleg lífæð í hjarta borgarinnar.
Kannski væri þó bílabíó betri hugmynd því við nennum svo sjaldan 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.
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eru æskuheimili 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 goðsagnakenndi var nánast rústir einar
þegar framsýnir menn endurbyggðu hann á 9. áratugnum. Ég
fór að gráta þegar ég stóð fyrir
framan endurbyggt sviðið – það
kalla ég menningarverðmæti.

42!-0% greifi var ekki í Bítlun-

um en örþjóðin verður að sætta
sig við það sem hún hefur. Gáfulegt væri að hlúa strax að menningarverðmætum
framtíðar.
Þannig ætti íbúð Megasar á Þórsgötu strax að fara á minjaskrá
og líka fyrrverandi íbúð Bubba
á Eiðistorgi. Einnig þarf að athuga staði sem tengjast Björk,
Eiði Smára og Sigur Rós. Eða
hvað munu framtíðaríbúar lýðveldisins annars telja menningarverðmæti? Kannski Smáralind og
Kringluna? Þarf ekki strax að friðlýsa þau mannvirki? Þetta eru jú
þeir staðir sem almenningur elskar einna mest og fjölmennir í árið
um kring. Verum nú vitur fram í
tímann, ekki bara eftir á.
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Vodafone live!
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Nokia 6131

Sharp GX-17

Nokia 6234

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

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

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

