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Dögg Hjaltalín
, fjárfestat
engill hjá Eimskipi
var nýlega
í Taílandi
,
annars á matreiðs þar sem hún fór meðal
lunámskeið.

Dögg og kærastinn
hennar komu
úr skipulagð
heim í síðustu
vegum erl ri tólf daga ferð um
viku
T íl
d

segist Dögg
ætla að vera
mat. „Nú verður
dugleg að
elda taílenskan
bara taílensk
í viku,“ segir
matarveisla
einu sinni
að elda neitt hún og hlær. „Ég hef
inu en það annað en það sem ég samt ekki prófað
var svo gott
eldaði á ná
ið
ð

Nýtt BS-nám í
hestafræðum

Kærir leikstjóra Silvíu
Nætur fyrir meiðyrði

3ÁRBLAÈ UM HESTAMENNSKU
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Ekkert um kostnað

#ARMEN Å KONSERTBÒNING
'UÈRÒN *ËHANNA
«LAFSDËTTIR SYNGUR
MEÈ 3INFËNÅU
HLJËMSVEIT ¥SLANDS

%XISTA SETUR ¥SLANDSMET

636 milljónir
króna á dag

Forsætisráðherra segir óvíst hversu mikinn kostnað ríkið beri af varnarsamstarfi við Norðmenn og Dani. Rætt verður við fleiri þjóðir um öryggis- og
varnarmál í sumar. Lítill hluti varnarsvæðisins fer undir hernaðarsamstarfið.
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%KKI HLEYPT ¹
VÅGVÎLLINN
9FIRMENN HERSINS
ERU HR¾DDIR UM
ÎRYGGI (ARRY
"RETAPRINS
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"ESTA BYRJUN STHILDAR
STHILDUR (ELGADËTTIR
SEGIST NÒ FYRST VERA
FARIN AÈ HUGSA EINS OG
FRAMHERJI (ÒN ER
LANGMARKAH¾ST EFTIR
FYRSTU ÖRJ¹R UMFERÈIR
S¾NSKU KVENNA
DEILDARINNAR

6!2.!2-, Geir Haarde forsætisráðherra segir óvíst hversu víðtækt varnarsamstarf Íslendinga
verði við Norðmenn og Dani. Því
sé erfitt að meta hugsanlegan
kostnað þess.
„Það liggur ekki fyrir. Okkar
kostnaður mun felast í því að taka
á móti fólki hér og flugvélum, sem
kallað er gistiríkiskostnaður,“
segir Geir. Ekki sé útséð hversu
oft hingað komi norrænir hermenn, né hversu fjölmennar sveitirnar verði. Forsætisráðherra
tekur fram að ekki sé verið að
gefa út „óútfylltar ávísanir“.
Eingöngu er um samstarf á
friðartímum að ræða en ekki

eiginlega varnarsamvinnu. Geir
telur að samstarf af þessum toga
hafi verið tímabært, jafnvel þótt
bandaríski herinn hefði verið
áfram á landinu. Hann bendir á
hugsanlega olíuleit á Drekasvæðinu nálægt Jan Mayen sem dæmi
um það. „Þá geta menn rétt ímyndað sér hve mikilvægt það er að
hægt sé að hafa eftirlit.“ Geir
segir þessa nýju þróun til merkis
um það hve hugtakið um öryggi á
friðartímum sé breytilegt.
Enn víðtækara samstarf á sviði
varnar- og öryggismála Íslendinga
er í burðarliðnum. Geir segir
sendinefnd Þjóðverja væntanlega
um miðjan maí og vonast sé til að

viðræður við Breta geti hafist í
júní. Einnig standi til að ræða við
Kanadamenn um hugsanlegt samstarf. Geir segir til dæmis að
unnið verði að sameiginlegum
björgunarsamningi við Bandaríkjamenn, Breta og Kanadamenn.
Aðstaða erlendra ríkja fyrir
hernað verður á svokölluðu
öryggissvæði í Keflavík, sem er
um átta ferkílómetrar að stærð.
Geir segir það svæði sérhannað
fyrir hernað, en Þróunarfélag
Keflavíkurflugvallar fari enn sem
fyrr með forræði meginhluta
fyrrum varnarsvæðisins.
KËÖ  SJ¹ SÅÈU 
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Witherspoon
og DiCaprio

27. apríl
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Elskar pils
og hælask
ó
Fréttakon
an María
Sigrún Hilmarsd
óttir
segir pils
og hælaskó

gera veröldina
fallegri.
Sirkus kíkti
í fataskápinn hennar.
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Gjafmildur

Jón

Auðjöfurinn
Jón Ólafsson vann
sex milljónir
í
spilavíti í
Monte Carlo
og gaf allt
til
munaðarleysingjahælis
í
Cannes.
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6)¨3+)04) Fjármálafyrirtækin
Exista, Kaupþing og StraumurBurðarás skiluðu uppgjörum
fyrir fyrsta ársfjórðung í gær.
Fyrstnefnda félagið hagnaðist um 57,2 milljarða króna,
sem er það mesta sem sést
hefur á einum ársfjórðungi í
Kauphöll Íslands. Þetta
jafngildir því að Exista hafi
hagnast um 636 milljónir króna
á hverjum degi.
Kaupþing hagnaðist um 20,3
milljarða króna en StraumurBurðarás um sex milljarða.
Fleiri fyrirtæki birtu
afkomutölur í gær. Bakkavör
Group hagnaðist um 1,2
milljarða króna á fyrsta
ársfjórðungi og Mosaic
Fashions 1,4 milljarða fyrir
síðasta rekstrarár. EÖA  SJ¹ BLS 

0

*Samkvæmt fjölmiðlakönnun Gallup í mars 2007.

VEÈURBLÅÈUNNAR OG NOTUÈU TÅMANN EFTIR AÈ HEFÈBUNDNUM SKËLADEGI LAUK TIL ÖESS AÈ DRULLUMALLA Å SËLINNI  SKËLALËÈINNI ERU
BÎRNIN MEÈ GULLABÒ OG ÖAR VORU MATREIDDAR ALLS KYNS GIRNILEGAR DRULLUKÎKUR
&2¡44!",!¨)¨'5..!2 '5..!233/.

,ANDL¾KNIR TELUR ALVARLEGT EF SJÒKRASKÕRSLUR SÁU Å HÎNDUM )MPREGILO

Deilt um fjölda sjúklinga
Fulltrúar frá Landsvirkjun og
Impregilo funduðu í gær með fulltrúum Heilbrigðisstofnunar Austurlands vegna veikindanna sem komið
hafa upp á Kárahnjúkum. Þorsteinn Njálsson, læknir
við Kárahnjúka, hefur sakað Impregilo um að taka
ófrjálsri hendi lista með nöfnum þeirra 180 einstaklinga sem hafa veikst.
Ómar R. Valdimarsson, upplýsingafulltrúi Impregilo, segir að tölur um veikindi vegna mengunar í
aðrennslisgöngum séu stórlega ýktar. Í tilkynningu
frá Landsvirkjun sem send var út eftir fundinn í gær
segir að í aðeins átta tilfellum geti verið um veikindi
vegna loftmengunar að ræða. Hins vegar hafi 180
starfsmenn leitað til heilsugæslunnar á tímabilinu.
Þorsteinn vill ekki viðurkenna að tölurnar séu
ýktar en bendir á að ævinlega sé erfitt að túlka gögn
(%),"2)'¨)3-,

af þessu tagi. Hann gagnrýnir einnig starfsmenn
Impregilo, sem hann segir hafa stolið listanum með
nöfnunum. „Það var maður á þeirra vegum sem
starfar á heilsugæslunni sem tekur þessar upplýsingar ófrjálsri hendi,“ segir Þorsteinn, sem hefur
sent landlækni erindi vegna málsins.
Matthías Halldórsson landlæknir segir vissulega
alvarlegt að yfirmenn Impregilo hafi þessar upplýsingar undir höndum. „Ég hef óskað eftir nánari
útlistun á þessu máli. Vinnuveitendur eiga alls ekki
að hafa þessar upplýsingar,“ segir Matthías. Hann
hefur einnig óskað eftir skýringum á því að ekki
barst erindi til sóttvarnarlæknis vegna veikindanna
á Kárahnjúkum en slíkt á að gera samkvæmt nýlegum breytingum á sóttvarnarlögum.
ÖO

MILLJÓN KRÓNA FRÍTEKJUMARK FYRIR ALDRAÐA
www.xf.is

+6)+-9.$)2 Sigurjón Sighvatsson
framleiðir næstu kvikmynd írska
leikstjórans Jim Sheridan en kvikmyndaframleiðandinn keypti
nýlega endurgerðarréttinn á
kvikmynd danska leikstjórans
Susanne Bier, Brödre. Sigurjón
segir í samtali við Fréttablaðið að
þótt leikstjórinn sé kominn um
borð geti tökur á myndinni
dregist eitthvað enda sé það vilji
allra sem að myndinni komi að
valinn maður sé í hverju rúmi.
Handritshöfundurinn David
Benioff hefur verið ráðinn til að
skrifa handritið en hann er
einhver launahæsti handritshöfundurinn í Hollywood.
Fjöldi stórleikara hefur lýst yfir
áhuga sínum á að leika í myndinni
og nægir þar að nefna Leonardo
DiCaprio og Reese Witherspoon
en Sigurjón segir þetta vissulega
einhverjum annmörkum háð.
„Margar af stærstu stjörnunum
eru oft bókaðar marga mánuði,
jafnvel ár, fram í tímann,“ segir
Sigurjón.
FGGSJ¹ SÅÈU 
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5NGUR PILTUR ER ÖUNGT HALDINN EFTIR SLYS Å +ËPAVOGSLAUG

"¹TUR DREGINN AÈ LANDI

(ALDIÈ SOFANDI Å ÎNDUNARVÁL

Strandaði við
Fagranes

3,93 Fimmtán ára piltur liggur

þungt haldinn á gjörgæsludeild
Landspítalans í Fossvogi eftir að
hafa nærri drukknað í Kópavogslaug í gær. Drengurinn var í skólasundi þegar atvikið átti sér stað.
Ekki er ljóst hver tildrög slyssins
voru en piltinum er haldið sofandi
í öndunarvél.
Pilturinn, sem er nemandi í 10.
bekk við Snælandsskóla, var í
lauginni ásamt bekkjarfélögum
sínum. Svo virðist sem hann hafi
orðið viðskila við félaga sína og
ekki er vitað hve lengi hann hafði
legið á botni laugarinnar þegar
sundkennari varð þess var. Kennarar og starfsfólk sundlaugarinn-

Jórunn, er þetta bara spurning
um að elska náungann?
b*¹ OG AÈ MUNA GULLNU REGLUNA UM
AÈ ALLT SEM ÖÁR VILJIÈ AÈ AÈRIR GJÎRI
YÈUR ÖAÈ SKULIÈ ÖÁR OG ÖEIM GJÎRAm
*ËRUNN &RÅMANNSDËTTIR ER FORMAÈUR
6ELFERÈARR¹ÈS 2EYKJAVÅKURBORGAR 2¹ÈIÈ
V¾NTIR ÖESS AÈ ÅBÒAR VIÈ .J¹LSGÎTU TAKI
FAGNANDI NÕJU HEIMILI VIÈ GÎTUNA FYRIR
HEIMILISLAUSA KARLMENN

3ÁRKENNILEG UMFERÈARËHÎPP

Ekið á tvö hús á
Sauðárkróki
3,93 Ekið var á tvö hús á Sauðár-

króki í gær. Um klukkan ellefu ók
fullorðin kona á hús á Hólavegi.
Hún kvartaði undan eymslum
eftir slysið og var farið með hana
á heilsugæslustöðina í bænum.
Bíll konunnar skemmdist töluvert
og klæðing á húsinu skemmdist
einnig.
Seinna óhappið varð klukkustund síðar. Í það skiptið var ekið
á hús verslunarinnar Hlíðarkaupa
við Akurhlíð. Enginn slasaðist en
bíllinn skemmdist mikið.
Að sögn lögreglunnar á
Sauðárkróki er nær óskiljanlegt
hvers vegna þessi atvik áttu sér
stað. Ekki er algengt að ekið sé á
hús og einsdæmi að ekið sé að
tvær byggingar á Sauðaárkróki
sama daginn.
ÖO

"REYTINGAR Å ,ANDSVIRKJUN

Fjandsamleg
formannsskipti
34*«2.-, Jóhannes Geir

Sigurgeirsson, fyrrverandi
formaður Landsvirkjunar, hefði
kosið að sitja ári lengur í starfi til
að ljúka við
Kárahnjúkaverkefnið.
Hann kveðst og
enga skýringu
hafa fengið á
því hvers vegna
hann hafi verið
látinn hætta
sem stjórnar*«(!..%3 '
formaður.
3)'52'%)233/.
Jón Sigurðsson, formaður Framsóknarflokksins, gefur enga skýringu á
formannsskiptunum aðra en þá
að hann hafi þurft að velja í
starfið með tilliti til þarfa og
hagsmuna Landsvirkjunar og
orkugeirans. Jón segir skiptin þó
ekki tengjast gagnrýni né
óánægju með störf fráfarandi
formanns.
KËÖ

 APRÅL  &®345$!'52

ar hófu strax björgunaraðgerðir
og blésu lífi í piltinn.
Vildís Guðmundsdóttir, forstöðumaður
sundlaugarinnar,
segir að unnið hafi verið eftir ferlum sem æfðir séu reglulega.
„Rannsókn slyssins er í höndum
lögreglu og við getum ekkert sagt
að svo stöddu um hvað gerðist,“
segir Vildís.
Að sögn vakthafandi læknis á
gjörgæsludeild í gærkvöldi var
ástand pitlisns alvarlegt.
ÖO

3,93 Björgunarsveitir í Skagafirði

voru kallaðar út aðfaranótt
fimmtudags þegar neyðarkall
barst frá trillunni Þyt, sem hafði
strandað við Fagranes, skammt
norðan Sauðárkróks. Einn maður
var í bátnum og var hann ekki í
hættu.
Björgunarbáturinn Sigurvin frá
Siglufirði var kallaður á vettvang
til þess að draga trilluna. Ætlunin
var að draga trilluna til hafnar á
Siglufirði en göt voru komin á
skrokkinn og því var ákveðið að
draga bátinn, marandi í hálfu kafi,
til Sauðárkróks. Báturinn kom til
Sauðárkróks í gærmorgun. Ekki
er ljóst hvað olli óhappinu.
ÖO

&2 +«0!6/'3,!5' 0ILTURINN VAR Å
SKËLASUNDI ÖEGAR ATVIKIÈ ¹TTI SÁR STAÈ
,ÎGREGLAN RANNSAKAR TILDRÎG SLYSSINS
&2¡44!",!¨)¨6!,,)

Varðstjóri á vakt í
bjórauglýsingu pilta
Búið er að senda kæru til Ríkissaksóknara vegna þátttöku lögregluvarðstjóra í
stuttmynd nokkurra pilta. Í henni fá drengirnir afnot af lögreglubíl og fangaklefa staðarins. Dómgreindarleysi, segir yfirmaður hjá Ríkislögreglustjóra.
,®'2%',5-, „Já, ég var á vakt,
en þetta var bara gert til að vera
í góðum tengslum við strákana.
Ég álít að þetta sé ekki ólöglegt
en bjóst reyndar ekki við að þetta
færi svona langt,“ segir Sveinbjörn Ragnarsson, lögregluvarðstjóri
á
Sauðárkróki.
Sveinbjörn lék,
á meðan hann
var á vakt, í
stuttmynd
nokkurra pilta í
bænum
þar
0,, 7).+%,
sem
bjórdrykkja og lögbrot gegna stóru
hlutverki. Í leikinn fengu drengirnir meðal annars afnot af lögreglubíl og fangaklefa bæjarins
auk þess sem varðstjórinn lék
þar hlutverk.
Búið er að senda ríkissaksóknara kæru vegna málsins þar sem
grunur leikur á að varðstjórinn
hafi gerst brotlegur við almenn
hegningarlög, lögreglulög og
reglur sem varða starfsmenn
hins opinbera.

Ég álít að þetta sé
ekki ólöglegt en bjóst
reyndar ekki við að þetta færi
svona langt.
36%)."*®2. 2!'.!233/.
,®'2%',56!2¨34*«2)  3!5¨2+2«+)

ingu eða víkja honum tímabundið
úr starfi,“ segir Páll Winkel, yfirmaður á stjórnsýslusviði ríkislögreglustjóra. Hann segir dómgreindarleysi lögreglumannsins í
þessu máli óskiljanlegt.
Í myndbandinu hljómar tónlist
og í texta lagsins eru fíkniefnaneysla og ofbeldi mærð. Meðal
þess sem drengirnir setja á svið
eru slagsmál og hraðakstur.
Sveinbjörn kemur svo og skakkar leikinn í lögreglubúningi, enda
á vakt. Hann tekur drengina upp
í lögreglubíl staðarins og lokar
þá að endingu inni í fangaklefa
bæjarins með nokkrar dósir af
Víking bjór.
Vífilfell sver af sér öll tengsl
við myndbandið. „Það er klárt
mál að við myndum aldrei tengja
akstur og ofbeldi við bjór,“ segir
Hreiðar Þór Jónsson, vörumerkjastjóri bjórs hjá Vífilfelli.
Hann segir að ekki verði gripið
til aðgerða vegna notkunar
drengjanna
á
vörumerkinu.
Vissulega sé þó óheppilegt að
myndbandið sé öllum aðgengilegt á netinu þar sem fólk gæti
haldið að fyrirtækið stæði fyrir
uppátækinu og ólöglegt sé að
auglýsa bjór.
„Þetta er alls ekki til eftirbreytni fyrir aðra lögreglumenn,
það er á hreinu, en við verðum að
sjá hvað rannsókn leiðir í ljós í
þessu máli,“ segir Páll.
KAREN FRETTABLADIDIS

„Þegar þeirri rannsókn er lokið
tekur ríkislögreglustjóri við málinu. Í framhaldi af því verður
tekin ákvörðun um agaviðurlög.
Þá kemur tvennt til greina, annars vegar að veita honum áminn-

²2 -9.$"!.$).5 3VEINBJÎRN 2AGNARS

SON SEGIST HAFA TEKIÈ Ö¹TT Å GERÈ MYND
BANDSINS TIL AÈ VERA Å GËÈU SAMBANDI
VIÈ DRENGINA

&ERÈAM¹LAR¹È %VRËPU

Georgía formlega gengin inn
&%2¨!-, Hátt í fimmtíu fulltrúar

frá Ferðamálaráði Evrópu eru nú
staddir hér á landi í tengslum við
aðalfund samtakanna á Nordica
hóteli. Á fundinum var Magnúsi
Oddssyni ferðamálastjóra veitt
heiðursviðurkenning auk þess
sem hann var kjörinn í framkvæmdanefnd samtakanna til
tveggja ára.
Á aðalfundinum var einnig
gengið formlega frá inngöngu
Kákasuslandsins Georgíu í
samtökin og eru aðildarlöndin þar
með orðin 38 talsins.
GHS

/RGANIC "ABY TEKIÈ ÒR HILLUM

Glerbrot fannst
í barnamatnum
.%94%.$!-, Mildi má telja að
ekki fór illa þegar glerbrot fannst
í barnamat sem verið var að mata
börn á. Maturinn var framleiddur
af fyrirtækinu Organic Baby og
seldur í verslun Nóatúns í
Smáralind.
„Þetta er bara innflutningsvara,
við settum ekki glerbrot í þetta. Er
þetta eitthvað fréttnæmt?“ sagði
Jóhann Ólafur Ólason, verslunarstjóri búðarinnar, þegar hann var
spurður um viðbrögð við atvikinu.
Sigrún Gísladóttir, sem sér um
innflutning á vörum fyrir
verslanirnar, vildi ekki tjá sig að
svo stöddu um málið nema hvað
hún segir vöruna hafa samstundis
verið fjarlægða úr hillum
verslananna og samband haft við
framleiðanda.
KDK

3!-'®.'52
.ÕR STJËRNARFORMAÈUR &,%
,INDA " "ENTSDËTTIR LÎGFR¾ÈINGUR
ER NÕR STJËRNARFORMAÈUR &LUGSTÎÈVAR
,EIFS %IRÅKSSONAR EN 'ÅSLI 'UÈMUNDS
SON H¾TTIR .Õ STJËRNARKONA ER EINNIG
-AGNEA 'UÈMUNDSDËTTIR %LLERT
%IRÅKSSON %YSTEINN *ËNSSON OG *AKOB
(RAFNSSON SITJA ¹FRAM Å STJËRN

&YRIRHUGAÈAR ELDFLAUGAVARNIR "ANDARÅKJANNA Å %VRËPU VEKJA ENN UMRËT

7ÏAA96<H>CH

C>HH6CM"IG6>A:A:<6C8:
CÅh`g#%'#%+"H_{a[h`^eijg":`^cc&&Äh#`b#"6aaiVÂ&%%a{c#

Deilur við Rússa á Natófundi
/3,« !0 Condoleezza Rice, utanríkisráðherra Banda-
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ríkjanna, segir áhyggjur Rússa af fyrirhuguðum eldflaugavörnum Bandaríkjanna í Evrópu vera „fáránlegar“. Hún krefst einnig skýringa frá Rússum um
það hvers vegna þeir ætli ekki að virða lengur afvopnunarsamning sem gerður var árið 1990.
„Við skulum vera raunsæ og horfa á málið eins og
það er. Sú hugmynd að tíu varnarflaugar og nokkrar
ratsjár í Austur-Evrópu muni grafa undan sovéskum
fælingarmætti er hreinlega fáránleg og það vita
allir,“ sagði Rice í gær áður en hún hélt til fundar við
Sergei Lavrov, utanríkisráðherra Rússlands. Bæði
voru þau stödd í Osló, þar sem utanríkisráðherrafundur Atlantshafsbandalagsins stendur yfir.
Vladimír Pútín Rússlandsforseti sagðist telja rétt
að Rússar hættu að virða samning um takmörkun
hefðbundinna vopna í Evrópu, svonefndan CFEsamning, þangað til öll Natóríki hefðu staðfest hann
og væru farin að fylgja ákvæðum hans út í ystu
æsar.
Bæði Condoleezza Rice og Jaap de Hoop Scheffer,
framkvæmdastjóri Nató, brugðust ókvæða við þessari yfirlýsingu frá Rússum. Rice krafðist nánari
skýringa og Scheffer sagði yfirlýsinguna valda Nató-
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ríkjunum „alvarlegum áhyggjum, vonbrigðum og
eftirsjá“.
GUDSTEINN FRETTABLADIDIS
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YFIR ¹TJ¹N ÖÒSUND MANNS ÖEGAR BYGG
INGAR HRUNDU Å STËRUM JARÈSKJ¹LFTUM Å
)STANBÒL
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«ÎRUGGAR BYGGINGAR Å 4YRKLANDI

Sex hæða blokk
hrundi til jarðar
492+,!.$ !0 Sex hæða íbúðarblokk hrundi til jarðar í Istanbúl í
gær. Óljóst var hvort einhver var
í blokkinni þegar hún hrundi.
Brestir fóru að heyrast í
blokkinni hálftíma áður en hún
hrundi og tókst að rýma hana að
mestu að sögn ríkisstjóra
Istanbúl-héraðs, Muammer Güler.
Niðurrif á samliggjandi
byggingu orsakaði hrun íbúðarblokkarinnar, að sögn borgarstjórans Kadir Topbas.
Ekki er óalgengt í Tyrklandi að
byggingar hrynji. Jarðfræðingar
hafa hvatt stjórnvöld til að rífa
um 50.000 byggingar sem eru
taldar geta hrunið verði jarðskjálfti í Istanbúl.
SDG
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%LDRI BORGARAR F¹ ËDÕRARI MAT
4VEIMUR AÈSKILDUM TILLÎGUM MINNI
HLUTANS Å B¾JARSTJËRN +ËPAVOGS UM
L¾KKUN ¹ MATARVERÈI TIL ELDRI BORGARA Å
B¾NUM VAR VÅSAÈ TIL B¾JARR¹ÈS OG FÁ
LAGSM¹LASTJËRA FALINN ÅTARLEGUR SAMAN
BURÈUR ¹ MATARKOSTNAÈINUM
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6ÅTAVERT G¹LEYSI ÎKUMANNS
,ÎGREGLAN ¹ HÎFUÈBORGARSV¾ÈINU
STÎÈVAÈI ÎKUMANN ¹ ÖRIÈJUDAG SEM
ËK ¹N ÖESS AÈ HAFA BÅLBELTIÈ SPENNT
-EÈ MANNINUM Å BÅL VAR SEX ¹RA BARN
SEM SAT Å FRAMS¾TI OG VAR EKKI HELDUR
SPENNT Å BELTI !È SÎGN LÎGREGLUNNAR
ER SLÅKT EKKI EINSD¾MI
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%IGINMAÈURINN F¾R ELLILÅFEYRI FR¹ ¥SLANDI TIL STRALÅU EN KONAN EKKI

(AGNAÈUR -OSAIC &ASHIONS

Borga ellilífeyri án heimildar

1,4 milljarðar

34*«2.3µ3,! Íslenskri konu sem

býr í Ástralíu er neitað um ellilífeyri frá Tryggingastofnun Íslands.
Eiginmaður hennar hefur hins
vegar fengið lífeyri sendan út frá
árinu 1999.
Eftir að samið var um Evrópska
efnahagssvæðið árið 1994 áttu
Íslendingar í löndum utan svæðisins, að Sviss og Kanada undanskildum, engan rétt til ellilífeyris
frá Íslandi. Þetta vafðist fyrir
starfsmönnum
Tryggingastofnunar.
„Það tók menn hér innan dyra
tíma að átta sig á samningum og
níu manns í Ástralíu fengu réttindin fram til ársins 2002. Þetta

Úrskurðarnefnd almannatrygginga tekur undir með Tryggingastofnun: „Það að greiðslur hafi
verið inntar af hendi til nokkurra
einstaklinga á röngum forsendum
vegna mistaka starfsfólks Tryggingastofnunar skapar að mati úrskurðarnefndar
ekki
öðrum rétt.“
GAR

fólk mun áfram njóta þessa réttar
þannig að þetta mál verður ekki
látið bitna á þeim,“ segir Glúmur
Baldvinsson, upplýsingafulltrúi
hjá Tryggingastofnun.
Konan í Ástralíu sótti í fyrrasumar um ellilífeyri frá Tryggingastofnun og fannst undarlegt
að vera synjað þar sem eiginmaður hennar hefur fengið ellilífeyri
frá Íslandi allt frá árinu 1999.
Tryggingastofnun segir það
hafa verið „vegna misskilnings
starfsmanna“ sem greiddar voru
bætur til fólks í Ástralíu: „Það
hefur verið gert án þess að
greiðsluheimild væri í raun fyrir
hendi,“ viðurkennir stofnunin.

+!2, 34%).!2
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4RYGGINGASTOFNUNAR
FR¹ 

6)¨3+)04) Hagnaður Mosaic
Fashions, sem meðal annars
rekur Karen Millen og Oasis,
nam 14,7 milljónum punda eftir
skatta fyrir síðasta rekstrarár.
Það jafngildir tæpum 1,4
milljörðum króna. Á sama tíma í
fyrra nam hagnaðurinn 12,6
milljónum punda.
Sala ársins jókst um 43 prósent
í 585,8 milljónir punda. Rekstrarhagnaður fyrir afskriftir
(EBITDA) nam 72,2 milljónum
punda. Það var aukning upp á 22
prósent.
Á árinu tók Mosaic tískuverslanakeðjuna Rubicon Retail yfir.
Skýrist vöxtur ársins að miklum
hluta til af því.
HHS

Ungir ökufantar verða
skikkaðir aftur í bílpróf
Ný og hert viðurlög við umferðarbrotum taka gildi í dag. Forstöðumaður rannsóknarnefndar umferðarslysa segir fræðslu ekki duga á suma ökumenn, beita verði harðari aðgerðum. Rangt sé að refsa öllum.
3!-'®.'5-, „Nokkur dæmi eru um að ungir
ökumenn sem hafa valdið alvarlegum umferðarslysum haldi áfram að brjóta af sér í umferðinni, jafnvel þótt þeir hafi séð vini sína láta
lífið vegna þeirra. Fræðsla dugar ekki ein á
þennan hóp heldur verður öðrum og harðari
úrræðum beitt á þá,“ segir Ágúst Mogensen,
forstöðumaður Rannsóknarnefndar umferðarslysa.
Hert viðurlög við umferðarlagabrotum taka
gildi í dag en nú stendur yfir Umferðarvika
Sameinuðu þjóðanna. Alþjóðaheilbrigðisstofnunin skilgreinir afleiðingar umferðarslysa sem
eitt stærsta heilbrigðisvandamál heims. Um
3.000 manns deyja daglega af völdum þeirra í
heiminum. Umferðarráð Íslands hélt fræðslufund í gær en á honum var vakin athygli á
hættum á götum úti, tillögur gerðar um
úrbætur og farið yfir hinn mikla kostnað sem
hlýst af umferðarslysum hér á landi ár hvert.
Ágúst benti á að hraðakstur væri langalgengasta orsök alvarlegra slysa hér á landi
og að undanfarin ár hefði öfgakenndum tilvikum hraðaksturs fjölgað. Slík tilfelli miðar
Ágúst við 180 km hraða og kallar ofsaakstur.
Hann segir yngstu ökumennina yfirleitt þá
sem taki upp á slíku.
Ágúst og Sigurður Helgason, verkefnisstjóri
Umferðarstofu, voru þó báðir sammála um að

5-&%2¨!23,93 +/34! 
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5MFERÈARSLYS KOSTUÈU ¥SLENDINGA  TIL  MILLJ
ARÈA KRËNA ¹ SÅÈASTA ¹RI ¶AÈ ERU  ÖÒSUND
KRËNUR ¹ HVERN ÅBÒA LANDSINS ¶ETTA VAR MEÈAL
ÖESS SEM FRAM KOM Å M¹LI 3IGURÈAR (ELGASONAR
VERKEFNASTJËRA 5MFERÈARSTOFU ¹ FR¾ÈSLUFUNDI
5MFERÈARR¹ÈS Å G¾R
b5PPH¾ÈIN G¾TI KOSTAÈ REKSTUR ALLRA H¹SKËLA
OG FRAMHALDSSKËLA Å LANDINU OG ¹TTA MILLJARÈAR
V¾RU EFTIR m SEGIR 3IGURÈUR OG BENDIR EINNIG ¹ AÈ
MANNSLÅF EÈA HEILSA VERÈI ALDREI B¾TT (ANN SEGIR
MARKMIÈ STJËRNVALDA FYRIR  VERA AÈ FJÎLDI L¹T
INNA VERÈI EKKI MEIRI EN L¾GST GERIST HJ¹ ÎÈRUM
ÖJËÈUM

(%24 !¨(!,$ -%¨ 5.'5- ®+5-®..5- ¥ DAG TAKA NÕ VIÈURLÎG VIÈ UMFERÈARBROTUM GILDI -EÈ ÖEIM VERÈUR
H¾GT AÈ SKIKKA UNGA ÎKUMENN SEM FENGIÈ HAFA FJËRA PUNKTA AFTUR Å PRËF OG GERA ÎKUT¾KI SÅBROTAMANNA Å UMFERÈ
INNI UPPT¾K
&2¡44!",!¨)¨34%&.

ekki væri rétt að hækka bílprófsaldur. „Það á
að refsa þeim sem þarf að refsa en ekki þeim
sem haga sér vel,“ segir Sigurður. Einnig
bendir hann á að undanfarin ár hafi tekist að
draga úr tjónum af völdum ungra ökumanna
um helming með fræðslu. Alltaf verði einhverjir eftir sem fræðsla bíti ekki á og fyrir þá
verði að finna aðrar aðferðir.
Jóhannes Tómasson, upplýsingafulltrúi samgönguráðuneytisins, segir að nauðsynlegt hafi
þótt að gera breytingar á lögum og reglum um
umferðarbrot í ljósi þess ófremdarástands sem
skapaðist hér á landi í fyrra.
„Ákveðið var að herða aðhald með ungum
ökumönnum þannig að ef þeir fá fleiri en fjóra
punkta getur lögregla bannað þeim að aka og
skikkað þá aftur í bílpróf,“ segir Jóhannes.
Einnig verður hægt að gera ökutæki síbrotamanna í umferðinni upptæk. KAREN FRETTABLADIDIS

(6!¨ %2 ('4 !¨ '%2! %GILL "JARNASON YFIRLÎGREGLU

ÖJËNN FËR YFIR MÎGULEGAR ÒRB¾TUR ¹ VEGUM ÒTI KOSTNAÈ
VEGNA SLYSA OG HERT VIÈURLÎG VIÈ UMFERÈARBROTUM
&2¡44!",!¨)¨(®2¨52
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Ætti að leyfa hjónaband samkynhneigðra?
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Á að efla varnir gegn
barnaklámi á netinu?
3EGÈU SKOÈUN ÖÅNA ¹ VÅSIRIS
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0ÒTÅN 2ÒSSLANDSFORSETI HYGGST EKKI S¾KJAST EFTIR AÈ SITJA ÖRIÈJA KJÎRTÅMABILIÈ

6AL FYRIR S¾NSKA NEYTENDUR

Nýr forseti í Rússlandi að ári

Loftslagsvæn
matvæli merkt

-/3+6! !0 Vladimír Pútín, forseti
Rússlands, gaf í gær til kynna að
hann hygðist ekki sækjast eftir
þriðja kjörtímabilinu. Í árlegri
stefnuræðu sinni sagði hann að
næsta stefnuræða yrði flutt af
öðrum en sér en gaf þó engar vísbendingar um hvern hann sæi sem
hugsanlegan eftirmann sinn.
Forseti má aðeins sitja tvö kjörtímabil samkvæmt rússnesku
stjórnarskránni og á næsta ári
lýkur Pútín öðru kjörtímabili sínu.
Getgátur um að hann muni reyna
að breyta stjórnarskránni til að
geta setið lengur í embætti fengu
byr undir báða vængi þegar leiðtogi efri deildar þingsins lagði

slíka breytingu til í síðasta mánuði. Pútín hefur þó staðfastlega
neitað slíkum getgátum.
Næsta árið verður tíðindamikið
í rússneskum stjórnmálum; kosið
verður til þings í desember og forsetakosningar fara fram í mars.
Undanfarna mánuði hafa rússneskir ráðamenn sakað vestræn
ríki um að reyna að hafa áhrif á
stjórnmál í landinu með því að
styrkja samtök sem hafa það yfirýsta markmið að berjast fyrir
auknu lýðræði í Rússlanddi.
Pútín ítrekaði þessar ásakanir í
ræðu sinni þótt hann tilgreindi
ekki sérstök lönd. Sagði hann málflutning sumra andstæðinga sinna

6,!$)-¥2
0²4¥. &/23%4)
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3TJËRNARAND
ST¾ÈINGAR
SAKA 0ÒTÅN UM
AÈ REYNA AÈ
K¾FA LÕÈR¾ÈIÈ
MEÈ AUKINNI
MIÈSTÕRINGU
./2$)#0(/4/3!&0

einkennast af „sýndarlýðræði“ og
að þeir vildu snúa aftur til nýliðinnar fortíðar og svipta þjóðina
efnahagslegu og pólitísku sjálfstæði.
SDG

34/++(«,-52 !0 Sænskir
neytendur munu bráðlega geta
valið að kaupa matvæli sem eru
framleidd á máta sem hjálpar til
við að draga úr loftslagsbreytingum, að því er matvælastofnun
Svíþjóðar tilkynnti í gær.
Matvælin, sem verða sérmerkt,
þurfa að uppfylla ákveðin
loftslagsvæn viðmið sem
stofnunin KRAV hefur útbúið, en
markmið hennar er að hvetja til
umhverfisvænnar neyslu.
Talskona KRAV segir óljóst
hvernig mati verði háttað en það
gæti átt við um hvernig matvæli
eru flutt og hvers konar orka er
notuð við framleiðsluna.
SDG
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¥BÒAR SÎFNUÈU UNDIR
SKRIFTUM Å G¾R OG SKOÈA
STOFNUN FÁLAGS TIL AÈ G¾TA
HAGSMUNA SINNA

Mótmælendur gengu
í hús á Njálsgötunni
Tölum saman!
Frambjóðendur Sjálfstæðisﬂokksins í Suðvesturkjördæmi vilja
hitta þig. Þeir verða á eftirtöldum stöðum um helgina:
Laugardagur 28. apríl

Sunnudagur 29. apríl

09.30 Seltjarnarnes
Sal Sjálfstæðisfélagsins
Austurströnd

12.00 Hafnarfjörður
Félagsheimili
Sjálfstæðisfélagsins
Strandgötu 27

11.30 Kópavogur
Kosningamiðstöð
Sjálfstæðisﬂokksins
Hlíðarsmára 19
13.30 Garðabær
Garðabergi
Garðatorgi 7
Góðar veitingar og létt spjall.
Hlökkum til að sjá þig!

14.00 Álftanesi
Haukshúsum
20.00 Mosfellsbæ
Safnaðarheimilinu,
Þverholti 3

Gengið var í hús á Njálsgötu í gærkvöld og undirskriftum safnað á harðort
mótmælabréf gegn heimili fyrir heimilislausa. Skrifstofustjóri velferðarsviðs
segir ótta íbúanna eðlilegan í byrjun.
&¡,!'3-, Hópur íbúa á Njálsgötunni hóf undir-

skriftasöfnun í gærkvöld gegn stofnun heimilis
fyrir tíu heimilislausa menn á Njálsgötu 74.
„Íbúar í hverfinu eru staðráðnir í að láta ekki
valta yfir sig í þessu máli,“ segir Sigfús Þ. Sigmundsson, sem býr á Njálsgötu 79.
Sigfús segir mikinn hita í fólki á Njálsgötunni.
Undirskriftasöfnunin sé aðeins upphafið. Athuga
eigi réttarstöðu íbúanna og ráðgert sé að ráða lögfræðing sem kanni hvort borgin hafi farið eftir
lögum og reglum og hvort hægt sé að koma slíkri
starfsemi fyrir í miðri íbúðarbyggð án samþykkis
íbúa. Þá segir Sigfús í skoðun að stofna félag íbúa á
svæðinu og kjósa því talsmann.
„Á undanförnum árum hefur mikið af ungu fólki,
margt með börn, keypt eignir á þessu svæði og lagt
mikið fjármagn í endurbætur á þeim. Óttumst við
nú að eignir okkar muni hríðlækka í verði í kjölfar
þessarar ákvörðunar borgarinnar,“ segir í mótmælabréfinu. Gengið var með það hús úr húsi í
gærkvöld til að afla undirskrifta. Í bréfinu er skorað

á borgaryfirvöld að hætta við heimilið á Njálsgötu
74.
„Það kemur upp eðlilegur ótti í byrjun,“ segir
Ellý A. Þorsteinsdóttir, skrifstofustjóri á velferðarsviði borgarinnar.
Ellý kveður nokkra nágranna hafa rætt við hana
um heimilið fyrirhugaða. Hún segir að um leið og
fólk átti sig á að þarna verði um að ræða heimili en
ekki gistiskýli verði viðhorf flestra jákvæðara.
„Við höfum reynslu af öðrum heimilum í borginni
og leggjum upp úr að vera í góðri samvinnu við
nágranna,“ segir Ellý. Hún nefnir sambærilegt
heimili á Miklubraut sem hafi verið starfrækt í
fimm ár án árekstra við nágrannana.
Aðspurð segir Ellý að fyrir þennan tiltekna hóp
sem búa eigi á Njálsgötu hafi síður komið til greina
að gera honum heimili í úthverfi:
„Þessi hópur sækir sér ýmiss konar þjónustu í
miðborginni á daginn. Þetta eru einstaklingar sem
ekki eru á bíl og kannski flókið fyrir þá að fara
langar vegalengdir.“
GAR FRETTABLADIDIS

3¹LFR¾ÈINGUR SEGIR MIKILV¾GT AÈ ÖEIR SEM SKOÈI BARNAKL¹M ¹ NETINU LEITI SÁR AÈSTOÈAR

(NEIGÈ TIL BARNAKL¹MS ER ¹UNNIN
,®'2%',5-, Engin manneskja

fæðist með hneigð til þess að
skoða barnaklám, heldur er hún
áunnin. Þetta segir Anna Kristín
Newton, sálfræðingur hjá Fangelsismálastofnun.
Barnaklám hefur fundist hjá
fjórtán einstaklingum hér á landi
það sem af er þessu ári. Tölvurannsóknardeild lögreglunnar á
höfuðborgarsvæðinu hefur á
sama tímabili tekið til rannsóknar 68 tölvur og tölvutengd gögn,
þar sem fundist hefur barnaklám. Fréttablaðið greindi frá
þessu í gær. Lögregluyfirvöld
lýsa áhyggjum af þessari þróun.
Aukið aðgengi að klámi er ein
helsta skýring þess að svo margir hafa verið teknir með barnaklám, segir Anna Kristín. „Í rannsóknum hefur komið fram að
hneigð til barnakláms er nokkuð
sem stigmagnast. Í byrjun er
hugmyndin ekkert endilega sú að

fara að leita að barnaklámi,
heldur einhverju „viðurkenndara“ ef svo má orða það. En smám
saman er eins og fólk ánetjist
þessu eins og hverri annarri
fíkn.“
Anna Kristín segir afar mikilvægt að fá þá einstaklinga sem
ánetjast til að leita sér aðstoðar;
ef þeir geri það sé hægt að hjálpa
þeim. Lykilatriði sé að þeir átti
sig á vandamálinu áður en það
gangi lengra. „Menn sem eru
farnir að skoða barnaklámsíður
hafa þá þegar gengið of langt, því
þarna er um að ræða lögbrot að
hálfu viðkomandi, auk þess sem
brotið hefur verið á saklausum
börnum.“
JSS
"!2.!+,- (EIMSËKNIR FULLORÈINS

FËLKS ¹ BARNAKL¹MSÅÈUR ERU SÅVAXANDI
VANDAM¹L HÁR ¹ LANDI SEM OG Å ÎÈRUM
LÎNDUM 3KOÈUN ¹ SLÅKU EFNI VARÈAR VIÈ
LÎG
3!-3%44 -9.$+2)34)..
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NÝTT MERKI
Á FERÐINNI

N1 ÞJÓNUSTUSTÖÐVAR
N1 VERSLANIR
N1 BÍLAÞJÓNUSTA
N1 FYRIRTÆKJAÞJÓNUSTA

WWW.N1.IS

N1 er leiðandi verslunar- og þjónustufyrirtæki sem veitir fólki og fyrirtækjum afburðaþjónustu á sviði bílatengdrar starfsemi. Við höfum 115
afgreiðslustaði um allt land, þjónustustöðvar, verslanir, hjólbarða- og
smurþjónustu og öfluga fyrirtækjaþjónustu. N1 – Meira í leiðinni
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%NDANLEG ÒTF¾RSLA ¹ NÕBYGGINGUM ¹ (ÎFÈATORGI VAR AFHJÒPUÈ Å G¾R

3T¾KKA MIÈB¾INN TIL AUSTURS
3+)05,!'3-, Byggja á 75 þúsund fermetra

 Hversu margir eru sagðir
hafa veikst vegna mengunar við
Kárahnjúka síðustu vikur?
 Hvað heitir nýr stjórnarformaður Landsvirkjunar?
 Hversu margir fuglar voru
aflífaðir vegna viðbragðsæfingar um fuglaflensu á þriðjudag?
36®2). %25  3¥¨5 

3AMBANKAL¹N )CEBANK

Stærsta lán í
sögu bankans
6)¨3+)04) Icebank hefur tekið 217
milljóna evra sambankalán hjá 34
evrópskum bönkum. Upphæðin
samsvarar 19 milljörðum
íslenskra króna.
Bankinn segir endanlega
fjárhæð ríflega tvöfalt hærri en
leitað var eftir í upphafi vegna
eftirspurnarinnar. Hún er
jafnframt sögð endurspegla
traust sem bankinn njóti.
Sambankalánið, sem er til
þriggja ára, var boðið út 8. mars
síðastliðinn. Vaxtaálag er 0,46
prósent, sem sagt er í samræmi
við þau kjör sem íslenskir bankar
njóti um þessar mundir. „Lánsfénu verður varið til að endurfjármagna eldri lán og fjármagna
áframhaldandi vöxt bankans,“
segir Icebank.
ËK¹

,®'2%',5-,
¥ G¾SLU VEGNA FÎLSUNARM¹LA
+ARLMAÈUR UM TVÅTUGT HEFUR VERIÈ ÒR
SKURÈAÈUR Å G¾SLUVARÈHALD TIL 
MAÅ VEGNA RANNSËKNA PENINGA
FÎLSUNARM¹LA HJ¹ RANNSËKNARDEILD
LÎGREGLUNNAR ¹ HÎFUÈBORGARSV¾ÈINU

¶RJÒ FÅKNIEFNAM¹L
+ONA FRAMVÅSAÈI FÎLSUÈUM LYFSEÈLI ¹
ÖRIÈJUDAGINN PAR VAR HANDTEKIÈ MEÈ
FÅKNIEFNI Å SÎLUUMBÒÈUM OG TVEIR
PILTAR VORU GËMAÈIR Å AUSTURBORGINNI
MEÈ FÅKNIEFNI

húsnæði á Höfðatorgsreitnum auk tveggja
hæða bílakjallara þar undir. Þriðjungur verður íbúðir en að öðru leyti verður fyrst og
fremst um skrifstofubyggingar að ræða.
Gunnar Valur Gíslason, framkvæmdastjóri
Eyktar, sagði í gær að uppbyggingin ætti sér
aðdraganda allt aftur til ársins 2000 er kaup á
eignum hófust á reitnum. Kaflaskipti hefðu
orðið 2005 er Eykt hóf mikil uppkaup á reitnum. Áður en Höfðatorg var fullhannað var
leitað til þýsks ráðgjafarfyrirtækis um eðli
og ímynd svæðisins. Lagði forstjóri Eyktar
áherslu á að maðurinn sjálfur væri þungamiðja allrar hönnunar Höfðatorgs.
Pálmar Kristmundsson hjá PK arkitektum
sagði meðal annars að myndað yrði stórt,
skjólgott og sólríkt torg á milli húsanna. Þetta

torg væri einn ávinningur Reykjavíkur af
nýja svæðinu, sem í heild væri hugsað þannig
að það færði miðborgina lengra til austurs.
Þar yrði fjölbreytt mannlíf, meðal annars
með verslunum og kaffihúsum. Þó verða ekki
skemmtistaðir á Höfðatorgi.
„Höfðatorg kemur til móts við þá sem vilja
búa miðsvæðis í nýju, fáguðu húsnæði,“ segir
í kynningarefni Höfðatorgs ehf.
Hæsta byggingin á Höfðatorgi verður
nítján hæða skrifstofuhús.
GAR

(®&¨!4/2' 5PPBYGGING ¹ (ÎFÈATORGI MIÈAR AÈ ÖVÅ
AÈ F¾RA MIÈBORGINA LENGRA TIL AUSTURS %KKI VERÈA ÖË
SKEMMTISTAÈIR VIÈ TORGIÈ

3AMSTARF UM VARNARM¹L

Danir koma
Íslendingum
til bjargar
6!2.!2-, Danir ætla að
koma Íslendingum til hjálpar,
sögðu danskir fjölmiðlar í
gær þegar þeir skýrðu frá
viljayfirlýsingu danskra og
íslenskra stjórnvalda um samstarf í varnarmálum.
„Danmörk og Ísland ætla að
efla hernaðarsamvinnu.
Íslendingar þurfa á hernaðaraðstoð að halda vegna þess að
Bandaríkjamenn eru farnir
frá Keflavík,“ sagði í frétt
danska ríkisútvarpsins.
Í norskum fjölmiðlum var
haft eftir Jonas Gahr Støre,
utanríkisráðherra Noregs, að
samkomulag Íslands og
Noregs um varnarsamstarf
væri mikilvægt fyrir bæði
löndin. Hann lagði sérstaka
áherslu á að hafsvæðið
umhverfis Ísland skipti miklu
máli fyrir flutning á olíu og
gasi.
Gahr Støre tekur jafnframt
fram að samkomulagið feli
ekki í sér að Norðmenn veiti
Íslendingum neina öryggistryggingu.
Slík trygging sé eftir sem
áður á ábyrgð Atlantshafsbandalagsins og Bandaríkjanna.
GB

Kjörskrá vegna alþingiskosninga
Kjörskrá vegna alþingiskosninganna 12. maí 2007 liggur frammi til sýnis
í þjónustuverinu, Strandgötu 6, frá og með föstudeginum 27. apríl fram
á kjördag. Þjónustuverið er opið alla virka daga frá 8:00 - 17:00.
Kjósendur eru hvattir til þess að kynna sér hvort nöfn þeirra séu á
kjörskránni. Athugasemdum við kjörskrá skal beina til bæjarstjórnar.

Kjörstjórn Hafnarfjarðar.

¥ !&'!.)34!. .ORSKI HERINN HEFUR NOKKUR UMSVIF Å !FGANISTAN 3TEFNT ER AÈ ÖVÅ AÈ ¾FINGAR FARI MEÈAL ANNARS FRAM ¹ ¥SLANDI
&2¡44!",!¨)¨./2$)#0(/4/3 !&0

Aukið samstarf við
grannþjóðirnar
Norðmenn og Danir taka þátt í öryggis- og varnarmálum Íslendinga, sérstaklega
varðandi þjálfun Íslendinga. Einnig koma þeir í auknum mæli að björgunaraðgerðum. Grannþjóðirnar fá að æfa lofther sinn og sjóher í landhelginni.
Valgerður Sverrisdóttir utanríkisráðherra og Jonas
Gahr Støre, utanríkisráðherra
Noregs, skrifuðu í gær undir samkomulag við Norðmenn um samstarf á sviði öryggis- og varnarmála. Stuttu síðar skrifuðu
Valgerður og Per Stig Møller,
utanríkisráðherra
Danmerkur,
undir viljayfirlýsingu um svipað
samstarf við Dani.
Markmið samningsins við Norðmenn er að „staðfesta pólitískan
vilja“ þjóðanna um samstarf á
sviði öryggis-, varnar-, viðbúnaðar- og björgunarmála á NorðurAtlantshafssvæðinu.
Einnig segir að stuðla eigi að
6!2.!2-,

„varanlegum
stöðugleika
og
öryggi á svæðinu“.
Samstarfið tekur sérstaklega til
upplýsingaskipta og fræðslu.
Norðmenn munu mennta og þjálfa
íslenskt starfslið, meðal annars á
sviði flugeftirlits. Gera á samning
um upplýsingaskipti vegna eftirlits með skipaferðum og um
björgunarþjónustu. Rætt er um
hugsanlegt samstarf við öflun
nýrra björgunarþyrlna.
Norðmenn fá og „tækifæri til
heimsókna og æfinga og til að
stunda annars konar varnarstarfsemi“ í lofti og á legi. Sérsveitir
Norðmanna geta einnig æft hérna,
en eiginlegur landher verður ekki

með æfingar. Ísland er samkvæmt
samningnum „viðtökuríki“ og
mun bera kostnað vegna staðsetningar liðsmanna, kosts og nauðsynlegs stuðnings á landi. Um
kostnaðinn verður samið fyrir
hverja æfingu fyrir sig, en annars
er ekki fjallað um yfirfærslu fjár
milli landanna í samkomulaginu.
Það skal bíða ítarlegs samnings
um umfang æfinga Norðmanna.
Samkomulaginu má segja upp
með 120 daga fyrirvara.
Viljayfirlýsing Íslendinga og
Dana er styttri og í grunninn
svipuð samkomulaginu við Norðmenn.
KLEMENS FRETTABLADIDIS
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KRAFTMIKIÐ
SAMFÉLAG
kynntu þér málið á

www.vg.is

3TEINGRÅMUR * 3IGFÒSSON FULLTRÒI 6INSTRI GR¾NNA Å UTAN
RÅKISM¹LANEFND ER bAÈ SJ¹LFSÎGÈU FYLGJANDI ;ÖVÅ= AÈ VIÈ
R¾KTUM GOTT SAMBAND VIÈ FR¾ND OG GRANNÖJËÈIR OKKARm
¹ SVIÈI .ORÈURLANDAR¹ÈS OG VÅÈAR (ANN SEGIR ÎÈRU M¹LI
GEGNA UM SAMKOMULAG UM ÎRYGGIS OG VARNARM¹L VIÈ
.ORÈMENN OG SVIPAÈA VILJAYFIRLÕSINGU VIÈ $ANI (ANN
TELUR TIL AUKINN KOSTNAÈ SEM ¥SLAND MUNI BERA OG SPYR
HVORT EKKI V¾RI N¾R AÈ bEFLA OKKAR EIGIN BORGARALEGU
G¾SLU OG BJÎRGUNARSTARFSEMIm
%INNIG MINNIR 3TEINGRÅMUR ¹ AÈ .ORÈMENN SÁU EKKI
EINUNGIS N¹GRANNAR OG SAMSTARFSAÈILAR HELDUR EINNIG
KEPPINAUTAR OG bGAGNAÈILAR Å DEILUMm 4ELUR HANN TIL
REYNSLU AF SAMSKIPTUM VEGNA 3MUGUNNAR 3VALBARÈA OG
*AN -AYEN
)NGIBJÎRG 3ËLRÒN 'ÅSLADËTTIR FORMAÈUR 3AMFYLKINGAR
ER ¹ ÎÈRU M¹LI OG TELUR ÖETTA bEÈLILEGA ÖRËUN ¹ SAMSTARFI
OKKAR VIÈ .ORÈMENN OG $ANI ¶AÈ VAR OKKAR SKOÈUN Å
3AMFYLKINGUNNI ÖEGAR BANDARÅSKI HERINN FËR AÈ Ö¹ ÖEGAR
HEFÈI ¹TT AÈ TAKA UPP VIÈR¾ÈUR VIÈ GRANNA OKKAR HÁR ¹
.ORÈUR !TLANTSHAFI .ORÈMENN "RETA OG +ANADAMENN
UM ALMENNAN VIÈBÒNAÈ HÁR ¹ !TLANTSHAFINU ¶VÅ ER ÖETTA
EÈLILEG ÖRËUN OG HEFÈI ¹TT AÈ GERAST FYRR %N JAFNFRAMT ER
ÖETTA VIÈURKENNING ¹ ÖVÅ AÈ VARNARSAMNINGURINN VAR EKKI
FULLN¾GJANDIm
)NGIBJÎRG TELUR TIL KOSTA ÖESSA SAMSTARFS AÈ .ORÈMENN
GETI FYLGST MEÈ SÅAUKNUM SKIPAFERÈUM SÅNUM MEÈ GASI
OG OLÅU ÒR "ARENTSHAFI TIL "ANDARÅKJANNA ¶AÈ SÁ MIKIL
V¾GT TIL AÈ KOMA Å VEG FYRIR H¾TTU ¹ UMHVERFISSLYSUM
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)NGIBJÎRG TELUR EKKI SÁRSTAKA H¾TTU ¹ ÖVÅ AÈ SAMSTARFIÈ
HAFI ¹HRIF ¹ DEILUM¹L ¥SLENDINGA OG .ORÈMANNA
'UÈJËN !RNAR +RISTJ¹NSSON FORMAÈUR &RJ¹LSLYNDA
FLOKKSINS SEGIR AÈ EKKI ÖURFI AÈ DEILA MIKIÈ UM ÖANN FAR
VEG SEM MËTAÈUR HAFI VERIÈ UM SAMVINNU ¹ .ORÈURHÎF
UM OG ÎRYGGISHLUTVERK GRANNÖJËÈANNA
b6IÈ BENTUM ¹ ÖAÈ ¹ÈUR EN VARNARLIÈIÈ FËR FR¹ ¥S
LANDI AÈ EÈLILEGT V¾RI AÈ LEITA SAMSTARFS VIÈ OKKAR N¹
GRANNAÖJËÈIR UM ÎRYGGISM¹L ¹ HAFSV¾ÈINU VIÈ ¥SLAND
OG .ORÈURHÎFUM 6IÈ ERUM ÖVÅ ÒT AF FYRIR SIG S¹TT VIÈ AÈ
ÖEIRRI M¹LALEITAN HAFI VERIÈ FYLGT EFTIR ¶AÈ ¹ HINS VEGAR
ALVEG EFTIR AÈ R¾ÈA ÖESSI M¹L ¹ HINU PËLITÅSKA SVIÈI OG
FARA MEÈ ÖAÈ INN Å !LÖINGI %INNIG ÖARF AÈ VELTA UPP
ÖEIRRI SPURNINGU HVORT EÈLILEGT SÁ AÈ RÅKISSTJËRN SEM EKKI
¹ LENGRI LÅFTÅMA EFTIR EN RAUN BER VITNI KL¹RI SVONA M¹L m
SEGIR 'UÈJËN

Dömur

Börn

Snyrtivörur

Kynningartilboð í Debenhams 26.apríl-2.maí

Glæsileg gjöf fylgir þegar keyptar
eru vörur fyrir kr. 4500 eða meira
frá Rifka.
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U
SPARAÐ 5.284 kr.

U
SPARAÐ 3.000 kr.

U
SPARAÐ 5.284
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ELEGANT UNION gasgrill með tvískiptum brennara, grillflötur 49x38 cm, hliðarborð, neistakveikjari, þrýstijafnari,
grillsteinar og efri grind.

Aðeins eitt grill á mann!

Fulltrúadeildin
samþykkti
þetta frumvarp á miðvikudaginn, en George W. Bush forseti
hefur ítrekað sagst munu beita
neitunarvaldi um nýju lögin.
Hann muni ekki undirrita það, en
það þýðir að þingið þarf að samþykkja það með auknum meirihluta til þess að það verði að
lögum.
Bush forseti fær frumvarpið til
undirritunar á þriðjudag en þá
verða liðin fjögur ár frá því hann
lýsti því yfir um borð í bandarísku
herskipi, hinn 1. maí árið 2003, að
átökum í Írak væri að mestu
lokið.
GB
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Sjötíu milljarða tilboð í Invik í Svíþjóð

13.274
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McCain spáir hryðjuverkum
"!.$!2¥+). !0 John McCain, sem
sækist eftir því að verða forsetaefni Repúblikana í næstu forsetakosningum, spáir því að „hryðjuverkamenn“ fylgi í fótspor
bandarískra hermanna þegar þeir
yfirgefa Írak og elti þá heim.
„Ef við förum frá Írak fer allt í
bál og brand, það verður þjóðarmorð og þeir munu elta okkur
heim,“ segir hann. Frumvarp
Demókrataflokksins um
brotthvarf Bandaríkjahers frá Írak
hefjist hinn 1. október næstkomandi var samþykkt í deildinni þar
sem McCain situr. Skal stefnt að
því að síðasti hermaðurinn verði
farinn 1. apríl á næsta ári.
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"ANDARÅKJAÖING SAMÖYKKIR LÎG UM BROTTHVARF HERSINS FR¹ ¥RAK

U
SPARAÐ 5.284kr.
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Heildareignir Milestone tvöfaldast gangi kaup þess á sænska fjármálafyrirtækinu Invik eftir. Þetta eru ein stærstu fyrirtækjakaup Íslandssögunnar. Mikil
samlegðaráhrif eru milli Sjóvár og Askar Capital og dótturfélaga Invik.
6)¨3+)04) Milestone, sem er í eigu

Karls og Steingríms Wernerssona,
lagði fram ríflega 70 milljarða
yfirtökutilboð í sænska fjármálafyrirtækið Invik & Co. í gær eftir
að hafa tryggt sér 26 prósenta hlut
sem veitir 63,2 prósent atkvæðisrétt í félaginu. Þetta eru ein
stærstu fyrirtækjakaup Íslandssögunnar. Stærsti seljandinn er
Kinnevik, eignarhaldsfélag Stenbeck-fjölskyldunnar, en stjórn
Invik mælir einróma með því að
hluthafar gangi að tilboðinu.
Stefnt er að afskráningu sænska
félagsins úr Kauphöllinni í Stokkhólmi en kaupin eru háð blessun
fjármálayfirvalda. Fjármögnun er
að fullu tryggð en fjárfestingarbankarnir Bear Stearns og Morgan Stanley eru Milestone innan
handar við kaupin og fjármagna
hluta kaupverðs.
„Þetta fyrirtæki hefur verið að
vaxa hratt og látið finna verulega
fyrir sér á sænskum fjármálamarkaði undanfarin tvö ár,“ segir
Karl
Wernersson,
stjórnarformaður Milestone.
Invik er með starfsemi í Svíþjóð
og Lúxemborg og hefur undir
höndum trygginga- og líftryggingarekstur auk sjóðastýringa og
sérhæfðar
bankastarfsemi.
Heildartryggingariðgjöld
samstæðunnar námu tólf milljörðum
króna í fyrra, eignir í umsýslu í
verðbréfasjóðum voru 162 milljarðar og eignir í stýringu um 98
milljarðar. Invik hagnaðist um 800
milljónir króna á fyrsta ársfjórðungi.
Karl sér fram á mikil samlegðaráhrif með dótturfélögum Invik,

+!2, 7%2.%233/. 34*«2.!2&/2-!¨52 -),%34/.% +AUPIN ¹ )NVIK FALLA VEL AÈ
ÎÈRUM EIGNUM -ILESTONE EINS OG 3JËV¹ OG !SKAR #APITAL
&2¡44!",!¨)¨0*%452

eins og Moderna Försäkringar og
Invik Funds, og stærstu dótturfélögum Milestone, Sjóvá og fjárfestingarbankanum Askar Capital
– einkum Sjóvá.
Að sögn Karls eru kaupin í samræmi við þá yfirlýsingu sem gefin
var út eftir sölu Milestone á stórum hluta bréfa sinna í Glitni, að
félagið hefði áhuga á því að fara
inn á norrænan fjármálamarkað
með það að markmiði að skapa sér
sterkari stöðu.
Takist Milestone ætlunarverk
sitt er stærstur hluti eigna félagsins utan landsteinanna. Heildareignir tvöfaldast: fara úr 170 milljörðum króna í 340 milljarða og

verða starfsmenn samstæðunnar
um 900 talsins. Áhersla félagsins
fer nú úr því að eiga hluti í öðrum
fyrirtækjum yfir í það að eiga þau
að fullu leyti og reka þau. Milestone á einnig stóra eignarhluti í
Actavis og Glitni og er langstærst
í Lyfjum og heilsu. „Við erum
komnir með mikla áhættudreifingu og höfum öðlast sjálfstæði
gagnvart íslensku krónunni og
íslensku efnahagslífi. Við höfum
reyndar trú á hvoru tveggja.“
A-hlutabréf í Invik hækkuðu um
24 prósent í gær eftir tíðindin.
Meðal hluthafa er TM, sem á 1,6
prósenta hlut.
EGGERT FRETTABLADIDIS

TÆKIFÆRI TIL NÝSKÖPUNAR

FJALLAGRÖS OG SAUÐSKINNSSKÓR

Morgunfundur um nýsköpun og "allt annað" í Listamiðstöðinni Straumi kl: 10:00 - 12:00.
Frummælendur;
Berglind Hallgrímsdóttir, framkvæmdastjóri Impru, Sveinn Hannesson, framkvæmdastjóri Samtaka iðnaðarins, Aðalbjörg
Þorsteinsdóttir, frá fyrirtækinu Villimey á Tálknaﬁrði, Karl Benediktsson, dósent í landafræði við Háskóla Íslands, Svanborg
R. Jónsdóttir, nýsköpunarkennari og doktorsnemi við KHÍ, Magnús Þór Þorbergsson, fagstjóri Fræði og framkvæmd við LHÍ
og Haukur Halldórsson, frá Víkingahringnum í Straumi

Fundarstjóri er Katrín Jakobsdóttir, varaformaður Vinstrihreyﬁngarinnar - græns framboðs.

ALLIR VELKOMNIR

ALLT ANNAÐ LÍF!
- með vinstri grænum

Hversu hátt stefnir þú?
3-79!"24-!  

Himinn og haf / SÍA – 9070354
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Vegmúla 2 – 108 Reykjavík – 550 1310 – verdbref@spron.is
www.spronverdbref.is – www.spron.is eða í næsta útibúi SPRON
Allar ávöxtunartölur eru miðaðar við árið 2006. Ávöxtun í fortíð er ekki vísbending um ávöxtun í framtíð. Gengi verðbréfa getur hækkað jafnt sem lækkað.
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3ORPBRENNSLUSTÎÈ (ÒSVÅKINGA SKEMMDIST TALSVERT Å BRUNA ¹ ÖRIÈJUDAGSKVÎLD ÖEGAR SORP VAR BRENNT

Kviknaði í fitu sem lak frá brennsluofni

¶2)&)¨ ¥ (,/&45.5- ¶ESSIR FJËRIR

GLUGGAÖVOTTAMENN VIRÈAST EKKI ÖJAK
AÈIR AF LOFTHR¾ÈSLU ÖAR SEM ÖEIR HANGA
Å MIKILLI H¾È UTAN ¹ H¹HÕSABYGGINGU Å
MIÈBORG 0EKING HÎFUÈBORGAR +ÅNA
./2$)#0(/4/3!&0

"25.) Talsverðar skemmdir urðu á sorpbrennslustöð Húsvíkinga þegar eldur kom þar
upp á þriðjudagskvöld. Svo virðist sem kviknað hafi í út frá fitu sem lak frá brennsluofni
þegar verið var að brenna sorp.
Jón Ásberg Salómonsson, slökkviliðsstjóri á
Húsavík, segir að greiðlega hafi gengið að
slökkva eldinn. „Það var ekki mikill eldur í
húsinu en það var þéttur og mikill reykur þar
inni,“ segir Jón. Tólf slökkviliðsmenn unnu
við að ráða niðurlögum eldsins.
Sorpbrennslustöðin tók til starfa fyrir um
ári síðan svo þar er allur búnaður nýr og í
góðu lagi. Stefán Sigtryggsson sorpbrennslustjóri segir að ekki hafi hvarflað að starfsmönnum stöðvarinnar að kviknað gæti í með
þessum hætti. „Það hefur eitthvað gefið sig
svo fitan lekur niður á gólf, annaðhvort hefur

síðan komist neisti í hana eða þá að hún hefur
hitnað svo mikið að hún fer að brenna,“ segir
Stefán.
Talsverðar skemmdir urðu á búnaði sorpbrennslunnar og Stefán á ekki von á að þar
verði brennt sorp á næstu dögum. „Það virðist
sem allar rafmagnslagnir í þessu rými séu
ónýtar og eitthvað hefur skemmst af öðrum
búnaði þótt ekki sé búið að kanna það til hlítar.
Ég vona að starfsemi geti hafist á ný eftir
hálfan mánuð,“ segir Stefán. Litlar skemmdir
urðu á húsinu sjálfu.
ÖO
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3OPRBRENNSLUSTÎÈIN ER NÕ OG GL¾SILEG OG
ÖVÅ VORU MIKIL VERÈM¾TI Å HÒFI

3AMBAND VIÈ 3ALËMONSEYJAR

5MBOÈSMAÈUR BARNA UM SÅHRINGIKORT BARNA

Tengist ekkert
hvalveiðum

Ábyrgðin bankanna

3!,«-/.3%9*!2 Í síðustu viku

"!.+!6)¨3+)04) „Skýrt er kveðið á

undirrituðu í New York þeir
Hjálmar W. Hannesson, sendiherra Íslands, og Collin Beck,
sendiherra
Salómonseyja,
samning um að
stofna formlegt
stjórnmálasamband milli
landanna.
Í framhaldi af
því sá stjórn
Salómonseyja
sig knúna til að
(*,-!2 7
gefa út yfirlýs(!..%33/.
ingu um að þetta
nýstofnaða samband tengdist
ekkert hvalveiðum. Eini tilgangurinn væri að styrkja tengsl við
Ísland með samvinnu á sviði
fiskveiða og orkumála í huga.
Frá þessu er skýrt á vefsíðu
útvarpsins á Nýja-Sjálandi.
GB

um það í lögum að ekki er hægt að
eiga viðskipti við börn sem kalla á
að þau skuldsetji sig. Þess vegna
bjóða bankarnir börnum bara upp
á síhringikortin til að það sé alltaf
tryggt að það sé til innistæða fyrir
því sem þau eiga í viðskiptum
með,“ segir Ingibjörg Rafnar,
umboðsmaður barna.

3¥(2).')+/24). 6)2+) 3%- 3,¥+

"ANKARNIR HLJËTA AÈ BERA ¹BYRGÈ ¹ ÖVÅ AÈ
SÅHRINGIKORTIN VIRKI SEM SLÅK AÈ MATI )NGI
BJARGAR 2AFNAR UMBOÈSMANNS BARNA

Ef kortin hringja ekki er skýrt
samkvæmt lögum hver ber
ábyrgðina á því. „Banki, verslun
eða vídeóleiga getur ekki átt í viðskiptum við börn ef þeim viðskiptum fylgir skuldsetning. Ég held að
bankarnir hljóti að bera ábyrgð á
því að síhringikortin virki sem
slík. Auðvitað geta alltaf orðið slys
en þá er það eitthvað sem
bankarnir verða að reikna með í
sínum rekstri, tel ég, út frá þessu
laga-ákvæði. Og „FIT“-kostnaðurinn þess heldur.“
Fréttablaðið greindi nýlega frá
því að Neytendasamtökin fengju
stundum
fyrirspurnir
vegna
síhringikorta barna þar sem börn
hefðu farið yfir á reikningum
sínum þar sem kortin virtust ekki
hringja inn. „Bankarnir mega ekki
setja í hendurnar á börnum annars
konar kort en kort sem bjóða upp á
staðgreiðsluviðskipti.“
GHS

TÖLUM SAMAN
Kosningarnar snúast um þitt val. Við viljum heyra þín sjónarmið og kynna okkar
áherslur. Fáðu frambjóðendur Sjálfstæðisflokksins í heimsókn á þinn vinnustað.
Hafðu samband í síma 515 1777 eða á xd@xd.is
Einnig er hægt að senda inn spurningu til Geirs og Þorgerðar á www.xd.is

Nýir tímar - á traustum grunni
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2%&3)&!.') -IKAEL -¹ 0¹LSSYNI REFSIFANGA ¹ ,ITLA (RAUNI ER GEFIÈ AÈ SÎK AÈ HAFA
SKIPULAGT SMYGLIÈ OG FENGIÈ FANGAVÎRÈINN TIL Ö¹TTTÎKU -YNDIN ER AF -IKAEL Å DËMSAL

Fyrrverandi
fangavörður
ákærður
Fyrrverandi fangavörður á Litla-Hrauni hefur verið
ákærður fyrir að smygla fíkniefnum inn í fangelsið, á
þeim tíma sem hann starfaði þar, og peningaþvætti.
$«-3-, Rúmlega tvítugur maður

hefur verið ákærður fyrir að
smygla fíkniefnum inn á LitlaHraun, svo og peningaþvætti á
þeim tíma sem hann starfaði sem
fangavörður þar. Mikael Már Pálsson, refsifangi á Litla-Hrauni,
hefur einnig verið ákærður í sama
máli fyrir skipulagningu fíkniefnasmyglsins.
Fangaverðinum fyrrverandi er
gefið að sök að hafa í ágúst á síðasta ári misnotað stöðu sína og
smyglað 33,66 grömmum af amfetamíni og 241,15 grömmum af
kannabis inn í fangelsið. Fíkniefnin
fékk hann afhent daginn áður hjá
ónafngreindum manni í Reykjavík. Þau ætlaði fangavörðurinn að
skilja eftir í fangaklefa Mikaels
Más, en áður en til þess kom framvísaði hann efnunum við yfirmann
sinn.
Þá er sami maður ákærður fyrir
peningaþvætti í opinberu starfi
með því að hafa tveim dögum fyrir
smygltilraunina tekið á móti
umslagi frá Mikael Má sem innihélt hundrað þúsund krónur í
reiðufé. Var fangaverðinum ljóst
að um var að ræða söluandvirði

fíkniefna, að því er segir í
ákærunni. Hann smyglaði peningunum út úr fangelsinu og afhenti
þá tilteknum manni.
Mikael Már er ákærður fyrir
skipulagningu smyglsins eins og
áður sagði. Hafi hann fengið
fangavörðinn til að notfæra sér
stöðu sína til að smygla efnunum
inn í fangelsið í þeim tilgangi að
Mikael Már gæti tekið við þeim og
afhent þau eða selt þar.
Mikael Már afplánar nú fjögurra
ára fangelsisdóm á Litla-Hrauni.
Þann dóm hlaut hann fyrir stórfelld fíkniefnabrot og fleiri afbrot.
Hann hafði gert út þrjá menn um
tvítugt til að kaupa fíkniefni í
Amsterdam í Hollandi. Við komuna
til landsins voru þeir stöðvaðir og
reyndust vera með tæplega hálft
kíló af mjög sterku kókaíni, auk
minna magns af marijúana.
Skömmu síðar fór Mikael Már
sjálfur til fíkniefnakaupa.
Við heimkomu frá Frakklandi
var hann stöðvaður og reyndist þá
hafa falið rúm 3,7 kíló af nær
hreinu amfetamíni í duftformi í
baki ferðatösku sinnar.
JSS FRETTABLADIDIS

"AKKAVÎR Å TAKT VIÈ SP¹R

-ILLJARÈUR Å HAGNAÈ
6)¨3+)04) Bakkavör Group skilaði 1,2 milljarða króna hagnaði á fyrsta

fjórðungi þessa árs. Afkoman á fjórðungnum er í takt við spár greiningardeilda bankanna.
Velta Bakkavarar nam 45,1 milljarði króna á tímabilinu og var
rekstrarhagnaður fyrir skatta og gjöld 4,5 milljarðar króna. Það
jafngildir 28 prósenta aukningu frá síðasta ári.
Ágústi Guðmundsson, forstjóri Bakkavarar, segir í fréttatilkynningu
að fjórðungurinn lofi góðu. Búist sé við að markaður með ferskar
matvörur vaxi um allt að 30 prósent í Kína og Evrópu á næstu fjórum
árum.
JAB

www.toyota.is

Meiri þögn

Ný Corolla er hljóðlátust í sínum flokki

Lágmarks veghljóð og loftmótstaða
Meira öryggi
Meira rými
Framúrskarandi aksturseiginleikar
Hátt endursöluverð
Enn meiri þægindi
Minni útblástur og eldsneytiseyðsla með MM skiptingu
Og allt hitt sem þú finnur þegar þú kemur og
reynsluekur nýrri Corolla. Þar sem þú nýtur þín best.

ÍSLENSKA SIA.IS TOY 3602/07

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

www.hofdatorg.is
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„ ORÐRÉTT“
Bara uppnefnir fólk

Verið velkomin!

b!È H¾TTI 6ESTFIRÈINGA
UPPNEFNIR *ËN "ALDVIN FLESTA
SEM HANN UMGENGST EÈA ERU
HONUM HUGST¾ÈIR ¶ETTA ERU
EINS KONAR G¾LUORÈm

b6ELFERÈARR¹È V¾NTIR ÖESS AÈ
ÅBÒAR ÖAR TAKI STARFSEMINNI
FAGNANDI OG BJËÈI NÕJA ÅBÒA
VELKOMNAm
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nær og fjær
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Útskrifast og fá sveinspróf um leið
b6IÈ VORUM AÈ VÅGJA NÕTT GRILL HÁR Å SKËLANUM
SEM ÒTSKRIFTARNEMAR Å HÒSASMÅÈI VORU AÈ SMÅÈA
3VO VORUM VIÈ AÈ FAGNA ÖVÅ AÈ ÎNNINNI ER AÈ
LJÒKA OG Å TILEFNI AF ÖVÅ VAR NÕJA
GRILLIÈ VÅGT 6IÈ ERUM LÅKA MEÈ
NEMENDUR SEM ERU AÈ BYGGJA
GESTAHÒS FYRIR MEISTARAFÁLAG IÈN
AÈARMANNA Å (AFNARFIRÈI ÖANNIG
AÈ ÖETTA HEFUR VERIÈ SKEMMTI
LEGUR DAGUR Å SKËLANUM m SEGIR
(RAFNKELL -ARINËSSON DEILDAR
STJËRI BYGGINGA OG MANNVIRKJA
DEILDAR )ÈNSKËLANS Å (AFNARFIRÈI
®NNINNI ER AÈ LJÒKA HJ¹ BURT
FARARNEMENDUM )ÈNSKËLANS OG
FARA ÖEIR Å SVEINSPRËF UM MIÈJAN
MAÅ b¶ETTA ER Å FYRSTA SINN SEM
HÒSASMÅÈANEMAR TAKA SVEINS
PRËF Å BEINU FRAMHALDI AF SKËL

/,,) (.%9+3,!. ¥
&92345
N 4VÅSKIPT BAÈFÎT KOMU FYRST FRAM
¹ SJËNARSVIÈIÈ ¹RIÈ  ¶ESSI
EFNISLITLI SUNDFATNAÈUR VAR FLJËTLEGA
KALLAÈUR BIKINÅ EFTIR LÅTILLI EYJU Å
+YRRAHAFINU EN ÖAR HÎFÈU "ANDA
RÅKJAMENN GERT TILRAUNIR MEÈ
KJARNORKUSPRENGINGAR "IKINÅIÈ
OLLI MIKILLI HNEYKSLAN OG
SUMS STAÈAR VAR SLÅKUR
SUNDFATNAÈUR BANN
AÈUR ENDA ÖËTTI EKKI
SIÈSAMLEGT AÈ SÕNA
SVO MIKIÈ HOLD
¶AÈ VAR FRANSKI
HÎNNUÈURINN
,OUIS 2ÁARD
SEM HANNAÈI FYRSTA
BIKINÅIÈ

ANUM ¶EGAR ÖEIR KOMA Å JAKKAFÎTUNUM SÅNUM
MEÈ MÎMMU OG PABBA  MAÅ Ö¹ ÒTSKRIF
AST ÖEIR SEM SVEINAR OG ÒR SKËLANUM OG ÖAÈ
ER MERKILEGUR OG SKEMMTILEG
UR ¹FANGI m SEGIR (RAFNKELL SEM
VONAST TIL AÈ ÖAÈ VERÈI TËLF HÒSA
SMÅÈANEMAR SEM FARA Å SVEINSPRËF
Å MAÅ OG ¹TTA Å PÅPULÎGN
(RAFNKELL ER SUNDGARPUR HJ¹
3UNDFÁLAGI (AFNARFJARÈAR OG
ÖEKKTUR SJËSUNDMAÈUR (ANN
SEGIR AÈ NÒ SÁ SJËSUNDIÈ AÈ BYRJA
¹ FULLU b'ËÈUR VINUR ER AÈ BÒA SIG
UNDIR %RMARSUND 6IÈ FÎRUM NÒ
BR¹ÈUM AÈ SYNDA MEÈ HONUM Å
SJËNUM 6IÈ ¾TLUM MEÈAL ANNARS
AÈ STEFNA AÈ ÖVÅ AÈ TAKA FJÎGURRA
TÅMA SUND MEÈ HONUM Å SJËNUM
TIL AÈ UNDIRBÒA HANN SEM BESTm

3*«.!2(«,,
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b&YRIR MÁR ER ÖETTA
MJÎG EINFALT M¹L ¥
AUGUM ÖJËÈKIRKJ
UNNAR ERU SËKNAR
BÎRNIN EKKI ÎLL JÎFN
FYRIR 'UÈI &ËLKI
ER MISMUNAÈ ¹
GRUNDVELLI KYN
"29.*! "*®2+
HNEIGÈAR OG ÖAÈ
'!2¨!23$«44)2
ER EKKI ÖAÈ SEM
"LAÈAMAÈUR
'UÈ STYÈUR ¥ ÖAÈ
MINNSTA EKKI MINN 'UÈ m SEGIR "RYNJA
"JÎRK 'ARÈARSDËTTIR BLAÈAMAÈUR UM
AFSTÎÈU KIRKJUNNAR TIL ÖESS AÈ HEIMILA
KIRKJULEGT HJËNABAND SAMKYNHNEIGÈRA
PARA b6IÈ 'EIR 7AAGE ERUM GREINI
LEGA EKKI MEÈ SAMA GUÈINN EFTIR ÖVÅ
SEM ÁG KEMST N¾ST ¥SLENDINGAR ERU
FREKAR FRJ¹LSLYND ÖJËÈ Å ÖESSUM EFNUM
EF MIÈAÈ ER VIÈ AÈRAR ÖJËÈIR EN HVER
SEGIR AÈ ÖAÈ EIGI AÈ VERA VIÈMIÈIÈ
6IÈMIÈIÈ ¹ EINFALDLEGA AÈ VERA JAFN
RÁTTUR ALLRA TIL ÖESS AÈ F¹ BLESSUN 'UÈS
¹ HJËNABAND SITT ¥SLENSKA ÖJËÈKIRKJAN
F¾R GREIDDAR  KRËNUR ¹ HVERT
SËKNARBARN OG ÖAÈ ER ËSKÎP EINFALT
AÈ SEGJA SIG ÒR HENNI EF FËLK VILL EKKI
STYÈJA ÖESSA MISMUNUN ¶AÈ VAR AFAR
SKÕR AFSTAÈA SEM KOM Å LJËS ¹ NÕAF
STAÈINNI PRESTASTEFNU OG ÁG GET EKKI
SÁÈ ANNAÈ EN AÈ NAUÈSYNLEGT SÁ AÈ
AÈSKILJA RÅKI OG KIRKJU ¹ÈUR EN NOKKUÈ
GETUR ÖOKAST ¹FRAM Å ÖESSUM M¹LUMm

&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

Guð styður
ekki kirkjuna

'!-,) /' .µ*) 4¥-).. ¶AÈ ER EKKERT

AÈ ÖVÅ AÈ TALA Å FARSÅMA ÖËTT Å UPPHLUT
SÁ KOMIÈ

Duflað og daðrað á peysufötum
Meira en hundrað ár hafa
liðið frá því að fyrstu nemendurnir settust við lexíulestur í Verzlunarskóla
Íslands. Einu sinni ári lítur
út fyrir að fátt hafi breyst

á þessum árum. Á peysufatadaginn spássera nemendur fjórða bekkjar um
götur miðbæjar Reykjavíkur í peysufötum, upphlut
eða kjólfötum. Dagurinn
er ein elsta hátíð íslenskra
framhaldsskóla og hefur
verið haldinn síðan 1924.
Þótt hefðin sé komin til ára
sinna eins og fatastíll nemendanna þennan dag virðist
hann alltaf jafn gleðilegur.
Stofnun Verzlunarskóla Íslands
þótti mikilvægur liður í sjálfstæðisbaráttu landsins. Því betur sem
Íslendingar voru menntaðir á sviði
verslunar- og skrifstofustarfa
gátu þeir frekar rekið verslun í
landinu án utanaðkomandi aðstoðar, svo sem frá Dönum. Stofnun
Verzlunarskóla
Íslands
þótti
einnig hafa jákvæð áhrif á jafn-

$!.3!¨ /' $!¨2!¨  0%935&!4!$%') ¶AÈ VAR LÁTT YFIR ÖESSU PARI SEM DANSAÈI D¹TT

UNDIR NIKKULEIK ¹ ÖESSUM ¹RLEGA PEYSUFATADEGI  BEKKINGA Å 6ERZLUNARSKËLANUM

,%)+)¨ !& &).'25- &2!- (ANN SÕNDI
FIMI SÅNA ¹ NIKKUNA HARMONIKKULEIKAR
INN SEM SPILAÈI UNDIR DANSI ¹ PEYSUFATA
DEGINUM

réttisbaráttu í landinu því að bæði
stúlkur og piltar höfðu jafnan
aðgang að skólanum. Strax í upphafi skapaðist hefð fyrir því að
stúlkur stunduðu nám við skólann
og gæfu piltunum þar ekkert eftir.
Fyrsti dúx skólans var til dæmis
stúlka,
Lovísa
Ágústsdóttir
Fjelsted sem var í fyrsta útskriftar-

hópnum árið 1907. Það er því öld
liðin frá því að fyrstu nemendurnir voru útskrifaðir úr skólanum.
Hvort sem nemendur samtímans
höfðu það í huga þegar þeir
skemmtu sér í gær við leik og söng
bera myndirnar þess glögglega
merki að peysufatadagurinn er
ánægjulegur hátíðisdagur.

Samy hárvörur
Samy hárvörufyrirtækið er þekkt fyrir
áreiðanleika og framsækni og setur línurnar í tískuheiminum vestanhafs. Með
nýjustu tækni er Samy dæmi um fullkomna
sameiningu tísku og ímyndunaraﬂs. Samy
skuldbindur sig til að skapa hársnyrtivörur
atvinnumanna fyrir alla neytendur á
viðráðanlegu verði. Samy vörurnar innihalda ekki vax eða önnur algeng aukaefni
sem skaða geta hárið.

Giovanni snyrtivörur
Notkun náttúrulegra og lífrænna
snyrtivara hefur aukist stórkostlega
á síðustu árum. Giovanni snyrtivörurnar innihalda vítamín, jurtir, steinefni, prótein og náttúrulegar olíur.
Olíurnar eru kaldpressaðar og frystar
samstundis til að tryggja hreinleika
þeirra. Frábær valkostur fyrir alla þá
sem vilja nýta sér græðandi kraft jurtanna til endurnæringar líkamans.

Dekraðu við þig!
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3VONA ERUM VIÈ
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 &JÎLDI LEIKSKËLAKENNARA AÈ STÎRFUM Å LEIKSKËLUM LANDSINS
(EIMILD (AGSTOFA ¥SLANDS

Vaxandi spenna vegna framtíðar Kosovo
6OJISLAV +OSTUNICA FORS¾TISR¹ÈHERRA 3ERBÅU
HVATTI Å G¾R ®RYGGISR¹È 3AMEINUÈU ÖJËÈ
ANNA TIL ÖESS AÈ HAFNA TILLÎGUM UM AÈ +OS
OVO HÁRAÈ F¹I N¹NAST FULLT SJ¹LFST¾ÈI 2ÒSSAR
HAFA NÕVERIÈ GEFIÈ Å SKYN AÈ ÖEIR MUNI BEITA
NEITUNARVALDI SÅNU Å ®RYGGISR¹ÈINU GEGN
ÖESSUM TILLÎGUM














(VERJIR BÒA Å +OSOVO

fréttir og fróðleikur

30524  36!2!¨
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Felur alltaf í
sér ofbeldi
"ARNAKL¹M FINNST
Å AUKNUM M¾LI Å
TÎLVUM ¹ ¥SLANDI
0ETRÅNA SGEIRSDËTT
IR FRAMKV¾MDA
STJËRI "ARNAHEILLA
SEGIR BARNAKL¹M
ALLTAF FELA Å SÁR
0%42¥.!
OFBELDI ¹ BÎRNUM
3'%)23$«44)2
(VAÈ ER BARNA
&RAMKV¾MDA
KL¹M
STJËRI
(IN ALMENNA TILVÅS
UN ER SÒ AÈ VINNSLA OG FRAMLEIÈSLA
MYNDEFNIS SEM SÕNIR BÎRN ¹ KYN
FERÈISLEGAN EÈA KL¹MFENGINN H¹TT SÁ
BARNAKL¹M "ARNAHEILL p 3AVE THE
#HILDREN ¹ ¥SLANDI LÅTA SVO AÈ bBARNA
KL¹Mn FELI ALLTAF Å SÁR OFBELDI ¹ BÎRN
UM ÖVÅ ENGIN KL¹MMYND VERÈUR TIL
AF BARNI ¹N ÖESS AÈ ÖAÈ ÖJ¹IST
(VERNIG GENGUR AÈ N¹ ÖEIM SEM
SKOÈA BARNAKL¹M ¹ NETINU
3ÅÈUSTU ¹R HAFA FALLIÈ EINN TIL FIMM
DËMAR ¹ ¹RI Å HÁRAÈI Å ÖESSUM
M¹LUM OG FER FJÎLGANDI
%R EITTHVAÈ VITAÈ UM SAMBAND
MILLI SKOÈUNAR BARNAKL¹MS OG
MISNOTKUNAR ¹ BÎRNUM
3AMKV¾MT RANNSËKNUM ER GREINILEGT
SAMBAND "ARNAKL¹M FINNST IÈULEGA
Å TÎLVUM ÖEIRRA SEM ERU D¾MDIR FYRIR
KYNFERÈISBROT GEGN BÎRNUM %KKI M¹
HELDUR GLEYMA ÖVÅ AÈ SKOÈUN BARNA
KL¹MS EIN OG SÁR ER MISNOTKUN

-EIRA EN NÅUTÅU PRËSENT ÅBÒA HÁRAÈSINS ERU
ALBÎNSK OG ÖEIR VILJA FULLT SJ¹LFST¾ÈI EN
MINNIHLUTINN ER SERBNESKUR OG VILL AÈ HÁRAÈ
IÈ TILHEYRI ¹FRAM 3ERBÅU 3TRÅÈ BRAUST ÒT Å +OS
OVO HAUSTIÈ  OG LAUK ÖVÅ EKKI FYRR EN
EFTIR  DAGA LOFT¹R¹SIR .ATË B¾ÈI ¹ +OSOVO
OG 3ERBÅU VORIÈ  3ÅÈAN Ö¹ HEFUR +OSOVO
VERIÈ UNDIR STJËRN .ATË OG %VRËPUSAMBANDS
INS .ATË ER ENN MEÈ  MANNA FRIÈAR
G¾SLULIÈ Å HÁRAÈINU

Síðastliðinn föstudag voru fjörutíu starfsmenn sem vinna í
aðrennslisgöngunum
óvinnufærir vegna niðurgangs og uppkasta.
Helga
Hreinsdóttir,
framkvæmdastjóri Heilbrigðiseftirlits Austurlands, sagði í samtali við Fréttablaðið um liðna
helgi að hreinlæti væri ábótavant
í göngunum því starfsmenn gætu
ekki þvegið sér áður en þeir borðuðu, en þeir skammta sér sjálfir
á pappadiska úr opnum ílátum.
Þá væri salernisaðstaða þannig
að ferðaklósett væri um 200
metrum frá þeim stað þar sem
maturinn væri framreiddur.

Virkar vel á smurningu,
hráolíu, bremsuvökva,
sement og önnur óhreinindi.
Fáanlegt í handhægum
2,7 ltr. brúsa með dælu.

Kynningarverð
1.230 kr.

RV6231

Húðvænt og
rakagefandi

25

Rekstrarvörur
ára 1982–2007

ÖJËÈLEGT EFTIRLIT YRÈI MEÈ ALLRI STJËRN HÁRAÈS
INS !È LOKNU AÈLÎGUNARTÅMABILI ST¾ÈI ÖË
F¹TT Å VEGI FYRIR ÖVÅ AÈ HÁRAÈIÈ FENGI Å RAUN
FULLT SJ¹LFST¾ÈI

(VER VERÈA N¾STU SKREF
"¾ÈI .ATË OG %VRËPUSAM
BANDIÈ HAFA HVATT ®RYGGIS
R¹ÈIÈ TIL AÈ SAMÖYKKJA TIL
LÎGURNAR (VORKI 3ERBAR
NÁ 2ÒSSAR ERU ÖË SPENNTIR
FYRIR ÖEIM ¶ESS Å STAÈ HEFUR
3ERBÅUSTJËRN KOMIÈ MEÈ TIL
LÎGUR UM AÈ +OSOVO F¹I VÅÈ
T¾KA SJ¹LFSSTJËRN EN VERÈI
ÖË ¹FRAM INNAN LANDAM¾RA
3ERBÅU %KKERT BENDIR TIL ÖESS
AÈ 2ÒSSAR GANGI GEGN VILJA
3ERBA Å M¹LINU

Fréttablaðið sagði frá því
á mánudag að um fjörtíu
starfsmenn Impregilo sem
vinna við gerð aðrennslisgöng Káranhjúkavirkjunar
hefðu veikst eftir að hafa
fengið mat og drykk í
opnum ílátum. Á síðustu
dögum hafa síðan borist enn frekari fregnir af
veikindum og óvistlegum
aðstæðum í göngunum og
á þriðjudag stöðvaði Vinnueftirlitið vinnu í göngunum
til að starfsmenn þess gætu
rannsakað aðstæður.

– engin vettlingatök við óhreinindin

Örkorn í stað
leysiefna

(ÎFUNDUR TILLAGNANNA ER -ARTTI !HTISAARI
FYRRVERANDI &INNLANDSFORSETI SEM STARFAR Å
UMBOÈI 3AMEINUÈU ÖJËÈANNA (ANN LEGGUR
TIL AÈ +OSOVO
F¹I TAKMARK
AÈA EN TÅMA
BUNDNA SJ¹LF
STJËRN MEÈ
EIGIN STJËRNAR
SKR¹ EIGIN
ÖJËÈF¹NA OG
EIGIN HER
AFLA 3ERBNESKI
MINNIHLUTINN
FENGI SÎMU
LEIÈIS VERULEG
SJ¹LFSSTJËRNAR
RÁTTINDI OG AL

Ófremdarástand við Kárahnjúka

Expertinn frá Dreumex
Expert frá Dreumex
Áhrifaríkt handþvottakrem

5M HVAÈ SNÒAST TILLÎGURNAR

!¨2%..3,)3'®.'). 9FIRL¾KNIR ¹ +¹RAHNJUKUM SEGIR AÈ  MANNS HAFI VEIKST VEGNA MENGUNAR OG ËHEILSUSAMLEGRA SKILYRÈA Å

GÎNGUNUM

3LEIKTU HELLISVEGGINA
Portúgali sem starfaði við framkvæmdirnar og hafði samband við
Fréttablaðið sagði meðferðina á
starfsmönnunum ómanneskjulega
og jaðra við mannvonsku.
Hann lýsti aðstæðum starfsmanna í göngunum á þann veg að
á fimmtudaginn í síðustu viku
hefðu þeir verið djúpt niðri í jörðu
í tólf tíma án þess að fá mat eða
drykk til sín. Því hefðu þeir sleikt
hellisveggina til að svala sárasta
þorstanum. Þegar matarföng bárust loks hefðu mennirnir dýft
könnum sínum í eplasafa sem var
í opinni fötu án þess að hafa þvegið hendur sínar áður, þar sem
hvorki salernis- né þvottaaðstaða
væri fyrir hendi. Veikindin komu
honum því ekki á óvart enda sagði
hann menn hafa komið grátandi
upp úr göngunum þennan dag.
'ÎNGUNUM LOKAÈ
Á þriðjudag fóru svo fulltrúar
Heilbrigðis- og Vinnueftirlits
Austurlands á vettvang og í kjölfarið var vinna í göngunum
stöðvuð sökum loftmegnunar.
Þorvaldur Hjarðar, aðstoðarumdæmisstjóri Vinnueftirlitsins,
sagði þá að öryggi starfsfólks í
göngunum væri ógnað. Hann taldi
snefilefni frá dísilknúnum vinnuvélum líklegustu orsök loftmengunar, sem hafði valdið starfsmönnum andþyngslum og sviða í hálsi.
Impregilo sendi þá frá sér yfirlýsingu þar sem verktakinn harmaði
veikindi starfsmanna sinna, en
sagði vandamálið nýtilkomið.
Breyttar eðlisfræðilegar aðstæður
hefðu valdið því að mengun gæti
farið yfir viðmiðunarmörk á
afmörkuðum svæðum inni í göngunum.
 MANNS HAFA VEIKST
Á miðvikudag sendi svo Þorsteinn
Njálsson, yfirlæknir heilsugæslustöðvarinnar á Kárahnjúkum,
Vinnueftirlitinu lista með nöfnum
180 manna sem hefðu veikst frá
10. apríl vegna mengunar í göngunum.
Hann sagði enn fremur að for-

!4"52¨!23).
 APRÅL &YRSTU MENNIRNIR TAKA
AÈ VEIKJAST AF VÎLDUM MENGUNAR Å
AÈRENNSLISGÎNGUM +¹RAHNJÒKAVIRKJ
UNNAR &ORSVARSMENN )MPREGILO L¹TNIR
VITA AF AÈST¾ÈUNUM
 APRÅL &JÎRUTÅU STARFSMENN ËVINNU
F¾RIR VEGNA NIÈURGANGS OG UPPKASTA
 APRÅL 0ORTÒGALI SEM HAFÈI
STARFAÈ Å GÎNGUNUM SEGIR FR¹ ÖVÅ Å
&RÁTTABLAÈINU AÈ STARFSMENN HAFI
VERIÈ ¹N MATAR OG DRYKKJAR Å TËLF
TÅMA ¹ FIMMTUDEGINUM OG AÈ ÖEIR
HAFI SLEIKT HELLISVEGGINA TIL AÈ SVALA
ÖORSTANUM 3EGIR MEÈFERÈINA ¹
STARFMÎNNUNUM ËMANNESKJULEGA OG
JAÈRA VIÈ MANNVONSKU
 APRÅL &ULLTRÒAR (EILBRIGÈIS OG
VINNUEFTIRLITS !USTURLANDS FARA ¹ VETT
VANG ¥ KJÎLFARIÈ ER VINNA Å GÎNGUNUM
STÎÈVUÈ VEGNA LOFTMENGUNAR 3NEFIL
EFNI FR¹ DÅSILKNÒNUM VINNUVÁLUM
SÎGÈ LÅKLEGASTA ORSÎK VEIKINDANNA
 APRÅL ¶ORSTEINN .J¹LSSON YFIR
L¾KNIR ¹ +¹RAHNJÒKUM SENDIR 6INNU
EFTIRLITINU LISTA MEÈ NÎFNUM 
MANNA SEM HÎFÈU VEIKST Å AÈRENNSLIS
GÎNGUNUM VEGNA MENGUNAR OG
SL¾MS AÈBÒNAÈAR FR¹  APRÅL
 APRÅL &ULLTRÒI )MPREGILO KEMST
¹N LEYFIS YFIR LISTA ¶ORSTEINS MEÈ
NÎFNUM STARFSMANNA SEM HAFA VEIKST
¶ORSTEINN VÅSAR M¹LINU TIL LANDL¾KNIS
SEM SEGIR AÈ )MPREGILO EIGI AÈ SKILA
LISTANUM ENDA ËLÎGLEGT AÈ VINNUVEIT
ENDUR HAFI SLÅKAR UPPLÕSINGAR UNDIR
HÎNDUM

svarsmenn Impregilo hefðu vitað
af veikindunum í tvær vikur. Var
hann mjög ósáttur við að Impregilo hefði ekki brugðist strax við
þegar verktakanum var tilkynnt
um að gera þyrfti úrbætur í
aðrennslisgöngunum
eftir
að
starfsmennirnir tóku að veikjast.

-IÈTAUGAKERFISEINKENNI
Stór hluti mannanna sem höfðu
veikst voru með bólgu í hálsi, nefstíflur og einkenni um ennis- og
kinnholubólgur en Þorsteinn sagði
að þegar fram liðu stundir hafi
ástandið versnað. „Á mánudaginn

í síðustu viku [16. apríl] komu
hérna mjög ungir menn með veruleg miðtaugakerfiseinkenni út af
eitrun,“ sagði Þorsteinn, en einkennin lýsa sér í ertingu á heilataugum. Þau væru þó ekki varanleg og hyrfu þegar eiturefnin
skiluðu sér úr líkamanum.
Þorsteinn sagði einn
mann
liggja á spítala í Póllandi vegna
veikinda sinna. Ástæða þess að
senda þurfti manninn þangað væri
sú að starfsmenn væru hér á eigin
tryggingum og rannsókn á meinum mannsins hérlendis hefði verið
honum afar dýr. Landsvirkjun
hafði þó gefið vilyrði fyrir því að
borgað yrði fyrir frekari rannsóknir á veikindum starfsmannanna.

9FIRMENN )MPREGILO TAKA LISTA
Fulltrúi Impregilo á Íslandi komst
í gær yfir lista Þorsteins með
nöfnum þeirra 180 starfsmanna
sem höfðu veikst. Þorsteinn sagði
að listanum hefði verið stolið.
„Það er starfsmaður á stofunni
hjá mér sem tekur þessar upplýsingar ófrjálsri hendi og færir yfirmönnum þær,“ sagði Þorsteinn,
sem sendi landlækni erindi í kjölfarið.
Landlæknir hefur óskað eftir
nánari útlistun á málinu en segir
að Impregilo beri að skila listunum enda megi vinnuveitendur
aldrei hafa slíkar upplýsingar
undir höndum. Hann óskar einnig
skýringa á því að ekki hafi borist
tilkynning um veikindin á Kárahnjúkum til sóttvarnarlæknis en
samkvæmt nýjum lögum um sóttvarnir, sem samþykkt voru í lok
síðasta þings, hefði átt að gera
sóttvarnarlækni á Héraði grein
fyrir hópsýkingunni.
Fulltrúar heilbrigðisyfirvalda á
Austurlandi, yfirmenn Impregilo
og fulltrúar Landsvirkjunar funduðu um málið í gær.

&2¡44!3+µ2).'
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THORDUR FRETTABLADIDIS

Full búð af sumarvörum
3 hjóla golfkerrur

Draumur allra stráka
9.990 kr/stk.
BMX hjól

Seldust upp í fyrra!

9.990 kr/stk.

19.990 kr/stk.

Golfkerrur

Freestyle hjól Mongoose

9.990 kr/stk.

6.990

Verð frá
kr/stk.
Barnahjól 2-5 ára 12” stelpu og stráka

Hönnun: Víkurfréttir

Barnahjól 4-8 ára 16” stelpu og stráka

29.990 kr/stk.

16.990 kr/stk.

4.990 kr/stk.

Grill 3 brennara - ósamansett

Grill með gaskút - ósamansett

Körfuboltastandur fyrir börn

allt í matinn á einum stað
!   

  " #    "  $# %
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Lífsspursmál að hægja á þenslu
Guðjón Arnar Kristjánsson vill ráðast í stórfellda jarðgangagerð enda renni hún stoðum undir byggð í landinu. Í samtali við
Björn Þór Sigbjörnsson segist hann vilja loka sendiráðum í Tókýó og Berlín og laða erlendan banka til starfsemi á Íslandi.
'5¨*«. !2.!2 +2)34*.33/. b3KULDIR
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SJ¹VARÒTVEGSINS HAFA AUKIST OG AUKIST EN
HEILDARTEKJURNAR STANDA Å STAÈ RIÈ 
VORU SKULDIRNAR NÅUTÅU MILLJARÈAR EN ERU
NÒ T¾PIR ÖRJÒ HUNDRUÈ MILLJARÈAR 6¾RI
SLÅK STAÈA UPPI HJ¹ VENJULEGUM FYRIRT¾KJ
UM EÈA HEIMILUNUM V¾RI NÒ TALIÈ AÈ
ÖAU V¾RU ¹ BEINNI LEIÈ ¹ HAUSINNm

Kvótakerfið er enn efst á blaði
hjá ykkur þótt lítið hafi verið talað
um sjávarútvegsmál í pólitíkinni
síðustu misseri og af því megi
álykta að sátt ríki um kerfið. Eruð
þið ekki á villigötum?
Að mínu viti er þetta misskilningur.
Það er engin sátt um kvótakerfið.
Hins vegar hafa stjórnarflokkarnir reynt að þegja málið skipulega
og meira að segja liggur við að LÍÚ
ætli að þegja kosningabaráttuna af
sér. Það er afar merkilegt þegar
horft er til síðustu kosningabaráttu
þar sem þeir voru á fullu og gáfu
út yfirlýsingar og dulbúin skilaboð
um að þeir sem vildu breyta kvótakerfinu væru hættulegir menn.
Það hefur orðið gríðarleg samþjöppun í kerfinu, líklega aldrei
meiri en síðustu ár eftir að allar
tegundir í smábátakerfunum voru
kvótasettar. Handfærabátum hefur
fækkað óhemju mikið, sem auðvitað hefur haft neikvæð áhrif fyrir
hinar dreifðu sjávarbyggðir.
Skuldir sjávarútvegsins hafa
aukist og aukist en heildartekjurnar standa í stað. Árið 1995 voru
skuldirnar níutíu milljarðar en eru
nú tæpir þrjú hundruð milljarðar.
Væri slík staða uppi hjá venjulegum fyrirtækjum eða heimilunum
væri nú talið að þau væru á beinni
leið á hausinn.
Það er samþjöppun og hagræðing
í flestum greinum, er ekki eðlilegt
að það gerist líka í sjávarútvegi?
Það er ekki hægt að mæla gegn hagræðingu en við verðum að spyrja
okkur hvort æskilegt sé, með tilliti til þess hve margar byggðir
eru háðar sjávarútvegi, að kerfið
sé svo opið að við sjáum ekki fram
fyrir okkur. Til hvers erum við með
byggðastefnu ef aðalatvinnuvegur
landsbyggðarinnar er svo á floti
að ef einn maður deyr í þorpi er
atvinnurétturinn horfinn af því að
erfingjarnir vilja fá peningana?
Við skulum ekki gleyma því að
kvótakerfið var sett á á sínum tíma
vegna þess að Hafrannsóknastofnunin spáði 200 þúsund tonna þorskafla, sem var það minnsta sem
menn höfðu séð frá stríðsárunum,
og markmiðið var að tryggja atvinnu í landinu og dreifa aflaheimildum á flotann. Svo hefur þetta
þróast yfir í að vera hreint peningakerfi þar sem menn eru hættir
að horfa á auðlindina og atvinnuréttinn í samhengi og horfa bara á
verðmæti aflaheimildanna.
Og af því að þú spyrð um hagræðinguna þá spyr ég hvort hagræðing sé fólgin í að búa til atvinnuleysi úti á landi og gera eignir
fólks verðlausar? Hvaða hagræðing er í því?
Í stóriðju- og virkjanamálum
segja sumir stopp og aðrir ekkert
stopp. Hvað segið þið?
Við segjum að það sé kominn tími
til að hægja á þenslunni á suðvesturhorninu. Nú eru reyndar líkur á að
allt sé að fara af stað í Helguvík og
það mun viðhalda þenslunni. Afstaðan til þessara mála helgast því
fyrst og fremst af efnahagslegum
forsendum þótt við viljum líka að
varlega sé farið vegna náttúruverndarsjónarmiða.
Það er lífsspursmál fyrir þjóðina að hægt verði á þenslunni en
það þarf að gera það þar sem hún
er, ekki þar sem er mínus hagvöxtur eins og vestur á fjörðum þar
sem ríkisstjórnin dró úr vegaframkvæmdum. Ríkið og sveitarfélögin
verða að taka saman á þessu en
það er erfitt að ráða við einstaklingsframtakið; byggingariðnaðinn
til dæmis.
Það þarf þó að passa að missa
hagvöxtinn ekki niður, hann þarf
að vera svona tvö til þrjú prósent og þess vegna getum við ekki
skrúfað fyrir allar framkvæmdir.
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lengjum við ferðamannatímann.
Okkur finnst því ekki spurning að
gera þetta.
Þið segið kostnað utanríkisþjónustunnar óheyrilega háan.
Hvaða sendiráðum viltu loka?
Þegar við opnuðum sendiráð í Japan
höfðum við átt viðskipti við Japani
í þrjátíu ár. Ég veit ekki annað en
að öll þessi viðskipti hafi gengið
vel þó ekkert sendiráð hafi verið í
Tókýó. Og gættu að því að það kostaði milljarð bara að koma því fyrir.
Ég er ekki að gera lítið úr fólkinu
sem starfar í utanríkisþjónustunni
en ég taldi – og tel – þetta óþarft.
Ég spyr líka hvaða nauðsyn hafi
verið á að byggja sendiráð í Berlín.
Við erum í samvinnu við Norðurlöndin og viljum efla hana og
treysta. Af hverju getum við ekki
verið saman með sendiráð?
Svo er alltaf verið að segja
okkur Íslendingum að við séum svo
tæknivædd þjóð, kunnum svo vel
á tölvur og samskiptatæki að við
getum setið á Íslandi og unnið fyrir
hvern sem er hvar sem er. En þegar
kemur að utanríkisþjónustunni er
allt annað í gangi, sendiherrum og
sendiráðum er fjölgað.

%ÈLILEGT AÈ LEGGJA ¹ RAUNVERULEGAN
H¹TEKJUSKATT
Háir útlánavextir bankanna
vaxa þér og svo sem fleirum í
augum og þú telur eina ráðið vera
að hér starfi erlendur banki. Hvað
viltu gera til að svo megi verða?
Já, ég vil að hér starfi öflugur erlendur banki í samkeppni við íslensku bankana. Það er erfitt
að greiða götu banka í opnu viðskiptaumhverfi eins og hér ríkir
en ráðherrarnir okkar, sem eru
oft á miklum ferðalögum erlendis,
gætu til dæmis rætt við stóra
banka á Norðurlöndunum og
reynt að benda mönnum á að hér
sé eftirsóknarverður viðskiptamarkaður. Við verðum að fá hér
inn stóra virka samkeppnisaðila á
peningamarkaði og ég held reyndar að það sé eina raunhæfa ráðið
til að hér ríki eðlileg samkeppni
um þjónustu við almenning.
Þangað til það gerist getur ríkið
afnumið stimpilgjöld og sett lög
um hve há lántökugjöld megi vera.
Allra helst vildi ég að íslensku
bankarnir gengju á undan með
góðu fordæmi og afnæmu verðtrygginguna.
Þú varst andvígur afnámi hátekjuskattsins, viltu taka hann upp
aftur?
Við leggjum það ekki til enda er
erfitt að leggja á skatta sem menn
hafa asnast til að afleggja þótt þeir
séu réttlátir eins og raunverulegur
hátekjuskattur er. Rökin fyrir því
að hátekjuskatturinn var afnuminn
voru að hann var farinn að teygja
sig niður til almenns launafólks.
Gott og vel, ég gat viðurkennt það
á þeim tíma en það átti ekki að afnema allan hátekjuskatt. Það var
hægt að lækka prósentuna í þrjú til
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'UÈJËN !RNAR +RISTJ¹NSSON VAR VARAÖINGMAÈUR 3J¹LFST¾ÈIS
FLOKKSINS Å 6ESTFJARÈAKJÎRD¾MI KJÎRTÅMABILIÈ   RIÈ
 N¹ÈI HANN KJÎRI FYRIR &RJ¹LSLYNDA FLOKKINN Å SAMA KJÎR
D¾MI OG FJËRUM ¹RUM SÅÈAR Å .ORÈVESTURKJÎRD¾MI (ANN VAR
KJÎRINN FORMAÈUR &RJ¹LSLYNDA FLOKKSINS 
fimm prósent og hækka tekjuviðmiðið upp í kannski 800 til 900 þúsund á mánuði.
Við viljum lækka skatta lágtekjufólks með því að hækka persónuafsláttinn og ná skattleysismörkunum upp í 112 þúsund krónur að lágmarki og það er ekki ný stefna. Þeir
sem hafa minna en 1,8 milljónir í
árslaun eiga ekki að greiða tekjuskatt og hjá þeim verða skattleysismörkin 150 þúsund krónur. Þessi
viðbótarpersónuafsláttur á svo að
vera frávíkjandi að þremur milljónum fyrir einstakling og sex milljónum fyrir hjón. Þetta er ekki ný
stefna, við lögðum þetta til 2003.
Hvað kostar þessi útfærsla?
Þetta kostar mikið, líklega um 21
milljarð þegar allt er talið. Reyndar höldum við að breytingarnar
kosti minna því megnið af fólkinu fær aukinn kaupmátt og mun
nýta peningana í veltu í þjóðfélaginu; í verslun og þjónustu. Þetta
mun örugglega ekki fara undir
koddann eða inn á bankabækur hjá
láglaunafólki.

&JËRT¹N JARÈGÎNG TIL VIÈBËTAR
Þú ert áhugasamur um samgöngubætur og vilt stórátak. Hvar
á að byrja?

Jarðgöng, þverun fjarða og stytting vegalengda á að vera forgangsmál á næstu tíu til tólf árum. Það
þarf að koma öllu helsta þjóðvegakerfi landsins niður fyrir 200 metra
yfir sjó, hætta fjallabaksinu, hætta
hlíðaklifrinu, stytta vegalengdir
eins og mögulegt er og fara leiðir
sem aðrar þjóðir í fjöllóttu landslagi hafa farið.
Við teljum að það þurfi að ráðast í fjórtán jarðgöng til viðbótar við það sem þegar er komið á
áætlun og okkur reiknast til að það
séu kannski um sextíu kílómetrar í
það heila. Sé miðað við að fullfrágenginn kílómetri í jarðgöngum
kosti 700 milljónir, eins og reyndin varð í Fáskrúðsfjarðargöngunum, þá erum við að tala um 42
milljarða. Ef við gerum þetta á tíu
til tólf árum þarf að leggja til fjóra
til fjóra og hálfan milljarð á ári.
Ríkissjóður aflar mikilla tekna af
umferðinni, miklu meiri en varið
er til hennar. Og með þessum aðgerðum styttum við vegalengdir og minnkum því mengun, drögum úr slysahættu, lækkum flutningskostnað og tengjum saman
byggðirnar. Þetta mun því hjálpa
okkur í byggðavandanum, atvinnumálunum, menningarmálunum og
menntamálunum. Og til viðbótar

!NDST¾ÈINGARNIR HAFA SNÒIÈ ÒT ÒR
FYRIR OKKUR
Víkjum að útlendingamálunum.
Sumir segja Frjálslynda vera
rasista, sem er eitthvað það ljótasta sem sagt er um fólk. Og það
kemur bara til vegna ykkar eigin
orða og athafna.
Mér sárnar þegar það er sagt. Við
höfum eingöngu sagt að við þurfum
að átta okkur á hvert stefnir í þessum málum og spurt hvort mönnum sé sama um að eftir fjögur til
fimm ár verði hér kannski fimmtíu
þúsund útlendingar. Ráðum við við
það? Við höldum að það verði ákaflega erfitt og viljum því – og höfum
alltaf viljað – taka betur á móti
þeim sem koma til landsins. Við
verðum að ráða við þá aðlögun. Til
dæmis viljum við að vinnuveitendur veiti fólki upplýsingar um réttindi á þess eigin tungumáli.
Ef eitthvað er vil ég snúa þessu
rasistatali við því þeir sem vilja
ekkert aðhafast, ekki auka eftirlit, ekki tryggja upplýsingagjöfina,
þeir taka áhættuna á að búa hér til
rasistaþjóðfélag þar sem smátt og
smátt getur myndast óeining milli
hópa.
Hvað sem þú segir nú er ljóst að
málið hefur snúist í höndunum á
flokknum.
Fólk úr öðrum stjórnmálaflokkum
sakaði okkur um að hafa sagt að Ísland ætti bara að vera fyrir okkur
og að við vildum aðra burt. Þetta
höfum við aldrei sagt. Það er hægt
að snúa út úr orðum okkar eins og
annarra.
Andstæðingar okkar sögðu þetta
vegna þess að þeir sáu að margt
fólk, skynsamt fólk eins og flestir
Íslendingar eru, áttaði sig á að við
vorum að benda á vandamál sem
gætu komið upp og væri eðlilegt
að ræða. Ég hef ferðast mikið um
landið á undanförnum vikum og
hitt fjölda fólks sem segir að við
förum stundum glannalega í umræðuna en þegar rætt er við það
segist það algjörlega sammála
og telur okkur eiga heiður skilinn
fyrir að þora að ræða málin. Og ég
trúi því að það verði eins með þetta
mál og fjölmörg önnur sem við
höfum viljað ræða fordómalaust og
ofan í kjölinn að fyrr en síðar verði
það gert okkur öllum, gömlum og
grónum sem og nýjum Íslendingum, til góðs.
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N¹NAR ¹ VISIRIS

,UNDÒNIR KALLA

3AMKEPPNI UM ATHYGLI

3TARFSMENN 3PARISJËÈS 2EYKJAVÅKUR OG N¹GRENNIS
HALDA UPP ¹ ¹RSH¹TÅÈ FYRIRT¾KISINS Å ,UNDÒN
UM UM HELGINA OG GL¾ST
AN ¹RANGUR ¹ SÅÈASTA ¹RI
ÖEGAR HAGNAÈURINN NAM
NÅU MILLJÎRÈUM KRËNA
9FIR  MANNS VINNA
HJ¹ 302/. 5M SVIP
AÈ LEYTI OG STARFSMENN
SPËKA SIG ¹ GÎTUM
BORGARINNAR KYNNA
%XISTA OG "AKKA
VÎR UPPGJÎR SÅN FYRIR
BRESKUM MARKAÈS
AÈILUM 302/. ER
MEÈAL ST¾RSTU HLUT
HAFA Å %XISTU SEM ER
SVO ST¾RSTI EIGANDINN
Å "AKKAVÎR 'ROUP

!FLÕST VAR ËV¾NT Å G¾R TÎLUVERT AUGLÕSTUM FUNDI
&ÁLAGS VIÈSKIPTAFR¾ÈINGA OG HAGFR¾ÈINGA UNDIR
YFIRSKRIFTINNI b3AMKEPPNISH¾FT VIÈSKIPTAUM
HVERFI EFTIR KOSNINGARm 3TËRKANËNUR STJËRN
M¹LANNA ¹TTU AÈ SITJA FYRIR SVÎRUM ¹ H¹
DEGISVERÈARFUNDI UNDIR FUNDARSTJËRN
«LAFS ¥SLEIFSSONAR LEKTORS VIÈ VIÈ
SKIPTADEILD (¹SKËLANS I 2EYKJAVÅK
%KKI VAR TILTEKIÈ HVERS VEGNA AF
LÕST VAR EN SAMKV¾MT HEIMILDUM
BLAÈSINS KANN SKÕRINGIN AÈ LIGGJA
Å ¹HUGALEYSI ¹ FUNDINUM 3PURN
INGIN ER HVORT UM ER AÈ KENNA
¹HUGALEYSI FËLKS ¹ KOSNINGUNUM
OG LANDSSTJËRNINNI EÈA AÈ NÒNA
HAFI MARGIR Å VIÈSKIPTALÅFINU ÎÈRUM
HNÎPPUM AÈ HNEPPA Å MIÈRI UPP
GJÎRSHRINU FYRSTA ¹RSFJËRÈUNGS

Straumur undir spám
Hagnaður
Straums-Burðaráss
nam 69,16 milljónum evra á fyrsta
fjórðungi ársins. Það jafngildir
um sex milljörðum króna og er
langt undir væntingum greiningardeilda bankanna. Meðaltalsspá
þeirra var á bilinu 100,4 til 119,2
milljónir evra. Á fyrsta fjórðungi
ársins 2006 skilaði bankinn methagnaði upp á 217,51 milljón evra.
Munurinn á spám og raunveruleika skýrist meðal annars af
lægri gengishagnaði en búist var
við. Tíu milljóna evra tap varð
af óskráðum eignum. Þá var 28,7
milljóna evra neikvæður gengismunur af gjaldeyrisjöfnuði.
Í Morgunkorni Glitnis segir
að fjárfesta skorti upplýsingar
til að átta sig á afkomu og verðmæti félagsins. Friðrik Jóhannsson, forstjóri Straums-Burðaráss,
segir upplýsingagjöf bankans
ekki ábótavant. „Það er alltaf erfitt að reikna út yfir styttri tímabil
hvernig fjárfestingar koma út,“
segir hann og bætir við að uppgjörið hafi staðið undir væntingum stjórnenda. „Það sem er mikilvægast er að okkur gengur vel
með að byggja upp eiginlega fjárfestingabankastarfsemi. Markmið
okkar var að ná fimmtán prósenta
arðsemi eigin fjár ofan á áhættulausa vexti. Arðsemi eigin fjár
er 20 prósent. Þá erum við með
góðan vöxt á öllum helstu tekjusviðum okkar. Það undirstrikar
hversu gott uppgjörið er.“
Hreinar þóknunartekjur námu
30,29 milljónum evra og jukust um
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Peningaskápurinn ...

6IÈGERÈ ¹ #!.4!4  S¾STRENGNUM ER
LOKIÈ OG ER NÒ UNNIÈ AÈ ÖVÅ AÈ SETJA
FJARSKIPTAUMFERÈ ¹ STRENGINN AÈ NÕJU
"ÒIST ER VIÈ AÈ UMFERÈ VERÈI KOMIN Å
EÈLILEGT HORF FYRIR LOK VIKUNNAR
)NGVAR (ELGASON EHF HEFUR KEYPT FYRIR
T¾KIÈ !,0 EHF SEM REKUR BÅLALEIGURN
AR !6)3 OG "UDGET ¹ ¥SLANDI 3TOFNAÈ
VERÈUR SÁRSTAKT EIGNARHALDSFÁLAG UM
ÖESSA FJ¹RFESTINGU +AUPVERÈ ER TRÒN
AÈARM¹L !VIS OG "UDGET ERU MEÈAL
ÖEKKTUSTU BÅLALEIGNA HEIMS OG REKA
UM  LEIGUSTÎÈVAR Å  LÎNDUM
%XISTA HEFUR SELT HLUT SINN Å BRESKA
TRYGGINGAFÁLAGINU )') 'ROUP ,TD  
PRËSENT HLUTAFJ¹R TIL ALÖJËÈLEGA TRYGG
INGAFÁLAGSINS !M4RUST )NSURANCE
"RESKA FÁLAGIÈ FYLGDI MEÈ Å KAUPUM
%XISTA ¹ 6¥3 Å FYRRA

.¾STBESTI ¹RSFJËRÈUNG
URINN Å SÎGU +AUPÖINGS
Afkoma Kaupþings, um 20,3 milljarðar króna, var í takt við væntingar. Hreinar
vaxta- og þóknunartekjur vaxa hratt, sem og rekstrarkostnaður. Hreiðar Már
Sigurðsson telur að bankinn geti vaxið um 30 prósent á árinu með innri vexti.
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"URÈAR¹SS SEGIR UPPGJÎR BANKANS HAFA
STAÈIÈ UNDIR V¾NTINGUM STJËRNENDA

tólf prósent miðað við árið 2006.
Hreinar vaxtatekjur námu 11,16
milljónum evra. Heildareignir
bankans námu 5.191,56 milljónum
evra í marslok. Það er aukning um
nítján prósent frá sama tímabili
í fyrra. Eiginfjárhlutfall er 32,8
prósent.
Bankinn birti nú uppgjör sitt
í fyrsta sinn í evrum. Friðrik
segir að strax megi merkja aukinn áhuga erlendra fjárfesta.
Nokkrir nýir hafi komið að bankanum frá því að hafið var að gera
upp í evrum um síðustu áramót.
Meðal þeirra eru bandaríski fjárfestirinn James Leitner sem situr
í stjórn bankans.
Á kynningarfundi uppgjörsins í
gær kom fram að skrifstofa yrði
opnuð í Stokkhólmi á miðju ári. Félagið verður eftir það með starfsstöðvar í fimm borgum: Reykjavík, Kaupmannahöfn, Amsterdam,
London og Stokkhólmi.
HHS

Kaupþing hagnaðist um 20.281
milljón króna á fyrstu þremur mánuðum ársins samanborið við 19.593
milljónir króna á sama tíma í fyrra.
Þetta er annar besti ársfjórðungurinn í sögu fyrirtækisins. Afkoman
er heldur fyrir ofan meðaltalsspá
markaðsaðila. Glitnir og Landsbankinn höfðu þó reiknað með
hærri hagnaði. Hlutabréf bankans
lækkuðu um 1,66 prósent.
Arðsemi eigin fjár var 27,6 prósent á ársgrundvelli sem er vel yfir
fimmtán prósenta langtímaarðsemismarkmiðum bankans. Hreiðar Már
Sigurðsson, forstjóri Kaupþings,
kveðst vera mjög ánægður með afkomu bankans sem var umfram
áætlanir í upphafi árs þar sem horft
var fram á fimmtungsarðsemi eigin
fjár. „Okkur gengur vel á öllum
meginmörkuðum. Það er vöxtur á
Íslandi, í Bretlandi og í Lúxemborg
og á flestum starfssviðum.“
Afkomubati í Bretlandi stendur
upp úr, að mati Hreiðars Más, en sú
samþættingarvinna sem þar hefur
átt sér stað undanfarið eitt og hálft
ár er byrjuð að skila sér í formi aukinna tekna. Útlitið fyrir annan árs-
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fjórðung er gott. „Við teljum að við
getum vaxið um þrjátíu prósent á
þessu ári með innri vexti.“
Hreinar rekstrartekjur samstæðunnar námu rúmum 44 milljörðum
króna og hækkuðu um tæpan fjórðung á milli ára. Hreinar vaxtatekjur jukust um 55 prósent og voru
16.265 milljónir. Hreinar þóknunartekjur voru 12.337 milljónir, sem var
43 prósenta aukning, og gengishagnaður dróst lítillega saman og nam
13.456 milljónum.
Rekstrarkostnaður
nam
17,7
milljörðum króna og hækkaði um 41
prósent á milli ára. „Við erum búin
að ráða til okkar um fjögur hundruð manns frá ársbyrjun og í þessum hópi er mikið af sérfræðingum.

Þegar vel gengur þá hækkar launakostnaður,“ bendir Hreiðar Már á.
Heildareignir Kaupþings námu
4.198 milljörðum króna í lok mars
sem var 3,5 prósenta aukning í íslenskum krónum frá áramótum en
um tíu prósent í evrum. Þetta er
töluvert minni vöxtur en hingað til
hefur sést. Þannig var útlánavöxtur lítill sem enginn, mælt í krónum,
en hins vegar veruleg innlánsauking. „Við erum mjög ánægð hvað
við náum að auka innlán bankans
mikið en þau jukust um 35 prósent
á fyrsta ársfjórðungi.“ Kaupþing
náði í tvo milljarða evra í ný innlán
á fyrsta fjórðungi ársins, um 175
milljarða króna.
Eigið fé bankans var 314 milljarðar króna í lok mars og lækkaði um tíu milljarða frá áramótum
sökum arðgreiðslna og styrkingar
krónunnar. Eiginfjárhlutfall (CAD)
var 13,8 prósent samanborið við
15 prósent í árslok. Lausafjárstaðan er sterk,. „Við erum með nægt
lausafé til að endurgreiða öll útgefin skuldabréf til næstu þriggja
ára.“
EGGERT FRETTABLADIDIS

%XISTA SLË ¥SLANDSMETIÈ
Å ¹RSFJËRÈUNGSGRËÈA

Kanadískir gæða nuddpottar
Sterkustu og sparneitnustu pottarnir í dag
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MILLJÎRÈUM KRËNA ¹ FYRSTA
(AGN Å MILLJÎRÈUM &ÁLAG
¹RSFJËRÈUNGI ¶ETTA ER MESTI
  
%XISTA  ¹RSFJ 
HAGNAÈUR Å SÎGU ÅSLENSKS FYRIR
  
+AUPÖING  ¹RSFJ 
T¾KIS ¹ EINUM ¹RSFJËRÈUNGI
  
&, 'ROUP  ¹RSFJ 
&YRRA METIÈ ¹TTI +AUPÖING
  
+AUPÖING  ¹RSFJ 
SEM SKILAÈI   MILLJÎRÈUM ¹
ÖRIÈJA ¹RSFJËRÈUNGI Å FYRRA
!FKOMA FJËRÈUNGSINS ER UMFRAM MEÈALTALSSP¹ GREININGARDEILDA 'LITNIS OG
+AUPÖINGS SEM NAM   MILLJÎRÈUM !RÈSEMI EIGIN FJ¹R %XISTU NAM   PRË
SENTUM ¹ ¹RSGRUNDVELLI
(AGNAÈUR FÁLAGSINS AF FJ¹RFESTINGARSTARFSEMI NAM  MILLJËNUM EVRA  
MILLJÎRÈUM OG VEGUR ÖAR ÖYNGST HLUTDEILD %XISTU Å ¹¾TLUÈUM HAGNAÈI AF KJÎL
FESTUEIGNUM Å 3AMPO 'ROUP OG +AUPÖINGI ¹ FYRSTA ¹RSFJËRÈUNGI (AGNAÈUR AF
REKSTRARSTARFSEMI VAR  MILLJËNIR EVRA   MILLJARÈAR KRËNA  4IL HENNAR TELST
V¹TRYGGINGAREKSTUR OG EIGNALEIGUSTARFSEMI
%IGNIR %XISTU H¾KKUÈU UM  PRËSENT ¹ FYRSTA ¹RSFJËRÈUNGI OG VORU 
MILLJËNIR EVRA Å LOK MARS SEM JAFNGILDA  MILLJÎRÈUM %IGIÈ FÁ VAR   MILJ
ARÈAR EVRA UM  MILLJARÈAR OG JËKST UM  PRËSENT FR¹ ¹RAMËTUM
%XISTA GERIR NÒ UPP REIKNINGA FÁLAGSINS Å EVRUM Å FYRSTA SKIPTI
EÖA

Bæta enn við sig í
Storebrand í Noregi
Kaupþing heldur áfram að auka
við hlut sinn í norska fjármálafyrirtækinu Storebrand og á nú
orðið átján prósent hlutafjár.
Þetta segir Hreiðar Már Sigurðsson í samtali við Fréttablaðið.
Heildarvirði hlutarins nemur um
48,5 milljörðum króna.

Stutt er síðan að norska fjármálaeftirlitið heimilaði Kaupþingi
að eignast allt að fimmtungshlut í
Storebrand.
„Við erum stöðugt að skoða
tækifæri og helst á þessum mörkuðum sem við erum að starfa á,“
segir Hreiðar Már.
EÖA
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kki kom á óvart að tillaga um að heimila hjónavígslu
samkynhneigðra hefði verið felld á nýafstöðnu prestaþingi. Kirkjan hefur lengi verið þrándur í götu samkynhneigðra í réttindabaráttu þeirra og jafnvel unnið
að því hörðum höndum að þeir hljóti ekki sömu réttindi og aðrir þegnar. Tillagan kvað á um að Þjóðkirkjan færi
þess á leit við Alþingi að það samræmdi hjúskaparlög og lög
um staðfesta samvist þannig að vígslumönnum þjóðkirkjunnar
og skráðra trúfélaga yrði heimilt að annast hjónavígslu samkynhneigðra.
Í nóvember 2005 var lagt fram frumvarp á Alþingi sem ætlað
var að jafna fjölskyldurétt án tillits til kynhneigðar. Frumvarpið varð að lögum og hafa samkynhneigðir jafnan rétt og
gagnkynhneigðir til að skrá sig í óvígða sambúð hjá Hagstofunni. Ekki var kveðið á um breytingar á hjónavígslu samkynhneigðra. Guðrún Ögmundsdóttir lagði því fram breytingartillögu við frumvarpið í allsherjarnefnd þingsins þess efnis að
safnaðarprestum og forstöðumönnum trúfélaga væri heimilt
að fara með vígsluréttinn óskuðu þeir þess. Breytingartillaga
hennar var ekki samþykkt.

Þjóðkirkjan á ekki að leyfa sér að brjóta á sjálfsögðum mannréttindum eins og hún gerir nú með því
að hafna hjónavígslu samkynhneigðra.
Samkynhneigðir eiga að njóta sömu réttinda og aðrir þegnar.
Það eru sjálfsögð mannréttindi. Þjóðkirkjan á ekki að leyfa sér
að brjóta á sjálfsögðum mannréttindum eins og hún gerir nú
með því að hafna hjónavígslu samkynhneigðra. Þjóðkirkjan er
ekki yfir lögin hafin, jafnvel þótt hún segist þjóna guði. Guð er
ekki æðsta valdið í nútímasamfélagi en kosningaúrslit prestaþingsins eru þó lituð af þeirri trú. Ef það verður að lögum að
þjóðkirkjan megi gefa saman samkynhneigð hjón ætti það að
vera algild regla en ekki háð vilja prestanna eða kirkjunnar. Ef
kirkjan vill velja og hafna hjónavígslum á hún að vera aðskilin
ríkinu.
Ekki má þó líta framhjá því að stórt framfaraskref var tekið
þegar tillagan var lögð fram á prestaþinginu. Tillagan kvað á um
að kirkjan sjálf hefði frumkvæði að því að leyfa hjónavígslur
samkynhneigðra. Hún kom meðal annars frá guðfræðingum
sem eru margir prestar framtíðarinnar. Vonandi er þetta upphafið að nýrri hugsun í kirkjunni, þar sem múrar fordóma eru
felldir og völdin tekin frá afturhaldsseminni.
Fólk af sínu kyninu hvort getur gengið í hjónaband hjá borgardómara, í kirkju eða hjá skráðu trúfélagi. Löggjafinn er sá sem
ákveður að þessar hjónavígslur séu löglegar. Valdið er hjá löggjafanum, ekki kirkjunni. Samkynhneigðir geta aðeins gengið
í hjónaband hjá borgardómara. Það er mismunun. Ef þeir sem
hafa leyfi til að annast hjónavígslu eru að mismuna fólki eftir
kynhneigð er spurning hvort þeir séu verðugir leyfishafar.
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²R ,ANDSVIRKJUN GENGUR *ËHANNES
'EIR 3IGURGEIRSSON ËS¹TTUR ENDA VIRÈ
IST ENGINN VITA HVAÈ HANN GERÈI AF SÁR
TIL AÈ VERA SETTUR ÒT ÒR STJËRNNI ÖAR ¹
B¾ )NN GENGUR 0¹LL -AGNÒSSON SEM
GREINILEGA ER Å N¹NARA SAMSTARFI VIÈ
RÅKJANDI ÎFL &RAMSËKNARFLOKKSINS *ËN
3IGURÈSSON FORMAÈUR &RAMSËKNAR
HEFUR NÕLEGA SAGT AÈ EKKI KOMI TIL
GREINA AÈ SELJA FYRIRT¾KIÈ ÖAR SEM
ORKUGEIRINN SÁ ENN ËÖROSKAÈUR HÁR
LANDI 3VO HEPPILEGA VILL SAMT TIL AÈ
BRËÈIR 0¹LS ER RNI -AGNÒSSON SEM
ER YFIR FJ¹RFESTINGUM Å ORKUGEIRAN
UM FYRIR 'LITNI "ANKAR ERU ÖAU
FYRIRT¾KI SEM BESTU FLUGI HAFA
N¹È ¹ FRJ¹LSUM MARKAÈI 6AFALAUST
VERÈUR 'LITNIR EKKI Å VANDR¾ÈUM
MEÈ AÈ KENNA ORKUFYRIR
T¾KI RÁTTU TÎKIN ÖAR

3TEINGRÅMUR * 3IGFÒSSON HEFUR LOF
SUNGIÈ HINA RAUÈGR¾NU VINI SÅNA
Å NORSKU RÅKISSTJËRINNI UM NOKKURT
SKEIÈ !FTUR ¹ MËTI VILL 3TEINGRÅMUR
EKKI SJ¹ ÖESSA RAUÈGR¾NU VINI SÅNA
VERJA ¥SLAND 3TEINGRÅMUR HEFUR OFT
REYNT AÈ HREKJA FULLYRÈINGAR UM AÈ
HANN SÁ ¹ MËTI ÎLLUM %N ÖAÈ ER VART
H¾GT ANNAÈ EN AÈ EFAST UM SANNINDI
ÖEIRRA ORÈA 3TEINGRÅMS ÖEGAR HANN ER
TILBÒINN BERJAST GEGN ÖVÅ AÈ EINIR AF
HANS BESTU VINUM Å HEIMINUM VERJI
¥SLENSKA GRUND FYRIR V¹ 6ERÈUR
N¾STA MANTRA 3TEIN
GRÅMS EF TIL VILL ¥SLAND
ÒR .ATË .ORÈMENN
BURT

b2AUNAR HEFUR  ÖESS VERIÈ MJÎG
SL¾MT ENDA FLESTIR STJËRNM¹LAFLOKKAR
MEÈ S¾G SPUNAMEISTARA ¹ SÅNUM
SN¾RUM OG FJÎLMIÈLARNIR ÖAR AÈ AUKI
MJÎG H¾GRISINNAÈIR OG ÖAR AF LEIÈ
ANDI EKKI MJÎG VINSTRIGR¾NIR m SEGIR
RMANN *AKOBSSON UM UMTAL ANN
ARRA ¹ 6INSTRI GR¾NUM (VORT SEM
FULLYRÈINGAR HANS ERU ALLAR RÁTTAR
EÈUR EI ER LJËST AÈ UPPLÕSINGAFULL
TRÒINN «MAR 6ALDIMARSSON
HEFUR EKKI VANDAÈ 6INSTRI
GR¾NUM KVEÈJURNAR ¹ SÅÈU
SINNI -¹LFLUTNINGUR HANS
VIRÈIST HNEYKSLA FËLK OG
FÁKK «MAR AÈ HEYRA ÖAÈ ¹
KOMMENTAKERFI SÅÈU SINNAR
KAREN FRETTABLADIDIS

Örlagabjartsýni og
baráttuþrek
V

æri hér ekki jafnrétti milli
karla og kvenna, þá gæti verið
skiljanlegt, að konur vildu einar
sér vinna að sínum kröfum, er
karlmenn hefðu ekki viljað sinna.
En því er ekki svo varið. Hér er
fullkomið jafnrétti milli karla
og kvenna og hefur lengi verið“.
(Morgunblaðið 4/6 1926). Tilefni
þessara orða Morgunblaðsins var
umræða um sérstakan Kvennalista til Alþingis. Sú bjartsýni sem
þarna birtist endurspeglar það algenga viðhorf að þetta sé nú allt að
koma – eða hreinlega komið. Hún
hefur verið tengd við frjálslyndishugmyndir um línulega þróun og
óslitnar framfarir í upplýstu nútímaþjóðfélagi. Þetta mætti kalla
örlagabjartsýni sem felur oft í sér
að ekkert þurfi að koma til, hvorki
barátta né aðgerðir, jafnrétti komi
nánast sjálfkrafa með tímanum.
Sálfræðingurinn Daníel Þór Ólason
hefur í öðru samhengi fjallað um
muninn á örlagabjartsýni og baráttuþreki. Örlagabjartsýni er að
treysta á gæfuna eða forsjónina og
láta þar við sitja, meðan baráttuþrek felst í að undirbúa sig undir
verkefnin og takast á við þau á
markvissan hátt.
Örlagabjartsýni í jafnréttismálum tengist oft öðrum sjónarmiðum, t.d. að það litla sem eftir er
af misrétti sé konum sjálfum að
kenna. Samt sem áður getur verið
óvinsælt að gagnrýna eða gera
eitthvað í málunum. Markvissar
jafnréttisaðgerðir eru gjarna taldar niðurlæging fyrir konur af því
að þær eiga að keppa á sömu forsendum og karlar. Margt af því
sem sumir telja kynbundið misrétti telja aðrir nefnilega að hafi
ekkert með kyn að gera heldur sé
„tilviljun“ eða „misskilningur“ eða
„gáleysi“ (fv. formaður KSÍ um
kynbundið verðlaunafé). Og jafnvel hreinar öfgar að hafa orð á því.
Svo eru þeir sem telja að jafnréttið
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komi með unga fólkinu. Lagalegu
misrétti hafi verið útrýmt, yngri
kynslóðir séu aldar upp við jafnréttissinnaðri og víðsýnni viðhorf
en eldri kynslóðir. Gallinn er bara
að við erum oft að ræða jafnréttismál út frá tilfinningu og hvernig
við höldum að hlutirnir séu en ekki
út frá gagnreyndri þekkingu.
Auður Magndís Leiknisdóttir félagsfræðingur skoðaði jafnréttisviðhorf á kerfisbundinn hátt í BAritgerð sinni „Bráðum kemur betri
tíð - Um viðhorf til jafnréttismála
í upphafi 21. aldar“ (2005). Hún
bjó til jafnréttisvísitölu úr einföldum spurningum sem auðvelt var
að staðreyna og skoðaði hvernig
þekking og viðhorf tengjast kyni,
menntun, aldri, atvinnustöðu o.fl.
Niðurstöðurnar voru athyglisverðar og sumar sláandi. Þekkingarleysi og íhaldssemi var meiri en
talið hefur verið og marktækur
munur milli hópa. Þannig eru karlar íhaldssamari en konur, atvinnurekendur íhaldssamari en launafólk og síðast en ekki síst er yngsta
kynslóðin (18-31 árs) íhaldssamari
en þeir sem eru eldri.
Hvernig á að túlka þessar niðurstöður, t.d. að karlar séu íhaldssamari en konur? Eru þeir hallari
undir óbreytt ástand og af hverju?
Og hvers vegna eru atvinnurekendur íhaldssamari en launafólk?
Viðkvæði þeirra er gjarna að það
sé andstætt hagsmunum fyrir-

tækja að mismuna fólki, markaðurinn sé kynblindur og að lögmál
hans sjái um að réttlætinu sé fullnægt. Því miður styðja rannsóknarrök það ekki. Byggjast þessi viðhorf um aukið jafnrétti á bjartsýni
einni saman, að allt komi að sjálfu
sér? Það er athyglisvert og rímar
við neikvæða afstöðu Samtaka atvinnulífsins til nýs frumvarps
til jafnréttislaga þar sem hert er
á aðgerðaskyldu fyrirtækja og
stjórnvalda. Síðast en ekki síst má
spyrja hvaða þýðingu þessi íhaldssemi hafi hjá yngri kynslóðum og
strákum sérstaklega? Hvað segir
það um alla áhrifavaldana í samfélaginu, félagslífið í skólunum,
dægurmenninguna, netið? Það
þarf ekki að vafra lengi á netinu
til að sjá hve algengt er að ungir
strákar amist við kvennabaráttu.
Margir þeirra gætu orðið stjórnendur og atvinnurekendur framtíðarinnar.
Sagan kennir okkur að misrétti
og ranglæti hverfur sjaldnast af
sjálfu sér, um það vitnar ekki bara
kvennahreyfingin heldur einnig
verkalýðshreyfingin, frelsishreyfing svertingja, mannréttindahreyfingar samkynhneigðra, fatlaðra,
öryrkja og annarra minnihlutahópa. Bjartsýni og jákvæðni eru
mikilvægt veganesti fyrir hópa í
frelsisbaráttu, að eiga sér vonir
og drauma um betra líf. Það bjargar okkur frá hlutskipti hinna vonlausu sem Steinn Steinarr lýsti
svo vel með orðunum „það bjargast ekki neitt, það ferst, það ferst“.
En þegar bjartsýnin tekur á sig
mynd örlagabjartsýninnar er stutt
í aðgerðaleysi, uppgjöf og úrtölur þar sem þvert á móti er þörf á
gleði og baráttuþreki. Forréttindi
eru nefnilega sjaldan látin af hendi
átakalaust og jafnrétti kemur ekki
af sjálfu sér, hversu heitt sem við
óskum þess – eins og Mogginn
forðum.

Grundvöllur fyrir grósku
gjöld til fangelsismála þegar til lengri tíma
er litið og stórauka möguleika fanga á betra
lífi eftir fangelsisvist.
Við viljum stórauka rannsóknir í heilbrigðismálum þannig að við getum verið
G er flokkur sem hugsar hlutina lengra
framarlega í heiminum á því sviði að finna
en einungis eitt kjörtímabil. Öflugt velorsakir sjúkdóma. Með þekkingu og fræðslu
ferðarkerfi er spurning um áherslur í fjárlöggetum við bætt lýðheilsu. Þegar það verður
um. Með því að efla menntakerfið væri hægt
reiknað út eftir 50-100 ár þá mun okkar aðað skapa samfélag þar sem allir hafa í raun
ferð vera mun ódýrari en sú að nota plástjafna möguleika á menntun. Á Norðurlöndunurslausnir í stað þess að takast á við orsakum höfum við dæmi um öflugt menntakerfi !.$2%!
«,!&3$«44)2
ir vandans.
sem skapar grundvöll fyrir grósku og nýEinnig viljum við leggja áherslu á heimaþjónsköpun í atvinnulífinu sem heldur hagvexti stöðugustu við sjúklinga og eldri borgara. Þannig virðum
um. Þar er fólk líka vel tryggt með öflugu velferðarvið óskir þeirra um að búa lengur heima við og þrátt
kerfi og veit að það fær góða þjónustu fyrir þá skattfyrir að heimaþjónustan kosti peninga, þá kostar hún
peninga sem það greiðir til ríkisins.
minna en steinsteypa sem fáir vilja nota.
Okkar tillaga í fangelsismálum gengur út á öflug
Vinstri hreyfingin – grænt framboð vill byggja
meðferðarúrræði og menntun fyrir fanga. Með góðu
upp betra samfélag til frambúðar. Til þess þarf öfluppbyggingar- og betrunarstarfi ætti að draga mjög
ugt velferðarkerfi með lausnum sem raunverulega
úr endurkomu í fangelsin, sem í dag er um 50%. Það
bæta samfélagið og því þarf að hugsa lausnir lengra
er vel hægt að ná árangri með meðferðum við hæfi
en eitt kjörtímabil.
við ofbeldis- og kynferðisafbrotum sem og öðrum
brotum, sérstaklega ef tekið er á vandanum í uppHöfundur skipar 5. sæti á lista
hafi afbrotaferils. Slíkar áherslur myndu minnka útVinstri grænna í SV-kjördæmi.
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5DÀðnaðarsamband Íslands
auglýsir

Lokað verður í dag föstudaginn
27. apríl vegna þings
5DÀðnaðarsambandsins.
Opnum aftur mánudaginn
30. apríl kl. 09:00.
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(VAR ERU MANNRÁTTINDIN Å
ÖESSU LANDI
$VALARKONUR ¹ +ONUKOTI SKRIFA
6EIST ÖÒ AÈ HÁR ¹ LANDI ERU BROTIN LÎG
(VER OG EINN HEFUR RÁTT ¹ ÖVÅ AÈ HAFA
ÖAK YFIR HÎFÈI SÁR EN SLÅKT HAFA EKKI
ALLIR
&YRIR AÈEINS TVEIMUR ¹RUM SÅÈAN VAR
HEIMILIÈ +ONUKOT OPNAÈ ¹ VEGUM
2AUÈA +ROSS ¥SLANDS (EIMILIÈ HEFUR
BJARGAÈ FJÎLMÎRGUM KONUM FR¹ GÎT
UNNI ¥ +ONUKOTI ER STARFAÈ AF MANN
G¾SKU OG HUGSJËN OG HÁR ER TEKIÈ ¹
MËTI KONUM MEÈ VIRÈINGU !LLT ER LAGT
Å STARFSEMINA EN ALLTAF M¹ BETUR FARA
/PNUNARTÅMI +ONUKOTS ER FR¹ KL 
TIL KL  MORGUNINN EFTIR +ONUM
ER Ö¹ VÅSAÈ ¹ DYR VEGNA LOKUNAR ¹
HEIMILINU (VERS VEGNA *Ò VEGNA
SKORTS ¹ FJ¹RMUNUM
&LESTAR KONUR SEM HAFA LEITAÈ AÈSTOÈ
AR HINGAÈ Å +ONUKOT FR¹ ÖVÅ AÈ ÖAÈ
VAR OPNAÈ HAFA %++) FENGIÈ ÒRR¾ÈI ¹
SÅNUM HÒSN¾ÈISVANDA
(VERS VEGNA ÖURFUM VIÈ AÈ SJ¹ KONUR
OG MENN GANGA R¹FANDI UM STR¾TI
BORGARINNAR ÖEGAR VIÈ SJ¹UM PENING
ANA STREYMA UM Å LANDINU
!F HVERJU ÖURFUM VIÈ AÈ S¹RBIÈJA UM
HJ¹LP (VAR ERU MANNRÁTTINDIN Å ÖESSU
LANDI
6IÈ SEGJUM HINGAÈ OG EKKI LENGRA HÁR
VERÈUR STAÈIÈ UPP OG BARIST FYRIR RÁTT
INDUM OKKAR
6IÈ VILJUM SJ¹ HEIMILIÈ OPIÈ ALLAN
SËLARHRINGINN ÖAR SEM TEKIÈ ER ¹ MËTI
KONUM SEM EIGA VIÈ VANDA AÈ STRÅÈA
(VER KONA ¹ ¥SLANDI VITI AF STAÈ TIL AÈ
KOMA ¹ ÖEGAR NEYÈ BER ¹ DYR
6IÈ SKORUM ¹ STJËRNVÎLD AÈ VINNA Å
M¹LUM ER VARÈAR MANNRÁTTINDI SEM
¾TTU AÈ VERA SJ¹LFSÎGÈ Å ÖESSU LANDI
NÒ ÖEGAR KOSNINGAR ERU FRAM UNDAN

&YRIRHYGGJA AÈ FORVÎRNUM

Vaxtalausar greiðslur!
Nú getur þú eignast nýja byssu á frábæru tilboðsverði.
Þú borgar sem svarar pizzamáltíð á mánuði og nærð þér í þína eigin gómsætu villibráð

Stoeger P350 Synthetic pakki.
Stoeger P350 pumpa. Synthetic skefti. 26” hlaup. Tekur 2 3/4”, 3” og 3 1/2” skot.
Snúningsbolti frá Benelli. 3 þrengingar fylgja. Hörð plasttaska og 5 pakkar af 36 gr. Hull Ultramax skotum #4 fylgir.
Aðeins 35.900 fyrir allt þetta eða aðeins 3.231 á mánuði í 12 mánuði og engir vextir.

Stoeger P350 Camo pakki.
Stoeger P350 pumpa. MAX4 camo skefti. 26” hlaup. Tekur 2 ¾”, 3” og 3 ½” skot.
Snúningsbolti frá Benelli. 3 þrengingar fylgja. Hörð plasttaska og 5 pakkar af 36 gr. Hull Ultramax skotum #4 fylgir.
Aðeins 39.900 fyrir allt þetta eða aðeins 3.575 á mánuði í 12 mánuði og engir vextir.

Stoeger 2000 Synthetic pakki.
Stoeger 2000 hálfsjálfvirk. Synthetic skefti. 26” hlaup. Tekur 2 ¾” og 3” skot.
Bakslagsskift með sama skiftibúnaði og Franchi og snúningsbolta frá Benelli. 5 þrengingar og ólarfestingar fylgja.
Hörð plasttaska og 5 pakkar af 36 gr. Hull Ultramax skotum #4 fylgir.
Aðeins 54.900 fyrir allt þetta eða aðeins 4.862 á mánuði í 12 mánuði og engir vextir.

%RLINGUR *ËNSSON SKRIFAR UM FORVARNIR
.Ò ÖEGAR FRAMBJËÈENDUR ERU FARN
IR AÈ KYNNA SÅN BAR¹TTUM¹L OG REYNA
AÈ TRYGGJA SÁR ATKV¾ÈIN OKKAR FINNST
MÁR ÖAÈ ALVEG ËTRÒLEGT AÈ ENGINN
ÖEIRRA SKULI GERA SÁR GREIN FYRIR ÖEIM
VANDA SEM ER HÁR ¹ LANDI OG HVER ÖÎRF
IN ER ¹ AÈ HAFA GËÈA FORVARNASTEFNU OG
FARA EFTIR HENNI &RAMKV¾MA Ö¹ GER
IST KANNSKI EITTHVAÈ STYÈJA VIÈ BAKIÈ
¹ ÖEIM SEM LEGGJA SIG FRAM Å ÖESS
UM M¹LUM +ANNSKI GERA ÖEIR SÁR VEL
GREIN FYRIR HVE VANDINN ER ALVARLEGUR
ÖORA BARA EKKI AÈ TAKAST ¹ VIÈ HANN
3ENNILEGA OF ERFITT VIÈUREIGNAR FYRIR Ö¹
OG TÅMAFREKT ¡G HEF VERIÈ AÈ SKRIFA
Å B¾JARBLÎÈIN HÁR ¹ 3UÈURNESJUM Å
MARGA M¹NUÈI UM ÖESSI STUÈNINGS OG
FORVARNAM¹L OG VANDANN SEM SKAPAST
HEFUR AF ÖVÅ AÈ HAFA EKKI AÈSTÎÈU HÁR ¹
3UÈURNESJUNUM FYRIR Ö¹ SEM ÖURFA OG
VILJA LEITA SÁR HJ¹LPAR ¶AÈ ERU EKKI ALLIR
SEM KOMAST EÈA GETA SËTT ÖESSA ÖJËN
USTU TIL 2EYKJAVÅKUR AF ÕMSUM ¹ST¾È
UM ¶AÈ HEFUR EKKI NEINN FRAMBJËÈ
ANDI EÈA NÒVERANDI ÖINGMAÈUR HAFT
ORÈ ¹ ÖESSU AÈ ÁG VITI ¡G HEFÈI HALDIÈ
AÈ SVONA MIKILV¾GT M¹LEFNI V¾RI GOTT
KOSNINGAVOPN ¶EIR VIRÈAST ALLTAF ÖURFA
AÈ ELTA SKOTTIÈ ¹ HVER ÎÈRUM ÖORA
EKKI AÈ TAKA SKREFIÈ %N ÖAÈ SEM MÁR
FINNST MIKILV¾GT GETUR ÎÈRUM ÖËTT LÅTIL
FJÎRLEGT OG L¹TIÈ BARA EIGA SIG
"ETRI HEILSA SPARAR PENINGA BETRI
HEILSA SKAPAR PENINGA OG BETRI HEILSA
GLEÈUR MANNS OG ANNARS HJARTA
¶AÈ FINNST MÁR EN HVAÈ FINNST YKKUR

Stoeger 2000 Standard pakki.
Stoeger 2000 hálfsjálfvirk. Hnotu skefti. 26” hlaup. Tekur 2 ¾” og 3” skot.
Bakslagsskift með sama skiftibúnaði og Franchi og snúningsbolta frá Benelli. 5 þrengingar og ólarfestingar fylgja.
Hörð plasttaska og 5 pakkar af 36 gr. Hull Ultramax skotum #4 fylgir.
Aðeins 56.900 fyrir allt þetta eða aðeins 5.025 á mánuði í 12 mánuði og engir vextir.

Stoeger 2000 Camo pakki.
Stoeger 2000 hálfsjálfvirk. MAX4 camo skefti. 26” hlaup. Tekur 2 ¾” og 3” skot.
Bakslagsskift með sama skiftibúnaði og Franchi og snúningsbolta frá Benelli. 5 þrengingar og ólarfestingar fylgja.
Hörð plasttaska og 5 pakkar af 36 gr. Hull Ultramax skotum #4 fylgir.

Aðeins 62.900 fyrir allt þetta eða aðeins 5.540 á mánuði í 12 mánuði og engir vextir.

Stoeger haglabyssur eru framleiddar í verksmiðju Beretta í Tyrklandi.
Stoeger haglabyssurnar hafa verið einhverjar mest keyptu haglabyssur á Íslandi undanfarin ár.
Það kemur okkur ekki á óvart því kaupin gerast vart betri á eyrinni.

Nú er rétti tíminn til þess að fjárfesta í góðu skotvopni fyrir haustið
því þú hefur allt sumarið til að æfa þig.

Þú færð leirdúfurnar og skeetskotin í Sportbúðinni og Veiðihorninu

Munið vinsælu gjafabréﬁn okkar
Byssutilboðin eru einnig á vefsíðum verslananna
Skotvopn eingöngu seld í Veiðihorninu og Sportbúðinni

Hafnarstræti 5 - Sími 551 6760 Krókháls 5 – Sími 517 8050

Síðumúli 8 – Sími 568 8410

Veidimadurinn.is - Sportbudin.is - Veidihornid.is

HAMBORGARAHELGI!
Ómótstæðilegu BBQ grillhamborgararnir
okkar fást nú á aðeins 1150.- kr/kg
Brauð fylgir með.

Opið virka daga frá kl 10 -18:30 Laugardaga frá kl 11 -17 Grensásvegi 48 Búðarkór 1 Tjarnarvöllum 15

gallerikjot.is



Pitstop
– góð vara, frábært verð
og framúrskarandi þjónusta.

Álfelgur
í miklu úrvali frá
viðurkenndum
framleiðendum
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Umfang og rekstur utanríkisþjónustunnar
5-2¨!.
5TANRÅKISÖJËN
USTAN
Vegna
fréttaflutnings á síðustu misserum,
m.a. í Fréttablaðinu laugardaginn 14. apríl,
þykir mér rétt 0¡452 3'%)233/.
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.
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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 aftur
eftir nokkurt hlé), Pretoríu (flutt
frá Mapútó) og Þórshöfn en einnig eru 6 skrifstofur Þróunarsamvinnustofnunar Íslands nú flokkaðar sem sendiráð, þótt þar starfi
einvörðungu starfsmenn ÞSSÍ og
enginn kostnaður vegna þeirra falli
á utanríkisþjónustuna. 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.
Í sendiskrifstofum Íslands starfa
195 starfsmenn. Er þá talið útsent
starfsfólk og staðarráðið, starfsnemar, starfsfólk annarra ráðuneyta og starfsfólk Þróunarsamvinnustofnunar Íslands (þar starfa
nú 40 starfsmenn). Árið 2004

sem berast sendiráði okkar í London eru væntanlega lítið færri en
fyrirspurnir sem berast um hliðstæð málefni til sendiráða annarra
Norðurlanda. Sama gildir um þátttöku okkar í starfi alþjóðastofnana. Þar starfa ríki almennt á jafnréttisgrundvelli og hafa því sömu
skyldum að gegna gagnvart stofnuninni óháð íbúafjölda.

(,54&!,, !& 2¥+)3²4'*®,$5- 4),
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!ÈHALD Å RÅKISREKSTRI
Þegar ofangreindar upplýsingar eru skoðaðar kann það koma á

5MD¾MISSKRIFSTOFUR
¶RËUNARSAMVINNU
STOFNUNAR

 

 



3ENDISKRIFSTOFUR UTAN
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störfuðu 140 starfsmenn í sendiskrifstofum Íslands. Ef starfsmenn ÞSSÍ eru frátaldir hefur
starfsmannafjöldi í sendiskrifstofum því aukist um 15 á tímabilinu.
Á sama tíma hefur í hagræðingarskyni verið fækkað í hópi útsendra
starfsmanna. Staðarráðnir starfsmenn hafa verið ráðnir í þeirra
stað, en kostnaður vegna þeirra er
til muna lægri.
Samanburður við utanríkisþjónustur annarra ríkja sýnir að
Íslendingar reka ekki aðeins fá
sendiráð heldur eru þau hvert um
sig töluvert fámennari en gengur og gerist meðal annarra ríkja.
Þannig hefur sendiráð Íslands í
London t.d. á að skipa 4 diplómatískum starfsmönnum (þ.m.t.
sendiráðspresti) á meðan sendiráð
Dana í London hefur 11, sendiráð
Svíþjóðar 12, sendiráð Finnlands 8
og sendiráð Noregs 14. Við þennan
samanburð er rétt að hafa í huga
að umfang verkefna sendiráða
endurspeglar ekki endilega mannfjölda viðkomandi ríkis. Í því samhengi má t.d. nefna að fyrirspurnir um ferðamennsku til Íslands








óvart hve lítil hækkun hefur í raun
orðið á framlögum til utanríkisþjónustunnar á tímabilinu 2001 til
2006. Á þessu tímabili voru opnaðar sendiskrifstofur í Nýju Delhi og
Róm og komið hafa til töluverðar
almennar verðlags- og launahækkanir. Hluti af skýringunni er að á
tímabilinu 2001 til 2004 voru fjárveitingar til utanríkisráðuneytisins lækkaðar um alls 705 m.kr.
vegna hagræðingar í ríkisrekstri.
Undanfarin ár hefur það verið
fastur liður í fjárlagagerðinni
að gerð er krafa um að hver og
ein ríkisstofnun skuli hagræða í
rekstri sinum sem nemur ákveðnu
hlutfalli af rekstrarkostnaði. Þetta
hefur verið liður í viðleitni ríkisstjórnarinnar til að skila afgangi
af ríkisrekstrinum, greiða niður
skuldir ríkisins og draga úr umsvifum þess.
Það er hins vegar mjög mismunandi hvernig stofnanir eru í
stakk búnar til að draga úr rekstr-

Athugasemd frá embætti
ríkislögreglustjóra
-þjónusta í fyrirrúmi

Nú á þremur stöðum

Dugguvogi 10

 568 2020

Skeifunni 5

 568 2025

Hjallahrauni 4 Hfj.

 565 2121
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grein Lúðvíks Bergvinssonar alþingismanns sem birtist í
Fréttablaðinu 19. apríl sl., voru
alvarlegar rangfærslur og misskilnings gætti. Það sama á við
um viðtal við þingmanninn sem
birtist í DV 23. apríl sl. Þessar
rangfærslur og misskilning ber
að leiðrétta.
Alþingismaðurinn gerir að umtalsefni viðtal við Harald Johannessen ríkislögreglustjóra, sem
birtist í Morgunblaðinu 24. mars
síðastliðinn. Í viðtalinu ræðir
ríkislögreglustjóri um olíusamráðsmálið svokallaða. Alþingismaðurinn fullyrðir að málið
„hafi farið forgörðum” í meðförum starfsmanna embættis ríkislögreglustjóra. Þetta er fjarri
lagi. Samkeppnisyfirvöld vöktu
athygli embættisins á rannsókn
sinni á olíufélögunum. Þá þegar
benti embætti ríkislögreglustjóra
á þá hættu að mál sem væru í
rannsókn hjá Samkeppnisstofnun
nýttust ekki sem sakamál meðal
annars vegna réttarstöðu starfsmanna olíufélaganna sem samkeppnisyfirvöld höfðu rætt við.
Í umræddu Morgunblaðsviðtali

segir ríkislögreglustjóri: „Við
töldum að ef
samkeppnisyfirvöld
hefðu komist að þeirri
niðurstöðu
að um sakamál
væri
að ræða, þá
hefðu
þau
0,, 7).+%,
átt að hætta
rannsókn
mjög fljótlega eftir húsleitina
í desember 2001 og beina málinu til ríkislögreglustjóra eða
ríkissaksóknara til að koma í
veg fyrir sakarspjöll.“ Meirihluti
Hæstaréttar staðfesti lögfræðilegt álit embættisins og skoðun
þess á rannsókninni.
Þá les þingmaðurinn það út
úr viðtalinu að rannsókn málsins hafi hafist vegna þrýstings
frá alþingismönnum.
Hvergi
á það stoð og ekki var minnst á
það í viðtalinu. Stjórnmálamenn
höfðu engin áhrif á lögreglu eða
ákæruvald í þessu máli frekar en
öðrum. Ríkissaksóknari er æðsti
handhafi ákæruvalds, sbr. 2. mgr.
25. gr. laga um meðferð opinberra mála nr. 19/1991. Sem æðsti
handhafi ákæruvalds getur ríkis-

saksóknari kveðið á um rannsókn
máls, mælt fyrir um framkvæmd
hennar, m.a. gagnaöflun og fylgst
með henni, sbr. 5. mgr. 27. gr. laganna. Það gerði ríkissaksóknari í
þessu máli með því að fela ríkislögreglustjóra að afla gagna hjá
Samkeppnisstofnun í því skyni
að taka ákvörðun um hvort hefja
bæri opinbera rannsókn á ætluðum refsiverðum brotum olíufélaganna og starfsmanna þeirra.
Einnig tekur þingmaðurinn
fram að sjálfstætt og faglegt
ákæru- og lögregluvald sé hornsteinn
„refsivörslukerfisins“
og spyr hvernig á því hafi staðið að rannsókn á olíumálinu hafi
tekið fjögur ár. Hér á þingmaðurinn væntanlega við réttarvörslukerfið. Rannsókn olíumálsins tók
tíma enda málið mjög viðamikið og lögfræðilega flókið. Hafa
skal í huga að eitt af grundvallaratriðum sjálfstæðs og faglegs
ákæru- og lögregluvalds er að
fullrannsaka mál og ganga með
hlutlægum hætti úr skugga um
hvort eðlilegt og rétt sé að gefa
út ákæru í málum. Það var gert
í þessu máli og ákæra gefin út af
ríkissaksóknara en lögreglurannsóknin tók rúm tvö ár.
Höfundur er yfirmaður stjórnsýslusviðs ríkislögreglustjóra.

arkostnaði. Hjá mörgum stofnunum er stofnkostnaður stór hluti
af ráðstöfunarfé stofnunar og við
slíkar aðstæður er tiltölulega auðvelt að fresta fyrirhuguðum framkvæmdum og aðlaga reksturinn
að lækkuðum fjárveitingum. Hjá
öðrum stofnunum er launakostnaður stærsti útgjaldaliðurinn og
þegar þannig háttar til er erfiðleikum bundið að lækka rekstrarkostnað án þess að draga úr starfsmannafjölda.
Utanríkisráðuneytið fór á tímabilinu 2001 til 2004 nokkuð fram
úr heimildum fjárlaga, eða sem
nemur 1-3% árlega. Helsta skýringin á þessu er að ráðuneytið hefur átt erfitt með að standa
undir þeim kröfum sem fjármálaráðuneytið hefur gert um sparnað í rekstrinum. Uppsafnaður
halli nam í lok ársins 2004 um 400
m.kr, sem hafði safnast upp á fjórum árum. Á því tímabili var gerð
krafa um lækkaðan rekstrarkostnað utanríkisráðuneytisins um 705
m.kr. og fjárveitingar voru lækkaðar um þá upphæð samanlagt frá
árinu 2001. Staðreyndin er því sú
að ráðuneytið jók ekki rekstrarkostnað sinn á því tímabili (að undanskildum nýjum verkefnum, sem
veittar voru sérstakar fjárveitingar fyrir) heldur tókst að draga úr
kostnaði um 300 m.kr. Ástæðurnar
fyrir því að ráðuneytið náði ekki
að hrinda í framkvæmd öllum
þeim sparnaði sem gert var ráð
fyrir eru í fyrsta lagi að samsetning útgjalda ráðuneytisins er með
þeim hætti að erfitt er að ná verulegum árangri í lækkun kostnaðar nema með því að leggja niður
störf og að einhverju leyti þá
starfsemi sem ráðuneytið stundar. Slíkt mun þó ekki hafa verið
markmiðið með hagræðingarkröfum ríkisstjórnarinnar heldur
frekar að ítrasta aðhalds yrði gætt
í núverandi rekstri. Þá er þess að
gæta að ráðuneytið hefur árum
saman hugað vel að öllum rekstrarkostnaði sínum, sem þýðir að fá
tækifæri finnast til að draga enn
frekar úr kostnaði.
Höfundur er skrifstofustjóri
utanríkisráðuneytisins.
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$ÎGG L¾RÈI MEÈAL ANNARS AÈ ELDA
4OM 9AM SÒPU MEÈ R¾KJUM ¹
MATREIÈSLUN¹MSKEIÈINU
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20% afsláttur
af kjólum
við buxur
stærðir 36-46

Taílenskt í hverri viku
Dögg Hjaltalín, fjárfestatengill hjá Eimskipi,
var nýlega í Taílandi þar sem hún fór meðal
annars á matreiðslunámskeið.
Dögg og kærastinn hennar komu heim í síðustu viku
úr skipulagðri tólf daga ferð um Taíland. Ferðin var á
vegum erlendrar ferðaskrifstofu og voru þau einu Íslendingarnir í hópnum. „Inni í ferðinni var matreiðslunámskeið þar sem okkur var kennd taílensk matargerð og það var rosalega skemmtilegt,“ segir Dögg.
Matreiðslunámskeiðið var aðeins eitt skipti og
segir Dögg að byrjað hafi verið á því að fara á markað að kaupa hráefni. „Allt hráefnið var ferskt og við
fórum svo með það út í sveit þar sem námskeiðið var
haldið. Þar lærðum við allt um hráefnið og fengum að
elda fjóra rétti, mjög sterka,“ segir hún og hlær.
Eftir námskeiðið fengu allir matreiðslubók og

segist Dögg ætla að vera dugleg að elda taílenskan
mat. „Nú verður bara taílensk matarveisla einu sinni
í viku,“ segir hún og hlær. „Ég hef samt ekki prófað
að elda neitt annað en það sem ég eldaði á námskeiðinu en það var svo gott að kannski held ég mig bara
við það. Ég er heldur ekki ennþá búin að bjóða neinum í mat en það stendur til að gera það fljótlega.“
Ekki er mikið mál að fá hráefni í taílenska rétti hér
á landi, að sögn Daggar. „Það er orðið mikið af austurlenskum búðum en ég fór einmitt og verslaði í matinn eftir að ég kom heim og það var svo ótrúlegt úrval
að það var eiginlega allt til. Í sælkerabúðinni á Suðurlandsbraut má fá flest en við keyptum líka krydd úti
sem ég nota. Ef eitthvað er ekki til má bara laga uppskriftina að íslenskum aðstæðum,“ segir hún.
Inni í blaðinu er uppskrift að Tom Yam-súpu með
rækjum sem Dögg lærði að elda á matreiðslunámskeiðinu.
EMILIA FRETTABLADIDIS

;
Vorlínan
í yfirhöfnum

(UNANG GETUR KOMIÈ Å STAÈINN FYRIR SYKUR Å KÎKUR OG HEITA
DRYKKI OG ER MUN HOLLARA EN SYKUR

Sólkoli og salat í tilefni
Gunnar Örn Jónsson, yfirkokkur
veitingastaðarins Við Tjörnina,
galdraði fram fiskrétt sem er
vinsæll á þessum árstíma.
„Sólkoli er tilvalinn fyrir þá sem
vilja jafna sig eftir páskana og
byrja sumarið á einhverju bragðgóðu og hollu,“ segir Gunnar Örn
Jónsson, yfirkokkur á veitingastaðnum Við Tjörnina, sem var
svo vænn að elda fisk og eftirláta
lesendum uppskriftina. „Ég tala
nú ekki um þegar hann er heilsteiktur í roðinu á þennan hátt, en
þá heldur hann vítamínunum og
safanum og fer því vel í sólbakaða
mallakúta sem og skjannahvítar

Opið á laugardaginn
frá kl. 10-15

Laugavegi 63 • S: 551 4422

3ËLKOLI MEÈ SÅTRËNUSËSU OG SALATI
&2¡44!",!¨)¨!.4/.

vambir. Svo má sleppa smjörinu
ef barátta stendur yfir við aukakílóin.“
Góðir og hollir fiskréttir eru
eðalsmerki veitingastaðarins og
segir Gunnar sólkola eftirsóttan,
en það sé þó háð því hvort hann
standi til boða. „Þetta er fyrst og
fremst fiskistaður þótt kjötréttir
fáist líka. Matseðillinn breytist reglulega, stundum allt að því
vikulega, og fer meðal annars eftir
afla sjómanna sem við reynum að
versla sem mest við. Hérna er því
farið eftir framboði og mikið lagt
upp úr því að hafa ferskan mat á
boðstólum.“
Sólkolinn sem Gunnar eldaði er borinn fram með salati,
hálfri sítrónu og sítrónusósu með
kryddjurtum, en á þessum árstíma segir kokkurinn eftirspurn
eftir salati og öðru léttu meðlæti
aukast til muna. „Fólk biður í síauknum mæli um salat í forrétt
jafnvel þótt það sé ekki á matseðlinum. Þess eru líka dæmi að fólk
óski eftir grilluðum fiski einum
og sér, án sósu og salats. Slíkar
séróskir eru í takt við hækkandi
sól og við gerum okkar besta til að
verða við þeim.“

3ËLKOLI
Meðalstór sólkoli, um það bil 400500 g, á mann. Uggar, haus og
sporður eru skorin frá og blóðdálkur hreinsaður burt. Kolanum
er síðan velt upp úr heilhveiti og
kryddaður með salti og pipar, blóðbergi, basil, steinselju og pensl-

'UNNAR HELDUR HÁR ¹ SËLKOLANUM SEM HANN SEGIR

aður með hvítlauksolíu. Hann er
því næst steiktur upp úr vel heitu
smjöri í um það bil tvær mínútur
á hvorri hlið. Hann er síðan færður upp á disk.

3ËSA
Fiskisoði, sítrónusafa og kryddjurtum er bætt út á pönnuna og
soðið niður um stund. Vænni
smjörklípu er bætt út í sósuna og

=

'RILLTÅMINN KEMUR MEÈ VORINU OG NÒ ER KOMINN TÅMI TIL AÈ
HREINSA GRILLIÈ OG KAUPA GAS EÈA KOL 3ËLIN SKÅN OG EKKI ÒR VEGI
AÈ SKELLA PYLSUM EÈA ÎÈRU GËÈG¾TI ¹ TEINANA

sumars

Tom Yam-súpa
með risarækjum
Uppskrift Daggar Hjaltalín

Ískurl – nýjung á Íslandi

4OM 9AM +OONG

„Frozen Drink Mix – Slush Ice“

 GRÎMM RISAR¾KJUR
 BOLLAR AF VATNI
  FERSK SM¹ CHILI SKORIN
SM¹TT
%INN STÎNGULL AF SÅTRËNUGRASI
SKORINN SM¹TT
  LÅMËNULAUF
  LITLIR BITAR AF GALANGAL TAÅ
LENSKT ENGIFER SKORIÈ SM¹TT
 MATSKEIÈAR AF LÅMËNUSAFA
 MATSKEIÈAR AF FISKISËSU
 TESKEIÈ SYKUR
3M¹ AF LAUK OG SVEPPUM
-¹ B¾TA VIÈ TËMÎTUM OG
EGGALDIN
+ËRÅANDER OG VORLAUKUR

• Slushice Strawberry
• Slushice Arctic Ocean
• Slushice Margarita

4OM 9AM SÒPA MEÈ R¾KJUM ER EINN
AF ÖJËÈARRÁTTUM 4AÅLENDINGA
&2¡44!",!¨)¨!.4/.

R NJËTA MIKILLA VINS¾LDA ¹ ÖESSUM ¹RSTÅMA
&2¡44!",!¨)¨!.4/.

hún krydduð með salti og pipar ef
með þarf.

3UMAR SALAT
Eikarlaufi, ruccola, romanesku,
lambhagasalati, ólífum, rauðrófuspírum, eða því sem fólki þykir
sumarlegt, er blandað saman.
Lítilræði af vinaigrette-dressingu
hellt yfir. Borið fram með sítrónu.
ROALD FRETTABLADIDIS

!ÈFERÈ
Setjið sítrónugras, galangal og límónulaufin í pott ásamt vatninu og
sjóðið í tvær mínútur. Fjarlægið sítrónugrasið, galagalið og laufin
og bætið fiskisósu og sykri út í súpuna svo og lauk, sveppum og
tómötum (ef vill). Smáchilið er svo sett út í (þessi uppskrift er fyrir
þá sem eru vanir sterku þannig að mælt er með að setja eitt og eitt
chili út í einu og smakka til). Þessu er leyft að malla í stutta stund
og rækjurnar eru svo settar út í sjóðandi súpuna. Mikilvægt er að
setja rækjurnar út í aðeins einni til tveimur mínútum áður en bera
á súpuna fram til að ofsjóða þær ekki. Að síðustu er límónusafinn
setur út í og kóríander stráð yfir og smáchili eftir smekk.

Einn tveir og þrír 403.002

Tilbúið eftir 24 tíma í frysti!

Áman ehf • Háteigsvegi 1 • 105 Reykjavík
Sími: 533 1020 • aman@aman.is • www.aman.is
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sirkus
27. apríl 2007

Elskar pils
og hælaskó
Fréttakonan María
Sigrún Hilmarsdóttir
segir pils og hælaskó
gera veröldina fallegri.
Sirkus kíkti í fataskápinn hennar.

Bls. 6

Auðjöfurinn Jón Ólafsson vann sex milljónir í
spilavíti í Monte Carlo
og gaf allt til
munaðarleysingjahælis í
Cannes.

Bls. 2

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir
púslar saman vinnu og fjölskyldu

Í STRÍÐI VIÐ
SAMVISKUBITIÐ
Sjónmælingar
linsumælingar
3ÅMI  

SIRKUSMYND/VALLI

Gjafmildur Jón
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eurovision
hornið

N Heyrt þetta áður

ATHAFNAMAÐURINN JÓN ÓLAFSSON HUGSAR TIL ÞEIRRA SEM MINNA MEGA SÍN

VANN SEX MILLJÓNIR Í
SPILAVÍTI Í MONTE CARLO
OG GAF TIL MUNAÐARLAUSRA

Ricky Martin 2
Grikkirnir eru þekktir fyrir að senda
sjóðheita karlmenn og konur í Eurovisionkeppnina og í ár er það engin undantekning. Ungi söngvarinn Sarbel mun syngja
lagið Yassou Maria. Þeir gerast ekki
sykursætari en Sarbel og á drengurinn
eftir að heilla dömurnar upp úr skónum
eða allavega þær sem fíla svona drengi.
Sarbel hefur gert það gott í heimalandi
sínu og er gefinn út af Sony BMG. Það er
áhugavert i þessari keppni í ár hversu
margar þjóðir senda söngvara sem eru að
gera það gott.
Lagið Yassou Maria er eins og
Eurovision-lag á að vera nema hvað að
við höfum heyrt þetta áður. Þegar
viðlagið byrjar segir söngvarinn sjóðheiti,
„Shake it up, shake it up Maria“ og
maður getur ekki annað gert en að
hugsa til Ricky Martin er hann sló í gegn
með laginu Livin’ la vida loca. Þau eru
ekki alveg eins en það er eitthvað svipað
með þessum lögum.

Hermikrákur dauðans
Ah, hver man ekki eftir þeim einföldu
tímum, þegar Justin Timberlake var með
aflitaðar krullur, ástfanginn af Britney
Spears og enn í strákasveitinni *NSYNC.
Spánverjar muna greinilega vel eftir
þessum tíma og ákváðu að senda
spænsku útgáfuna í Eurovision. D’NASH
er spænsk strákasveit sem stofnuð var
fyrir rúmu ári er kapparnir gáfu út sína
fyrstu smáskífu.
Lagið sem drengirnir munu flytja í
aðalkeppninni í Finnlandi í ár heitir I love
you mi vida. Það er óhætt að segja að
þetta sé eitt af verstu lögunum í
keppninni í ár og að þeir skuli vera
frægir er algjörlega óskiljanlegt.
Það fyndasta við þessa sveit
er að þeir eru eins og slæm
útgáfa af *NSYNC, meira að
segja fyrsta smáskífan
þeirra minnir á
Justin og
félaga.

thafnamaðurinn Jón Ólafsson,
stundum kenndur við Skífuna,
A
gerði sér lítið fyrir um síðustu helgi
og vann 68 þúsund evrur, um sex
milljónir króna, í spilavíti í Monte
Carlo. Jón hélt eftir þremur evrum
sjálfur en gaf restina til munaðarleysingjahælis í Cannes þar sem hann er
búsettur. Þorsteinn Kragh, stórvinur
hans, var staddur með honum í
spilavítinu og segir Jón hafa boðið sér
upp á einn espresso í tilefni góðs
gengis í 21 í spilavítinu. „Hann lagði
300 evrur undir, vann þetta á
nokkrum tímum og bauð mér svo
upp á kaffi. Afganginn gaf hann svo á
munaðarleysingjahæli í heimabæ
sínum, Cannes,“ segir Þorsteinn í
samtali við Sirkus. Hann bætir við að
þetta sé ekki í fyrsta sinn sem Jón
gerir slíkt. „Við höfum margoft farið í
spilavíti víðs vegar um heiminn og
hann hefur alltaf gefið vinningana
sína.“
Jón og Þorsteinn voru staddir á
ofurbílasýningunni Top Marques í
Mónakó sem fram fór um síðustu
helgi. Þar prufukeyrðu þeir alla
helstu sportbíla heimsins á götum
Mónakó sem einnig eru notaðar
undir Formúlu 1 kappakstur.
„Þetta var ótrúlegt ævintýri.
Þarna var allt fullt af ríku fólki
sem keypti bíla í safnið sitt
fyrir stjarnfræðilegar upphæðir,“ segir Þorsteinn og bætir við
að honum hefði liðið eins og
hann væri að labba inn í
framtíðina þegar hann kom á
sýninguna. „Bílarnir voru
svakalegir og mótorhjólin ekki
síðri,“ segir Þorsteinn sem tók
snúning á nokkrum bílum, þar
á meðal 850 hestafla
Porsche-jeppa.
Aðspurður
hvort hann

FÉKK
KAFFIBOLLA
Athafnamaðurinn Þorsteinn
Kragh var með
Jóni í Mónakó
og fékk
kaffibolla eftir
gott gengi í
spilavítinu.

hefði keypt sér bíl á sýningunni sagði
Þorsteinn svo ekki vera. „En Jón
keypti sér bláan Bentley Continental
GTC, alveg sérlega glæsilegan
blæjubíl,“ segir Þorsteinn. Um verðið
á Bentley-bílnum vill Þorsteinn
ekkert segja en sagði bílinn þó dýran.
Þetta er ekki fyrsta ferðin sem
Þorsteinn og Jón fara saman. „Hann
hringir í mig þegar hann er í stuði og
þá djöflumst við eitthvað,“ segir
Þorsteinn og hlær. „Við röltum á
Kilimanjaro í júní fyrir tveimur árum
og höfum farið í langar hestaferðir
um hálendið. Við gistum á
algjöru lúxushóteli núna
í Mónakó sem var fínt
en ég kann betur við
mig í hestaskúrum
eða tjöldum uppi á
hálendinu. Það er
meiri stemning enda
bý ég nánast í
hótelherbergjum í
starfi mínu sem
umboðsmaður,“ segir
Þorsteinn.

GJAFMILDUR
Auðjöfurinn
Jón Ólafsson
vann sex
milljónir í
spilavíti um
síðustu helgi
og gaf þær
til
munaðarleysingjahælis í
Cannes þar
sem hann
býr nú um
stundir.

oskar@frettabladid.is

FULLT AF PENINGUM Jón vann 68 þúsund evrur á nokkrum tímum í spilavítinu. „Hann
er eldsnöggur að hugsa og heppinn,“ segir Þorsteinn Kragh um félaga sinn þegar
hann spilar 21.

NÝR BÍLL Jón festi kaup á nýjum Bentley-blæjubíl á bílasýningunni í Mónakó.

Mánuður í plötu Jógvans

REYKJAVIK STORE
LAUGAVEGI 86-94, S: 511-2007

Opið föstudaga 11-18.30 laugardaga 11-17
200 frí bílastæði í kjallara hússins.

Just the
product
Spennandi vörur

„Þetta gengur bara ljómandi
vel. Ég er að mestu leyti
búinn að syngja,“ segir
færeyski hjartaknúsarinn
Jógvan Hansen, um ganginn
í upptökum á nýrri plötu
hans en Jógvan bar sigur úr
býtum í X faktor þáttaröðinni á Stöð 2 fyrir skemmstu.
Hann vonast til að platan
verði klár í búðir eftir
mánuð og segist vera
stressaður yfir því hvaða
viðtökur hún fái. „Ég hugsa
um að gera mitt besta og
vona að fólk taki vel á móti,“ RADDBÖNDIN ÞANIN Jógvan sést hér í upptökuverinu
ásamt Vigni Snæ upptökustjóra og má sjá að
segir Jógvan en platan
drengurinn lifir sig inn í sönginn.
SIRKUSMYND/HÖRÐUR
verður á rólegum nótum.
„Þetta er svona rólegt popp
Sigmundssonar. Nokkur laga þeirra
að mestu leyti þótt einhver keyrslusem Jógvan söng í X-faktor verða á
lög læðist með,“ segir Jógvan.
plötunni auk þess sem hið vinsæla
Eitt frumsamið lag eftir hann
lag Óskars Páls Sveinssonar og
verður á plötunni en auk þess verður
Stefáns Hilmarssonar, Hvern einasta
meðal annars frumsamið lag eftir
dag, verður með enskum texta
upptökustjórann Vigni Snæ
Stefáns.
Vigfússon við texta Magnúsar Þórs

FÓTBOLTAFÁR
taktu þátt í því !
Skráðu þig í Fótboltaklúbb MasterCard á kreditkort.is,
notaðu MasterCard® kortið þitt og þú gætir verið á leið á
úrslitaleik UEFA Champions League í Aþenu 23. maí!
Skráðu þig í Fótboltaklúbb MasterCard og notaðu MasterCard kortið þitt frá
15. mars - 30. apríl og þú gætir unnið það sem alla fótboltaáhugamenn dreymir um:
Ferð fyrir tvo á úrslitaleik UEFA Champions League í Aþenu 23. maí 2007.
Í hvert skipti sem félagi í Fótboltaklúbbi MasterCard notar MasterCard kortið sitt á
tímabilinu fer nafn hans í pottinn sem vinningarnir verða dregnir út. Því oftar sem þú
notar MasterCard kortið þitt, því meiri líkur á að þú farir á úrslitaleikinn!
Meira á www.kreditkort.is.

Ferð, gisting og miðar í boði MasterCard.
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N Heyrst hefur

STÓRGLÆSILEGT Hús Þóru
í Asparhvarfinu er risastórt
og afar
huggulegt.

Fyrirsæta á nýjum bíl
Eftir því hefur verið tekið að Björn
Sveinbjörnsson, fyrrverandi fyrirsæta
og sambýlismaður Svövu Johansen,
einatt kennd við 17, er kominn á nýjan
bíl. Sá er ekki af verri gerðinni því um er
að ræða kolsvartan
Mercedez Benz-jeppa
af gerðinni GL 500.
Þessi bíll kostar á bilinu
11 til 14 milljónir frá
Öskju, sem er með
umboð fyrir Benz á
Íslandi. Meðal annarra
sem hafa keypt sér
þennan glæsilega
lúxusjeppa frá Benz eru
flugkóngurinn og
stjórnarformaður RÚV
ohf., Ómar Benediktsson og Frakkinn Olivier Bremond,
sem rekur verslunina Kisu ásamt
eiginkonu sinni, Þórunni Eddu Anspach.

Rappari til Kaupþings
Tónlistarmaðurinn knái
Sölvi Blöndal, sem
eitt sinn var forsprakki
rappsveitarinnar
vinsælu Quarashi, mun
vinna í greiningardeildinni hjá Kaupþingi í
sumar. Sölvi, sem var
aðalsprautan í útgáfu
plötunnar Goldmine með
Silviu Nótt, leggur nú
stund á nám í hagfræði
við Háskóla Íslands og fær því fína
reynslu hjá bankanum í sumar.

Engir peningar enn
Tónlistarmaðurinn
Máni
Svavarsson
þvertekur
fyrir það að
hann sé
orðinn
moldríkur á
góðu gengi
tónlistarinnar
úr Latabæ
sem farið hefur sigurför um heiminn og
meðal annars unnið hin virtu bresku
BAFTA-verðlaun. Máni keypti sér nýlega
einbýlishús í Garðabænum og fóru sögur
á kreik um að þar væri Latabæjargróðinn
kominn. Máni segist hins vegar ekki hafa
séð mikið af peningum. „Þetta tekur
mikið lengri tíma. Ég neita því hins vegar
ekki að það væri gaman að græða á
þessu eftir fjögurra ára streð í stúdíói á
litlum launum,“ segir Máni.

Bond-bíllinn safnar ryki
Illa gengur að selja Bond-bílinn Aston
Martin Db9, sem notaður var í nýjustu
James Bond-myndinni Casino Royale.
Bíllinn hefur staðið óhreyfður á bílasölu
frá því fyrir jól og þrátt fyrir að margir
áhugasamir milljónamæringar hafi komið
og skoðað hann hefur enginn ekið á
brott á honum. Bíllinn, sem kostar 25
milljónir, stendur því óhreyfður og safnar
ryki. Bundnar eru þó vonir við að bíllinn
seljist þegar dag tekur að lengja og
sumarið nálgast.

VILL FÁ 125 MILLJÓNIR FYRIR
550 FERMETRA GLÆSIVILLU
É

g svara ekki þessari spurningu.
Það er minn réttur,“ segir
flugdrottningin Þóra Guðmundsdóttir, oft kennd við Atlanta, í
samtali við Sirkus hver sé ástæðan
fyrir því að hún sé að selja rúmlega
560 fermetra glæsivillu sína í
Asparhvarfi í Kópavogi aðeins rétt
rúmum fjórum mánuðum eftir að
hún keypti húsið af Einari Páli
Tamimi, lögfræðingi hjá Glitni.
Glæsivillan er tilbúin að utan en
fokheld að innan og fylgja teikningar
að skipulagi innanhúss eftir Rut
Káradóttur innanhússarkitekt. Á efri
hæð hússins eru til að mynda 100
fermetra svalir. Þóra vill fá 125
milljónir fyrir villuna sem
stendur á frábærum
útsýnisstað efst í Kópavoginum, rétt við Elliðavatn.
Lóðin er gríðarstór, tæpir
2.000 fermetrar, og var í
fyrstu gert ráð fyrir
hesthúsi innan lóðamarkanna.
Að sögn fasteignasala
sem Sirkus ræddi við
getur orðið erfitt fyrir
Þóru að selja húsið.
Ekki sé stór markaður

LÁTLAUST Þóra býr nú í einbýlishúsi í Leirutanga í Mosfellsbæ.

VILL EKKI SVARA
Þóra Guðmundsdóttir vill ekki gefa
upp ástæður þess
að hún kýs að
selja glæsivillu
sína við
Asparhvarf.

kaupenda að húsum sem kosta meira
en hundrað milljónir auk þess sem
staðsetningin hjálpi ekki til.
Þóra býr nú í rúmlega 250
fermetra einbýlishúsi í Leirutanga í
Mosfellsbæ ásamt dóttur sinni en
það hús byggði hún ásamt

fyrrverandi eiginmanni sínum og
viðskiptafélaga, Arngrími Jóhannssyni. Þau seldu flugfélagið Atlanta til
Magnúsar Þorsteinssonar fyrir um
þremur árum og hefur Þóra verið
talin með auðugustu konum
landsins.
oskar@frettabladid.is

Sturla hefur aldrei verið þyngri
g held að ég hafi nú bara aldrei
verið þyngri,“ segir Sturla
É
Böðvarsson samgönguráðherra
hlæjandi við Sirkus. Hann hafði
mælst 105 kíló á vigt í Forvarnahúsinu þar sem blásið var til blaðamannafundar á mánudaginn í tilefni
af því að alþjóðleg öryggisvika
Sameinuðu þjóðanna hófst sama
dag. „Annars kann ég nú betur við
baðvigtina heima. Hún sýnir 102,5
kíló og er eflaust mun áreiðanlegri,“
segir Sturla.
Þrátt fyrir annir í kosningabaráttunni segist Sturla bæta á sig kílóum
meðan á slagnum stendur. „Ég hef
tilhneigingu til að borða mikið í
kosningabaráttunni, mikið af tertum,
og hef lítinn tíma til að hreyfa mig,“
segir Sturla og bætir við að hann fari

ekki oft yfir hundrað kílóin.
„Ég er alveg í toppformi. Ég byrjaði
ungur að vinna erfiðisvinnu og fékk
þá vöðva fyrir lífstíð,“ segir Sturla.
Spurður um hreyfingu segist hann
labba og synda reglulega.
En hvenær var hann í sínu besta
formi? „Það hlýtur að hafa verið á því
herrans ári 1978. Þá var ég búinn að
vera bæjarstjóri í Stykkishólmi í
fjögur ár og var 78 kíló. Síðan eru
liðin mörg ár og þó nokkur kíló,“ segir
Sturla og hlær.
ÞYNGIST Í KOSNINGABARÁTTUNNI
Sturla Böðvarsson vegur nú 105 kíló og
segist aldrei hafa verið þyngri.
Kosningabaráttan tekur sinn toll enda
úðar hann í sig tertum hvar sem hann
kemur að eigin sögn. SIRKUSMYND/VILHELM

SIRKUSMYND/VILHELM

SIRKUSMYND/VILHELM

ATHAFNAKONAN ÞÓRA GUÐMUNDSDÓTTIR SELUR FOKHELT HÚS SITT Í KÓPAVOGI

Mikilvægasta
líffæri mannsins
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M.Ed. nám í menntunarfræði
M.Ed. nám í stjórnunarfræði menntastofnana
M.Ed. nám í sérkennslufræði
M.Ed. nám í íþrótta- og heilsufræði
M.Ed. nám í þroskaþjálfa- og fötlunarfræði
M.Ed. nám í tómstunda- og félagsmálafræði
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B.Ed. nám í grunnskólakennarafræði
B.Ed. nám í leikskólakennarafræði
B.Ed. nám í íþróttafræði
B.S. nám í íþróttafræði
B.A. nám í þroskaþjálfafræði
B.A. nám í tómstunda- og félagsmálafræði
Kennsluréttindanám
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MEÐ SKÓDELLU „Skórnir eru
héðan og þaðan og frá flestum
heimshornum í raun. Ég er með
meðvitaða skódellu eins og svo
margar stúlkur.“

MARÍA SIGRÚN HILMARSDÓTTIR FRÉTTAMAÐUR ER ALLTAF GLÆSILEG TIL FARA

Pils og hælaskór gera
veröldina fallegri
É

g hef mátulega mikinn áhuga
á tísku en finnst ég hafa
dregist svolítið aftur úr upp á
síðkastið. Er ekki alveg „up to date“
eins og sagt er,“ segir María Sigrún
Hilmarsdóttir, fréttamaður á
Sjónvarpinu, sem vakið hefur
athygli fyrir glæsileika á skjánum.
„Ég hef samt áhuga á fallegum
fötum en ekki endilega tískufötum.
Stundum finnst mér ég eiga tvo
fulla skápa af engu til að fara í,“
segir María og tekur undir að
smekkur hennar hafi breyst með
aldrinum. „Já og sem betur fer.
Annars ætti ég yfir höfði mér sektir
frá umhverfisráði fyrir sjónmengun.
Ég er orðin miklu praktískari en ég
var þegar ég vel mér föt og læt
skynsemina ráða för.“
Þegar María Sigrún er beðin um
að lýsa fatasmekk sínum segir hún
hann heldur einfaldan. „Með vott af
væmni kannski. Ég á mikið af
pastellituðu. Mér finnst gaman af
kvenlegum dragtarjökkum úr ull í
anda sjötta áratugarins og klæðist
þeim gjarnan við gallabuxur þegar
ég er í vinnunni. Í frístundum ráða
þægindin ferðinni og stundum
klæðist ég nokkurs skonar náttbuxum heilu dagana og bol við ef ég
kemst upp með það.“
María segir Íslendinga framarlega
í tískunni en vildi að sumar konur
myndu leggja gallabuxunum og
flíspeysunni. „Og draga heldur fram
pilsin og hælaskóna. Þá yrði
veröldin enn fegurri en hún er,“ segir
hún brosandi og bætir við að hún
hlakki til sumarsins. „Þetta er í
fyrsta sinn sem ég á rétt á sumarfríi.
Ég hef alltaf verið í skóla og unnið á
sumrin. Ég ætla að taka nokkrar
vikur í endalausri dagsbirtu í júní og
svo restina í haust. Þá hyggst ég
brjóta upp skammdegið með
sólarlandaferð,“ segir hún en bætir
við að útilegur séu ekki fyrir hana.
„Það fer mér ekkert sértaklega vel
að vera í tjaldi. Ég er meira fyrir
fellihýsi og sumarbústaði.“

SUMARKJÓLL Kjólinn
keypti María fyrir
brúðkaup. „Ég vona að ég
fái fleiri tækifæri til að
klæðast honum.“

BIKINI „Bikiníið er úr
H&M og er með
flottar pallíettur. Þetta
verður vonandi mikið
á sundlaugarbakkanum í sumar.“

UPPÁHALDS
BUXURNAR
„Buxurnar eru
frá FCUK. Ég á
nokkrar svona,
mismunandi að
lit. Ég er svo
ánægð með
sniðið.“

indiana@frettabladid.is

GULLVESKI
„Úr TopShop
minnir mig.
Komið nokkuð
til ára sinna.
Fínt í
kokteilboð.“
MYNDIR VILHELM

SLAUFUKJÓLL
„Þessi er úr
Karen Millen.
Smekkmaður
valdi og hitti
beint í mark.“

F í t o n / S Í A

Netreikningur Sparisjóðsins

1. þrep
2. þrep
3. þrep
4. þrep
5. þrep

Fjárhæð

Vextir

0– 1.999.999
2.000.000– 9.999.999
10.000.000–29.999.999
30.000.000–59.999.999
60.000.000+

12,50%
12,85%
13,30%
13,70%
14,60%

Nýr hávaxtareikningur í Heimabankanum – stighækkandi vextir eftir innstæðu

Enginn binditími

Netreikningur Sparisjóðsins er óverðtryggður og óbundinn hávaxtareikningur. Þú

Binditími er enginn og þú getur tekið út hvenær sem þér hentar.

stofnar Netreikning Sparisjóðsins á www.spar.is. Reikningurinn ber stighækkandi

Enginn kostnaður og engin úttektarþóknun

vexti, því hærri innstæða þeim mun hærri vextir skv. vaxtatöﬂunni* hér að ofan. Þú

Netreikningur er alltaf laus til útborgunar án úttektarþóknunar í
Heimabanka Sparisjóðsins.

hefur aðgang að Netreikningnum allan sólarhringinn í gegnum Heimabanka Sparisjóðsins. Vextir eru færðir inn í árslok.

*vextirnir eru miðaðir við vaxtatöﬂu 21. 4. 2007

Engin lágmarksinnborgun
Ekki þarf að leggja inn tiltekna lágmarksfjárhæð til að fá háa vexti.
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ÞORGERÐUR KATRÍN GUNNARSDÓTTIR ER MAMMA, EIGINKONA OG MENNTAMÁLARÁÐHERRA

LÍFIÐ ER SKEMMTILEGT PÚSLUSPIL
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir menntamálaráðherra er
41 árs gömul. Hún er gift
handboltahetjunni og bankamanninum Kristjáni Arasyni.
Saman eiga þau hjónin þrjú
börn, Gunnar Ara 11 ára,
Gísla Þorgeir 7 ára og Katrínu
Erlu sem verður 4 ára í júlí.
Þrátt fyrir afar erilsamt starf
nær Þorgerður Katrín að
sameina það fjölskyldulífinu
þótt hún kysi oft að hafa meiri
tíma, bæði fyrir börnin og
eiginmanninn.

Þ

að er hjá okkur eins og
flestum öðrum nútímafjölskyldum að lífið er endalaust
en skemmtilegt púsluspil. Til dæmis
á milli fimm og átta eins og margir
þekkja og líka á kvöldin. Það þarf að
redda barnapíu ef við erum að vinna
fram eftir því maðurinn minn er líka í
mjög krefjandi vinnu hjá Kaupþingi
og er mikið erlendis. Það þarf að
púsla þessu öllu og það hefur gengið
vel. Mér finnst líka mikilvægt að ég
sýni að þetta sé hægt því við viljum
hafa konur á öllum aldri í stjórnmálum, konur sem eiga ung börn sem og
barnlausar konur. Við verðum að
sýna að þetta er gerlegt þótt þetta sé
stundum ansi mikið,“ segir menntamálaráðherrann Þorgerður Katrín
Gunnarsdóttir um galdurinn við að
sameina krefjandi vinnu og stórt
heimili.

Tímaleysið háir mér mest
„Ég hef sagt það áður í viðtölum að
það er tímaleysið sem háir mér mest.
Ég myndi vilja hafa meiri tíma,
sérstaklega tíma með fjölskyldunni.
Það er þetta stanslausa stríð við
samviskubitið sem ég hef glímt við en
ég er eiginlega komin yfir það. Í það
minnsta stundum. Ég horfi á börnin
mín og þeim líður vel. Við knúsumst
alltaf, náum að fíflast og tala saman.
Það eru glöð og sátt.
Ég reyni að leggja áherslu á það
um helgar að ef ég er einhvers staðar
að vinna annan daginn þá er ég laus
hinn daginn. Og er orðin nokkuð
grimm á föstudagskvöldin. Ef það eru
frumsýningar eða eitthvað annað þá
afþakka ég boð á slíkt. Þetta eru
svona fjölskyldukvöld. Það eru allir
saman og kannski pöntuð pitsa. Við
reynum að hafa þetta svona. Það er
auðvitað oft þannig í mínu starfi að
þegar ég vakna á morgana þá veit ég
ekki hvernig dagurinn verður. Það
eru auðvitað fastir punktar en síðan
er ýmislegt sem kemur upp sem þarf
að bregðast eða verða við. Ég er
stundum komin heim klukkan sex,
stundum átta og einstaka sinnum
enn seinna. Þá reynir á skipulagninguna.“
En hver eldar?
„Ég elda. Ég ætla að vona það að ég
sé betri kokkur en Kristján. Hann er
þó einn allra besti grillari sem ég hef
kynnst. Honum fer reyndar mjög

TÍMALEYSI Þorgerður Katrín vildi gjarnan hafa meiri tíma með dóttur sinni Katrínu Önnu og strákunum sínum tveimur, Gunnari Ara og Gísla Þorgeiri.

fram í eldhúsinu en sumarið er
kannski hans tími. Mér finnst nú
reyndar þessi grillmennska stundum
ofmetin því það er ekki síður mikil
vinna að búa til allt í kringum
blessaðan grillmatinn. En hann hefur
oft sagt mér að þetta snúist um
tilfinninguna, að halda safanum inni
í kjötinu,“ segir Þorgerður Katrín og
hlær dátt.

Lítill tími í lærdóm
Það verður ekki undan því vikist að
spyrja sjálfan ráðherra menntamála
hvort hún hafi mikinn tíma til að
læra með börnum sínum?
„Ég er ekki nógu dugleg. Það er
eiginlega syndsamlega lítill tími sem
ég get eytt með strákunum við
lærdóm. Kristján hefur verið með
það á sínum herðum. Ég geri eins og
ég get þegar ég er heima en strákarnir eiga að læra um leið og þeir koma
heim úr skólanum og þá er ég yfirleitt
ekki komin heim. Síðan reyni ég að
hlýða þeim yfir námsefnið og fylgjast
vel með en ég myndi gjarnan vilja
hafa meiri tíma fyrir lærdóminn
þeirra. Ég reyni að lesa mikið fyrir
þau. Það skiptir miklu máli að lesið
sé fyrir börnin.
Þeir finna það að ef ég verð ekki í
ríkisstjórn næst þá hef ég meiri tíma
þannig að þetta er bara tækifæri fyrir
mig hvernig sem kosningarnar fara.
Það væri virkilega gaman ef
kosningarnar ganga vel og við
sjálfstæðismenn verðum áfram í
ríkisstjórn. Ef ekki þá opnast ný
tækifæri og þótt ég telji mig vita að

OF ÞRÖNGT Þótt fjölskyldunni líði vel á Tjarnarbrautinni þá er of þröngt um hana þar.

það sé mikil vinna að vera í stjórnarandstöðu þá er ekki loku fyrir það
skotið að ég fái meiri tíma með
fjölskyldunni,“ segir Þorgerður
Katrín.

Tölum saman og þegjum saman
Þorgerður Katrín og Kristján hafa
verið saman frá því að þau voru
unglingar en hvernig fara þau að því
að viðhalda neistanum í hjónabandinu eftir öll þessi ár?
„Við reynum að eyða sem mestum
tíma saman. Við eldum mat saman
og förum í sveitina. Það besta er að

varla náð að komast í hesthúsið í
vetur. Hestarnir eru yndislegir og ein
bestu ferðalögin sem við förum í eru
hestaferðir,“ segir Þorgerður.

Verðum að lifa eðlilegu lífi
Hún segist hafa vitað af því að hún
myndi fá gagnrýni á sig fyrir að fara
til Kaupmannahafnar á tónleika
Sálarinnar og Stuðmanna í síðustu
viku í stað þess að standa vaktina
heima í kosningabaráttunni.
„Ég var búin að ákveða þessa ferð
til Kaupmannahafnar fyrir löngu. Við
hjónin erum í vinahópi sem

„ÞAÐ ER ÞETTA STANSLAUSA STRÍÐ VIÐ SAMVISKUBITIÐ SEM ÉG HEF GLÍMT VIÐ EN ÉG ER EIGINLEGA
KOMIN YFIR ÞAÐ.“
hafa stundum ekkert fyrir stafni, vera
bara tvö ein með börnin. Það er
eiginlega best og það verður ákveðin
endurnýjun í kyrrðinni í sveitinni.
Síðan reynum við að nota tækifærið
og skella okkur utan saman þótt það
sé ekki nema í tvo daga kannski. Það
er alveg ómetanlegt því þótt börnin
séu yndisleg þá er það með okkur
eins og önnur hjón að við þurfum
okkar svigrúm, aðeins andrými frá
þessu fjölskylduálagi og ábyrgð, og
tíma ein saman. Það er afskaplega
gefandi að vera tvö ein, tala saman
og þegja saman. Mér finnst gott að
vera í þögninni og lesa. Síðan erum
við með hesta þótt það það sé nú
meira í orði þessa dagana því ég hef

samanstendur af gömlum leikmönnum úr FH í handboltanum og
eiginkonum þeirra og við vorum
alltaf að tala um það að við yrðum að
fara að hittast. Hópurinn var ekki
búinn að hittast lengi vegna
tímaskorts þannig að við konurnar
tókum okkur til og gáfum öllum
mönnunum okkar þessa ferð í
jólagjöf. Ég vissi að kosningabaráttan
yrði byrjuð en ákvað bara að
hagræða því. Auðvitað er leiðinlegt
að hafa misst af þættinum á Stöð 2
en þar er verið að gera frábæra hluti
en ég hef alltaf verið talsmaður þess
að sýna breiddina. Bjarni er
náttúrlega mjög öflugur og stóð sig
frábærlega. Þar fyrir utan hefði ég

SIRKUSMYND/VALLI

aldrei verið reiðubúin til að gefa
þetta eftir. Þetta var ferð með vinum
og mínum manni og þótt ég vissi að
ég myndi fá gagnrýni á mig út af því
þá var ég ákveðin í því að brynja mig
gegn slíku. Það er líka svo merkilegt
að einn poppari sem var þarna úti
spurði hvað hefði verið sagt ef ég
hefði verið að fylgja Sinfóníuhljómsveitinni? En af því að þetta voru
Sálin og Stuðmenn þá þótti það ekki
nægilega fínt. Þessi ferð var hluti af
því lífi sem við Kristján eigum saman
og verðum að passa upp á.“
Og Kristján fær aldrei nóg af
krefjandi starfi konu sinnar?
„Nei, Kristján er keppnismaður og
nýtur þess að sjá mig í þessari
baráttu. Öll hvatningin sem ég fæ frá
honum er ómetanleg. Hann er líka
minn besti ráðgjafi. Hann stendur
eins og klettur við bakið á mér og
hefur gefið mér ómetanleg ráð í erfiðum málum. Síðan er hann maðurinn
sem er svo gott að halda í höndina á
þegar eitthvað hefur ekki farið eins
og maður vonaðist til,“ segir
Þorgerður Katrín.

Kennaraverkfallið erfiðast
Og talandi um erfiða tíma. Hvað er
það erfiðasta sem Þorgerður Katrín
hefur staðið frammi fyrir í starfi sínu
sem menntamálaráðherra?
„Kennaraverkfallið haustið 2004
var erfiður tími fyrir allt samfélagið.
Mér fannst óskaplega sárt að horfa
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NÝJA HEIMILIÐ Fjölskyldan mun flytja í þetta glæsilega hús í Mávahrauni í haust. Öll börnin fá þá sérherbergi.
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Byggir upp
vöðva og þol
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Byggir á fimm hundruð ára hefð
Lítill og nettur, brosmildur
og hlýr, dökkur yfirlitum með
heiðblá augu. Þannig kom
portúgalski hestamaðurinn
Julio Borba blaðamanni fyrir
sjónir þegar hann hitti knapann knáa í Reiðhöllinni að
Votmúla.
„Þegar ég sá íslenskan hest í fyrsta
sinn var það í keppni í Svíþjóð. Þá
fannst mér sem þetta hlyti að vera
mjög reiður hestur og ósamvinnuþýður. Í fyrsta sinn sem ég settist
á íslenskan hest vissi ég að augu
mín höfðu blekkt mig,“ segir portúgalski knapinn og reiðkennarinn
Julio Borba sem staddur var á Íslandi í annað sinn nú í apríl og hélt
námskeið í reiðmennsku. Veru hans
lauk með kennslusýningu í Ölfushöll sem opin var almenningi.
Julio segir íslenska hesta mjög viðkvæma og viljuga en hins vegar
hundrað prósent samstarfsfúsa.
„Ég hélt ég hefði fullkomið jafnvægi en íslenski hesturinn hefur
kennt mér að svo er ekki. Ef maður
gerir einhverja vitleysu er hann
fljótur að segja manni það.“
Inntur eftir hinni klassísku spurningu hver sé munurinn á íslenska
hestinum og öðrum hestakynjum
svarar Julio að bragði: „Hestur er
hestur, hann getur verið slæmur
eða góður en munurinn á milli tegunda er ekki svo mikill, bygging-

in og vöðvar eru meira og minna
þeir sömu hvort sem við erum að
tala um íslenskan hest, lusitano
eða shetland smáhest. Allar æfingar og vitneskja sem við getum aflað
til að hjálpa hestinum er frábært,“
segir Julio ákveðið og fær sér smók
af sígarettu sem hann skolar niður
með kaffi. Hann vill ekki flækja
málin með skilgreiningum. „Hér
á Íslandi er ég álitinn nútímalegur, svolítið klikkaður kannski, með
nýjar hugmyndir um hvernig gera
eigi hlutina. Í Þýskalandi hins vegar
er ég klassískur reiðmaður.“
Aðferðir Julios eru þó ekki nýjar
af nálinni heldur eiga þær að hans
sögn rætur sínar fimm hundruð ár
aftur í tímann. „Ég reyni að nota
margar hundleiðinlegar æfingar
sem undirbúning undir fljúgandi

„Hestur er hestur, sama hvort hann
er íslenskur, lusitano eða shetland
smáhestur.“

gangtegundir eins og tölt og skeið
án þess að vera stöðugt í baráttu
við hestinn,“ segir Julio og telur Íslendinga heppna með sinn viljuga
og orkuríka hest. „Aðal vandamálið ykkar er að róa hestana nægilega niður,“ segir Julio brosmildur
og bætir við að íslensku nemendur sínir hafi verið til fyrirmyndar. „Það sem nemandi þarf að hafa
til að bera er löngunin til að læra.
Ef nemandinn er gáfaður notar
hann eitthvað af því sem ég kenni
honum, ef hann er heimskur notar
hann það allt.“
Julio hefur riðið hestum allt
sitt líf. Faðir hans var hestamaður og föðurbróðir hans er víðfrægur hestamaður og stofnandi bæði
spænska reiðskólans Jerez á Spáni
og konunglega reiðskólans í Portúgal. Það gerði Julio þó ekki auðveldara fyrir að komast að í skólanum
sem þykir einn sá besti í heimi. „Þú
getur aðeins komist að í skólanum
ef einhver býður þér að koma þangað, það eru engin inntökupróf eða
slíkt. Þar sem föðurbróðir minn var
stofnandi skólans gat hann alls ekki
boðið mér að koma því það hefði
verið litið hornauga. Mér fannst ég
sjálfur heldur ekki samboðinn skólanum og var mjög hissa og glaður
þegar mér var boðið að koma þangað sem aðstoðarmaður eins knapans. Á þeim tíma var ég orðinn atvinnumaður í reiðmennsku en undi
því glaður að eyða heilu ári í það
að þjálfa hesta með því að láta þá

Julio ræðir aðferðir sínar við knapana Hafliða Halldórsson og Olil Amble.
FRÉTTABLAÐIÐ/EGILL BJARNASON

hlaupa hringi í bandi,“ segir hann
og kveikir í næstu rettu.
„Í reiðskólanum ríkir mikil hefð
og strangar reglur. Hestarnir eru
úr aðeins einni ræktun af Lusitano
ætt sem einn af konungum okkar
stofnaði fyrir fimm hundruð árum
og nauðsynlegt er að hestarnir séu
jarpir,“ segir Julio sem þurfti að
klæðast sérstökum fötum alla daga.
„Þetta voru ekki beint þægileg föt,
hvítar buxur, hvít skyrta og rauður flauelsjakki. Þú getur ímyndað
þér hversu sniðugt það er á veturna
þegar maður er að þjálfa ungan
hest og dettur í forina,“ segir Julio
og hlær.
Eftir tólf ár fannst Julio þó nóg

komið. „Mér fannst líf mitt komið
í einstefnu. Ég ákvað því að hætta
í skólanum og það var erfiðasta
ákvörðun lífs míns því ég var að
segja skilið við draum minn,“ segir
Julio. Hann hefur ekki séð eftir
ákvörðuninni enda segist hann hafa
lært ótrúlega mikið af nemendum
sínum sem flestir eru atvinnumenn
sjálfir.
Julio dvelur stærstan hluta ársins erlendis. „Ég er heima í Portúal um fjóra til fimm daga í mánuði
og eyði þá öllum mínum tíma með
dætrum mínum tveimur,“ segir
Julio og kveðst einarðlega hata
ferðatöskuna sína en elska þá staði
sem hann dvelur á. solveig@frettabladid.is
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Sjúkraþjálfun á hestbaki viðurkennd
Siv Friðleifsdóttir, heilbrigðis- og
tryggingamálaráðherra, undirritaði nýlega reglugerð sem felur í
sér að framvegis mun Tryggingastofnun ríkisins taka þátt í kostnaði við nauðsynlega sjúkraþjálfun á hestbaki fyrir einstaklinga
sem eru með skaða í miðtaugakerfi.
Undanfarið hefur verið gerð

L FAGUR FOLI Þessa fallegu mynd tók ljósmyndari
Fréttablaðsins, Vilhelm Gunnarsson, þegar hann var staddur í Víðidal í vikunni. Myndin er
af stóðhestinum Svaka frá Miðsitju sem var í fremstu röð í
kynbótadómi á landsmóti síðasta sumar. Hann er nú í þjálfun hjá Sigurði V. Matthíassyni
sem stefnir með hann í keppni
og kynbótadóm í vor og sumar.

L STÓRSÝNING
Í VÍÐIDAL Stórsýning
hestamanna fer fram 5. maí
í Reiðhöllinni Víðidal. Þar ber
marga fallega gæðinga fyrir
augu. Eftir sýninguna verður
slegið upp balli í félagsheimili Fáks þar sem hljómsveitin
Hunang leikur fyrir dansi.

L FORSÍÐAN á blaðinu er
eftir breska ljósmyndarann
Tim Flach. Myndina tók hann
þegar hann var staddur hér á
landi síðasta sumar en Flach
sérhæfir sig í ljósmyndun dýra
og vinnur nú að ljósmyndabók um hestategundir um
allan heim.

tilraun með að nota hesta við
sjúkraþjálfun fatlaðra barna og
hefur hún gefið góða raun. Þrátt
fyrir það hefur þetta úrræði ekki
fengið almenna viðurkenningu
hér á landi fyrr.

Sjúkraþjálfun fatlaðra á hestbaki hefur gefið góða raun.

L KNAPAMERKIN eru stigskipt, bóklegt og verklegt kennsluefni sem henta fyrir hinn almenna hestamann og hafa verið samin
með það fyrir augum að þau henti breiðum hópi nemenda. Allir aldurshópar frá 12 ára aldri geta nýtt sér námsefnið og tekið próf í því í
samvinnu við reiðkennara. Námsefni Knapamerkjanna fjallar stig af
stigi um grunnatriði í hestamennskunni.
Mikil alúð hefur verið lögð í hönnun Knapamerkjanna og að
námsefnið sé notendavænt, markmið þess skýr og að
það sé auðvelt og aðgengilegt til notkunar.
Á vefsíðunni www.holar.is/knapamerki
er hægt að kynna sér námsefnið, próf,
námsmat og markmið. Námsefnið er
gefið út af Háskólanum á Hólum og
Helga Thoroddsen er höfundur.

3

4

L fréttablaðið L fákar og fólk

Sannkallaða líkamsræktarstöð fyrir hestana er að finna í Víðidalnum, hér er einn á
hlaupabrettinu en það eykur úthald, bætir fet og byggir upp vöðva.
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Arna Rúnarsdóttir leiðir hestinn um sundlaugina þar sem hann styrkir vöðva og eykur úthald.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Eykur þol og byggir upp vöðva
Hestar stunda sund af kappi í
sundlaugaraðstöðu í Víðidal.
„Viðtökurnar eru brjálaðar og
mikið að gera. Við erum að frá
sjö á morgnana til tíu á kvöldin,“
segir Arna Rúnarsdóttir sem á og
rekur hestasundlaug Faxahesta í
Víðidal ásamt eiginmanni sínum,

Helga Leifi Sigmarssyni. Arna
segir alls konar fólk koma með
hesta sína, allt frá atvinnumönnum til áhugamanna. „Við erum
til dæmis með fjóra hesta í sundi
sem eru yfir tvítugt,“ segir Arna.
Sundið, sem er nýtt af nálinni í
þjálfun íslenska hestsins á Íslandi, þykir góð viðbót við þjálfun
auk þess sem það er góð sjúkra-

þjálfun fyrir hesta sem orðið hafa
fyrir meiðslum. Sundið hjálpar
þannig til við að jafna misstyrk,
styrkja bakvöðva, bæta yfirlínu
og auka burð og styrk hestsins.
„Áhuginn hefur farið stigvaxandi alveg frá því að við opnuðum í nóvember og er það framar okkar björtustu vonum,“ segir
Arna en í sundlaugina fara um

fjörutíu hestar á dag. Þeir synda
mislengi en fara eftir það undir
hitalampa ef kalt er í veðri svo
þeir þorni fyrr. Síðan er einnig
boðið upp á að láta hestana ganga
á sérútbúnu hlaupabretti. Því má
segja að Faxahestar reki nokkurs konar heilsuræktarstöð fyrir
hesta.
Arna býst við að töluvert

verði um að vera í sundlauginni
í sumar þó að flestir hestar séu í
sumarhaga. Enda hefur sýnt sig
að margir víla ekki fyrir sér að
flytja hestana langar leiðir í sundið. „Hér koma hestar alla leið frá
Hellu og Borgarfirði einu sinni í
viku,“ útskýrir Arna glöð í bragði
og snýr sér aftur að vinnunni.
solveig@frettabladid.is
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Hlín Pétursdóttir, sópransöngkona og hestakona, er hér með Toppi, sem hún hefur í
hesthúsi í Kópavoginum. Hlín hefur stundað hestamennsku frá barnæsku.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Ópera og
hestamennska
Hlín Pétursdóttir óperusöngkona
hefur stundað hestamennsku frá
barnæsku og segist hvergi slaka eins
vel á og í hesthúsinu.
„Þegar ég var lítil voru foreldrar mínir báðir atvinnumenn í hestamennsku og störfuðu við kennslu og
tamningar, auk þess sem þau kepptu
í greininni,“ segir Hlín sem ólst upp
í Flóanum. „Ég var því alltaf í kringum hestana og var komin með delluna mjög snemma,“ bætir hún við.
„Hestarnir eru svo miklir vinir
manns. Svo er þetta yndisleg útivera
og góður félagsskapur. Ég tók líka
eftir því í vetur að um leið og ég var
komin í hesthúsið þá steinhætti ég að
flýta mér.
Heima og í vinnunni er maður að
drífa sig að öllu en þegar í hesthús-

ið er komið tekur við annar taktur.“
Hlín bjó erlendis í tólf ár og segir
hestamennskuna aðallega hafa takmarkast við sumartímann þegar
hún kom heim. „Ég skrapp reyndar stundum á bak úti, bæði á stórum
hestum og íslenskum en það er ekki
alveg það sama,“ segir hún en fyrstu
tvö árin úti lærði hún söng og starfaði sem óperusöngkona í tíu ár, aðallega í Þýskalandi.
„Ég á átta hesta núna og er með
tvo á húsi í Reykjavík. Tveir eru í
tamningu og hinir eru bara trippi úti
í haga,“ segir Hlín sem þjálfar hestana sína sjálf. „Ég læt samt frumtemja þá fyrir mig í dag, einfaldlega
vegna þess að mér finnst ég vera
komin úr æfingu.“
sigridurh@frettabladid.is

Ný upplifun...
Hestamiðstöð Íshesta í Hafnarrði - fyrir alla, alla daga vikunnar.

Kúreka fjör

Fjölskyldudagar og ferðir
Allir sunnudagar eru fjölskyldudagar hjá Íshestum.
50% afsláttur í klst ferð kl. 15:00, teymt undir börnum
kl. 16:00 - 17:00. Okkar sívinsæla hraunferð er í boði
þrisvar á dag. Þá erum við einnig með ferðir fyrir vana.
Kaf og kökur í Jósölum. Allir velkomnir.

n
innritunmthuna
Reiðskógulir er- bla
,
em
nd af sk
Hver da
m.
áskorunum og ævintýru

Bjóðum upp á námskeið fyrir börn (6 - 16 ára) og fullorðna,
byrjendur og lengra komna. Menntaður reiðkennari sér
um alla kennslu. Öllum barna og unglinga námskeiðum
lýkur með sýningu og tveggja vikna námskeiðum lýkur
einnig með pró.

Upplifðu alvöru kúrekaævintýri. Heitasta ferðin í dag,
tökum vel á móti stórum sem smáum hópum.
Tugir þúsunda manna hafa stigið línudansinn í
hlöðunni, keppt í skeifukasti og skvett úr hófunum í
kúrekastuði. Ætlar þú að bætast í hópinn?

Jósalir veitingastaður

Athvarf í erli dagsins.

Jósalir er veitinga- og kafstaður í Hestamiðstöðinni. Allt
í kring eru fallegar gönguleiðir og tilvalið að kíkja inn,
alltaf heitt á könnunni og léttar veitingar. Fullbúinn bar
er á staðnum og alltaf opið í hádegismat. Mjög vinsæll
veislusalur til leigu. Tilvalið fyrir fermingar, brúðkaup og
einnig námskeið og fundi.

Íshestar, Sörlaskeiði 26, Hafnarrði - sími: 555 7000 - www.ishestar.is - info@ishestar.is

6

L fréttablaðið L fákar og fólk

27. APRÍL 2007 FÖSTUDAGUR

Nemendur útskrifast með sameiginlega gráðu frá Landbúnaðarháskólanum á Hvanneyri og
Háskólanum á Hólum.

BS-nám í hestafræðum
Hestafræði heitir ný sameiginleg námslína Landbúnaðarháskólans á Hvanneyri og Háskólans á Hólum og
hefst kennsla í haust. „Námið brýtur blað í íslenskri
háskólasögu því þetta er í fyrsta sinn sem tveir háskólar bjóða upp á sameiginlega námsbraut þar sem
nemendur útskrifast með sameiginlega prófgráðu,“
segir Þorvaldur Kristjánsson, kennari á Hvanneyri.
Hann segir að undirbúningur hafi staðið yfir síðastliðið ár.
Námið er á BS-stigi og tekur þrjú ár. Fyrstu tvö
árin eru tekin á Hvanneyri og það síðasta á Hólum.
„Á Hvanneyri er námsefnið að mestu bóklegt og
byggist á raungreinum. Þar er grunnurinn lagður,“
útskýrir Þorvaldur sem sjálfur kennir hrossarækt og
kynbótafræði. Fyrsta árið byggist að mestu á búvísindabraut sem hefur verið við lýði í skólanum í áraraðir. „Þá eru einnig sérfög um búvísindi og bútækni,
fóðurverkun og kynbótafræði,“ segir Þorvaldur.
Eftir fyrstu vorönnina er haldið mánaðarnámskeið á
Hólum í reiðmennsku og sögu hestsins. Verður það
kennt á ensku og boðið sem valáfangi fyrir nemendur erlendra skóla. Að öðru leyti verður lögð megin-

áherslan á sérhæfðar hestafræðigreinar og reiðmennsku á þriðja
ári sem fram fer á Hólum.
Inntökuskilyrði í námið eru stúdentspróf og einnig þarf að þreyta
stöðupróf í reiðmennsku sem Þorvaldur segir ekki mjög stíft. „Fólk
verður þó að hafa kynnst hestinum og hafa jafnvægið nokkurn
veginn í lagi. Við getum ekki tekið
Þorvaldur Kristjánsson, kennari á
fólk í þetta nám sem aldrei hefur
Hvanneyri, segir
komið á hestbak.“
mikinn áhuga á
Ástæðan fyrir því að boðið er
námi í hestafræðupp á þetta nám er margþætt að
um.
sögn Þorvaldar. „Í fyrsta lagi vildum við sameina krafta beggja stofnana og í öðru lagi
hefur áhuginn á íslenska hestinum aukist mikið bæði
hér á landi og erlendis,“ segir Þorvaldur. Búist er við
erlendum nemendum strax í haust. Þorvaldur segir
mikinn áhuga vera á náminu og hafi þó nokkrir sótt
um. Umsóknarfrestur rennur þó ekki út fyrr en í
byrjun júní.

Feðgin á Hólum. Þórir situr hér hryssu úr sinni ræktun, Rán frá Lækjamóti,
og Sonja situr Dagrós frá Stangarholti.
FRÉTTABLAÐIÐ/SÓLRÚN HARÐARDÓTTIR

Feðginin saman
á skólabekk
Feðginin Þórir og Sonja
stunda bæði nám við
hestadeild Hólaskóla, hann
á þriðja ári og hún á fyrsta.
Þórir Ísólfsson er aldursforsetinn í hrossadeild Hólaskóla.
„Mér skilst á kunnugum að ég
sé sá elsti sem hef innritast í
þetta nám,“ segir Þórir glaðlega. Þótt þetta sé hans fyrsta
ár í skólanum stundar hann
nám með nemum á þriðja ári.
„Tamningamenn með mikla
reynslu komast beint á þriðja
ár að undangengnum inntökuprófum,“ útskýrir Þórir sem
fór í prófin í haust og byrjaði
í skólanum eftir áramót. „Svo
klára ég í vor ef guð lofar,“
segir hann glettinn.
Þórir hefur starfað við
hestamennsku í árafjöld og
temur, þjálfar og ræktar hesta
á bæ sínum Lækjamóti í Víðidal í Húnavatnssýslu. Þrátt
fyrir mikla reynslu fannst
honum kominn tími á að læra
meira. „Hestamennskan er á
engan hátt ólík öðrum greinum. Mikil þróun hefur átt
sér stað og full þörf á endurmenntun.“
Þórir segir fullt starf að
vera í skólanum enda um

krefjandi nám á háskólastigi
að ræða. Því býr hann á meðan
á Hólum hjá dóttur sinni
Sonju og kærastanum hennar, en Sonja er sjálf á fyrsta
ári á hrossabraut Hólaskóla.
„Mér finnst indælt að vera í
sama skóla og Sonja. Við erum
nú ekki í sama bekk en í mjög
tengdu námi,“ segir Þórir en
námið og hestamennskan eru
mikið rædd á heimili þeirra
feðgina. „Ég bý vel að því að
eiga þau að enda þarf ég hjálp
við ýmislegt eftir svona langa
fjarveru frá skólabekk,“ segir
Þórir og hlær.
Þórir telur sig hafa lært
ótrúlega mikið á þeim tíma
sem hann hefur dvalið í skólanum og margt hafi komið sér
á óvart. „Hér byggist þjálfun hestanna upp á hugmyndafræði sem snýst að forsendum
hestsins og það hefur komið
mér á óvart hvað það virkar gríðarlega vel. Þar sannast
máltækið „Betur vinnur vit en
strit,“ segir Þórir.
Honum þykir námið vel
skipulagt og kennararnir á
hrossaræktarbraut frábærir á
sínu sviði. „Það eru forréttindi
fyrir hestamenn, á hvaða aldri
sem þeir eru, að vera í þessu
námi.“
solveig@frettabladid.is

L HNAKKAHÖNNUN verður til umræðu á fræðslufundi sem
haldinn verður hjá hestamannafélaginu Sörla í Hafnarfirði í kvöld
klukkan 19.00. Fyrirlesari er Kari Anne
frá Noregi sem er lærður hnakkaformfræðingur frá Bretlandi. Hún
veit því hvernig hanna þarf hnakk
miðað við byggingu hestsins.
Allir eru velkomnir en aðgangseyrir er 1.000 krónur.

Spónakögglar - einfaldlega besti
undirburðurinn!
ABM

SPÆNIR

mjúkur og þægilegur
undirburður

úrvals
vatnsdrægni

bindur ammoníak
og eyðir lykt

Ein rúmmálseining af ABM dregur í sig
jafnmikið og 9 einingar af hefðbundnum
spæni.

fer vel með
hófa

útmokstur minnkar um
50-80% að rúmmáli

Lynghálsi 3

Sími: 540 1125

www.liﬂand.is

Við erum góðir í hesthúsum!
Smíðum innréttingar jötur, hnakka og beyslis statíf og fleira í hesthús, allt úr ryðfríu stáli
Hönnum teiknum og sjáum um uppsetningar

Króm & Stál

ehf

Hvaleyrarbraut 2, Hfj
S. 565 2546, 863 2548

VON Á GÓÐU SUMRI!
Vandaður frístunda- og útivistarfatnaður
frá Dynjanda gerir sumarið enn betra.
HETTUPEYSA
VERÐ kr. 3.548.-

LAVVO JAKKAR

Hettupeysa með rennilás

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.

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
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upp á kennara líða illa. Kennarar eru
með léleg laun og það er í raun til
skammar. Ábyrgðin liggur hjá
ríkisvaldinu, sveitarfélögunum og
ekki síður hjá kennaraforystunni. Það
eru þessir aðilar sem eiga að stíga
fram og leita leiða til að bæta hag
kennara. Nú tala ég líka sem foreldri
því fyrir okkur er ekkert mikilvægara
en góðir kennarar. Það þarf ekki að
segja okkur hversu dýrmætt það er
fyrir þjóðina að hafa góða kennara.
Ég tók þennan tíma sem verkfallið
stóð inn á mig, mér fannst vont að
geta ekki komið með þessa töfralausn
sem hefði virkað.“

LJÓSKAN
HANS JÓNS
BALDVINS

Smekkur til hins verra
Þorgerður Katrín þykir vera afar
glæsileg kona og er einatt á listum yfir
kynþokkafyllstu konur landsins. Nú
síðast í Sirkus í síðustu viku þegar hún
var kosin kynþokkafyllsta alþingiskonan af álitsgjöfum blaðsins. Skiptir
þetta máli fyrir hana?
„Þetta skiptir mig engu máli. Mér
finnst þetta aðallega skondið, svolítið
skondið og svolítið gaman en það er
greinilegt að smekkur landans er
eitthvað að breytast til hins verra,“
segir Þorgerður Katrín og hlær. Hún
segist þó vel geta tekið undir þetta
með Bjarna Benediktsson sem var
kosinn kynþokkafyllsti alþingismaðurinn.
„Ég held að það geti allar konur
tekið undir það. Það er ekki bara að
hann hafi þessa útgeislun og þennan
þokka heldur er hann líka skarpur,

„ÞAÐ ER AFSKAPLEGA
GEFANDI AÐ VERA TVÖ
EIN, TALA SAMAN OG
ÞEGJA SAMAN. MÉR
FINNST GOTT AÐ VERA
Í ÞÖGNINNI OG LESA.“

PASSA UPP Á
SAMBANDIÐ
Þorgerður Katrín
og eiginmaður
hennar, Kristján
Arason, passa
upp á að rækta
sambandið þrátt
fyrir miklar annir.

skemmtilegur og tekur sjálfan sig
mátulega alvarlega. Ég lít samt fyrst
og fremst á kosningar sem þessar sem
skemmtiefni og eru hugsaðar sem
söluvara en ekki til að taka mjög
alvarlega. Þetta gerir fólk forvitið og
truflar mig ekki. Í það minnsta á
meðan það truflar ekki börnin mín.“

Tími til kominn að stækka við sig
Þorgerður Katrín og Kristján keyptu
glæsilegt einbýlishús í Mávahrauni

seint á síðasta ári en búa enn á
Tjarnarbrautinni sem þau hafa átt frá
því að Kristján kom heim úr
atvinnumennsku árið 1990.
„Við munum flytja í Mávahraunið
næsta haust. Gísli, bróðir Kristjáns,
sem nú er látinn, byggði húsið og það
er gaman að það sé komið aftur í
fjölskylduna. Við höfum fundið fyrir
því að það er farið að þrengja að
okkur í húsinu og því ákváðum við að
stækka við okkur. Strákarnir hafa

verið saman í herbergi með kojur og
þeir eru eiginlega orðnir of stórir fyrir
kojurnar. Sú litla kúldrast líka í
pínulitlu herbergi og fyrst við getum
veitt okkur þann munað að stækka
við okkur þannig að allir hafi nægt
pláss þá gerum við það. Tjarnarbrautin er yndisleg en of lítil. Kannski
erum við gömlu hjónin líka farin að
taka svona mikið pláss,“ segir
Þorgerður Katrín og hlær.
oskar@frettabladid.is

Jón Baldvin Hannibalsson
kallaði Þorgerði Katrínu
„ljóskuna í menntamálaráðuneytinu“ í Silfri Egils um liðna
helgi en það hefur ekki mikil
áhrif á hana.
„Mér finnst þetta sorglegt að
maður eins og hann, með þessa
sögu og einn af stjórnmálaforingjum síðustu aldar, skuli fara
út í svona. Það er alveg
greinilegt að hans tími er
liðinn í
stjórnmálunum. Ég
tek þetta
ekki inn á
mig og er
stolt af því
að vera
ljóshærð
þótt ég þurfi
nú reyndar að lita á mér hárið
til að viðhalda litnum. Það
spunnust nú reyndar umræður
um það hér í ráðuneytinu
hvaða ljósku hann væri
eiginlega að tala um þannig að
þetta var eftirsóknarvert,“ segir
Þorgerður Katrín og hlær.
„Þetta er ekki í fyrsta sinn
sem hann talar um mig á
þennan hátt þannig að ég er
svo sem farin að sjá hvaða hug
hann ber til mín. En þetta eru
hans skoðanir og hann má hafa
þær í friði. Mér finnst þessi orð
hans samt bera keim af
fortíðinni og ég vil ekki hafa
svona í nútímanum. Hann
getur gagnrýnt mig á málefnalegan hátt en ég ætla ekki að
skipta mér af því hvort hann sé
með hökuskegg eða ekki.“
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TÍU MANNA HÓPUR BERST UM AÐ VINNA HUG OG HJARTA AUDDA, SVEPPA OG PÉTURS

LEITIN AÐ STRÁKUNUM
Nafn? Jón Haukdal Þorgeirsson.
Gælunafn? Bangsi.
Aldur? 28 ára.
Heimahagar? Reykjavík, fæddur á Sauðárkróki.
Mesta prakkarastrikið? Að kíkja á konu í sturtu
þegar ég var 9 ára.
Hvers vegna ertu næsta sjónvarpsstjarna
Íslands? Hugmyndir á hugmyndir ofan.
Mesti hæfileikinn? Raddir og spuni.
Mesti veikleikinn? Matur.

Í kvöld hefjast tíu manna úrslit í þættinum Leitin að Strákunum á Stöð 2 þar sem átta karlmenn og
tvær konur berjast um að vinna hylli þeirra Auðuns Blöndal, Sveppa og Péturs Jóhanns. Þremenningarnir munu senda einn keppanda heim í hverjum þætti og mun sigurvegarinn fá eigin sjónvarpsþátt á Sirkus-sjónvarpsstöðinni. Keppendurnir eru kynntir hér fyrir neðan.

Nafn? Eiríkur Rósberg Eiríksson.
Gælunafn? Eiki, Eikenhauzer.
Aldur? 28 ára.
Mesta prakkarastrikið? Stal dagblöðum úr
póstkössum í blokkum þar sem ég bjó á Akureyri,
gekk með þau í hús og seldi svo ég gæti keypt mér
He-Man kalla, sagði mömmu að ég hefði selt myndir
sem ég teiknaði.
Hvers vegna ertu næsta sjónvarpsstjarna
Íslands? Ég hef húmorinn, einlægnina og hugmyndaflugið.
Mesti hæfileikinn? Eldgleypingar og er snilldarkokkur. Ég get alltaf fengið fók til að brosa.
Mesti veikleikinn? Haha, held að það sé söngur.
Ég er enginn söngvari í mér.

Nafn? Þorsteinn Þór Tryggvason.
Gælunafn? Þorri.
Aldur? Tvítugur.
Heimahagar? Höfuðborg norðursins.
Mesta prakkarastrikið? 1. apríl-gabbið í ár.
Fyrirgefið, mamma og pabbi! Takk fyrir hjálpina, Silfá
mín!
Hvers vegna ertu næsta sjónvarpsstjarna
Íslands?
Því ég hef allt sem þarf til þess.
Mesti hæfileikinn? Allt varðandi íþróttir og bara
flestallar tómstundir. Ég er sjálfsöruggur og fyndinn.
Mesti veikleikinn? Ég er skapstór og ræð
stundum ekkert við mig.

Nafn? Hallur Örn Guðjónsson.
Gælunafn? Ég kýs Wolverine af því að ég er
Wolverine-aðdáandi.
Aldur? 23 ára, ég á afmæli 11. maí.
Heimahagar? Akureyri.
Mesta prakkarastrikið? Ég reyni að láta foreldra
mína skammast sín sem mest þegar ég er með
þeim. Ég lét mig einu sinni detta í gólfið í Hagkaupum með mömmu og kallaði á hana af hverju hún
hefði hrint mér.
Hvers vegna ertu næsta sjónvarpsstjarna
Íslands? Ég kem til dyranna eins og ég er klæddur.
Mesti hæfileikinn? Koma fólki til að hlæja kannski.
Mesti veikleikinn? Standast freistingar, aðallega
matarkyns eða tæki.

Nafn? Ragnar Erling Hermannsson.
Gælunafn? Raggi Turner.
Aldur? 22 ára.
Heimahagar? Hvolsvöllur.
Mesta prakkarastrikið? Ég og Davíð að gera vini
okkar geðveika á okkur með látum á ólíklegustu
stöðum.
Hvers vegna ertu næsta sjónvarpstjarna
Íslands? Því ég er hress og get skemmt fólki fram í
fingurgóma.
Mesti hæfileikinn? Mannleg samskipti og
leikhæfileikar.
Mesti veikleikinn? Matur og umburðarlyndi
gagnvart leiðinlegu fólki.

Nafn? Viktor Bjarnason.
Gælunafn? Bara Viktor, stundum Viktor Svíi.
Aldur? 18 ára.
Heimahagar? Svíþjóð til 8 ára aldurs og svo restin
af árum mínum í Breiðholti.
Mesta prakkarastrikið? Þegar ég og Keli vinur
minn vorum heima hjá mér og settum bolta fyrir
neðan svalirnar hjá mér og báðum fólk að koma og
kasta boltanum upp til okkar. Þegar það beygði sig
eftir boltanum helltum við fötu af vatni á það. Þetta
er eitt það besta prakkarastrik sem ég hef gert.
Hvers vegna ertu næsta sjónvarpsstjarna
Íslands? Því ég hef gaman af því að vinna í kringum
sjónvarpið, taka upp og fíflast.
Mesti hæfileikinn? Ekki feiminn …!
Mesti veikleikinn? Málfærni mín, á erfitt með að
segja frá og slíkt.

Nafn? Jóhann Sævar Eggertsson.
Gælunafn? Jói.
Aldur? 20 ára.
Heimahagar? Ég þekki ekki þetta orð.
Mesta prakkarastrikið? Þau eru svo mörg. Einu
sinni teipaði ég plastpoka fyrir púströrið á bíl
frænda míns. Það uppátæki endaði með skarkölum.
Hvers vegna ertu næsta sjónvarpsstjarna
Íslands? Ég geri verkefnin og dómararnir dæma,
ég geri mitt besta og er ég sjálfur. Ég hef
gígantískan áhuga á þessu og það er það sem
hjálpar mér mikið í gegnum þetta.
Mesti hæfileikinn? Ég býst við að það sé að gera
öðrum til geðs, annars er erfitt að svara því einn,
tveir og tíu.
Mesti veikleikinn? Ég á mjög erfitt með að vera
vondur við aðra þannig að ég á erfitt með að svara
gegn öðrum. Ég hef verið fremur feiminn við að
segja mína skoðun en það hefur
þrælbatnað.

Nafn? Þórdís Magnúsdóttir.
Gælunafn? Dísin.
Aldur? 21 árs.
Heimahagar? Bý hjá foreldrum.
Mesta prakkarastrikið? Setti þvottaefni í bullköku
sem ég bakaði þegar ég var krakki og plataði
frænku mína til að borða hana. Dáltið kvikindislegt,
enda var maður vel skammaður.
Hvers vegna ertu næsta sjónvarpsstjarna
Íslands? Tja … er það ekki augljóst?
Mesti hæfileikinn? Hjá mér? Kann að segja „ha“
mjög vel, heyri nefnilega mjög oft vitlaust.
Mesti veikleikinn? Heyrnin.

Nafn? Friðjón Valtýr Sigurðsson.
Gælunafn? Fribbi.
Aldur? 30 ára.
Heimahagar? Bý hjá foreldrum.
Fyrri afrek? Leitin að strákunum.
Hvers vegna ertu næsta sjónvarpsstjarna
Íslands? Tek þátt í leitinni.
Mesti hæfileikinn Fær í engu.
Mesti veikleikinn? Feiminn og á erfitt með að
koma orðunum rétt út úr mér.

Nafn? Sara Hrund Gunnlaugsdóttir.
Kennitala? 210681-4939.
Heimilisfang? Leiðhamrar í Grafarvogi.
Manneskjan næst þér? Aðallega Berglind vinkona
mín. Vildi nú samt heldur að það væri karlmaður en
það er hans vandamál.
Gælunafn? Neeeii, jú kannski Litla þ.
Aldur? 25 ára.
Heimahagar? Ef ég mætti ráða þá væru mínir
heimahagar hagarnir við eyðibýli rétt hjá Djúpavík á
Ströndum, en ég efast stórlega um að einhver aumingja
vesalings maður myndi vilja flytja með mér þangað.
Mesta prakkarastrikið? Að halda kjafti þangað til
ég varð 4 ára, og látið ömmu ásamt fleirum halda
að ég væri þroskaheft, sem varð til þess að ég var
send oftar en einu sinni í greiningu. Það sem þau
vissu ekki var að þetta var allt meðvituð ákvörðun
hjá mér.
Hvers vegna ertu næsta sjónvarpsstjarna
Íslands? Að því að ég er sæt með stór brjóst.
Mesti hæfileikinn? Var ég búin að nefna stóru
brjóstin? Það þarf ákveðna hæfileika til þess að
halda þeim uppi.
Mesti veikleikinn? Ég er snillingur í að eyðileggja
sögur. Passa mig alltaf á því að segja fyrst frá
endinum og hlæja svo mikið sjálf að enginn annar
nær brandaranum, og svo loks þegar ég er búin að
klára söguna þá er grafarþögn.

Viltu vinna með okkur?

SUMARSTÖRF
Við bjóðum sveigjanlegan vinnutíma og aðlögun að þínum þörfum.
Starfshlutfall samkomulag.
Allar nánari upplýsingar gefur Magnea í síma 585 9529
eða á magnea@hrafnista.is

Hægt er að sækja um á www.hrafnista.is

HRAFNISTA
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Nýtur þess að smyrja
á hana brúnkukreminu
g er að sjálfsögðu rosalega
stoltur af henni,“ segir Elmar
É
Freyr Elíasson, einkaþjálfari og

N Uppáhalds
veitingastaðurinn

„Uppáhaldsveitingastaðurinn minn er
japanskur veitingastaður í Soho sem
heitir Satsuma. Staðurinn er skemmtilega upp settur og maturinn þar er alltaf
jafn góður. Ég mæli sérstaklega með
Chicken katsu curry eða Miso ramen hjá
þeim.“
Hafdís Huld söngkona
„Ég verð eiginlega að nefna tvo
veitingastaði. Pan American Club við
höfnina í Liverpool.
Frábært andrúmsloft,
meiri háttar staðsetning
og afbragðsmatur. Svo
verð ég að nefna
einhvern íslenskan,
enginn í sérstöku
uppáhaldi en
AusturIndíafélagið
klikkar aldrei,
þægileg
stemning og
fínn matur.“
Hörður
Magnússon
íþróttafréttamaður

sambýlismaður Rósu Bjargar
Guðlaugsdóttur, en Rósa stóð sig
með prýði á Fitness-mótinu sem
haldið var á Akureyri á dögunum.
Rósa Björg, sem er 35 ára, lenti í 3.
sæti í hópi 35 ára og eldri og 2. sæti í
hópi kvenna sem eru hærri en 164
cm. Rósa og Elmar starfa bæði í
líkamsræktargeiranum. Hún hjá
Curves ásamt því að vera í einkaþjálfaranámi en Elmar er einkaþjálfari
ásamt því að vera með hóptíma. Þau
kynntust í Sporthúsinu og eru
sammála um að þessi sameiginlegi
áhugi þeirra sé jákvæður fyrir
árangurinn. „Sportinu fylgja miklar
pælingar og það fer mikill tími í
þetta,“ segir Rósa Björg og Elmar
tekur undir: „Það er mun betra að

æfa með einhverjum og við berjum
hvort annað áfram. Þetta er okkar
lífsstíll og jafn stór hluti af okkur og
hvað annað. Það góða við þetta
áhugamál er að það smitar stelpuna
okkar, Daníelu. Hún vill vera eins og
mamma sín og ætlar að vinna
skólahreystið einhvern tímann.“ Rósa
segir ekki mikla keppni ríkja á milli
þeirra Elmars enda hafi hún hingað
til séð um að keppa á mótum. Hún
vonar þó að Elmar láti til skarar
skríða á næsta ári. „Maður veit aldrei
hvað framtíðin hefur að geyma, við
sjáum bara til,“ segir hann. Aðspurður hvort Rósa taki hann í armbeygjum segir hann svo vera. „Hún er betri
en ég í þessu öllu enda atvinnumaðurinn í þessu. Ég stend hjá, hvet hana
áfram og nýt þess að smyrja á hana
brúnkukreminu.“
indiana@frettabladid.is

FLOTT PAR Elmar Freyr og Rósa Björg kynntust í Sporthúsinu og eru bæði á fullu í
ræktinni. SIRKUSMYND/VALLI

SPURNINGAKEPPNI sirkuss
SPURNINGAKEPPNI SIRKUSS HELDUR ÁFRAM. Í ÞETTA SKIPTIÐ MÆTIR
MARTA MARÍA SIGURÐI KÁRA KRISTJÁNSSYNI ALÞINGISMANNI.
1. Hvaða ár var
Sódóma Reykjavík
frumsýnd?
2. Hvað heitir
lagið Ég les í lófa
þínum á ensku?
3. Hvað heitir
heimavöllur West
Ham?
4. Hver situr í efsta
sæti lista Victoria‘s
Secret yfir kynþokkafyllstu feður
heims?
5. Hverjir standa
fyrir heimasíðunni
loford.is?
6. Hvað heitir frægi ísbjörninn sem
komst í fréttirnar á dögunum vegna
morðhótunar?
7. Í hvaða götu búa Nágrannar?

Alexía Björg Jóhannesdóttir leikkona
„Uppáhaldsveitingastaðurinn minn er
Ítalía af því ég
og kærastan
fórum þangað á
okkar fyrsta deit.
Ítalía er staðurinn
okkar.“
Kristinn Darri
Röðulsson, Herra
Ísland

sirkus
Útgáfufélag 365 prentmiðlar
Útgefandi Helgi Hermannsson, ábm.
Ritstjórn Óskar Hrafn Þorvaldsson
oskar@frettabladid.is,
Indíana Ása Hreinsdóttir, indiana@
frettabladid.is Útlitshönnun Kristín
Agnarsdóttir kristina@frettabladid.is,
Sirkusblaðið Skaftahlíð 24
105 Rvk, sími 550 5000
Sölustjóri Gréta Karen Grétarsdóttir
550 5864 gretakaren@frett.is

9. Hvaða fegurðarsamkeppni var haldin í
félagsheimilinu í
Hnífsdal síðasta
vetrardag?
10. Hvað heita
systurnar í Hara?

N Marta María

1. 1994.
2. I read your mind.
3. Upton Park.
4. David Beckham.
5. Stúdentaráð Háskóla Íslands.
6. Knútur.
7. Friendsroad.
8. Grímsey.
9. Óbeisluð fegurð.
10. Ragnheiður og Halldóra.

1. 1993.
2. Valentine‘ s Lost.
3. Veit ekki.
4. Brad Pitt.
5. Stúdentaráð Háskóla Íslands.
6. Knútur.
7. Hef ekki hugmynd.
8. Hrísey.
9. Óbeisluð fegurð.
10. Veit ekki.

Sigurgöngu Mörtu Maríu er lokið. Sigurður Kári sigrar með sex stigum gegn fimm.
Marta María skorar á Gerði Kristnýju sem mun keppa við Sigurð Kára í næstu viku.
Rétt svör: 1. 1993 2. Valentines Lost. 3. Upton Park. 4. David Beckham. 5. Stúdentaráð Háskóla Íslands. 6. Knútur.
7. Ramsay Street. 8. Grímsey. 9. Óbeisluð fegurð. 10. Rakel og Hildur.

„Það eru margir góðir staðir í Reykjavík
en gamla góða Grillið stendur alltaf fyrir
sínu. Mér líður alltaf vel á Grillinu.
Maturinn er góður og það sem skiptir
máli er að þjónustan er líka mjög góð.“

8. Hvaða eyju er lýst: Eyjan er 5,3
km² að stærð. Hæst er hún 105
metrar og fjarlægð frá Íslandi er 41
km?

N Sigurður Kári

N Hvað á að gera í sumar?
„Ég ætla að ferðast um landið
okkar. Ég geri mikið af því á hverju
sumri enda finnst mér fátt
skemmtilegra. Síðan er aldrei að
vita nema maður skelli
sér til útlanda í ágúst.“
Tinna Hrafnsdóttir
leikkona
„Sumarið er mjög
opið hjá mér.
Vonandi get
ég skemmt
mér og
komið mér
áfram í

„Í sumar ætla ég að leika við
strákana mína. Við ætlum ekki til
útlanda en förum
örugglega saman í
útilegur og svo
ætla ég að
spila golf.“
„bransanum“. Ég ætla að fara að
læra tækniteiknun í Iðnskólanum í
Reykjavík í haust svo ég hef
hugsað mér að vinna eins
og geðsjúklingur fram að
því.“
Guðný Pála Rögnvaldsdóttir söngkona

Sigmar
Vilhjálmsson
fjölmiðlamaður

„Ég fer með manni og barni til
Hamptons og Manhattan. Við
ætlum að skipta við vini um
íbúð sem er frábær leið til
að fara í gott og langt
sumarfrí án þess að
fara á hausinn vegna
hótelkostnaðar. Við
verðum í mánuð og ég
hlakka mikið til.“
Bryndís Ísfold
Hlöðversdóttir,
frambjóðandi
Samfylkingarinnar
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j³a_\³h_j_bWd|bWd]jijWh\_e][h
kcb[_]khkdZ_hXd_d]kh\oh_h
\hWc^WbZid|cl_ia_fjW\h³_$
<hWcjWhidl_ia_fjWZ[_bZWh[h0
7l[hW\ohijWlWb\baii[cl_bbb³hW
l_ia_fjW\h³_|ßibWdZ_$
7l[hW\ohijWlWb\oh_hj³a`W
e]ije\dWdWi[cl_b`Wh|W
W\XkhW\baj_bijWh\Wi[c^[\kh
l_ia_fjWc[ddjkd$

L_bW]WZ[_bZ>|iabWdiH[oa`Wla
[hXe_c[jdWWh\kbbje]djcW#
b[]jbW]Wd|ci[cc_WhW l
Wjiah_\W_hd[c[dZkhl[h_
\hWchiaWhWdZ_b]\h³_d]Whe]
\h[cijkh|idkil__$BW]WZ[_bZ
>H[hXhWkjho`WdZ_djcWl³_d]k
bW]Wd|ci^h|bWdZ_"^lehji[c
b_j_[hj_bia_fkbW]id|ci_di[W
a[ddibkW\[hW$Leh_(&&-jiah_\Wh
bW]WZ[_bZ\ohijkbW]Wd[cWdWc[
\kbbdWWhfh\b]\h³_[\j_h\_cc
|hW]hkdd#e]c[_ijWhWd|c$

A[ddibk\h³_#e]b^[_bikZ[_bZXkh
djje]if[ddWdZ_d|c\oh_h\W]\ba"
i[cl_ddkhW lWc[ddjWXhde]
kd]c[dd_"[\bW heiaW [_hhW"^[_bik
e]l[b\[h$D|c_[h³jbW [_ci[c
l_b`Wl_ddWWl[b\[h[_dijWab_d]W
iWc\bW]_dk"ilei[c\bW]i#e]
^[_bXh_]_i `dkijke] [_ci[cl_b`W
W\bWiha[ddibkhjj_dZWe]l_ddW
_ddWdiabWa[h\_i_di$C[]_dcWhac_
Z[_bZWh_ddWh[hW^W\W|^h_\|
c[ddjkde]^[_bik `Wh_ddWh$L_
Z[_bZ_dW[hXe_kff|d|c|\`hkc
il_kc0B^[_bik\h³_"ij³h\h³_"
 hjjW\h³_e]a[ddibk\h³_$

Aoddjk hd|c>H|mmm$^h$_i

KciadWh\h[ijkh[hj_b)'$cW$
E<7DB;?J?(>z<787AA?/AH?D=B7D'
IßC?0+//,(&&mmm$^h$_i

Dndur

gott ver

99.989

kr.

Fullt ver 149.989
149
14
499.989
HVbhjc\A:('G('
('¹A89kZ\\h_ckVge
=9IK]{h`Zgejh_ckVge
&(++m,+-ejc`iVjeeaVjhc
BncYbncY&ijcZg
9K>!8dbedcZci!H86GIm'!
E89"hjW!8dbedh^iZ
d\H"k^YZd

32" LCD

148.989

44.989
19" LCD

:cdmAIK,*&.L=9
&.¹A89WgZ^Âi_VaYhh_ckVge
&'-%m&%')ejc`iVjeeaVjhc
Egd\gZhh^kZHXVc
=9GZVYn
&-lhiZgZ]a_Â`Zg[^
HXVgi!8dbedcZci!HK=H!
8K7Hd\]ZngcVgiahiZc\^
9K>iZc\^

kr.

Idh]^WV(,LA++OH
(,»»A89WgZ^Âi_VaY
&(++m,+-ejc`iVjeea#
6Xi^kZk^h^dcA89
Egd\gZhh^kZhXVc
(%lC^XVbhiZgZ]a_Â
'HXVgiG<7!'
=9B>!HK=H!8K7H!
8dbedcZcid\
]ZngcVgiahiZc\^

37" LCD

Fullt ver 5
544 9899
54.989

37" LCD

229.989

kr.

kr.

HVbhjc\A:)%H,&
)%¹A89kZ\\h_ckVge
=9GZVYn
9C>ZhiV[g¨cbncYk^cchaV
JeeaVjhc/&(++m,+-
BncYbncY&ijcZg
=9B>!8dbedcZci!H86GIm'!
E89"hjWd\H"k^YZd
<VbZbdYZ

Fullt ver
DECJC6GIÏB>
B{cjYV\Vi^a[hijYV\V`a#&&"&.#
AVj\VgYV\V`a#&&"&-d\HjccjYV\V`a#&'"&-#

40" LCD
Fullt ver

Frb¾r
t¾kjakaup

HVbhjc\A:(,H,&
(,¹A89kZ\\h_ckVge
=9GZVYn
9C>ZhiV[g¨cbncYk^cchaV
JeeaVjhc/&(++m,+-
BncYbncY&ijcZg
=9B>!8dbedcZci!H86GIm'!
E89"hjWd\H"k^YZd
<VbZbdYZ

Fullt ver 199.999
9 9999

Fullt ver 199.989
999 899

184.989
40" LCD

159.989

kr.

kr.

Hdcn@9A)%J'%%%:
)%¹=9&+/.A89h_ckVge
&(++m,+-ejc`iVjeeaVjhc
Egd\gZhh^kZHXVc
=9GZVYn
H`ZgeV/&#%%%/&
C^XVbhiZgZ]a_Â`Zg[^
'mHXVgi!=9B>!HK=H!
8K7Hd\]ZngcVgiahiZc\^
K<6iZc\^

249.989

kr.

42" Plasma

E^dcZZgE9E)',M6
)'¹EaVhbVh_ckVge
=9GZVYn
&%')m,+-ejc`iVgjeea#
H`ZgeV/(%%%/&
7^giV/&&%%XY$b'
9^gZXi8dadg;^aiZg'
B^`a^giZc\^b\jaZ^`V

Fullt ver
B6M$@Vjeic^&$'&%<VgÂVW¨$Hb^)&'''%%
B6M$@Vjeic^&$'&%<VgÂVW¨$Hb^)&'''%%
K^ÂZgjbWZ^ci{bi^>@:6
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6ERSLUN

ÞJÓNUSTA
(REINGERNINGAR

4IL SÎLU "URSTNER ¹RGl 3EM NÕTT µMSIR
AUKAHL FYLGJA 5PPL Å S  

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

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

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

,YFTARAHJËLBARÈAR FR¹
4RELLEBORG

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

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


&LUG
,¾RÈU LISTFLUG Å SUMAR

&LUGSKËLI !KUREYRAR VERÈUR MEÈ N¹M
SKEIÈ Å LISTFLUGI Å SUMAR 6IKA Å SENN 6ERÈ
 Ö 5PPL Å S    &LUGNAMIS
(LUTUR Å &LUGKLÒBBI ¥SLANDS TIL SÎLU VERÈ
 ÖÒS .¹NARI UPPLÕSINGAR Å S 
 ®RN

(JËLBARÈAR

3L¹TTUVÁLAMARKAÈURINN

'ARÈYRKJA
&URU ELDHÒSBORÈSTOFUSETT ST¾KKANLEGT
BORÈ  STËLAR 6  Ö 5PPL  

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


(VAÈ SKIPTIR ÎLLU M¹LI
WWWSKIPTIMARKADURIS
¶Ò F¾RÈ AÈ SKR¹ FRÅTT TIL 

4EK AÈ MÁR HELLULAGNIR ¹SAMT ÕMSUM
LËÈAFRAMKV¾MDUM OSF &LJËT ÎRUGG OG
GËÈ ÖJËNUSTA (ELLISBÒINN  

,ISTMUNIR EFTIR 'UÈMUND FR¹ -IÈDAL
TIL SÎLU SK¹L HAFMEYJUÎSKUBAKKI OFL
%INNIG HANDSNÒIN SAUMAVÁL FR¹ 
5PPL Å S     

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

3L¹TTUVÁLAMARKAÈURINN
6AGNHÎFÈA  2VK 3  
4EK AÈ MÁR AÈ SL¹TT FYRIR HÒSFÁLÎG OG
EINSTAKLINGA OG KLIPPINGAR OG UMHIRÈU ¹
GÎRÈUM 5PPL Å S  

'ARÈYRKJA

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

"ËKHALD

.ÕLEGUR DÎKKBRÒNN LEÈURSËFI ÒR )KEA
SELST ¹  ÖÒS KOSTAR NÕR  ÖÒS  4VÎ
NÕLEG SKILRÒM ÒR -ÅRU TIL SÎLU 6ERÈ 
ÖÒS STK 5PPL Å S   
4IL SÎLU -ICHELIN XX2 GËÈ SUM
ARDEKK %INNIG TIL SÎLU  H¹RGREIÈSLUSTËL
AR 3   
6EGNA FLUTNINGA ER ALLT TIL SÎLU "ORÈSTOFA
SVEFNHERBERGI OMA 4IL SÕNIS EINGÎNGU
  APRÅL +OMIÈ OG GERIÈ GËÈ KAUP
3  

'EFINS
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 

 STK -ICHELIN UNDAN ,# 2
%K  ÖÒS KM 6ERÈ  ÖÒS KR 3 


«SKA EFTIR ÅSSK¹P OG ÖVOTTAVÁL GEFINS M¹
VERA BILAÈ 5PPL Å S  

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

«SKAST KEYPT

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

«SKA EFTIR INNVERTER SEM BREYTIR V
Å V MINNST W5PPL Å S 


-¹LARAR

6ANTAR

6ARAHLUTIR
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

0ARTASALAN 3ÅMI  

!LLT Å BAÈHERBERGI OG ELDHÒS 5PPL Å S
 
«SKA EFTIR AÈ KAUPA ËDÕRAN ÅSSK¹P OG
ÖURRKARA 5PPL Å S  

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

6ÁLAR OG VERKF¾RI

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

"ÅLAÖJËNUSTA

6ARAHLUTIR Å 67 'OLF 0OLO OG 9ARIS
2ENAULT +ANGOO 6IÈGERÈIR +AUPI BÅLA
5PPL Å S     

"ÅLHLUTIR +APLAHRAUNI 
3  

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

KEYPT
& SELT
,YFTARAR

4IL SÎLU

2ENNIBEKKIR MEÈ STIGLAUSRI HRAÈASTÕR
INGU SBORG 3MIÈJUVEGI  3 


µMISLEGT

.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  

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

6ORTILBOÈ

+ÎRFUBÅLALEIGAN

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

"ESTA LAUSN FYRIR ÖRÎNG RÕMI !DDCO EHF
3   EÈA ADDCO ADDCOIS

.OKKRIR RAFHITAÈIR  MANNA NUDDPOTTAR
¹ VORTILBOÈI FR¹B¾RT VERÈ ²RVAL LITA 
VATNS OG LOFTSTÒTAR LJËS Å BOTNI ÒTVARP
OG TENGI FYRIR #$ TVÅSKIPT LOK MEÈ
GEYMSLUGRIND 4RAPPA TIMBURKL¾ÈNING
FJËRAR D¾LUR OG HITARI 3JËN ER SÎGU
RÅKARI ¥SRÎR (RINGHELLU  (AFNARFIRÈI
SÅMI  

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

3P¹DËMAR

®NNUR ÖJËNUSTA

3NYRTING

!NTÅK

(ÒSN¾ÈI ËSKAST
«SKA EFTIR STÒDÅËÅBÒÈ EÈA  HERB FYRIR
EINSTAKLING MIÈSV¾ÈIS 3  

'UÈMUNDUR «LI
3CHEVING

-ËTURHJËLAKLÒBBURINN SKUTLURNAR ËSKAR
EFTIR HÒSN¾ÈI   FM M¾TTI VERA
PL¹SS FYRIR HJËL ÖË EKKI SKILYRÈI ALLT TEKIÈ
TIL GREINA 3VÎR SENDIST ¹ GUDBJORG
SKUTLURIS

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

4EK AÈ MÁR MEINDÕRA
VARNIR
'EGN NAGDÕRUM SKORDÕRUM
¹TTF¾TTLUM OG FUGLUM %YÈI
GEITUNGABÒUM OG ÒÈA FYRIR
KÎNGULËM ²TVEGA ALLAN BÒNAÈ
GERI VERÈTILBOÈ FYRIR HEIMILI
OG FYRIRT¾KI (EF SÁRH¾FT MIG
Å MEINDÕRAVÎRNUM (!##0
UMHVERFI
5PPLÕSINGAR OG PANTANIR Å SÅMA
  'EYMDU AUGLÕSING
UNA

3TËR ÅBÒÈ ËSKAST Å 2VK MEÈ HÒSGÎGNUM
FYRIR FAGMENN 5PPL Å S  
+¾RU DÕRAVINIR -¾ÈGIN UTAN AÈ LANDI
ËSKA EFTIR JA HERB ÅBÒÈ ¹ HÎFUÈB
SV¾ÈINU FR¹ OG MEÈ JÒNÅ %RUM MEÈ
HUND OG  INNIKETTI HÒSHJ¹LP KEMUR
VEL TIL GREINA ERUM REYKLAUS 5PPL Å S
 

4ILBOÈ ËSKAST Å PÅPULAGNIR

«SKA EFTIR TILBOÈI Å SM¹V¾GILEGT PÅPU
LAGNAVERKEFNI Å ELDHÒSI OG BAÈHERBERGI
5PPL GEFUR 3ËLEY Å S  

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

3/3 HÒSN¾ÈI ËSKAST

0AR M BÎRN BR¹ÈVANTAR   HERB ÅBÒÈ
HELST ¹ SV  FYRIR M¹NAÈARMËT 3KILV
GR HEITIÈ -EÈM¾LI EF ËSKAÈ 3 
 (ILDUR

$ÕRAHALD
3UMARBÒSTAÈIR

"ÒSLËÈAFLUTNINGAR

HEILSA

"ÒSLËÈA FLUTN PÅANË FLUTN OG ALLIR
ALMENNIR FLUTN !UKAMAÈUR EF ËSKAÈ ER
-* FLUTNINGAR 3     
"ÒSLËÈAGEYMSLA /LIVERS GEYMIR BÒSLËÈIR
INNSIGLAÈAR Å PLASTI ¹ BRETTUM 3TARFAÈ Å
 ¹R 'EYMT Å VÎKTUÈU OG UPPHITUÈU
HÒSN¾ÈI 3     
3¾KJUM OG SENDUM BÒSLËÈIRNAR

3OLID 'OLD
3OLID 'OLD KATTAMATUR
 KG 
$ÕRAB¾R

(EILSUVÎRUR

(LÅÈASM¹RA  OG 3M¹RALIND
+ËP WWWDYRABAERIS

0 RNASON

(LIÈ

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

 GÎNGUSTÅGA HEIMREIÈAR VEGI GIRÈING
AR BEITARHËLF OFL -IKIÈ ÒRVAL MARGAR
GERÈIR OG ST¾RÈIR 3MÅÈAÈ ÒR GALVAN
ISERUÈU ST¹LI ®FLUGIR BURÈARSTAURAR
EINNIG STAURAR MEÈ L¾SINGU NOKKRAR
GERÈIR 6ÁLABORG +RËKH¹LSI &  2VK
  .JARÈARNESI   !K 


"ÒSLËÈAFLUTNINGAR

OG ALLIR ALMENNIR FLUTN !UKAMAÈUR
MENN EF ËSKAÈ ER 3TËR S  
MILLIST¾RÈ S  
%RT ÖÒ AÈ FLYTJA "ÒSLËÈAFL FYRIRT¾KJAFL
PÅANËFL OFL %XTRA STËR BÅLL &LUTNINGAÖJ
-IKAELS 3   WWWFLYTJAIS

9ORKSHIRE 4ERRIER HVOLPAR TIL SÎLU TTBËK
FR¹ (2&¥ 5PPL Å SÅMA HJA )NGU Å SÅMA
  OG IFE INTERNETIS
#HIHUAHUA HVOLPAR TIL SÎLU SPRAUTAÈIR
ÎRMERKTIR OG MEÈ ¾TTBËK 3ÅMI 


(ÒSAVIÈHALD

TT ÖÒ G¾LUDÕR KÅKTU ¹ NÕJU SÅÈUNA
WWWDYRALIFIS 3TËRHÎFÈA  S 


.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  

M¹N L¾ÈA F¾ST GEFINS V HEIMILIS
AÈST &YLGIR ÕMSL MEÈ 5PPL Å S 


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

'EYMSLUHÒSN¾ÈI
¶INN EIGIN GEYMSLUBÅLSKÒR   OG 
M %INNIG BRETTI "ÒSLËÈIR FYRIRT¾KI
IÈNAÈARMENN 5PPHITAÈ OG VAKTAÈ 3
  WWWGEYMSLAEITTIS

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

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

'ISTING
/RLOFSHÒS ¹ !KUREYRI

4IL LEIGU ORLOFSHÒS  KM FR¹ !KUREYRI
LEO INTERNETIS 3   ,EË

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

!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

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

ATVINNA

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

!TVINNA Å BOÈI

0OOL BORÈ TIL SÎLU
4AKTU ÖÁR TAK -EÈ (ERBALIFE N¾RÈU
¹RANGRI OG BETRI LÅÈAN %RLA "JARTMARZ S
  WWWECOIS
-ISSTI  KG ¹  VK ¶Ò GETUR ÖAÈ LÅKA
MEÈ (ERBALIFE 2ANNVEIG  
WWWHEILSUVALTOPDIETIS
"OTNLAUS ORKA BETRI LÅÈAN (ERBALIFE
3HAPEWORK (EILSUR¹ÈGJÎF OG EFTIRFYLGNI
+AUPAUKI FYLGIR (ALLDËRA "JARNA HJÒKR
UNARFR¾ÈINGUR WWWHALLDORABJARNAIS
3     

HEIMILIÐ

4IL SÎLU ER 0OOL BORÈ 2OYAL  FT
MEÈ MYNTMATARA OG VEL MEÈ
FARIÈ ,JËS FYLGJA .ÕTT OG LÅTIÈ
NOTAÈ &¾ST ¹ FR¹B¾RU VERÈI
5PPLÕSINGAR I SÅMA  

(REINGERNING

HÚSNÆÐI
&¾ÈUBËTAREFNI

(ÒSAVIÈHALD

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

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

4RÁSMÅÈI
3ËLPALLAR OG GIRÈINGAR

4ÎLVUR
6ANDAÈAR TÎLVUVIÈGERÈIR

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

4VEIR SMIÈIR TAKA AÈ SÁR SËL
PALLA OG GIRÈINGASMÅÈI 6ÎNDUÈ
OG GËÈ VINNUBRÎGÈ
5PPL Å SÅMA   'UNNAR
OG   +ELI

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


.UDD
6ILTU NUDD  (AFÈU SAMBAND Å SÅMA
 
+OMDU Å NUDD 5PPL Å S  
.UDD NUDD NUDD 5PPL Å S  

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

(ÒSGÎGN

RANGUR MEÈ (ERBALIFE 2¹ÈGJÎF OG EFT
IRFYLGNI %DDA "ORG WWWLIFSSTILLIS 3
 

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

"ÅLSKÒR ËSKAST EÈA LÅTIÈ IÈNAÈARHÒSN¾ÈI
5PPL Å S  

µMISLEGT

®KUKENNSLA

2AFVIRKJUN

"ÅLSKÒR

(ÒSN¾ÈI Å BOÈI
/LD #HARM "ORÈSTOFUBORÈ OG  BORÈ
STOFUSTËLAR TIL SÎLU 3ÅMI   
 

!MERÅSKT RÒM

4IL SÎLU NÕLEGT AMERÅSKT RÒM X 
ÖÒS 5PPL Å S  

'EFINS
 ¹RA !RISTON 5PPÖVOTTARVÁL F¾ST GEF
INS ÖARNAST SM¹ LAGF¾RINGAR 3ÅMI 


6INS¾L BLOKK Å VESTURB¾ SKAMMT FR¹
+2 VELLI BJÎRT OG SNOTUR JA HERB ÅBÒÈ
¹SAMT GEYMSLUM 3TËRAR SVALIR ¶VOTTAH
¹ H¾ÈINNI ,EIGA ¹ M¹N  ÖÒS INNIF
HÒSSJ OG HITI ,EGGJA ÖARF FRAM BANKA
¹BTRYGGINGAVÅXIL SEM SVARAR JA M¹N
LEIGU %NGIN G¾LUDÕR !ÈEINS REGLUS OG
SKILVÅSIR LEIGJ 3   EH KL 
(ERB TIL LEIGU ¹ SV¾ÈI  !ÈEINS
REGLUSAMUR EINSTAKL KEMUR TIL GREINA
5PPL Å S  
'OTT  FM HERBERGI TIL LEIGU Å KJALLARA
 3AMEIGINL %LDHÒS OG WC REYKLAUST
3ÅMI   0¹LL

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

"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

&®345$!'52  APRÅL 
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-OSFELLSBAKARÅ
-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

®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

%LDHÒSSTÎRF
!MERICAN 3TYLE
6ANTAR ÖIG GËÈA VINNU Å FÎSTU
VAKTAVINNUKERFI 2ËTGRËINN VEIT
INGAREKSTUR LEITAR AÈ GËÈU FËLKI
5PPLÕSINGAR VEITIR (ERWIG Å SÅMA
  'ËÈ ÅSLENSKUKUNN
¹TTA NAUÈSYNLEG
5MSËKNIR ¹ AMERICANSTYLEIS

6ILJUM R¹ÈA HRESSAN OG J¹KV¾È
AN AÈSTOÈARMANN TIL ELDHÒS
STARFA &ULLT STARF Å BOÈI !ÈEINS
ÅSLENSKUM¾LANDI UMS¾KJANDI
KEMUR TIL GREINA ,¹GMARKSALDUR
ER  ¹RA
5MSËKNIR ¹ STAÈNUM OG ¹
WWWKRINGLUKRAINIS EÈA S
 

3TÕRIMANN H¹SETA OG
BEITNINGAFËLK

VANTAR ¹  TONNA B¹T SEM ER GERÈUR ÒT
FR¹ $ALVÅK 5PPL Å S  

#AFÁ 6ICTOR ËSKAR EFTIR HRESSU
OG SKEMMTILEGU SUMARSTARFS
FËLKI B¾ÈI Å FULLA VINNU OG
HELGAR AUKAVINNU ÖJËNUM Å SAL
BARÖJËNUM OG UPPVÎSKURUM
&ÅN LAUN Å BOÈI FYRIR GOTT FËLK
2EYNSLA FÅN EN EKKI NAUÈSYN
5PPLÕSINGAR VEITIR "ALDUR Å
SÅMA  

3MIÈUR ËSKAST
-OSFELLSBAKARÅ
3KEMMTILEG
OG L¾RDËMSRÅK STÎRF 

"!+!2) «3+!34 «SKUM EFTIR DUGLEG
UM BÎKURUM Å TÅMABUNDIÈ SÁRVERKEFNI
TIL ÖRIGGJA M¹NAÈA .¹NARI UPPL VEITIR
2EYNIR ¹ STAÈNUM EÈA Å SÅMA 
  2EYNIR BAKARI EHF $ALVEGI
 +ËPAVOGI

(LUTASTÎRF ¹ 0IZZA (UT
'RÎFUMAÈUR ËSKAST
¹  TONNA GRÎFU
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  
5MHVERFISPRÕÈI

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

«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  

%RTU HRESS STUNDVÅS OG
¹TTU BÅL ,ANGAR ÖIG AÈ
VINNA ¹ STAÈ ÖAR SEM
GAMAN ER Å VINNUNNI
%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
«SKAR EFTIR STARFSFËLKI Å SAL Å
DAG KVÎLD OG HELGARVINNU
"ÅLSTJËRA OG FËLK Å SAL
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  
OG EINNIG INN ¹ WWWNINGSIS

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

"AKARÅ "ÅSTRË RMÒLA

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

3TARFSFËLK ËSKAST Å FULLT STARF OG HLUTASTARF
¹ KAFFIHÒS Å (AFNARFIRÈI HUGASAMIR
HAFIÈ SAMBAND Å S   3IGRÒN
CAFEHAFNARBORG INTERNETIS

(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    


3UMARSTARF

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

TILKYNNINGAR
µMISLEGT

3TARFSFËLK ËSKAST Å SAUÈBURÈ ¹ NORÈUR
LANDI Å -AÅ 3ÅMI  

6ANUR VÁLAMAÈUR MEÈ MEIRAPRËF ËSK
AST 5PPL Å S      
 

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

0EOPLE WANTED FOR WORK EVERYWHERE
)NFORMATION GIVES !LAN   EMAIL
AVM AVMIS

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

3N¾LANDSVIDEO Å -OS ËSKAR EFTIR STARFS
FËLKI Å DAG EÈA KVÎLD OG HELGARVINNU
 ¹RA ALDURST 5PPL Å S  

!LLRA BEST AÈALVERKTAKAR
3ERRANO (RINGBRAUT
!FGREIÈSLA

!TVINNA ËSKAST

%INKAM¹L

3J¹VARKJALLARINN
'ETUM B¾TT VIÈ OKKUR STARFS
FËLKI Å VEITINGASAL OG ¹ BAR 5M
ER AÈ R¾ÈA HELGAR OG KVÎLDVAKT
IR ¹SAMT FULLU STARFI
2EYNSLA ¾SKILEG EKKI NAUÈ
SYNLEG
 ¹RA OG ELDRI
5PPLÕSINGAR VEITTAR ¹ STAÈNUM
!ÈALSTR¾TI 

!ÈALHEIÈUR «SK
3IGURÈARDËTTIR
LÅFEINDAFR¾ÈINGUR ER SEXTUG
Å DAG

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

%NGAR SKULDIR (¾RRI
TEKJUR

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

4ILKYNNINGAR

9FIRMATREIÈSLUMAÈUR

!6- 3TARFSMANNALAUSNIR
GETA FUNDIÈ FYRIR YKKUR
FR¹B¾RA STARFSKRAFTA FR¹
%NGLANDI
B¾ÈI KARLA OG KONUR SVO SEM
BYGGINGARIÈNAÈI MATREIÈSLU
FËLK ÖJËNUSTUFËLK FËLK ÒR
TÎLVUGEIRANUM ®LL HAFA MIKLA
REYNSLU ¹ SÅNU SVIÈI !63TARFSMANNALAUSNIR 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
3J¹IÈ SÅÈUNA OKKAR WWWAVM
IS EÈA HRINGIÈ Å !LAN  
EMAIL AVM AVMIS

%ITT AF ST¾RRI HËTELUM 2EYKJAVÅKUR ËSKAR
EFTIR YFIRMATREIÈSLUMANNI TIL STARFA
HUGASAMIR SENDI UMSËKNIR OG FYRIR
SPURNIR ¹ VIGDIS ICEHOTELSIS
(¹SETA VANTAR STRAX Å  V TIL GR¹SLEPPU
VEIÈA ¹  T TRILLU FR¹ 3AUÈ¹RKRËKI 5PPL Å
S   EÈA  

3ÅÈASTA SÕNINGARHELGI
)NGUNN *ËNSDËTTIR HEFUR VERIÈ
MEÈ MYNDLISTARSÕNINGU Å %DEN
(VERAGERÈI UNDARFARIÈ HÒN SÕNIR
ÖAR SILKI OG VASLITAMYNDIR
6ERIÈ VELKOMINN

(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  

&!34%)'.)2

OPIÐ HÚS
TJARNARBAKKI 4 - 8 REYKJANESBÆ
LAUGARDAG OG SUNNUDAG MILLI 11.00 – 15.00
FULLBÚNAR SÉRHÆÐIR!

%LDHÒSSTÎRF
6ILJUM R¹ÈA HRESSAN OG J¹KV¾È
AN AÈSTOÈARMANN TIL ELDHÒS
STARFA &ULLT STARF Å BOÈI !ÈEINS
ÅSLENSKUM¾LANDI UMS¾KJANDI
KEMUR TIL GREINA ,¹GMARKSALDUR
ER  ¹RA
5MSËKNIR ¹ STAÈNUM OG ¹
WWWKRINGLUKRAINIS EÈA S
 

-EINDÕRAVARNIR
3UÈURLANDS EHF
6EGNA AUKNINGAR ¹ VERKEFNUM
ËSKUM VIÈ EFTIR LAGHENTUM
STARFSMÎNNUM Å FULLT STARF
ËTÅMABUNDIÈ
5PPLÕSINGAR Å SÅMA   ¹
MILLI  OG  OG ¹ WWWMEIN
DYRAVARNIRIS
Þetta fylgir hverri íbúð:
• Óvenju stórar og glæsilegar innréttingar.

Sérlega fallegar sérhæðir með sérinngangi í vönduðum 2ja hæða
húsum.

• Vandað eikarparket og flísar á gólfum.

3+%--4!.)2

Frum

-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    


Å SËLPALLASMÅÈI
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  
5MHVERFISPRÕÈI

4ÎLVUVIÈGERÈIR «SKUM EFTIR STARFSMANNI
STRAX ¹ VERSKT¾ÈI OKKAR 5M ER AÈ R¾ÈA
VIÈGERÈIR OG ÖJËNUSTA ¹ TÎLVUBÒNAÈI
'ËÈ TÎLVUKUNN¹TTA ¾SKILEG !LLAR FREKARI
UPPLÕSINGAR VEITIR 2IHCARD -AR *ËNSSON Å
SÅMA   2AFÎR EHF 3UNDABORG 
 2EYKJAVÅK

• Glæsilegt hornbaðkar.
• Þvottavél og þurrkari.
• AEG bakarofn og keramik helluborð með snertirofum.
• AEG eyju- eða veggháfur.

Íbúðirnar eru mjög rúmgóðar 97 fm – 130 fm, 3ja og 4ra
herbergja og skilast fullfrágengnar með vönduðum gólfefnum.
Húsin liggja stutt frá Reykjanesbraut sem verið er að tvöfalda og
því verður þægilegt að aka til Reykjavíkur á stuttum tíma.

• AEG uppþvottavél og ísskápur.
Hægt að fá fullbúinn bílskúr með íbúðum. 2,5 millj.
Afhending fljótlega!

VERÐ 18,4 millj. – 23,9 millj.

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

FULLBÚIN SÝNINGARÍBÚÐ Á STAÐNUM!
SÖLUAÐILAR:

Sölufulltrúar verða á staðnum
með nánari upplýsingar.

FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000
Halla Unnur Helgadóttir,
löggiltur fasteignasali
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!ÈALFUNDUR .ÕRRAR LÅFSSJËNAR

(JÒKRUNARFR¾ÈINGUR
(JÒKRUNARFORSTJËRI
(EILSUG¾SLAN "ÒÈARDAL

.Õ LÅFSSJËN HELDUR AÈALFUND ÖANN  MAÅ
Å 'RAFARVOGSKIRKJU KL  ¹  H¾È
&ARIÈ VERÈUR YÙR REIKNINGA FÁLAGSINS KJËSA ÖARF NÕJA STJËRN
OG ÎNNUR HEFÈBUNDIN AÈALFUNDAR M¹LEFNI R¾DD

3TJËRN .ÕRRAR LÅFSSJËNAR

(JÒKRUNARFR¾ÈINGUR ËSKAST TIL AÈ LEYSA AF HJÒKRUNARFOR
STJËRA Å JÒLI OG HLUTA AF ¹GÒST NK ¹ HEILSUG¾SLUSTÎÈINNI Å
"ÒÈARDAL

4¾KJAMENN
BÅLSTJËRAR OG VERKAMENN

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

.¹NARI UPPLÕSINGAR UM KJÎR HÒSN¾ÈI OG STARÙÈ VEITIR
SGERÈUR *ËNSDËTTIR HJÒKRUNARFORSTJËRI ¹ HEILSUG¾SLUSTÎÈ
INNI EÈA Å SÅMUM   OG   EINNIG FRAM
KV¾MDASTJËRINN Å SÅMA  

6EGNA MIKILLA VERKEFNA VANTAR OKKUR
T¾KJAMENN BÅLSTJËRA OG VERKAMENN TIL STARFA SEM FYRST
5MSËKNIR M¹ FYLLA ÒT ¹ HEIMASÅÈU (¹FELLS
WWWHAFELLIS EÈA ¹ SKRIFSTOFU OKKAR AÈ
3KEIFUNNI 

-AT ¹ UMHVERÙS¹HRIFUM

!TVINNA 6ERKSTJËRI

5PPLÕSINGAR VEITIR 'UNNAR Å SÅMA  

KVÎRÈUN 3KIPULAGSSTOFNUNAR UM
MATSSKYLDU FRAMKV¾MDA

.ÕTT HÒS EHF 3EYLUBRAUT   2EYKJANESB¾ FRAMLEIÈIR
OG BYGGIR EININGAHÒS &RAMLEIÈSLAN FER FRAM Å VERKSMIÈJU
FYRIRT¾KISINS AÈ 3EYLUBRAUT 

4UBSGTGØMLØTLBTU

3KIPULAGSSTOFNUN HEFUR TEKIÈ ¹KVÎRÈUN UM AÈ EFTIRTALIN
FRAMKV¾MD SKULI EKKI H¹È MATI ¹ UMHVERÙS¹HRIFUM SAM
KV¾MT LÎGUM UM MAT ¹ UMHVERÙS¹HRIFUM NR 
MSBR

3TARFSSVIÈ
$AGLEG STJËRNUN ¹ BYGGINGASTAÈ
'¾ÈAEFTIRLIT OG VINNA VIÈ ÖRËUN ¹ G¾ÈAKERÙ

BGHSFJ§TMVTUÚSG

Nettó í Mjódd óskar eftir að ráða
starfsfólk í 100% afgreiðslustörf.

"ORUN RANNSËKNARHOLU FYRIR NIÈURRENNSLISTILRAUNIR Å
TENGSLUM VIÈ (ELLISHEIÈARVIRKJUN 3VEITARFÁLAGINU ®LFUSI

(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

Leitað er að samviskusömum einstaklingum
VHPHUXÀMyWLU Dæ O UD RJ NXUWHLVLU t YLæPyWL
9HUVOXQLQHURSLQDOODYLUNDGDJD
IUiNO

KVÎRÈUNIN LIGGUR FRAMMI HJ¹ 3KIPULAGSSTOFNUN ,AUGAVEGI
  2EYKJAVÅK (ANA ER EINNIG AÈ ÙNNA ¹ HEIMASÅÈU
3KIPULAGSSTOFNUNAR WWWSKIPULAGIS
KVÎRÈUN 3KIPULAGSSTOFNUNAR M¹ K¾RA TIL UMHVERÙSR¹È
HERRA OG ER K¾RUFRESTUR TIL  MAÅ 

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

$OODQQiQDULXSSOèVLQJDUJHIXUYHUVOXQDUVWMyUL
iVWDæQXPé|QJODEDNND5H\NMDYtN

3KIPULAGSSTOFNUN

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

1HWWyHUUH\NODXVYLQQXVWDæXU
BMMUÓNBUJOOÈFJOVNTUB§
XXXOFUUPJTt7FS§CJSUNF§GZSJSWBSBVNQSFOUWJMMVS
5JMCP§JOHJMEBNF§BOCJSH§JSFOEBTU

"LSBOFTt"LVSFZSJt(SJOEBWÓLt.KØEE3FZLKBWÓLt4BMBIWFSm ,ØQBWPHJ

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000

&!34%)'.)2
Stærri íb. og sérh.

Básbryggja - Rvk.

Stærri íb. og sérh.

Mjög góð 5 herbergja 126,4
fm íbúð á tveimur hæðum.
Íbúðin er á 3. hæð (efstu) í nýlegu fjölbýli í Bryggjuhverfi.
Baðherbergi er á báðum
hæðum, flísalögð. Mikil lofthæð. Stórir gluggar gefa
íbúðinni skemmtilegt yfirbragð. Íbúðin er laus við
kaupsamning.
Verð 33,5 millj.

Kólguvað - Norðlingaholti
Tvær 4ra herbergja.127,5 fm
neðri sérhæðir. Aðeins 7 hús í
götunni. Íbúðirnar skilast tilbúnar til innréttingar. Lóð verður
frágengin þó án sólpalls. Hellulagt bílaplan með snjóbræðslu.
Stuttur afhendingatími.
Verð 29,5 millj. hvor eign.

Suðurlandsbraut 50
Bláu húsin v/Faxafen
husid@husid.is

Rað- og parhús

Sími 513 4300
Vilhjálmur Bjarnason

lögg. fast.sali

Helgi H. Jónsson

lögg. fast.sali

Frum

Guðný Guðmundsdóttir

sölumaður

Gunnar Magnússon

sölumaður

Hrafnhildur Helgadóttir

sölumaður

Kolbeinn Sigurðsson

sölumaður

Kristinn Erlendsson

sölumaður

Ólafur H. Haraldsson

sölumaður

Ólafur M. Sævarsson

sölumaður

Vilborg G. Hansen

sölumaður

Heimir H. Eðvarðsson

sölumaður

Vignir Daðason

sölumaður

Yngvi Laxdal

sölumaður

Rannveig Sveinsdóttir

2 herbergja

Sogavegur - Rvk.

Björt og góð 2ja herb. íbúð í
Sér inngangur í 48,4. fm
bjarta íbúð á jarðhæð. Anddyri með dúk á gólfi. Baðherbergi með dúk á gólfi,
góð innrétting og vaskur í
borði, skápur á vegg, sturta.
Eldhús með hvítri og beyki
innréttingu, parket á gólfi.
Stofa með parketi á gólfi.
Svefnherbergi með dúk á
gólfi. Panill í flestum loftum. Þvottahús og geymsla. Verð 12,9 millj.

Lækjarvað 15 – 25
110 Reykjavík

Lindarvað 2-14
Norðlingaholti

móttaka

Erla R. Guðmundsdóttir
Ómar Haraldsson

Fellasmári - Kóp.
Einstaklega vandað og snyrtilegt 147,2 fm raðhús á einni
hæð með innbyggðum 24,1
fm bílskúr með glæsilegum
garði og flottu útsýni innarlega í lítilli og sérlega fallegri
botnlangagötu í Smárahverfi
Kópavogs. Örstutt í alla verslun og þjónustu. Góð aðkoma,
engar tröppur eða pallar.
Glæsileg eign fyrir vandláta.
Verð 44,9 millj.

bókari
tölvuumsjón/frágangur

Ingvaldur Mar Ingvaldsson

framkv.stjóri

Höfum ávalt
nóg úrval eigna á skrá.

www.husid.is
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Nýtt á skrá
127,5 fm 4ra herbergja sérhæðir í tvíbýlishúsum.
Bílskúr fylgir efri hæðunum.
Fullbúnar að utan og tilbúnar til innréttingar að innan.
Hitalagnir í gólfi.
Að utan er húsið steinað í ljósum lit.
Lóðin fullbúin.
Bílaplan og aðkoma hellulögð.

•
•
•
•
•
•

Glæsilegar sérhæðir
AÐEINS TVÆR
HÆÐIR EFTIR
Bílskúr fylgir efri hæðum
Tilbúnar til inréttinga
Þvottahús innan íbúðar
Sérgarður fyrir báðar hæðir
Hús fullbúið að utan og lóð frágengin
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Rétt og rangt ölvunarakstur
5-2¨!.
5MFERÈARÎRYGGI

V

ikuna 23.-29. apríl stendur
yfir Alþjóðleg umferðaröryggisvika Sameinuðu þjóðanna.
Umferðarslys eru eitt stærsta
heilbrigðisvandamál sem heimurinn stendur frammi fyrir samkvæmt mati WHO, heilbrigðismálastofnunar Sameinuðu þjóðanna. Að fækka umferðarslysum
er á margan hátt auðveldara en að
vinna bug á mörgum þeim sjúkdómum sem leggja jafn marga
eða fleiri að velli en umferðarslys. Mikilvægt skref í rétta átt
er breytt viðhorf vegfarenda.
Finnst þér í lagi að t.d. flugumferðarstjóri, barnaskólakennari eða tannlæknir neyti áfengis í
starfi sínu? Við erum ekki að tala
um eitthvert fyllerí heldur að þeir
dreypi á aðeins einu glasi í starfi
sínu. Er það í lagi? Þessi spurning
er sett fram í nýjum auglýsingum
Umferðarstofu og Vínbúða sem
sjá hefur mátt í fjölmiðlum undanfarið.
50 þúsund Íslendingum (samkv.
viðhorfskönnun US og Ríkislögreglustjóra) finnst í lagi að aka
bifreið eftir að hafa neytt eins
áfengs drykkjar. Er sú ábyrgð
eitthvað minni? Getur verið að

það gæti einhvers misskilnings
eða skeytingarleysis í afstöðu
okkar til ölvunaraksturs?
Við skulum skoða nokkrar algengar ranghugmyndir varðandi
ölvunarakstur:
1) Ég er nýbúinn að borða svo
mikið þannig að mér er óhætt að
keyra.
2) Ég drakk svo lítið.
3) Það er í lagi að keyra því það er
svo langt síðan ég drakk síðasta
drykkinn.
4) Ég er að fara svo stutta vegalengd.
5) Ég keyri hvort eð er hægt og
varlega.
Þetta eru nokkrar af algengum
ranghugmyndum sem ökumenn
hafa þegar þeir, skertir athygli og
viðbragðsflýti, setjast undir stýri
og aka undir áhrifum áfengis.
Samkvæmt
umferðarlögum
má enginn vera undir áhrifum
áfengis eða annarra örvandi eða
deyfandi efna við stjórn vélknúins ökutækis. Ef lögregla mælir
áfengi í öndunarprófi ökumanns
hefur hún heimild til að banna
viðkomandi að halda áfram akstri
jafnvel þótt magn áfengis mælist
undir refsimörkum sem eru 0,5‰.
Þetta undirstrikar það að eftir
einn drykk má ekki aka!

máltíðar
skaltu
Áfengi lengir viðgera ráð fyrir því
bragðstíma ökumanns
að áfengið hafi
og dregur úr hæfni
letjandi áhrif á athans til að bregðast rétt
hygli þína og dómvið aðsteðjandi hættu.
greind.
Einnig minnkar hæfi2) Það þarf ekki
leikinn til að meta fjarnema einn drykk
lægð og hraða rétt.
til að hafa áhrif á
Sjónsvið þrengist. Ökugetu þína til að aka
maður á erfiðara með að
og á hæfni þína
meta hættur í jaðarsjóntil að bregðast við
sviði og getur því ekki
hættu.
brugðist eins örugglega
3) Það þarf að vera
við þeim.
liðinn langur tími
En skoðum þessar
frá því að þú neyttranghugmyndir
sem %).!2 -!'.²3
ir áfengis til að þú
minnst var á hér að -!'.²33/.
getir verið viss
framan.
um að áhrifanna gæti ekki lengur. Það getur borgað sig að bíða
1) Það að borða ofan í neyslu
í allt að sólarhring, allt eftir því
áfengis dugar skammt. Matur í
hve mikils er neytt.
maga dregur það lítið úr áhrifum
4) Komið hefur í ljós að flest slys
að þrátt fyrir neyslu staðgóðrar
eiga sér stað innan við 3 km frá
upphafsstað.
5) Það skiptir litlu þótt þú vandir
Finnst þér í lagi að t.d. flugþig við aksturinn því dómgreind
umferðarstjóri, barnaskólaþín og öll sú hæfni sem þarf að
kennari eða tannlæknir neyti
vera í lagi við akstur er skert.
Sama hvað þú vandar þig.
áfengis í starfi sínu? Við erum

ekki að tala um eitthvert fyllerí
heldur að þeir dreypi á aðeins
einu glasi í starfi sínu. Er það
í lagi?

Segjum að ölvaður ökumaður
sé á 90 km hraða. Ef viðbragðstími hans lengist um eina sekúndu vegna þess að hann hefur
neytt jafnvel lítils magns áfengis

þá er bifreiðin búin að fara u.þ.b.
25 metrum lengra en ef viðbragð
ökumannsins hefði verið óskert.
Þessir metrar geta skilið á milli
feigs og ófeigs.
Ef þú ferð út á lífið með vinum
þínum, fáðu þá hópinn til að tilnefna einhvern ábyrgan ökumann
úr hópnum. Sá tekur að sér að
koma þeim sem neytt hafa áfengis
á áfangastað. Svo er bara að láta
einhvern annan gegna þessu hlutverki næst. Vitanlega er einnig
hægt að taka leigubíl, strætó eða
fá far með einhverjum.
Ef þú átt þátt í umferðarslysi og
það mælist áfengi í blóðinu áttu
það á hættu að tryggingarfélagið
geri þig ábyrgan fyrir öllu tjóni
sem af hegðun þinni hlýst – jafnvel þótt mælanlegt magn áfengis
sé mjög lítið. Þetta getur gerst
jafnvel þótt þú hafir ekki valdið
slysinu.
Meðalfjöldi þeirra sem slasast alvarlega og látast í umferðarslysum á Íslandi af völdum
ölvunaraksturs eru 15 manns á
ári. Ölvunarakstur telst ekki til
mannlegra mistaka. Einstaklingur
sem veldur umferðarslysi vegna
ölvunar þarf að bera byrðar vítaverðs kæruleysis alla sína ævi.
Höfundur er upplýsingafulltrúi
Umferðarstofu.

Orka á tombóluprís
höfn eru enn öll á
dagskrá stjórnarflokkanna,
Sjálfstæðis- og Framsóknarflokks, sem
rkuverð
til
áfram vinna að því
stóriðju á Ísað færa auðlindlandi er leyndir landsins, þjóðararmál. En hvers
gersemi, sameign
vegna er því haldokkar allra, erlendið leyndu? Getur
um stórfyrirtækjverið að orkuverðum á silfurfati.
ið sé algerlega
Á meðan blæðir
óviðunandi og niðöðrum iðnaði, garðurgreitt af almennyrkjubændum og
ingi og íslenskum
almenningi á Ísiðnaði?
landi. Er ekki mál
Í Brasilíu eru báxítað linni?
námur sem súrál 34! ¶/2,%)&3$«44)2
er unnið úr og hráJafnvel ein og sér
efnið því á staðnum. Flutningser náttúra Íslands mikils virði
kostnaður er nær enginn og
og hægt er að nýta hana á margmengun vegna flutninga í lágvíslegan hátt. Að nýta náttúruna
marki.
til orkuöflunar er ein leið og þá
Til Íslands þarf að flytja hrámeð hámarksarðsemi enda er
efnin um hálfan heiminn jafnauðlindin ekki óþrjótandi.
vel alla leið frá Ástralíu, með
Nú er lögð áhersla á hversu
kostnaði og mengun.
hagstætt sé að virkja jarðÍ Brasilíu er launakostnaður
varma til stóriðju. Vissulega
miklu lægri en á Íslandi og því
er jarðvarmi endurnýjanlegallar framkvæmdir ódýrari.
ur en vatnið sem verið er dæla
Í Brasilíu eru risastór vatnsupp var þúsundir ára að seytla
orkuver svo álið þar er líka
niður í berggrunninn og hitna.
framleitt með vatnsorku. Í raun
Árið 1930 voru heitar laugar á
er í Suður-Ameríku notuð meiri
yfirborði í Reykjavík en nú þarf
vatnsorka í álbræðslur en hægt
að sækja vatnið á mörg hundruð
væri að framleiða á Íslandi með
metra dýpi. Enginn veit hversu
því að virkja hvern einasta læk
miklu heitu vatni má dæla upp í
og hver. Ólíkt því sem ráðamenn
jarðvarmavirkjunum á Reykjaá Íslandi hafa haldið fram, er
nesskaganum. Ef vatninu er
meirihluti áls í heiminum framdælt of hratt endurnýjast auðleitt með vatnsorku eða annarri
lindin ekki sem skyldi og gæti
endurnýjanlegri orku.
valdið skorti á heitu vatni. Þess
Hvort skyldi vera ódýrara
vegna eigum við að verja næstu
að framleiða ál á Íslandi eða í
árum í að rannsaka og læra á
Brasilíu ef orkuverðið er undnýtingu jarðvarmans á þeim
anskilið?
svæðum sem við notum nú
Hvort skyldi vera umhverfis
þegar til orkuvinnslu. Þá fyrst
Til að vinna upp flutningskostnvitum við hvernig best má nýta
að hráefnis og gríðarlegan
jarðhitann og sú þekking er
mun á launakostnaði við byggverðmæt útflutningsvara.
ingu virkjana, álvera og rekstHvað varðar vatnsaflsvirkjur þeirra verður orkuverðið á
anir gildir það sama, það er
Íslandi að vera lágt. Svo lágt
aldrei þess virði að sökkva stórað fjárfestingin borgi sig fyrir
um svæðum fyrir stundargróða
álrisana. Það er því ljóst að ísfárra á kostnað framtíðarinnar.
lensk orkufyrirtæki eru að undirVið verðum að umgangast
bjóða þróunarlönd í orkuverði
auðlindir landsins af varúð og
og valda um leið meiri mengun
virðingu. Leyfum ám og vötnmeð hráefnaflutningi yfir hálfum að renna til sjávar uns þörfan heiminn. Sá eini sem græðir
in fyrir orku þeirra er brýn
til lengri tíma litið er stóriðjan,
nauðsyn fyrir þjóðarhag. Látum
erlend fyrirtæki sem fá orkuna
Kerlingarfjöll, Grændal, Torfaá útsölu og arðurinn rennur til
jökulssvæðið og öll hin jarðhitaútlanda. Ekki má heldur gleyma
svæðin sem enn eru ósnortin
því að náttúran sem lendnjóta vafans því fegurð þeirra
ir á höggstokki orkuútsölunnog fjölbreytileiki er auðlegð.
ar er ekki metin til verðs heldur fylgja ómetanleg náttúruHöfundur skipar 1. sæti
auðævi með í kaupbæti. Álver í
Íslandshreyfingarinnar í
Helguvík, Húsavík og ÞorláksSuðurkjördæmi.
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NEXT BÝÐUR Í BÍÓ

ALLIR SEM VERSLA FYRIR MEIRA EN
3.000 KR. Í NEXT UM HELGINA FÁ
BÍÓMIÐA Á STÓRMYNDINA NEXT

Kringlunni sími 551 3200
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„Ég hef aldrei verið stuðningsmaður þess að fara í
stríð, nema því sé ætlað að
koma á friði.“
TJ¹NDI FORSETI "ANDARÅKJANNA
OG HERSHÎFÈINGI Å BORGARASTYRJ
ÎLDINNI F¾DDIST ÖENNAN DAG
FYRIR  ¹RUM

TIMAMOT FRETTABLADIDIS

¶%44! '%2¨)34  &92)2 +2)34

-%2+)3!4"52¨)2

Sköpun alheimsins

 'ULLFOSS LEGGUR AF STAÈ TIL

 ÖESSUM DEGI ¹RIÈ  FYRIR
+RIST VAR ALHEIMURINN SKAPAÈ
UR AÈ MATI ÖÕSKA STJÎRNUFR¾È
INGSINS *ËHANNESAR +EPLER SEM
HEFUR VERIÈ TALINN UPPHAFSMAÈUR
NÒTÅMAVÅSINDA
+EPLER SEM F¾DDIST 
DESEMBER  ER ÖEKKTASTUR
FYRIR KENNINGAR SÅNAR UM HREYF
INGAR REIKISTJARNA ¥ H¹SKËLAN¹MI
SÅNU RANNSAKAÈI HANN KENNING
AR +ËPERNIKUSAR UM STAÈSETN
INGU REIKISTJARNANNA Å SËLKERF
INU +ËPERNIKUS HÁLT ÖVÅ FRAM AÈ
SËLIN EN EKKI JÎRÈIN V¾RI MIÈ
PUNKTUR SËLKERFISINS OG VAKTI SÒ
KENNING VITASKULD GRÅÈARLEGA AT
HYGLI ¹ SÅNUM TÅMA
RIÈ  SETTI +EPLER FRAM

2%)+)34*!2.! +ENNINGAR +EPLERS
UM HREYFINGAR REIKISTJARNA HAFA
HAFT MIKIL ¹HRIF ¹ AÈRA VÅSINDA
MENN

FYRSTU KENNINGAR SÅNAR UM HREYF
INGAR REIKISTJARNANNA ¶¾R VORU
EKKI ¹LITNAR MERKILEGAR FREKAR EN
AÈRAR KENNINGAR HANS ¹ MEÈAN
HANN VAR ¹ LÅFI EN Ö¾R ¹TTU SÅÈAR
EFTIR AÈ HAFA MIKIL ¹HRIF ¹ ENSKA
ST¾RFR¾ÈINGINN 3IR )SAAC .EW
TON OG KENNINGAR HANS UM
ÖYNGDARAFLIÈ +EPLER GERÈI EINNIG
MIKILV¾GAR RANNSËKNIR ¹ ÖVÅ
HVERNIG MANNSAUGAÈ HEGÈAR SÁR
AUK ÖESS SEM HANN HAFÈI SÅN
¹HRIF ¹ HEIM ST¾RÈFR¾ÈINNAR
(VAÈ VARÈAR KENNINGU HANS
UM SKÎPUN ALHEIMSINS HRÎKTU
VÅSINDAMENN HANA SÅÈAR MEIR
MEÈ KENNINGUNNI UM STËRA
HVELL -UNAÈI ÖAR   MILLJÎRÈ
UM ¹RA ¹ ÒTREIKNINGUNUM

.EW 9ORK OG KEMUR ÖAÈAN
M¹NUÈI SÅÈAR (ANN ER
FYRSTUR ÅSLENSKRA SKIPA MEÈ
ÅSLENSKUM SKIPSTJËRA OG
¹HÎFN TIL AÈ SIGLA MILLI ¥S
LANDS OG !MERÅKU SÅÈAN ¹
DÎGUM ,EIFS HEPPNA
 "RESKI HERINN HANDTEKUR
TVO RITSTJËRA ¶JËÈVILJANS
OG BLAÈAMANN FLYTUR Ö¹
TIL "RETLANDS ÖAR SEM ÖEIR
VORU Å HALDI Å ÖRJ¹ M¹NUÈI
FYRIR AÈ ¾SA UPP VERKA
MENN GEGN "RETUM
 'UÈMUNDUR 'UÈMUNDS
SON HELDUR SÅNA FYRSTU
SÕNINGU ¹ ¥SLANDI  ¹RA
GAMALL ,ISTAMAÈURINN TËK
SÅÈAR UPP NAFNIÈ %RRË
 .IXON FYRRVERANDI "ANDA
RÅKJAFORSETI ER JARÈSETTUR Å
+ALIFORNÅU

3%845'3!&-,) 2ARIK OHF FAGNAR SEXTÅU ¹RA AFM¾LI 2AFMAGNSVEITNA
RÅKISINS MEÈ M¹LÖINGI Å 3ALNUM Å DAG
&2¡44!",!¨)¨'6!

Afmæli RARIK
Rafmagnsveitur
ríkisins
fagna 60 ára afmæli með afmælismálþingi í dag. Yfirskrift málþingsins er Rafmagn í fortíð, nútíð og framtíð. Það hefst að loknum
aðalfundi RARIK ohf. og
er öllum opið. RARIK ohf.
tók til starfa 1. ágúst 2006,
þegar það tók við rekstri
Rafmagnsveitna
ríkisins,
sem höfðu starfað frá 1. janúar 1947. Í fréttatilkynningu
frá Rarik segir: „Blásið er
til málþingsins nú til þess að
fagna stórafmælinu, minnast sögu RARIK og horfa til
framtíðar með nýju rekstrarformi.“

Jón Sigurðsson iðnaðarráðherra opnar málþingið með
ávarpi. Þorsteinn Pálsson,
ritstjóri Fréttablaðsins, flytur erindi um breytt viðhorf
til auðlinda og eignarréttar. Þá fjallar Sveinn Þórðarson sagnfræðingur um sögu
rafmagns hér á landi síðustu
100 ár. Guðný Sverrisdóttir, sveitarstjóri Grýtubakkahrepps, segir frá því þegar
rafmagn kom á æskuheimili
hennar. Steinunn Huld Atladóttir ræðir að lokum umhverfisstefnu fyrirtækisins.
Málþingið fer fram í Salnum í Kópavogi og hefst
klukkan 14 í dag.

¥3,%.3+ &2¨) ¥ 500'!.') ¶ËRÈUR )NGI 'UÈJËNSSON FORMAÈUR &ÁLAGS ÅSLENSKRA FR¾ÈA SEGIST HAFA LAGT SÁRSTAKA ¹HERSLU ¹ AÈ GEFA UNGU FËLKI
T¾KIF¾RI ¹ RANNSËKNARFUNDUM VETRARINS
&2¡44!",!¨)¨(®2¨52
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&ÁLAG STOFNAÈ AF ELDMËÈI
Útför föður okkar, tengdaföður, afa,
langafa, bróður og mágs,

Skúla Þórðarsonar
fer fram frá Akraneskirkju 30. apríl kl. 14.00.
Bragi Skúlason
Hrafnhildur Skúladóttir
Hafdís Skúladóttir
Sigríður Birna Bragadóttir
Ámundi Steinar Ámundason
Hafdís Anna Bragadóttir
Sara Skúlína Jónsdóttir
Arnar Ólafsson
Skúli Bragi Magnússon
Bragi Þórðarson
Birgir Þórðarson
Hilmar Þórarinsson

Anna Þuríður Kristbjörnsdóttir
Ólafur Jón Guðmundsson
Magnús Árnason
Sigurjón Þorsteinsson
Hrafnhildur Vala Grímsdóttir
Grímur Arnar Ámundason
Arnar Már Símonarson
Árni Þórður Magnússon
Elín Þorvaldsdóttir
Ása Gústavsdóttir

Við þökkum innilega öllum þeim sem auðsýndu okkur samúð og hlýhug vegna andláts okkar ástkæru móður, tengdamóður,
ömmu og langömmu,

Soffíu Jóhannsdóttur
frá Skálum á Langanesi.

Sérstakar þakkir viljum við senda starfsfólki Hrafnistu
í Hafnarfirði fyrir góða umönnun.
Guðbjörg Nielsen
Kári Nielsen
Fróði Indriðason
Leena Janus
Kristján Indriðason
Kristín María Indriðadóttir Kristinn Óskarsson
Guðmundur Hólm Indriðason
Ragnar Indriðason
Aðalheiður Daníelsdóttir
Birgir Indriðason
Rut Indriðadóttir
Pétur Bolli Jóhannesson

Félag íslenskra fræða fagnar 60 ára
afmæli sínu í dag. „Félagið var stofnað 27. apríl 1947. Þá var lýðveldið enn
kornungt, og mikill eldmóður og bjartsýni í hugum fólks,“ sagði Þórður Ingi
Guðjónsson, formaður félagsins. Á
meðal stofnenda félagsins voru margir þjóðkunnir menn, á borð við Kristján
Eldjárn, Sigurð Nordal, Ásgeir Blöndal
Magnússon og Einar Ólaf Sveinsson.
Að sögn Þórðar var upphaflegur tilgangur þess tvískiptur. „Fyrst og
fremst var félaginu ætlað að vinna að
vexti og uppgangi íslenskra fræða og
skapa vettvang fyrir umræður um þau.
Það er eiginlega megintilgangur okkar
í dag,“ útskýrði Þórður. Hins vegar átti
Félag íslenskra fræða að vera hagsmuna- og réttindafélag fyrir félagsmenn, en Þórður segir aðra hafa tekið

við því starfi í dag. Til íslenskra fræða
teljast helst bókmenntir, málfræði og
sagnfræði, sem Þórður segir félagið
reyna að gera jafn hátt undir höfði.
Stjórnin sem tók við í október á síðasta ári setti sér nokkur markmið fyrir
afmælisárið, að sögn Þórðar. „Það var
í fyrsta lagi að endurskoða lög félagsins. Svo héldum við afmælismálstofu á
hugvísindaþingi við Háskólann í mars,
sem var mjög vel sótt,“ sagði hann. „Að
lokum langaði okkur að gefa félaginu
eitthvað í tilefni af þessum tímamótum, og við ákváðum að það yrði merki,“
sagði Þórður. „Öll virðuleg félög verða
náttúrlega að eiga merki,“ bætti hann
sposkur við. Mikil leynd hvílir þó enn
yfir merkinu, en það verður afhjúpað
á afmælisfögnuði félagsins sem hefst
klukkan 17.15 í Skólabæ í kvöld.

Ástkær dóttir mín, systir, mágkona og
frænka okkar,

Ingibjörg Lovísa Sæunn
Jónsdóttir

„Þar ætlum við líka að taka nýja
heimasíðu félagsins formlega í notkun. Svo verða stuttir og léttir ræðustúfar og við heiðrum nokkra félagsmenn,“ sagði Þórður. Afmælisfögnuðurinn rekur þar með smiðshöggið
á vetrardagskrá félagsins, sem heldur á ári hverju rannsóknarfundi jafnt
og þétt yfir vetrarmánuðina. „Það er
einn af föstu punktunum hjá félaginu.
Í vetur lögðum við áherslu á að gefa
ungu fólki tækifæri. Það gafst mjög
vel, það eru margir ungir fræðimenn
að gera spennandi hluti,“ sagði Þórður.
Afmælishátíðin er fyrst og fremst
ætluð félagsmönnum og velunnurum
félagsins. „Þeir taka það til sín sem
eiga,“ sagði Þórður sposkur.
SUNNA FRETTABLADIDIS

Bróðir minn elskulegur,

Herbert Ólafsson
húsvörður,

lést á gjörgæsludeild Sjúkrahúss Reykjavíkur 24. apríl
síðastliðinn. Jarðarförin fer fram frá Grensáskirkju
föstudaginn 4. maí kl. 13.00. Þeim sem vilja minnast
hennar er bent á Styrktarfélag vangefinna.

lést 25. apríl síðastliðinn á Landspítalanum við
Hringbraut.
Útförin auglýst síðar.

Margrét Kr. Sigurpálsdóttir
Jón Veigar
Jóhanna María
Linda Líf
og aðrir aðstandendur.

Fyrir hönd aðstandenda,
Ragnhildur Þórðardóttir
Smári Karlsson
Guðmundur Helgason

Karitas Laufey Ólafsdóttir.
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Dekkjastærðir

Draumar eru oftast
óttalegt rugl en samt
geta sumir þeirra
vakið mann til umhugsunar.
Fyrir
einhverju
síðan
dreymdi mig einmitt þannig draum.
Í draumnum fannst mér ég vera
stödd í öðru landi og byrjaði því á
að fara í hraðbanka þar sem ég tók
út sem svaraði tíu þúsund íslenskum krónum í þarlendum gjaldmiðli.
Fljótlega sá ég sjoppu og ákvað að
kaupa mér súkkulaði. Þegar ég var
búin að fá til baka og byrjuð að
borða súkkulaðið fattaði ég að afgangurinn var ekki nema tvö þúsund og fimm hundruð íslenskar
krónur. Ég benti afgreiðslumann-

inum á þetta en hann hélt því bara
fram að súkkulaðið kostaði svona
mikið því það væri munaðarvara.
Mér fannst þetta verðlag alveg
út í hött í draumnum og þegar ég
vaknaði fór ég að hugsa um hvað
það væri fáránlegt ef í alvörunni
þyrfti að borga sjö þúsund og fimm
hundruð krónur fyrir eitt súkkulaðistykki. Ég taldi mjög sennilegt að
ég myndi alfarið hætta að borða
súkkulaði, sem á þó stóra sneið
í fæðuhringnum hjá mér, ef það
kostaði svona mikið.
Svo fór ég að spá í þær fjárfestingar sem ég hef gert um ævina og
áttaði mig á að þær hafa ekki allar
verið mjög gáfulegar. Ég hef alltaf
bara borgað uppsett verð án þess
að efast um að verðlag væri í ein-

hverju samræmi við verðmæti.
Ég veit til dæmis ekki hvað ég hef
keypt margar gallabuxur á fimmtán til tuttugu þúsund án þess að
setja spurningarmerki við verðið
á þeim. Og núna velti ég því fyrir
mér hvort ég eigi ekki bara að fjárfesta í heimili á höfuðborgarsvæðinu þó að ég þurfi að borga tugi
milljóna fyrir það, sem auðvitað er
ekkert vit í.
Við nánari umhugsun komst ég
þess vegna að því að sennilega
væri það að borga nokkur þúsund
fyrir súkkulaði ekki það vitlausasta
sem ég gæti gert. Ef ég flytti út á
land og hætti að versla í tískuvöruverslunum myndi ég að minnsta
kosti hafa efni á að leyfa mér þann
munað öðru hvoru.

Fólksbíladekk
Stærðir
155/70R13
165/70R13
175/70R13
175/65R14
185/65R14
17570R14
185/70R14
185/65R15
195/65R15
205/55R16
215/55R16
215/45R17
225/45R17
235/40R18

N 0ONDUS

4,499 kr.
4,799 kr.
4,999 kr.
5,499 kr.
5,599 kr.
4,999 kr.
5,499 kr.
5,999 kr.
6,499 kr.
8,999 kr.
9,999 kr.
11,999 kr.
12,999 kr.
17,999 kr.

'ERÈU NÒ
BARA SM¹ P¹SU
SONUR S¾LL

%FTIR &RODE °VERLI

¶ARF ÁG

¶Ò DEYRÈ
EKKI AF ÖVÅ

0ABBIII

'ERÈU ÖAÈ BARA
EINU SINN ENN *¾JA ALLT
Å LAGI
ÖETTA TEKUR EKKI
SVO LANGAN TÅMA

N 'ELGJAN

%N EFTIR ÖENNAN
LEIK VERÈ ÁG AÈ
LESA FYRIR PRËFIÈ

*¹ J¹

%FTIR *ERRY 3COTT  *IM "ORGMAN
¡G FR¹BIÈ MÁR ALLAR
ATHUGASEMDIR FR¹
MANNI SEM BORÈ
AR RÒGBRAUÈ MEÈ
LIFRARPYLSU
BANÎNUM
OG SINNEPI

/J

Jeppadekk
Stærðir
205/75R15
30X9,50R15
31X10,50R15
33X12,50R15
35X12,50R15
265/75R16
265/70R17
35X12,50R17
285/65R18
35X12,50R18

9,499 kr.
13,499 kr.
14,999 kr.
16,999 kr.
17,999 kr.
15,499 kr.
15,999 kr.
26,999 kr.
31,999 kr.
33,999 kr.

Sendibíladekk
Stærðir
195/70R15
225/70R15

N (ANDAN VIÈ HORNIÈ

%FTIR 4ONY ,OPES

¡G OG !NDRÁS LOFUÈ
UM HVORT ÎÈRU AÈ VIÈ
MYNDUM EKKI SOFNA
ËS¹TT ¡G HEF EKKI FEST
DÒR Å MARGAR VIKUR

N +JÎLTURAKKAR

%FTIR 0ATRICK -C$ONNELL

¶AÈ VIRÈIST MIKIÈ
FJAÈRAFOK Å FRÁTT
UM DAGSINS

9,999 kr.
10,999 kr.

N "ARNAL¹N
( *ËNA
(¾ "INNA
ÖETTA ER HVERNIG GENGUR
"INNA

%FTIR +IRKMAN3COTT

!LVEG
ÁG ELSKA AÈ
¾ÈISLEGA VERA ¹ FJËRÈA
M¹NUÈI

(¹RIÈ ¹ MÁR ER ÖYKKT OG
HÒÈIN GLANSAR !LLIR SEGJA
AÈ ÁG GEISLI AF GLEÈI

3AMA
HÁR

%R EKKI BARA
YNDISLEGT AÈ
VERA ËLÁTT
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Royal-búðingur og majónes
Kl. 13.30
Málþing meistaranema í almennri
bókmenntafræði við Háskóla Íslands verður haldið í stofu 101 í
Odda. Flutt verða fjölbreytt erindi
út frá B.A., M.A. og öðrum rannsóknarverkefnum nemenda.

MENNING FRETTABLADIDIS

6ATNADANSMEYJAFÁLAGIÈ
VISTARVERUR SKIPSINS
(RAFNHILDUR ¾FIR NÒ STÅFT
GANGA OG GEYMSLUR K¹
ETUR OG KLËSETT (VERN
FYRIR UPP¹KOMU SÅNA ¹
,ISTAH¹TÅÈ Å VOR ¶¹ SETUR
IG ER KONAN ÖEGAR BÒIÈ
FÁLAGSSKAPURINN UPP
ER AÈ SKR¾LA HANA OG
SÕNINGU Å «ÈNI ELSTA
SKOÈA OG HÒN SÅÈAN
SKIPI ÅSLENSKU LANDHELG
SETT INN Å HEIM SEM
HÒN HEFUR ALDREI ¹TT
ISG¾SLUNNAR OG LEYFIR
ÖAR ÅMYNDUNARAFLINU AÈ
Ö¹TT Å AÈ SKAPA ¥ LOKIN
FL¾ÈA UM KRËK OG KIMA
ER ¹HORFANDINN STADD
¥ SÕNINGUNNI ER BRUGÈ
UR Å VÁLARRÒMINU HJARTA
SKIPSINS ÖAR SEM TAKT
IÈ UPP T¹KNMYNDUM
AF KONUNNI GEGNUM ¹R
URINN ER HREINN OG KL¹R
ÖÒSUNDIR SAGA HENN
OG HVERT SLAG SENDIR FR¹
"2«$%2! -,3(44) /' &,%)2! ¥MYNDUNARAFLINU SÁR BOÈ UM ÖAÈ SEM
AR OG SAMHENGI VIÈR
ER GEFINN LAUS TAUMURINN ¹ UNDARLEGUSTU STÎÈUM
AÈ ¹ NÕST¹RLEGAN H¹TT
¹ EFTIR KEMUR p HIÈ
ËV¾NTA ER V¾NTANLEGT
3AUMUÈ VERÈA HJARTA
&ÁLAGIÈ SKIPA LEIKKONURNAR D¹ÈRÎKKU 'UÈ
S¹R KEPPIR FYLLTIR M¹LSH¾TTIR BRËDERAÈIR (UGUR
INN BAÈAÈUR Å HLAUPI HUNANGI 2OYAL BÒÈINGI OG LAUG %LÅSABET «LAFSDËTTIR (ALLA -ARGRÁT *ËHANNES
MAJËNESI 5PP¹KOMUR Å BLAND VIÈ INNSETNING
DËTTIR +ATRÅN ¶ORKELSDËTTIR -ARGRÁT 6ILHJ¹LMS
DËTTIR OG 3IGRÒN 3ËL «LAFSDËTTIR
AR TËNLIST OG DANS HORFENDUR ERU LEIDDIR UM

%KKI MISSA AF
3ÎNGVARANUM Å ÒTVARPINU ²TVARPS
LEIKHÒSIÈ FLYTUR LEIKRIT «LAFS (AUKS
3ÅMONARSONAR Å LEIKSTJËRN -ARÅU
+RISTJ¹NSDËTTUR 2EGLUBUNDNAR ÒT
SETNINGAR LEIKHÒSSINS ERU ¹ FIMMTU
DÎGUM OG SUNNUDÎGUM EN DAGSKR¹
IN ER JAFNFRAMT AÈGENGILEG ¹ HEIMA
SÅÈU ÒTVARPSINS Å H¹LFAN M¹NUÈ

Merkar þýðingar í vinnslu
Í gær var tilkynnt um
úthlutanir til útgáfufyrirtækja úr Þýðingasjóði en
hann hefur reynst lesendum, þýðendum og utgefendum mikilvægur bakhjarl
í vinnslu erlendra texta á
íslensku.

$2!-!4¥3+4 %&.) ¶ÕSKUR LEIKHËPUR S¾KIR EFNIVIÈ SINN Å ÖORSKASTRÅÈIÈ OG SETUR

UPP SÕNINGU ¹ FISKMARKAÈNUM Å (AFNARFIRÈI

Hafa þýðendur haft mörg orð um
hversu brýnt erindi hans sé eftir
að þeir komu sér saman í félag.
Margar umsóknir berast sjóðstjórninni og ugglaust vandasamt
verk að velja úr: umsóknir voru
vel yfir hundrað í ár frá á fjórða
tug útgefenda.

Stríðið um þorskinn
Hér á landi er staddur þýskur
leikhópur, Das Letzte Kleinod,
sem mun setja upp leiksýningu á
harla óvenjulegum stað í kvöld.
Hópurinn sem kennir sig við síðasta fjársjóðinn leggur áherslu
á frumsamin verk er byggja á
sannsögulegum atburðum og
hefur nú gert sér mat úr þorskastríðinu.
Leikritið Þorskastríðið var
frumsýnt í netaverksmiðju í
þýsku borginni Cuxhaven á dögunum en þrjár sýningar verða í
Fiskmarkaðnum í Hafnarfirði,
hin fyrsta í kvöld.

Verkið segir sögu djúpveiða
við Íslandsstrendur á árunum
1975-1976 og lýsir því hvernig
deilurnar milli Íslendinga og
Breta
mögnuðust.
Leikritið
byggir á viðtölum við íslenska
og þýska sjómenn um þorskastríðið. Umgjörð og uppsetning leikritsins í fyrrum netverksmiðju í Cuxhaven og í húsi Fiskmarkaðsins í Hafnarfirði gera
sögur sjómannanna enn áþreifanlegri. Í leikhópnum er íslensk
leikkona, Bryndís Petra Bragadóttir, og er leikið á þýsku, ensku
og íslensku.

& 3#/44 &)4:'%2!,$

(ÎFUÈVERK HANS UM SPRÒTTSALANN 'ATSBY
KEMUR BR¹TT Å ÅSLENSKRI ÖÕÈINGU

Á listanum yfir styrkt verk
kennir margra grasa, verk úr
ensku eru í miklum meirihluta,
bæði fyrir fullorðna og börn,
nýleg verk og sígild. Þannig
eru væntanlegar nýjar þýðingar á sögunum um Bangsimon
eftir A.A. Milne á forlagi Eddu
og Frumskógarævintýrum eftir
Kipling en þessi sagnasöfn eru
þegar til í eldri þýðingum. Ugla
ætlar að gefa út hin sígildu rit
eftir bandarísku sagnaskáldin
Stephen Crane og F. Scott Fitzgerald, The Red Badge of Courage og
The Great Gatsby sem eru báðar
meðal
öndvegisverka
bandarískra bókmennta. Stórvirki í
ljóðagerð heimsins eru væntanleg í þýðingum: Myndbreytingar eftir Ovid, kvæði Allens Ginsberg og The Pisan Cantos eftir
Ezra Pound. Þá eru bókmenntafræðileg rit eftirtektarverð á listanum og þeirra elst De vulgari
eloquentia, ófullgerð ritgerð eftir
Dante Alighieri, Mimesis eftir
Auerbach sem er grundvallarrit
í bókmenntasögulegri greiningu,
hið merka verk Juliu Kristevu,
Soleil noir - Dépression et mélancolie, heimspekileg og menningarsöguleg verk eftir JeanFrançois Lyotard, Walter Benjamin og Paul Ricoeur.
Almennir
lesendur
taka
samt meira eftir skáldsögum: hér eru styrktar þýðingar
á verkum eftir Isabel Allende,
DBC Pierre, Norman Mailer,

)3!"%, !,,%.$% %NN FJÎLGAR VERKUM

ÖESSARAR VINS¾LU SAGNAKONU ¹ ÅSLENSKU

Niccoló Ammaniti hinn ítalska;
Milan Kundera, Paulo Coelho,
John Steinbeck eru meðal annarra höfunda.
Stóru forlögin eru fyrirferðarmikil í áætlunum um þýðingar:
Bjartur er með tíu verk í bígerð,
Edda sjö verk og JPV sex verk.
Smærri útgefendur færa sig upp
á skaptið: Ari Útgáfa, Uppheimar, Brú, Salka og Græna húsið eru
þeirra á meðal. Stærsti styrkurinn
er upp á 800.000, en flestir telja
þeir eitt til þrú hundruð þúsund.
Þar sannast hið fornkveðna að
mjór er mikils vísir. Styrktu verkin eru öll yfirleguverk og taka
marga mánuði í vinnslu. Vakna
spurningar hvort ekki sé nær að
fækka styrktum verkum en auka
fjárhæðina.
PBB FRETTABLADIDIS
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Fundað um filmur Öfund má finna á internetinu
Áfram heldur fundaröð Íslensku
kvikmynda- og sjónvarpsakademíunnar í fundarsal Þjóðminjasafnsins. Annar fundurinn verður haldinn í hádeginu og þar mun
Anna María Karlsdóttir framleiðandi velta fyrir sér spurningunni „Hverjir sjá íslenskar kvikmyndir?“ Í kynningarefni um fyrirlestur Önnu segir: „Hér á landi
keppa íslenskar kvikmyndir um
áhorfendur á svipuðum forsendum og kvikmyndir frá öðrum löndum og standa sig ágætlega, eins og
vera ber. Þegar kemur að dreifingu
í öðrum löndum blasir allt annað
við. Brugðið verður upp mynd af
því umhverfi og fjallað um hvernig
íslenskum bíómyndum hefur vegnað á undanförnum árum.“

+6)+-9.$)2 !NNA -ARÅA +ARLSDËTTIR

FRAMLEIÈANDI

Fundurinn hefst stundvíslega
kl. 12 á hálftíma erindi en að því
loknu gefst tækifæri til fyrirspurna og umræðna. Fundi lýkur
kl. 13 og er öllum opinn og aðgangur er ókeypis.

Nóbelsverðlaunahafinn umdeildi
Elfriede Jelinek hefur tekið nútímatækni í sína þjónustu. Hún
birtir nýjustu skáldsögu sína,
Öfund, alfarið á netinu en á heimasíðu hennar má þegar lesa fyrstu
tvo kaflana, alls rúmlega hundrað
síður, á því formi sem útlit heimasíðunnar býður upp á.
Öfund ber undirtitilinn „einkaskáldsaga“ sem er skemmtilegur
orðaleikur, höfundurinn ætlar ekki
að gefa textann út á bók en býður
lesendum sínum að hlaða honum
niður eða prenta hann út til einkanota. Önnur útgáfa eða notkun á
textanum er bönnuð. Jelinek áskilur sér þó rétt til þess að breyta eða
lagfæra textann.
Sagan gerist í þurrausnum

námubæ þar sem íbúarnir hafa
lítið að lifa fyrir annað en eigin
græðgi og öfund en á heimasíðu
austurríska kanslaraembættisins
er líkum leitt að því að fyrirmynd
hans sé smábærinn Eisenerz í háfjöllum Austurríkis.
Jelinek hefur áður skrifað um
aðra lesti mannsins og gaf út bókina Losta árið 1989 og Græðgi árið
2000 en sú síðarnefnda kom nýlega
út í enskri þýðingu.
Öfund má lesa á heimasíðunni
www.elfriedejelinek.com en þar er
einnig að finna fjölmarga áhugaverða texta eftir höfundinn.
KHH
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Litbrigðin
Yfirlitssýning á verkum myndlistarmannsins Hafsteins Austmann verður opnuð í Listasafni
Reykjanesbæjar kl. 18 í dag. Á
sýningunni eru bæði olíumálverk,
akrýl- sem og akvarellamyndir.
Hafsteinn hefur lengi talist til
okkar allra færustu listamanna og
spanna verkin á sýningunni tímabilið 1986-2007.
Aðalsteinn Ingólfsson skrifar um verk málarans: ,,Myndir Hafsteins, olíumálverk jafnt
sem vatnslitamyndir, virðast ríkari af blæbrigðum tilfinninganna
en flest annað sem flokkast undir
myndlist í dag. Hins vegar tekur
listamaðurinn áhorfendum sínum
vara fyrir að tengja tilfinningar
eða upplifanir sem kunna að slæðast inn í myndir hans við þann sem
heldur um pentskúfinn; myndirnar séu honum tæki til að vinna sig
frá upplifunum sínum, ekki til að
velta sér upp úr þeim.“
Sýningin er opin alla daga frá
kl. 13-17.30 og stendur til 10. júní.
Listasalurinn er í Duus-húsum við
Duusgötu 2-8 í Reykjanesbæ.

„Sýningin verður býsna áhrifamikil á köflum...“
„Leikurinn er því þörf áminning um svívirðu sem allir vita af.“
Fréttablaðið, Páll Baldvin Baldvinsson

„Leikararnir stóðu sig fantavel...“
„...áhrifarík upplifun og fróðleg innsýn í heim sem okkur Vesturlandabúum er að mestu hulinn...“
Blaðið, Ingimar Björn Davíðsson

„Það hefur tekist vel að vinna úr efniviðnum hér og verkið er heillandi...“
Víðsjá, Rás 1, Þorgerður Sigurðardóttir

Matseðill í anda Austurlanda nær á Café Cultura í Alþjóðahúsi.
Afsláttur fyrir sýningargesti gegn framsvísun miða.
Miðasala í síma 551 1200 og á www.leikhusid.is
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Carmen í konsertflutningi
Það hefur farið lágt en Sinfóníuhljómsveit Íslands mun flytja
vinsælu óperu George Bizet,
Carmen, hinn 7. júní.
Um konsertflutning er að ræða
en mörgum hefur þótt hljómsveitin gera lítið af því að flytja
óperur í konsertformi. Slíkir tónleikar væru kærkomnir áhugamönnum um óperur og gæfu íslenskum söngkröftum tækifæri
til að kljást við óperubókmenntirnar. Valinn hópur söngvara
leiðir verkið: Garðar Thor Cortes, Guðrún Jóhanna Ólafsdóttir, Ólafur Kjartan Sigurðarson
og Auður Gunnarsdóttir. Gert er
ráð fyrir að óperan verði flutt í
nokkuð stuttu formi með sögumanni. Mun þegar vera vel selt
á tónleikana en ekki er gert ráð

fyrir að þeir verði endurteknir.
Carmen hefur þó alla tíð verið
afar vinsælt verk, bæði hér á
landi og erlendis.
Flutningurinn
á
Carmen
kemur inni á milli flutnings á
Ávaxtakörfu Þorvaldar Bjarna
Þorvaldssonar, sem verður tvítekinn samkvæmt verkefnaskrá
hljómsveitarinnar, og stórflutnings á verki Rogers Waters úr
Pink Floyd, The Wall. Sjá heimasíðu Sinfóníuhljómsveitar Íslands, sinfonia.is.
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GERÐUBERG
www.gerduberg.is
RÚRÍ Tími - Afstæði - Gildi
Sýning frá glæstum listferli.
Listaverk, ljósmyndir og
myndbönd af gjörningum og
innsetningum.
Sjá www.ruri.is.
Sýningin stendur til 6. maí
Óður til íslenskrar náttúru
Guðlaug I. Sveinsdóttir sýnir
málverk og vefnað
Síðasta sýningarhelgi !
Textílverk og frumsamin ljóð
Sýning 6. bekkinga í
Rimaskóla í Kafﬁ Bergi.
Sýningin stendur til 5. maí
Vissir þú af...
góðri aðstöðu fyrir ráðstefnur
veislur, námskeið, fundi o.ﬂ.
Nánar á www.gerduberg.is
Sýningar Rúríar og Guðlaugar eru opnar
virka daga frá 11-17 og um helgar frá 13-16
Sýningin í Kafﬁ Bergi er opin mán-fös
frá kl. 9-16 og á laugardögum frá kl. 13-16
Sími 575 7700

PI PAR • SÍA • 60335

Miðasala 568 8000
www.borgarleikhús.is
grettir.blog. is
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Er rappið sterkara en sverðið?
Þó að hip-hoppið hafi byrjað sem
partítónlist í Bronx snemma á áttunda áratugnum þá fékk það fljótlega
samfélagslegt hlutverk. Bæði pólitískt hlutverk með sveitum eins og
Public Enemy en líka hlutverk sameiningartákns fyrir þeldökka Bandaríkjamenn, en því hlutverki hefur
það haldið alla tíð síðan þó að tónlistin sjálf sé löngu orðin að iðnaði.
0!,%34¥.3+! 2!0036%)4). $!Hip-hoppið hefur breiðst út um
allan heim og víða hafa undirokaðir minnihlutahópar tekið það í sína
þjónustu, hvort sem er á Kúbu, í Afríku eða í úthverfum franskra stórborga. Besta leiðin til þess að vita hvað hinn æsti múgur úthverfanna í
óeirðunum í Frakklandi hér um árið var að hugsa var að hlusta á rapparana.
Nú er palestínskt rapp að verða mjög áberandi. Fyrsta palestínska
rappsveitin til að vekja athygli utan heimalandsins heitir DAM, sem
stendur fyrir Da Arabian MCs, en orðið dam þýðir líka blóð bæði á arabísku og hebresku. DAM er skipuð þremur ísraelskum Palestínumönnum. Hún var stofnuð árið 1999 í úthverfi Tel Aviv og sló í gegn með laginu Min erhabi? sem þýðir „Hverjir eru hryðjuverkamennirnir?“ Velgengni DAM hefur hrundið af stað bylgju palestínskra hip-hop sveita.
Þær spretta nú upp eins og gorkúlur, en kvikmyndin Slingshot Hip Hop:
The Palestinian Lyrical Front sem verður frumsýnd fljótlega fjallar um
þessa bylgju sem er bæði áberandi á Gaza, Vesturbakkanum og á meðal
Palestínumanna í Ísrael.
Hvað tónlistina varðar er DAM mjög flott band sem sækir áhrif í
bandarískt rapp (Nas, 2Pac, Mos Def), franskt rapp (IAM, NTN, Saina
Supa Crew) og arabíska tónlist. Þeir berjast fyrir sjálfstæði Palestínu og
segja í nýlegu viðtali: „Við viljum einfaldlega að hernámi Ísraelsmanna í
Palestínu ljúki og við fáum okkar eigið ríki. Við leggjum mikla áherslu á
friðarboðskap því að við erum sannfærðir um að öðruvísi náum við ekki
takmarkinu.“ Hljómar betur en sjálfsmorðssprengingar. Þeir sem hafa
áhuga ættu að skoða Myspace.com/damrap og Slingshothiphop.com.

Franska danstónlistarplötufyrirtækið Ed Banger
er það langheitasta í dag.
Steinþór Helgi Arnsteinsson grennslaðist fyrir um
fyrirtækið og steig villtan
dans í leiðinni.
Ed Banger var stofnað árið 2002
sem undirfyrirtæki Headbangerplötuútgefandans og má því á engan
hátt rugla saman við hina goðsagnakenndu pönkhljómsveit Ed Banger
and The Nosebleeds. Höfuðpaur Ed
Banger er maður að nafni Pedro
Winter, öðru nafni Busy P, en með
ötulli aðstoð goðsagna á borð við
Mr. Ozio (gerði lagið Flat Beat sem
varð geysilega vinsælt árið 1999
er það birtist í Levi’s-auglýsingu)
og Philippe Zdar (annar helmingur rafdúettsins Cassius) stofnaði
hann kjölfestu fyrir unga og efnilega danstónlistarmenn til þess að
koma tónlist sinni á framfæri. Í
nýlegu viðtali við URB-tímaritið
sagði Pedro að peningar frá Daft
Punk hefðu komið Ed Banger á fót
en Pedro hefur lengi verið umboðs-

STURLAÐ STÓRVELDI
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maður þeirra. Markmiðið: að „gefa
út plötur sem gætu selst illa, án
þess að hafa áhyggjur,“ og að koma
Frakklandi aftur á danstónlistarkortið.

*USTICE Å STUÈI
Önnur tólf tomman sem Ed Banger gaf út hét Never Be Alone og
innihélt endurhljóðblöndun rafdúettsins Justice á samnefndu lagi
eftir Simian (seinna Simian Mobile
Disco). Í dag þekkja allir þetta lag
sem We Are Your Friends með
Justice vs. Simian. Eftir það byrjuðu hjólin að snúast og það á ógnarhraða, ekki síst fyrir Justice,
sem vann í kjölfarið með til dæmis
Britney Spears, Franz Ferdinand,
Daft Punk og Fatboy Slim.
Fyrsta breiðskífa Justice, †, er
væntanleg í júlí og gefin út í samvinnu við Vice. Mun platan innihalda meðal annars smáskífuna
Waters of Nazareth.
3AMRÕND FJÎLSKYLDA
En Justice er svo sannarlega ekki
eina nafnið sem slegið hefur í gegn
hjá Ed Banger. Ed Banger hefur
spunnið um sig stóran og mikinn
vef og nægir í því sambandi að
nefna Feadz og kærustuna hans
Uffie sem nýlega komu til Íslands.
Auk þess verður að nefna höfuðpaurinn sjálfan, Busy P, en lagið

hans Rainbow Man er með því besta
sem komið hefur frá útgáfunni,
SebastiAn sem framkallar líklegast
vélrænustu tónana, Dj Mehdi, sem
mikið hefur unnið með bæði Daft
Punk og MC Solar, ofur 80’s hetjuna Kavinsky, hinn svala Vicarious
Bliss, Mr. Flash sem er hálfgerð
hip-hop hlið Ed Banger og í svipuðum dúr er Krazy Baldhead.

"RJ¹LUÈ PARTÅ
Sá sem líklegast mestu athyglina hefur fengið er So Me en hann
sér um öll myndbönd, plötuumslög
og grafík fyrir Ed Banger. Hann
gerði myndbandið við We Are Your
Friends sem valið var besta myndbandið á síðustu MTV-hátíð.
Öll þessi fyrrnefnda fjölskylda
kemur síðan saman í villtum partíum undir nafni Ed Banger og hefur
troðið upp á skemmtistöðum úti um
allt. „Það er tími til kominn að við
sýnum fólki að hægt sé að fara frá
klassísku rave-lagi yfir í það nýjasta frá Soulwax eða Justin Timberlake. Við erum ekki teknó plötusnúðar sem horfa ekki á áhorfendurna – við deilum tónlistinni en
einnig partíandrúmslofti til Spike
Jonze/Beastie Boys-kynslóðarinnar, ég meina fólk er að kasta sér
fram af sviðinu okkar,“ útskýrir
Busy P í fyrrnefndu URB-viðtali.
Sannkallað neu-rave hér á ferð.
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„Engin mynd mun skelfa eða
heilla þig jafnmikið á þessu ári!“
- Total Film

„Ráðgáta sem á sér engan líka!“
- Empire

KLIPPIÐ HÉR!

1

Ekkert hlé

2

Minna af auglýsingum

3

Engin truﬂun
- Ekkert hlé á góðum myndum

2 fyrir 1 allar frumsýningarhelgar gegn framvísun þessarar úrklippu.

 !LEX $ELIVERY +OMAD
b¡G KOMST NÕVERIÈ Å KYNNI VIÈ ÖESSA
FIMM MANNA .EW 9ORK SVEIT ¶ETTA
LAG ER VÁLR¾NT OG KREFJANDI -INNIR ¹
ÖAÈ BESTA MEÈ &AUST OG 4ORTOISEm
 7HITE 2ABBITS p +ID /N -Y
3HOULDERS
b¶ESSIR BÒA ALLIR SAMAN Å RISÅBÒÈ Å
.EW 9ORK ¶ETTA LAG ER TAKTFAST MEÈ
SARGANDI GÅTURUM OG SEIÈANDI SÎNG
OG PÅANËMELËDÅUMm
 $* -USICIAN p +LINSI
b$* -USICIAN ER UPP¹HALDS PLÎTU
SNÒÈURINN MINN OG ÖETTA ER EITT AF
MÎRGUM FR¹B¾RUM LÎGUM HANSm
 $AN ,E 3AC 6S 3CROOBIUS 0IP p
4HOU 3HALT !LWAYS +ILL
b¶ETTA ER EITT BESTA RAPPLAG SEM ÁG
HEF HEYRT LENGI 4EXTINN ER ËGEÈSLEGA

BEITTUR OG HITTIR BEINT Å MARKm
 3EABEAR p ) 3ING ) 3WIM
b¡G ER BÒINN AÈ BÅÈA LENGI EFTIR FYRSTU
PLÎTU 3EABEAR OG NÒ ER HÒN LOKSINS
KOMIN &R¹B¾RT LAG AF HENNIm
 3EBADOH p 3OUL -ATE
b¶ESSI HLJËMSVEIT HEFUR LENGI VERIÈ
Å MIKLU UPP¹HALDI OG VORU ÖEIR AÈ
KOMA SAMAN ¹ NÕ SEM ERU MIKIL
GLEÈITÅÈINDIm
 4IMES .EW 6IKING p $ANCE 6AL
HALLA
b¶ETTA LAG HLJËMAR SVO ILLA AÈ ÖAÈ ER
¾ÈISLEGT 4IMES .EW 6IKING MINNIR ¹
MARGT AF ÖVÅ BESTA Å L¹GTÅÈNIPOPPINU
FR¹ SÅÈASTA ¹RATUGm
 -ARY 4IMONY "AND p 3UMMERlS
&AWN
b-ARY 4IMONY ER SÎNN GÅTARGYÈJA
(ÒN VAR ¹ÈUR Å (ELIUM OG VAR AÈ GEFA
ÒT PLÎTU SEM MINNIR UM MARGT ¹ ÖAÈ
SEM HÒN GERÈI MEÈ ÖEIRRI SVEITm
 7HITE 3HOES  4HE #OUPLES
#OMPANY p 4ENTANG #ITA
b¶ETTA ER SEX MANNA GLEÈISVEIT FR¹
*AKARTA Å )NDËNESÅU ¶ETTA LAG ER

"%.%$)+4 2%9.)33/. "ENNI HEFUR

ËSEÈJANDI ÖÎRF FYRIR AÈ HEYRA NÕJA OG
SPENNANDI TËNLIST

HREINR¾KTAÈ # VÅTAMÅN SYKURPOPP
MEÈ LÅMALDINBRAGÈI 3UMARIÈ HEFST
FYRIR ALVÎRU MEÈ ÖESSU LAGIm
 0AUL 3IMON p  7AYS TO ,EAVE
9OUR ,OVER
b¶ETTA LAG ER AF PLÎTUNNI 3TILL #RAZY
!FTER !LL 4HESE 9EARS MEÈ 0AUL
3IMON ¡G VAR BÒINN AÈ GLEYMA ÖVÅ
HVAÈ ÖETTA ER GOTT LAGm
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 FLÎSKUR AF RAUÈVÅNI
 KASSI AF BJËR EKKI
3TELLA EÈA #ARLING
 STËR VODKAFLASKA
3MIRNOFF EÈA :U
BROWKA
 STËR KAMPAVÅNS
FLASKA
 VATNSFLÎSKUR
 KËKDËSIR
 2ED "ULL DËSIR
&ERSKIR ¹VEXTIR
.IÈURSKORIÈ KJÎT OG
OSTAR
 STËRAR bALVÎRUm PITSUR
4E
*ËGÒRT
+ARFA MEÈ SÒKKULAÈI
STYKKJUM
3NAKK
 SÅGARETTUR
 KVEIKJARAR

Volta lak á iTunes
Aðdáendur
tónlistarkonunnar
Bjarkar Guðmundsdóttur í Bretlandi fengu óvæntan glaðning í
byrjun vikunnar. Þá var væntanleg plata hennar, Volta, fáanleg á iTunes í Bretlandi í hálfan sólarhring. Um mannleg mistök var að ræða, að því er fram
kemur á vefsíðu Rolling Stone.
Volta var til sölu á iTunes frá því
seint á mánudagskvöldið og fram
á þriðjudagsmorgun. Þá uppgötvuðust mistökin og þau voru leiðrétt.
Mikil eftirvænting er eftir
plötu Bjarkar en hún kemur út 7.
maí næstkomandi. Flestir stærstu
tónlistarmiðlar á netinu hafa
undanfarið birt viðtöl við Björk %&4)26.4).' -ARGIR BÅÈA SPENNTIR
og þeir sem fengið hafa að heyra EFTIR 6OLTA N¾STU PLÎTU "JARKAR 'UÈ
MUNDSDËTTUR SEM KEMUR ÒT  MAÅ
Volta bera henni söguna vel.

Avril á toppnum

&2¡44!",!¨)¨'%449)-!'%3

Þriðja plata kanadísku söngkonunnar
Avril Lavigne, The Best Damn Thing,
hefur slegið rækilega í gegn úti um
allan heim og
er á toppnum
á fjölda breiðskífulista,
þar á meðal í
Bandaríkjunum og á Bretlandi.
Fyrsta
plata Lavigne, Let Go, !62), ,!6)'.% .ÕJASTA
PLATA KANADÅSKU SÎNGKON
kom út árið UNNAR ER AÈ GERA GËÈA
2002 og var HLUTI ¹ VINS¾LDALISTUM
hún tilnefnd
til átta Grammy-verðlauna. Seldist
hún í sextán milljónum eintaka. Síðasta plata hennar, Under My Skin,
kom út tveimur árum síðar og seldist
í átta milljónum eintaka.

.µ*!2 0,®452

-ODEST -OUSE
7E 7ERE $EAD "EFORE THE
3HIP %VEN 3ANK

(((
3ÅSTA PLATA -ODEST -OUSE TIL ÖESSA
EN SAMT SEM ¹ÈUR MARGSLUNGIN
OG HELDUR -ODEST -OUSE ENN Å
FREMSTU RÎÈ
3(!

3K¹TAR
'HOST OF THE "OLLOCKS TO
#OME

((((
-EÈ 'HOST OF THE "OLLOCKS TO
#OME FESTA 3K¹TAR SIG Å SESSI SEM
EIN ¹HUGAVERÈASTA ROKKSVEIT LANDS
INS (R¹ OG KRAFTMIKIL JAÈARROKK
PLATA FR¹ SVEIT SEM FER SÅNAR EIGIN
LEIÈIR
4*

3ILVIA .IGHT
'OLDMINE

Kratos er mættur aftur og þarf að þessu
sinni að berjast gegn kröftum grísku
guðanna og berjast við einhverjar
stærstu og svakalegustu skepnur
tölvuleikjasögunnar. God of War 2 er
stærri fjölbreyttari og flottari en fyrri
leikurinn.

((
¶AÈ SANNAST MEÈ ÖESSARI NÕJU
PLÎTU 3ILVIU .IGHT SEM MIKIÈ HEFUR
VERIÈ LAGT Å AÈ POPPTËNLIST VERÈUR
ALDREI GËÈ EF LAGASMÅÈARNAR SJ¹LFAR
ERU VONLAUSAR
4*

,#$ 3OUNDSYSTEM
3OUND OF 3ILVER

((((
&ARIÈ ER UM VÅÈAN VÎLL EN PLATAN
HELDUR SÁR FAST SAMAN Å FR¹B¾RLEGA
HEILSTEYPTU VERKI SEM ÎGRAR GLEÈ
UR HRESSIR B¾TIR OG K¾TIR
3(!

2Y #OODER
-Y .AME )S "UDDY

((((
%INS OG SÅÈASTA PLATA 2Y #OODER
#HAVEZ 2AVINE Ö¹ ER -Y .AME
)S "UDDY ÖEMAPLATA SEM S¾KIR Å
BANDARÅSKA D¾GURTËNLIST SÅÈUSTU
ALDAR 6EL HEPPNUÈ OG GL¾SILEG ÒT
G¹FA
4*

4HE 3TOOGES
4HE 7EIRDNESS

(((
¶Ë AÈ PLATAN STANDI GÎMLU MEIST
ARAVERKUNUM LANGT AÈ BAKI ER ¹
HENNI NËG AF TILÖRIFUM TIL AÈ GLEÈJA
GAMLA AÈD¹ENDUR
4*

Dómar
100 af 100 - GameSpy
100 af 100 - GamePro
s
100 af 100 - Yahoo Game
97 af 100 - IGN.com
m
92 af 100 - Gamespot.co

5.999

G8AÁRA
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G
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A
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T
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-YTH 4AKES

(((
3LAGARARNIR HRISTA N¾GILEGA MIKIÈ
UPP Å MANNI TIL ÖESS AÈ HALDA
MANNI ¹FRAM ¹ DANSGËLFINU EN
TËNLISTIN LÅÈUR FYRIR SÅENDURTEKIN RIFF
OG OF MÎRG UPPFYLLINGARLÎG
"®3

1.999
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Harry ekki með skotleyfi í Írak
Yfirmenn í breska hernum eru nú sagðir
íhuga það alvarlega að halda Harry prins sem
lengst frá vígvellinum vegna ótta um að nærvera prinsins kunni að stefna lífi og limum
félaga hans í hættu. Breska blaðið The Sun
greindi frá þessu í gær og hafði eftir heimildarmönnum sínum að töluverðrar ólgu væri
farið að gæta innan breska hersins vegna
yfirvofandi ferðar Harrys og herdeildar hans
til Íraks. „Viljum við virkilega vinna eitthvað
ímyndarstríð og hafa fjölda mannslífa á samviskunni?“ sagði heimildarmaður The Sun en
leiðir jafnframt að því líkur að fari Harry
verði það mikill álitshnekkir fyrir stríðsreksturinn í Írak.
The Sun hefur eftir háttsettum aðilum innan
hersins að hryðjuverkahópar séu þegar farnir
að dreifa myndum til sinna manna og að einhverjir hafi hótað að ræna prinsinum til að
skera af honum eyrun. Harry vill hins vegar

sjálfur ólmur komast á vígvöllinn enda þjálfaður til að stjórna ellefu manna skriðdrekadeild. Ef honum yrði hins vegar skellt fyrir
aftan skrifborð í Bagdad yrði það mikið áfall
fyrir hann og feril prinsins innan hersins.
Það vakti mikla athygli á sínum tíma þegar
greint var frá því að Harry myndi halda til
Íraks. Hann yrði þá fyrsti konungborni einstaklingurinn sem tæki virkan þátt í landhernaði en Andrew prins flaug herþotum í
Falklandseyjastríðinu. Talsmaður breska
hersins vildi lítið láta hafa eftir sér vegna
málsins og sagði: „Við erum alltaf að skoða
ferð Harrys prins.“

(!229 6ILL ËLMUR KOMAST Å FREMSTU VÅGLÅNU

EN N¾RVERA HANS G¾TI STOFNAÈ LÅFI OG
LIMUM FÁLAGA HANS Å H¾TTU

Kyrrahafsstemning ríkti
á Nordica á miðvikudagskvöldið þegar B&L kynnti
nýjan BMW X5 lúxusjeppa
fyrir viðskiptavinum sínum
og öðrum boðsgestum. Málverk Pauls Gauguin, pálmablöð og úrvals tónlistarfólk
lögðust á eitt til að skapa
blómstrandi stemningu,
eins og myndirnar sýna.

4«..).. '%&)..

,OGI "ERGMANN
%IÈSSON KYNNTI
TËNLISTARMANNINN
0ÁTUR "EN TIL LEIKS
EN HANN HEFUR
NOTIÈ MIKILLA VIN
S¾LDA UNDANFARIN
MISSERI

&2¡44!",!¨)¨®2,9'52 (.%&),,

+YRRAHAFSNËTT ¹ .ORDICA

(5'( '2!.4 ,EIKARINN BRESKI MISSTI
STJËRN ¹ SÁR OG RÁÈST ¹ ¹GENGAN LJËS
MYNDARA

Hugh Grant
handtekinn
Leikarinn Hugh Grant hefur verið
handtekinn fyrir að hafa ráðist á
ljósmyndara skammt frá heimili sínu í London og kastað í hann
dós með bökuðum baunum. Grant,
sem er 46 ára, var sleppt eftir að
hann greiddi lausnarfé.
Að sögn ljósmyndarans sparkaði Grant í hann áður en hann
kastaði matnum í hann og kallaði
hann og börnin hans öllum illum
nöfnum. Grant gaf sig fram við
lögregluna í Notting Hill þar sem
hann var handtekinn og yfirheyrður. Hann þarf að mæta aftur í yfirheyrslur eftir mánuð.
Grant, sem virðist vera orðinn
leiður á ágangi ljósmyndara, var
á sínum tíma handtekinn fyrir
viðskipti sín við vændiskonuna
Divine Brown í Hollywood árið
1995.

)..,)&5. ,AY ,OW LÁT SIG HELDUR EKKI

VANTA OG SÎNG FYRIR BOÈSGESTI AF MIKILLI
INNLIFUN

",«-,%'!2 'ESTIR ¹ .ORDICA VORU EKKI
SÅÈUR BLËMLEGIR EN ÖJËNUSTUFËLKIÈ SEM
GLITTIR Å Å BAKGRUNNI

$!.3).. $5.!2  MILLI TËNLISTARATRIÈA

STIGU UNGIR DANSARAR ¹ SVIÈ OG SÕNDU
&2¡44!",!¨)¨®2,9'52 (.%&),,

',)452 /' ',!-²2 3UMIR GESTIR SËTTU

ÖË INNBL¹STUR SINN FYRIR KVÎLDIÈ TIL HIMIN
HVOLFSINS OG GLITRUÈU EINS OG STJÎRNUR

Tækjadagar
Series 3
EOS 400D
með 18-55mm linsu

Tilboð

á ljósmyndaprentara
við kaup á myndavél

HEITAST

A VÉLIN

10,1 milljón pixla
EOS integrated cleaning system (rykhreinsibúnaður)
Dregur úr rykmyndum og hreinsar nemann (sensor)
2,5" skjár
Níu punkta fókus
Digic II örgjörvi
3 rammar á sek. allt að 27 rammar í burst
Picture style – mismunandi litir og áhrif
Hugbúnaður til RAW vinnslu í tölvu
Video out
Vegur aðeins 510 grömm
Takmarkað magn
Val á yfir 60 linsum við vél

Margverðlaunuð Kodak myndgæði.
Myndir sem endast áratugum saman.
Pappir skemmist ekki af fingraförum.
Pappír þolir vatn og hægt að
þerra bleytu án skemmda.
Kodak XTRALIFE húðaður pappír.
Prentun með eða án tölvu.
Einfalt - Ýtt á einn takka til yfirfæra að
myndir á tölvu.

6.000
AFSLÁ

TTUR

TILBOÐ

,Kr. 8.980

Kr. 14.980,-

Kr. 4.938,- 24
mán

Kr. 94.900,Birt með fyrirvara um texta og myndabrengl. Vörur geta verið uppseldar

Ljósmyndaprentari

Z612

DIGIMAX i6

12.000
AFSLÁ

TTUR

6 milljón pixla
3 x optískur aðdráttur
Mp 3 spilari
Hristivörn
2,5" skjár
Tekur video
Mikið af séreiginleikum
Frábær hönnun

0,-

Kr. 26.90
TILBOÐ

Kr. 2.665,- 12
mán

6,1 milljón pixla
Schneider Kreuznach linsa tryggir gæðin
12 x optískur aðdráttur (35 - 420 mm)
Hristivörn
2,5" skjár
Mikið af stillimöguleikum og tökustillingum
Lithium Ion rafhlaða og hleðslutæki fylgir

Kr. 3.882,- 12
mán

Kr. 38.900,-

Kr. 39.900,-

VIÐ HEIMTUM ÓDÝRA FARSÍMA
Þrjú tilboð frá farsímalagernum komin í verslanir

1112

W810i

6085

Samlokusími með Bluetooth
Stækkanlegu minni í 2GB
Tveir litir: Svartur og Bleikur

2mp myndavél
100 fríar framkallanir fylgja

Sá allra ódýrasti
Tveir litir: Blár og Rauður
Ath þessi sími kemur ekki
með íslensku stýrikerfi

Kr. 3.990,-

Samanburðarverð:
Ævintýralegt verð Vodafone kr. 4.900

Kr. 15.990,-

!
12 24

mán mán

Samanburðarverð:
Ævintýralegt verð Vodafone kr. 16.900

Kr. 26.990,-

Vefverslun Hans Petersen er á
www.hanspetersen.is/verslun

Verð miðast við greiðslusamning Visa eða Euro til 12 eða 24 mánaða

Bankastræti • Fjörður • Kringlan • Laugavegur 178 • Smáralind

Samanburðarverð:
Netverð Símans kr. 28.400

ALLS EKKI FYRIR
VIÐKVÆMA! STRANGLEGA
BÖNNUÐ INNAN 18 ÁRA

SÍMI 564 0000
NEXT
NEXT SÝND Í LÚXUS
PATHFINDER
HILLS HAVE EYES 2
PERFECT STRANGER
SUNSHINE
ÚTI ER ÆVINTÝRI ÍSLENSKT TAL
TMNT

kl. 5.45, 8 og 10.15 B.I. 14 ÁRA
kl. 5.45, 8 og 10.15
kl. 5.45, 8 og 10.15 B.I. 16 ÁRA
kl. 8 og 10.10 B.I. 18 ÁRA
kl. 8 og 10.30 B.I. 16 ÁRA
kl. 5.50 B.I. 16 ÁRA
kl. 3.45
kl. 4 og 6 B.I. 7 ÁRA

MIÐASALA Í SMÁRABÍÓ OG REGNBOGANN Á

SÍMI 462 3500

SÍMI 551 9000
PATHFINDER
INLAND EMPIRE
HILLS HAVE EYES 2
PERFECT STRANGER
THE SCIENCE OF SLEEP
ÚTI ER ÆVINTÝRI ÍSLENSKT TAL
TMNT

kl. 8 og 10.15 B.I. 16 ÁRA
kl. 6 og 9 B.I. 16 ÁRA
kl. 8 og 10 B.I. 18 ÁRA
kl. 8 og 10. 30 B.I. 16 ÁRA
kl. 6 B.I. 7 ÁRA
kl. 6
kl. 6 B.I. 7 ÁRA

NEXT
SHOOTER
PERFECT STRANGER
ÚTI ER ÆVINTÝRI ÍSLENSKT TAL

kl. 8 og 10 B.I. 14 ÁRA
kl. 8 og 10.15 B.I. 16 ÁRA
kl. 6 B.I. 16 ÁRA
kl. 6

MIÐASALA Í BORGARBÍÓ Á

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

Dáleiðir fyrir próf Undirmeðvitundarkarnival
hótelið á laugardagGríndávaldurinn
inn til að láta hann
vinsæli
Sailesh
dáleiða sig í þeim tilheldur sýningu á
gangi að undirbúa sig
Broadway í kvöld.
fyrir prófin.
Kappinn hitaði upp
Fjölmörg ný atfyrir sýninguna í
¥ 6%23,« 3AILESH HITTI R¾KILEGA Å
riði verða á sýningVerslunarskólanum í hádeginu í MARK Å 6ERSLË OG LOFAÈI AÈ D¹LEIÈA unni í kvöld og eru
mörg þeirra sérhönngær þar sem hann NEMENDUR FYRIR YFIRVOFANDI PRËF
uð fyrir Íslendinga, enda er Sailesh
sló rækilega í gegn. Fjölmargir
farinn að þekkja íslenskan húmor
nemendur grátbáðu hann um að dáafar vel. Sýningin byrjar klukkan
leiða sig svo þeim gengi vel í yfir20.00 og fer miðasala fram á midi.
vofandi prófum og ætlar Sailesh að
is, Skífunni og BT úti á landi. Miðaverða við þeirri beiðni. Geta áhugaverð er 2.500 krónur.
samir Verslingar mætt á Park Inn

Nýjasta mynd leikstjórans Davids
Lynch sver sig í ætt við hans fyrri
og það gæti reynst skemmtilegt
sport að rekja Inland Empire
saman við önnur verk hans. Að
sumra mati væri hægt að líta á
Inland Empire sem samnefnara
eða safnhaug fyrir áherslur hans
og hugmyndir og víst er af nógu
að taka. Kunnugleikinn og annarleikinn takast á í þessari mynd
sem skilur mikið eftir sig, bæði
furðu og fögnuð.
Inland Empire er verulega dáleiðandi mynd og heimurinn sem
Lynch er svo lunkinn við að skapa
getur, þegar best lætur, snúið öllu
á hvolf í höfðinu á fólki. Hentugt
væri að geta slökkt á rökræna
spæjaranum í heilabúinu áður
en maður sest niður til að horfa
á þessa digital-maraþon-martröð
því hjá Lynch er engin hefð fyrir
hefðbundinni framvindu, frásagnalögmálin eru allt önnur en
flestir kollegar hans í leikstjórastétt halla sér að. Það er því fánýtt að reyna að henda reiður
á söguþræðinum í þessu marglaga listaverki, sem á köflum er
meiri myndlist en formknúin
kvikmyndagerð. Þó má upplýsa
að við sögu koma ljóshærð leikkona, hópur af hórum og annar til
af pólsku fjöllistafólki, framhjáhald, draugagangur, kanínur og
skrúfjárn.
Leikararnir fundust mér frábærir, þeir pólsku ekki síðri en
Hollywood-stjörnurnar.
Laura
Dern er mögnuð sem hin margklofna Nikki Grace og liggur
styrkur hennar ekki síst í fágaðri
viðkvæmni og nærveru. Hún er

ekta Lynch-kvendi. Irons, Theroux og Stanton fengu minna glansrými en nutu sín vel í hálf kómískum sviðsetningum á tökustað.
Einnig var ánægjulegt að sjá Juliu
Ormond í hlutverki Doris Side,
hún fór vel með sinn trylling. Fjölmörgum kunnuglegum andlitum
og röddum bregður fyrir í ólíklegustu rullum og er persónugalleríið
jafn fjölskrúðugt og búast má við
í Lynch-mynd.
Þetta er eiginlega meta-mynd
því segja má að hún fjalli um
áhorf, það að horfa og láta tælast af einhvers konar skilningi.
Þannig eru persónur í myndinni
sífellt í hlutverki „sjáenda“ (og
þarna eru nokkrir véfréttarlegir karakterar líka), þær horfa á
sjónvarpstæki, kvikmyndatjöld,

+6)+-9.$)2
)NLAND %MPIRE
,EIKSTJËRI OG HANDRITSHÎFUNDUR $AVID
,YNCH  !ÈALLEIKARAR ,AURA $ERN
*USTIN 4HEROUX *EREMY )RONS OG (ARRY
$EAN 3TANTON

((((
-ARGLAGA ,YNCH LISTAVERK SEM KREFST
ÖESS AÈ FËLK SKILJI SKYNSEMINA EFTIR
HEIMA

gegnum brunagöt, út um glugga
og eins og Lynch-legt má teljast er
alls ekki allt sem sýnist.
Fyrir mér er þessi mynd eins og
gáta sem gengur ekki upp en það
er afskaplega gaman að spreyta
sig á henni.
+RISTRÒN (EIÈA (AUKSDËTTIR

Lokaplokk á Nasa í kvöld
600 kall

27. apríl - 3. maí!

MasterCard korthafar fá miðann á 600 kr. dagana 27. apríl - 3. maí,
í Smárabíói, Háskólabíói, Sambíóunum Kringlunni og Borgarbíói
Akureyri greiði þeir með kortinu.

Meira á www.kreditkort.is/klubbar

Lokatónleikarnir í tónleikaferð
Rásar 2 um Ísland með Lay Low,
Pétri Ben og Ólöfu Arnalds, undir
nafninu Rás 2 plokkar hringinn, verða haldnir á Nasa í kvöld.
Hljómsveitin Hjaltalín mun einnig
koma fram.
„Þetta hefur gengið alveg frábærlega,“ segir Ólafur Páll Gunnarsson á Rás 2 um tónleikaferðina.
„Við erum að reyna að ná okkur út
úr rammanum og sýna að það sé líf
og fjör á Rásinni. Við erum mjög
stolt af þessu verkefni okkar.“
Þetta er annað árið í röð sem
Rás 2 stendur fyrir tónleikaferð
um landið, en í fyrra var rokkað hringinn með Ampop, Diktu
og Hermigervli. Helsti tilgangur

¥ "/,5.'!26¥+ (INN FËTBROTNI 0ÁTUR
"EN HEFUR PLOKKAÈ HRINGINN AÈ UNDAN
FÎRNU UNDIR MERKJUM 2¹SAR 

ferðarinnar er að gefa tónlistaráhugafólki á landsbyggðinni tækifæri til að sjá og heyra fremsta
tónlistarfólk landsins af yngri
kynslóðinni í heimabyggð.
Pétur Ben lenti í þeirri ógæfu að
ökklabrotna eftir tónleika á Akureyri á dögunum. Hann lætur það
þó ekki hafa áhrif á sig og spilar
núna í gifsi. „Hann stóð úti á götu
og rann til í hálku og missteig sig,“
segir Óli Palli. „Hann spilaði samt
kvöldið eftir í Hrísey og sýndi að
hann er alvörumaður, enginn kettlingur.“
Tónleikarnir í kvöld hefjast
klukkan 21.00 og verður þeim útvarpað beint á Rás 2. Miðaverð er
1.500 krónur.
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SPRENGHLÆGILEG
MYND FRÁ
BEN STILLER !

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

SJALDAN EÐA ALDREI HAFA

TVEIR KARLMENN DANSAÐ JAFN VEL SAMAN!

SANNSÖGULEG MYND UM STÆRSTA
HNEYKSLISMÁL Í SÖGU FBI

MÖGNUÐ SPENNUMYND FRÁ LEIKSTJÓRA TRAINING DAY

ANNAR ÞESSARA TVEGGJA

HEFUR
HEILA....
...Á STÆRÐ VIÐ HNETU !
Úrvalslið leikara í
magnaðri kvikmynd

DIANE KEATON MANDY MOORE

/ ÁLFABAKKA
BLADES OF GLORY

kl. 3:40 - 5:50 -8-10:10

BLADES...VIP

kl. 3:40 - 5:50 -8-10:10

SHOOTER

kl. 5:30 - 8 - 10:30

THE GOOD SHEPERD kl.10:10

B.i.12

B.i.12

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

B.i.12

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

B.i.12

BECAUSE I SAID SO

kl. 5:50 - 8:10

Leyfð

TÍMAMÓT

kl. 8 - 10

Leyfð

300.

kl. 10:30

B.i.16

/ KEFLAVÍK

/ KRINGLUNNI

/ AKUREYRI

kl. 8 - 10:10

B.i.16

NEXT

kl. 4 - 6 - 8 - 10

B.i.12

BLADES OF GLORY

kl. 6 - 8 - 10

Leyfð

BLADES OF GLORY

kl 6 - 8 - 10

B.i.12

MR. BEAN´S HOLIDAY

kl. 4 - 6 - 8

Leyfð

BLADES OF GLORY

kl. 4 - 6 - 8:10 - 10:20

B.i.12

SHOOTER

kl. 8 - 10:20

B.i. 16

MR. BEAN´S HOLIDAY

kl 6

Leyfð

MR. BEAN´S HOLIDAY

kl. 6

Leyfð

BECAUSE I SAID SO

kl. 8

Leyfð

THE MESSENGERS

kl. 10

B.i.16

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

Leyfð

BREACH

kl. 8 - 10:20

B.i.12

B.i.12

WILD HOGS

b.i 7

ROBINSON... M/- ÍSL TAL

kl. 4

Leyfð

MEET THE... M/- ENSKU Tali

kl. 6:10

Leyfð

kl. 5:50 - 8 - 10:20

Alba kynþokkafyllst

*%33)#! !,"! !LBA HEFUR VERIÈ KJÎRIN

KYNÖOKKAFYLLSTA KONA HEIMSINS

ákveðið skref niður á við eftir að
hafa verið kjörin kynþokkafyllsta
konan í bandarísku útgáfu FHM á
síðasta ári.

Fær slaka dóma
Fyrsta plata söngkonunnar Kristínar Önnu Valtýsdóttur, sem áður
var í múm, og eiginmanns hennar
Davids Portner, meðlims Animal
Collective, fær slaka dóma á bandarísku tónlistarsíðunni Pitchfork.
Platan, sem nefnist Pullhair
Rubeye, fær aðeins 1 af tíu mögulegum í einkunn og er sögð niðurdrepandi. Platan er afar tilraunakennd og hefur að geyma átta lög
sem eru öll spiluð aftur á bak. „Heil
plata með þessari aðferð, píanói,
gítar og röddum aftur á bak í 31
mínútu er ekki bara leiðinleg heldur í raun og veru niðurdrepandi,“
segir í dómnum. Mælir gagnrýnandinn með því að lesendur nálgist
upprunalegu útgáfu plötunnar á
netinu. Þar sé hún ekki spiluð aftur
á bak og hljómi mjög vel.
Platan er gefin út undir nöfnunum Kría Brekkan og Avey Tara,

kl. 6:30 - 8:30 - 10:30

BREACH

THE MESSENGERS

B.i.16

Bandaríska leikkonan Jessica Alba
hefur verið kjörin kynþokkafyllsta
kona heims af lesendum breska karlatímaritsins FHM. Í næstu sætum
á eftir hinni 25 ára Alba lentu fyrirsætan Keeley Hazell og Eva Longoria, sem leikur í sjónvarpsþáttunum Desperate Housewives. „Hún
er hæfileikarík, farsæl og falleg
leikkonan sem býr greinilega yfir
þeim kynþokka sem allur heimurinn kann að meta,“ sagði Cris Bell,
ritstjóri tímaritsins, um Alba. Á
meðal þeirra mynda sem hún hefur
leikið í eru Sin City, Fantastic Four
og sjónvarpsþættirnir Dark Angel.
Sigurvegarinn frá því í fyrra,
Keira Knightley, féll niður í tólfta
sæti á listanum. Landa hennar Sienna Miller átti aftur á móti
hæsta fallið, úr tólfta sæti í fyrra
niður í það 45.
Leikkonan
Scarlett
Johansson endaði í fimmta sæti, sem er

Háskólabíó
NEXT

-²- +RISTÅN !NNA LENGST TIL VINSTRI

ÖEGAR HÒN VAR ENNÖ¹ MEÈLIMUR MÒM

sem eru listamannsnöfn þeirra
hjóna. Í dómnum eru þau sögð
hafa klárað plötuna á hefðbundinn
hátt í desember í fyrra en eftir að
hafa fengið innblástur frá nýjustu
kvikmynd Davids Lynch, Inland
Empire, ákváðu þau að gefa hana
út aftur á bak.

SPRENGJUTILBOÐ
Íbúðir á Benidorm til leigu á ótrúlegu verði.
Í apríl og maí bjóðum við glæsilegar íbúðir til leigu
á einum besta stað á Benidorm.
Hver íbúð hefur svefnpláss fyrir fjóra.
Vikuverð aðeins 27.000 kr.
Upplýsingar og bókanir hjá espis@espis.net
Símar: 0034-697-586-424 og 0034-687-797-778.

DIGITAL-3D
DIGITAL-3D
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&ORSALA ¹ HASARMYNDINA 3PIDER -AN 
SEM AF MÎRGUM ER TALIN FYRSTA STËRMYND
SUMARSINS HEFST Å DAG ¹ MIDIIS -YNDIN
VERÈUR FRUMSÕND HÁRLENDIS FÎSTUDAGINN
 MAÅ OG BÅÈA VAFALÅTIÈ MARGIR SPENNTIR EFTIR AÈ
KYNNAST NÕJUSTU ¾VINTÕRUM KÎNGULËARMANNSINS

-YNDIN SEM VAR NÕVERIÈ %VRËPUFRUM
SÕND Å ,ONDON HEFUR FENGIÈ MJÎG
GËÈAR VIÈTÎKUR OG ER TIL AÈ MYNDA
MEÈ   Å EINKUNN AF  MÎGU
LEGUM ¹ KVIKMYNDASÅÈUNNI IMDB
COM
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 'ARÈAR ¹ SKOTSKËNUM
'ARÈAR 'UNNLAUGSSON SKORAÈI FYRSTA MARK
.ORRKÎPING Å   SIGRI ¹ %NKÎPING Å S¾NSKU
 DEILDINNI Å G¾RKVÎLDI 'ARÈAR SKORAÈI
MARKIÈ Å UPPBËTARTÅMA FYRRI H¹LFLEIKS OG
ER NÒ BÒINN AÈ SKORA TVÎ MÎRK Å FYRSTU
ÖREMUR LEIKJUM .ORRKÎPING ¹ TÅMABILINU
'ARÈAR ER EINN AF MARKAH¾STU
MÎNNUM DEILDARINNAR OG LIÈIÈ ER Å
EFSTA S¾TI DEILDARINNAR MEÈ SJÎ STIG
OG MARKATÎLUNA   !NNAR LEIKUR VAR
Å S¾NSKU  DEILDINNI ER ,ANDSKRONA
VANN (¼CKEN   !RI &REYR 3KÒLASON
LAGÈI UPP MARK (¼CKEN OG LÁK FYRSTU
 MÅNÒTUR LEIKSINS

SPORT FRETTABLADIDIS

2!544 4IM 7IESE MARKVÎRÈUR "REMEN

GENGUR AF VELLI Å G¾R

-9.$'%449)-!'%3

5%&! BIKARKEPPNIN

Espanyol valtaði yfir Bremen
&«4"/,4) Fyrri leikirnir í undan-

úrslitum UEFA-bikarkeppninnar
fóru fram í gærkvöldi. Allt útlit
er fyrir að tvö spænsk lið verði
í úrslitum keppninnar en þrjú
eru í undanúrslitum. Það fjórða,
Werder Bremen frá Þýskalandi, tapaði illa fyrir Espanyol á útivelli í gær, 3-0. Í þokkabót fékk Tim Wiese markvörður
að líta rauða spjaldið í leiknum og
verður í banni í næsta leik.
Moises, Walter Pandiani og
Coro skoruðu mörk Espanyol í gær. Í hinum leiknum vann
Osasuna núverandi meistara
Sevilla, 1-0, með marki Roberto
Soldado á 55. mínútu. Leikið var á
heimavelli Osasuna.
ES¹

3¾NSKA BIKARKEPPNIN

Ólafur skoraði
sitt fyrsta mark
&«4"/,4) Ólafur Ingi Skúla-

son skoraði sitt fyrsta mark
fyrir sænska úrvalsdeildarliðið
Helsingborg er hann gerði þriðja
mark liðsins í 4-0 sigri á Hässleholm í sænsku bikarkeppninni í
gærkvöldi.
Sölvi Geir Ottesen skoraði einnig fyrir sitt lið, Djurgården, í 2-0
sigurleik á Norrby í sömu keppni.
Sigurður Jónsson er þjálfari
Djurgården en Sölvi lék allan
leikinn í stöðu miðvarðar.
Jóhann B. Guðmundsson lék
síðari hálfleikinn er lið hans,
GAIS, tapaði fyrir neðrideildarliðinu Skövde, 2-1. Þá léku þeir
Ragnar Sigurðsson og Hjálmar
Jónsson allan leikinn fyrir IFK
Gautaborg sem vann Ängelholm,
6-3, í vítaspyrnukeppni eftir
framlengdan leik.
ES¹

Þýsk og spænsk lið hafa áhuga á Kára Kristjáni
3VO G¾TI FARIÈ AÈ %YJAPEYJINN +¹RI +RISTJ¹N
+RISTJ¹NSSON V¾RI ¹ LEIÈ Å ATVINNUMENNSK
UNA (ANN SEGIR AÈ B¾ÈI ÖÕSK OG SP¾NSK
ÒRVALSDEILDARLIÈ HAFI SÕNT HONUM ¹HUGA EN
ÖESSI STERKI LÅNUMAÈUR HEFUR NÒ VERIÈ Å HER
BÒÈUM (AUKA Å TVÎ TÅMABIL
b&RAMTÅÈIN ER ËR¹ÈIN EINS OG ER ¶AÈ ER
EKKI SKOTHELT AÈ ÁG VERÈI ¹FRAM HJ¹ (AUKUM
OG ALLT Å LAUSU LOFTI m SAGÈI +¹RI +RISTJ¹N SEM
FUNDAÈI MEÈ FORR¹ÈAMÎNNUM (AUKA Å G¾R
b¶AÈ KOM ENGIN NIÈURSTAÈA ÒR ÖEIM FUNDIm
3ÅÈUSTU M¹NUÈI HAFA ÖREIFINGAR ¹TT SÁR
STAÈ VARÈANDI ÖÕSK OG SP¾NSK ÒRVALSDEILD
ARLIÈ OG EKKI LOKU FYRIR ÖAÈ SKOTIÈ AÈ HANN
GANGI TIL LIÈS VIÈ ATVINNUMANNALIÈ ¹ N¾STU
VIKUM
b¶ETTA ER ALLT ¹ GR¹U SV¾ÈI OG ÖVÅ GET ÁG
EKKI GREINT FR¹ ÖVÅ UM HVAÈA LIÈ ER AÈ R¾ÈA
%N ÖETTA ER EITTHVAÈ SEM HEFUR VERIÈ Å GANGI

UNDANFARNA M¹NUÈI OG VONANDI FER BOLT
INN AÈ RÒLLA ¹ N¾STUNNI ¶¹ G¾TI HUGSAN
LEGA VERIÈ H¾GT AÈ
GANGA FR¹ ÖESSU Å
N¾STU VIKUm
!ÈSPURÈ
UR SEGIST HANN
SPENNTARI FYRIR
ÖÕSKU ÒRVALSDEILDINNI
b(ÒN MYNDI HENTA MÁR BETUR
OG V¾RI MEIRA SPENNANDI KOST
UR FYRIR MIG ¶AÈ ERU ÖË ENGIN
TILBOÈ KOMIN EINS OG ER OG
ÁG ER ÖVÅ AFAR RËLEGUR
-AÈUR GERIR R¹È FYRIR
ÖVÅ AÈ ÖESSI ST¾RSTU
LIÈ EINBEITI SÁR
FYRST AÈ ÖVÅ
AÈ N¹ Å

STËRU BITANA OG ERU V¾NTANLEGA FLEST
BÒIN AÈ ÖVÅ ¶AÈ G¾TI ÖVÅ EITTHVAÈ
SPENNANDI KOMIÈ UPP FLJËTLEGAm
&JÎLDAMARGIR ÅSLENSKIR HAND
BOLTAMENN ERU ¹ M¹LA HJ¹ ERLEND
UM LIÈUM +¹RI +RISTJ¹N SEGIR AÈ
¹ST¾ÈAN FYRIR VELGENGNI ÖEIRRA SÁ AÈ
GOTT ORÈ FARI AF ÖEIM b¥SLENDINGAR
ERU ÖEKKTIR FYRIR AÈ VERA METN
AÈARFULLIR OG DUGLEGIR %NDA
ER ËTRÒLEGT AÈ SJ¹ HVERSU
MARGIR ÅSLENSKIR LEIK
MENN ERU Å STERK
USTU DEILD HEIMS
ÖÕSKU ÒRVALSDEILD
INNIm

(ERMANN LOKSINS ORÈINN
GËÈUR AF MEIÈSLUM SÅNUM
Hermann Hreiðarsson hefur undanfarna þrjá mánuði átt við hnjámeiðsl að
stríða. Þrátt fyrir það hefur hann misst af fáum leikjum með Charlton í ensku
úrvalsdeildinni en liðið stendur í harðri baráttu fyrir veru sinni í deildinni.
,/+ /' ,3 6ALSKONUR FUNDU ENGA LEIÈ
Å GEGNUM VÎRN 'RËTTU Å SEINNI H¹LFLEIK

&«4"/,4) Landsliðsmaðurinn Her-

mann Hreiðarsson er loksins orðinn heill af hnjámeiðslum sem
hafa plagað hann undanfarna þrjá
mánuði. Þetta sagði hann í samtali
við Fréttablaðið í gær.
„Ég held að ég sé loksins orðinn
góður,“ sagði Hermann, sem kom
inn á sem varamaður í 1-1 jafnteflisleik gegn Sheffield United
um síðustu helgi. „Það gekk vel
um helgina og ég fann ekkert fyrir
neinum eymslum. Stjórinn ætlaði
helst ekki að nota mig í leiknum en
neyddist til þess,“ sagði Hermann.
Þrjár umferðir eru eftir í ensku
úrvalsdeildinni og er Charlton
enn í fallsæti, tveimur stigum frá
öruggu sæti.
Alan Pardew, stjóri liðsins,
hefur lagt ríka áherslu á að Hermann spili með liðinu þrátt fyrir
meiðslin og hefur hann af þeim
sökum aðeins misst af einum og
hálfum leik undanfarna þrjá mánuði. „Þetta er auðvitað búið að
vera hundleiðinlegt hvernig sem á
það er litið. En sem betur fer virðist þetta vera orðið gott.“
Fjögur stig skilja að liðin í
fimmtánda til nítjánda sæti og
þyrfti Charlton því helst tvo sigra
í síðustu þremur leikjunum til að
gulltryggja veru sína í deildinni.
Liðið mætir þó engum aukvisum á lokasprettinum. Um helgina mætir Charlton liði Blackburn
á útivelli, þá Tottenham á heimavelli og loks Liverpool á Anfield.
„Það eru engir auðveldir leikir í
þessari deild en sjálfstraustið í liðinu er gott og við vitum að ef við
eigum góðan dag getur allt gerst.
Okkur hefur gengið vel að undanförnu og tapað aðeins einum leik
af síðustu átta. Við höfum einnig nú spilað við öll þessi lið sem
eru í fallbaráttunni með okkur og
unnið tvö þeirra og gert tvö jafntefli. Það er því ágætis ról á liðinu og menn hafa staðist pressuna
þokkalega.“
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$EILDARBIKAR KVENNA

Stjarnan og
Grótta í úrslit
(!.$"/,4) Íslandsmeistarar
Stjörnunnar og Grótta eru komin
í úrslit deildarbikars kvenna í
handbolta eftir að bæði lið unnu
leiki tvö í undanúrslitunum í gær.
Það verða því engir oddaleikir hjá
stelpunum í ár.
Stjarnan vann sjö marka
sigur, 33-26, á Haukum á Ásvöllum í gær eftir að hafa verið 1614 yfir í hálfleik. Stjarnan vann
báða leikina við Hauka með
nokkrum yfirburðum. Stjarnan
mætir Gróttu í úrslitaeinvíginu
en Gróttukonur tryggðu sér sæti í
úrslitunum með 28-22 sigri á Val í
Seljaskóla í gær.
Valur var yfir í hálfleik, 1311, en Gróttustelpur fóru á kostum í þeim seinni, sérstaklega Eva
Margrét Kristinsdóttir sem skoraði alls 11 mörk í leiknum. Drífa
Skúladóttir var markahæst hjá
Val með 6 mörk.
ËËJ
"!2445(5.$52 (ERMANN (REIÈARSSON ER HÁR VÅGALEGUR ¹ SVIP ER HANN FAGNAR

GËÈUM SIGRI #HARLTON Å VETUR

Charlton hefur verið í miklu basli
í vetur en eftir að Pardew tók við
félaginu hefur horft til betri vegar.
„Hann hefur blásið nýju lífi í liðið
og það er hugur í mannskapnum.“
Hann segist ekkert hafa hugsað um hvað verði um hans framtíð
hjá félaginu ef liðið falli. „Maður
hugsar ekki svo langt enda kemur
ekkert annað til greina en að halda
okkur uppi.“
Í haust bárust fregnir af því að
minnst fimm úrvalsdeildarfélög
sýndu Hermanni áhuga og gerðu
einhver þeirra Charlton tilboð. Félagið vildi hins vegar ekki semja

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

og gerði Hermann því þriggja ára
samning við það. Hann segist ekki
sjá eftir því nú.
„Ég hef verið mjög ánægður hér.
Auðvitað hefði það verið gaman að
fara í stærri klúbb en þetta hefur
komið svo oft upp hjá mér að ég
er orðinn vanur þessu. Ef eitthvað
gerist þá gerist það bara.“
Hermann missti af landsleik Íslands gegn Spáni í síðasta mánuði
en hann ætlar sér ekki að missa
af fleirum á næstunni. „Það er nú
kominn tími á okkur að hala inn
einhver stig.“
EIRIKUR FRETTABLADIDIS

¶ÕSKI HANDBOLTINN

Mikilvægur sigur Lübbecke
(!.$"/,4) TuS N-Lübbecke náði
sér í dýrmæt stig í fallbaráttunni
í þýsku úrvalsdeildinni er liðið
vann góðan sigur á Göppingen,
30-27. Þórir Ólafsson lék reyndar
ekki með Lübbecke en Birkir Ívar
Guðmundsson stóð á milli stanganna fyrir liðið. Jaliesky Garcia
lék sem fyrr ekki með Göppingen
vegna meiðsla.
ES¹

5NDANÒRSLIT ,ENGJUBIKARS KARLA FARA FRAM Å %GILSHÎLLINNI OG ¹ 3TJÎRNUVELLI Å KVÎLD

Ýmsir hlutir til
veitingarekstrar.
Erum að selja notaða hluti til veitingarekstrar.
S.s. blástursofna, uppþvottavél, leirtau
(Villeroy & Boch), borð og stóla, hljómtæki
þ.m.t Karaoke magnari, spilari og diskar.
Nánari upplýsingar, Júlíus GSM 893-3569.

Annar riðillinn miklu sterkari?
&«4"/,4) Undanúrslit Lengjubik-

ars karla fara fram í kvöld þegar
Víkingur tekur á móti Val í Egilshöllinni og Íslandsmeistarar
FH mæta nýliðum HK á Stjörnuvelli. Sigurvegarar leiksins mætast síðan í úrslitaleik keppninnar
á þriðjudaginn kemur.
Það vekur athygli að öll fjögur liðin voru saman í 1. riðli og
slógu öll út andstæðinga sína úr
hinum riðlinum í átta liða úrslitunum. Breiðablik og KR, sem höfðu
saman aðeins tapað einum leik,
duttu þannig út fyrir liðum Víkings og HK sem urðu í 3. og 4. sæti
í sínum riðli.
Valur vann Víking 2-1 í leik lið-

anna í riðlakeppninni en FH og
HK gerðu aftur á móti markalaust
jafntefli. HK er komið í undanúrslit keppninnar þrátt fyrir að hafa
aðeins skorað 7 mörk í átta leikjum. Framlengja þurfti leik liðsins
gegn KR og grípa til vítaspyrnukeppni þar sem sexfaldan bráðabana þurfti til að fá úrslit.
FH-ingar geta unnið þessa
keppni annað árið í röð og orðið
enn fremur fyrsta liðið til þess
að vinna deildabikarinn í fjórða
sinn. FH, ÍA og KR hafa öll unnið
keppnina þrisvar sinnum en hin
þrjú liðin í undanúrslitunum í ár
eru hins vegar á höttunum eftir
sínum fyrsta deildabikartitli. ËËJ

(+ 6!.. +2 (+ VANN GËÈAN SIGUR ¹ +2
Å FJËRÈUNGSÒRSLITUM EFTIR ¾SISPENNANDI
VÅTASPYRNUKEPPNI (ÁR M¹ SJ¹ VIÈBRÎGÈ
+2 INGA EFTIR MARK (+ &2¡44!",!¨)¨!.4/.

LOKAÚTKALL

LAGERSÖLU LÝKUR Á SUNNUDAG
LEIKIR
PS3
PS2

4.999

XBOX

DVD MYNDIR
5.899
699

699
699

699

299

PC LEIKIR

TAKMARKAÐ
MAGN

1.499
TAKMARKAÐ
MAGN

1.499

TÓNLIST

799
BJÖRK

699

5 diskar

999

899
999

4.999
999

799

TÓNLIST
TÖLVULEIKIR

SKEIFUNNI 17

999

DVD MYNDIR
DVD TÓNLIST
OPIÐ ALLA HELGINA:
11:00 -19:00
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Jón Halldór áfram þjálfari Keflavíkurliðsins
+®2&5"/,4) Jón Halldór Eðvalds-

(®2¨52 "*!2.!3/. 6ERÈUR EKKI MEÈ

6ÅKINGUM Å SUMAR

FALL FYRIR 6ÅKINGA

Hörður með
slitin krossbönd

son verður áfram þjálfari kvennaliðs Keflavíkur í körfuboltanum
en undir hans stjórn náði liðið
í silfurverðlaun á Íslandsmóti,
bikarkeppni og í deildinni.
„Er þetta ekki aðalástæðan
fyrir því að maður ákvað að vera
áfram? Ég ætla að reyna eins og
ég get að vinna þetta á næsta ári
en það munaði alveg óþarflega
litlu í vetur,” segir Jón Halldór
en Keflavík vann 21 af 33 leikjum
undir hans stjórn í öllum keppnum
síðasta vetur.
„Þetta var bara einn stór sleikur
eins og maðurinn sagði,“ lýsir Jón
Halldór í léttum tón samningaviðræðum sínum við stjórnina í

Keflavík. „Ég var með tveggja ára
samning sem var uppsegjanlegur
af báðum aðilum. Ég hafði áhuga
á því að vera áfram og þeir höfðu
áhuga á að hafa mig áfram og
það voru bara nokkrir hlutir sem
þurftu að komast á hreint áður en
við kláruðum þetta.“
Jón Halldór býst ekki við miklum breytingum á liði Keflavíkur
næsta vetur. „Ég held að það séu
allir í liðinu búnir að ganga frá því
að verða áfram,“ segir Jón, sem
vonast einnig eftir því að bandaríski bakvörðurinn Keksha Watson
spili annað tímabil í Keflavík. „Það
eru 95% líkur á því að hún verði
áfram og þetta snýst eigilega um
það hvort hún nái sér af meiðslun-

-5.!¨) ,)4,5 *ËN (ALLDËR %ÈVALDSSON

FËR MEÈ +EFLAVÅK B¾ÈI Å BIKARÒRSLIT SEM
OG LOKAÒRSLITIN UM ¥SLANDSMEISTARATITL
INN
&2¡44!",!¨)¨6!,,)

um. Hún fer í aðgerð á morgun (í
dag) og það verður tekin ákvörð-

un í kjölfar hennar. Ef það verður í lagi með löppina á henni þá
kemur hún aftur,“ segir Jón Halldór en Watson spilaði frábærlega
með Keflavík í vetur þrátt fyrir að
spila meidd.
Jón Halldór ætlar sér stóra hluti
næsta vetur.
„Liðið hefur alla burði til þess
að verða Íslandsmeistari á næsta
tímabili og við vorum ótrúlega
nálægt því í vetur. Það vantaði
bara herslumuninn. Nú er Helena
Sverrisdóttir farin frá Haukum
og ég held að ef Haukarnir ná sér
bara í Kana þá verði þetta barátta
á milli Keflavíkur og Grindavíkur,” spáir Jón Halldór um næsta
tímabil.
ËËJ

&«4"/,4) Hörður Bjarnason verð-

ur ekki með Víkingum í sumar
þar sem hann sleit krossbönd í
hné í æfingaferð liðsins til Portúgal fyrir skömmu. Hörður var
eini bakvörðurinn sem var eftir
í liði Víkings og eru því góð ráð
dýr fyrir Magnús Gylfason, þjálfara liðsins.
Víkingar hafa misst fjölda leikmanna úr liði sínu. Viktor Bjarki
Arnarsson og Höskuldur Eiríksson fóru í atvinnumennskuna
í Noregi og Ingvar Kale markvörður verður einnig frá í sumar
vegna meiðsla. Þar að auki fóru
nokkrir leikmenn frá liðinu en
Víkingar hafa þó fengið aðra í
staðinn, en enga varnarmenn. ES¹

.ORSKA ÒRVALSDEILDIN

113 útlendingar
hjá liðunum
&«4"/,4) Alls eru 113 erlendir

leikmenn á mála hjá norskum úrvalsdeildarliðum samkvæmt úttekt Rogalands Avis. Alls leika
fjórtán Íslendingar í norsku úrvalsdeildinni eins og er og eru því
rúm tólf prósent þessa hóps.
Viking er með hæsta hlutfall
erlendra leikmanna í sínum hópi,
alls tólf af 25 leikmönnum eða
48 prósent. Þrír Íslendingar eru
í liði Viking; þeir Birkir Bjarnason, Hannes Þ. Sigurðsson og
Höskuldur Eiríksson.
Fæstir eru í Vålerenga og
Tromsö, þrír talsins. Árni Gautur
Arason er markvörður fyrrnefnda liðsins.
ES¹

STHILDUR HEFUR ALDREI BYRJAÈ BETUR
Landsliðsfyrirliðinn hefur skorað 5 af 9 mörkum LdB FC Malmö í fyrstu þremur umferðum sænsku
deildarinnar, hún er langmarkahæst og aðeins fjögur lið í deildinni hafa skorað fleiri mörk en hún.
&«4"/,4) Ásthildur Helgadóttir og

félagar hennar í LdB FC Malmö
hafa byrjað vel í sænsku deildinni
og eru með fullt hús stiga eins og
sænsku meistararnir í Umeå IK.
„Við erum sterkari en í fyrra.
Allir leikmenn hafa bætt sig aðeins, við erum búnar að búa til
sterkari liðsheild og erum með
stærri hóp en í fyrra. Það eru
sömu áherslur í gangi, við erum
með sama þjálfara, með sömu
lykilleikmenn, sömu leikaðferð
og sama leikskipulag en það virkar allt miklu betur enda við greinilega búnar að ná að slípa liðið
betur saman,“ segir Ásthildur
sem glímdi við óvissuástand í
allan vetur um hvort hún gæti
spilað með Malmö í sumar. Á endanum gekk það upp en það þýddi
að hún æfði ekki mikið með liðinu.
„Ég var í stöðugu sambandi við
þjálfarann og hljóp mikið sjálf. Ég
vissi að ég væri í mjög góðu líkamlegu ástandi en það hefur gengið
betur en ég bjóst við að komast í
leikformið,“ segir Ásthildur, sem
skoraði eina mark fyrsta leiksins
en hefur síðan skorað tvö mörk í
leik í tveimur öruggum sigrum.
Ásthildur hefur aldrei byrjað
betur í sænsku deildinni, hvort sem
litið er á gengi liðsins eða markaskorun; hún er með tveggja marka

&)--45'!34) ,%)+52).. STHILDUR (ELGADËTTIR SPILAR ¹ LAUGARDAGINN SINN  LEIK Å

S¾NSKU ÒRVALSDEILDINNI (ÒN HEFUR SKORAÈ  MÎRK Å FYRSTU  LEIKJUM SÅNUM (ÁR ER
HÒN MEÈ 4HERESU ,UNDIN STÎLLU SINNI Å FRAMLÅNU -ALMÎ

forustu sem markahæsti leikmaður deildarinnar eftir fyrstu þrjár
umferðinar enda eru aðeins fjögur lið fyrir utan LdB FC Malmö
búin að skora fleiri mörk en hún.
„Ég er alveg sammála að þetta sé
besta byrjunin á tímabili hjá mér
og sérstaklega þar sem við erum

búnar að vinna fyrstu þrjá leikina
því við höfum aldrei áður byrjað
það vel. Það hefur líka gengið vel
hjá mér, sem er bara bónus,“ segir
Ásthildur Helgadóttir og þetta er
bara byrjunin.
„Við ætlum okkur að vera af
fullri alvöru í toppbaráttunni og

við höfum fulla trú á því að við
getum það. Það er mikið sjálfstraust í liðinu,“ segir Ásthildur, sem segist ekkert dreyma um
markakóngstitilinn sem hún vann
tvisvar sinnum á Íslandi, fyrst
með Breiðabliki 1996 og svo aftur
með KR 2002.
„Það er mikilvægast fyrir mig
að liðið vinni. Vonandi get ég
skorað mörk til þess að hjálpa
liðinu og það verður síðan bara
að koma í ljós hversu mörg þau
verða. Þetta er ekki nokkuð sem
ég hugsa mikið um en það er auðvitað gaman að vera meðal markahæstu manna,“ segir Ásthildur,
sem varð í 3. sæti á markalistanum í fyrra og í 6. sæti fyrir tveimur árum. Samkvæmt sömu lögmálum ætti hún að taka markakóngstitilinn í sumar.
Ásthildur segist fyrst núna
komin með hugarfar framherjans.
„Það er gaman að því að fá að
spila sem framherji hér í Svíþjóð.
Ég hafði alltaf verið á miðjunni á
Íslandi og ég finn það núna að það
hefur tekið mig ákveðinn tíma
að breyta hugsunarhættinum og
leikstílnum til þess að spila sem
framherji. Ég nýt þess að spila
frammi,“ segir Ásthildur.
OOJ FRETTABLADIDIS

Réttu tækin í þrifin
Háþrýstingur á bílinn, stéttina og húsið
Vortilboð
2007
Nilfisk-ALTO
háþrýstidælur

Bjarnþór Þorláksson
bílstjóri RV

51.888 kr.

12.888 kr.
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RV6234C

Endurtekur sagan sig?

25áraRekstrarvörur
1982–2007

Nilfisk-ALTO P160 1-15 B X-tra

Nilfisk-ALTO C120 2-6

Dæluþrýstingur: 160 bör.
Vatnsmagn: 650 l/klst.

Dæluþrýstingur: 120 bör.
Vatnsmagn: 520 l/klst.

Tilboðið gildir út maí 2007
eða meðan birgðir endast.

(!.$"/,4) Íslandsmeistarar Vals
eru ekki komnir niður á jörðina
eftir sigurhátíðina um síðustu
helgi.
Valsmenn töpuðu fyrsta leik
sínum í undanúrslitaeinvígi sínu
við Stjörnuna í deildarbikar karla
á miðvikudagskvöldið. Hinir nýkrýndu meistarar eru því úr leik
tapi þeir leik tvö sem fram fer
í Garðabæ í kvöld en með sigri
tryggja þeir sér oddaleik á sunnudaginn.
Líkt og í fyrra er allt annað
en auðvelt að koma beint úr Íslandsmeistarafögnuðinum inn í
nýja keppni. Meistararnir töpuðu þannig báðum sínum leikjum
í fyrra þegar Fylkir sló Fram út

úr undanúrslitunum 2-0. Það gæti
orðið þrautin þyngri fyrir Valsmenn að tryggja sér oddaleik því
þeir töpuðu fyrri leik sínum í Ásgarði með sjö marka mun, 33-26,
þar sem munurinn fór mestur
upp í þrettán mörk (28-15) í seinni
hálfleik. HK getur tryggt sér sæti
í undanúrslitunum með sigri á
Fram í hinum leiknum en fyrri
leikur liðanna var mjög jafn og
spennandi.
Keppnisfyrirkomulag deildarbikarsins hefur verið gagnrýnt og
keppnin fer nú fram í síðasta sinn
með núverandi fyrirkomulagi. Á
næsta ári verður deildarbikarinn
spilaður milli jóla og nýárs.
ËËJ

Af hverju að borga
of háa vexti?
Hefur þú hugleitt hversu mikið þú sparar
með því að vera með yfirdráttinn hjá S24?
Borgaðu lægri vexti og gerðu eitthvað
skemmtilegt fyrir mismuninn!

20%

23,95%

21,75%
18,25%

Einn tveir og þrír 312.161

10%

0%
Hæstu
yfirdráttarvextir
banka og sparisjóða

Algengir vextir á
skammtímalánum
banka og sparisjóða

S24

Sæktu um... www.s24.is
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Sögulegur vetur hjá Reykjavíkurliðunum
+®2&5"/,4) Niðurstaða vetrarins er

&,/4452 ,%)+-!¨52 -ONTA %LLIS ¹

MIKINN Ö¹TT Å UPPKOMU 'OLDEN 3TATE
7ARRIORS Å VETUR
./2$)# 0(/4/3'%449

6ERÈLAUN Å ."! DEILDINNI

Monta Ellis
bætti sig mest
+®2&5"/,4) Monta Ellis, bakvörð-

ur Golden State, er sá leikmaður
sem bætti sig mest í NBA-deildinni. Ellis fékk þremur atkvæðum fleira en Kevin Martin hjá
Sacramento og er þetta jafnasta
kosning sögunnar.
Ellis skoraði 16,5 stig (6,8
í fyrra), gaf 4,1 stoðsendingu
(1,6) og tók 3,2 fráköst (2,1) að
meðaltali í vetur. Martin bætti
stigaskor sitt frá 10,8 stigum í
fyrra upp í 20,2 stig í vetur. Ellis
er á sínu öðru ári í deildinni en
hann sleppti því að fara í háskóla
og var valinn númer 40 í nýliðavalinu 2005.
ËËJ

+ÎRFUBOLTINN Å 2EYKJAVÅK

Nýir útivellir
+®2&5"/,4) Björn Ingi Hrafnsson,
formaður borgarráðs og ÍTR, tilkynnti það í boði borgarstjórnar
Reykjavíkur fyrir Íslandsmeistara KR og bikarmeistara ÍR í
gær, að borgin ætlaði að byggja
nokkra nýja útikörfuboltavelli á
höfuðborgarsvæðinu. Þetta verða
svipaðir vellir og þeir sem eru við
Holtaskóla í Reykjanesbæ.
Björn Ingi sagði að mikill áhugi
væri fyrir körfuknattleik í landinu um þessar mundir og að
Reykjavíkurborg fyndi fyrir mikilli uppsveiflu íþróttarinnar.
Í boðinu kom einnig fram að
parkett yrði sett í DHL-höll KRinga í sumar og að í framtíðinni
myndu ný íþróttahús sem borgin byggir verða með parkettgólfi.
Til stendur að byggja nýtt og
glæsilegt íþróttahús í Mjóddinni
sem ÍR-ingar munu hafa afnot
af og þar hefur verið ákveðið að
hafa parkett.
ËËJ
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söguleg fyrir körfuboltann í höfuðborginni því í fyrsta sinn síðan
úrslitakeppnin var tekin upp eru
bæði Íslands- og bikarmeistaratitilinn í höndum félaga úr borginni.
Samfeld sigurganga Suðurnesjaliða er enn fremur á enda.
Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson
borgarstjóri bauð til móttöku í
Höfða í gær til að fagna Íslandsmeisturum KR og bikarmeisturum
ÍR. Báðir stóru titlarnir í körfunni
eru í höfuðborginni í fyrsta sinn
í 24 ár. Það gerðist síðast veturinn 1982 til 1983 þegar Valsmenn
unnu tvöfalt. Það er enn lengra
síðan bikararnir voru í höndum
tveggja höfuðborgarfélaga því

árið 1978 vann KR Íslandsmeistaratitilinn og ÍS tók bikarmeistaratitilinn. Í millitíðinni höfðu
Valsmenn (1980) og KR-ingar
(1979) unnið tvöfalt.
KR og ÍR eru tvö af sigursælustu félögum í sögu íslenska
körfuboltans en stærsti hluti titla
félaganna kom á sjöunda og áttunda áratugnum. ÍR-ingar hafa
unnið flesta Íslandsmeistaratitla
allra félaga eða fimmtán og ekkert félag hefur orðið bikarmeistari oftar en KR en Vesturbæingar
hafa tekið bikarinn ellefu sinnum.
Suðurnesin hafa verið Mekka
körfuboltans undanfarin ár en
að þessu sinni fór enginn stór
titil þangað, hvorki í karla- né

kvennaflokki. Það gerðist síðast árið 1983, þannig að um leið
og höfuðborgarliðin enda langa
bið eru þetta ákveðin kaflaskipti
fyrir lið Njarðvíkur, Keflavíkur
og Grindavíkur.
ËËJ
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3TËRSTJÎRNUR SEM ¾TLA AÈ SANNA SIG
Margar stórstjörnur NBA-deildinnar spila oft mjög fáa leiki á sínum ferli í maí- og júnímánuði. Fimm af
þeim dreymir nú um að bæta úr því í úrslitakeppni NBA-deildarinnar í ár og byrjunin lofar góðu.
Úrslitakeppni NBAdeildarinnar í körfubolta er komin
á fullt og líkt og í fyrra hafa verið
óvænt úrslit í fyrstu leikjunum.
Fimm stjörnuleikmenn deildarinnar eru mættir meðal annarra
í úrslitakeppnina til þess að sýna
það og sanna að þeirra tími geti
einnið runnið upp í maí og júní.
Þeir Steve Nash, Chris Webber, Tracy McGrady, Yao Ming og
Vince Carter eiga allir það sameiginlegt að vera í hópi stærstu
stjarna NBA-deildarinnar undanfarin ár en enginn þeirra hefur
spilað leik í lokaúrslitum um titilinn.
Menn eins og Dirk Nowitzki,
Jason Kidd og Allen Iverson
standa þeim aðeins framar því
þótt þeir eigi engan meistarahring
hafa þeir spilað á stóra sviðinu,
Nowitzki með Dallas í fyrra, Kidd
tvisvar með New Jersey og Iverson með Philadelphia 2001.
Steve Nash hjá Phoenix hefur
kosinn besti leikmaður NBAdeildarinnar undanfarin tvö ár.
Hann hefur þrisvar sinnum komist í úrslit vesturdeildarinnar, síðustu tvö tímabil með Phoenix og
síðan vorið 2003 með Dallas, en
hann hefur aldrei fengið tækifæri
til þess að spila um meistaratitilinn. Suns-liðið hefur aldrei komið
sterkara til leiks en einmitt nú og
byrjunin á einvíginu gegn Lakers
gefur góð fyrirheit um að titildraumur Nash gæti ræst í ár.
Chris Webber, sem nú spilar
með Detroit, hefur líkt og Nash
setið eftir með sárt ennið í úrslitum Vesturdeildar. Webber komst
næst því að spila um titilinn vorið
2002 þegar Sacramento Kings
tapaði í sjöunda leik á móti Lakers í úrslitaeinvígi vesturdeildar. Lakers vann síðan úrslitaeinvígið 4-0 á móti New Jersey Nets.
Webber hefur spilað 64 leiki í úrslitakeppninni með Golden State,
Washington, Sacramento og Philadelphia. Webber er nú kominn til
Detroit Pistons, sem hefur besta
árangurinn í Austurdeildinni og
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er líklegt til að fara alla leið í úrslitin.
Tracy McGrady og Yao Ming
hefur mistekist að koma Houston
Rockets upp úr fyrstu umferð úrslitakeppninnar undanfarin ár og
tími þeirra saman hefur einkennst
af meiðslum á meiðsl ofan. Nú
líta málin vel út fyrir þá félaga,

"%34! 46¥%9+)¨ 4RACY -C'RADY GEFUR 9AO
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Houston vann tvo fyrstu leikina
gegn Utah og það stefnir í að eytt
öflugasta tvíeyki deildarinnar fari
loksins að skila einhverjum árangri í úrslitakeppninni.
Það er enginn einbeittari í að slá
út Toronto en einmitt Vince Carter
hjá New Jersey Nets. Carter stakk
af frá Toronto þar sem hann vildi
komast til liðs sem ætti möguleika á að vinna eitthvað. Dvöl
hans í New Jersey hefur skilað
litlu og það væri sárt fyrir hann
að horfa upp á sitt fyrra lið enda
enn einn úrslitakeppnisdrauminn.
Það hafa aðeins fjórir leikmenn
skorað fleiri stig að meðaltali í
úrslitakeppninni (27,3) en hann
á enn eftir að komast lengra en í
gegnum fyrstu umferð. Nets-liðið
stal heimavallarréttinum í fyrstu
tveimur leikjunum í Kanada og
hefur alla möguleika til þess að
komast áfram.
Allir þessir leikmenn eru komnir á seinni hluta sína ferils, þeir
hafa sannað sig sem leikmenn
en eiga eftir að sanna sig sem
sigurvegarar. Það er löngu sannað að leikmenn komast aldrei í
heldri manna tölu í NBA-deildinni
fyrr en þeir fara alla leið í úrslitakeppninni.
OOJ FRETTABLADIDIS

²RSLITAKEPPNIN Å 3VISS

Helgi og félagar
í undanúrslit
+®2&5"/,4) Helgi Már Magnússon

og félagar hans í BC Boncourt
eru komnir í undanúrslitin í baráttunni um svissneska meistaratitilinn.
Helgi Már átti sinn besta leik
í seríunni þegar Boncourt vann
BBC Monthey 77-60 í oddaleik um
sæti í undanúrslitunum gegn Benetton Fribourg Olympic. Helgi
Már skoraði alls 16 stig í leiknum sem er tvöfalt meira en hann
skoraði að meðaltali í fyrstu fjórum leikjunum, og var því sannarlega bestur þegar mest á reyndi.
Mótherjar Helga og félaga í
undanúrslitunum eru gríðarlega
sterkir. Þeir eru handhafar allra
titla í svissneska boltanum og
hafa aðeins tapað tveimur leikjum á öllu tímabilinu.
ËËJ
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Skoraði 20 stig á síðustu fimm mínútunum
+®2&5"/,4) KR-ingurinn Brynjar

Þór Björnsson vann um síðustu
helgi sinn sjöunda stóra titil í
drengjaflokki á fjórum árum
þegar hann og félagar hans unnu
Keflavík 109-100 í úrslitaleik.
Leikmenn eru aðeins tvö ár í
flokknum en Brynjar spilaði tvö
ár í drengjaflokki áður en hann
gekk formlega upp í hann.
Það eru örugglega fáir búnir að
gleyma því þegar þriggja stiga
karfa Brynjars tryggði KR-ingum
framlengingu í oddaleik gegn
Snæfelli í undanúrslitunum Iceland Express-deildar karla. KR
vann leikinn og varð síðan Íslandsmeistari.
Í úrslitaleik drengjaflokks voru
það enn á ný hetjutilburðir Brynj-

ars sem sáu til þess að KR-ingar
urðu Íslandsmeistarar. Brynjar
hreinlega skaut sína menn aftur
inn í leikinn þegar leikurinn var
að flestra mati tapaður. Þegar aðeins fimm mínútur voru eftir af
leiknum var KR-liðið komið 11
stigum undir, 88-77. Brynjar var
ekki á því að gefast upp og skoraði
fjóra þrista og alls 20 stig á síðustu
fimm mínútunum. Síðasta þriggja
stiga karfan kom rétt innan miðju
og tryggði KR framlengingu sem
liðið vann 13-4. Brynjar endaði
leikinn með 44 stig, 10 fráköst og
10 stoðsendingar.
Brynjar er því Íslandsmeistari
í bæði meistaraflokki og drengjaflokki og í báðum tilfellum komu
KR-ingar á óvart og unnu titilinn á

lokasprettinum eftir að hafa verið
undir megnið af leiknum.
Brynjar er á sínu síðasta ári í
drengjaflokknum en hefur orðið
fjórum sinnum Íslandsmeistari og
þrisvar sinnum bikarmeistari. KR
vann alla sjö úrslitaleikina sem
hann spilaði í flokknum og í þeim
var þessi mikla skytta með 27,4
stig að meðtali auk þess að taka
10,1 fráköst, eiga 5,1 stoðsendingu
og stela 4,1 bolta í leik.
Ingi Þór Steinþórsson, þjálfari KR-liðsins, var þarna að vinna
sinn fimmta titil með flokknum á
undanförnum sex árum.
ËËJ
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Talsmaður Impregilo kærir fyrir meiðyrði

„Það er óneitanlega auðveldara
að lifa lífinu sértu einkaklúbbsmeðlimur.“
!GNAR *ËN %GILSSON Å 0RESSUNNI 
b%INKAKLÒBBURINN ER AÈ ÁG HELD ENNÖ¹ TIL
EN ÁG VEIT EKKI MIKIÈ UM STARFSEMI HANS Å
DAG ¶ETTA ER SVONA AFSL¹TTARKLÒBBUR ¶ETTA
HAFÈI MEÈ ÖAÈ AÈ GERA AÈ AUKA KAUPGETU
HEIMILANNA EN EKKI SKEMMTA SÁR ¹ BÒLL
UM Å PËKER ¶VÅ MIÈUR m SEGIR !GNAR Å DAG
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 0¹LL -AGNÒSSON
 2ÅFLEGA 

Ómar R. Valdimarsson, talsmaður ítalska fyrirtækisins Impregilo
hér á landi, ætlar að kæra Gauk
Úlfarsson, leikstjóra Silvíu Nightþáttanna, fyrir meiðyrði. Ómar
vildi ekki tjá sig um málið við
Fréttablaðið en samkvæmt heimildum blaðsins ætlar hann að
standa við orð sín og mun
hafa átt fund með lögfræðingi sínum um hádegisbilið í gær.
Málið
snýst
um
færslu sem Gaukur
«-!2 2 (YGGST

K¾RA 'AUK ²LFARS
SON FYRIR MEIÈYRÈI
¹ HEIMASÅÈU
LEIKSTJËRANS

skrifaði á þriðjudaginn undir heitinu „Aðal rasisti bloggheima“ en
þar sakar Gaukur Ómar um að
viðhafa útlendingahatur á vefsíðu sinni og hvetur lesendur sína
til að láta í sér heyra svo að það
standi ekki óhaggað. „Ég hef rætt
töluvert um rasisma hér og bent
á nokkra frambjóðendur Frjálslyndra sem hika ekki við að
bera útlendingahatur sitt á
borð hér í bloggheimum. Nú
hef ég fundið einn til, svæsnari en hinir lagðir saman,
talsmann Impregilo á Íslandi,“ skrifar Gaukur á
heimasíðu sinni.
Gaukur sagði í
samtali við Fréttablaðið í gær

að hann byggist ekki við því að
Ómar fyndi lögfræðing sem hefði
svo lítið að gera að hann gæti
unnið í þessu máli. „En það verður að viðurkennast að mér ofbauð
hreinlega það stig sem þessi
pólitíski slagur er kominn
út í. Að finna í sífellu eitthvað ósæmilegt um
frambjóðendur
sem
ekki eru skoðanabræður viðkomandi og
tína til einhverjar pólitískar samsæriskenningar. Mér fannst
það bara illa gert
af honum,“ segir
Gaukur og er þar
að vísa til skrifa
Ómars um Paul
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$I#APRIO OG 7ITHERSPOON BÅT
AST UM HLUTVERK HJ¹ 3IGURJËNI
Sigurjón Sighvatsson framleiðir
næstu kvikmynd írska leikstjórans Jim Sheridan, sem er endurgerð kvikmyndarinnar Brødre
eftir danska leikstjórann Susanne
Bier.
Sigurjón sagði í samtali við
Fréttablaðið í gær að hann væri
mjög ánægður með gang mála
og að myndin væri að laða að sér
toppfólk úr öllum geirum kvikmyndaiðnaðarins. Meðal þeirra
leikara sem hafa sóst eftir því að
fá að leika í myndinni má nefna
Matt Damon, Reese Witherspoon,
Jennifer Connelly og Leonardo
DiCaprio auk Ryans Gosling. Aðspurður sagði Sigurjón að þótt
leikstjórinn væri kominn um borð
væri ekki enn orðið ljóst hvenær
myndin færi í framleiðslu. „Við
viljum fá stóru nöfnin og þau
vilja leika í myndinni. Vandamálið er að þau eru oft bókuð marga
mánuði ef ekki ár fram í tímann,“
segir Sigurjón.
Ítarlega var fjallað um myndina í grein sem birtist á vef Hollywood Reporter. Þar kemur fram að
handritshöfundurinn David Benioff sé að skrifa endurgerðina en
hann á meðal annars heiðurinn að
handriti Spike Lee-myndarinnar
25th Hour. Hann er einn eftirsóttasti og hæstlaunaði handritshöfundurinn í Hollywood. „Við erum
mjög spenntir fyrir þessu verkefni enda er upprunalega myndin alveg frábær,“ sagði Sigurjón. Kvikmynd Bier
fjallar um tvo ólíka
bræður sem reyna
að takast á við
lífið eftir að annar
þeirra er sendur í stríðið gegn
talibönum
í
Afganistan.
2%%3% 7)4(%2
30//. &ÁKK

«SKARINN FYRIR
LEIK SINN SEM
*UNE #ARTER Å
7ALK THE ,INE

3)'52*«. 3)'(6!433/. (EFUR KEYPT RÁTTINN ¹ ENDURGERÈ KVIKMYNDARINNAR "RÐDRE
EFTIR DANSKA LEIKSTJËRANN 3USANNE "IER

Leikstjórinn Sheridan hefur tvíSamband þeirra flækist til muna
vegis verið tilnefndur til Óskarsþegar annar þeirra verður ástfangverðlauna: fyrir My Left Foot og
inn af konu bróður síns. „Efnið á
In the Name of the Father. Síðast
eftir að höfða til allra. Ekki hvað
gerði hann Get Rich or Die Tryin‘
síst Bandaríkjamanna nú þegar
sem var sjálfsævisöguleg kvikstríðið í Írak hefur dregist svona
mynd rapparans 50 Cent.
á langinn og enginn endir virðist í
sjónmáli,“ bætir Sigurjón við. „Og
FREYRGIGJA FRETTABLADIDIS
þetta er líka ein af þeim
ástæðum fyrir því að
,%/.$!2$/
ég festi kaup á þess$)#!02)/ %R ORÈAÈUR
ari endurgerð. Efnið
VIÈ AÈALHLUTVERKIÈ Å
myndi laða að stóru
MYNDINNI
nöfnin.“

-!44 $!-/. &ËR

¹ KOSTUM Å «SK
ARSVERÈLAUNA
MYNDINNI 4HE
$EPARTED ¹SAMT
,EONARDO
$I#APRIO

Nikolov, frambjóðanda Vinstri
grænna, en Ómar hefur skrifað
tvær færslur um Paul. „Ég óska
annars Ómari alls hins besta en ég
vona að hann láti af þessum amerísku stælum í pólitík,“ bætir Gaukur við og viðurkennir að hann
kenni í brjósti um talsmanninn í öllu þessu fjaðrafoki sem
ríki í kringum Impregilo um
þessar mundir. „Það er eflaust
ekki á þetta bætandi miðað
við þá holskeflu sem yfir hann
hefur riðið.“
FGG
'!5+52 4ELUR EKKI MIKLAR

LÅKUR ¹ ÖVÅ AÈ «MAR FINNI
LÎGFR¾ÈING SEM HAFI SVO
LÅTIÈ AÈ GERA OG GETI UNNIÈ
Å M¹LINU

&2¡44)2 !& &«,+)
+OSNINGASJËNVARP ¥SLANDS Å DAG
HÁLT ¹FRAM YFIRREIÈ SINNI UM LAND
IÈ OG ¹ MIÈVIKUDAGSKVÎLDIÈ S¹TU
FRAMBJËÈENDUR FYRIR SVÎRUM Å /RKU
VEITUHÒSINU !È VENJU VAR MÎNNUM
HEITT Å HAMSI OG BARST TALIÈ AÈ SPILL
INGUNNI Å LANDINU ¶EGAR FRAMBJËÈ
ENDURNIR HÎFÈU FENGIÈ AÈ BL¹SA AÈ
EINS ÒT UM UMR¾ÈUEFNIÈ
KOMST EINN AF STJËRN
ENDUM Ö¹TTARINS %GILL
(ELGASON SVO AÈ ORÈI
b/G SVO ERUM VIÈ
HÁRNA Å MIÈJU
SPILLINGARB¾L
INUm
¶ESSI ORÈ %GILS FËRU MIKIÈ FYRIR
BRJËSTIÈ ¹ STARFSMÎNNUM /RKU
VEITUNNAR SEM TÎLDU ILLA AÈ SÁR
VEGIÈ OG SAMKV¾MT HEIMILDUM
&RÁTTABLAÈSINS BARST YFIRMANNI %GILS
3IGMUNDI %RNI 2ÒNARSSYNI BRÁF
ÖAR SEM ËSKAÈ VAR SKÕRINGA ¹ ÖESS
UM UMM¾LUM &RÁTTASTJËRI 3TÎÈV
AR  BAÈST AFSÎKUNAR ¹ ORÈUM %GILS
Å BRÁFI SEM VAR SENT ÎLLUM STARFS
MÎNNUM FYRIRT¾KISINS OG LÕSTI ÖVÅ
YFIR AÈ Ö¹TTASTJËRNANDINN HEFÈI
FENGIÈ TILTAL VEGNA ÖESSARA UM
M¾LA OG AÈ HANN V¾RI bHREINLEGA
MIÈUR ;SÅN= YFIR ÖVÅ AÈ EINN STARFS
MANNA ;SINNA= SKULI HAFA HAGAÈ SÁR
MEÈ ÖESSUM ËFAGMANNLEGA H¾TTIm
/G B¾TTI ÖVÅ VIÈ AÈ %GILL HEFÈI
HALDIÈ AÈ ORÈ SÅN YRÈU
TÒLKUÈ SEM ÅRËNÅSKT GRÅN
EN ÖAÈ V¾RI MISSKILNING
UR HANS OG ÅTREKAÈI AF
SÎKUNARBEIÈNI SÅNA
FYRIR HÎND &RÁTTA
STOFU 3TÎÈVAR 
%LLÕ RMANNSDËTTIR ÖULAN GËÈ
KUNNA SLAKAR EKKERT ¹ Å BLOGGSKRIF
UM SÅNUM UM EINKALÅF VINKVENNA
SINNA ÖR¹TT FYRIR AÈ VERA KOMIN ¹
STEYPIRINN &¾RSLURNAR VIRÈAST VERÈA
SV¾SNARI OG SV¾SNARI OG N¾GIR ÖAR
AÈ NEFNA FR¹SÎGNINA UM ÒTHALDS
GËÈA LYKLASMIÈINN EÈA KONUNA
MEÈ FLATLÒSINA '¹RUNGARNIR HAFA
SKEMMT SÁR KONUNGLEGA YFIR ÖESS
UM LÕSINGUM OG TELJA NOKKUÈ LJËST
AÈ TÅMI VAFASAMRA MYNDBANDA Å
BAKHERBERGJUM MYND
BANDALEIGNA EÈA SM¹
SÎGUR Å FOKDÕRUM
ERËTÅSKUM TÅMARITUM
HEYRI NÒ SÎGUNNI
TIL BLOGG %LLÕAR
JAFNIST FYLLILEGA ¹
VIÈ SLÅKT DËT
FGG

Björgvin í þýsku útvarpi í næstu viku
„Það kom hingað lítið tökulið.
Þetta var reyndar sprenghlægilegt því viðtalið var tekið á ensku
og svo talaði hann alltaf þýsku
ofan í það,“ segir stórsöngvarinn
Björgvin Halldórsson. Viðtal við
Björgvin verður leikið á þýsku
útvarpsstöðinni Radio 700 í næstu
viku en íslenska lagið Eina ósk í
hans flutningi hefur verið mjög
vinsælt á stöðinni undanfarið.
„Mér finnst bara gaman að
þessu, sérstaklega að lag sem
gefið var út árið 1979 á Íslandi
sé komið á vinsældalista í Þýskalandi. Þetta er líka gaman fyrir
Jóhann G. Jóhannsson, sem samdi
bæði lag og texta,“ segir Björgvin.

Það hefur staðið til í nokkurn
tíma að þýsku útvarpsmennirnir heimsæktu Björgvin og tækju
við hann viðtal. Tildrög þessa
eru að útvarpsmaðurinn Christian Milling rakst fyrir tilviljun á
plötu Björgvins, Ég syng fyrir
þig, í safni stöðvarinnar og hóf
í kjölfarið að spila tónlist hans í
þætti sínum. Eina ósk naut sérstaklega mikilla vinsælda og sat
í átta vikur á vinsældalista Radio
700.
Björgvin segir að vel hafi farið
á með sér og útvarpsmönnunum. „Já, já, ég á eflaust eftir að
vera meira í sambandi við þá og
kíki jafnvel á þá seinna á árinu,“
segir hann. Björgvin leysti þýsku

gestina út með veglegum gjöfum, kassa með íslenskri tónlist
sem hann taldi þá hafa áhuga á.
„Ég lét þá hafa Bubba og fleira.
Þetta var eitt og annað. Og svo
hélt maður þessu auðvitað í fjölskyldunni.“
Íslendingar geta hlustað á viðtalið við Björgvin á fimmtudaginn
næsta á heimasíðunni Radio700.
eu. Þátturinn hefst klukkan 20 að
þýskum tíma, klukkan 18 að íslenskum tíma.
- HDM

6).3,, ¥ ¶µ3+!,!.$) "JÎRGVIN (ALL
DËRSSON HEFUR NOTIÈ MIKILLA VINS¾LDA Å
¶ÕSKALANDI MEÈ LAGIÈ %INA ËSK
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FORSALA AÐGÖNGUMIÐA ER Á
EINNIG ER HÆGT AÐ NÁLGAST MIÐA Í EFTIRTÖLDUM KVIKMYNDAHÚSUM:

FÖSTUDAGUR 4. MAÍ

FÖSTUDAGUR 4. MAÍ
SÝND KL. 5.30 - 8.30 - 11.20

FÖSTUDAGUR 4. MAÍ
SÝND KL. 4 - 7 - 10

LAUGARDAGUR 5. MAÍ
SÝND KL. 5.30 - 8.30 - 11.20

LAUGARDAGUR 5. MAÍ
SÝND KL. 1 - 4 - 7 - 10

SUNNUDAGUR 6. MAÍ
SÝND KL. 5.30 - 8.30 - 11.20

SUNNUDAGUR 6. MAÍ
SÝND KL. 1 - 4 - 7 - 10

SÝND KL. 2 - 5 - 8 - 11
SÝND Í LÚXUS 2 - 5 - 8 - 11
LAGARDAGUR 5. MAÍ

SÝND Í LÚXUS-VIP 3 - 6 - 9 - 12

SÝND KL. 2 - 5 - 8 - 11
SÝND Í LÚXUS 2 - 5 - 8 - 11
SUNNUDAGUR 6. MAÍ
SÝND KL. 2 - 5 - 8 - 11

FÖSTUDAGUR 4. MAÍ
SÝND KL. 3 - 6 - 9 - 12

www.midi.is/bio

LAUGARDAGUR 5. MAÍ
SÝND KL. 3 - 6 - 9 - 12
SÝND Í LÚXUS-VIP 3 - 6 - 9 - 12
SUNNUDAGUR 6. MAÍ
SÝND KL. 3 - 6 - 9 - 12
SÝND Í LÚXUS-VIP 3 - 6 - 9 - 12

SÝND Í LÚXUS 2 - 5 - 8 - 11

www.midi.is/bio
FJARÐARBÍÓ
FÖSTUDAGUR 4. MAÍ
SÝND KL. 8 - 10.45
LAUGARDAGUR 5. MAÍ
SÝND KL. 2 - 5 - 8 - 10.45
SUNNUDAGUR 6. MAÍ
SÝND KL. 2 - 5 - 8 - 10.45

FÖSTUDAGUR 4. MAÍ
SÝND KL. 4 - 6 - 8 - 10.40

FÖSTUDAGUR 4. MAÍ
SÝND KL. 5 - 8 - 10.45

LAUGARDAGUR 5. MAÍ
SÝND KL. 2 - 4 - 6 - 8 - 10.40

LAUGARDAGUR 5. MAÍ
SÝND KL. 2 - 5 - 8 - 10.45

SUNNUDAGUR 6. MAÍ
SÝND KL. 2 - 4 - 6 - 8 - 10.40

SUNNUDAGUR 6. MAÍ
SÝND KL. 2 - 5 - 8 - 10.45

FÖSTUDAGUR 4. MAÍ
SÝND KL. 5 - 8 - 10.45
LAUGARDAGUR 5. MAÍ
SÝND KL. 2 - 5 - 8 - 11
SUNNUDAGUR 6. MAÍ
SÝND KL. 2 - 5 - 8 - 11

www.visir.is
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Segjum nei við
Gamla sáttmála

M

argir fengu aulahroll hér um
árið þegar Valgerður Sverrisdóttir utanríkisráðherra ávarpaði alþjóðafund á engilsaxnesku.
Maður hálfvorkenndi henni, hún
var eitthvað svo ringluð á svipinn
yfir þessu öllu saman, og illskiljanlegt að ekki skuli hafa verið fenginn túlkur í stað þess að láta hana
stauta þetta. Það er meira að segja
frekar töff að notast við túlk, það
er eitthvað svo sjarmerandi valdsmannslegt.

%. stjórnvöld læra af mistökunum og nú hafa þau fundið lausn
sem þau telja viðeigandi og tekur
fullt tillit til tungumálakunnáttu
utanríkisráðherra – ráðherrann er
nefnilega svo helvíti sleip í norsku.
Það liggur því beint við, nú þegar
bandaríska hernum hefur loksins
tekist að hrista íslensk stjórnvöld
úr pilsfaldinum og flýja af landi
brott, að leita á náðir Norðmanna
um varnir landsins.
6.4!.,%'! þykir mörgum
það huggulegri tilhugsun að hafa
hér norskt herlið en bandarískt.
Það er nú einu sinni svo að Bandaríkin hafa ekki beinlínis vingjarnlega ímynd og það er sama hvað
maður reynir að beita yfirvegaðri
hugsun, mann langar alltaf mest
að fara að kasta eggjum og sletta
skyri þegar andlit bandarískra
ráðamanna birtast á sjónvarpsskjá. Norðmenn hins vegar eru
eitthvað svo gúddí, sísönglandi
þetta unaðslega tungumál – og svo
fundu þeir líka upp ostaskerann.
Hvernig er hægt að vera illa við
þjóð sem fann upp ostaskerann?
%.

hér er rétt að staldra við. Eru
Norðmenn allir þar sem þeir eru
séðir? Ég er hreint ekki svo viss.
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mér að rifja upp árið
1262, þegar Íslendingar gengust
Noregskonungi á hönd með Gamla
sáttmála gegn skitnum sex skipakomum árlega. Þá upphófst aldalangt niðurlægingarskeið þjóðarinnar sem lauk ekki fyrr en með
fullveldinu 1918. Aðeins þá brutust Íslendingar langkúgaðir og
svangir undan taumlausri grimmd
og fúlmennsku þeirra þjóða hvers
verndarvæng við viljum nú skríða
undir. Norðmenn hafa síðar ítrekað staðfest sína fyrri heimsvaldastefnu með harðvítugum fiskveiðideilum og afskiptum af stjórnmálum í fjarlægum löndum eins og Sri
Lanka.
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ekki sömu mistökin
tvisvar. Ég treysti á þá ráðamenn
sem hæst hafa haldið á lofti vernd
íslensks fullveldis fyrir gráðugum klóm alþjóðasamfélagsins, að
segja nú nei við Gamla sáttmála!

TAKK FYRIR KOMUNA!
Þökkum frábærar móttökur á opnum fundi okkar um húsnæðisfjármögnun á Hotel Nordica. Fundurinn var líﬂegur
og fræðandi og sýnir að það er mikil þörf á umræðu um húsnæðislán í erlendri mynt. Við hvetjum þig til að kynna
þér hvaða lánsform hentar þér á glitnir.is eða hjá ráðgjöfum okkar í næsta útibúi.

