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Heyrnarlausar og þroskaheftar konur misnotaðar

Liðsmaður misnotaði kynferðislega tvær heyrnarlausar og þroskaheftar konur á menningarhátíð heyrnarlausra á síðasta ári. Konurnar hafa notið aðstoðar ráðgjafa en málið hefur ekki verið kært til lögreglu.
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+9.&%2¨)3"2/4 Tvær ungar konur
sem báðar eru heyrnarlausar og
þroskaheftar urðu fyrir grófri
kynferðislegri misnotkun á síðasta ári. Sleginn hefur verið þagnarmúr um málið, en það er á vitorði stjórnar og forsvarsmanna
Félags heyrnarlausra, Félagsþjónustunnar í Kópavogi og fleira
fólks sem kemur að málefnum
heyrnarlausra með einum eða
öðrum hætti.
Misnotkunin átti sér stað á
menningarhátíð heyrnarlausra á
Akureyri 10. til 16. júlí í fyrra sem
ungu konurnar sóttu.
Annarri var útvegaður svokall-

aður liðsmaður, sem átti að vera
skjólstæðingi sínum til aðstoðar á
mótinu. Maðurinn, sem er heyrnarskertur, braut þar á ungu konunni, svo og annarri heyrnarlausri
og þroskaheftri konu, með kynferðislegri misnotkun.
Félagsþjónustan í Kópavogi
útvegaði konunni liðsmanninn,
samkvæmt ábendingu frá Félagi
heyrnarlausra. Viðkomandi starfsmönnum félagsþjónustunnar var
gert viðvart um misnotkunina.
Önnur konan hefur verið í ráðgjafarviðtölum eftir atburðinn.
Annað atvik varð svo í september þegar heyrnarlaus maður

hélt upp á afmæli sitt. Í veislunni
var hópur heyrnarlausra karlmanna, sem og ungu konurnar
tvær. Þar var klámefni sýnt og
mennirnir höfðu uppi kynferðislegt athæfi gagnvart konunum.
Fréttablaðið hafði samband við
Berglindi Stefánsdóttur, fyrrverandi formann Félags heyrnarlausra, sem haldið hefur utan um
rannsókn á kynferðisbrotum gegn
heyrnarlausum. Hún kveður málin
hafa komið inn á sitt borð og staðfestir að hún hafi hitt annað hinna
meintu fórnarlamba, sem staðfest
hafi þau. Hún kveðst hafa vísað
þessum málum áfram til þeirra
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sem eigi að hafa með þau að gera.
Þau hafa ekki verið kærð til lögreglu.
Haukur Vilhjálmsson, stjórnarmaður og starfsmaður Félags
heyrnarlausra, vildi ekki tjá sig
um málið þegar Fréttablaðið leitaði eftir því. Formaður og framkvæmdastjóri félagsins eru í
útlöndum. Ekki náðist í félagsmálastjóra Kópavogsbæjar.
Konurnar munu báðar hafa
verið mjög miður sín eftir þessa
atburði, að því er Fréttablaðinu
hefur verið tjáð, og glíma við andlega erfiðleika vegna þeirra.

3ÕNINGIN VAR HALDIN TIL AÈ FAGNA  ¹RA AFM¾LI ALÖÕÈUHERS +ËREU 3ONUR OG ARFTAKI +IMS )L ¹ LEIÈTOGASTËLI +IM *ONG )L FYLGDIST MEÈ
MARSERINGUNNI

7EST (AM SEKTAÈ UM  MILLJËNIR KRËNA EN SLEPPUR VIÈ FREKARI REFSINGU

Léttir að sleppa við stigafrádrátt
&«4"/,4) „Aðalmálið er að það

voru ekki tekin af okkur stig. Það
er langstærsta atriðið,“ sagði
Eggert Magnússon, stjórnarformaður enska fótboltaliðsins West
ham, sem í gær var sektað um
jafnvirði 709 milljóna íslenskra
króna.
Félagið var dæmt vegna ólöglegra félagaskipta argentísku
leikmannanna Carlos Tévez og
Javier Mascherano. Skiptin urðu
í ágúst, áður en eignarhaldsfélag
Björgólfs Guðmundssonar og
Eggerts Magnússonar keypti fótboltaliðið.

Samningsréttur leikmannanna
er að hluta til í eigu þriðja aðila og
var West Ham fundið sekt um að
leyna mikilvægum skjölum um
félagaskiptin. Mascherano leikur
nú með Liverpool en vilji West
Ham nota Tevez áfram þarf hann
að semja við félagið upp á nýtt.
„Það er alveg ljóst að þessir hlutir gerðust áður en við komum að
klúbbnum og munum við því skoða
okkar mál mjög vel,“ sagði Eggert
um framhaldið en West Ham getur
áfrýjað dómnum. „Það er ekki víst
hvort við áfrýjum, við ætlum að
anda rólega fyrst um sinn.“

West Ham stendur í harðri fallbaráttu í ensku úrvalsdeildinni en
liðið mætir Wigan í dag. „Þetta er
mikill léttir og mikilvægt að vita
að við getum nú spilað við Wigan
og vitað að þetta sé enn í okkar
höndum. Ég er alltaf bjartsýnn og
hef trú á mínu liði,“ sagði Eggert.
Þrjár umferðir eru eftir í deildinni og er West Ham í næstneðsta
sæti með 32 stig.
Sektin er sú langhæsta í sögu
ensku úrvalsdeildarinnar og sló
met Tottenham frá 1994 er félagið
var sektað um 193 milljónir.

&*2-,!-!2+!¨52 Talið er
öruggt að Þorsteinn M. Jónsson,
formaður stjórnar kókverksmiðjunnar Vífilfells, taki við
formennsku í
stjórn Glitnis
þegar ný stjórn
bankans tekur
þar við
valdataumum í
dag. Þorsteinn
er einn þriggja
fulltrúa FL
¶/234%)..
Group í stjórn
*«.33/.
Glitnis. FL
Group á 32 prósent í bankanum
og er stærsti einstaki hluthafinn
eftir nýleg viðskipti. Stjórn
bankans er skipuð sjö mönnum.
Aðrir fulltrúar FL Group í stjórn
Glitnis verða Skarphéðinn Berg
Steinarson, formaður stjórnar FL
Group, og Jón Sigurðsson,
aðstoðarforstjóri FL Group. Jón
Ásgeir Jóhannesson og Hannes
Smárason ganga úr stjórninni. GAR

Árangur áfram
- ekkert stopp
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&RAMBOÈ "AR¹TTUSAMTAKANNA

Sárt en höfum séð það svartara

Of sein að skila
framboðslistum

"/,5.'!26¥+ 48 af 60 starfsmönn-

b*A ÖEGAR ALLT ANNAÈ ÖRÕTUR Ö¹ ER
ÖAÈ KANNSKI BARA M¹LIÈm
.Õ OG HERT VIÈURLÎG VIÈ UMFERÈARLAGABROT
UM TËKU GILDI Å G¾R -EÈ ÖEIM VERÈUR H¾GT
AÈ SKIKKA UNGA ÎKUFANTA AFTUR Å BÅLPRËF OG
GERA ÎKUT¾KI SÅBROTAMANNA Å UMFERÈINNI
UPPT¾K GÒST -OGENSEN ER FORSTÎÈUMAÈ
UR RANNSËKNARNEFNDAR UMFERÈARSLYSA

+ÎNNUN ,ÕÈHEILSUSTÎÈVAR

75 prósent fylgjandi reykbanni
(%),"2)'¨)3-, 75 prósent
Íslendinga eru hlynnt eða frekar
hlynnt reyklausum veitinga- og
skemmtistöðum, samkvæmt
könnun sem Lýðheilsustöð lét
Capacent Gallup gera fyrir sig
nýverið. Það er töluverð aukning
frá sambærilegri könnun sem var
gerð fyrir tveimur árum, en þá
sögðust um sextíu þrósent
aðspurðra vera hlynnt eða frekar
hlynnt reykingabanninu.
Í fréttatilkynningu frá Lýðheilsustöð kemur fram að tæplega níutíu prósent svarenda
segjast mundu fara jafn oft eða
oftar á veitinga- og skemmtistaði
þótt þeir væru reyklausir, sem er
svipað hlutfall og árið 2005.
ÖSJ

¶UNGT HALDINN ¹ ,3(

Maður fannst í
blóði sínu
,®'2%',5-, Karlmaður á

sextugsaldri fannst í blóði sínu í
húsi í Hveragerði á sjötta
tímanum í gær. Maðurinn var
fluttur á bráðamóttöku Landspítalans eftir að lögreglu barst
tilkynning um málið. Samkvæmt
upplýsingum læknis í gærkvöld
var maðurinn mjög þungt haldinn.
Hann vildi ekkert segja um eðli
áverkanna. Ekki var upplýst hvort
talið væri að um slys væri að ræða
eða hvort grunur væri um að
manninum hafi verið veittir
áverkar af ásettu ráði en tæknideild Lögreglu höfuðborgarsvæðisins var kölluð til aðstoðar.
Maðurinn býr í Hveragerði ásamt
sambýliskonu sinni.
GAR

5-"/¨3-!¨52 "!2.!
(¾TTIR  JÒLÅ
)NGIBJÎRG 2AFNAR UMBOÈSMAÈUR BARNA
HEFUR BEÈIST LAUSNAR FR¹ STARFI SÅNU EIGI
SÅÈAR EN  JÒLÅ )NGIBJÎRG VAR SKIPUÈ TIL
FIMM ¹RA OG VERÈUR ÖVÅ H¹LFNUÈ MEÈ
SITT SKIPUNARTÅMABIL ÖEGAR HÒN H¾TTIR

"/,5.'!26¥+ 'RÅMUR !TLASON B¾JAR

STJËRI SEGIR ENGA UPPGJÎF Å "OLVÅKINGUM
¶EIR ¾TLI ÖVERT ¹ MËTI AÈ SPÕTA Å LËFANA
OG GEFA Å

urn tíma, þannig að þetta kom
svo sem ekkert mjög á óvart. Það
hafa verið erfiðleikar í rækju-

vinnslunni hjá þeim líkt og annars staðar. En það er náttúrlega
ekki ljóst hvenær af þessum uppsögnum verður og við vonum að
sem fæstir muni á endanum
missa vinnuna.“
Grímur segir þó enga uppgjöf í
Bolvíkingum. „Hjá okkur er ekkert annað að gera en að spýta í
lófana og hraða framkvæmdum á
okkar vegum. Það hefur kannski
verið þensla alls staðar annars
staðar á landinu en það hefur ekki
verið þensla hjá okkur. Ólíkt ríkisstjórninni teljum við að það eigi að
gefa í í kreppum og draga saman í
þenslu. Það er það sem við ætlum
að gera, gefa í.“
ÖSJ

Fékk meldingar og
ræddi ekki Palestínu
Valgerður Sverrisdóttir utanríkisráðherra undrast að Geir H. Haarde forsætisráðherra taki ekki afstöðu til samskipta við Palestínu þó að málið hafi ekki verið
rætt í ríkisstjórn. Hún hafi fengið meldingar um málið úr forsætisráðuneytinu.
34*«2.-, Valgerður Sverrisdótt-

ir utanríkisráðherra segist ekki
hafa séð tilgang í því að ræða samskipti Íslands og Palestínu í ríkisstjórn Íslands þar sem hún hafi
fengið „ákveðnar meldingar úr
forsætisráðuneytinu“.
Valgerður segir „athyglisvert“
að Geir H. Haarde forsætisráðherra útiloki ekki í samtölum við
fjölmiðla að koma á slíkum samskiptum. Ef gefið sé í skyn að það
eina sem hindri framgang málsins
sé að það hafi ekki verið tekið upp
í ríkisstórn, verði slíkt einfaldlega
gert. Ríkisstjórnarfundir séu stopulir í kosningabaráttunni en Valgerður heitir því að ræða málið
þar fyrir kosningar.
Geir H. Haarde forsætisráðherra sagði á blaðamannafundi á
fimmtudag að hann vildi fara varlega í málið. „Ég get bara sagt það
að þetta hefur ekki verið rætt í
ríkisstjórn og ef það ætti að taka
einhverja nýja stefnu í þessu þá
þyrfti slíkt mál að ræða þar og
síðan í utanríkismálanefnd. En
það er auðvitað hverjum frjálst að
segja það sem honum finnst. Það
er bara ekki tímabært að taka
afstöðu til þess.“
Um frumkvæði Norðmanna, að
koma á stjórnmálasambandi við
Palestínumenn, ein Evrópuþjóða,
segir Geir þá gjarnan fara sínar
eigin leiðir í utanríkismálum. „Enda
eru þeir gerendur á svo mörgum
sviðum. Það skiptir máli á svæðinu
hvað þeir gera,“ segir Geir. Afstaða
Íslands skipti minna máli.
Leiðtogar
stjórnarandstöðuflokkanna eru sammála hugmynd
um utanríkisráðherra.

&2¡44!",!¨)¨6!,,)

Ágúst, á ekki bara að skikka
þessa menn á þríhjól?

um í landvinnslu Bakkavíkur á
Bolungarvík hefur verið sagt upp
störfum. Fyrirtækið segir ástæður uppsagnanna vera erfiðan
rekstur rækjuvinnslu á undanförnum árum, en erfiðlega hefur
reynst að afla hráefnis fyrir
vinnsluna. Í tilkynningu frá félaginu segir að stjórnendur félagsins
vonist þó til þess að að það takist
að afla hráefnis á ný svo að vinnsla
geti hafist aftur.
Grímur Atlason, bæjarstjóri á
Bolungarvík, segir tíðindin vissulega sár, en að Bolvíkingar hafi
séð það svartara. „Þetta hefur
verið í kortunum hjá þeim í nokk-

34*«2.-, Baráttusamtök eldri
borgara og öryrkja skiluðu
framboðslista í einu kjördæmi,
Norðausturkjördæmi, áður en
framboðsfrestur rann út á hádegi
í gær. Rúmum klukkutíma síðar
skiluðu samtökin framboðsgögnum í Reykjavík suður.
Yfirkjörstjórn ákveður í dag
hvort gögnin verða samþykkt.
Arndís Björnsdóttir, talskona
Baráttusamtakanna, sagði í gær
lista tilbúna í öllum kjördæmum
en ekki hefði tekist að leggja þá
fram fyrir hádegi vegna tæknilegra vandamála. Einnig hefði
verið erfitt að ná í kjörstjórnarmenn.
SDG

K¾RÈUR FYRIR HÁRAÈSDËMI

Hótaði sýslumanni lífláti
$«-3-, Karlmaður á fimmtugs-

aldri hefur verið ákærður fyrir
Héraðsdómi Reykjaness fyrir að
hóta sýslumanni lífláti.
Maðurinn hótaði sýslumanninum, sem er kona, í október á
síðasta ári. Hann hringdi tvívegis
á heimili hennar að kvöldlagi
vegna skyldustarfa hennar og
hótaði henni lífláti. Hann lét
meðal annars þau orð falla að
hann ætlaði að nota tvo grimma
hunda til verksins.
Maðurinn er ákærður fyrir brot
gegn valdstjórninni.
JSS
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Gagnrýna þing
Bandaríkjanna
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LYKLANA AÈ UTANRÅKISR¹ÈUNEYTINU .Ò VIRÈAST ÖAU EKKI ¹ EINU M¹LI UM UTANRÅKISM¹LIN

Ingibjörg Sólrún Gísladóttir,
Samfylkingunni, telur fulla ástæðu
til þessa og segir það matsatriði
hver ástundi hryðjuverk og hver
hernað á þessu svæði. „Væri farið
eftir því ættum við ekki að hafa
samband við neinn af þessum
deiluaðilum fyrir botni Miðjarðarhafs.“
Steingrímur J. Sigfússon, VG,
er „algjörlega sammála“ og telur
að „Norðmenn eigi heiður skilið að
sýna þann kjark að taka upp samskipti við Palestínumenn“.
Guðjón Arnar Kristjánsson,

Frjálslynda flokknum, segir „sjálfgefið“ að styðja tillögu Valgerðar,
svo fremi sem það geti orðið til
þess að styðja við friðarferlið í
Mið-Austurlöndum. „Ég held að
við eigum akkúrat að nota utanríkisþjónustuna til að hafa áhrif til
friðar í heiminum.“
Ómar Ragnarsson í Íslandshreyfingu telur eðlilegt að hafa
samskipti við bæði Palestínumenn
og Ísraela. „Það er eina leiðin sem
er fær út úr klemmunni á svæðinu,“ segir hann.
KLEMENS FRETTABLADIDIS

¥2!+ Íraksstjórn gagnrýnir
Bandaríkjaþing harðlega fyrir að
hafa samþykkt frumvarp um að
kalla bandarískan herafla heim
frá Írak. Samkvæmt frumvarpinu hefst brottflutningur
heraflans 1. október næstkomandi og skal lokið 31. mars árið
2008, að því er fréttavefur BBC
greinir frá.
Talsmaður Íraksstjórnar, Ali
al-Dabbagh, segir of snemmt að
byrja að draga heraflann heim 1.
október og að það „sendi röng
skilaboð“ til vopnaðra uppreisnarmanna.
George W.
Bush Bandaríkjaforseti
hefur lýst því
yfir að hann
muni beita
neitunarvaldi á
lagafrumvarpið. Þó að
!,) !, $!""!'(
demókratar
4!,3-!¨52 ¥2!+3 hafi meirihluta
34*«2.!2
í báðum
þingdeildum er atkvæðamagnið
ekki nógu mikið til að fara
framhjá neitunarvaldi forseta. SDG
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kemur hugsanlega að lagningu
sæstrengsins Farice-2, sem lagður
verður á næsta ári. Þetta kom fram
á fundi Orkuveitunnar í gær. Markmiðið er að greiða fyrir stækkun
íslenska markaðarins fyrir netþjónabú. „Orkufyrirtækin hafa
mikinn áhuga á því að nýr sæstrengur bjóði upp á að hægt sé að reka
netþjónabú hér á landi,“ segir Guðlaugur Þór Þórðarson, stjórnarformaður Orkuveitu Reykjavíkur.
„Við viljum leggja okkar af mörkum til að hann verði lagður sem
fyrst, því tíminn er dýrmætur.“
Hann segir mörg erlend fyrirtæki sýna Íslandi áhuga í sambandi við slíka þjónustu, enda
margt sem mæli með því að hún sé
hér á landi. Orkan sé græn, hitastigið lágt, fólkið menntað og pólitíska umhverfið öruggt.

/2+56%)4! 2%9+*!6¥+52 'UÈLAUGUR ¶ËR ¶ËRÈARSON STJËRNARFORMAÈUR SEGIR FYRIRT¾KIÈ
VILJA LEGGJA SITT AF MÎRKUM TIL AÈ S¾STRENGURINN VERÈI LAGÈUR SEM FYRST

„Það er okkur í hag að þessi
markaður stækki því þá höfum við
aukinn möguleika á að selja okkar
orku,“ segir Guðlaugur. Málið sé
þó enn á frumstigi og ekki ljóst
hvernig Orkuveitan muni koma að
verkefninu.

Sæstrengurinn umræddi verður
að öllum líkindum lagður sumarið
2008 og tekinn í notkun í lok sama
árs. Tveir sæstrengir tengja
Ísland við umheiminn eins og er:
Cantat-3 og Farice-1.
SÖS

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

120 kr/m

621601

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

175 kr/m

628601

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

217 kr/m

648601

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

331 kr/m

648801

Pallaefni, gangvarið
98x98mm

434 kr/m

698600

Sælureitinn
finnur þú í Húsasmiðjunni
Nýr og glæsilegur

Sælureitur

Vantar þig bækling?
• Þú getur nálgast eintak í næstu verslun
• Þú getur skoðað hann á www.husa.is
• Þú getur pantað frítt eintak á www.husa.is

Hleðslustaur
100x120 sm, L 240 sm.
600062

r/m
k
5
8
3

690 kr/m

4.995
Gori 44

Harðviðar pallklæðning

Harðviðar pallklæðning

19x90mm
rifflað öðrum megin slétt hinum megin

21x145mm
rifflað báðum megin

Hálfgegnsæ viðarvörn á allt
timbur og er sérstaklega ætluð
á heflaðar klæðningar. Fæst í
11 staðallitum ásamt glæru.
Fæst einnig í 0,75 ltr.

601200

600900

7042320

1.490 kr/stk
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$¾MDUR Å ÖRIGGJA ¹RA FANGELSI FYRIR HNÅFSTUNGU ¹ (ÒSAVÅK

3AMKYNHNEIGÈ Å .ÅGERÅU

Stakk fyrrverandi unnustu

Lesbíur í felur að
giftingu lokinni

$«-3-, Karlmaður á fimmtugsaldri, Hans Alfreð Kristjánsson,
hefur verið dæmdur í þriggja ára
fangelsi fyrir að stinga fyrrverandi
unnustu sína í bakið með hnífi í húsi
á Húsavík í nóvember.
Eins og greint hefur verið frá í
Fréttablaðinu hafði Hans Alfreð
áður reynt að kveikja í þessari sömu
konu í júní í fyrra. Hann var búinn
að hella bensíni yfir hana en þurfti
frá að hverfa þar sem hann var ekki
með „nothæf eldfæri“ eins og orðrétt sagði í ákæru.
Lögreglan var kölluð að húsi á
Húsavík þar sem fyrrnefnd kona
fannst
meðvitundarlaus
með
stungusár á bakinu. Eldur logaði í

húsinu er lögreglumenn bar að
garði.
Dómurinn taldi ekki sannað að
Hans Alfreð hefði ætlað sér að
bana konunni en áverkar sem hún
hlaut reyndust ekki alvarlegir.
Hann var ákærður fyrir manndrápstilraun en dómurinn taldi
vitnisburð og gögn sem lágu fyrir
í málinu ekki benda til að svo hefði
verið.
Hans Alfreð var einnig ákærður
fyrir brot gegn líkama og lífi fyrir
að kalla ekki strax á aðstoð eftir
að eldur kom upp í húsinu og
konan lá í blóði sínu á gólfinu.
Hann var sýknaður af þeirri
ákæru.
MH

),,! ,%)+)¨ (ÒSIÈ ÖAR SEM ¹R¹SIN ¹TTI
SÁR STAÈ FËR ILLA Å BRUNA
&2¡44!",!¨)¨®2,9'52 (.%&),,

(ITAVEITA 3UÈURNESJA

'ËÈAR FRÁTTIR FYRIR VINNUALKA

Segja afgreiðsluna
hafa verið eðlilega

Þráðlaust net á
baðströndinni

Jónína Bjartmarz umhverfisráðherra neitar að hafa greitt fyrir því að kærasta
sonar hennar fengi íslenskan ríkisborgararétt. Hún var skráður umboðsmaður
kærustunnar er hún fékk dvalarleyfi hér á landi í nóvember 2005.

NETSINS KOSTAR T¾PAR   MILLJËNIR
&2¡44!",!¨)¨!0

-!$2¥$ !0 Þeir sem eiga erfitt
með að slíta sig úr sambandi við
umheiminn í sumarleyfum geta
varpað öndinni léttar þar sem nú
er hægt að flatmaga á ströndinni
og tengjast þráðlausu neti á baðströndinni við bæinn Castelldefels á Spáni.
Fimm loftnet voru sett upp á
ströndinni og er þetta í fyrsta
sinn sem boðið er upp á slíka
þjónustu á strönd á Spáni.
Það eina sem eftir á að leysa er
hvernig verja má fartölvurnar
gegn sandinum, að sögn bæjarfulltrúans Carme Sanchez.
SDG

&2¡44!",!¨)¨
!UGLÕSINGAVERÈ H¾KKAR
6ERÈ AUGLÕSINGA Å &RÁTTABLAÈINU H¾KK
AR UM ¹TTA PRËSENT  MAÅ .¾R H¾KK
UNIN B¾ÈI TIL VERÈSKR¹R OG SAMNINGA
+EMUR HÒN TIL VEGNA AUKINS PAPPÅRS
OG DREIFINGARKOSTNAÈAR OG ER ¾TLAÈ AÈ
TRYGGJA OG TREYSTA G¾ÈI OG DREIFINGU
&RÁTTABLAÈSINS

,%)¨2¡44).'
(JËNABAND SAMKYNHNEIGÈRA
«N¹KV¾MNI G¾TTI Å UMFJÎLLUN UM
PRESTASTEFNU ¹ FIMMTUDAG 3ÁRA 3IG
URÈUR 'RÁTAR 3IGURÈSSON OG DOKTOR
0ÁTUR 0ÁTURSSON LÎGÈU FRAM TILLÎGU
UM AÈ PRESTUM YRÈI HEIMILT AÈ VERA
LÎGFORMLEGIR VÅGSLUMENN STAÈFESTRAR
SAMVISTAR SAMKYNHNEIGÈRA VIÈ UPPHAF
UMR¾ÈU UM M¹LIÈ EN EKKI EFTIR AÈ AT
KV¾ÈI HÎFÈU VERIÈ GREIDD EINS SAGÈI
Å FRÁTTINNI ¶¹ VAR TILLÎGU ÖEIRRA EKKI
HAFNAÈ MEÈ ATKV¾ÈAGREIÈSLU HELDUR
VAR BORIN FRAM DAGSKR¹RTILLAGA UM AÈ
VÅSA HENNI TIL BISKUPS OG KENNINGA
NEFNDAR 3Ò TILLAGA VAR SAMÖYKKT MEÈ
 ATKV¾ÈUM GEGN 

34*«2.-, Bjarni Benediktsson, formaður allsherjarnefndar og þingmaður Sjálfstæðisflokksins, segir
Alþingi hafa staðið eðlilega að því
að veita átján útlendingum sem
búsettir eru hér á land íslenskt ríkisfang í mars síðastliðnum. „Fólki
finnst það eitthvað sérstakt við
þetta mál að þessi umrædda kona
hafi verið hér á landi í stuttan tíma.
Af þeim málum sem Alþingi hefur
afgreitt á þessu kjörtímabili eru
þrjátíu prósent umsækjenda sem
hafa verið tvö ár eða skemur hér á
landi. Þannig að þetta mál er ekki
sérstakt að neinu leyti hvað það
snertir.“
Lucia Celeste Molina Sierra, 22
ára kona frá Gvatemala sem er
kærasta Birnis Orra Péturssonar,
sonar Jónínu Bjartmarz umhverfisráðherra, var ein af átján sem fengu
íslenskan ríkisborgararétt í mars
síðastliðnum. Umsækjendur voru
36 í það skiptið.
Jónína neitar því alfarið að hafa
beitt áhrifum sínum til þess að
greiða fyrir því að Lucia fengi ríkisborgararétt. Jónína var umboðsmaður stúlkunnar er hún fékk skráð
dvalarleyfi hér á landi í nóvember
2005. „Ég var skráður umboðsmaður er hún var að sækja um dvalarleyfi hér á landi og Útlendingastofnun var kunnugt um það. Ég
ræddi aldrei við neinn hjá Útlendingastofnun um ríkisborgararétt.
Tengsl mín við málið voru engin.“
Þrír nefndarmenn, Bjarni, Guðjón Ólafur Jónsson og Guðrún
Ögmundsdóttir, fóru yfir umsóknirnar sem fyrir lágu og lögðu til að
átján einstaklingar fengju ríkisborgararétt að þessu sinni. Þau
neita því öll að hafa vitað um tengsl

Tilboð í hlut
ríkisins opnuð
á mánudaginn
/2+5-, Tilboð í rúmlega

&2¡44!",!¨)¨(®2¨52

3«,!2342®.$ 5PPSETNING ÖR¹ÈLAUSA

.¥'%2¥! Nígerísk kona, Aunty
Maiduguri, sem „giftist“ fjórum
konum, hefur farið í felur ásamt
konunum. Samkvæmt sjaríalögum
í landinu er samkynhneigð og
hjónaband samkynhneigðra
ólögleg og álitið alvarlegur glæpur.
Samkynhneigð er einnig ólögleg
samkvæmt hegningarlögum.
Maidugury gekk að eiga
konurnar í leikhúsi í Kano-ríki
síðustu helgi. Nokkrum dögum
síðar var leikhúsið jafnað við
jörðu.
Allar konurnar fæddust sem
múslímar. Samkvæmt íslam má
karlmaður giftast fjórum konum
geti hann séð fyrir þeim.
SDG

fimmtán prósenta hlut ríkisins í
Hitaveitu Suðurnesja verða opnuð
næstkomandi mánudag, hinn 30.
apríl. Einkavæðingarnefnd hefur
umsjón með söluferlinu.
Sölufyrirkomulagið gerir ráð
fyrir að hæsta tilboði verði tekið
ef það teljist viðunandi. Félagið
sjálft og núverandi hluthafar í því
eiga þó forkaupsrétt á eignarhlutnum ef þeir jafna hæsta
tilboðið. Tíu aðilar hafa tilkynnt
einkavæðingarnefnd um áhuga
sinn á hlutnum og uppfylltu þeir
allir sett skilyrði.
ÖSJ

4VEIR ¹K¾RÈIR VEGNA FÅKNIEFNA

!,¶).') 3AMÖYKKTI MEÈ LÎGUM  MARS AÈ VEITA ¹TJ¹N ÒTLENDINGUM ÅSLENSKAN RÅKIS
BORGARARÁTT -EÈAL ÖEIRRA VAR K¾RASTA SONAR *ËNÅNU "JARTMARZ UMHVERFISR¹ÈHERRA

Luciu við Jónínu og segja ekkert
óeðlilegt hafa verið við afgreiðsluna.
Lucia hafði verið með dvalarleyfi
námsmanna í fimmtán mánuði en
almenna reglan, samkvæmt lögum
um ríkisborgararétt, er að einstaklingar þurfi að hafa búið hér á landi
í sjö ár áður en ríkisfang er veitt, en
þrjú ár ef viðkomandi einstaklingur
hefur verið í hjúskap með Íslendingi. Umsóknir þeirra sem ekki
uppfylla þessi skilyrði koma inn á
borð allsherjarnefndar en aðrar
ekki.
Dómsmálaráðherra veitir íslenskan ríkisborgararétt eftir að Útlendingastofnun hefur farið yfir
umsagnir. Í tilfelli Luciu taldi
Útlendingastofnun að hún hefði
dvalið hér á landi í of stuttan tíma
til þess að hægt væri að veita henni
íslenskan ríkisborgararétt. Allsherjarnefnd fékk því umsókn hennar til umfjöllunar. Jónína greiddi
sjálf atkvæði með því að útvaldir
umsækjendur fengju ríkisborgararétt.

*«.¥.!
"*!24-!2:

"*!2.)
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Bjarni segir það ekki hafa legið
fyrir, út frá þeim upplýsingum sem
lágu til grundvallar er umsóknin
var samþykkt í allsherjarnefnd, að
Jónína hefði verið umboðsmaður
stúlkunnar er hún fékk dvalarleyfi.
„Við vorum ekki með upplýsingar um að hún [Jónína Bjartmarz]
hefði verið skráður umboðsmaður
stúlkunnar er hún fékk dvalarleyfi
hér á landi. Það var ekkert óeðlilegt
við afgreiðslu þessa máls, það fór
eðlilega leið og Alþingi samþykkti
með þverpólitískum meirihluta eins
og alltaf er í þessum málum,“ sagði
Bjarni.
MAGNUSH FRETTABLADIDIS

Með hass, LSD
og amfetamín
$«-3-, Maður á fimmtugsaldri
hefur verið ákærður fyrir
Héraðsdómi Reykjavíkur fyrir
hafa í þrígang haft fíkniefni í
fórum sínum, þegar lögregla
hafði afskipti af honum.
Efnin sem maðurinn hafði
undir höndum voru samtals 3,15
grömm af hassi, 2,43 grömm af
amfetamíni og ofskynjunarefnið
LSD.
Þá var annar maður um tvítugt
ákærður fyrir brot á fíkniefnalöggjöfinni. Hann reyndist vera með
tæp fjögur grömm af hassi sem
lögregla fann við leit á honum. JSS

&*®,-)¨,!2
,ANDSHLUTAFRÁTTIR ¹ 6ÅSI
&RÁTTIR NOKKURRA HELSTU LANDSHLUTAMIÈLA
¹ ¥SLANDI VERÈA FRAMVEGIS BIRTAR ¹ VISIRIS
¹ SÁRSTÎKUM VEFHLUTA SEM NEFNIST ,AND
IÈ &RÁTTIR FR¹ VEFUNUM VIKURFRETTIRIS
SKESSUHORNIS HORNIS OG AUSTURLANDID
IS ERU ÖEGAR FARNAR AÈ BIRTAST ¹ ,ANDINU
'ERT ER R¹È FYRIR AÈ FLEIRI LANDSHLUTAMIÈL
AR B¾TIST VIÈ ¹ N¾STU VIKUM
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GARÐPLÖNTUSALAN
HAFIN!
ALLT Í GARÐINN

Fyrir vandláta...

Á EINUM STAÐ!

INAR

SKRAUTSTE

!
OÐGarð
TILBJAVA
húsgögn

TILBOÐ!

YFIR BEÐIN
KERIN
GANGSTÍGA
TJARNIR
Á LEIÐI
OG MARGT FLEIRA

OÐ! kkklippur
LBrafma
TIViking
gnshe

OÐ!
TILBÁbur
ðardreifari

!
TILBOÐMolt
ukassi

Earthway
áburðardreifari
jafnari dreifing
auðveldar vinnu

GÓÐ RÁÐ

GÓÐ RÁÐ

GARÐHEIMA:

GARÐHEIMA:

Mosi í grasflötinni?
1. Raka grasflötina og fjarlægja mosa
2. Dreifa turbokalki: 12 ½ kg á 150 m2
3. Blanda grasfræi í sand/mold og
dreifa eftir þörfum
4. Halda flötinni rakri meðan fræin spíra
5. Gefa blákorn eftir hálfan mánuð
og aftur mánuði seinna: 5 kg. á 250 m2

CASORON
Nú er rétti tíminn til að strá Casoron til
að halda illgresi í skefjum. Stráð
á hreinan jarðveg: 1 kg. dugar á ca.
100 m2.

heimur heillandi hluta og hugmynda
Stekkjarbakka 6 - Sími 540 3300 - www.gardheimar.is



+*®2+!33)..

 APRÅL  ,!5'!2$!'52

2¹ÈHERRAFUNDI !TLANTSHAFSBANDALAGSINS LAUK Å /SLË Å G¾R

"ANDARÅSKUR FRAMHALDSSKËLANEMI

Rússar fengu engu framgengt

Handtekinn
vegna ritgerðar

!0 Atlantshafsbandalagið
ætlar ekki að láta Rússa kúga sig
til að fallast á samning um takmörkun á hefðbundnum vopnum í
Evrópu, þrátt fyrir hótanir Rússa
um að virða ekki þennan sama
samning.
Þetta sagði Jaap de Hoop Scheffer, framkvæmdastjóri Nató,
undir lokin á tveggja daga fundi
utanríkisráðherra bandalagsins í
Osló í gær.
Vladimír Pútín Rússlandsforseti segir að Rússar muni ekki
framfylgja ákvæðum samningsins fyrr en Natóríkin geri slíkt hið
sama, en þau vilja ekki staðfesta
samninginn fyrr en Rússar hafa

dregið herlið sitt frá Moldóvu og
Georgíu.
„Það er engin breyting og það
verður engin breyting á afstöðu
bandalagsríkjanna,“ sagði de
Hoop Scheffer í gær.
Valgerður Sverrisdóttir utanríkisráðherra sat fundinn fyrir
Íslands hönd og lagði meðal annars áherslu á að samráð yrði haft
við Rússa um fyrirhugað eldflaugavarnakerfi Bandaríkjanna í
Póllandi og Tékklandi.
Á fundinum var samþykkt að
næsti leiðtogafundur Nató yrði
haldinn í Búkarest, höfuðborg
Rúmeníu, vorið 2008. Rúmenía
fékk aðild að Nató árið 2004 ásamt

%INAR + 'UÈFINNSSON

&RAMBJËÈENDUR DEMËKRATA

Umhverfismerki nauðsyn

Varkárni í fyrstu
kappræðunum

3*6!2²46%'52 Einar K. Guðfinnsson sjávarútvegsráðherra segir
það aðeins tímaspursmál hvenær
íslenskar sjávarafurðir verði
merktar sérstöku umhverfismerki. Merkið er hugsað til að
styrkja stöðu íslenskra sjávarafurða á erlendum mörkuðum.
Þetta kom fram í ræðu hans við
upphaf 66. Fiskiþings í gær.
Fiskifélag Íslands vinnur að
undirbúningi slíks umhverfismerkis. Einar segir verkefnið
ekki vandalaust og það muni hafa
áhrif á stefnumótun um auðlindanýtingu Íslands. Umhverfismerking tengist náið nýrri gagnaveitu
um haf og sjávarútveg sem þróuð
er af fyrirtækinu Forsvari á
Hvammstanga og Háskólanum á
Akureyri.

"!.$!2¥+). !0 Frambjóðendurnir átta sem sækjast eftir
forsetatilnefningu Demókrataflokksins mættust í fyrstu
kappræðunum á fimmtudagskvöldið.
Varkárni einkenndi kappræðurnar og gengu hrósyrðin á víxl
meðal keppinautanna þó að
Hillary Clinton og Barack
Obama, sem eru talin sigurstranglegust, hefðu fengið á sig
nokkrar stungur.
Frambjóðendurnir vörðu
mestum tíma sínum í að útskýra
stefnu sína og hvernig þeir
hygðust stjórna landinu fengju
þeir til þess umboð. Allir
sameinuðust þeir í gagnrýni
sinni á núverandi forseta,
repúblikann George W. Bush.

Fast lóðaverð og
reglulega úthlutað

/3,«

Á að efla varnir gegn barnaklámi á netinu?
*
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Á að stofna heimili fyrir heimilislausa menn á Njálsgötu 74?
3EGÈU ÖÅNA SKOÈUN ¹ VISIRIS

SH¹

JÓN ÁSGEIR
OG AFMÆLISVEISLAN
Í tilefni af útkomu
bókarinnar Jón Ásgeir og
afmælisveislan er þér boðið
í rjómatertu í Bókabúð Máls
og menningar. Veislan er
á milli kl. 15:00 og 17:00
laugardaginn 28. apríl.
Hlökkum mikið til að sjá þig!
opið til kl. 22.00 öll kvöld

SDG

"!.$!2¥+). !0 Átján ára fram-

42!'!3 ¥ /3,« (ËPUR MËTM¾LENDA

SAFNAÈIST SAMAN Å /SLË TIL AÈ MËTM¾LA
R¹ÈHERRAFUNDI .ATË
&2¡44!",!¨)¨!0

sex öðrum ríkjum. Búist er við því
að á næsta leiðtogafundi verði
Albaníu, Makedóníu og Króatíu
boðin aðild.
GB

haldsskólanemi í Illinois í
Bandaríkjunum, Allen Lee að
nafni, var handtekinn fyrir að
skila inn ritgerð sem yfirvöld
segja ofbeldisfulla og truflandi.
„Í síðustu setningunni sagði ég
að kennsluaðferðir kennarans gætu
leitt til skotárásar í skólanum,“
sagði Lee og bætti við að ritgerðin
hefði verið skrifuð í gríni.
Lee hefur verið vísað úr
skólanum og á yfir höfði sér
ákæru fyrir ósæmilegt framferði.
Honum var sleppt úr haldi
lögreglu gegn fimm þúsund króna
tryggingu og á að mæta fyrir rétt
18. júní.
SDG

Yfir þúsund lóðum verður úthlutað reglulega á ári í Reykjavík næstu árin. Lóðaverðið verður fast. Borgarbúar geta sótt um lóðir í Úlfarsárdal suður í maí og
fylgst með úthlutun á netinu. Lúxusíbúðir miðsvæðis koma fljótlega á vefinn.
2%9+*!6¥+ Minnst eitt þúsund íbúð-

um verður úthlutað í nýjum hverfum og fimm hundrað í miðborginni
og nágrenni á ári í Reykjavík á
næstu árum. Borgaryfirvöld hafa
tekið í notkun sérstaka vefsíðu,
skipbygg.is, sem sýnir uppbyggingar- og úthlutunaráætlun næstu
ára. Borgarbúar geta farið inn á
þessa vefsíðu til að sækja um lóð
og fá allar upplýsingar.
Íbúðirnar þúsund verða í
nýbyggingarhverfum, helmingurinn í sérbýli og helmingur í fjölbýli. Þá verða lóðir fyrir um 500
nýjar íbúðir í miðborginni og
nágrenni. Úthlutað verður reglulega þrisvar á ári; í maí, september og desember. Fyrsta úthlutun
verður í maí þegar lóðum í Úlfarsárdal suður verður úthlutað.
Lóðaverð verður fast til að
tryggja að allir hafi sama tækifæri
til að fá lóð. Verð á einbýlishúsalóð
verður 11 milljónir króna, 7,5 milljónir fyrir parhús og raðhús og 4,5
milljónir á íbúð fyrir blokkarlóð.
Úthlutunarreglurnar eru nýjar.
Eftir að farið hefur verið yfir allar
umsóknir verður dregið úr þeim
umsóknum sem uppfylla öll skilyrði. Þannig ræðst hverjir fá lóðir
og í hvaða röð umsækjendur velja.
Hanna Birna Kristjánsdóttir,
formaður skipulagsráðs, segir að
viðbótargjald sé lagt á lóðaverðið
sé lóð seld innan sex ára, til þess að
koma í veg að lóðirnar gangi kaupum og sölum. „Þetta er mjög einfalt. Fólk sækir um á netinu og
velur sér hverfi. Síðan er dregið úr

.µ) ,«¨!6%&52).. +9..452 -INNST EITT ÖÒSUND ÅBÒÈUM VERÈUR ÒTHLUTAÈ Å NÕJUM

HVERFUM OG FIMM HUNDRAÈ Å MIÈBORGINNI OG N¹GRENNI ¹ ¹RI N¾STU ¹RIN (ANNA "IRNA
+RISTJ¹NSDËTTIR FORSETI BORGARSTJËRNAR SEGIR AÈ BORGARBÒAR S¾KI UM ¹ NETINU OG VELJI
SÁR HVERFI (ÁR SÁST HÒN VIÈ KYNNINGU ¹ NÕJA VEFNUM
&2¡44!",!¨)¨6!,,)

og þeir sem eru dregnir fyrstir
velja fyrstir. Fái umsækjandi ekki
lóð getur hann sótt um í öðru
hverfi. Ekki er hægt að sækja um
einstaka lóð, aðeins einbýlis-, raðhús, parhús eða fjölbýli.“
Boðið verður upp á lúxusíbúðir
nálægt miðju borgarinnar, til
dæmis á Slippasvæði. Birgir H.
Sigurðsson, framkvæmdastjóri hjá
borginni, segir að íbúðirnar verði
stórar og flottar. „Lúxusíbúðirnar

hafa öll þægindi og verða eins og
einbýli í fjölbýli með bílastæði og
tvær íbúðir á hæð í húsi, stórir
gluggar og fallegt útsýni. Þetta er
svipað og í stórborgum víða erlendis þar sem menn vilja búa miðsvæðis en hafa þau þægindi sem
úthverfin bjóða upp á.“
Á næstunni verður svipuð þjónusta sett upp fyrir fyrirtæki, eldri
borgara og námsmenn.
GHS FRETTABLADIDIS

(EILBRIGÈISSTOFNUN !USTURLANDS OG )MPREGILO SENDU ÒT SAMEIGINLEGA YFIRLÕSINGU

Segja að listanum verði skilað
+2!(.*²+!2 Lista með nöfnum

180 starfsmanna í aðrennslisgöngum
Kárahnjúkavirkjunar
sem hafa veikst á undanförnum
vikum verður skilað til framkvæmdastjóra Heilbrigðisstofnunar Austurlands (HSA). Þetta
kemur fram í sameiginlegri yfirlýsingu HSA og Impregilo sem
send var fjölmiðlum í gær í kjölfar fundar sem aðilar málsins
héldu á fimmtudag.
Grunur leikur á um að mengun
sé svo mikil á tilteknum svæðum í
göngunum að hún geti mögulega
verið orsök veikinda starfsmannanna.
Vinna í göngunum var stöðvuð
á þriðjudag eftir að fjórir starfsmenn höfðu komið á heilsugæsluna á Kárahnjúkum með veruleg
einkenni eitrunnar. Í yfirlýsingunni segir að henni verði ekki
haldið áfram fyrr en tekist hafi að
leysa vandann.
Þorsteinn Njálsson, yfirlæknir
á Kárahnjúkum, gerði listann með

!¨2%..3,)3'®.' )MPREGILO ¾TLAR AÈ SKILA LISTA MEÈ  NÎFNUM STARFSMANNA Å
GÎNGUNUM SEM HAFA VEIKST FR¹  APRÅL SÅÈASTLIÈNUM
&2¡44!",!¨)¨'5..!2 '5..!233/.

nöfnunum 180. Hann sagði í samtali við Fréttablaðið á fimmtudag
að listanum hefði verið stolið og
hann afhentur Impregilo. Í yfirlýsingunni segir að það hafi verið
afar óheppilegt og andstætt regl-

um að listinn hafi borist í hendur
stjórnenda fyrirtækisins. Ekkert
liggi þó fyrir sem sanni ásakanir
um að stjórnendur Impregilo hafi
látið starfsmann sinn taka listann.
ÖSJ
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«EIRÈIR Å %ISTLANDI ÖEGAR MINNISMERKI FR¹ 3OVÁTTÅMANUM VAR TEKIÈ NIÈUR

Rússar hóta refsiaðgerðum
%)34,!.$ !0 Litlu munaði að Rússar slitu stjórnmálasambandi við
Eistland í gær eftir að eistnesk
stjórnvöld höfðu látið taka niður
umdeilt minnismerki frá Sovéttímanum í Tallin, höfuðborg Eistlands. Óeirðir brutust út í Tallin
þegar fólk safnaðist þar saman til
að mótmæla flutningi minnismerkisins.
Á rússneska þinginu var einróma samþykkt að hvetja stjórnvöld til að beita Eistland efnahagslegum
og
stjórnmálalegum
refsiaðgerðum. Forseti Eistlands
hvatti hins vegar fólk til þess að
sýna stillingu.
Einn maður lést og tugir særð-

«%)2¨)2 ¥ 4!,,). 4UGIR MANNA S¾RÈUST

OG EINN LÁT LÅFIÈ Å ¹TÎKUM LÎGREGLU OG
MËTM¾LENDA
&2¡44!",!¨)¨!0

ust í óeirðunum, sem brutust út í
Tallin þegar fólk safnaðist þar
saman til að mótmæla flutningi

minnismerkisins. Óeirðirnar eru
þær verstu í landinu frá því að það
sleit tengslin við Sovétríkin árið
1991. Um 300 manns voru handteknir.
Þriðjungur íbúa landsins er af
rússneskum uppruna. Stærstur
hluti þess hóps lítur svo á að minnismerkið hafi verið helgað rússneskum hermönnum sem fórnuðu
lífi sínu í stríðinu gegn þýskum
nasistum og frelsuðu Eystrasaltsríkin undan oki nasismans.
Eistneskumælandi íbúar landsins tengja minnismerkið hins
vegar frekar við kúgunartímabil
sovéskra yfirráða og vildu fá það
burt úr miðbænum.
GB

%IGUR STJËRNM¹LAFLOKKANNA F¹ EKKI AÈ VERA Å FRIÈI FYRIR SKEMMDARVÎRGUM

Ferð þú á
úrslitaleikinn?
Taktu þátt í UEFA Champions League Final
SMS leik Vodafone og Sýnar og þú gætir verið
á leiðinni til Aþenu í maí.
Hvaða lið keppa til úrslita í
UEFA Champions League Final?

Manchester United FC / Chelsea FC

3+%--$!26%2+
Auglýsingaskilti
framsóknarmanna á Egilsstöðum
var eyðilagt með kroti aðfaranótt
miðvikudagsins. Þessa sömu nótt
var flösku kastað í rúðu á aðalskrifstofu Frjálslynda flokksins í
Reykjavík.
„Sennilega er þetta einhver sem
hefur viljað skrá sig í flokkinn
eins og fljótt og mögulega en ekki
mætt á staðinn á réttum tíma sólarhringsins,“ segir Ólafur Snævar
Ögmundsson, starfsmaður á aðalskrifstofu Frjálslynda flokksins
við Aðalstræti í Reykjavík. Hann
segir erfitt að segja til um hvort
þarna hafi verið um tilviljanakennt skemmdarverk að ræða eða
skemmdarvargarnir hafi verið
ósáttir við stefnu flokksins.
„Þetta er það eina sem var
skemmt hér í grenndinni svo mig
grunar að þetta beinist gegn okkur.
Fólk hefur misjafnar skoðanir en

&2¡44!",!¨)¨6!,,)

Rúður brotnar og krotað á skilti

3+),4) &2!-3«+.!2&,/++3).3 b$AMN

&RJ¹LSLYNDA FLOKKSINS OG «LAFUR 3N¾VAR
VIRÈA FYRIR SÁR RÒÈUNA SEM VAR BROTIN

ATIONm HEFUR VERIÈ KROTAÈ ¹ SKILTI FLOKKS
INS ¹ %GILSSTÎÈUM LETRUNIN ER SLAGORÈ
SEM ERLENDIR VIRKJANAANDST¾ÈINGAR HAFA
STUNDUM NOTAÈ

það er algjörlega óviðunandi að
menn skemmi eigur annarra til
þess að koma skoðunum sínum á
framfæri,“ segir Ólafur.
Jón Björn Hákonarson, sem skipar fimmta sæti á lista Framsóknarflokksins í Norðausturkjördæmi,
tekur í sama streng en skilti flokksins á Egilsstöðum var skemmt með

veggjakroti. „Það er dapurlegt að
menn skuli fara niður á þetta plan,“
segir Jón. Skilti flokksins hafa áður
orðið fyrir áreiti skemmdarvarga.
„Um daginn var límdur límmiði frá
Vinstri grænum yfir andlit Valgerðar,“ segir Jón. Hann efast þó
um að skemmdarvargarnir komi
úr herbúðum Vinstri grænna.
ÖO
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Sendu SMS: UCL A í síma 1900

Manchester United FC / Liverpool FC
Sendu SMS: UCL B í síma 1900

AC Milan / Chelsea FC
Sendu SMS: UCL C í síma 1900

AC Milan / Liverpool FC
Sendu SMS: UCL D í síma 1900
Dregið verður úr réttum svörum 10. maí.
Tveir getspakir vinningshafar fá miða fyrir tvo
á úrslitaleikinn í Aþenu 23. maí, njóta gestrisni
Vodafone á svæðinu ásamt hótelgistingar, ﬂugs
og ferða til og frá ﬂugvelli.
Verð á skeyti er 99 kr.

Gríptu augnablikið og lifðu núna
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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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UTANKJÖRSTAÐASKRIFSTOFA
SJÁLFSTÆÐISFLOKKSINS
Valhöll, Háaleitisbraut 1, 2. hæð, 105 Reykjavík
Símar: 515 1735 og 898 1720, fax: 515 1717
Netfang: oskar@xd.is
Utankjörfundaratkvæðagreiðsla vegna alþingis
kosninganna 12. maí nk. er hafin.

Kosið er hjá sýslumönnum um allt land.
Í Reykjavík er kosið í anddyri Laugardalshallarinnar
alla daga kl. 10.00 - 22.00.
Erlendis er kosið í sendiráðum Íslands og hjá mörgum ræðismönnum. Einnig er kosið á sjúkrahúsum og öldrunarstofnunum skv.
sérstökum auglýsingum þar um.
Munið að hafa skilríki meðferðis.
Utankjörstaðaskrifstofan veitir allar upplýsingar og aðstoð við
kosningu utan kjörfundar. Einnig er hægt að nálgast upplýsingar á
heimasíðu Sjálfstæðisflokksins www.xd.is og á upplýsingavef
dómsmálaráðuneytisins www.kosning.is

Sjálfstæðisfólk!
Látið okkur vita um stuðningsmenn
sem ekki verða heima á kjördag, t.d.
námsfólk erlendis.

Konur á Njálsgötu
verja heimilislausa
Þrjár konur sem búa gegnt fyrirhuguðu heimili fyrir heimilislausa á Njálsgötu
segja það þröngsýni, eigingirni og fordómafullt að hafna starfseminni. Andstæðingar heimilisins segja hins vegar undirskriftasöfnun gegn því ganga vel.
&¡,!'3-, „Það að hafna heimilislausum á Njálsgötuna teljum við
vera þröngsýnt, eigingjarnt og
fordómafullt sjónarmið,“ segja
þær Kristín Helga Káradóttir og
Hildigunnur Halldórsdóttir. Þær
búa á Njálsgötu 75, gegnt fyrirhuguðu heimili fyrir heimilislausa.
Kristín segir að auk þeirra Hildigunnar telji Ingibjörg R. Ingadóttir, sem einnig býr í húsinu, að bjóða
beri velkomna væntanlega íbúa á
nýja heimilinu. Þær skrifuðu því
ekki undir bréf sem 70 aðrir íbúar
við götunna höfðu ritað undir í
fyrrakvöld þar sem heimilinu á
Njálsgötu 74 er mótmælt.
„Heimilislausir eru jafn réttháir í samfélaginu og við sem
eigum heimili og þeir eiga jafnan
rétt og við hin til að búa hvar sem
er. Þær forsendur sem mótmælendur gefa sér í málinu eiga að
öllum líkindum ekki eftir að standast. Börnum nágrennisins mun líklega ekki stafa ógn af þessu fólki

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000
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UNDIRSKRIFTUM GEGN HEIMILI FYRIR HEIMILIS
LAUSA ¹ .J¹LSGÎTU
&2¡44!",!¨)¨!.4/.
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FËLKS BETRI EN ÎNNURm SPYRJA KONURNAR ¹ .J¹LSGÎTU  ¥ GULA HÒSINU SEM SÁST ÒT UM
GLUGGANN HJ¹ +RISTÅNU ER TÅU HEIMILISLAUSUM KÎRLUM ¾TLAÈ AÈ BÒA
&2¡44!",!¨)¨!.4/.

og fasteignaverð mun ekki lækka.
Fólk getur líka spurt sig að því
hvort ein tegund fólks sé betri en
önnur?“ segir Kristín sem telur
það samfélagslega skyldu að
hjálpa heimilislausum.
„Við fögnum því að vandi þessa
fólks sé leystur og samgleðjumst
þeim sem eignast húsaskjól hér á
Njálsgötunni,“ segir Kristín sem
hins vegar telur að borgaryfirvöld
hefðu mátt standa betur að málinu. „Best hefði verið ef borgaryfirvöld hefðu boðað til fundar
með íbúum nágrennisins. Upplýs-

ingaleysi og lítið eða ekkert samráð við tilvonandi nágranna er
auðvitað aldrei til bóta í svona
málum.“
Sigfús Þ. Sigmundsson, einn
aðstandenda undirskriftarsöfnunarinnar, segir langflesta í næsta
nágrenni hafa skrifað undir. Söfnuninni verði haldið áfram fram
yfir helgi. Hópurinn sé kominn
með lögfræðing sem eigi að kanna
réttarstöðu íbúanna á Njálsgötu.
„Það verður fróðlegt að sjá hvað
kemur út úr því,“ segir Sigfús.
GAR FRETTABLADIDIS



Nýtt happdrættisár - enn glæsilegri vinningar!

¥BÒAKOSNING Å (AFNARFIRÈI

Stækkun álvers
enn á dagskrá
5-(6%2&)3-, Íbúakosningarnar

50 þúsund
vinningar
dregnir út
á árinu!

FËRU UM STÎÈINA ¹ SÅÈASTA ¹RI RÒMUM 
PRËSENTUM FLEIRI EN ¹RIÈ ¹ÈUR

&LUGSTÎÈ ,EIFS %IRÅKSSONAR HF

Hagnaðist um
22 milljónir
6)¨3+)04) Eftir skatta nam hagnað-

ur Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar í
fyrra 22 milljónum króna. Heildartekjur námu tæpum 6,8 milljörðum,
570 milljónum meira en árið áður.
Greint var frá uppgjörinu á
aðalfundi félagsins um miðja vikuna. Veltufé frá rekstri var rúmlega
2,3 milljarðar og jókst um tæpar
300 milljónir. Á árinu var fjárfest
fyrir fjóra milljarða í stækkun og
breytingum á flugstöðinni.
Linda B. Bentsdóttir framkvæmdastjóri var kjörin formaður
stjórnar FLE. Fráfarandi formaður,
Gísli Guðmundsson, sem og Haraldur Johannessen stjórnarmaður gáfu
ekki kost á sér til endurkjörs. ËK¹

40 aðalvinningar
á 2 milljónir hver
eða 4 milljónir á
tvöfaldan miða

6xLexus

+ 6,3 milljónir í skottið
á tvöfaldan miða!

6xHarley

V-ROD

,%)&334®¨ 2ÒMAR TV¾R MILLJËNIR FARÖEGA

GS 300

í Hafnarfirði töfðu fyrir ákvörðuninni um að stækka álverið þar,
en Dick Evans, forstjóri Alcan, er
bjartsýnn á að fyrirtækinu takist
að snúa almenningsálitinu.
„Svona stór verkefni verða oft
fyrir svona töfum,“ segir Evans,
sem telur kosninguna í Hafnarfiði
ekki hafa verið bindandi.
„Nú þurfum við að athuga
hvernig við getum aflað stuðnings innan samfélagsins, því við
getum augljóslega ekki haldið
áfram þegar helmingur fólksins
hefur áhyggjur,“ sagði Evans.
Þetta sagði hann á fundi um afkomu fyrirtækisins á fyrsta ársfjórðungi þessa árs, sem haldinn
var á þriðjudag.
KËÖ

+ 3 milljónir
í bakpokann
á tvöfaldan miða!

,AUNAM¹L "JARMA "! 

Málið klárað
fyrir þriðjudag

Tryggðu þér miða!
ÍSLENSKA / SIA.IS / ICE 35362 04/07

6)..5-!2+!¨52 Gengið verður
frá launamálum sjómannanna á
Bjarma BA-326 í síðasta lagi á
mánudaginn, að sögn Hólmgeirs
Jónssonar, framkvæmdastjóra
Sjómannasambandsins.
Hólmgeir segir Níels Ársælsson útgerðarmann hafa brugðist vel við kröfum pólsku sjómannanna. „Við teljum okkur
hafa leyst málið, það er bara smá
bið í kerfinu. Ég er vongóður um
að þetta klárist öðru hvoru megin
við helgina,“ sagði hann í gær.
Pólverjarnir hafa verið verklausir og búið í bátnum síðan
í janúar, eins og sagt var frá í
Fréttablaðinu fyrr í mánuðinum.

Sýndu þinn stuðning við baráttuna fyrir bættum
aðbúnaði aldraðra - þörfin er brýn.
Einfaldur miði kostar aðeins 1.000 kr.
-vinningur í hverri viku

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

KËÖ

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
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Jöfnuð og jafnvægi á oddinn
Jafnaðarflokkur þarf að komast til valda til að endurreisa velferðarkerfið, segir Ingibjörg Sólrún Gísladóttir. Í samtali við
Magnús Halldórsson leggur hún áherslu á að jöfnuður, frelsi og samábyrgð verði að nýju drifkraftar samfélagsins.
+/3.).'!2 
Þú hefur talað fyrir því að tími sé
kominn á endurreisn velferðarkerfisins. Af hverju er Samfylkingunni best treystandi fyrir því
verkefni?
„Vegna þess að Samfylkingin er
klassískur jafnaðarflokkur sem
heldur í hávegum grunngildum
um velferðarsamfélagið, jöfnuð,
frelsi og samábyrgð. Á þeim forsendum er það grundvallaratriði
í okkar stefnu að velferðarkerfið
sé heilsteypt, gott og öllum opið.
Þannig verður til öryggisnet í samfélaginu sem við viljum halda við.
Við þessar aðstæður skapast kraftur í samfélaginu, fólk verður ekki
eins hrætt við breytingar og tilbúið að takast á við að leysa hin ýmsu
vandamál. Við viljum endurreisa
velferðarkerfið vegna þess að það
eru augljós merki um að það hafi
verið vanrækt. Það er óumdeilt að
hér á landi hefur verið mikið góðæri undanfarin ár. Á þeim tímum
hefði maður haldið að ríkisvaldinu
væri beitt á þann veg að almannaþjónustan yrði bætt stórlega og
kjör jöfnuð, en það hefur ekki
verið gert. Ríkisstjórnarflokkarnir hafa klúðrað einstöku tækifæri
til þess.“
Á það hefur verið bent að fjárframlög til velferðarmála hafi
hækkað mikið á undanförnum
árum, í samræmi við auknar tekjur ríkissjóðs. Telur þú samt að velferðarmálin hafi verið vanrækt?
„Já. Allt snýst þetta um pólitískan
vilja, forgangsröðun og þar með
rétta nýtingu fjármuna. Þar hefur
ríkisstjórnin brugðist. Vanrækslusyndirnar eru út um allt í kringum
okkur. Almannatryggingar standa
ekki lengur undir nafni, fólk þekkir ekki rétt sinn og skilur ekki útreikning lífeyris eða barnabóta. Í
málefnum aldraðra er óásættanleg
staða. Um 400 aldraðir bíða eftir
hjúkrunarrýmum. Um 200 börn
með þroskafrávik eru á biðlistum
eftir því að fá greiningu og þurfa að
bíða eftir henni í allt að þrjú ár. Ef
börnin fá ekki greiningu þá fá þau
ekki sértæk úrræði í skólakerfinu
sem þau þurfa sárlega á að halda.
Hvert ár er örlagaríkt í lífi barna.
Þessi staða er algjörlega óviðunandi og ef fólk vill breyta þessu þá
þarf Samfylkingin að komast að,
því okkar pólitísku hugsjónir snúast um að búa þannig um hnútana
þeir fái aðstoð sem þurfa á samábyrgð samfélagsins að halda. Á
sama hátt er það óviðunandi að 170
börn og unglingar bíði eftir því að
komast að og fá aðstoð á barna- og
unglingageðdeildinni. Biðlistarnir
segja sína sögu. Þessi dæmi sýna
að það hefur ekki hefur verið hlúð
nógu vel að börnum og eldra fólki,
sem þurfa að reiða sig á traust velferðarkerfi. Þess vegna þarf að
endurreisa velferðarkerfið.“
Allt kostar þetta peninga. Hversu
mikið heldur þú að það kosti að
koma stefnumálum ykkar til framkvæmda og útrýma biðlistunum?
„Ef að þessi mál væru þau einu
sem þyrfti að breyta þá biði okkar
ekki vandamál sem erfitt væri að
leysa úr. Við myndum stytta biðlistana og útrýma þeim eins fljótt
og kostur er, vegna þess að við
höfum til þess pólitískan vilja og
hugsjónir. En það eru mörg önnur
vandamál sem þarf að leysa. Lífskjör aldraðra eru skammarleg og
þau þarf að bæta. Til þess að velferðarmálin komist á oddinn þarf
jafnaðarflokk eins og Samfylkinguna við völd. Ég tel ekki að það
þurfi að koma til skattahækkanna
til þess að bæta velferðarkerfið.
Það bendir allt til þess að áframhald verði á hagvexti og það þýðir
að ríkissjóður fær til sín auknar tekjur. Þær viljum við nota til

þess að byggja velferðarkerfið
upp að nýju, með þarfir fólksins í
heild í huga. Það er ekki hægt að
segja nákvæmlega til um það fyrirfram hversu mikið þetta kostar
vegna þess að ýmsar aðgerðir s.s.
hærra frítekjumark hjá öldruðum
og öryrkjum getur skapað auknar
skatttekjur. Allt verður þetta svo
að gerast í áföngum en þegar allar
okkar hugmyndir eru komnar að
fullu til framkvæmda má búast
við að kostnaðurinn geti orðið um
30 milljarðar. Mikilvægast er hins
vegar að hafa pólitískan vilja til
þess að breyta og bæta og hann
höfum við. Þessu tengt, þá tel ég
að fjárlagagerð þurfi að bæta stórlega. Ríkisstjórnarflokkarnir hafa
vanið sig á það að keyra verulega
fram úr fjárlögum og það er algjörlega ólíðandi, líkt og ríkisendurskoðun hefur bent á. Ég veit
hvernig þarf að taka á málum eins
og þessum. Ég gerði það sem borgarstjóri. Eftir markvissar aðgerðir hjá borginni, var framúrkeyrsla
afar fátíð og í þeim farvegi þurfa
málin að vera.“
Rökræðan í kosningabaráttunni hefur oftar en ekki snúist um
kaupmáttaraukningu og uppbyggingu velferðarkerfisins. Er það
ekki óumdeilt að kaupmáttaraukning heimilanna hefur verið mikil og
staða almennings þannig batnað?
„Kaupmáttaraukningin
skiptir
miklu máli og það hvarflar ekki
að mér að halda öðru fram en að
kaupmáttur hafi aukist jafnt og
þétt. Sagt er að kaupmáttur hafi
aukist um 56 prósent að meðaltali frá 1994 til 2005. Ég dreg það
ekki í efa. Hins vegar er villandi
að ræða í sífellu um meðaltöl. Á
bak við þessar tölur er fólk sem
raðast með misjöfnum hætti niður
á þetta mengi.Það sem gleymist
oft, er að sumir hafa fengið gríðarlega aukningu en aðrir miklu
minni. Lægstu tekjuhóparnir, það
er 20 prósent þjóðarinnar sem
hefur lægstar tekjur, hefur fengið um 30 prósent kaupmáttaraukningu. Í samanburði hefur tekjuhæsti hópurinn fengið 118 prósent
aukningu. Ójöfnuðurinn í samfélaginu hefur sem sagt aukist.
Kjarninn í okkar gagnrýni hefur
einmitt snúið að því, að flokkarnir hafi ekki nýtt gott tækifæri til
þess að auka jöfnuð, byggja upp
velferðarkerfið og bæta með því
lífskjör allra, ekki síst þeirra sem
eru í verstu stöðunni.“
Þú hefur sjálf talað um að sótt
hafi verið að þér, sérstaklega úr
röðum Sjálfstæðisflokksins. Fylgi
flokksins í könnunum hefur ekki
verið eins og þið hefðuð viljað. Er
Samfylkingin í vandræðum?
„Ég finn að Samfylkingin er í mikilli sókn þessa dagana. Þetta er svo
sterk tillfinning að hún nær alveg
inn að beini. Ég hef lengi fundið fyrir því að landslagið sé með
öðrum hætti en endurspeglast
hefur í könnunum. Við áttum á
brattann að sækja en sjáum nú
mikinn viðsnúning. Það munum
við sjá á kjördag. Samfylkingin er
enginn átján prósent flokkur. Það
yrði líka grafalvarleg staða fyrir
íslensk stjórnmál ef svo væri. Þá
stæðum við uppi með einn flokk,
Sjálfstæðisflokkinn, sem hefði
bolmagn til þess að vera mótandi
fyrir starf í ríkisstjórn. Ég lít því
þannig á málin að Samfylkingin
sé eini flokkurinn, vegna víðtækrar hugmyndafræðilegrar skírskotunar sinnar, sem getur orðið gott
og nauðsynlegt mótvægi við Sjálfstæðisflokkinn.
Vinstrihreyfingin - grænt framboð var stofnaður
sem róttækur vinstri flokkur. Slíkir flokkar eiga auðvitað rétt á sér,
geta haft mikil áhrif á hina pólitísku umræðu en eru ekki líklegir til
að bera uppi meginstraum í stjórnmálum og móta stjórnarfarið.“
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Steingrímur J. Sigfússon, formaður Vinstri grænna, hefur gert
grein fyrir sínum pólitísku hugsjónum í bókinni Við öll. Þar ræðir
hann öðru fremur um mikilvægi
norræna velferðarkerfisins og að
því leyti tekur hann að langstærstum hluta undir með ykkar stefnu.
Er ekki augljóst mál að sameining vinstri flokkanna hefur mistekist, þegar fylgismenn eru farnir að
mælast jafnir á þessa tvo flokka?
„Samfylkingin er systurflokkur
norrænu jafnaðarflokkanna sem
hafa byggt um norræna velferðarkerfið með sömu hugsjónum og
við boðum, í gegnum áratugina.
Vinstrihreyfingin - grænt framboð var stofnaður sem róttækur
vinstriflokkur, og fylgismenn hans
aðhylltust ekki stefnumál Samfylkingarinnar sem hafa að grunni til
haldist óbreytt frá stofnun. Ef að
Steingrímur er farinn að tala öðru
fremur fyrir hinni almennu norrænu jafnaðarstefnu, líkt og hann
gerir í bók sinni, þá hlýtur sú spurning að vakna til hvers var flokkurinn hans stofnaður. Hver er tilverugrundvöllur flokksins?“
Kæmi til greina að mynda ríkisstjórn með Framsóknarflokknum
og Vinstri grænum?
„Það er R-lista módelið og ég þekki
það vel. Ég hef unnið í því hjá
Reykjavíkurborg. Að lokum snýst
þetta alltaf um hvort það sé mögulegt að mynda kraftmikla stjórn
sem hefur framtíðarsýn og vinnur ötullega að þeim stefnumálum,
sem flokkarnir koma sér saman
um. R-lista samstarfið gekk vel, þó
það hafi endað með nokkrum hvelli,
ef svo má segja. En árum saman
unnu flokkarnir vel að málum og

náðu frábærum árangri hjá borginni. Það er ekki útilokað að það
geti gerst aftur.“
Eru einhver merki um að Samfylkingin geti komist aftur í þær
hæðir sem hún var í síðustu kosningum, eða er hugsanlegt að örar
samfélagsbreytingar hér á landi
hafi styrkt stöðu Sjálfstæðisflokksins?
„Auðvitað ræðst gengi flokka að
hluta til af því hvernig tíðarandinn
er hverju sinni. En tilverugrundvöllur flokka ræðst hinsvegar ekki
af tíðarandanum. Samfylkingin var
stofnaður sem stór jafnaðarflokkur
og undan þeim grundvallarmarkmiðum fjarar ekki. Það kann hins
vegar vel að vera að það sé svolítið
meiri einstaklingshyggja ráðandi
núna heldur en oft áður. Ég held
hins vegar að Íslendingar, sem eru
ekki nema um 300 þúsund, átti sig á
því að styrkur þjóðarinnar byggir á
samheldni og samstarfi sem þarf að
ná jafnt til allra stétta og hópa þjóðfélagsins. Á Íslandi skipta allir máli
og allir eiga að fá jöfn tækifæri.
Þess vegna á jafnaðarstefnan fullt
erindi við Íslendinga, nú sem endra
nær. Í því samhengi má benda á að
eitt megineinkenni jafnaðarflokka,
til dæmis á Norðurlöndunum, er
ábyrg og góð efnahagsstjórn. Við
höfum sagt ríkisstjórnina hafa gert
hagstjórnarmistök, sem eru í megindráttum breytingar sem gerðar voru á Íbúðalánasjóði og hins
vegar tímasetning skattalækkana
um leið og mestu framkvæmdir Íslandssögunnar stóðu yfir á Austurlandi. Þetta hefur komið við fólk
með áþreifanlegum hætti, sérstaklega ungt fólk sem er að koma
undir sig fótunum. Auk þess hefur
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verðbólgan leitt til hárra stýrivaxta, 14,25 prósent. Þetta leiðir til ójafnaðar vegna þess að fjármagnseigandi getur ávaxtað fé sitt
með vöxtum sem grundvallast af
stýrivöxtunum, á sama tíma og sá
sem skuldar er að borga háa vexti
af skuldunum. Það þarf engan snilling til þess að átta sig á því að þetta
leiðir til ójafnaðar, og ójafnvægis,
og þess vegna skiptir sköpum að
ná niður verðbólgu og lækka stýrivextina. Okkar markmið er öðru
fremur að stýra efnahagsmálum
með þeim hætti að jafnvægi náist
og stöðugleiki ríki, líkt og jafnaðarhugsjónin gerir ráð fyrir. Í því
efni viljum við sækja í smiðju til
þjóðarsáttarinnar um lækkun verðbólgu sem gerð var 1990 og efna til
víðtæks samstarfs við aðila vinnumarkaðarins og sveitarfélaga um
jafnvægi í efnahags- og velferðarmálum“.
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Kaupþing á þrjá kosti í Stórabrandi
Kaupþing er komið upp með 18,5 prósenta hlut í norska fjármálafyrirtækinu
Storebrand. Markaðsvirði hlutarins er
fimmtíu milljarðar króna.
Hreiðar Már Sigurðsson, forstjóri
Kaupþings, segir að þrír kostir séu í
stöðunni hjá bankanum. „Við gætum selt
hlutabréfin okkar. Í öðru lagi gætum við
reynt að taka yfir fyrirtækið. Í þriðja
lagi gætum við keypt upp í tuttugu prósent og meðhöndlað félagið sem hlutdeildarfélag.“ Varðandi síðasta kostinn
nefnir Hreiðar Már að Kaupþing losni
við dægursveiflur á markaðsvirði Storebrand en tæki í staðinn fimmtungshluta
af hagnaði norska félagsins inn í bækur
bankans. „Tíminn verður að leiða það í
ljós,“ segir Hreiðar spurður hvort einn
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möguleiki sé líklegri en annar.
Kaupþing hagnaðist ágætlega á hlutn-

um á fyrsta ársfjórðungi en hann gaf
gengishagnað upp á ríflega 4,5 milljarða króna.
Kaupþingsmenn hafa verið spurðir hvort þeir telji líklegt að bankinn
fái heimild frá norskum yfirvöldum til
að fara upp fyrir fimmtungshlut. „Við
teljum að það sé mjög líklegt og sjáum
ekkert gegn því að norsk yfirvöld leyfi
okkur það. Við erum með miklu meiri
fjárhagslegan styrkleika en Storebrand
og undir eftirliti fjármálayfirvalda í tíu
löndum.“
Árið 2004 fékk Kaupþing – þá miklu
minni banki en hann er í dag – leyfi frá
dönskum fjármálayfirvöldum til að taka
yfir FIH, þriðja stærsta banka Danmerkur.
EÖA

Methagnaður hjá Apple

,¹TA TIL SÅN TAKA ¹ EVRËPSKUM BANKAMARKAÈI

Apple skilaði methagnaði á fyrstu
þremur mánuðum
ársins. Hagnaðurinn er tilkominn
vegna góðrar sölu
á iPod-spilurum og
MacBook- fartölvum undir merkjum fyrirtækisins.
Hagnaðurinn
nam 770 milljón)0/$ 30),!2)
um
bandaríkja- (AGNAÈUR !PPLE
dala, 50 millj- ¹ FYRSTA ¹RSFJËRÈ
örðum íslenskra UNGI HEFUR ALDREI
króna, sem er 88 VERIÈ JAFN MIKILL
prósentum meiri OG ¹ ÖESSU ¹RI
hagnaður en í
fyrra. Mestu munar um gríðarlegan fjölda iPod-spilara sem Apple
seldi á þessu þriggja mánaða tímabili. Þeir voru 10,5 milljónir talsins, 24 prósentum fleiri en í fyrra.
Virðist fátt benda til að salan ætli
að minnka, að sögn BBC.
JAB

FL hefur eignast þriggja prósenta hlut í öðrum stærsta banka
Þýskalands, Commerzbank. Þetta
er hlutur sem metinn er á rúma
63 milljarða króna. Bankinn er
að mati Hannesar á góðu verði
sem endurspeglar ekki þann viðsnúning sem hefur orðið á rekstri
bankans heima fyrir og erlendis. Í
fyrra hagnaðist þýski bankinn um
140 milljarða króna.
„Okkur finnst evrópski bankageirinn í heild spennandi og teljum að ýmislegt eigi eftir að gerast
hvað varðar samruna og yfirtökur á næstu misserum.“ Forsvarsmenn FL líta á kaupin í Commerzbank sem spennandi kost án
þess að næstu skref hafi þar verið
ákveðin, en segja þó að fleiri fjárfestingar í fjármálageiranum séu
til skoðunar.
Commerzbank er önnur stærsta
eignin í eignasafni FL á eftir tæp-

Hlutur FL Group í Commerzbank er metinn á yfir 63 milljarða. FL hagnaðist um 15 milljarða á 1. ársfjórðungi.
lega þriðjungshlut í Glitni.
FL
Group
skilaði
15,1
milljarðs hagnaði á fyrsta
ársfjórðungi
en greiningardeildir Glitnis
og Kaupþings
(!..%3 3-2!3/. höfðu
reiknað með að afkoma félagsins yrði
í kringum tólf milljarða króna.
Góða afkomu má þakka að stórum hluta gengishagnaði af Glitnishlutnum. Hagnaður jókst um 158
prósent á milli ára.
Ársfjórðungurinn var sá fyrsti
sem FL starfar sem hreint fjárfestingarfélag – án tengingar
við rekstrarfélög á borð við Icelandair. Arðsemi eigin fjár var
42,4 prósent á ársgrundvelli. Fjárfestingatekjur gáfu um 15,6 millj-

arða króna, en rekstrargjöld námu
883 milljónum króna.
„Við áttum góðu gengi að fagna
á alþjóðlegum fjármálamörkuðum og óskráðar fjárfestingar
okkar ganga vel,“ segir forstjórinn Hannes Smárason og er bjartsýnn um góðan hagnað fyrir árið
í heild.
Stærstu óskráðu fjárfestingar
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félagsins liggja annars vegar í
House of Fraser og hins vegar í
Refresco, sem óx hratt á fjórðungnum samfara þremur yfirtökum. Hollenska félagið er nú orðið
stærsti drykkjarvöruframleiðandi
Evrópu. Hannes telur að nýleg fyrirtækjakaup hafi aukið mjög virði
Refresco og bendir á að margfaldarar sem notaðir eru við kaup á
félögum í geiranum hafi verið að
hækka. Velta Refresco er áætluð
1,1 milljarður evra á þessu ári og
rekstrarhagnaður fyrir afskriftir
(EBITDA) um 100 milljónir evra.
Efnahagsreikningur FL stóð í
303 milljörðum í lok árs og óx um
15 prósent frá ársbyrjun. Eigið
fé var um 142 milljarðar og stóð í
stað, enda nam arðgreiðsla fyrir
síðasta ár um fimmtán milljörðum
króna. Bréf í FL enduðu vikuna í
29,5 krónum á hlut og hækkuðu um
1,5 prósent í gær. EGGERT FRETTABLADIDIS
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Skynsöm leið til að hætta því þú hættir á eigin hraða.
NicoBloc hindrar allt að 99% af nikótíni og tjöru í ﬁlternum.
Þú venur þig af nikótíni áður en þú drepur í.

HÆTTU Í ALVÖRU MEÐ NICOBLOC
Þú setur NicoBloc í ﬁlter sígarettanna sem þú
reykir. Það hindrar nikótínið og tjöruna í ﬁlternum
og þú byrjar að venjast af nikótíninu. Um leið minnkar
þú reykingar þínar smám saman, eftir sex vikur drepur þú í
sígarettunni og sleppur við venjulegu fráhvarfseinkennin. Flestir
sem nota Nicobloc til að hætta, byrja ekki aftur að reykja.*
Nicobloc er gert er úr 100% náttúrulegum efnum, það er ekki
lyf og inniheldur ekki nikótín, þannig skiptir þú ekki sígarettufíkn
út fyrir aðra fíkn.
*Skv. rannsóknum sem skoða má á www.nicobloc.is

Aðstoð fyrir alla þá sem vilja hætta að reykja

Lágmúli - Smáratorg - Laugavegur - Smáralind - Spöngin - Garðatorg - Setberg - Keflavík - Grindavík - Selfoss - Laugarás - Borgarnes - Stykkishólmur
Grundarfjörður - Búðardalur - Ísafjörður - Bolungarvík - Patreksfjörður - Sauðárkrókur - Blönduós - Hvammstangi - Skagaströnd - Húsavík - Kópasker
Raufarhöfn - Þórshöfn - Egilsstaðir - Seyðisfjörður - Fáskrúðsfjörður - Höfn - Neskaupstaður - Reyðarfjörður - Eskifjörður

- Lifið heil

www.lyfja.is
LYFJA STYÐUR LANDSLIÐ KVENNA Í HANDBOLTA
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Stjórnarsamstarf
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tanríkisráðherra hefur í þessari viku með formlegum hætti staðfest pólitískar viljayfirlýsingar með
ríkisstjórnum Noregs og Danmerkur um varnar- og
öryggissamstarf á Norður-Atlantshafi á friðartímum.
Þessar yfirlýsingar eru í fullu samræmi við þau áform
sem ríkisstjórnin kynnti um aukið samstarf við þessar þjóðir og
fleiri þegar varnarlið Bandaríkjanna fór.
Forsætisráðherra hefur réttilega bent á að tími hafi verið kominn til að formbinda samstarf við þessar grannþjóðir og fleiri
innan Atlantshafsbandalagsins án tillits til þess hvort bandarískt
varnarlið hefði verið hér lengur eða skemur. Samstarf af þessu
tagi er, rétt eins og brottför varnarliðsins, rökrétt viðbrögð við
nýjum aðstæðum.
Eftir sem áður er varnarsamningurinn við Bandaríkin þungamiðjan í þeim öryggisráðstöfunum sem við höfum tryggt ef til
ófriðar kemur. Ríkisstjórnin hefur haldið á varnarmálunum
fumlaust og af festu. Öryggismál hverrar þjóðar eru grundvallarviðfangsefni sem ræða verður af meiri alvöru en flest önnur.
Það sem helst má gagnrýna er að utanríkisráðuneytið hefur ekki
enn sem komið er metið hversu umfangsmikil starfsemi af þessu
tagi þarf að vera. Því verki þarf að hraða til þess meðal annars að
geta svarað því hvert verði umfang samstarfs á grundvelli nýju
stefnuyfirlýsinganna. Þetta er líka hluti af ríkisfjármálapólitík.
Mikilvægt er að sem allra breiðust samstaða sé á hverjum tíma
um meginlínurnar í öryggis- og varnarmálastefnunni. Hringlandi
í þeim efnum frá einni ríkisstjórn til annarrar dregur úr trausti
þjóðarinnar út á við. Viðbrögðin við nýju samstarfsyfirlýsingunum
sýna ótvírætt breiða samstöðu og pólitíska ábyrgð. Einungis
Vinstri grænt hefur lýst andstöðu á grundvelli þess að flokkurinn
er andvígur hvers kyns hernaðarlegum vörnum og samstarfi þar
að lútandi.
Á augabragði kann þessi sérstaða að vera saklaus þegar á heildina er litið. Ekki er þó alveg víst að svo sé. Kosningar eru framundan. Enginn flokkur hefur útilokað stjórnarsamstarf við Vinstri
græn og Samfylkingin hefur beinlínis valið þau sem fyrsta kost í
hugsanlegum stjórnarmyndunarviðræðum.
Ef varnarstefna Vinstri græns er einungis til innanflokksnotkunar er hún gildislítil. Geri flokkurinn á hinn bóginn kröfur til
þess í hugsanlegu stjórnarsamstarfi að sveigt verði í einhverjum
efnum frá þeirri meginlínu í varnar- og öryggismálum, sem að öðru
leyti er breið pólitísk samstaða um, þarf aðgæslu við. Forystumenn
Vinstri grænna þurfa að svara mjög skýrt hvaða áform þeir hafa í
þessum efnum ef til stjórnarmyndunar kemur af þeirra hálfu.
Að sama skapi þurfa forystumenn annarra flokka að gera grein
fyrir því hvort og eftir atvikum að hve miklu leyti þeir eru reiðubúnir að víkja frá þeirri stefnu sem mótuð hefur verið í öryggisog varnarmálum ef til samstarfs við Vinstri grænt kemur.
Þjóðin verður að fá að vita fyrirfram hvort sá óróleiki og sú
óvissa um slíkt grundvallarmál muni fylgja hugsanlegri stjórn
með aðild Vinstri grænna eins og var um þær stjórnir á sinni tíð
þar sem samið var um breytingar á þessu sviði. Þessi mál hafa
algjöra sérstöðu umfram önnur sem stjórnmálaflokkar þurfa að
semja um við stjórnarmyndanir. Þau verður að upplýsa fyrir kosningar. Reynslan er ólygin þar um.
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OG BOÈAR ÖANNIG ROKKTËNLEIKA GEGN
BIÈLISTUM ¹ .ASA Å KVÎLD "AGGA
LÒTUR 3PRENGJUHÎLLIN OG 3KE ERU
MEÈAL ÖEIRRA HLJËMSVEITA SEM
KOMA FRAM EN Å SÅÈASTNEFNDU
HLJËMSVEITINNI FER FRAMBJËÈ
ANDI 3AMFYLKINGARINNAR Å
3UÈVESTURKJÎRD¾MI 'UÈ
MUNDUR 3TEINGRÅMSSON
FREMSTUR Å FLOKKI

SIGRIDUR FRETTABLADIDIS
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eirihluti presta innan þjóðkirkjunnar hefur hafnað því
að gefa saman samkynhneigða. Í
forundran spyr maður sjálfan sig
hvers vegna þetta gerist á tímum
frjálslyndis og umburðarlyndis;
á tímum upplýsinga og vitneskju um að samkynhneigð hefur
ekkert með perraskap eða ónáttúru að gera. Maður spyr sjálfan
sig og samfélagið: hvers konar
mismunun og fordómar eru hér
á ferðinni? Lærðir guðfræðingar,
vígðir menn, sú stétt sem helst
og mest ber þungann af sorgum
og skipsbrotum samborgaranna
á herðum sér; prestar sem þurfa
að líkna og hugga, prestarnir
sem eiga manna best að skilja
og þekkja allt litrófið í mannlífinu, prestarnir sem boða að Kristur gerir ekki upp á milli bræðra
okkar og systra, þeir ganga fram
fyrir skjöldu í nafni þjóðkirkjunnar og neita að viðurkenna rétt
minnihlutahóps í þjóðfélaginu til
að ganga í heilagt hjónaband. Af
því að þetta fólk er af sama kyni!
Hvar erum við stödd? Á miðöldum? Í heimi afturhalds og fordóma og fávísi? Eða er þetta
virkilega hluti af því þjóðfélagi
sem við búum í, þar sem sumir
eru þóknanlegir og aðrir ekki?
Eru prestarnir orðnir samgrónir
inn í það munstur sem við höfum
upplifað í seinni tíð, sumsé að afneita og loka augunum fyrir öðru
en því sem er venjulegt og „eðlilegt“. Þess sjást svosum merki
víðar í samfélaginu.
Börn og unglingar með geðræna sjúkdóma eru öðruvísi, afbrigðileg, óþægileg. Þau verða afgangs í kerfinu. Útundan.
Aldrað fólk sem ekki fer lengur eins mikið fyrir í þjóðfélaginu og okkur hinum, það er vanrækt í þjónustu, umönnun og í
kjörum. Það verður útundan í
kerfinu, afgangsstærð í hagvext-
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inum og góðærinu. Það getur
beðið, farið aftast í röðina af því
að okkur hinum liggur svo mikið
á og megum ekki vera að því að
sinna þeim.
Greiningarmiðstöðin hefur ekki
undan þeirri biðröð sem myndast,
vegna þess að þeim fer fjölgandi
börnunum og unglingunum, sem
búa við margs kyns fötlun, líkamlega eða andlega, og þurfa á sérfræðilegri aðstoð að halda. Þau
geta beðið.
Sjúklingar sem þurfa bráða og
sértæka læknisþjónustu verða að
láta sér að góðu að mæta afgangi
í biðröðunum, biðraðamenningunni allri, sem er auðvitað ekkert annað en afleiðing af firringunni og græðginni allt í kringum
okkur. Munstrið, sýndarveruleikinn gengur nefnilega út á það að
vera eins og hinir, í lagi, í efnum,
á leiðinni á toppinn, í takt við þá
draumsýn og tálmynd nútímans,
að það megi ekkert út af bregða.
Og engum að skjátlast, engum að
fatast flugið. Allir að vera flott.
Allir að samsvara sig við það
besta og fullkomnasta og veikindi, fátækt, elli eða sérþarfir er
úr takti við heimsmynd yfirborðsins. Vandamálin verður að fela,
ekki tala um þau, horfast ekki í
augu við annað en gerviþarfirnar,
flottræfilsháttinn og það slétta
og fellda. Geðraskanir; ekki tala
um þær. Vandræðabörn; afneita

þeim. Drykkjusjúklingar; fela
þá. Hommar og lesbíur; útskúfa
þeim. Fátæklingar; geta sjálfum
sér um kennt.
Við lifum öll í okkar eigin
heimi, hlöðum undir rassinn á
okkur sjálfum, berumst á, komum
okkur fyrir, teljum peningana
sem við eigum og bílana sem við
ökum á, hossum okkur í bílífinu
og hömpum þeim sem plumma
sig í þessum sjúka eltingaleik við glys og veraldlega auðlegð. Í stuttu máli, við þroskum
með okkur eigingirni, sérgæsku,
ósvífni og kaldrifjaða einbeitni
til að koma okkar eigin árum vel
fyrir borð. Svífumst einskis í
þessum frumskógi þar sem lögmálið er að bjarga sér sjálfum.
Skítt með hina.
Og í þessum hugsunarhætti, í
þessu tryllta andrúmslofti, vex
þröngsýnin og tillitsleysið og
jafnvel guðsmennirnir sjálfir,
boðberar fyrirgefningar og skilnings, falla í þá aumkunarverðu
gryfju að missa sjónar á því
grundvallaratriði að ást og kærleikur fer ekki í manngreinarálit
eftir kyni eða hormónum. Samkynhneigt fólk er jafn velkomið
og frambærilegt og hver annar,
það á sinn rétt og sína trú og
hefur sína kynhneigð frá náttúrunni og skaparanum eins og ég og
þú og allir prestarnir sjálfir, ef út
í það er farið.
Höfnun meirihluta prestastéttarinnar er á ábyrgð þjóðkirkjunnar. Hinnar lúthersk evangelisku kirkju sem sækir sína stöðu í
sjálfa stjórnarskrána og styrk sinn
í guðrækni og kristna trú. Mér
þykir vænt um hana. En ég fyrirlít og fordæmi bókstafskenningu,
sem gengur erinda ranglætis og
ójafnaðar. Nóg er nú samt af misréttinu, þótt kirkjan sjálf taki ekki
undir það að við séum ekki öll á
sama báti gagnvart Guði.

Dansað við Geir Waage
staðfesta samvist, þannig að vígslumönnum verði heimilt að annast hjónavígslu
samkynhneigðra. Þetta eru einungis þau
okkar sem treysta sér til þess að taka afstöðu opinberlega. Þess vegna skipti það
nýafstaðinni prestastefnu var eitt
sköpum á prestastefnu að ósk okkar um
mesta hitamál samtímans, er varðleynilega atkvæðagreiðslu var hunsuð.
ar jöfn mannréttindi öllum þegnum samEkki voru allir aðilar tillögunnar staddir á
félagsins til handa, tekið fyrir. Einn dagur
prestastefnu og auk þess hafa fimm prestvar tekinn undir umræðuna um málefni
ar lútherskra fríkirkna ekki atkvæðisrétt
hjónavígslu/vígslu eða blessunar samkyná þeirri virðulegu samkomu.
hneigðra para innan kirkjulegs samfélags. 3! "*®2+
«,!&3$«44)2
Ég hvet hugsandi almenning til þess að
Kirkjan hefur haft mörg ár til þess að
óska eftir samræmingu ofangreindra laga,
vinna í þessu máli. Það var þó ekki fyrr en
þannig að réttarstaða verði raunverulega jöfn, óháð
6. september 2004, þegar skýrsla á vegum forsætiskynhneigð! Ef þjóðkirkjan er ekki tilbúin, skulum
ráðuneytisins um réttarstöðu samkynhneigðra kom
við ekki láta samfélagið gjalda þess, því breytingar
út, að þjóðkirkjan var formlega beðin um að vinna
þurfa að verða á.
þetta mál innandyra. Orðrétt segir í skýrslunni:
Það er einlæg trú mín að öll boðun Jesú Krists,
„Nefndin hvetur þjóðkirkjuna til þess að breyta affrelsara okkar, sé með mannréttindum allra Guðs
stöðu sinni gagnvart hjónaböndum samkynhneigðra
barna. Hjónaband er ekki einungis stofnun um barnþannig að samkynhneigðir geti fengið kirkjulega
eignir, því þá væru hjónabönd eldra fólks og barnvígslu eins og gagnkynhneigð pör. Slík afstöðubreytlauss ógild.
ing er að mati nefndarinnar forsenda þess að unnt
Eftir erfiðan dag á prestastefnu var snætt og stigverði að breyta hjúskaparlöggjöf í þessa átt.“
inn dans. Vil ég sérstaklega þakka sr. Geir Waage
Innan lútherskrar kirkju á Íslandi eru nú 43 guðánægjulegan dans við undirleik þeirra Jóns Helga
fræðingar, 42 prestar og 1 fræðimaður, sem skrifa
og Einars.
undir tillögu þess efnis að hvetja eigi hið háa Alþingi til þess að samræma hjúskaparlög og lög um
Höfundur er fríkirkjuprestur í Reykjavík.
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 VETTVANGI ¹ NÕJAN LEIK
"OGI GÒSTSSON FRÁTTAMAÈUR RÅKIS
SJËNVARPSINS VAR ¹ VETTVANGI Å .OREGI
ÖEGAR HINN NÕI VARNARSAMNINGUR VIÈ
.ORÈMENN VAR UNDIRRITAÈUR Å FYRRA
DAG "OGI HEFUR UM LANGT SKEIÈ GEGNT
STÎÈU YFIRMANNS FRÁTTA RÅKISÒTVARPSINS
EN Å SKIPULAGSBREYTINGUM SEM FYLGDU
HLUTAFÁLAGAV¾ÈINGUNNI ¹ 2²6 ¹ DÎG
UNUM VAR STAÈA HANS LÎGÈ NÅÈUR
"OGA BAUÈST AÈ VERÈA FRÁTTAMAÈ
UR ¹ NÕJAN LEIK OG NÒ ER HANN EINN
FRÁTTAMANNA ¹ ERLENDU DEILDINNI
SEM B¾ST HEFUR ÖAR VERULEGUR LIÈS
STYRKUR ¶ESS M¹ GETA AÈ "OGI
ER Ö¹ NÒ ORÈINN UNDIRMAÈUR
)NGËLFS "JARNA 3IGFÒSSONAR
SEM TIL SKAMMS TÅMA VAR
UNDIRMAÈUR HANS

Jafnir gagnvart Guði?

5-2¨!.
-ANNRÁTTINDI

(UMMER ,IMOUSINE

ÅÖRËTTAKAPPANNA ERU HINS VEGAR UNDIR
TVÅTUGU ¶ESS M¹ AÈ LOKUM GETA AÈ
+RISTJ¹N ER TILNEFNDUR FYRIR SVIFFLUG

ODDI HÖNNUN P07.03.293
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Betri læknir en pólitíkus

Þ

MARKAÐURINN

á www.visir
alla daga

að Þorsteinn sé mun
orsteinn
betri læknir en pólitNjálsson,
¶/234%)..
.*,33/.
íkus.
yfirlæknir á KáraEinn sjúklinga Þorhnjúkum,
steins frá heimilishefur látið að sér
læknaárunum lýsir
kveða í vikunni sem
honum sem alvöru
nú er að líða. Annaheimilislækni sem
samt hefur verið
þýðir að hann leysti úr
á heilsugæslunni í
fleiri málum en venja
vinnubúðunum við
er hjá mörgum heimKárahnjúkavirkjilislæknum. Hann
un vegna veikinda
forðaðist til dæmis
starfsmanna sem
eins og hann gat að
rakin eru til slæms
senda sjúklinga til
aðbúnaðar í göngsérfræðinga, vildi
um þar sem þeir
frekar leysa málið
voru við störf. Einnsjálfur. Þorsteinn mun
ig hefur Þorsteinn
einnig vera opinn
sent erindi til landfyrir óhefðbundnum
læknis vegna þess
lækningum. Sem
að hann telur yfirdæmi um þetta nefnmenn Impregilo
ir móðir úr hópi
hafa tekið sjúkrasjúklinga hans að iðuskrár ófrjálsri hendi
lega hafi hún verið
í heilsugæslustöðsend heim með húsráð
inni.
eins og að leggja hvítlauksrif í eyru eyrnaÞorsteinn ólst upp
bólgubarns fremur en
á Seltjarnarnesi þar
að vísað væri á fúkkasem foreldrar hans
lyf. Þorsteinn lét sér
áttu og ráku Prjónaeinnig heilsu sjúklinga
stofuna Iðunni sem
sinna varða utan dagseinna varð Iðunn
vinnutíma og gaf sér
tískuverslun og er
tíma til að hringja að
enn í rekstri fjölkveldi og til að vita
skyldunnar. Bræðhvernig sjúklingi liði.
urnir eru fjórir og
Þorsteinn og kona
er Þorsteinn þeirra
hans búa nú á Lambanæstelstur.
felli undir Eyjafjöllum
Helgi Njálsson er
þar sem hann opnaði
yngsti bróðir Þorhótel ásamt konu sinni.
steins. Hann kveðÁ Lambafelli stunda
ur Þorstein hafa
þau hjón lífræna ræktverið góðan stóra
un með fram ferðabróður en sjö ár eru
&$$52
þjónustunni.
milli þeirra bræðra.
¶ORSTEINN .J¹LSSON ER F¾DDUR  OKTËBER  Å 2EYKJAVÅK &OR
Helgi segir ÞorÞorsteinn kynntELDRAR HANS ERU .J¹LL ¶ORSTEINSSON OG ,OVÅSA -ARGRÁT -ARINËS
stein hafa haft mikist konu sinni Ólöfu
DËTTIR VERSLUNAREIGENDUR (ANN STUNDAÈI GRUNNSKËLAN¹M ¹ 3EL
inn áhuga á dýrum
Guðrúnu PétursdóttTJARNARNNESI OG SÅÈAN VIÈ -ENNTASKËLANN Å 2EYKJAVÅK ¶AÈAN L¹
í æsku og að hann
ur ungur. Þau urðu par
LEIÈIN Å L¾KNADEILD (¹SKËLA ¥SLANDS (ANN LAUK L¾KNAPRËFI 
hafi átt bæði kanstrax á menntaskólaKANADÅSKU L¾KNAPRËFI  OG DOKTORSPRËFI Å HEIMILISL¾KNING
ínur og páfagauka.
árunum og vörðu strax
UM  (ANN HEFUR B¾TT ¹ SIG N¹MI EFTIR ÖAÈ Å KENNSLUFR¾È
Hins vegar hafi
miklum tíma saman.
UM FARALDSFR¾ÈI AÈFERÈA OG TÎLFR¾ÈI OG KLÅNÅSKRI D¹LEIÈSLU
hann átt það til að
Börn Þorsteins og Óla(ANN HEFUR SEM HEILSUG¾SLUL¾KNIR KOMIÈ VÅÈA VIÈ VERIÈ B¾ÈI
reisa sér hurðarás
far eru sex talsins,
FYRIR AUSTAN OG VESTAN OG ¹ 3UÈURLANDI EN LENGST AF Å (AFNAR
um öxl í dýrahaldi,
það elsta fætt 1977
FIRÈI (ANN HEFUR FR¹ UNGA ALDRI VERIÈ VIRKUR Å FÁLAGSSTARFI AF ÕMSU
ekki síst þegar dró
þegar þau hjónin voru
TAGI B¾ÈI Å TENGSLUM VIÈ L¾KNASTÎRF SÅN OG EINNIG Å TENGSLUM
að prófum á vorin.
rétt um tvítugt og það
VIÈ STJËRNM¹LAAFSKIPTI (ANN ER VIRKUR FRAMSËKNARMAÈUR (ANN
„Hann sankaði að
yngsta árið 2001.
ER KV¾NTUR «LÎFU 'UÈRÒNU 0ÁTURSDËTTUR HJÒKRUNARFR¾ÈINGI OG
sér dýrum en kom
Þorsteinn hefur alla
LISTAKONU OG EIGA ÖAU SEX BÎRN
þeim svo á mig
tíð þótt vera metnaðþegar hann mátti
argjarn og harðdugekki vera að því að
legur. Hann hefur
6!.. 3%2 4), &2'¨!2
sinna þeim lengur,“
alltaf lagt upp úr því
segir Helgi og bætir ¶ORSTEINN ER L¾KNIR Å VINNUBÒÈUNUM VIÈ +¹RAHNJÒKAVIRKJUN
að koma ár sinni vel
(ANN HEFUR SINNT TUGUM SJÒKLINGA SEM TIL HANS HAFA LEITAÈ ¹ SÅÈ
við að sum þessfyrir borð í veraldUSTU DÎGUM VEGNA KVILLA SEM ¾TLAÈ ER AÈ REKJA MEGI TIL SL¾MS
ara dýra Þorsteins
legum efnum. Hann
hafi verið mun leng- AÈBÒNAÈAR Å AÈRENNSLISGÎNGUM ÖAR SEM MENNIRNIR UNNU ¶OR
fór snemma að afla
STEINN HEFUR EINNIG L¹TIÈ AÈ SÁR KVEÈA Å BAR¹TTUNNI GEGN TËBAKS
ur í hans umsjón en
góðra tekna og „var
REYKINGUM AUK ÖESS SEM HANN VAR FORMAÈUR B¾JARR¹ÈS Å (AFNAR
nokkurn tíma Þoralltaf nokkrum árum
FIRÈI EITT KJÎRTÅMABIL
steins sjálfs.
á undan jafnöldrum
Um áhuga Þorsínum með alla hluti,“
steins á að nema
eins og Þór Þorláks(6!¨ 3%')2 (!..
læknisfræði segir
son, skólabróðir Þorb¶AÈ
ER
STARFSMAÈUR
¹
STOFUNNI
HJ¹
MÁR
SEM
TEKUR
ÖESSAR
UPP
Helgi að Sögur hersteins og félagi úr MR,
LÕSINGAR ËFRJ¹LSRI HENDI OG F¾RIR YFIRMÎNNUMm
læknisins eftir Zaorðaði það.
¶ORSTEINN UM ¹ST¾ÈU ÖESS AÈ SKR¹ YFIR SJÒKLINGA KOMST Å
charias Topelius
Þorsteinn þykir sérHENDUR
YFIRMANNA
)MPREGILO
hafi kveikt í honum.
stakur og skemmtiLæknisfræðina
legur karakter og
nam hann við Hámun vera hrókur alls
skóla Íslands en stundaði svo
í Hafnarfirði. Þorsteinn var þar
fagnaðar á mannamótum. Hann
framhaldsnám í Kanada.
í bæjarstjórn fyrir Framsóknarverður því líklega í essinu sínu á
Eftir að námi lauk var Þorflokkinn (frá 1998 til 2002). Hann
morgun þegar þau hjónin fagna
steinn heimilislæknir á nokkrum
var formaður bæjarráðs en náði
fimmtugsafmæli Ólafar Guðrúnstöðum á landsbyggðinni og svo
ekki endurkjöri 2002, enda sagt
ar, konu Þorsteins.

",/''6)3)2)3
3TËRA RÅKISFANGSM¹LIÈ HENN
AR *ËNÅNU
¶AÈ M¹ SKEMMTA SÁR VIÈ AÈ TELJA
FRAMSËKNARVITLEYSUR G¾RDAGSINS EN
TIL ÖESS SKORTIR MIG FINGUR "ESTA GRÅN
ATRIÈI VORSINS ERU SKÕRINGAR *ËNÅNU
"JARTMARZ ¹ STËRA RÅK
ISFANGSM¹LINU OG
REKUR ÖAR HVER VITLEYS
AN AÈRA 5M ÖETTA M¹
SEGJA &LOKKUR ÖESSI
FULLUR ER AF KJ¹NUM
SEM FINNA EKKI SKËG
INN ÒT AF TRJ¹NUM
OG TIL AÈ VERÈI FYRIR HONUM FRIÈUR
FRAMSËKNINA SKULUM LEGGJA NIÈUR

-¹R (ÎGNASON
HTTPBLOGGVISIRISMALBEIN

6ÁLMENNI PASSA ÖAU GÎMLU

!LLTAF GAMAN c

,AUSNIN ¹ UMÎNNUNARVANDAM¹L
INU ER Å SJËNM¹LI ¥ *APAN VINNUR RÅF
LEGA HELMINGUR ÖEIRRA  IÈN
AÈARVÁLMENNA SEM FRAMLEIDD HAFA
VERIÈ &LEST ERU ÖAU FREKAR GRËF OG LÅKJ
AST EKKI MANNSKEPNUNNI ¹ NOKKURN
H¹TT ¶Ë ER 3ONY HUNDURINN SVOLÅTIÈ
SKEMMTILEGT FYRIRB¾RI ÖVÅ ËTRÒLEGT EN
SATT KITLAR HANN SÎMU TAUGAR Å S¹LAR
TETRINU OG VENJULEGUR
HUNDUR
%N NÒ HEFUR JAPANSKI
FR¾ÈIMAÈURINN (IROSHI
)SHIGURO SEM VINNUR
VIÈ H¹SKËLANN Å /SAKA
BÒIÈ TIL VÁLMENNI SEM
ER SVO LÅKT EIGANDAN
UM AÈ ERFITT ER AÈ GREINA ¹ MILLI

ÖEGAR ATVINNUREKENDUR OG TALSMENN
ÖEIRRA TAKA UPP ¹ ÖVÅ AÈ VERÈA MJÎG
bANNTn UM HAGSMUNI LAUNÖEGA
.Ò KOMA ÖEIR FRAM HVER ¹ F¾TUR
ÎÈRUM OG LÕSA ÖVÅ YFIR AÈ LAUN ÖEIRRA
STARFSMANNA SEM SKARA FRAM ÒR MUNI
L¾KKA VERÈI LAUNA
LEYNDINNI AFLÁTT
&ORSVARSMAÈUR 3AM
TAKA ATVINNULÅFSINS
SAGÈI LÅKA EINHVERN
TÅMA Å VETUR AÈ AFN¹M
LAUNALEYNDAR MYNDI
SKAPA VERRI MËRAL ¹
VINNUSTÎÈUM -IKIÈ VILDI ÁG ËSKA
AÈ ÖESSIR SÎMU MENN SÕNDU LAUNA
MÎNNUM SVONA MIKINN bSKILNINGm
ÖEGAR K¾MI AÈ GERÈ KJARASAMNINGA

-ARÅANNA &RIÈJËNSDËTTIR
HTTPBLOGGVISIRISMARIANNA

!RNA 3CHRAM
HTTPBLOGGVISIRISARNA
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Af hverju
hún?
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/PIÈ BRÁF TIL NEFNDARMANNA Å
ALLSHERJARNEFND
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egar
ég
fluttist til Íslands fyrir 12
árum síðan, þá
16 ára gömul,
var ég án vegabréfs og án þess
sem
flestum
þykir sjálfsögð
réttindi hvers
manns, þ.e. að
hafa að minnsta &!,!34%%. !"5
kosti ríkisfang ,)"$%(
í
einhverju
landi. Í því landi sem ég fæddist
standa slík réttindi ekki til boða,
enda landið ekki sjálfstætt ríki í
þeim skilningi sem þjóðir heims
hafa ákveðið að skuli gilda í þeim
efnum. Hingað var gott að koma,
þó það skuli engum detta í hug að
Ísland hafi verið hluti af framtíðardraumum sextán ára unglings
frá Palestínu. Koma mín hingað
var liður í þeirri viðleitni móður
minnar að reyna að finna okkur
börnunum öruggt umhverfi til að
búa í.
Eftir að hafa verið hluti af íslensku samfélagi í þrjú ár, verið
við nám, eignast barn og starfað
á íslenskum vinnumarkaði fannst
mér tímabært að sækja um að öðlast í fyrsta sinn á ævinni þann rétt
sem fylgir því að tilheyra sjálfstæðu ríki – að fá raunverulegt
ríkisfang.
Þrátt fyrir að það væri fullljóst að ég væri komin hingað til
að vera, þrátt fyrir að hafa lært
tungumálið, þrátt fyrir að ég væri
farin að gefa íslenska ríkinu hlutdeild í tekjum mínum og þrátt
fyrir að ég væri orðin móðir, þá
sá allsherjarnefnd ástæðu til að
hafna ósk minni um að gerast íslenskur ríkisborgari. Einu rökin
sem lögð voru til grundvallar
ákvörðun nefndarinnar voru þau
að ég væri ekki búin að búa hér í
full sjö ár.
Lucia Celeste Molina Sierra
er án efa hin álitlegasta tengdadóttir og eflaust hefur hún sínar
forsendur fyrir þeirri ákvörðun
sinni að sækja um íslenskt ríkisfang en mér finnst að bæði ég og
aðrir sem hafa gengið í gegnum þá
reynslu á undanförnum árum að
þurfa að leggjast á hnén og biðja
um að fá að tilheyra þessu samfélagi og vera hafnað, eigi skilið frekari útskýringar. Það getur
ekki verið að kjörnir fulltrúar,
sama í hvaða flokki þeir kunna að
vera, geti tekið svo afdrifaríkar
ákvarðanir um líf fólks, án þess að
þurfa að færa fyrir ákvörðunum
sínum málefnaleg rök. Almannahagsmunir ryðja þar úr vegi öllum
sjónarmiðum persónuverndar.
Höfundur er skrifstofumaður.

Allra ve›ra von
Nota›u vi›arvörn sem ﬂolir íslenskt ve›urfar
Vi›arvörn er ekki ﬂa› sama og vi›arvörn. Kjörvari er
sérstaklega ﬂróa›ur fyrir íslenska ve›ráttu ﬂar sem
mikilvægt er a› gæ›in séu í lagi.

Trygg›u vi›num bestu fáanlegu vörn.
Á Íslandi er allra ve›ra von.

Ná›u ﬂér í n‡ja Kjörvara litakorti›
Útsölusta›ir Málningar: Byko Kópavogi • Byko Hringbraut • Litaver Grensásvegi • Byko Hafnarfir›i
• Málningarbú›in Akranesi • Byko Akranesi • Axel ﬁórarinsson, málarameistari, Borgarnesi
• Verslunin Hamrar, Grundarfir›i • Litabú›in Ólafsvík • Núpur byggingavöruverslun Ísafir›i
• Vilhelm Gu›bjartsson, málarameistari, Hvammstanga • Verslunin Eyri, Sau›árkróki • Byko Akureyri
• Verslunin Valberg, Ólafsfir›i • Byko Rey›arfir›i • Verslunin Vík, Neskaupsta› • Byko Selfossi
• Mi›stö›in Vestmannaeyjum • Byko Keflavík • Rúnar Sig. Sigurjónsson, málarameistari, Grindavík
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„Komiði nú með helv... köttinn!!“
Í Dagbók Þráins Bertelssonar er rætt um Þorgeir Ljósvetningagoða, Eið Smára Guðjohnsen, Nicolas Sarkozy, Ségolène Royal,
Boris Jeltsín, nazistabúðir á Guantánamo, forsetaembættið, menn sem kunna með fé að fara, varnarsamning við gamlar herraþjóðir og mús sem datt ofan í brennivínstunnu.

+2! $!'"«+
¶R¹INN "ERTELSSON SKRIFAR
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%IÈUR UNDIR FALD
Þær ambögur og prentvillur sem
birtast daglega á Netinu og í prentmiðlunum eru fleiri en tölu verði á
komið. Yfirleitt eru þessar villur
bara hvimleiður vitnisburður um
heimsku eða sóðaskap eða hvorttveggja. Einstöku undantekning
er þó svo hnyttin að það setur að
manni hlátur og maður hugsar
hlýlega til bögubósanna.
Til dæmis þessi málsgrein sem
ég hirti í dag upp eftir ónefndan
íþróttafréttamann:
„Sagt er að Eiður Smári ætli
sér að klára keppnistímabilið hjá
Barcelona með sóma og leggjast
síðan undir fald.“
Sennilega hefur blaðamaðurinn haft Þorgeir Ljósvetningagoða
í huga þegar hann skrifaði þessa
málsgrein. En Ljósvetningagoðinn var eins og allir vita annálaður kvennamaður og laumaðist á
kvennafar þegar honum leiddist
úr hófi trúmálaumræða og málþóf
á þinginu og lagðist undir fald.

við eigum samleið hérna á eyjunni, tölum sama tungumál, höfum
samrýmanlegt gildismat og eigum
sameiginlega sögu.
Okkur vantar enga toppfígúru
heldur annaðhvort þjóðkjörinn
forseta með alvöruumboð til að
láta til sín taka – eða þá að leggja
þetta embætti niður og fela aðilum sem kunna með fé að fara
eins og Ríkisféhirði og Ríkisendurskoðanda að gerast skemmtanaog móttökustjórar ríkisins.
Neitunarvald valdalítils forseta má missa sig – ef sett verður í staðinn ákvæði í stjórnarskrá
um að tiltekinn (10-15%) fjöldi atkvæðisbærra manna geti krafist þjóðaratkvæðagreiðslu um lög
frá Alþingi. Ef neitunarvaldið og
heimildin til að kalla eftir þjóðaratkvæðagreiðslu verður flutt frá
Bessastöðum til þjóðarinnar er
engin ástæða til að halda í þetta
kjánalega en kostnaðarsama embætti.
Hitt er svo annað mál að ég ber
virðingu fyrir núverandi forseta
fyrir að koma í veg fyrir að
ólög sem voru Alþingi og
ríkisstjórn til skammar tækju gildi. Því
miður kunnu hvorki
Alþingi né ríkisstjórn
að skammast sín og
létu undir höfuð
leggjast að boða
til þeirrar þjóðaratkvæðagreiðslu
sem kveðið er á
um í stjórnarskrá lýðveldisins.
Ég vona að endurskoðun stjórnarskrárinnar bíði betri tíma, því sá
hópur sem nú situr á þingi hefur
umgengist það merka plagg af
slíku kæruleysi að manni rennur
kalt vatn milli skinns og hörunds
þegar minnst er á stjórnarskrána.

35..5$!'52  !02¥,

!LVÎRUFORSETI
Í dag eru spennandi forsetakosningar í Frakklandi. Þar er kosið
um alvöruforseta, ekki bara orðuhengi og kokkteilpinna til
að flytja uppskrúfaðar hátíðaræður um sjálfsagða
hluti.
Mikið vildi ég óska
að
við
breyttum
þessu
embætti
þegar hr. doktor
Ólafur hættir.
Engin lifandi
manneskja
getur verið sameiningartákn
þjóðarinnar. Sameining
okkar
felst í
því að
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3ARKOZY 2OYAL *ELTSÅN
OG GRËÈURHÒSA¹HRIF
Sarkozy og Royal komust
áfram í aðra umferð. Sarkozy er hættulegur fyrir
lýðræðið en Royal fyrir
efnahagslífið, segja
sumir stjórnmálaskýrendur. Það
er kannski rétt.
Fyrir þá sem
ekki hafa
lyst á að
kyngja
nema
takmörkuðu magni af
breytingum í einum
bita er sennilega vissara
að veðja á Royal.
Ég fylgist með pólitík
eins og aðrir fylgjast með

knattspyrnu eða formúlu-kappakstri. Nú er Jeltsín kallinn dáinn,
náði 76 ára aldri, sem bendir til
þess að hann hafi verið óvenjuhraustur að upplagi, alla vega
lifrin í honum.
Auðvitað drakk hann alltof
mikið til að geta orðið góður forseti. En mikil hefur gifta þessa
langdrukkna manns verið að ekki
skyldi verða blóðbað við hrun Sovétríkjanna. Það er mjög sjaldgæf
undantekning að virkur alkóhólisti á valdastóli geti látið eitthvað
gott af sér leiða. Enda eru virkir alkóhólistar ekki beinlínis eftirsóttir starfskraftar og þeim fer
sem betur fer fækkandi í pólitíkinni.
Loftslagsbreytingar og hækkandi sjávarborð eru alvarleg ógn
við hið gamla sögufræga bryggjuhverfi í Björgvin, Bryggen, en þar
eru minjar allt frá víkingatímanum. Í vetur hefur hvað eftir annað
flætt yfir bryggjuna og nú eru
menn hræddir um að gróðurhúsaáhrifin og bráðnun norðurskautsíssins muni ógna stórum hluta
miðbæjarins um miðja öldina.
Ef R-listinn sálugi væri við völd
í Björgvin færi ábyggilega hópur
borgarfulltrúa í vettvangsrannsókn til Feneyja. En R-listinn
er dauður og hættur vettvangsrannsóknum víðs vegar um
heiminn. Nú ræður bjartsýnin ríkjum og verið að
athuga með byggingarlóðir úti í sjó.
Hvernig er líka hægt að trúa á
gróðurhúsaáhrif í landi þar sem
hitinn er fjórar gráður á Celsíus á
sólbjörtum vordegi?
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¶JËÈARSORG Å 2ÒSSLANDI
Þjóðarsorg hefur verið lýst yfir í
Rússlandi, Boris Jéltsín var jarðsettur í dag. Þarna voru margir
mektarmenn samankomnir, Bill
Clinton, George Bush (eldri), Mikhail Gorbatsjov, Valdimar Pútin,
John Major.
Ég saknaði þess að sjá hvorki
Davíð Oddsson né Halldór Ásgrímsson þarna.
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"JARTSÕNISMAÈUR Å
G¾SLUVARÈHALDI
Nú situr víst maður
í steininum sem var
handtekinn fyrir að
falsa peninga, nánar tiltekið íslenska peninga.
Það er um tvennt að ræða:
Annaðhvort veita manninum
bjartsýnisverðlaun
Bröstes fyrir þá hollustu og
traust sem hann sýnir íslensku
krónunni.
Eða senda hann í endurhæfingu til dæmis MBAnám
við
innlendan
„bonsai-háskóla“
eða
útvega honum prófgráðu frá einhverjum
amerískum bréfaskóla ef

hann á við verulega námsörðugleika að stríða.
Alla vega á þessi maður að fá
einhverja viðurkenningu því að
hann er eini maðurinn sem ég veit
um sem trúir á krónuna.
Nú erum við búin að gera varnarsamning við Norðmenn og Dani.
Valgerður og Geir voru að segja
frá þessu í útvarpinu í kvöld.
Ég hélt þau væru að grínast.
Vita þau ekki að fyrir utan Breta

eru þetta einu þjóðirnar sem hafa
hernumið Ísland?
Sjálfur hélt ég að við værum
með varnarsamning við Bandaríkin og félagsskírteini í Norður-Atlantshafsbandalaginu upp á vasann. Svo stendur víst til að treysta
varnirnar enn frekar með því að
gera líka varnarsamning
við Breta
og
Þjóðverja sem
eru kunnir
fyrir
afrek sín
í smáþjóðavernd.
Þá
getum við
tekið undir
með músinni
sem datt í brennivínsámuna
og
sagði þegar hún
var dregin upp úr:
„Komiði nú með
helv... köttinn!!“

.AZISTABÒÈIR
Við fórum í sund með vinkonurnar
Lilju, Helgu og litlu Sól.
Eftir að hafa alið upp tvo stráka
er það athyglisverð tilbreyting að
fá að kynnast því hvernig stelpur
haga sér. Það var mikið flissað í bílnum.
Nú hefur
Bandaríkjaher ákært Kanadamanninn Omar Khadr
fyrir morð og fyrir að
veita hryðjuverkamönnum aðstoð.
Sá ákærði er tvítugur að aldri. Hann var
15 ára þegar hann var
handtekinn í Afganistan
og sendur í nazistabúðirnar í Guantánamo.
Nazistabúðir, segi ég,
því að fimm ára gæsluvarðhald er réttlæti að
hætti nazista. Meira að
segja Sævar Ciecelski
var ekki látinn dúsa í
einangrun nema tvö ár.

4ILBOÈSDAGAR Å (OBBYHÒSINU AÈEINS Å  DAGA

80W Sella nú aðeins 75.900
125W sella nú aðeins 89.900

n ,#$ MEÈ $6$ 53" TENGI
3CARTENGI KORTALESARA #$ #$ 2
27 $6$ $6$ *0' V OG V

17"LCD nú aðeins 69.900

#RAMER GRILL EÈAL ST¹L
MEÈ GRILLTEIN OG  HELLUM

Cramer grill nú aðeins 14.900

-IKIÈ ÒRVAL AF SM¹VÎRUM FYRIR
HÒSBÅLA OG HJËLHÕSA EIGENDUR
SKOÈAÈU ÒRVALIÈ HJ¹ OKKUR
Aqua green nú aðeins 1290
Aqua Rinse nú aðeins 1290

GILDIR TIL  EÈA ¹ MEÈAN BIRGÈIR ENDAST

Hobbyhúsið ehf
Dugguvogi 12
104 Reykjavík
Sími 51 7040
www.hobbyhusid.is

FYRSTUR
MEÐ
FRÉTTIRNAR
www.visir.is
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kr.
kg

LAMBAGRILLSTEIK
Í TÓMAT OG BASIL

UNGNAUTA T-BEINSTEIK Þú sparar

2.498 790
kr.
kg

2.498 500
kr.
kg

kr. kg

KLAUSTURSBLEIKJA
ÚR FISKBORÐI

Þú sparar

kr. kg

kr.
kg

1.358

kr.
kg

Ertu byrjaður að gri lla?

kr.
kg

GRÍSAKÓTELETTUR
GORDON BLUE

%
0
2
1.498
kr.
kg

UNGNAUTASTRIMLAR
Í TEX MEX

1.498

afsláttur

kr.
kg

UNGNAUTAHAMBORGARAR
90 GRÖMM

Þú sparar

600

79

kr. kg

399

kr.
pk.

MYLLU
SPELTLOKA

79

kr.
stk.

43%
afsláttur

10%

Bakað á
staðnum!

MERRILD KAFFI

kr.
stk.

afsláttur

BRAZZI
SAFAR

99

kr.
L

!
ð
i
l
l
i
r
g
Gott á
Nýtt

LAMBAGEIRI Í RÓSMARÍN
GRILLSPJÓT

GRILLAÐUR
KJÚKLINGUR

699

2.998

kr.
stk

kr.
kg

Ertu byrjað ur a ð gr illa?

SS SVÍNAKÓTELETTUR
KRYDDLEGNAR

GRÍSAKÓTIELETTUR
RHODOS

%
5
2
1.179
kr.
kg

1.498

afsláttur

BLÁ VÍNBER

VATSMELÓNA

kr.
kg

kr.
kg

259

119

kr.
kg

UNGNAUTA
OSSO BUCCO

Þú sparar

500

ANANAS

129

698

kr. kg

KÓKOSHNETA
kr.
stk.

19

kr.
stk.

kr.
kg

26%
afsláttur

AGÚRKUR

89

kr.
stk.

Verði ykkur að góðu!
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„Hestamenn hafa verið dálítið
afskiptur hópur, jafnvel þó þetta
sé þriðja fjölmennasta hreyfingin innan ÍSÍ á eftir fótboltanum
og golfinu. Við höfum ekki fengið neina umfjöllun í samræmi við
það.“
(ESTAMAÈURINN OG KAFFIBRÒSAKARL
INN *ÒLÅUS "RJ¹NSSON F¾DDIST ÖENNAN
DAG ¹RIÈ 

TIMAMOT FRETTABLADIDIS
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Slys í Tsjernóbyl-kjarnorkuverinu

 4UKTHÒSIÈ Å 2EYKJAVÅK ER

 ÖESSUM DEGI FYRIR  ¹RI
UND MANNS MUNI DEYJA
B¹RUST FREGNIR AF ÖVÅ AÈ SLYS
AF ÖESSUM VÎLDUM
HEFÈI ORÈIÈ Å 4SJERNËBYL
'EISLAVIRKNIN DREIFÈ
KJARNORKUVERINU Å ²KRAÅNU
IST VÅÈA EFTIR SLYSIÈ B¾ÈI
(ÎNNUNARGALLI Å VERKSMIÈJ
UM N¹GRANNARÅKIÈ (VÅTA
UNNI OLLI GRÅÈARLEGRI SPRENG
2ÒSSLAND OG ANNARS
INGU Å EINUM KJARNAOFNIN
STAÈAR UM %VRËPU ÖAR
UM OG VIÈ ÖAÈ L¹KU GEISLA
¹ MEÈAL NORÈURHLUTA
VIRK EFNI ÒT Å UMHVERFIÈ
7ALES ¶R¹TT FYRIR SLYS
3AMKV¾MT SKÕRSLU
IÈ HÁLT 4SJERNËBYL ¹FRAM
SEM VAR BIRT FYRIR TVEIMUR
AÈ FRAMLEIÈA RAFMAGN
¹RUM DËU INNAN VIÈ FIMM
N¾STU FJËRT¹N ¹RIN ÖANG
TÅU MANNS Å SLYSINU FLEST
AÈ TIL STJËRNENDUR ÖESS
IR STARFSMENN VERSINS !FTUR
LÁTU UNDAN ALÖJËÈLEGUM
43*%2.«"9, 4ILKYNNT VAR UM 4SJERNËBYL SLYSIÈ
¹ MËTI ER TALIÈ AÈ ALLT AÈ
ÖRÕSTINGI OG LOKUÈU ÖVÅ
ÖENNAN DAG FYRIR  ¹RI
NÅU ÖÒSUND MANNS MUNI
¹RIÈ  .ÒNA ER AL
DEYJA AF VÎLDUM GEISLAVIRKNINNAR SEM LEYSTIST ÒR
MENNINGI EKKI HLEYPT INNAN VIÈ ÖRJ¹TÅU KÅLËMETRA
L¾ÈINGI VIÈ SPRENGINGUNA 'REENPEECE SAMTÎKIN FR¹ VERINU ENDA ER SV¾ÈIÈ TALIÈ EITT ÖAÈ GEISLA
ERU EKKI ¹ SAMA M¹LI OG TELJA AÈ ALLT AÈ  ÖÒS
VIRKASTA Å HEIMINUM

GERT AÈ EMB¾TTISBÒSTAÈ
FYRIR STIFTAMTMANN ¶AR ER
STJËRNARR¹ÈSHÒSIÈ NÒ
 &YRSTI KNATTSPYRNULEIKURINN
FER FRAM ¹ 7EMBLEY LEIK
VANGINUM
 3TEF¹N ¥SLANDI ËPERUSÎNGV
ARI KEMUR FRAM Å FYRSTA
SINN Å +ONUNGLEGA LEIK
HÒSINU Å +AUPMANNAHÎFN
 "ENITO -USSOLINI ER HAND
SAMAÈUR OG SKOTINN
¹SAMT ¹STKONU SINNI
 4HOR (EYERDAHL LEGGUR AF
STAÈ ¹ +ON 4IKI FLEKANUM
FR¹ 0ERÒ TIL 0ËLYNESÅU
 -UHAMMAD !LI HUNS
AR HERKVAÈNINGU OG ER
SVIPTUR MEISTARATITLINUM Å
HNEFALEIKUM
 #HARLES $E 'AULLE SEGIR
AF SÁR SEM FORSETI &RAKK
LANDS
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Sambýlismaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir, afi og langafi,

Jón Ásgeir Stefánsson
frá 0MyD¿rði,

verður jarðsunginn frá Grafarvogskirkju mánudaginn
30. apríl kl. 15.00.
Alda Gunnarsdóttir
börn hins látna,
tengdabörn,
barnabörn og langafabörn.

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir, bróðir
og afi,

Guðmundur Einarsson
verkfræðingur Gimli við Álftanesveg,

sem lést þriðjudaginn 24. apríl 2007, verður jarðsunginn frá Hallgrímskirkju, mánudaginn 30. apríl,
kl. 15.00.
Jón Guðmundsson
Einar Guðmundsson
Hulda Jóhannesdóttir
Karólína Guðmundsdóttir
Guðmundur Elías Níelsson
Guðmundur Guðmundsson Ruth Sigurðardóttir
Guðlaug Guðmundsdóttir
Brynjólfur Sigurðsson
Sævar Leifsson
barnabörn, systkini og aðrir aðstandendur.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma,
systir og mágkona,

Ingibjörg Benediktsdóttir
frá Hafnarfirði,

lést á Kanaríeyjum hinn 26. mars síðastliðinn.
Útförin fer fram frá Hafnarfjarðarkirkju föstudaginn
4. maí kl. 15.00.
Marjón Pétur Sigmundsson
Sigfús Þór Sigmundsson
Benedikt Sigmundsson
Haraldur Sigmundsson
Haraldur Benediktsson
Benedikt Benediktsson
Viðar Benediktsson
Birna Benediktsdóttir

Erna Hjaltested
Estefan Leó Haraldsson
Elín Jakobsdóttir
Elín K. Björnsdóttir

Innilegar þakkir sendum við öllum þeim
sem sýndu okkur samúð og hlýhug vegna
andláts og útfarar okkar ástkæru

Guðrúnar Steinunnar
Gunnarsdóttur
Sléttuvegi 17, Reykjavík.

Sérstakar þakkir viljum við senda starfsfólki hjartadeildar 14G á Landspítala við Hringbraut fyrir góða og
hlýlega umönnun og veittan stuðning.
Gunnar Örn Pétursson
Birgir Pétursson
Steinunn Pétursdóttir
Guðrún Pétursdóttir
og fjölskyldur.

Karen Níelsdóttir
Anna Lísa Guðmundsdóttir
Sveinn Skúlason
Sigurgeir Benediktsson

STS¾LIR LISTAMENN SL¹ SAMAN
Leikararnir góðkunnu Margrét Helga
Jóhannsdóttir og Sigurður Skúlason
fagna 40 ára leikafmæli sínu um þessar mundir, en þau útskrifuðust bæði
frá Leiklistarskóla Þjóðleikhússins í
maí 1967 að loknu þriggja ára námi.
Af þessu tilefni efna þau til leiklistardagskrár í Kúlunni í Þjóðleikhúsinu og
flytja þar brot úr klassískum leikverkum eftir Shakespeare, Edward Albee
og Halldór Laxness.
Margrét Helga útskýrir að leiðir hennar Sigurðar hafi alltof sjaldan
legið saman en þau hafa um áraraðir starfað hvort hjá sínu leikfélaginu.
Þau léku saman í nokkur ár hjá Þjóðleikhúsinu en svo skildi leiðir. Sigurður
hefur nú sagt föstum samningi sínum
við Þjóðleikhúsið lausum en Margrét
Helga, sem lengst af hefur starfað hjá
Leikfélagi Reykjavíkur, æfir um þessar mundir verkið Lík í óskilum, eftir
leikskáldið Anthony Neilson, í Borgarleikhúsinu.
„Við höfum nú ekki fengið mikinn
tíma til þess að rifja upp gamla daga,“
útskýrir Margrét Helga enda glíma
leikararnir við verðug verkefni í textum Macbeths, Íslandsklukkunnar og
leikritinu Hver er hræddur við Virginíu Woolf? Hvorugt þeirra hefur áður
leikið í verkum þessum, utan þess að
Margrét lék lítið hlutverk í Macbeth
fyrir margt löngu. „Okkur langaði að
glíma við eitthvað spennandi og þetta
eru gullaldarbókmenntir,“ útskýrir
Margrét Helga. „Við fengum þessa
hugmynd og ákváðum að framkvæma
hana.
Stjórnendur leikhúsanna eru almennt ekki að sinna leikafmælum eða
starfslokum og slíku. Maður verður
að standa með sjálfum sér í þessum
bransa og við gerum þetta upp á okkar
eigin spýtur nema að Þjóðleikhúsið
lánar okkur húsnæði og tæknifólk.“
Umsjónarmaður dagskrárinnar er
Þórhallur Sigurðsson leikstjóri, Páll
Ragnarsson sér um lýsingu en um tónlist og áhrifshljóð sér Gunnar Hrafnsson.
Margrét Helga segist vera lítil fortíðarkona og kýs fremur að horfa framfyrir sig. Þegar þjarmað er að henni og
þráspurt um ferilinn segir hún að með
minnisstæðari verkefnum sínum hafi
verið einleikurinn Sigrún Ástrós sem
hún flutti oftar en hundrað sinnum
hér um árin. „Það var kærkomið end-
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urmenntunarferli sem ég dreif mig
í sjálf,“ segir hún og bætir við að nýlega hafi hún dustað rykið af Sigrúnu
Ástrósu og æft upp hluta verksins á ný.
„Ég er aðeins búin að vera að leika það
og finnst það ofsalega gaman. Ég hefði
ekkert á móti því að gera meira af því,
til dæmis fyrir svona afmæli og slíkt,“
segir hún og kímir.
Ráðgert er að þau Sigurður flytji
dagskrána „Í skóla tímans“ þrisvar

Elskulegur eiginmaður, faðir, tengdafaðir,
afi og langafi,

Jóhann Sigurður
Björgvinsson
Gautlandi 7, Reykjavík,

lést á Krabbameinsdeild Landspítala Íslands 22. apríl
2007. Útförin hefur farið fram í kyrrþey að ósk hins
látna.
Klara Sjöfn Kristjánsdóttir
Sigurður Björgvin Jóhannsson
Bergljót Jóhannsdóttir
Ásta Margrét Jóhannsdóttir
Björg Jóhannsdóttir
Kristján Jóhannsson
Jóhann Már Jóhannsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Gyða Ragnarsdóttir
Einar Þórðarson
Kristján Bragason
Haukur Þorvaldsson
Sigurrós Erlendsdóttir
Lady Hendrawatie

sinnum en tvær sýningar verða eftir
helgi. Dagskráin tekur um klukkustund í flutningi en milli atriðanna
eru sýndar myndir frá leikferli þeirra
beggja. „Leikverkin sjálf þurfa engrar kynningar með,“ útskýrir Margrét.
„Þetta eru svo flottir textar og ögrandi
en erfitt verkefni. Nú ef við gleymum
einhverju getum við náttúrlega alltaf
borið við elliglöpunum!“
KRISTRUN FRETTABLADIDIS

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð
og vinarhug við andlát og útför ástkærrar
móður minnar, ömmu, langömmu og
langalangömmu,

Sigurbjargar Sóleyjar
Böðvarsdóttur
frá Happastöðum, síðast til heimilis að
Hraunbúðum, dvalarheimili aldraðra í
Vestmannaeyjum.
Guðlaug Sigríður Gunnarsdóttir
Ásdís Hansen
Annfinn Hansen
Marta Jónsdóttir
Gústaf Ó. Guðmundsson
Sigurbjörg Jónsdóttir
Gunnar Þór Friðriksson
Valgarð Jónsson
Ólöf Eirný Gunnarsdóttir
Sigurbjörn S. Kjartansson
Wichuda Buddeekham
Jóhann Bjarni Kjartansson
langömmubörn og langalangömmubörn.
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Þegar grín hefur ekki heppnast
eins og við vildum hefði ég gjarnan
viljað fá annað tækifæri til að gera
hlutina örðuvísi.“
Hafið þið fengið hótanir?
„Já já, til dæmis frá fólki sem telur
sig mjög trúað. Það sá ástæðu til að
hóta okkur helvítiseldi í kringum
guðlastsmálið mikla. En ekki bara
það. Við höfum stundum komið
við kaunin á prestum og kirkjunnar fólki og það held ég að sé eina
fólkið sem hefur hótað okkur einhverju illu!“

+!2, '²34 ²,&33/. -ÁR FANNST ¹ST¾ÈA TIL AÈ SETJA HLUTINA Å SAMHENGI AÈ ÖJËÈIN SEM ENDALAUST LOFSYNGUR LANDIÈ SITT SKULI UM LEIÈ GANGA UM ÖAÈ EINS OG VIÈ GERUMn
&2¡44!",!¨)¨(®2¨52

Málsvarar lítilmagnans
Í kvöld lýkur enn einni önninni af Spaugstofunni, vinsælasta sjónvarpsþætti Íslandssögunnar.
Karl Ágúst Úlfsson var í óða önn að skrifa lokaþáttinn þegar ég kíkti á hann í kjallara útvarpshússins.

Þ

að eru ekki fínheitin á skrifstofu Karls
Ágústs. Dálítið draslaralegt – ekki ósvipað og í vinnuskúr
verkamanna. Gömul
mynd af Spaugstofumeðlimum í
ramma með brotnu gleri og gítar
sem vantar í streng. Á minnistöflu
má sjá punkta fyrir þátt kvöldsins – meðal annars ,,ljóskan“. Hér
verður snilldin til? spyr ég, er alltaf sama ferlið á þessu hjá ykkur?
„Já já, það er hugmyndavinna
á mánudögum og þriðjudögum,“
segir Karl Ágúst. „Þá höldum við
hugmyndafundi og veltum fréttum vikunnar á milli okkar. Síðan
skrifa ég handritið á miðvikudögum og set starfsfólkið inn í allar
þarfir, hvað við þurfum af leikmyndum og búningum og hverjir
leika hvað. Ég er handritshöfundur og eins konar framkvæmdastjóri og sé um að allir séu inni í
því hvað þeir eiga að gera.“
En ef það gerist nú eitthvað stórkostlegt á fimmtudegi – er þá ekki
allt ónýtt?
„Nei, þá er mest gaman. Þá þarf
að hlaupa upp til handa og fóta og
fá nýjar hugmyndir. Ég man eftir
nokkrum tilfellum þar sem við
vorum að bæta við alveg fram á
laugardagshádegi.“
Er þetta ekki orðið ansi sjálfvirkt eftir 304 þætti?
„Nei, ekki nema að því leyti að við
erum farnir að kunna vinnubrögðin ansi vel. Hvað við þurfum að
vera komnir langt þegar við hættum á mánudegi og svo framvegis.
Módelið er farið að virka tiltölulega örugglega. Við eigum
yfirleitt ekkert á lager því þessi
vinnubrögð leyfa ekki að við séum
að búa til meira en við þurfum
hverju sinni.“
Mér finnst þið svakalega mis-

jafnir. Stundum alveg kolflatir og
ekkert fyndnir en stundum í stuði
með fyndnum broddi – eruð þið
svona misupplagðir?
„Það hefur ábyggilega áhrif, en
svo eru bara misskemmtilegir
hlutir að gerast í þjóðfélaginu.“
Þannig að gúrkutíð bitnar á
gæðum Spaugstofunnar?
„Hún getur gert það já, en gúrkutíð getur líka virkað hvetjandi.
Þá þurfum við að fara að leita út
fyrir fréttirnar og leita frekar
fanga í samfélaginu almennt og í
samskiptum fólks. Þá þurfum við
að þenja út rammann og gera eitthvað nýtt og öðruvísi.“
En er ekki miklu skemmtilegra
þegar allt er á suðupunkti í þjóðfélaginu?

Dr. Gunni
tekur viðtal

¨ +ARL GÒST FYLLIR Å EYÈURNAR
&¹TT HEFUR BREYTT LÅFI MÅNU
JAFN MIKIÈ OGc AÈ EIGNAST
BÎRN

%F ÁG G¾TI VERIÈ HVAÈA
MEÈLIMUR Å HVAÈA HLJËM
SVEIT SEM ER VILDI ÁG VERAc

%SALEN FR¾ÈASETRIÈ VIÈ "IG 3UR
Å +ALÅFORNÅU ¶AR SAFNAST SAMAN
GOTT OG G¹FAÈ FËLK OG DEILIR VISKU
SINNI MEÈ ÎÈRUM 3VO FARA ALLIR
SAMAN BERRASSAÈIR Å BAÈHÒSIÈ

-ICKEY (ART Å 'RATEFUL $EAD
(ANN ER SKEMMTILEGUR DELLUKARL
p REYNDAR MEÈ SVO MIKLA DELLU
FYRIR SLAGVERKI AÈ HANN HEFUR
SKRIFAÈ UM ÖAÈ TV¾R B¾KUR OG
GEFIÈ ÒT FJÎLDANN ALLAN AF SLAG
VERKSDISKUM

%FTIRMINNILEGASTA FERMING
ARGJÎFIN MÅN VARc +ODAK

-ESTI LÒXUS SEM ÁG HEF
VEITT MÁR ERc AÈ STUNDA N¹M Å

)NSTAMATIC MYNDAVÁL !LGJÎRT
GALDRAT¾KI

LEIKLISTARSKËLA

$RAUMASTAÈURINN MINN ERc

¶AÈ SKRÅTNASTA SEM ÁG HEF
SMAKKAÈ ER TVÅM¾LALAUSTc
HUMAR MEÈ FRÎNSKUM SEM ÁG
FÁKK ¹ PORTÒGÎLSKU VEITINGAHÒSI Å
,ÒXEMBORG /G RÁTTURINN VAR BARA
SVONA (UMAR OG FRANSKAR !FAR
SÁRKENNILEGT EN MJÎG GOTT

%F ÁG V¾RI SÅAMSTVÅBURI VILDI
ÁG VERA FASTUR VIÈc ®RN RNA
SON (ONUM TEKST ALLTAF AÈ KOMA
MÁR Å GOTT SKAP

&YRSTA VERK MITT SEM FOR
S¾TISR¹ÈHERRA ¥SLANDS V¾RI
AÈc GERA ¥SLAND AÈ BARNVINSAM
LEGRA SAMFÁLAGI EN ÖAÈ ER

„Jú jú auðvitað, það er mest
gaman þegar eitthvað mikið er í
gangi. Fólk heldur að það sé alltaf mest gaman fyrir kosningar því
þá sé svo mikið að gerast, en það
er ekki svo. Þá er bara verið að
þrasa og það er lítið gefandi. Það
eru frekar átök og atburðir sem
ekki eru tengdir flokkapólitík sem
eru gefandi.“

(¾ÈST AÈ RÅKJANDI VIÈHORFUM
Spaugstofan er stundum kölluð
eina alvöru stjórnarandstaðan
í landinu, hvort segir það meira
um ykkur eða hina raunverulegu
stjórnarandstöðu?
„Það segir eitthvað um bæði

okkur og stjórnarandstöðuna,
held ég. Við höfum alltaf litið svo
á að við ættum að vera málsvarar
lítilmagnans og andstæðingar ráðandi stjórnvalda. Ég hef alltaf litið
á okkur sem hirðfífl. Að við eigum
að hæðast að ríkjandi viðhorfum
og stjórnvöldum.“
Stundum er líka sagt að átakamál koðni niður eftir að þið takið
þau fyrir …
„Sumir segja það já, og hafa jafnvel horn í síðu okkar fyrir að drepa
hlutunum á dreif. Að þjóðin sé allt
í einu búin að fá útrás fyrir reiðina þegar við erum búnir að taka
mál fyrir. Kannski er eitthvað til í
þessu en ég vona nú samt að fólk

missi ekki alveg tennurnar við það
að við skulum taka málin fyrir. Ég
vona líka að við hjálpum fólki við
að sjá aðrar hliðar á málum sem
þeim þykja ósköp eðlileg í fljótu
bragði. Að fólk fari jafnvel að velta
því fyrir sér hvort þessir hlutir séu
raunverulega í lagi. Húmor getur
verið ofsalega beitt vopn og það
er hægt að beita húmor þannig að
undan svíði. Við höfum gert það
nokkrum sinnum.“
Fóruð þið einhvern tímann yfir
strikið – sérðu eftir einhverju?
„Ekki þannig að það sitji í mér, nei.
Ég sé ekki eftir neinu nema ef til
vill þannig að einhver mál hafi ekki
verið nógu skemmtileg hjá okkur.

5MDEILT ÖJËÈSÎNGSM¹L
Já, hvað er þetta eiginlega með
ykkur og kirkjuna? Eruð þið svona
miklir trúleysingjar?
„Nei nei, alls ekki. Kirkjan er bara ein af þeim stofnunum sem okkur ber að gera grín
að og trúarmál Íslendinga eru
mjög skrýtin. Ég botna ekki alltaf í þeim. Trúlega erum við svona
mikið tarnafólk í þessu eins og
öðru því við rjúkum í trúartarnir
annað slagið og verðum ofboðslega kirkjurækin og trúuð, en svo
látum við það kyrrt liggja þess á
milli. Þetta er bara eitt af því sem
við urðum að taka fyrir.“
Hvað með þetta þjóðsöngsmál
um daginn – gerðuð þið þetta til að
fá smá fútt?
„Ekki fútt kannski, en – nú tala
ég bara fyrir sjálfan mig því við
erum ekki alltaf sammála og þetta
þjóðsöngsmál var reyndar mjög
umdeilt í okkar hópi – mér fannst
ástæða til að setja hlutina í samhengi: að þjóðin sem endalaust
lofsyngur landið sitt skuli um leið
ganga um það eins og við gerum.“
Sumir vilja meina að þið gerið
aldrei grín að Vinstri grænum og
það sé ein af ástæðunum fyrir vinsældum þeirra. Er eitthvað til í
þessu?
„Ég held nú bara að þeir hafi ekki
haft sig nógu mikið í frammi.
Ekki stendur á mér að gera grín
að þeim. Við tökum oft mið af því
hvað ber hæst og hvað fangar athygli fólks. Það verður helst fyrir
barðinu á okkur.“
Hvernig fara kosningarnar?
„Ah … Ég er ofboðslega lítill spámaður. Ég held ég hafi aldrei spáð
rétt fyrir um úrslit kosninga.“
Hvaða niðurstaða væri best fyrir
Spaugstofuna?
„Það er engin ein niðurstaða betri
fyrir okkur en önnur þótt það
væri auðvitað fínt ef það yrðu
breytingar. Það væri áskorun
fyrir okkur að koma með nýjar
eftirhermur og nýja karaktera.
Ef Vinstri græn kæmust í stjórn
þá fengju þau svo sannarlega að
kenna á því. Siggi hefur leikið
Steingrím og það þýddi mikið álag
á förðunardeildina ef Steingrímur
kæmist í stjórn.“
$REYMIR UM GRUNNBÒÈIR %VEREST
Hvernig er nú mórallinn í Spaugstofunni eftir öll þessi ár?
„Hann er bara alltaf alveg furðulega góður.“
Eruð þið allir á sama kaupi?
„Ha ha ha, nei við erum ekki á
sama kaupi.“
Er mælt eftir fyndni?
„Nei, en við vorum reyndar með
svona skala fyrir mörgum árum
þar sem sex eða sjö fyndn voru
eitt grín og svo framvegis, en nei:
við skiptum með okkur verkum
og erum ekki allir að vinna sömu
störf og þess vegna erum við ekki
allir á sama kaupi.“
Umgangist þið eitthvað fyrir
utan vinnuna?
„Já, aðeins. Við reynum að hittast í
fjölskylduvænu umhverfi og reynum að fara í eina fjallaferð saman
á ári. Í fyrra fórum við í Flateyjardal en við erum hvorki komnir með
stað né stund fyrir sumarið. Sumir
okkar hafa látið sig dreyma um
það í nokkur ár að komast í fyrstu
grunnbúðir Everest.“
Nú eruð þið að fara í frí en á ekki
að snúa aftur í haust?
„Nú get ég bara ekki svarað. Það
er ekki búið að semja. Hlutirnir
eiga það til að gerast hægt hjá
þessu fyrirtæki.“
Þið viljið snúa aftur, er það
ekki?
„Jú, við erum ekkert búnir að fá
nóg og höfum alltaf jafn gaman
af þessu. Ég hef ekki mikið vit á
markaðsfræði og veit ekki hvað
menn hugsa á toppnum en ég geri
ráð fyrir að 55 prósenta áhorf sé
einhvers konar farmiði áfram.“ N

C
Ky ?
GJ 6G
G

I=:D]h\V\cVacV

C
Ky ?
GJ 6G
G

=J<D]h\V\cVacV

C
Ky ?
GJ 6G
G

6A9DAJMDG]h\V\cVacV

C
Ky ?
GJ 6G
G

6A9D86C7:GG6]h\V\cVacV



 APRÅL  ,!5'!2$!'52

Maður með mönnum
Hvað þarftu að gera til að vera maður með mönnum? Hvaða atburði þarftu að sækja, hvernig hús þarftu að eiga og hvernig brúðkaup áttu að halda? Júlía Margrét Alexandersdóttir rúllaði upp leiðarvísi fyrir þá sem vilja stimpla sig inn í betri búningsklefann
– með hinum eðalplebbunum.
"2²¨+!50)¨
Veisla í Glersalnum í Kópavogi.
Sr. Pálmi Matt giftir, nema hann
sé upptekinn við að messa í
skíðabrekkunum. Plebbar velja
svo vinsælan prest að á góðum
júlídegi eru sjö brúðkaup í Háteigskirkju. Korter milli athafna. Af hverju ekki bara
fjöldabrúðkaup? Fyrir utan
kirkjuna bíður Hummer (stórundarlegur bíll sem minnir á
Framsóknarflokkinn og Baug í
senn), með rauðum rósum í ljóskösturunum á þakinu eða fornbíll. Til að teljast kúl eru klárlega spjót eða paté í bjánalegum skeiðum í matinn og
stjörnukokkur með húfuna
á hausnum heldur uppi stuðinu á við besta skemmtikraft. Fáránlega dýrt vín
og allir að tala um það, því
hver er annars tilgangurinn? Öll börn undir sjö ára
eru send í lagningu á Rauðhettu og úlfinum, eru frjálsleg en þó flippuð. Sætir kjólar og campers-spariskór á
línuna. Sissa myndar brúðhjónin, sem velta sér um í
Grasagarðinum í faðmlögum – svart-hvítar myndir þar
sem lítil börn í hörkjólum eru
ekki langt undan.

¨ &,/44 3+!, ¶!¨ 6%2!
¶AÈ ER EKKERT GRÅN AÈ SKR¹ SIG Å LÅFSG¾ÈAKAPPHLAUPIÈ
ÖVÅ TÅSKAN ER DYNTËTT OG ÖAÈ SEM ÖÒ ¹TTIR Å G¾R GETUR
VERIÈ ORÈIÈ GLATAÈ Å DAG 'ËÈBORGARAR LANDSINS ÖURFA
ÖVÅ AÈ HAFA SIG ALLA VIÈ OG SETJA ÖAÈ EKKI FYRIR SIG AÈ
ENDURNÕJA ELDHÒSIÈ ¹ NOKKURRA ¹RA FRESTI OG HALDA TÎFF
BRÒÈKAUP ¶VÅ HAMINGJAN ER M¾LD Å PENINGUM SEGIR
GUÈ PLEBBANS

23+/24 ¥ ,!5'!2
Fínir klefar og venjulegir
klefar. Betri borgarinn borgar
aukalega nokkra þúsundkalla
fyrir fínni klefann því þar er
ókeypis handklæði og bannað
að tala í farsímann. Gæti truflað hugleiðsluna eftir steinanuddið og detox-vafninginn.
Sem þú ferð í einu sinni í viku
til að minnka ummálið svo þú
getir troðið þér í brúðarkjólinn eftir sjö vikur. iPodar á upphandleggjum, strípur og góðærisfita með einkaþjálfara í
eftirdragi. Enda allir búnir að
óverdósa á humarhölum og
hvítvíni. Svo margar kaloríur í hvítlaukssmjörinu. Góðærið er fitandi, það veit guð og
Humarhúsið. Á föstudögum er
svo farið í sparisundfötin því
þá er kátt á hjalla í baðstofunni
þar sem betri borgarar fá sér
hvítvín og „flippa út“ eftir góða
törn í tækjunum.

(²,,5-(
Forútsölur
og
forsýningar
eru tær lind andlegrar næringar
fyrir
góðborgarann.
Að ógleymdum frumsýningum nýrra bílategunda á Hótel
Nordica og opnun lífsstílsbúða
í Lindarhverfinu. Ef það heitir
lífsstíl-eitthvað er plebbinn fallinn. Hvort sem það eru búðir,
tímarit eða sjónvarpsþættir.
Food & fun er töff en borðið á
Apótekinu er pantað með góðum
fyrirvara. Miði á ballið í Nordica og hlustað á Stuðmenn spila
– 5. árið í röð. Helgarferðir til
Köben eða London til að sjá íslenskar hljómsveitir troða upp
á 2.000 manna balli eru svo
Hanukkah góðborgaranna.
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Það er full vinna að vera plebbi.
Allt sem hann gerir staðfestir
það fyrir heiminum hver hann
er. Plebbinn er það sem hann
gerir og ekki síður allt sem
hann kaupir. Plebbinn myndi
aldrei bara fá sér „eitthvað“:
Hann vandar valið á hverju einasta smáatriði. Hann kaupir
ekki einn vettling á barnið sitt
nema það standi einhvers staðar 66° Norður á því. Ungbarnafötin eru úr flís og keypt í Polarn og Pyret og barnasamfellan
á helst ekki að kosta undir 2.000
kr. enda mikilvægt að það sé nú
„gott í þessu“.
Nokkrum sinnum í mánuði
er hringur tekinn í Epal og Saltfélaginu enda er „hönnun“ alls-

herjargoð áhugamálanna. Sé
plebbinn dapur er ekkert sem
jafnast á við það að koma við
í Kokku og kippa með sér einhverju dóti enda þarf ekki
meira en avókadóflysjara eða
piparkvörn sem gengur fyrir
batteríi til að fylla upp í hið andlega tómarúm. Niðurdregnar
konur rúntandi um á Róver eru
allar að leita að Kokku.
Plebbinn væri ekkert án
tækja sinna og tóla. Ef þú
myndir berstrípa hann og
kasta honum á eyðieyju myndi
hann, eftir viku svelti, frekar
velja nýjasta iPod Nano fram
yfir vatnsflösku og veiðistöng.
Og þótt þú sért ekki það töff að
vinna á eða reka auglýsingastofu má samt komast langleiðina upp þann virðingarstiga
með því að fjárfesta í hvítum
Apple-tölvum, enda gefa þær
ákveðið grafískt útlit á svarthvítu heimilinu. Plebbinn tekur
nefnilega enga áhættu og svart
og hvítt er öruggt. Hann á það
þó til að flippa með „ofsaspes“
ljósakrónu úr Saltfélaginu og
barokkveggfóðri hér og þar.
Barnaherbergið fyrir 8 mánaða er í sama litaþema og restin af heimilinu, með kristalsljósakrónu og bleikum sjöum.
Enda eiga börnin líka rétt á að
fá sinn skerf af „góðri hönnun“. Sjálfsögð grundvallarmannréttindi hvers mannsbarns er Tripp-trapp stóll –
enda eru þeir voða þægilegir
og praktískir. Barnabílstóllinn
og vagninn verða svo helst að
sjattera í liti eða mynstrum.
Það er svo vont að sjá glitta
í slæmar litasamsetningar í
baksýnisspeglinum þegar bílstóllinn og vagninn í skottinu
blasa við.
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Góður bókaskápur er seint
ofmetinn enda viltu ekki
vera nein sjoppa, heldur
vel lesinn og víðsýnn. Halldór Kiljan Laxness leggur
undir sig drjúgt pláss í nýútgefinni útgáfu heildarsafnsins en design-bækur rúla
samt, ekki bara í hillum heldur á öllu heimilinu. Nigellakokkabókin er á sínum stað
(við hliðina á 100.000 króna
espressó-vélinni, sem er
kortér að búa til einn bolla).
Bækur eftir höfund Sex
and the City eru líka lesnar.
„Chick-literature“ – léttar
bækur, en samt alveg töff.
Plebbinn mætir ALLTAF í kirkju á aðfangadagskvöld en þá líka BARA í Hallgrímskirkju þar sem flestir eru og allir sjá hann. Hann
ber höfuðið hátt þegar hann
mætir með fjölskylduna og
reynir að ná augnsambandi
við sem flesta. Annað væri
auðvitað ókristilegt og það
vill plebbinn svo sannarlega
ekki vera.
Kaffitár er musteri plebbans fyrir hádegi um helgar.
Þar þrammar hann inn, beinn
í baki með alla fjölskylduna í
eftirdragi og situr fram yfir
hádegi og kinkar kolli kumpánlega til annarra góðborgara
sem eru ekki þunnir heima
eftir nótt á barnum.
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Fermingarbarnið er svo
firrt að það heimtar hárlengingu, farða og brúnkusprey en pabba og mömmu
finnst appelsínugult fermingarbarn aðeins of sjoppulegt. Það verður eitthvað svo

áberandi innan um öll hvítu
Epal-húsgögnin. Þau láta því
panta ljósasta brúnkuspreyið að utan, hjá Nordica Spa.
Að morgni fermingardags
fer heilög smurning svo
fram.
Neðri hæðin er parkettlögð
í febrúar, lýsingin tekin í gegn
og kantsteinunum sem voru
pantaðir frá Róm í nóvember er hlaðið niður í tæka tíð
í kringum nýja viðarpallinn
úti í garði. Einnig er splæst í
sandblásna merkingu á glerútidyrahurðina – nöfn íbúanna í bundnu máli. Best að
taka þetta alla leið. Og svo
einn Steinn Steinarr í lokin. Á
flatskjánum rúlla svo myndir
af barninu frá fæðingu til nútímans með hljóðeffektum úr
heimabíókerfinu.
Jói Fel sér um brauðveisluna og börnin þurfa að
passa sig á að drepa sig ekki á
Jóa Fel-merkta tannstönglinum sem fylgir hverju einasta
jarðarberi með súkkulaðidýfu. Súkkulaðigosbrunnur
er svolítið úr tísku en er
samt með. Fermingin er 100
manna hjá góðærisbarninu
því öllum í greiningardeild
KB banka sem pabbi vinnur hjá er boðið ásamt saumaklúbbnum hennar mömmu,
með mökum.
Að sjálfsögðu er áfengi
ekki haft um hönd í fermingarveislunni því húsmóðirin hefur lesið það í tímariti að áfengi og ferming eigi
engan veginn samleið. Plebbinn er fyrir utan það alls ekki
nógu flippaður til að poppa
upp einni kampó í fermingarveislu enda ekki dagdrykkjumaður.
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Plebbinn forðast allar sólarstrendur þar sem hann gæti
hitt aðra Íslendinga því það
er svo plebbalegt – að því er
honum finnst. Hann leggur
því langt ferðalag á sig og
töluverða fjármuni til að fara
sem lengst og á sem mest exótískan stað svo hann geti örugglega komið heim og sagst
ekki hafa hitt NEINN Íslending, allar þrjár vikurnar. Balí, Púkket og Maldíveyjar eru staðirnir, því það
er svo spes og „exótískt“. En
auðvitað er fríið ónýtt þegar
fyrstu manneskjurnar sem
mæta honum á ströndinni
eru Jói og Gugga – hress og
sólbrennd eftir þriggja mánaða drykkjutúr á Taílandi.
Þótt það sé gott að ferðast
þykir samt ekki ráðlegt að
búa í útlöndum lengur en 23 mánuði. Það er mikil vinna
að rækta sitt tengslanet hér
heima og hættulegt að missa
af mikilvægum atburðum á
Íslandi sem gætu tryggt og
eflt það net enn frekar. Milli
þrítugs og fertugs þykir
mjög gott að þekkja nokkra
búðareigendur (allra helst
eigendur lífsstílsbúðanna)
persónulega, eina eða tvær
sjónvarpsstjörnur og eigendur sjálfra líkamsræktarstöðvanna er svo auðvitað geggjað að vera málkunnugur. Að sjálfsögðu þekkirðu
svo klipparann þinn persónulega og átt alltaf þinn
fastatíma í strípur á Þorláksmessu. En hangirðu of
lengi í útlandinu – þekkirðu
engan.

Barnaherbergið fyrir
8 mánaða
er í sama
litaþema
og restin af
heimilinu,
með kristalsljósakrónu
og bleikum
sjöum. Enda
eiga börnin
líka rétt á að
fá sinn skerf
af „góðri
hönnun“.

(%)-),)

(%),3!

(²3

"®2.

"RIMBORG

5MFERÈARVIKA 3¶

)4&ERÈIR

HEFUR FENGIÈ VOTTAÈ OG
STAÈFEST AÈ G¾ÈASTJËRN
UNARKERFI FYRIRT¾KISINS
UPPFYLLIR ALLAR KRÎFUR ALÖJËÈ
LEGA G¾ÈASTAÈALSINS )3/
  FYRST ÅSLENSKRA
BÅLAUMBOÈA &YRIRT¾KIÈ
B¾TIST Å FRÅÈAN HËP 
FYRIRT¾KJA HÁR ¹ LANDI SEM
FENGIÈ HAFA )3/ VOTTUN

STENDUR NÒ YFIR 3JÎTTU
HVERJA SEKÒNDU L¾TUR
MANNESKJA LÅFIÈ Å UMFERÈAR
SLYSI OG ÖESSU VILL &)! AL
ÖJËÈA AKSTURSSAMBAND
IÈ BREYTA ¶AÈ HEFUR HRINT
ÒR VÎR ALÖJËÈLEGU UMFERÈAR
¹TAKI UNDIR SLAGORÈINU
b-AKE ROADS SAFEm EÈA
'ERUM VEGINA ÎRUGGA

3KR¹NING STENDUR YFIR Å
GÎNGUFERÈIR ¥4 FERÈA 
®RF¹ S¾TI ERU NÒ EFTIR Å VOR
FERÈ TIL +RËATÅU SEM VERÈ
UR   JÒNÅ %INNIG ERU
NOKKUR S¾TI LAUS Å GÎNGU
FERÈ Å $ËLËMÅTAFJÎLLIN 
JÒNÅ
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*AKKAR

3¾VAR 0ÁTURSSON FORMAÈUR &ORNBÅLAKLÒBBS ¥SLANDS ¹ -ERCURY ¹RGERÈ  SEM KOM FR¹ +ALIFORNÅU FYRIR TÅU ¹RUM

SVARTAR
OG GR¹AR
3TUTTK¹PUR

"ËMULLAR
3UMARÒLPUR

SVART OG BEIGE

Mörkinni 6, Símí 588-5518
Opið virka daga frá kl. 10-18 og laugardaga frá kl. 10-16
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Bílaáhuginn meðfæddur
Sævar Pétursson, formaður Fornbílaklúbbs
Íslands, er forfallinn fornbílaáhugamaður og
finnst erfitt að gera upp á milli bílanna sinna.
„Elsti bíllinn sem ég á er Ford A árgerð 1930, en fyrsti
fornbíllinn sem ég eignaðist er Ford Galaxy árgerð
1959. Sá var keyptur nýr af Eyþóri í Lindu á Akureyri en flæktist síðan á milli eigenda áður en hann kom
til mín fyrir um fimmtán árum síðan,“ segir Sævar
Pétursson, formaður Fornbílaklúbbs Íslands.
Sævar eyddi rúmu ári í að gera upp bílinn enda sjálfur bifvélavirki og bílaáhuginn nánast meðfæddur.
„Pabbi og afi voru báðir leigubílstjórar. Síðan rek ég
sjálfur réttinga- og bílasprautunarverkstæði svo áhuginn á fornbílunum spannst út frá starfinu.“ Dagsdag-

lega keyrir Sævar um á Lincoln en um leið og vorar
dregur hann fram fornbílana, sem eru að hans sögn
orðnir „nokkrir“.
„Ég fer í ferðir með fornbílaklúbbnum á sumrin og
reyni að komast á alla kvöldrúntana sem klúbburinn
stendur fyrir,“ segir Sævar, sem finnst mjög erfitt að
gera upp á milli bílanna sinna og reynir að hreyfa þá
alla jafnmikið.
Meðlimir Fornbílaklúbbsins eru 730 talsins en
Sævar segir erfitt að telja hve margir bílar eru í eigu
félagsmanna.
Í tilefni þrjátíu ára starfsafmælis klúbbsins í maí
hefur verið ráðist í byggingu á félagsheimili og safnahúsi sem mun rísa í Elliðaárdal að sögn Sævars. Nánari upplýsingar um Fornbílaklúbb Íslands má finna á
www.fornbill.is
RH FRETTABLADIDIS

Náðu forskoti með okkur í sumar!
“Ég sexfaldaði
sexfaldaði lestrarhraða
lestrarhraða minn
minn á
á3
3 vikum!
vikum!
“Ég
Frábært!”
Frábært!”
Guðjón Bergmann,
Bergmann, 34
34 ára
ára rithöfundur,
rithöfundur, ff
Guðjón
yrirlesari og
og jógakennari.
jógakennari.
yrirlesari

“Ykkur að
að þakka
þakka mun
mun ég
ég rúlla
rúlla upp
upp samræmdu
samræmdu
“Ykkur
prófunum.”
prófunum.”

“Þetta mun
mun nýtast
nýtast mér
mér alla
alla ævi.”
ævi.”
“Þetta

Jóhanna Helga,
Helga, 15
15 ára
ára grunnskólanemi.
grunnskólanemi.
Jóhanna

“...á eftir
eftir að
að spara
spara mér
mér hellings
hellings tíma
tíma af
af
“...á
námsbókalestri.”
námsbókalestri.”

Ragna Björk
Björk Ólafsdóttir,
Ólafsdóttir, 17
17 ára
ára nemi
nemi og
og golfari.
golfari.
Ragna

“Snilldarnámskeið..kom skemmtilega
skemmtilega á
á óvart
óvart hversu
hversu “Loksins sé ég fram á það að geta klárað
“Snilldarnámskeið..kom
“Loksins sé ég fram á það að geta klárað
miklum
hraða
ég
náði.”
miklum hraða ég náði.”
lesbækur fyrir
fyrir próf”
próf”
lesbækur
Guðbjörg Jónsdóttir, 40 ára Framhaldsskólakennari.
Guðbjörg Jónsdóttir, 40 ára Framhaldsskólakennari.

Jökull Torfason,
Torfason, 15
15 ára
ára nemi.
nemi.
Jökull

Elín Björk
Björk Jónsdóttir,
Jónsdóttir, 15
15 ára
ára nemi.
nemi.
Elín

Skráning á sumarnámskeið Hraðlestrarskólans er haﬁn á www.h.is og í síma 586-9400
Hvað segja
segja nemendur
nemendur okkar
okkar um
um námskeiðið:
námskeiðið:
Hvað
Frábært, markvisst,
markvisst, hnitmiðað,
hnitmiðað, æviábyrgð,
æviábyrgð, nytsamlegt,
nytsamlegt, krefjandi,
krefjandi, skemmtilegt,
skemmtilegt, mjög
mjög gott,
gott, skipulagning,
skipulagning, einbeiting,
einbeiting,
Frábært,
jákvæðni,
mikil
aðstoð,
góður
kennari,
spennandi,
árangursríkt,
hvetjandi,
góð
þjónusta.
jákvæðni, mikil aðstoð, góður kennari, spennandi, árangursríkt, hvetjandi, góð þjónusta.
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X5 orðinn sjö manna
Nýi BMW X5 sportjeppinn er
kominn til landsins. Hann er
orðinn stærri og rúmar nú 7
manns. Verkfræðingar BMW
lofa betri aksturseiginleikum.
Nýr BMW X5 verður formlega
frumsýndur á morgun og sunnudag milli 12 og 16. Bíllinn er stærri
en fyrirrennari sinn og hefur
skottrýmið stækkað um 110 lítra
og er orðið 620 lítrar. Stærsti kosturinn við þetta er að hann rúmar
nú sjö manns. Bíllinn hefur einnig
verið hækkaður og er veghæð nú
210 mm.
Bíllinn er fullur af þýskum

Sendum frítt um land allt!

Jeppadekk

Nánar á jeppadekk.is
Við mælum með míkróskurði

ALORKA • Vagnhöfða 6 • Sími 577 3080

X5 er fáanlegur með 4,8 lítra
355 hestafla V8 vél, 3,0 lítra 272
hestafla línusexu og 235 hestafla
3,0 lítra dísilvél, sem er einnig
línusexa.
BMW X5 kostar frá 6.450.000
krónum.
TG

Ný kynslóð Touareg-jeppans verður frumsýnd
hjá Heklu um helgina. Bíllinn er mikið breyttur.
PIPAR • SÍA • 70753

Úrval annarra stærða upp í 38".
Felgustærð 15", 16" 17" og 18".

tækninýjungum og lofa verkfræðingar BMW betri aksturseiginleikum. Þyngdarpunkturinn hefur
verið lækkaður, xDrive-fjórhjóladrifið bætt og safn aukabúnaðar á
að gera DSC-stöðuleikastýringuna
betri en nokkru sinni.

Nýr Volkswagen Touareg

Betra verð á
heilsársdekkjum
235/65R17, kr. 12.900
245/70R17, kr. 13.900
265/70R17, kr. 14.900
275/60R17, kr. 15.900

"-7 8 KOSTAR FR¹  KRËNUM

Eftir að framleiddir hafa verið um það bil 300.000
Touareg-jeppar kemur á markað ný útfærsla af bílnum sem auðþekkjanleg er á nýjum framenda.
Touareg fæst nú fyrstur Volkswagen-bíla með nýja
átta strokka V8 FSI vél sem skilar 350 hestöflum.
Nýja 32ja ventla vélin hefur 400 Nm snúningsvægi
og nær 244 km hámarkshraða á klukkustund. einnig
er hægt að fá V6 FSI sem skilar 280 hestöflum.
Einnig er hægt að velja um þrjár dísilvélar, R5 TDI
sem er 174 hestöfl, V6 TDI sem er 225 hestöfl og V10
TDI sem er 313 hestöfl.
Touareg er fyrsti jeppinn með nýtt læsivarið hemlakerfi (ABSplus) sem staðalbúnað en kerfið styttir
hemlunarvegalengd í akstri utan malbiks um allt að
20 prósent.
Grunnverð VW Touareg er 5.990.000 krónur.

®NNUR KYNSLËÈ 4OUAREG ER MEÈ !"3PLUS SEM STAÈALBÒNAÈ EN
MEÈ KERFINU MINNKAR HEMLUNARVEGALENGD UTAN MABIKS ALLT AÈ
 PRËSENT

FJAÐRIR OG GORMAR
Í FLESTAR GERÐIR

JEPPA
Japan/U.S.A.

6OLVO , FR¹ ¹RINU  "ÅLLINN VAR
KALLAÈUR 4ITAN 4URBO

Volvo-vörubílar í 80 ár
Volvo hefur í ár framleitt vörubíla í 80 ár.

Vagnhöfða 7
110 Reykjavík
Sími: 517 5000

Ökunám í fjarnámi !!!!
Ekill ökuskóli er eini ökuskólinn á landinu sem býður upp
á ökunám í fjarnámi. Þú getur unnið námskeiðin
í tölvunni heima þegar þér hentar.

14. apríl árið 1927 var hafist handa
við framleiðslu fyrsta Volvo-vörubílsins. Hann þótti um margt byltingarkenndur því öfugt við flesta
vörubíla millistríðsáranna var
hann búinn drifskafti, dekkjum
með slöngu og algjörlega lokuðum
bílstjóraklefa. Þetta var gert til að
bíllinn dygði við sænskar aðstæður.
Strax þá var öryggi haft að leiðarljósi við framleiðsluna eins og
kemur bersýnilega í ljós á orðum
Assar
Gabrielsson,
forstjóra
Volvo, í söluhandbók frá árinu
1936: „Bílar flytja fólk. Grundvöllur allrar verkfræðivinnu okkar
þarf því ávallt fyrst og fremst að
vera öryggi.“
Síðan hefur mikið vatn runnið til
sjávar og í dag er Volvo eitt mest
selda vörubílamerkið á heimsvísu.

Skoðaðu þennan frábæra kost á ekill.is
Námskeið sem hægt er að taka nú þegar eru fyrra námskeið
til almennra ökuréttinda (Ö1) og bifhjólanámskeið.
Fleiri námskeið eru væntanleg á næstu mánuðum
Ö2 námskeið / Aukin ökuréttindi / Fyrir lesblinda oﬂ.

%NGINN VEIT HVAÈ G¾ÈI
ERU FYRR EN REYNT HEFUR
/MEGA SMUREFNIN

Ekill ökuskóli. Sími 461-7800 www.ekill.is ekill@ekill.is

¶VERHOLTI   -OSFELLSB¾
3 
E MAIL MAGNUSMV SIMNETIS
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3ÒRREALISTINN
HENNAR (ELENU
«42²,%')2 ,)4)2 /' !&!2
,®.' !5'.(2
.ÕLEGA KOM ¹ MARKAÈINN
MASKARI FR¹ (ELENU 2UBIN
STEIN OG BER S¹ HEITIÈ 3URREAL
IST .AFNGIFT ÖESSI ÖËTTI VIÈEIG
ANDI ÖAR SEM MASKARINN ¹ AÈ
L¹TA AUGNH¹RIN VIRÈAST MIKLU
LENGRI EN ÖAU ERU Å RAUN VERU
-EÈ MASKARANUM KOMA MARGS
KONAR EYELINERAR EN Ö¹ M¹ FESTA
¹ UMBÒÈIR MASKARANS OG ÖANNIG
VERÈA ÖESSIR TVEIR HLUT
IR ALLTAF ¹ SAMA STAÈ
OG ÖVÅ MJÎG HAND
H¾GIR
%YELINERANA M¹
F¹ Å MÎRGUM LITUM
METAL GYLLTUM BRONS
BL¹UM SVÎRTUM OG
SVO FRAMVEGIS EN ÖAÈ
EYKUR ¹ SKÎPUNAR
GLEÈI VIÈ FÎRÈUNINA OG
GERIR ÖETTA ALLTSAM
AN SKEMMTILEGA SÒR
REALÅSKT

Dömuskór
– extra breiðir

Lífrænt kalk
og steinefni
rannsóknir sýna betri upptöku

=

!NDLIT M¹NAÈARINS HJ¹ VEFSÅÈU TÅSKUTÅMARITANNA 6OGUE

b%YELINERm SEM M¹ FESTA
¹ NÕJAN MASKARA FR¹ (EL
ENU 2UBINSTEIN -ASK
ARINN HEITIR 3URREALIST OG
bEYELINER INNm KEMUR Å
ALLS KONAR LITUM

Mjótt verður breitt
Gallabuxnatískan sveiflast til og frá.
Síðastliðið ár hafa níðþröngar gallabuxur með gulrótarsniði verið ríkjandi í gallafatatískunni. Svo virðist sem
þær verði áfram við lýði um nokkurt skeið en aftur
á móti er annað snið að ryðja sér til rúms. Víðar
gallabuxur hafa skotið upp kollinum við og við
að undanförnu og er nú hægt að fá
þær í ýmsum tískufataverslunum.
Líkur eru á að þeim fjölgi nokkuð með sumrinu, að minnsta kosti
hafa ýmsar stjörnur í Hollywood
látið sjá sig í slíkum klæðum.

,EIKKONAN .ADIA "JORLIN
L¾TUR LOFTA UM LEGGINA Å
VÅÈUM BUXUM

3M¹STIRNIÈ !RIELLE
+EBBEL Å VÅÈUM
GALLABUXUM
¶RÎNGAR GALLABUXUR OG STÅGVÁL YFIR
%LIZABETH (URLEY FYLGIR TÅSKUNNI

MELBA
Einnig svart 6.495 kr.
'YLLTIR SANDALAR
MEÈ H¾L FR¹
"IANCO
Å 3M¹RALIND

MINUTE
Einnig beige 5.510 kr.

&ALLEGT H¹LSÒR
GAMALDAGS EN
SAMT EKKI 2ETRO
3M¹RALIND

'YLLTIR GRIPIR
MAESTRO
Einnig beige 4.550 kr.

AIGLON
Einnig svart og rautt 5.295 kr.

Kalk er mikilvægt fyrir:
• Hjarta, taugaboð og vöðva.
• Gefur værð, bætir svefn og
lagar sinadrátt.
• Styrkir tennur, tannhold og bein.
• Minnkar húðþurrk.
• Hylki, auðveld inntaka,
takist inn að kvöldi.
FÆST Í APÓTEKUM
OG HEILSUBÚÐUM

)..2) $2/44.).').
",«-342!2 -%¨ '9,,45&9,')(,545-
'YLLTIR GRIPIR GEFA HVERSDAGSLEIK
ANUM GL¾SILEGT YFIRBRAGÈ ¶ETTA
VITA SUÈR¾NAR DÎMUR OG VIÈ
ÖESSAR NORR¾NU ¾TTUM AÈ TAKA
OKKUR Ö¾R TIL FYRIRMYNDAR Å SUMAR
OG PRËFA AÈ GEISLA SVOLITLUM
GL¾SILEIKA OG R¾KTA OKKAR INNRI
DROTTNINGU

-EIRI MÕKT
$/6% +9..)2 .µ*! 305,¥.5

MARGOT
Einnig svart og beige 6.695 kr.

3NYRTIVÎRUFYRIRT¾KIÈ $OVE HEFUR
MARKAÈSSETT NÕJA LÅNU AF LÅKAMS
S¹PUM $OVE #REAM /IL "ODY
7ASH SEM EIGA AÈ VERA MEIRA
RAKAGEFANDI EN Ö¾R SEM FYRIR ERU
&YRST BER AÈ NEFNA
RAKAKREMIÈ $ELI
CATE MEÈ JASMÅN
OG VANILLUILMI SEM
HENTAR ÖEIM SEM
VILJA AÈEINS MÕKJA
HÒÈINA ¶VÅ N¾ST
#REAMY SEM ER
MEÈ KIRSUBERJA OG
MÎNDLUILMI OG ER
ÎGN STERKARA ,OKS
5LTRA 2ICH SEM
ILMAR AF RËSAVIÈ OG
KËKOSHNETUM OG
ER ¾TLAÈ ÖEIM SEM
ERU MEÈ MJÎG ÖURRA
HÒÈ
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"ÅLAR TIL SÎLU

BÍLAR &
FARARTÆKI
0T CRUISER ¹RG  EK  ÖÒS MÅLUR
BL¹R SJ¹LFSKIPTUR m ¹LFELGUR ¹SETT 
ÖÒS 5PPLÕSINGAR Å S  

"ÅLAMARKAÈURINN
3MIÈJUVEGI % +ËPAVOGI
3ÅMI  

"ÅLAHORNIÈ
&UNAHÎFÈA   2EYKJAVÅK
3ÅMI  
WWWBILAHORNIDIS

,EXUS IS  ¹RGERÈ  SJ¹LFSK
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

.ISSAN !LMERA   ¹RG3SK
%KÖ FULLT AF AUKAHL 9FIRTAKA ¹ L¹NI
Ö Ö STGR 5PPL Å S

--# -ONTERO ¹RG k EKINN  ÖÒS
LEÈUR LÒGA SSK CD LITAÈ GLER LISTAVERÈ
 ÖÒS GËÈUR STAÈGRAFSL 3 


(YUNDAI 3ANTA &E ¹RG  EK  Ö
KM SJ¹LFSKIPTUR FLOTTUR BÅLL 6ERÈ  Ö
HV  Ö  L¹N

67 'OLF ¹RG k EKINN  ÖÒS TOPP
LÒGA SJ¹LFSKIPTUR VETRAR OG SUMARDEKK
 ÖÒS STAÈGREITT EÈA YFIRTAKA ¹ L¹NI
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

3UBARU ,EGACY ¹RG k EK  Ö SSK
LEÈUR FILMUR AUKA DEKK ¹ FELGUM HV
 Ö  Ö ¹ M¹N SETT VERÈ  Ö
!TH ÎLL SKIPTI 5PPL Å S  

4OYOTA #OROLLA ' ¹RG k NÕ DEKK
NÕSK k TOPPLÒGA EK  Ö 5PPL Å
S  

4IL SÎLU -"ENZ 3,+ +OMPRESSOR
"L¾JUBÅLL 6EL BÒINN BÅLL Å TOPPSTANDI
RG k %KINN  Ö 6ERÈ  Ö
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

$ODGE $URANGO ,TD   (EMI  MANNA
RG k %K  Ö 6ERÈ  Ö 5PPL Å
S  

-AZDA  k EK  ÖÒS HV GOTT L¹N
6ERÈ  ÖÒS 3  

,EXUS )3  SKR l 3SK FILMUR m
VETRARDEKK m SUMARDEKK -JÎG GOTT
EINTAK 6ERÈ  ÖÒS %NGIN SKIPTI 3
 

"-6 -  HÎ  %K 
KM .Õ DEKK OG Å BREMSUM 4OPPEINTAK
4ILBOÈ   HVÅLANDI L¹N   MILJ 5PPL
Å S  

4OYOTA #OROLLA 8,I ¹RG k EKIN 
Ö KM 3KOÈAÈUR k 6ERÈ  KR
5PPL Å S  

67 0ASSAT ¹RG k EK  ÖÒS SETT
VERÈ  ÖÒS 4ILBOÈ  ÖÒS 5PPL Å
S  
(YUNDAI 'ETZ ¹RG  EK  KM
4ILBOÈ  ÒT YFIRTAKA L¹NI 
¹ M¹N S   OG  

,AND #RUISER k %K  ÖÒS $ÅSEL
&ILMUR NÕ DEKK SKO k 6   MILJ
HVÅLANDI   MILJ  Ö ¹ M¹N 5PPL
Å S  
/PEL !STRA '## 3PORT RG k %K 
ÖÒS !LLUR NÕYFIRFARINN %INUNGIS  TIL ¹
LANDINU 4ILBOÈ ËSKAST 3ÅMI  
  

+IA 3ORENTO ,UXURY DISEL  SSK
EK  Ö KM LEÈUR TOPPL HRAÈASTILLIR
DRKR VERÈ  ÖÒS

%INN SPR¾KUR

!LFA 2OMEO    T SPARK k EK
 ÖÒS .Õ TÅMAREIM NÕTT Å BREMSUM
GEYMIR OG FL .ÕSK 4OPPBÅLL 6ERÈ 
ÖÒS 3  

77 0ASSAT k

&ORD %XPLORER .ÕSKR !LLUR
HUGSANLEGUR AUKABÒNAÈUR 6   HÎ
F¾ST MEÈ YFIRTÎKU ¹ L¹NI AÈ UPPH¾È
 MILLUR AFBORGUN ¹ M¹NUÈI  
5PPL Å SÅMA  

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

"ÅLL Å SÁRFLOKKI

4IL SÎLU 3UZUKI 3IDEKICK ¹RG k 6ERÈ
 ÖÒS 5PPL Å S  

- "ENS RG  EK  ÖÒS 6ERÈ
 ÖÒS 5PPL Å S    


'OTT VERÈ

3UBARU ,EGACY k EK  Ö SJ¹LFSK
 VÁL TOPPL KÒLA 3   
 

+IA 3PORTAGE DISEL   G EK 
Ö KM RAUÈUR DRKR AUKADEKK BÅLAL¹N
 ÖÒS VERÈ  ÖÒS

3UMARPAKKI

0AJERO k ¹RG  DISEL TURBO  GÅRA
BEINSKIPTUR NÕTT HEDD NÕ TÅMAREIM
-IKIÈ ENDURNÕJAÈUR BÅLL &ELLIHÕSI FYLGIR
MEÈ 6ERÈ  ÖÒS KR 5PPL Å S
 

"-7 -  EK  ÖÒS KEYPTUR
AF UMBOÈI Å ¶ÕSKALANDI 3JËN ER SÎGU
RÅKARI ¹HVÅLANDI GOTT L¹N VERÈ   MILLJ
3  

67 'OLF ¹RG k BEINSK  DYRA EK
 Ö KM ¹ VÁL ,ISTAVERÈ  ÖÒS
4ILBOÈSVERÈ  ÖÒS STGR 5PPL Å S
 

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

3UZUKI 'RAND 6ITARA GYLLTUR k EK
 Ö 3SK 9FIRT ¹ L¹NI MÎGUL 6ERÈ
 3  

4IL SÎLU TV¾R RÒTUR TILBÒNAR Å SUMARVER
TÅÈINA ¹ GËÈU VERÈI  OG  FARÖEGA
3         
 

-MC ,ANCER #OMFORT   G EK
 Ö KM ¹LF BÅLAL¹N  ÖÒS TILBOÈ
 ÖÒS Å PEN OG YFIRTAKA ¹ L¹NI

3KODA /CTAVIA %LEGANCE  
SJ¹LFSK EKINN  ÖÒSUND 4OPPLÒGA
¹LFELGUR LOFTK¾LING FILMUR RAFMAGN Å
RÒÈUM O FL SETT  ÖÒS &¾ST ¹
YFIRTÎKU AFB  ÖÒS EFTIRSTÎÈVAR 
ÖÒS 5PPL Å SÅMA   !RNA

4OYOTA (IGHLANDER ¹ ,EXUS 28
GRUNNI  HÎ  ,KM 
FR¹ ÖÒS .ÕR  FR¹ ÖÒS
.ÕIR.ÕLEGIR BÅLAR FR¹ 53!%VRËPU ALLT
AÈ  UNDIR MARKAÈSVERÈI ¥SLENSK
¹BYRGÈ "ÅLAL¹N  ¹RA TRAUST FYRIRT¾KI
3ÅMI   WWWISLANDUSCOM

6W 0OLO "ASICLINE   G BL¹R
EK  Ö KM BÅLAL¹N  ÖÒS VERÈ
 ÖÒS

 MANNA

4OYOTA 0REVIA k SK k MJÎG GËÈUR
BÅLL 6ERÈ  ÖÒS 3  

¶ARFNAST VIÈG 67 0ASSAT  4ILBOÈ
ËSKAST 3  

-ERCEDES "ENZ %  ¹RG k  %K
 ÖÒS 3SK 6ERÈ  ÖÒS 5PPL Å S
 
$AEWOO .UBIRA #DX  SSK EK
 Ö KM 6ERÈ  ÖÒS

.ISSAN 0ATROL  DISEL   G EK
 Ö KM 6ERÈ  ÖÒS TILBOÈ 
ÖÒS BÅLAL¹N  ÖÒS

4IL SÎLU 4OYOTA !VENSIS  NËV 
3SK EK  ÖÒS $EKURBÅLL ËRISPAÈUR
SAMLITUR 6ERÈ  ÖÒS 3  

.ISSAN 4ERRANO )) k STUTTURBENSÅN EK
 3ÅMI  

0ALLBÅLAR ²TSALA &ORD & FR¹ 
ÖÒS 4OYOTA 4ACOMA FR¹  ÖÒS
%INNIG &ORD $ODGE 2!-  X
DÅSEL ¹N HRAÈATAKMARKARA .ÕIR.ÕLEGIR
BÅLAR FR¹ 53!%VRËPU ALLT AÈ  UNDIR
MARKAÈSVERÈI ¥SLENSK ¹BYRGÈ "ÅLAL¹N
 ¹RA TRAUST FYRIRT¾KI 3ÅMI  
WWWISLANDUSCOM

'ULLFALLEG 4OYOTA !VENSIS SOL ¹RG 
TIL SÎLU EK  Ö BEINSK ¹LFELGUR AUKA
FELGUR DR¹TTAKR "EIN SALA ¹HV  Ö
SETT VERÈ  Ö 4ILBOÈ  Ö 3
 

3ANTA &E k %K  Ö "EINSK 6 
Ö 4ILBOÈ  Ö !TH ËDÕRARI 3 

6EGNA FLUTNINGS  'ULLFALLEGUR OG
%INSTAKUR "-7 ) #OUPE ¹RGl  EK
 ÖÒS 4ILBOÈ ËSKAS 3  

6OLVO 8#  $ÅSEL TIL SÎLU RG 
%K  Ö  M 3SK M INNBYGGÈUM
SÅMA NÕ SUMAR OG VETRARDEKK m FELG
UR LEÈURS¾TI DR¹TTARKRËKUR 6EL MEÈ
FARINN BÅLL 6ERÈ   MILJ 5PPL Å SÅMA
 

4IL SÎLU 4OY ,AND CRUISER  68 $IESEL
SJ¹LFSK b#OMMON 2AIL 3UMAR
VETRARDEKK NËV EKINN  ÖÒS
HVÅLANDI HAGST¾TT L¹N 'ULLMOLI 6ERÈ
AÈEINS  5PPL Å S  
6IGNIR

4OYOTA !VENSIS ZEDAN %8%   , 3SK E+
 Ö 6   M 5PPL Å S  

4OYOTA (ILUX  SJALSKIPTUR ¹RG 
EKINN  KM m BEISLI HÒS KASTAR
AR OFL 5PPL Å SÅMA 

4OYOTA !VENSIS ¹RG k %K  Ö 3UMAR
OG VETRARDEKK 4OPPEINTAK SETT 
Ö 5PPL Å S  
'ULLFALLEGUR OG MJÎG VEL VIÈ HALD
INN 3UBARU )MPREZA 7AGUM ,X k
3KOÈAÈUR k 3KIPT UM TÅMAREIM 
 k EK  Ö 5PPL Å S  
67 0ASSAT ¹RG k %K  Ö SETT 
Ö 4ILBOÈ Ö 3  

/PEL !STRA 'L   G EK  Ö KM
GR¹R BÅLAL¹N  ÖÒS 6ERÈ  ÖÒS
#OROLLA ¹RG k EK  Ö 6ERÈ 
Ö EÈA YFIRTAKA  Ö AFB  Ö 3ÅMI
 

"-7 %  )! ¹RG k EK  ÖÒS
6ERÈ  ÖÒS ¶ARFNAST SM¹ LAGF¾RINGAR
3  

67 0ASSAT   MOTION RG  %K
 ÖÒS 6ERÈ  ÖÒS UPP Å SÅMA


6OLVO  ¹RG k SSK EKINN  ÖÒS
VÅNRAUÈUR  ÖÒS 3  
4OYOTA ,AND #RUISER 68  ¹RG k %K
 Ö "ENSÅN 6EL MEÈ FARINN 3UMAR OG
VETRARDEKK %INN EIGANDI 6ERÈ  Ö
5PPL Å S  

.ISSAN !LMERA ¹RG k %K  Ö 3UMAR
OG VETRARD ¹ FELGUM $R¹TTARKÒLA 3SK
'ËÈUR BÅLL 6ERÈ  Ö 5PPL Å S 

4IL SÎLU - "ENS ¹RG k %K  ÖÒS
6ERÈ   MILJ 5PPL Å S  

4OYOTA (ILUX  TDI   G m
DEKK PLASTHÒS EK  Ö KM BÅLAL¹N
 ÖÒS 6ERÈ  ÖÒS

,ITLA BÅLASALAN
%IRHÎFÈA   2VK
3ÅMI  
WWWLITLAIS

67 'OLF   #OMF k  D EK  Ö 
G 6ERÈ  Ö ¹HV  Ö AFB  Ö
&ALLEGUR BÅLL !TH SK ¹ ËD 3  

4OYOTA 9ARIS SOL  SJ¹LFSSK %K 
ÖÒS  DYRA .ÕSKR  &¾ST MEÈ
YFIRTÎKU ¹ L¹NI AFBORGUN  ÖÒS ¹ M¹N
HV  ÖÒS 5PPL Å S  

4OYOTA (ILUX ¹RG k EK  Ö 6EL MEÈ
FARINN BÅLL 6ERÈ  Ö 3  

-ERCEDES "ENZ #,+  ¹RG 
EKINN  ÖÒS KM SUMAR OG VETRARDEKK
FYLGJA VERÈ  ÖÒS UPPL Å SÅMA


4VEIR GËÈIR --# 0AJERO ¹RG k 3TGR
 ÖÒS OG 67 0ASSAT STATION ¹RG k
3TGR  ÖÒS 5PPL Å S  
4IL SÎLU *AGÒAR 8*23 6 ¹RG k ÖARFN
AST LAGF¾RINGAR 6ERÈ  Ö 5PPL Å S
 

4IL SÎLU 3UBARU ,EGACY  RG k
%K  Ö &¾ST FYRIR LÅTINN PENING 5PPL
Å S  

,!5'!2$!'52  APRÅL 
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,ANCER X k EK  Ö 3K OKT k
+R  ÖÒS STGR &RIÈJËN S  
3KODA /CTAVIA ¹RG k %K  Ö "SK
6ERÈ  Ö 5PPL Å S  

4OYOTA 4OURING 

$ODGE #ARAVAN ¹RG  MEÈ BILAÈA
SJ¹LFSKIPTINGU TIL SÎLU 'ËÈUR BÅLL AÈ
ÎÈRU LEYTI 5PPL  
.ISSAN !LMERA ¹RG k %K  Ö 6ERÈ
 Ö 5PPL Å S     

'ËÈUR BÅLL SEM AÈ ¹ MIKIÈ EFTIR UPPL Å
S

4IL SÎLU MAZDA DISEL X SENDILL ¹R 
KRAM GOTT BODDY ÖOKKALEGT VERÈ Ö
UPPL SÅMA 

&YRIR ¹HUGASAMA UM FJÎLL OG JÎKLA 4IL
SÎLU 4OYOTA (ILUX 32 k m 4ILBÒINN
TIL ALLS MILLIGÅR FL¾KJUR OG MARGT
FLEIRA 4ILBOÈ ËSKAST 3ÅMAR 


4IL SÎLU VFLUTNINGS (YUNDAI !CCENT ¹RG
k EK  ÖÒS 3UMAR OG VETRARDEKK
6  ÖÒS 3  

&IAT 0ALIO 7EEKEND
¹RG k TIL SÎLU ¶ARFNAST VIÈ
GERÈAR ¹ VÁL
5PPL Å SÅMA  

4IL SÎLU (YUNDAI 0ONY ¹RG k ¥ ¹G¾TU
STANDI 6ERÈ  Ö 5PPL Å S  
4IL SÎLU &ORD -ERCURY 6ILLADER  MANNA
k Å TOPPSTANDI MEÈ BILAÈRI SKIPTINGU
6ERÈ  ÖÒS 5PPL Å S  
4IL SÎLU SVÎRT #ORSA ¹RG k %K  Ö
.Õ KÒPLING BREMSUR SUMARNAGLAD
6ERÈ  Ö 5PPL Å S    


«DÕRIR BÅLAR NÕSKOÈAÈIR
OG LÅTIÈ KEYRÈIR
/PEL !STRA 3TATION  ¹RG
k ,JËSBL¹R 6  Ö %K 
Ö $AIWOO ,AMOS (URRICAN ¹RG
k %K  Ö 6  Ö /PEL
#OMBO  ¹RG k SM¹VERK
TAKABÅLL %K  Ö 6  Ö
(YUNDAI !CCENT ¹RG k %K
 Ö .ÕSKO 6  Ö 5PPL Å S
    
4EK AÈ MÁR VIÈGERÈIR ¹ BÅLUM ¹
L¹GU VERÈI

67 "ORA  (IGHL "SK %K  ÖKM LÅTIL
ÒTBORGUN YFIRTAKA VEL UNDIR GANGVERÈI
5PPLÕSINGAR 
.ÕR  $ODGE #ALIBER 6ANDAÈUR 
SPARNEYTINN FËLKSBÅLLJEPPL FR¹ ÖÒS
 ,KM &¾ST MX .ÕIR.ÕLEGIR
BÅLAR FR¹ 53!%VRËPU ALLT AÈ  UNDIR
MARKAÈSVERÈI ¥SLENSK ¹BYRGÈ "ÅLAL¹N
 ¹RA TRAUST FYRIRT¾KI 3ÅMI  
WWWISLANDUSCOM

/PEL !STRA  DYRA   RG k m ¹LF
.Õ DEKK 'ËÈAR GR¾JUR 6ERÈ  ÖÒS
3  
3UZUKI 6ITARA RG k «SKOÈAÈUR Å
GËÈU LAGI 6ERÈ  Ö 5PPL Å S 

67 0OLO ¹RG k %K  ÖÒS 0ÒSTKERFI
NÕLEGT EINNIG BREMSUR ,ÅTUR MJÎG VEL ÒT
6ERÈ TILBOÈ ËSKAST Å SÅMA  

(ONDA CIVIC  ¹RG EKXXX
TOPPL BEINSK SKOÈUÈ TILBOÈ  ÖÒS
S 

(ONDA #IVIC  %3 RG  EK 
ÖÒS $EKURBÅLL 6ERÈ  Ö 5PPL Å


3UBARU ,EGACY X ¹RG k SSK 6 
ÖÒS ,ANCER ¹RG k SSK OG SKOÈAÈUR 6
 ÖÒS S  

  ÖÒS
67 0ASSAT #OMFORTLINE CC k BL¹R
EK Ö 6ERÈ Ö 5PPL  

4OYOTA STW RG k EK  Ö X
4ILBOÈ  'OTT L¹N GETUR FYLGT  Ö
 

4OYOTA #OROLLA 4OURING 4ERRA 7$ RG
 %KINN  Ö KM 4ILB  Ö
5PPL  

4OYOTA ,ANDCRUISER  68 ¹RG k .ÕTT
LAKK NÕUPPTEKIN VÁL NÕ DEKK OG FELGUR
$RIFL¾SINGAR AFTANFRAMAN TOPPLÒGA
SJSK DRKR 5PPL  

4OYOTA !VENSIS   SJ¹LFSK EKINN
 KM NÕSKR DES  .Õ TÅMAREIM
GËÈ SUMARVETRARDEKK 6ERÈ  KR
5PPL Å SÅMA  

+ORANDO k DISEL %K  Ö
.ÕSK 4ILBOÈ  Ö 3   E
KL 

4IL SÎLU --# ,ANCER ¹RG k EK 
ÖÒS .ÕSK X 3UMAR OG VETRARDEKK
'ËÈUR BÅLL 6ERÈ  ÖÒS 3  

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

  ÖÒS

*EPPAÒTSALA   *EEP 'RAND
#HEROKEE FR¹   &ORD %XPLORER FR¹
 $ODGE $URANGO FR¹  4OYOTA
4ACOMA FR¹  &ORD & FR¹ 
.ÕIR.ÕLEGIR BÅLAR FR¹ 53!%VRËPU ALLT
AÈ  UNDIR MARKAÈSVERÈI ¥SLENSK
¹BYRGÈ "ÅLAL¹N  ¹RA TRAUST FYRIRT¾KI
3ÅMI   WWWISLANDUSCOM

4RANSPORTER 4 ¹RG  % 
$IESEL  HÎ SSK  MANNA 7EBASTO
MFJARSTÕRINGU $6$ BAKKMYNDAVÁL I
POD 6 ÒRTAK KRËKUR SETT VERÈ
ÖÒS 5PPLÕSINGAR Å SÅMA 


 MILLJËNIR

  ÖÒS

4OYOTA #OROLLA 7AGON k  3SK EK
 Ö 6ETRDEKK #D SPILARI 6  Ö 3
 

#HEROKEE ,AREDO k BEINSKIPTUR
ÖARFNAST SM¹LAGF¾RINGAR ¹ PÒSTI EN
ANNARS GËÈUR BÅLL 6  Ö %ÈA TILBOÈ
5PPL   EÈA SIGGI VORTEXIS

4OYOTA #OROLLA   RG k SJ¹LSK %KIN 
Ö 6ERÈ  ÖÒS 5PPL Å S 

(YUNDAI 3TAREX k EKINN Ö TIL SÎLU
ER SKR¹ÈUR  MANNA EN GETUR VERIÈ 
BEKKUR FYLGIR ¹L FEL LEÈUR S¾TI 6ERÈH
Ö 5PL Å S 

"ÅLAR ËSKAST
«SKA EFTIR 4OYOTA !VENSIS SSK HELST STAT
ION 6ERÈHUGMYND  
6ILL L¹TA -ITSUBISHI ,ANCER ¹RG k UPPÅ
5PPL Å S  

4OYOTA !VENSIS   EK  Ö ¹RG 
SJ¹LFSK SUMAR OG VETRARDEKK 6ERÈ 
Ö 3  

#ADILLAC 343  EKINN  ÖÒS KM
SSK LEÈUR LÒGA mFELGUR HLAÈINN 6ERÈ
 ÖÒS TILBOÈ   M STGR 3KOÈA
SKIPTI ¹ ËD 3  
.ISSAN !LMERA ¹RG k EK  ÖÒS SSK
 VÁL SUMAR  VETRARDEKK 3TGRVERÈ
 Ö 4INNA  

3UZUKI 6ITARA  ¹RG k .ÕLEG
TÅMAREIM "ÅLLINN ER NÕSKOÈAÈUR OG Å
GËÈU STANDI $R¹TTARKÒLA 6ERÈ AÈEINS
 STGR 3  
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L LYFJASKÁPURINN eftir Thomas Ericksson er hrein
hönnunarsnilld. Einföld og falleg lausn á lyfjaskáp. Rauður
kross er alþjóðlegt merki sem allir skilja og ætti því ekki að
fara á milli mála hvað er geymt í skápnum. Skápurinn er frá
fyrirtækinu Cappelini en vörur þess eru seldar í Saltfélaginu.

hönnun
L TOM DIXON er sjálflærður listamaður og hönnuður. Á heimasíðu
hans www.tomdixon.net má líta margt af því sem hann hefur fengist
við. Meðal annars S-stólinn sem sýndur er hér.

Heiða breytti kjallaranum í þessu virðulega húsi í hálfgerða félagsmiðstöð.

L ÍTALSKI HÖNNUÐURINN
GAETANO PESCE hefur búið og
starfað í New York síðastliðin þrjátíu
ár. Verk hans einkennast af frumlegri
nálgun arkitektúrs og hönnunar. Hér
er fallegur og frumlegur sófastóll eftir
Pesce þar sem kollurinn er í líki hnykils.

L Útgáfufélag: 365 - prentmiðlar, Skaftahlíð 25, 105 Reykjavík, sími: 550-5000 Ritstjórar:
Kristín Eva Þórhallsdóttir kristineva@frettabladid.is og Sólveig Gísladóttir solveig@frettabladid.
is. Auglýsingar: Anna Elínborg Gunnarsdóttir, 550-5806, aeg@365.is Útlitshönnuður: Kristín
Agnarsdóttir kristina@frettabladid.is. Forsíðumynd: Hörður Sveinsson tók myndina af Mariko
Margréti Ragnarsdóttur.

FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA

Garðbekkur í stofunni
Ragnheiður Eiríksdóttir, söngkona
og dagskrárgerðarmaður, betur
þekkt sem Heiða, upplifði villta
tíma í sinni fyrstu íbúð .
„Fyrsta íbúðin sem ég flutti í
úr foreldrahúsum var kjallaraíbúð á Fjólugötu 13, sem ég leigði
ásamt þáverandi kærasta mínum
og félaga okkar. Það voru þvílík
viðbrigði að fara úr pínulitlu herbergi í heila íbúð að við fengum
hálfgert víðáttubrjálæði við vistaskiptin. Sem dæmi máluðum við

íbúðina í alls kyns skærum litum.
Þannig urðu allir kantarnir í eldhúsinu sterkgrænir. Mér þótti útkoman svakalega flott en er nú
ekki alveg á sömu skoðun í dag.“
Heiða segir íbúðina hafa breyst
í hálfgerða félagsmiðstöð eftir að
þau komu sér fyrir. „Við komum
náttúrlega frá Keflavík, þannig að
þegar einhver átti leið í bæinn fékk
hann að gista. Það var sko alltaf líf
og fjör á Fjólugötunni. Ég vissi
ekki alltaf nákvæmlega hvern ég

fyndi sofandi inni í stofu þegar ég
fór fram úr á morgnana.“
Félagarnir beittu ýmsum aðferðum til að borga fyrir gistinguna.
Þannig var ekki óalgengt að fánar
og umferðarskilti enduðu á Fjólugötunni. „Einu sinni vaknaði ég og
fann heilan garðbekk inni í stofu.
Það var ekki hægt að koma honum
út vegna þyngsla svo hann var bara
notaður sem sófi. Ég er húseigendunum óendanlega þakklát fyrir alla
þolinmæðina.“
- rve
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Allt er vænt sem
vel er grænt
L Græni liturinn og lime hafa verið gríðarlega vinsælir í húsbúnaði undanfarin ár og má orðið telja
hann til klassískra lita í dag. Fermingarborðin eru
gjarnan skreytt með þessum litum enda eru þeir
þægilegir og notalegir fyrir augað. Víða má finna
hina ýmsu hluti í þessum heillandi litum og má
hér líta nokkra góða og græna hluti.

1. Krúttlegt Alessi tannstönglabox frá Mirale á Grensásvegi.
Verð: 1.990 kr.

2. Fallegur fimm arma kertastjaki frá versluninni Heima.
Verð: 5.900 kr.

5

3. Stelton-hitakanna
frá Mirale á Grensásvegi. Verð: 5.760 kr.

4. Grænn glervasi
með skemmtilegu
sandblásnu munstri
frá versluninni
Heima í Síðumúla.
Verð: 6.300 kr.

5. Alessi-næturljós
sem hægt er að stinga í
innstungu, frá Mirale. Verð:
2.200 kr.

4

Dndur
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kr.
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Aftur til áttunda áratugarins
L Upp úr 1970 fóru sterkir áberandi litir að gera vart við sig á
heimilum manna. Appelsínugulir stofuveggir og mosagrænar og
brúnar flísar á baðinu þóttu smart en eltust ekki mjög vel. Síðan
þá hefur stílhreini stíllinn tekið yfir, hvítir veggir í aðalhlutverki
þótt á tímabilum hafi einhverjir litir slæðst með, þó aldrei jafn
mikið og á áttunda áratugnum.

hönnun

Finnsk fagurfræði
Finnski hönnuðurinn Ilmari
Tapiovaara (1914-1999) þróaði
einstaka fagurfræði á sínum
ferli. Hann nam hjá þekktustu
hönnuðum síns tíma, þeirra á
meðal hjá Alvar Aalto í London 1935, Le Corbusier í París
1937, og Mies van der Rohe
í Chicago 1953. Á sama tíma
hélt hann úti hönnunarstúdíói
sínu í Helsinki.
Grunnnám stundaði Tapiovaara þó í Finnlandi í iðn- og
innanhússhönnun. Hann lagaði bakgrunn sinn og reynslu
að hinum ýmsu hönnunar-

stefnum til að skapa húsgögn
og textíl.
Þetta sagði Tapiovaara um
starf sitt: „Hægt er að líkja
hönnuði við skurðlækni. Þegar
hann kann fag þitt getur hann
starfað hvar sem er. Ef vinna
hans er vel unnin er hún metin
alls staðar.“
Stólana sem við sjáum hér
hannaði Tapiovaara árið 1953
og bera nafnið Tale. Þeir eru
búnir til úr birkikrossviði
og er hægt að stafla hinum
skemmtilega löguðu stólum
upp á hentugan hátt.

L FURÐULEGAR BUDDUR
Kasettur eða hljóðsnældur eru
löngu orðnar úreltar en þær má þó
nýta á ýmsan máta. Til dæmis má
búa til úr þeim veski. Á vefsíðunni
www.designboom.com er hægt
að kaupa slíkar buddur svo og aðrar
skemmtilegar eins og þá sem hér má sjá
sem er í líki sendibréfs.
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ÁRMÚLA 42 - SÍMI 553 4236

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

Ljósmyndabækur og myndavélar eru meðal þess sem má finna í bókahillunni hjá Ástu.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

84.989 Uppáhaldshlutirnir allir
kr.

geymdir í bókahillunni

Danbejh:)%%9O@>I
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&%BZ\Ve^mZa
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IZ`jg8dbeVXi;aVh]!
B^XgdYg^kZd\m9`dgi

&%B:<6E>M:A

Ásta Kristjánsdóttir, einn eigenda Eskimo, hefur lengi haft mikinn áhuga á ljósmyndun.
Því er kannski ekki skrýtið þó að myndavélar og ljósmyndabækur séu meðal uppáhaldshlutanna hennar.
L

IK¡GA>CHJG

G®A SLR FLASS

FYLGIR FRêTT ME
VERM®TI kr.

2

GN@;GÏI¡@C>
Danbejh;A(+
;aVhhhZb]gZn[^hi
W¨Â^a{giid\aÂgii#

K^ÂZgjbWZ^ci
{bi^>@:6

B6M$@Vjeic^&$'&%<VgÂVW¨$Hb^)&'''%%

Ásta er tiltölulega nýkomin heim
úr námi í Parsons-listaháskólanum í New York þar sem hún lærði
ljósmyndun fyrir áramót en hún
hefur lengi haft mikinn áhuga á
ljósmyndun. Í bókahillunni hennar má því finna ýmislegt sem
tengist áhugamálinu. Í hillunni
eru ekki aðeins bækur um ljósmyndun og önnur listform heldur
einnig fjöldi myndavéla. „Myndavélarnar mínar eru það sem mér
þykir vænst um af þeim hlutum
sem ég á og bækurnar mínar. Ég
safna alls konar bókum og hef
mjög gaman af stórum myndabókum,“ segir Ásta.
Ásta safnar ekki aðeins bókum

því myndavélarnar í bókahillunni
eru hluti af safni sem hún á af
myndavélum. „Mér finnst gaman
að kaupa alls konar myndavélar og á sennilega einar ellefu, en
þær sem ég nota mest eru í hillunni. Ég á meðal annars Lomomyndavél, mjög gamla Nicon
FM2-vél sem er svolítið gamaldags og Leica- myndavél. Þó ég
taki yfirleitt myndir á digital
finnst mér æðislega gaman að
taka á filmu og leika mér með
skrítnu myndavélarnar mínar,“
segir hún.
Fyrsta myndavélin hennar
Ástu er þó ekki í safninu en hana
fékk Ásta í fermingargjöf. „Það

var svona diskmyndavél sem
þótti mjög flott þá,“ segir hún og
hlær.
Þó að Ástu finnist ekki mikið
til
fyrstu
myndavélarinnar
koma í dag var það þó hún sem
kom henni af stað og fljótlega
keypti hún sér sjálf myndavél.
„Ég keypti mér alvöru myndavél
þegar ég var sautján, átján ára
og hef ég eiginlega bara myndað
allar götur síðan. Núna held ég að
ég sé búin að mynda hátt í þúsund portrett,“ segir hún.
Á heimasíðu Ástu, www.azta.is,
má sjá hluta af þeim ljósmyndum
sem hún hefur tekið.
emilia@frettabladid.is

Allt fyrir salatið í sumar
Að ýmsu er að huga þegar salat er borið fram, hvort sem það er í forrétt eða sem
meðlæti. Það er að sjálfsögðu nauðsynlegt að hafa
væna salatskál og góð áhöld í salatið en að auki
getur verið gaman að hafa falleg ílát fyrir olíur,
ólífur, salt og pipar auk annars sem fylgir með
salatinu.
L

Hinar vinsælu
dönsku bókahillur
komnar aftur

1

2

3

Tekk - Kirsuberja - Hlynur
Hringið og biðjið um mynda- og verðlista

1. Skemmtilegur trébakki
með flöskum fyrir olíur og edik
auk salt- og piparstauka. Settið
fæst í versluninni Heima í Síðumúla og kostar 9.800 kr.

2. Þrjár skálar á trébakka fyrir
ýmiss konar meðlæti, frá versluninni Heima. Verð: 6.200 kr.

3. Falleg salatskál úr gleri
og Stelton-salatsett, bæði frá
Mirale á Grensásvegi. Skálin
kostar 3.380 kr. en salatsettið
7.900 kr.
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L GÚMMÍVASI Enginn
hætta er á að þessi blómavasi
brotni. Hann er úr gúmmí.
Vasinn er til í nokkrum litum
og tveimur stærðum. Léttur í meðförðum en stöðgur
og veltur því ekki um koll.
Stútnum á vasanum er hægt
að snúa við svo úr verði lítil
skál. Vasinn er frá MENU og
fæst í Tékk-kristal. Stór vasi er
á 1.990 kr. en lítill á 1.100 kr.

hönnun
L APOLLO-STÓLLINN er eftir Patrick
Norguet. Stóllinn gæti allt eins komið úr
kvikmyndinni 2001, þar sem
útlit hans er mjög
retró. Hönnunin er
einföld, falleg og
dæmd til þess að
verða klassík. Hann
er framleiddur í öllum
regnbogans litum og
hefur Patric einnig hannað sófa í sama stíl.

Steindóra er þessa dagana með sýningu á Saltfisksetrinu í Grindavík.

Birkiaska

Brædda glerið heillar

Umbo›s- og sölua›ili
Birkiaska ehf.
sími: 551 9239

L Á efri hæð Saltfisksetursins í Grindavík stendur yfir sýning á verkum Steindóru Bergþórsdóttur glerlistakonu sem ber heitið Gler í Grindavík.

www.birkiaska.is

Minnistöflur
Umbo›s- og sölua›ili
Birkiaska ehf.
sími: 551 9239

www.birkiaska.is

Vali› fæ›ubótarefni ársins 2002 í Finnlandi

Frábært verð !

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Öflugt gasgrill
16,5kw/h
3 brennarar úr pottjárni
Grillgrindur úr pottjárni
Grillflötur: 64x49cm,
Hitamælir

24.900
TILBOÐ

Opið laugardag og Sunnudag

Askalind 4, Kóp - Sími 554-0400

Sýningin á glerlistaverkum Steindóru stendur til
1. maí og má sjá marga fallega muni á sýningunni.
„Þessi sýning er önnur einkasýningin mín en ég hef
ekki verið með einkasýningu síðan fyrir níu árum,“
segir Steindóra og bætir við að hún hafi þó tekið
þátt í mörgum samsýningum á þessu tímabili. „Ég
reyni að vera dugleg að taka þátt í samsýningum og í
sumar verð ég með í tveimur, annarri í Kirkjuhvoli á
Akranesi í júní og hinni uppi á lofti hjá Ófeigi á Skólavörðustíg í kringum Menningarnótt.“
Steindóra lauk námi frá kennaradeild Myndlista og handíðaskólans árið 1978 og hefur síðan
sótt fjölda alls konar námskeiða. „Glerlist var ekki
kennd í skólanum þegar ég var í honum þannig að
ég hef bara sótt alls konar námskeið í gleri, fyrir
utan það að þreifa mig áfram sjálf og lesa mér til,“
segir hún.
Á fyrsta námskeiðinu sem Steindóra sótti var
henni kennd svokölluð Tiffanys-aðferð, sem er að
lóða saman gler sem er búið að setja koparfólíu utan
um. „Síðan fór ég á námskeið í blýlagningu og nokkur í glerbræðslu og glersteypu. Eftir því sem árin
hafa liðið hef ég verið minna í blýlagningunni því
brædda glerið hefur heillað mig miklu meira, þó að
hitt sé skemmtilegt.“
Steindóra segir að það komi þó fyrir að hún taki
að sér gera blýlagningar fyrir fólk, jafnvel til að
setja í heilu gluggana. „Oft kemur fólk gerir pantanir hjá mér. Þá skoðar það albúmið hjá mér og
fær hugmyndir og við vinnum svo úr þeim saman.
Margir eru mjög hrifnir af steindu gluggunum og ég
hef verið að gera þá fyrir þá.“
Glerlistin er ofsalega skemmtilegt listform að
sögn Steindóru. „Það er það sem heldur manni við
efnið. Möguleikarnir eru óþrjótandi og eftir því sem
maður lærir meira, verður maður ennþá fróðleiksfúsari og langar að læra ennþá meira,“ segir hún og
hlær.
Myndir af sýningunni Gler í Grindavík má sjá
á slóðinni http://picasaweb.google.com/steindorab/
GlerIGrindavik?authkey=lUNtgBxwhtg, en allir
eru þó hvattir til þess að sjá sýninguna með berum
augum.
emilia@frettabladid.is

Veggmyndirnar eru margvíslegar og þessi sem sýnir laufin
falla af trjánum heitir Haustar.

Fjöllin kallast á er ein af mjög skemmtilegum fjallamyndum
Steindóru.

Fjöldi fallegra skála er á sýningunni og þessi heitir Stráa strá.
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Japanska tréstyttan
sem hér sést kallast
„kokeshi“ en löng
hefð er fyrir gerð
slíkra styttna í
Japan.

BLEIK
ljósakróna í
betri stofunni
Mariko Margrét Ragnarsdóttur er með kristalsljósakrónu
frá Kína í stofunni heima hjá sér.

L

Á árum áður tíðkaðist að efnað
fólk hefði tvær stofur á heimilum sínum, stofu og betri stofu. Sú
betri var oft höfð læst og aðeins
útvöldum boðið til setu og þá við
sérstök tækifæri. Sú hefð lagðist
af og hefur ekki verið viðhöfð um
nokkurt skeið, en virðist nú vera
að komast aftur í tísku. Athafnakonan Mariko Margrét Ragnarsdóttir er ein þeirra sem hafa tileinkað sér þessa hefð og geymir
ýmsar gersemar heima í betri
stofunni hjá sér.
„Ég vil nú ekki halda því fram
að við Árni, maðurinn minn,
séum öðruvísi en aðrir hvað
þetta varðar,“ segir Mariko. „Sífellt fleiri eru farnir að taka upp
á þessum sið. Í okkar tilviki réðu
gömul húsgögn úr fjölskyldu Árna
því að við komum okkur upp fínni

… FRAMHALD Á BLS.14

Ljósakrónan bleika sem er í miklu
uppáhaldi hjá Mariko en sams konar
ljósakrónur eru fáanlegar í versluninni
Xelenta í Skeifunni.

Húsfreyjan í aldargömlum sófa, sem er úr fjölskyldu heimilisföðurins. Þau létu bólstra hann upp á nýtt og völdu brúnt áklæði.
FRÉTTABLAÐIÐ/HÖRÐUR
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Barnavagn yngsta
fjölskyldumeðlimsins,
Vigfúsar Fróða Fujio,
sonar Mariko og Árna,
sem átti hann áður.

Japanskar pappafígúrur sem Mariko
hefur safnað í nokkur ár.

Betri stofan er björt og hlýleg og ekki skemmir útsýnið fyrir.

… FRAMHALD FRÁ BLS.12

áklæðið var orðið slitið. Einnig eru
þar tveir gamlir stólar í stíl við sófann, glerborð og smáir munir, sem
Mariko hefur safnað á ferðalögum sínum um Japan, þaðan sem
hún er ættuð. Einna mest þykir
henni þó til bleikrar kristalsljósakrónu koma, sem hún fékk í gjöf
frá stjúpmóður sinni.
„Ég var að hjálpa stjúpmóður
minni að velja ljósakrónur í verslun sem hún rekur, Xelenta, og kolféll fyrir þessari bleiku kristalsljósakrónu, sem var í einum bæk-

stofu. Við gátum bara ekki hugsað okkur að sitja í antikhúsgögnum fyrir framan sjónvarpið og
ákváðum að koma þeim og öðrum
dýrgripum fyrir í annarri stofunni sem fylgir íbúðinni.“
Betri stofan á heimili Mariko og
Árna stendur svo sannarlega undir
nafni. Þar er meðal annars að
finna aldargamlan sófa frá langafa
Árna, sem skötuhjúin létu bólstra
upp á nýtt, þar sem upphaflega

lingnum,“ útskýrir Mariko. „Ég
hafði ekki séð neitt þessu líkt hérlendis og hvatti hana því eindregið til að panta svona ljósakrónur.
Þessi er kínversk en þó í vestrænum og nútímalegum stíl. Það voru
fyrst og fremst stóru bleiku kristalskúlurnar sem gerðu útslagið.
Síðan þá er ég búin að bíða spennt
eftir henni og er ánægð með hana í
stofunni. Mér finnst kristalsljósakróna af þessu tagi setja punktinn
yfir i-ið í betri stofum.“
roald@frettabladid.is

Komdu í Epal
og njóttu ráðgjafar
við val á vönduðum
rúmum.

1çVHQGLQJDIJO VLOHJXPK~VJ|JQXP
2SLåtGDJODXJDUGDJ
&DIp,QWHULREçåXU|OOXPXSSiNDIILVRSD
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4IL 3ÎLU "OSS LYFTARI   TONNA ¹RG 
.ÕJAR BRENSUR OG NÕ TÎLVA 5PPL (ALLI
 

m TOYOTA ¹LFELGUR TIL SÎLU ¹SAMT
MICHELIN SUMARDEKKJUM VERÈ 
%INNIG m H¹LFSLITIN SUMARDEKK 5PPL Å
SÅMA 

,ANDSINS MESTA ÒRVAL AF GARÈHÒSGÎGN
UM 3TERKLEG OG ÖUNGBYGGÈ (ENTA VEL
FYRIR ÅSLENSKT VEÈURFAR TIL AÈ STANDA
ÒTI ALLT ¹RIÈ 6IÈARKË $ALVEG  
+ËPAVOGI WWWVIDARKOIS 3ÅMI 

&JÎLVERKA TRÁSMÅÈAVÁLAR SBORG
3MIÈJUVEGI  3ÅMI   ASBORGIS

"¹TAR

.ÕLEG PÎKKUNARVÁL POKALOKUNARVÁL
SEM G¾TI HENTAÈ VEL FYRIR LÅTINN REKSTUR
5PPL Å S  
LFELGUR MEÈ NÕL SUMARDEKKJUM
0 2 8 FYRIR .ISSAN 4ERRANO
EÈA .AVARA $", 6ERÈ  3 

«SKA EFTIR FELGUM UNDIR "-7 
¹RG k (ELST ORGINAL -  FELGUR 3ÅMI
 

3UZUKI UTANBORÈSMËTORAR

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

«SKA EFTIR FELGUM UNDIR 3UZUKI *IMNY
5PPL Å S  
4IL SÎLU DEKK ¹ ¹LFELGUM OG R¾R AF
4OYOTA (ILUX ¹RG k 3T¾RÈ XX
5PPL Å S  

6ARAHLUTIR

3EM NÕTT HJËNARÒM  CM ¹ BREIDD
X MEÈ NUDDI OG LYFTU FR¹ "ETRA
"AKI 6ERÈ  ÖÒS 3ELST ¹ H¹LFVIRÈI ¹ 
ÖÒS %INNIG STËLAR FR¹ 3ËLËHÒSGÎGNUM
 STK  KR STK 3    


'3- SÅMI TIL SÎLU

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

4IL SÎLU NÕR FERÈA $6$ SPILARI MEÈ m
SKJ¹ 6ERÈ  Ö 5PPL Å S   
 

%LDHÒSINNRÁTTING FR¹ &RIFORM TIL SÎLU
¹SAMT OFNI OG HELLUBORÈI )NNRÁTTINGIN
OG T¾KIN ERU N¹NAST NÕ )NNRÁTTINGIN ER
ÒR KIRSUBERJALÅKI OG T¾KIN FR¹ %LBA 5PPL
Å S     

6ÁLAR EHF

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

2AFSTILLING EHF
$UGGUVOGI 
3TARTARAR !LTERNATORAR .ÕIR
HLUTIR SKIPTI HLUTIR VIÈGERÈIR
¹RATUGA REYNSLA (RÎÈ ÖJËNUSTA
MIKIÈ ÒRVAL
3ÅMI   '3-  

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

-ITSUBITSHI ,

,¾RÈU LISTFLUG Å SUMAR

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

6ANTAR VARAHLUTI Å -ITSUBITSHI ,  
BENSÅN 5PPL Å S  
6ARAHLUTIR %CONOLINE ËSKAST 6ANTAR
FRAMBRETTI OG V¾NGJAHURÈIR ¹ %CONOLINE
ELDRA BODDÕ 5PPL Å SÅMA  

4IL SÎLU HLUTUR Å 'EIRFUGLI %HF 5PPL Å S
 

6IÈGERÈIR
(JËLBARÈAR

6ERSLUN

4IL SÎLU  GL¾SILEGIR !NTIK HESTVAGNAR
GËÈ VINNA FRAMUNDAN (ENTAR VEL FYRIR
FERÈAÖJËNUSTUAÈILA 5PPL Å S  

.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  

ÞJÓNUSTA
(REINGERNINGAR

(ORNSËFI BORÈSTOFUBORÈ OG STËLAR SELST
¹  ÖÒS 5PPL Å S  

4IL 3ÎLU  FETA 3HETLAND SKEMMTI
B¹TUR MEÈ 6OLVO 0ENTA  VÁL OG
DUALPROP DRIFI "L¾JA OG SIGLINGART¾KI
6ERÈ 4ILBOÈ 5PPL Å SÅMA   EÈA
 

&LUG

2EICH REYK OG SUÈUOFN TIL SÎLU  GRINDUR
FYLGJA MEÈ UPPL Å SÅMA  

4IL SÎLU FJÎLNOTA ¾FINGASTÎÈ KOSTAR NÕ
 Ö  M¹N 3ELST ¹  Ö STGR 5PPL
Å S  

&ALLEGT EIKAR BARNARÒM MEÈ UPPH¾KK
ANLEGUM BOTNI (IMNAS¾NG FYLGIR MEÈ
EINNIG KOMMËÈA Å STÅL TIL SÎLU 6ERÈ
SAMKOMULAG 5PPL ¥ S  

4IL SÎLU HP 6OLVO PENTA MEÈ SKRÒFU
BÒNAÈI 5PPL Å SÅMA  

&YRIRT¾KI

4ÒRBÅNUR VARAHL  VIÈGÖJ 6ÁLAVIÈG
ALLAR ALMENNAR VIÈGERÈIR 3ÁRPÎNTUNARÖJ
6ARAHL Å FLESTAR GERÈIR BÅLA OG VINNUVÁLA
4ÒRBO EHF S  

«SKAST KEYPT
«SKAST KEYPT

«SKA EFTIR AÈ KAUPA MÎRG LINGATON
ENSKUN¹MSKEIÈ 
 5PPL Å SÅMA
 
«SKA EFTIR INNVERTER SEM BREYTIR V
Å V MINNST W5PPL Å S 


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

(REINGERNINGARÖRIF

4ÎKUM
AÈ
OKKUR
ÎLL
ÖRIF
%LDHÒSINNRÁTTINGAR RYKSUGUN SKÒR
INGAR BËN GLUGGAÖVOTTUR OG ÖVOTTUR
4ÅMAVINNA EÈA TILBOÈ 3  

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

'ARÈYRKJA

6ANTAR ALLT TIL ÖESS AÈ OPNA PIZZA
STAÈ SKOÈA ALLT SEM AÈ BÕÈST ER OPIN FYRIR
ELDOFNUM OG VENJULEGUM PIZZAOFNUM
/G ALLT SEM ÖESSU FYLGIR SÅMI
¶ËRÈUR
'ARÈSL¹TTUR TRJ¹KLIPPINGAR GARÈAÒÈUN
BEÈAHREINSUN OFL (ÁR F¾RÈU ALLA VIÈ
HALDSÖJËNUSTU ¹ EINUM STAÈ FYRIR GARÈ
INN 'ARÈLIST   WWWGARDLISTIS

(EIMILIST¾KI
¥SSK¹PUR OG ÖVOTTAVÁL TIL SÎLU 7ILFA
K¾LISK¹PUR MEÈ FRYSTIHËLFI KR 
OG 7HIRLPOOL ÖVOTTAVÁL TOPPHLAÈIN KR
 3ÅMI  

(LJËÈF¾RI
4ROMMUSETT FYRIR BYRJENDUR TIL SÎLU LÅKA
KOJUR SL¹TTUVÁL OG SKENKUR 3ÅMI 


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

(LJËMBORÈSLEIKARI UM FERTUGT ËSKAR
EFTIR AÈ KOMAST Å GËÈA HLJËMSVEIT MEÈ
MIKIÈ SPILERÅ OG MÎRG VERKEFNI FRAM
UNDAN 5PPLÕSINGAR ¹SAMT NAFNI HLJËM
SVEITAR SENDIST ¹ SMAAR FRETTIS MERKT
b(LJËMBORÈSLEIKARIm

www.granithusid.is

tur

4IL SÎLU

4ËNLIST

S: 544 5100

plö

KEYPT
& SELT

4), 3®,5

4IL BYGGINGA

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 


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

6ÁLAR OG VERKF¾RI
+7 RAFSTÎÈ
4IL SÎLU RAFSTÎÈ MEÈ *OHN $EERE
DIESELVÁL  6OLT  (Z 
FASA  +7+6! 3AMBYGGÈ
¹ UNDIRSTÎÈU AÈ FULLU FR¹GENGIN
4IL ¹ LAGER
6¡,!2 %(&
3      


ítb

«SKA EFTIR ¹LVINNUPALLI HELST ¹ HJËLUM 3
  *ËHANN

Gr
an

%' 4ËNAR
²RVAL AF HARMONIKUM Å ÕMSUM
ST¾RÈUM OG GERÈUM AUK FYLGI
HLUTA ËLAR POKAR HARMONIKU
NËTUR HARMONIKU OG GEISLADISK
AR -JÎG HAGST¾È VERÈ
3ÅMI !KUREYRI    
 3ÅMI 2EYKJAVÅK  
   (ARMONIKUKENNSLA
FYRIR BYRJENDUR

orð

4ILBOÈ ¹ BIRKIKROSSVIÈ

²RVALS VATNSLÅMDUR BIRKIKROSSVIÈUR  
MM  MM OG  MM 4AKMARKAÈ
MAGN %INNIG SMÅÈAVIÈUR  X  OG
 X  "ESTA VERÈIÈ 5PPL Å S 


granítflísar
handlaugar

Helluhraun 2 - Hafnarfjörður
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&¾ÈUBËTAREFNI
3ËLPALLAR 'IRÈINGAR
(ELLULÎGN

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

4ÎKUM AÈ OKKUR AÈ SMÅÈA SËL
PALLA OG GIRÈINGAR ¹SAMT ÎÈRU
VIÈHALDI HÒSA 3J¹UM EINNIG UM
HELLULAGNIR %RUM AÈ TAKA NIÈUR
PANTANIR FYRIR SUMARIÈ &ÎST
VERÈTILBOÈ EÈA TÅMAVINNA
®RUGG OG GËÈ ÖJËNUSTA VÎND
UÈ VINNA 5PPL Å S  

3NYRTING

(ÒSAVIÈHALD

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

'LERJUNGLUGGAVIÈGERÈIR
-ËÈUHREINSUN GLERJA

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

&LÅSALÎGN MÒRVINNA
M¹LUN SMÅÈI

'ARÈYRKJA

&ELLI TRÁ KLIPPI GRISJA OG SNYRTI RUNNA
(ALLDËR GARÈYRKJUM 3  
'ETUM B¾TT VIÈ OKKUR VERKEFNUM Å
HELLULÎGNUM TYRFINGUM OG DRENLÎGN
UM &ÎST VERÈTILBOÈ 5PPL Å S 

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

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

"ÒSLËÈARFLUTNINGAR

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

3L¹TTUVÁLAMARKAÈURINN
6AGNHÎFÈA  2VK 3  

.ÕTT .ÕTT ¶J¹LFUN MIÈLILSH¾FILEIKA
N¹MSKEIÈ Å MAÅ 3  

4), 3®,5

"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  

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

2AFVIRKJUN
6ANTAR ÖIG RAFVIRKJA

'ET B¾TT VIÈ MIG VERKEFNUM Å HEIMA
HÒSUM EÈA FYRIRT¾KJUM 6ÎNDUÈ VINNA
SANNGJARNT VERÈ 3  

HEIMILIÐ

4RÁSMÅÈI
$ÕRAHALD
3ËLPALLAR OG GIRÈINGAR
4VEIR SMIÈIR TAKA AÈ SÁR SËL
PALLA OG GIRÈINGASMÅÈI 6ÎNDUÈ
OG GËÈ VINNUBRÎGÈ
5PPL Å SÅMA   'UNNAR
OG   +ELI

$ÕRAB¾R
-IKIÈ ÒRVAL AF HUNDA OG KATT
ANAMMI
$ÕRAB¾R (LÅÈASM¹RA  OG
3M¹RALIND +ËP WWWDYRA
BAERIS

4RÁSMÅÈAVINNA
0ALLASMÅÈI GIRÈINGAR VIÈHALD
VIÈGERÈIR OG ÎLL ALMENN TRÁ
SMÅÈAVINNA 4ILBOÈ EÈA TÅMA
VINNA
5PPL Å S  

6IÈ FLYTJUM BÒSLËÈINA FYRIR ÖIG
3ENDIBÅLAÖJËNUSTA !USTURLANDS SÅMI 
 DAGURI SIMNETIS

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

!NDREA

3P¹DËMAR

%RTU AÈ FLYTJA AUSTUR ¹
LAND

-¹LARAR

«3 VERK

¡G SP¹I Å SPIL BOLLA OG KRISTALSKÒLU
6ERÈ STÎDD Å B¾NUM FR¹  TIL 
3ÅMAPANTANIR Å  

TIL STARFA 'UÈRÒN MIÈILL AF ®RLAGALÅNUNNI
'AMLIR OG NÕJIR VIÈSKIPTAVINIR VELKOMNIR
3KYGGNILÕSINGAR 4AROT 4ALNASPEKI
(EILUN (EILUNARNUDD &YRIRB¾NIR
&JARHEILUN RULESTUR OG TEIKNINGAR 5PPL
OG TÅMAPANTANIR   ALDABJ
SIMNETIS

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

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

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

%INKATÅMAR ,OKSINS
KOMIN AFTUR

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

0 RNASON

"ËKHALD

-ÒRVIÈGERÈIR OG M¹LUN

$ULSPEKI HEILUN

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

.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  

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

'ETUM B¾TT VIÈ OKKUR VERKEFNUM Å INN
RÁTTINGAUPPSETNINGUM PARKETLÎGNUM
FLÅSALÎGNUM OG M¹LUN 3  

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

3TÅNA ,ËA 3P¹MIÈILL

4EK AÈ MÁR ALLT ALM VIÈHALD HÒSA
SS M¹LUN MÒRUN FLÅSA  PARKETLAGNIR
OG TRÁSMÅÈI NÕSMÅÈI ¹ GLUGGUM OG
ÅSETNINGU &ÎST TILBOÈ EÈA TÅMAVINNA
3  
-ÒRVIÈGERÈIR TRÎPPUR OG M¹LUN 'ERI TIL
BOÈ INNAN VIKU YÈUR AÈ KOSTNAÈARLAUSU
(INRIK S  

6ANTAR ÖIG M¹LARA

"ÒSLËÈAFLUTNINGAR

3L¹TTUVÁLAMARKAÈURINN

.AGLASKËLI ,A &AME

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


"ÒSLËÈAFLUTNINGAR

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

4ÎKUM AÈ OKKUR ALHLIÈA NÕSMÅÈI SËL
PALLA OG VIÈHALD UM ALLTA LAND RATUGA
REYNSLA 4ILBOÈ EÈA TÅMAVINNA 3 
 'UNNAR    (ÒNI

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

®NNUR ÖJËNUSTA

&LUTNINGAR !KUREYRI 2VK !KUREYRI &LYT
BÒSTËÈIR INNRÁTTINGAR HÒSGÎGN OG FLEST
AN ALMENNAN FLUTNING ,EITIÈ TILBOÈA 3
  3TEF¹N 3TEINGRÅMSSON 

%RTU AÈ FARA Å VERSLUNARFERÈ Å FRÅ TIL
0ËLLANDS OG ÖARF EINHVER AÈ KAUPA
FYRIR ÖIG ELDHÒSINNRÁTTINGAR ELDHÒST¾KI
ÅSSK¹P OFN VIFTU NUDDBAÈKAR FERÈ
ASUNDLAUG EÈA KERRU FYRIR BÅL ¡G SKAL
HJ¹LPA ÖÁR AÈ ÖÕÈA EÈA FINNA ËDÕRT
TILBOÈ ÁG TALA ENSKU 3  

(ÒSAVIÈHALD
(ÒSASMIÈUR AUGLÕSIR ¶ARF AÈ SKIPTA UM
RENNUR OPNANLEG FÎG GLERJA 4ILBOÈ
TÅMAVINNA 3  

0APILLON HVOLPAR TIL SÎLU  TÅKUR TILBÒNAR
TIL AFH SPRAUTAÈAR OG ÎRMERKTAR ¾TTBËK
FYLGIR FR¹ ¥SHUNDUM 3  

3KOÈUNARMAÈUR
FASTEIGNA
STANDSSKOÈUN FYRIR HÒSEIG
ENDUR HÒSFÁLÎG SELJENDUR
KAUPENDUR %INS VEGNA VIÈHALDS
OG GALLA ¹ HÒSN¾ÈI 'ERUM
KOSTNAÈAR¹¾TLANIR
WWWMATFASTEIGNAIS 5PPL Å
S  

HEILSA

%VRËPSKIR 2OTTWEILER HVOLPAR TILBÒNIR TIL
AFHENDINGAR MAÅ ÎRMERKTIR BËLUSETTIR
OG HEILSUFARSSKOÈAÈIR 5PPL Å  

(EILSUVÎRUR

0ÅPULAGNIR
4EK AÈ MÁR ALLA ALMENNA PÅPU
LAGNAÖJËNUSTU VIÈGERÈIR BREYT
INGAR OG VIÈHALD
5PPL Å S  

4), 3®,5

(VOLPA HUNDA GRINDUR

 AFSL¹TTUR $ÕRAB¾R 3M¹RALIND OG
(LÅÈASM¹RA  +ËP WWWDYRABAERIS

4AKTU ÖÁR TAK -EÈ (ERBALIFE N¾RÈU
¹RANGRI OG BETRI LÅÈAN %RLA "JARTMARZ S
  WWWECOIS
"OTNLAUS ORKA BETRI LÅÈAN (ERBALIFE
3HAPEWORK (EILSUR¹ÈGJÎF OG EFTIRFYLGNI
+AUPAUKI FYLGIR (ALLDËRA "JARNA HJÒKR
UNARFR¾ÈINGUR WWWHALLDORABJARNAIS
3     

'ULLFALLEGIR HREINR¾KTAÈIR BOXER HVOLPAR
2AKKAR MEÈ ¾TTBËK FR¹ ÅSHUNDUM 
VIKNA GAMLIR 5PPL ¥ S  

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

#HIHUAHUA HVOLPAR TIL SÎLU SPRAUTAÈIR
ÎRMERKTIR OG MEÈ ¾TTBËK 3ÅMI 


6ILTU VERÈA FLOTTUR KROPPUR &RÅAR PRUFUR
OG FRÅTT  VIKNA AÈHALDSN¹MSKEIÈ  ¹RA
REYNSLA $AGNÕ $AVÅÈDËTTIR S  

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


,!5'!2$!'52  APRÅL 



3-!5',µ3).'!2
3TËRT BÒR ÒR PLEXÅGLERI MEÈ ¹LRÎMMUM
¹ HJËLUM ,  "  (  6ERÈ  Ö
EÈA BESTA TILBOÈ 3  

&YRIR VEIÈIMENN

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

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


 ,ABRADOR HVOLPAR TIL SÎLU  VIKNA
5PPL Å S  
&ALLEGIR OG BLÅÈIR  VIKNA KISUSTR¹KAR F¹ST
GEFINS ¹ GËÈ HEIMILI 3ÅMI  

(ÒSGÎGN

-OSFELLSBAKARÅ

,AX "LEIKJA '¾S

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

«SKA EFTIR AÈ KAUPA EÈA LEIGJA ELDRI
SUMARBÒSTAÈ ST¾RÈ  FM -¹ ÖARFN
AST LAGF¾RINGAR OG VERA STAÈSETTUR Å
'RÅMSNESI 3ÅMI  
4IL SÎLU SUMARBÒÈSTAÈARLËÈ Å 'RIMSNESI
3T¾RÈ  FM 5PPL Å S  
3UMARBÒSTAÈALËÈ T¾PUR HEKTARI
Å -ÕRARKOTSLANDI Å 'RÅMSNESI TIL SÎLU
.¹NARI UPPLÕSINGAR Å SÅMA  
EÈA  

HÚSNÆÐI
(ÒSN¾ÈI Å BOÈI
,EIGJENDUR TAKIÈ EFTIR ¶IÈ ERUÈ SKREFI ¹
UNDAN Å LEIT AÈ RÁTTU ÅBÒÈINNI MEÈ HJ¹LP
,EIGULISTANS +ÅKTU INN ¹ WWWLEIGU
LISTINNIS EÈA HAFÈU SAMB VIÈ OKKUR Å
S  
 FM J HERB MJÎG BJÎRT OG SNYRTILEG
KJALLARAÅBÒÈ TIL LEIGU Å N¹GRENNI (¥ ,EIGA
 MHITA OG RAFM "ANKA¹BYRGÈ
 ,AUS  JÒNÅ ,EIGIST Å  ¹R
2EGLUSAMIR SENDI FYRIRSPURN ¹ LITLI?
SKERJO HOTMAILCOM
(ERBERGI TIL LEIGU MIÈSV¾ÈIS Å 2VK MEÈ
AÈGANGI AÈ SAMEIGINLEGRI DAGSTOFU ELD
HÒSI BAÈH OG ÖVOTTAH ,AUS STRAX 5PPL
Å S  
3TÒDÅËÅBÒÈ TIL LEIGU ¹ .ÎRREBRO Å
+AUPMANNAHÎFN  DKR ¹ M¹N 5PPL
Å S  

'EYMSLUHÒSN¾ÈI
"ÒSLËÈAGEYMSLA /LIVERS GEYMIR BÒSLËÈIR
INNSIGLAÈAR Å PLASTI ¹ BRETTUM 3TARFAÈ Å
 ¹R 'EYMT Å VÎKTUÈU OG UPPHITUÈU
HÒSN¾ÈI 3     
3¾KJUM OG SENDUM BÒSLËÈIRNAR

"ÅLSKÒR
"ÅLSKÒR ËSKAST EÈA LÅTIÈ IÈNAÈARHÒSN¾ÈI
5PPL Å S  
«SKA EFTIR BÅLSKÒR TIL LEIGU UM Ë¹KVEÈINN
TÅMA HELST Å (AFNARFIRÈI 3  

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

,EIGIST FR¹ MAÅ .ÕUPPGERÈ JA HERB
ÅB ¹  H¾È ¹ &LYÈRUGRANDA ¶VOTTAHÒS
¹ H¾È OG GËÈAR SVALIR !ÈEINS REYKL
,EIGA  ÖM¹N  M¹N TRYGGING 3
 
4IL LEIGU  (ERB  FM ÅBÒÈ ¹ JARÈH Å
EINBH VIÈ "ORGARSP 'AGNKV KRAFA UM
REYKLAUST OG REGLUSEMI 3  
 HERB CA  FM ÅBÒÈ Å -OSFELLSB¾
5PPL Å S  

(ÒSN¾ÈI ËSKAST
¶ÕSKA SENDIR¹ÈIÈ ËSKAR EFTIR CA  HERB
HÒSN¾ÈI FR¹ OG MEÈ  JÒLI Å  ¹R 5PPL
INFO REYKJAVIKDIPLODE
«SKA EFTIR NÕLEGRI  JA HERBÅBÅ 2VK
&R¹  2EGLUSAMUR 'REIÈSLUG  
ÖÒS 3  
 ¹RA PAR VANTAR LEIGUÅBÒÈ ¹ SANN
GJÎRNU VERÈI REGLUSEMI OG   TRAUST
%RUM UTAN AÈ LANDI 3   *ËNÅNA
  «LI
-ËTURHJËLAKLÒBBURINN SKUTLURNAR ËSKAR
EFTIR HÒSN¾ÈI   FM M¾TTI VERA
PL¹SS FYRIR HJËL ÖË EKKI SKILYRÈI ALLT TEKIÈ
TIL GREINA 3VÎR SENDIST ¹ GUDBJORG
SKUTLURIS
)ÈNNEMA BR¹ÈVANTAR ËDÕRA OG GËÈA
ÅBÒÈ EÈA HERBERGI TIL LANGTÅMALEIGU ¹
HÎFUÈBORGARSV¾ÈINU 2EGLUSEMI OG
SKILVÅSUM GREISLUM LOFAÈ 5PPLÕSINGAR Å
S   EÈA  

,ÅTIL ÅBÒÈ ËSKAST STRAX

«SKA EFTIR LÅTILLI ÅBÒÈ ËDÕRT OG STRAX
5PPL Å S  

ATVINNA
!TVINNA Å BOÈI

4IL SÎLU ¹ GËÈU VERÈI BARNA ELDHÒS OG
STOFUHÒSGÎGN 5PPL Å  


«SKA EFTIR JA HERB ÅBÒÈ MEÈ HÒSGÎGN
UM STRAX 3KILVÅSUM GREIÈSLUM HEITIÈ
-EÈM¾LI EF ËSKAÈ 5PPL Å S  

3UMARBÒSTAÈIR

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

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

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

/RLOFSHÒS ¹ !KUREYRI

%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

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

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

!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

«SKUM EFTIR AÈ R¹ÈA AÈSTOÈ
ARMANNESKJU Å BAKARÅIÈ OKKAR
Å -OSFELLSB¾ 6INNUTÅMI ER
FR¹   VIRKA DAGA 
  UM HELGAR !TH AÈ
ÅSLENSKUKUNN¹TTA ER SKILYRÈ
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR
2AGNAR Å S    


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

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
 

3MIÈUR ËSKAST
Å SËLPALLASMÅÈI
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  
5MHVERFISPRÕÈI

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

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

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

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

3UMARSTARF
/KKUR Å GOLFSK¹LANUM ¹
+ORPÒLFSSTÎÈUM VANTAR MATR¹È
EÈA MANNESKJU VANA Å ELDHÒSI
5PPL Å S   6ILBORG
%FTIR KL

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

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

6EGNA AUKNINGAR ¹ VERKEFNUM
ËSKUM VIÈ EFTIR LAGHENTUM
STARFSMÎNNUM Å FULLT STARF
ËTÅMABUNDIÈ
5PPLÕSINGAR Å SÅMA   ¹
MILLI  OG  OG ¹ WWWMEIN
DYRAVARNIRIS

#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  

!TVINNA ATVINNA
«SKUM EFTIR HRESSU OG SKEMMTI
LEGU SÎLUFËLKI Å SUMARHÒSGÎGN
&ULLT STARF OG GËÈ LAUN Å BOÈI
FYRIR RÁTTA EINSTAKLINGA
5PPLÕSINGAR GEFUR .J¹LL Å SÅMA
  2ÒMFATALAGERINN

3ERRANO (RINGBRAUT
ELDHÒS
«SKUM EFTIR AÈ R¹ÈA STARFSFËLK
Å ELDHÒS ¹ 3ERRANO (RINGBRAUT
5M ER AÈ R¾ÈA  KLUKKUSTUND
IR ¹ DAG   DAGA VIKUNNAR
2EYNSLA AF ELDHÒSSTÎRFUM ER
MIKILV¾G (¾GT ER AÈ S¾KJA UM
¹ WWWSERRANOISATVINNA
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR ,ENA
Å SÅMA  

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

.ONNABITI
3TARFSKRAFT VANTAR Å LÁTT ELDHÒS
STARF ¹ NÕJAN STAÈ .ONNABITA Å
(AFNARSTR¾TI  6INNUTÅMI FR¹ KL
 VIRKA DAGA  FR¹ KL  UM
HELGAR 2EYKLAUS %INNIG VANTAR
STARFSMANN Å AFGREIÈSLU
5PPL Å S    ¹ STAÈN
UM Å S  

!TVINNUBÅLSTJËRI ËSKAST
%RUM AÈ LEITA AÈ ATVINNUBÅL
STJËRA HELST MEÈ MEIRAPRËF
-IKIL VINNA Å BOÈI
5PPL Å S     

3NAKKBAR .ÕR VEITINGA
STAÈUR Å +RINGLUNNI

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

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

(REINGERNING

2ÒM SNYRTIBORÈ KOMMËÈA TVÎ N¹TT
BORÈ OG TVEIR BEKKIR 5PPL Å S  
"ORÈSTOFUBORÈ ÒR TEKKI OG STËLAR X
ST¾KKANLEGT 5PPLÕSINGAR Å SÅMA 


%LDHÒSSTÎRF

-OSFELLSBAKARÅ

4IL SÎLU  S¾TA SËFI Ö¾GILEGUR (¾GT
AÈ TAKA ¹KL AF 6ERÈ  Ö 5PPL Å S
 

!NTIK HÒSGÎGN TIL SÎLU

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

STARFIS
.Ò ER RÁTTI TÅMINN TIL AÈ BREYTA
TIL

 ¹RA KK ËSKAR EFTIR STÒDÅËÅBÒÈ TIL LEIGU
3ÅMI   (ELGI
4IL SÎLU VEGNA FLUTNINGS EINSTAKLEGA FAL
LEGT ANTIK BORÈSTOFUSETT 3T¾KKANLEGT
BORÈ  STËLAR OG SK¹PUR 3ÅMI 


0ÅPULAGNIR

-EINDÕRAVARNIR
3UÈURLANDS EHF

%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
 

6EITINGAHÒSIÈ
.INGS (LÅÈARSM¹RA
3UÈURLANDSBRAUT 
3TËRHÎFÈA

,ANGAGERÈI  2EYKJAVÅK 4IL LEIGU 
FM HERBERGI !ÈGANGUR AÈ SETUSTOFU
ELDHÒSI OG BAÈI &ULLBÒIÈ HÒSBÒNAÈI
OG T¾KJUM !LLT INNIFALIÈ 5PPL Å SÅMA
 
2ÒMGOTT HERBERGI ¹  MEÈ AÈSTÎÈU TIL
LEIGU 6ERÈ  ÖÒSM¹N 3  

-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

¶ERNA HËTELSTARF
«SKUM EFTIR AÈ R¹ÈA ÖERNU TIL
STARFA VIÈ ÖRIF OG TILTEKTIR ¹ HËT
ELHERBERGJUM 3TARFIÈ ER LAUST
NÒ ÖEGAR EÈA FLJËTLEGA
.¹NARI UPPL VEITIR -ARGRÁT
"ENJAMÅNSDËTTIR ¹ (ËTEL
«ÈINSVÁ «ÈINSTORGI EÈA SÅMI
 

+ITCHEN WORK
7E NEED HELP IN THE KITCHEN
AT 3ERRANO RESTAURANT ON
(RINGBRAUT 4HE WORK IS AROUND
 HOURS   DAYS A WEEK
+ITCHEN EXPERIENCE IS NECESS
ARY
!PPLY AT WWWSERRANOIS
ATVINNA OR GET FURTHER INFO BY
CALLING ,ENA  

-ÎTUNEYTI

-ATR¹ÈUR ËSKAST Å  MANNA MÎTUNEYTI
6AKTAVINNA  HUGASAMIR HAFI SAMBAND
¹ NETFANGIÈ LOVISA SIMNETIS
3TARFSFËLK ËSKAST Å SAUÈBURÈ ¹ NORÈUR
LANDI Å -AÅ 3ÅMI  
6ANUR VÁLAMAÈUR MEÈ MEIRAPRËF ËSK
AST 5PPL Å S      
 
3TARFSKRAFTUR ËSKAST Å VERSLUN OG VEIT
INGASTAÈ 5PPL Å S    


9FIRMATREIÈSLUMAÈUR

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

,!'%23!,!

 APRÅL  ,!5'!2$!'52



3-!5',µ3).'!2
3TARFSKRAFTUR ËSKAST Å VERSLUN OG VEIT
INGASTAÈ 5PPL Å S    


3ERRANO (RINGBRAUT
ELDHÒS
«SKUM EFTIR AÈ R¹ÈA STARFSFËLK
Å ELDHÒS ¹ 3ERRANO (RINGBRAUT
5M ER AÈ R¾ÈA  KLUKKUSTUND
IR ¹ DAG   DAGA VIKUNNAR
2EYNSLA AF ELDHÒSSTÎRFUM ER
MIKILV¾G (¾GT ER AÈ S¾KJA UM
¹ WWWSERRANOISATVINNA
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR ,ENA
Å SÅMA  

+ITCHEN WORK
7E NEED HELP IN THE KITCHEN
AT 3ERRANO RESTAURANT ON
(RINGBRAUT 4HE WORK IS AROUND
 HOURS   DAYS A WEEK
+ITCHEN EXPERIENCE IS NECESS
ARY
!PPLY AT WWWSERRANOIS
ATVINNA OR GET FURTHER INFO BY
CALLING ,ENA  

-ÎTUNEYTI

-ATR¹ÈUR ËSKAST Å  MANNA MÎTUNEYTI
6AKTAVINNA  HUGASAMIR HAFI SAMBAND
¹ NETFANGIÈ LOVISA SIMNETIS
3TARFSFËLK ËSKAST Å SAUÈBURÈ ¹ NORÈUR
LANDI Å -AÅ 3ÅMI  
6ANUR VÁLAMAÈUR MEÈ MEIRAPRËF ËSK
AST 5PPL Å S      
 

9FIRMATREIÈSLUMAÈUR

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

3TÕRIMANN H¹SETA OG
BEITNINGAFËLK
VANTAR ¹  TONNA B¹T SEM ER GERÈUR ÒT
FR¹ $ALVÅK 5PPL Å S  
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

3ËMI SANDWISHES

7ANTS TO HIRE PEOPLE ON DAY SHIFTS FROM
  )NFROMATION GIVEN AT 'ILSBÒÈ 
'ARÈAB¾R OR TEL  

"¾TT ²TLIT ËSKAR EFTIR FËLKI
Å STËLALEIGU

(¹RSNYRTISTOFA Å .ÒPALIND  5PPL VEITIR
,INDA 2ËS Å S  

3ÎLUTURN

4APAÈ

&YRIRT¾KI SEM REKUR  SÎLUTURNA Å MIÈB¾
2VK ËSKAR EFTIR STARFSFËLKI AÈALLEGA UM
HELGAR .¹NARI UPPL GEFUR (ÎGNI Å S
 

&UNDIÈ

2IZZO 0IZZERIA «SKUM EFTIR FËLKI TIL STARFA
NÒ ÖEGAR ¥ AFGREIÈSLUSTÎRF TIL ÒTKEYRSLU
OG PIZZABAKSTURS .¹NARI UPPL GEFUR
'ÅSLI Å S  
*¹RNIÈNAÈARMAÈUR ËSKAST 6ÁLSMIÈJAN
,OGI EHF 0ATREKSFIRÈI AUGLÕSIR EFTIR
VÎNUM ¹HUGASÎMUM OG METNAÈAR
FULLUM J¹RNIÈNAÈARMANNI ¶ARF AÈ GETA
HAFIÈ STÎRF STRAX 5PPLÕSINGAR GEFUR "ARÈI
3¾MUNDSSON Å SÅMI  

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

6IÈSKIPTAT¾KIF¾RI

!TVINNA ËSKAST

!LÖJËÈLEGT N¾RINGAR OG HEILSUFYRIRT¾KI
3J¹LFST¾ÈIR DREIFINGARAÈILAR ËSKAST UM
LAND ALLT 3ENDIÈ UMSËKN ¹ KARLEMILS
SIMNETIS

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

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


TILKYNNINGAR

'R¹BRÎNDËTT L¾ÈA TAPAÈIST FR¹
$ÕRASPÅTALANUM Å 6ÅÈIDAL

6INSAMLEGAST HAFIÈ SAMBAND Å S 
   

%INKAM¹L
'¾ÈA SVEFNSËFI  ÖÒS
(JËNARÒM
MEÈ DÕNUM FR¹ 2AGNARI "JÎRNS  ÖÒS
3  
2ÅSÅBÒÈ   HERB LÅTIÈ HOL ELDHÒS
OG BAÈ TIL LEIGU N¹L¾GT )ÈNSKËLANUM
MEÈ EÈA ¹N HÒSGAGNA FR¹  'ËÈ F
REGLUSAMA BARNL NEMA 3ENDA TILB TIL
HJORTUR RUIS FYRIR 

 ¹RA PAR VANTAR LEIGUÅBÒÈ ¹ SANN
GJÎRNU VERÈI REGLUSEMI OG   TRAUST
%RUM UTAN AÈ LANDI 3   *ËNÅNA
  «LI

µMISLEGT
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%NGAR SKULDIR (¾RRI
TEKJUR

4UBSGTGØMLØTLBTU

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

BGHSFJ§TMVTUÚSG

Nettó í Mjódd óskar eftir að ráða
starfsfólk í 100% afgreiðslustörf.
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Leitað er að samviskusömum einstaklingum
VHPHUXÀMyWLU Dæ O UD RJ NXUWHLVLU t YLæPyWL
9HUVOXQLQHURSLQDOODYLUNDGDJD
IUiNO
$OODQQiQDULXSSOèVLQJDUJHIXUYHUVOXQDUVWMyUL
iVWDæQXPé|QJODEDNND5H\NMDYtN
1HWWyHUUH\NODXVYLQQXVWDæXU
BMMUÓNBUJOOÈFJOVNTUB§
XXXOFUUPJTt7FS§CJSUNF§GZSJSWBSBVNQSFOUWJMMVS
5JMCP§JOHJMEBNF§BOCJSH§JSFOEBTU

"LSBOFTt"LVSFZSJt(SJOEBWÓLt.KØEE3FZLKBWÓLt4BMBIWFSm ,ØQBWPHJ
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!ÈALFUNDUR
!ÈALFUNDUR &ERÈAKLÒBBSINS X VERÈUR HALDINN LAUG
ARDAGINN  MAÅ  OG HEFST HANN KL  &UNDURINN
VERÈUR HALDINN Å (ÒNABÒÈ 3KEIFUNNI  2EYKJAVÅK
2ÁTT TIL SETU ¹ FUNDINUM HAFA ALLIR SKULDLAUSIR FÁLAGSMENN
OG SKULU ÖEIR FRAMVÅSA GILDU FÁLAGSSKÅRTEINI VIÈ
INNGANGINN TIL AÈ F¹ INNGÎNGU
$AGSKR¹ ER SKV  GR LAGA KLÒBBSINS
3TJËRNIN

4),+9..).'!2
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+ËPAVOGSB¾R

!UGLÕSING UM SKIPULAG Å +ËPAVOGI

Ármúli 15 - Sími: 515 0500 - www.fasteignakaup.is

Fellahvarf 24 - Eign sem sker sig úr!

¥ SAMR¾MI VIÈ  GR SKIPULAGS OG BYGGINGARLAGA
AUGLÕSIST HÁR MEÈ TILLAGA AÈ BREYTTU DEILISKIPULAGI
$IMMUHVARFS A 6ÅSAÈ ER Å GILDANDI DEILISKIPULAG
FYRIR 6ATNSENDA SAMÖYKKT Å B¾JARSTJËRN  OKTËBER
 MEÈ SÅÈARI BREYTINGUM FR¹  APRÅL  OG
BREYTT DEILISKIPULAG $IMMUHVARFS  OG A DAGS
 ¹GÒST  OG BREYTT  NËVEMBER  SAM
ÖYKKT Å B¾JARR¹ÈI  OKTËBER  ¥ BREYTINGUNNI
FELST AÈ BYGGT VERÈI ¹ LËÈINNI PARHÒS ¹ EINNI H¾È Å
STAÈ EINBÕLISHÒSS ¹SAMT BÅLAGEYMSLU ¹ EINNI H¾È Å
AUSTURHLUTA LËÈAR "YGGINGARREITUR ST¾KKAR TIL AUST
URS UM  METRA VEGNA BÅLAGEYMSLU 3T¾RÈ LËÈAR ER
 M  LËÈINNI ER GERT R¹È FYRIR  BÅLAST¾ÈUM
%KKI ER GERT R¹È FYRIR HESTHÒSI ¹ LËÈ 4ILLAGAN ER SETT
FRAM ¹ UPPDR¾TTI Å MKV  .¹NAR VÅSAST TIL KYNN
INGARGAGNA

4ILLÎGURNAR VERÈA TIL SÕNIS ¹ "¾JARSKIPULAGI +ËPAVOGS
&ANNBORG   H¾È FR¹ KL  TIL  M¹NUDAGA
TIL ÙMMTUDAGA OG ¹ FÎSTUDÎGUM FR¹  TIL 
FR¹  MAÅ  TIL  JÒNÅ  %INNIG M¹ SJ¹ TILLÎG
UNAR ¹ HEIMASÅÈU B¾JARINS
WWWKOPAVOGURIS 
!THUGASEMDIR EÈA ¹BENDINGAR SKULU HAFA BORIST
SKRIÚEGA "¾JARSKIPULAGI EIGI SÅÈAR EN KL 
ÖRIÈJUDAGINN  JÒNÅ  ¶EIR SEM EKKI GERA
ATHUGASEMDIR INNAN TILSKILINS FRESTS TELJAST SAMÖYKKIR
TILLÎGUNNI
3KIPULAGSSTJËRI +ËPAVOGS

Frum

$IMMUHVARF A "REYTT DEILISKIPULAG

Sérlega vandað endaraðhús
á einni hæð við
Fellahvarf í Kópavogi með stórkostlegu útsýni
Vel skipulagt og þægilegt hús að búa í, með vönduðu gólfefni og innréttingum, hús sem býður uppá allt það besta í
umhverfi þar sem þú gleymir algjörlega stað og stund.
Svona hús koma ekki oft í sölu, ef þú hefur áhuga hvetjum
við þig til að hafa samband hið fyrsta. Verð 63.8 millj.
Við erum með opið hús á sunnudaginn,
taktu frá tímann milli kl. 15 og 16.
Sölufulltrúar Fasteignakaupa:
Guðmundur Valtýsson sími 865 3022
og Páll Höskuldsson sími 864 0500.
Erna Valsdóttir lögg. fasteigna-, skipa- fyrirtækjasali

,!5'!2$!'52  APRÅL 
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3KIPSTJËRA VANTAR

Suðurlandsbraut 50
Bláu húsin v/Faxafen

3KIPSTJËRA VANTAR ¹ -" 3URPRISE (5 
SEM VERÈUR ¹ LÒÈU OG DRAGNËTAVEIÈUM

husid@husid.is

Sími 513 4300

5PPLÕSINGAR Å S   OG  

Vilhjálmur Bjarnason - lögg. fast.sali
Helgi H. Jónsson lögg. - fast.sali

OPIÐ HÚS

Opið hús í Hamraborg 20 – 200 Kópavogur, íbúð 102
í dag laugardag 28.04.07 kl: 13 – 13:30

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

• Herbergi: 4
• Fm. 103,8
• Þvottaherbergi innan íbúðar m. glugga.
• Geymsla innan íbúðar og sér í sameign.
• Bílskýli, sameiginlegt.
• Suður svalir.
• Stutt í allar áttir á Reykjavíkursvæðinu.
• Verð kr. 23.900.000.

Frum

Guðný gsm 821-6610 tekur á móti gestum
Verið velkomin

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.

Opið hús að Kópavogsbraut 103 – 200 Kópavogur
í dag laugardag 28.04.07 kl: 14 – 15

Frum

• 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.

VERÐ 18,4 millj. – 23,9 millj.

Afhending fljótlega!

• 346 fm hús í sérflokki með mikilli lofthhæð
• Húsið skiptist í stofu, borðstofu, miðjurými, 4 svefnherbergi, 3 salerni
• þvottaherbergi, forstofu, eldhús, gluggalausan sal og tvöfaldan bílskúr.
• Gagganau tæki í eldhúsi, dacor vifta ofan í borð
• Granít og gegnheilt parket á flestum gólfum
• Útsýni yfir Álftanes, Arnarnes, Keili, Bláfjöll svo eithvað sé nefnt.
• Tvöfaldur bílskúr með tveimur innkeyrsluhurðum
• Mikill suður sólpallur með heitum potti
• Glæsileg eign sunnanmegin á nesinu.
• Verð kr. 96.000.000.

FULLBÚIN SÝNINGARÍBÚÐ Á STAÐNUM!
SÖLUAÐILAR:

Sölufulltrúar verða á staðnum
með nánari upplýsingar.

Guðný Guðmundsdóttir s. 821-6610 tekur á móti gestum.
Verið velkomin.
FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000
Halla Unnur Helgadóttir,
löggiltur fasteignasali

OPIÐ: Mánudaga til föstudaga kl. 9:00 - 17:00
w w w. h u s i d . i s - h u s i d @ h u s i d . i s

Frum

Rauðamýri 2-17 og Hamratún 1-13, Mosfellsbær

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

Nú er rétti tíminn til að tryggja sér hús á hagstæðu verði !

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

Söluaðili:

Runólfur Gunnlaugsson viðskiptafr., lögg. fast.-skipasali
og Kristín Pétursdóttir lögg. fasteignasali

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

KYNN

ING Í
DAG
Hjá Dr
aumah
úsum
Mörkin
ni 4
milli k
l. 14 og
16
allir ve
lkomn
ir!



 APRÅL  ,!5'!2$!'52

&!.. 4), ¥ %925.5- RNI KAFAÈI FYRST SEM PATTI ¹ 0ATREKSFIRÈI MEÈ ÖVÅ
AÈ HOPPA FRAM AF BRYGGJUNNI b¡G FANN ANSI MIKIÈ TIL Å EYRUNUM ÖEGAR
ÁG VAR KOMINN ¹ SJÎ ¹TTA METRA DÕPI m SEGIR HANN
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$2%').. 500 /' 4), (!&.!2 -ÕRARFELLIÈ VAR ¹  METRA DÕPI FYRI UTAN

%).3 /'  &*®,,5- b,AGNIRNAR VORU SPRUNGNAR OG EKKERT KLËSETT EÈA

!RNARFJÎRÈ RNI OG FÁLAGAR FËRU MEÈ PRAMMA MEÈ SPILI SETTU KEÈJUR Å
HANN OG DRËGU TIL HAFNAR -ÕRARFELLIÈ HEITIR !SKUR Å DAG
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STURTA 6IÈ ÖURFTUM AÈ TAKA ALLT SLÅKT MEÈ OKKUR 6IÈ ÖURFTUM LÅKA AÈ
TAKA MEÈ OKKUR RAFSTÎÈ OG HITABL¹SARA TIL AÈ HITA ALLAR VISTARVERUR m
SEGIR RNI
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Unnið við logsuðu í olíubaði
Starfsmenn Köfunarþjónustu Árna Kópssonar gengu vasklega til verks við að ná flutningaskipinu Wilson Muuga af
strandstað enda vanir menn á ferð. Árni tók þátt í dýpstu björgun á Íslandi þegar Mýrarfellinu var náð upp af 47 metra dýpi
fyrir utan Vestfirði. Árni lýsir björguninni fyrir Guðrúnu Helgu Sigurðardóttur.

B

jörgun
Wilson
Muuga hófst í lok
mars með áætlunum og með því að
koma nauðsynlegum búnaði fyrir á
strandstað, kláf komið úr landi í
skip og stigi settur utan á skipið. Hópurinn var kominn um
borð fyrir páska og tók þá til
óspilltra málanna, rétt aðeins frí
yfir helstu hátíðisdagana. Síðan
var farið aftur um borð, unnið
og sofið til skiptis, þar til skipið
lyftist af strandstað og var dregið
til hafnar í Hafnarfirði.
Árni
Kópsson
atvinnukafari er einn af björgunarmönnunum og hann segir að aðkoman hafi ekki verið neitt glæsileg
enda hafi dallurinn verið í reiðileysi á strandstað. „Lagnirnar
voru sprungnar og ekkert klósett
eða sturta. Við þurftum að taka
allt slíkt með okkur. Við þurftum
líka að taka með okkur rafstöð og
hitablásara til að hita allar vistarverur. Síðan var þetta bara eins
og á fjöllum; sofið í svefnpokum,“
segir hann.
Björgunarmennirnir
unnu
á vöktum eftir flóði og fjöru.
„Veðurguðirnir stjórna hvað er
hægt að gera hverju sinni, hvort
það er ofan í vélarrúmi, í lestinni
eða frammi í stefni, það fer eftir
flóðastöðu hvað hægt er að gera
hverju sinni,“ segir hann.

-ESTI BARDAGINN
Árna er eftirminnilegast þegar
skipið losnaði. Hann telur að
„mesti bardaginn“ hafi verið að
bora festurnar í skerið fyrir aftan
skipið og komast á milli með festurnar í fjöruna. Hann segir að það
hafi verið „skelfilega erfitt“ að
labba þar í þaranum. Honum er
líka minnisstætt að sjá „útlitið á
mönnunum koma upp úr tönkum
skipsins, koldrulluga frá toppi til
táar“, segir hann. Eftir hvert flóð
var lag af svartolíu ofan á öllu vélarrúmi og þegar mennirnir gengu
um urðu þeir „eitt olíustykki.
Olían fer út um allt. Það sem ekki
drepur mann styrkir mann,“ segir
hann og bendir á að mennirnir hafi
alltaf þurft að byrja á olíueyði og
þrífa sig þegar þeir komu upp.

3+%2 ²2 3+2²&5- RNI HEFUR KAFAÈ VÅÈA
Å GEGNUM TÅÈINA ENDA FËR KÎFUNIN AÈ
ÖRËAST ÒT Å ATVINNUMENNSKU ÖEGAR HANN
FËR AÈ TAKA AÈ SÁR AÈ SKERA ÒR SKRÒFUM
OG BOTNHREINSA SKIP ÒTI UM ALLT LAND
-9.$ ²2 %).+!3!&.)

Um borð í Wilson Muuga þurfti
að þétta göt og elta til dæmis allar
lagnir undir vélarrúmi. „Það er
mikill hrærigrautur af lögnum
undir vélarrúmi í svona skipi,“
segir hann. Tanka í lestinni þurfti
líka að þétta og til að geta unnið
í henni þurfti að dæla svartolíu
upp úr henni. „Það þurfti að gerast á stuttum tíma vegna flóðs og
fjöru.“
Brugðið var á ýmis ráð. „Við
brenndum göt í gegnum þilförin
niður á botn, stóðum svo á jörðinni niður úr skipinu,“ útskýrir
Árni og bætir við að í lokin, þegar
búið hafi verið að loka öllum tengingum inn á alla tanka skipsins,
hafi verið hægt að blása í tankana
og fylla þá af lofti og tengja svo
skipið við dráttarbátinn. Sjónum
hafi svo verið dælt úr tönkunum,
þyngd í skipinu jöfnuð og ákveðnar lestar fylltar af sjó. Muuga hafi
síðan losnað. „Ég efaðist aldrei
um að þetta myndi ganga upp en
sumir voru ekki jafn sannfærðir,“
segir hann.

-EGA EKKI VERA LOFTHR¾DDIR
Alltaf er hætta á ferðum þegar
menn vinna við logsuðu og rafsuðu um borð í skipi þar sem allt
er útatað í olíu.
„Eld- og sprengihættan er það
sem maður er hræddastur við,“
segir Árni. „Maður þarf að vera
vel vakandi yfir eldhættunni og
leggja áherslu á það við menn að
gæta þess að kveikja ekki í. Við
settum upp reykskynjara um alla
ganga þar sem menn unnu og
sváfu til skiptis. Eins getur verið
sprengihætta ef tankar hafa verið
lokaðir lengi og eru fullir af gasi.
Svo eru menn að príla endalaust
upp og niður stiga og í því felst
ákveðin hætta við erfiðar aðstæður,“ segir Árni og telur það ekki
henta öllum að vinna við aðstæður af þessu tagi. „Menn mega ekki
vera lofthræddir.“
Árni er landsfrægur kafari enda
hefur hann stundað köfun úti um
allt land í fjölda ára og tekið þátt
í fjöldamörgum verkefnum og
ævintýrum. Hann kafaði í fyrsta
skipti sem patti á Patreksfirði. „Ég
gleymi ekki svo glatt fyrstu köfuninni. Ég keypti köfunargræjur af
Kidda Kristos sem svo er kallaður og hoppaði fram af bryggjunni. Ég hafði aldrei kafað áður
og vissi ekkert um köfun. Það var
gaman að fara á kaf en ég fann
ansi mikið til í eyrunum þegar ég
var kominn á sjö, átta metra dýpi.
Ég vissi ekki að ég ætti að blása út
í eyrun,“ segir hann.
Árni fann sig strax í köfuninni,
segir að það hafi verið alveg nýr
heimur, svipað og að fara í flugvél í fyrsta skipti. „Þetta var sambland af ánægju og ótta,“ segir
hann. Í Vestmannaeyjum fór
köfunin að þróast út í atvinnu og
hann fór að taka að sér að skera
úr skrúfum og botnhreinsa skip
úti um allt land.
²RVINDA EFTIR -ÕRARFELLIÈ
Árni hefur víða kafað, til dæmis
niður að flaki El Grillo í Seyðis-

5..5 3!-!. ¥ 7),3/. -55'! RNI +ËPSSON KAFARI OG 4ORFI " *ËHANNSSON RAF
EINDAVIRKI VORU Å HËPI ÖEIRRA SEM BJÎRGUÈU 7ILSON -UUGA AF STRANDSTAÈ
&2¡44!",!¨)¨6!,,)

firði, og þess vegna var hann fenginn til að aðstoða Norðmennina
sem hreinsuðu olíuna úr skipinu á
sínum tíma. „Við tókum félagarnir
upp fallbyssu úr flaki El Grillo
árið 1984 og hún er nú til sýnis á
Seyðisfirði. Við höfum svo verið
að dunda okkur við að ná upp annarri og erum komnir með megnið
af henni. Við eigum bara eftir að
taka fótstykkið sem var fast á
skipinu en það er þykkt og kirfilega fest, boltað niður á skipið,“
útskýrir hann.
Árni man líka vel eftir
björgunaraðgerðum á Mýrarfellinu sem sökk út af miðjum Arnarfirði í júnílok 1996 og telur að
það hafi verið dýpsta björgun
á Íslandi. „Mýrarfellið var á 47
metra dýpi. Við fórum út á haf
með pramma með spili, settum
keðjur í hann og drógum hann
til hafnar og komum honum svo
á flot,“ segir Árni og segir að
björgunarmennirnir hafi verið
úrvinda eftir afrekið enda hafi
það verið einstaklega erfitt,
aðeins hægt að vinna í tíu til
fimmtán mínútur í hvert skipti
niðri. Verkið tók því langan tíma.
Mýrarfellið var gert upp og heitir Askur í dag.
Árni hefur getið sér gott orð
fyrir ýmislegt fleira en köfun
og björgunarstörf. Hann er vel
þekktur tækjadellukarl og hefur
stundað torfæruna með góðum
árangri. „Ég var í þessu í fjögur
ár og vann flest sem í boði var.
Ég held að ég hafi sópað flestum verðlaununum til mín,“ segir
hann og man ekki eftir neinni
keppni sem hann hefur ekki
unnið.

(«052).. ¥ 7),3/. -55'! %LD OG SPRENGIH¾TTAN VAR GÅFURLEG ÖEGAR MENNIRNIR VORU AÈ VINNA VIÈ RAFSUÈ OG LOGSUÈU UM BORÈ Å
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Veistu hvers vegna margir
frændur okkar í Noregi og
Svíþjóð sofa miklu betur
en annað fólk?
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VINSTRA rúmgrind 21.950,!#-<@7
'
 ' +A4"

NÝTT! RAMBERG rúmgrind 10.950,
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4"
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(ÒN FËR AÈ DANSA BARN
AÈ ALDRI EN HEFUR EFTIR AÈ
HENNAR LANGA DANSFERLI
LAUK EINBEITT SÁR AÈ
DANSASMÅÈ OG LEIKSTJËRN

5.'!2 $!.3-%9*!2 Å SÕNINGU ¹ (NOTUBRJËTNUM 

$!.36%2+

(ÎFUNDUR *ËHANN
&REYR "JÎRGVINS
SON FR¹ 

%2.! «-!23$«44)2 7E !RE !LL -AR
LENE SAMSTARFSVERKEFNI MEÈ DANSFLOKKI Å
3LËVAKÅU SLË Å GEGN 

¥3,%.3+) $!.3&,/++52).. &2¡44!",!¨)¨(!2)

Listdansinn fagnar afmæli sínu

Á

þessu ári er þess
minnst að hundrað ár eru liðin frá
því listdans skaut
rótum hér á landi.
Félag íslenskra listdansara minnist þess að sextíu ár
eru liðin frá því félagið var stofnað af sjö menntuðum listdönsurum í Reykjavík. Baráttumál þeirra
var að hér kæmist á stofn listdansskóli og dansflokkur. Listdansskóli
Þjóðleikhússins varð að veruleika
fljótt eftir að húsið var vígt og þar
var haldið úti dansskóla í rúma
&).' ) *!33"!,,
%443+«,! "25 

$ANSARAR HAFA ALLT FR¹
UPPHAFI VERIÈ DUGLEGIR
AÈ REKA SKËLA STA
.ORÈMANN 2IGMOR OG
SA (ANSON 3IF ¶ËRZ
%LLÕ ¶ORL¹KSSON (ELENA
*ËNS 3IGRÅÈUR RMANN
%DDA 3CHEVING p SUMIR
SKËLAR KENNDIR VIÈ ÖESSAR
DUGMIKLU LISTAKONUR ERU
ENN STARFANDI OG FLEIRI
HAFA B¾ST VIÈ

tvo áratugi. Utan hans voru einkaskólar sem kenndu dans áhugasömum. Íslenskir dansarar urðu
snemma útflutningsvara: Friðbjörn Björnsson, Helgi Tómasson,
Unnur Guðjónsdóttir, Sveinbjörg
Alexanders, Hlíf Svavarsdóttir,
Katrín Hall. Það var ekki fyrr en
Íslenski dansflokkurinn var stofnaður 1972 að atvinnugrundvöllur
varð fyrir listdansara í landinu.
Enn eru þeir að hleypa heimdraganum og vinna erlendis. Hér eru
nokkrar myndir úr sögu dansins
frá liðnum áratugum.

!NTON $OLIN OG
(ELGI 4ËMASSON
$OLIN VAR EINN FR¾GRA DANSARA ¹
"ALLET 2USSÁ p DANSFLOKKI LAND
FLËTTA 2ÒSSA SEM BYLTI LISTDANS
INUM Å UPPHAFI NÅTJ¹NDU ALDAR
(ANN KOM HINGAÈ OG SETTI 'IZ
ELLE ¹ SVIÈ (ELGI 4ËMASSON ER
V¾NTANLEGUR HINGAÈ Å MAÅ MEÈ
3AN &RANSISCO FLOKKINN SEM HANN
HEFUR STÕRT UM ¹RABIL (ELGI STEIG
SÅN FYRSTU SPOR Å DANSI UNDIR STJËRN
%RIC "IDSTED EN FR¹  URÈU ER
LENDIR KENNARAR ¹BERANDI +AY
3MITH ,INDSEY +EMP %LISABETH
(ODGSON &AY 7ERNER !LEXAND
ER "ENNETT OG !LAN #ARTER B¾ÈI
HJ¹ EINKASKËLUM OG ,ISTDANSSKËLA
¶JËÈLEIKHÒSSINS
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!F HVERJU GERÈISTU PLÎTUSNÒÈUR ²T
AF ËKEYPIS BJËR EÈA ¾STUM MEYJ
UM OGEÈA SVEINUM Það var ekki
seldur bjór þegar ég byrjaði að
spila og það var ekki útaf stelpunum. Ég fór að spila til að fá peninga til að kaupa plötur. Það var
lækning við sjúkdómi sem ég
hef sem er að kaupa endalaust af
plötum.
 HVAÈA STÎÈUM SPILARÈU HELST
Sirkus, Barnum og Kaffibarnum.

,!$9#!43 3! /'
*«.! /44%3%.

5NDARLEGASTA LAGABËNIN Ég hlusta
ekkert á þær.
5PP¹HALDSLAGIÈ Å DAG Too Cool to
Dance með John Larner.
&INNST ÖÁR HVÅLA MIKIL ¹BYRGÈ ¹
ÖÁR SEM FYRIRMYND UNGA FËLKSINS
Nei, ég er bara einhver gaur sem
kaupir plötur og fær svo að spila
þær á skemmtistöðum.
(EFURÈU ÅHUGAÈ AÈ VERÈA FYRSTI PLÎTU
SNÒÈURINN TIL AÈ L¹TA FRAMLEIÈA DÒKK
UR Å ÖINNI MYND Nei, en ég væri til í

að sjá gerða mynd af mér úr legókubbum í svona 1,5-faldri stærð.
&INNST ÖÁR MIKILV¾GT AÈ FËLK DANSI
ÖEGAR ÖÒ ERT AÈ SPILA Já, mér
finnst það skemmtilegra.
(VAÈ ER SKRÅTNASTA PARTÅ SEM ÖÒ
HEFUR SPILAÈ Å Afmæli hjá dóttur
rússnesks mafíósa í moskvu. Það
var mjög furðulegt partí.
(EFURÈU FENGIÈ EINHVERJA VAFA
SAMA BËN Å STARFI Alveg örugglega
margar.
-!'') ,%'/

¨ ,!$9#!43

ALLIR Í SLEIK!

!F HVERJU GERÈUST ÖIÈ PLÎTUSNÒÈAR
²T AF ËKEYPIS BJËR EÈA ¾STUM MEYJ
UM OGEÈA SVEINUM Aðallega út
af æstum sveinum auðvitað! Nei,
okkur finnst bara ótrúlega gaman
að spila tónlist fyrir aðra og
skemmta fólki.
 HVAÈA STÎÈUM SPILIÈ ÖIÈ HELST
Við spilum aðallega á B5 og Barnum, svo höfum við verið að spila í
einkasamkvæmum líka.
5NDARLEGASTA LAGABËNIN Það var á
MH-balli að stelpa vildi fá Smack
My Bitch Up með Prodigy. Hún
var ekki að skilja að við værum
ekki með það.
5PP¹HALDSLAGIÈ Å DAG Pop the
Glock með Uffie og Need in Me
með Gus Gus.
&INNST YKKUR HVÅLA MIKIL ¹BYRGÈ ¹
YKKUR SEM FYRIRMYND UNGA FËLKS
INS Nei, alls ekki. Við spilum inni
á skemmtistöðum fyrir fullorðið fólk.

(AFIÈ ÖIÈ ÅHUGAÈ AÈ VERÈA FYRSTU
PLÎTUSNÒÈARNIR TIL AÈ L¹TA FRAM
LEIÈA DÒKKUR Å YKKAR MYND Nei, en
kannski við förum að vinna í því
núna.
&INNST YKKUR MIKILV¾GT AÈ FËLK DANSI
ÖEGAR ÖIÈ ERUÈ AÈ SPILA Já, mjög
mikilvægt. Við nennum ekki að
spila fyrir fólk sem situr bara og
drekkur. Við viljum að allir dansi.
(VAÈ ER SKRÅTNASTA PARTÅ SEM ÖIÈ
HAFIÈ SPILAÈ Å Jólaball Versló. Það
voru allir í sleik og að missa sig
í einhverjum tryllingi. Það var
sama hvað við spiluðum, þau voru
að dýrka allt.
(AFIÈ ÖIÈ FENGIÈ EINHVERJA VAFA
SAMA BËN Å STARFI Já, einu sinni
þegar við vorum að spila á B5 var
okkur lofað að ef við myndum
spila eitt ákveðið lag myndum við
pottþétt fá að fara með Jude Law
í eftirpartí. Okkur fannst það óttalega lítið spennandi.

Hvernig er að vera plötusnúður? Fá þeir oft vafasamar bónir í starfi og eru
þeir kannski bara að þessu til að fá ókeypis bjór? Jarþrúður Karlsdóttir talaði
við nokkra plötusnúða til að forvitnast um líf þeirra á bak við spilarana,
undarleg partí og ábyrgðina sem hvílir á þeim.

¨ *«. !4,)
!F HVERJU GERÈISTU PLÎTUSNÒÈUR ²T
AF ËKEYPIS BJËR EÈA ¾STUM MEYJUM
OGEÈA SVEINUM
Þegar ég byrjaði var það örugglega út af ókeypis bjór. Ég var
alltaf á djamminu og hélt að það
að vera plötusnúður væri bara að
fá borgað fyrir að vera fullur á
barnum og fá að ráða tónlistinni.
Núna finnst mér þeir sem vinna
svoleiðis vera að vanvirða starfið.
Það er munur á slummu dj-um og
dj-um.
 HVAÈA STÎÈUM SPILARÈU HELST
Sirkus, Kaffibarnum, B5 stöku
sinnum og á Barnum.
5NDARLEGASTA LAGABËNIN Lög með
Sálinni.
5PP¹HALDSLAGIÈ Å DAG Cream með
Federico Franchi er uppáhaldsdanslagið mitt í dag.
&INNST ÖÁR HVÅLA MIKIL ¹BYRGÈ ¹ ÖÁR
SEM FYRIRMYND UNGA FËLKSINS Já,
mjög mikil og haga mér alltaf
samkvæmt því.
(EFURÈU ÅHUGAÈ AÈ VERÈA FYRSTI
PLÎTUSNÒÈURINN TIL AÈ L¹TA FRAMLEIÈA
DÒKKUR Å ÖINNI MYND? Nei, en það
er mjög góð hugmynd. Að búa til
dj lazer dúkkurnar sem væru alltaf í stuði. Það væri kannski hægt
að nota Birgittudúkkurnar og
setja bara nýjan haus á þær.
&INNST ÖÁR MIKILV¾GT AÈ FËLK DANSI
ÖEGAR ÖÒ ERT AÈ SPILA Já, það
skiptir öllu máli, ég spila danstónlist svo fólk geti dansað.
(VAÈ ER SKRÅTNASTA PARTÅ SEM ÖÒ
HEFUR SPILAÈ Å Ætli það sé ekki
fertugsafmæli hjá konunni hans
Jóa löggu og líka lokahóf hjá
Kennaraháskólanum. Það var
ekki að gera sig.
(EFURÈU FENGIÈ EINHVERJA VAFASAMA
BËN Å STARFI Nei, ekki nema bara
undarleg lög sem er ekki séns að
ég eigi í plötutöskunni.

*«. !4,) $* ,!:%2 &2¡44!",!¨)¨(®2¨52
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!F HVERJU GERÈISTU DJ «KEYPIS BJËR
EÈA ¾STAR MEYJARSVEINAR Ætli
ástæðan hafi ekki frekar verið
andstæðan við ókeypis bjór, til að
fjármagna bjórkaup.
 HVAÈA STÎÈUM SPILARÈU HELST
Ég spila mest á helvíti flottum
og skemmtilegum stað í Keflavík sem heitir Yello og hef spilað á nánast hverri einustu knæpu
í Reykjavík. Svo hef ég líka verið
nokkuð grimmur á skólaböllunum.
5NDARLEGASTA LAGABËNIN Álftagerðisbræður, Jesús hvað það er
súrt.
5PP¹HALDSLAGIÈ Å DAG Nákvæmlega núna er ég að hlusta á X-ið,
eitthvað rokklag í gangi þar sem
mér finnst mjög gott.
&INNST ÖÁR HVÅLA MIKIL ¹BYRGÈ ¹ ÖÁR
SEM FYRIRMYND UNGA FËLKSINS Síðan
hvenær er ég fyrirmynd unga
fólksins?
(EFURÈU ÅHUGAÈ AÈ VERÈA FYRSTI

PLÎTUSNÒÈURINN TIL AÈ L¹TA FRAMLEIÈA
DÒKKUR Å ÖINNI MYND Nei vá, ég er
orðinn svo agalega sver um mittið, það yrði mjög kjánaleg dúkka.
&INNST ÖÁR MIKILV¾GT AÈ FËLK DANSI
ÖEGAR ÖÒ ERT AÈ SPILA Það fer allt
eftir eventinu.
(VAÈ ER SKRÅTNASTA PARTÅ SEM ÖÒ
HEFUR SPILAÈ Å Eurovisionpartí á
vegum Hverfisbarsins árið 2003,
hluti af því var haldinn um borð
í hvalaskoðunarbátnum Eldingu
og ég var að dj-ast þar. Sem betur
fer spilaði ég með geisladiskum
en ekki plötum.
(EFURÈU FENGIÈ EINHVERJA VAFA
SAMA BËN Å STARFI Oft og mörgum
sinnum, þó ekki neitt siðlaust eða
glæpsamlegt. En ætli skondnasta
bónin sem ég hef fengið hafi ekki
verið þegar ofurölvi eldri maður
bað mig um að senda kveðju til
sonar síns sem bjó í Bolungarvík.
Hann hélt að ég væri að vinna í
útvarpinu.

2.990 {Âjg(#).%
FIREFLY ROOF SHIRT

;adiihijiiZgbVh`ngiV{]ZggV#
A^ijg/<g¨c`[aii#Hi¨gÂ^g/H"MA

FIREFLY DIRECTION JKT

;adiijg_V``^{]ZggVbZÂ
]Ziij#A^ijg/<g¨ccd\
hkVgijg#Hi¨gÂ^g/H"MA

5.990
{Âjg+#..%

100 %

VERÜVERND

FIREFLY
IMMOBILIZER HOOD

GZccY]ZiijeZnhV{
]ZggV#A^ijg/<g¨cd\
gVjÂ#Hi¨gÂ^g/H"MA

3.690
{Âjg)#).%

100 %

VERÜVERND

2.690 {Âjg(#'.%

1.690

2.990 {Âjg(#).%

FIREFLY VERT TEE

FIREFLY LINE SHORTS

7bjaaVgWdajg{]ZggV#
A^ijg/HkVgijgd\Wgcc#
Hi¨gÂ^g/H"MA

@kVgiWjmjg{]ZggV#A^ijg/<g¨cVg#Hi¨gÂ^g/H"MA
FIREFLY STRONG SHORTS

@kVgiWjmjg{]ZggVbZÂ\Âjb]a^ÂVgkhjb#
A^ijg/7gcVg#Hi¨gÂ^g/H"MA

100 %
VERÜVERND
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BETRI KAUP ê INTERSPORT
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FIREFLY JIMMY JKT

Aiijgd\k^cY]ZaYjg_V``^bZÂ]Ziij{]ZggV#
A^ijg/HkVgijgd\Wgcc#Hi¨gÂ^g/H"MA

4.690 {Âjg*#).%

5.990 {Âjg+#..%
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NORTHBROOK CHILTON JKT

NORTHBROOK PARSON JKT
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Myndi vilja skora á Gretti
Ásmundsson í sjómann
Hvert er takmarkið? Nirvana, jin og
jang.
Hvenær varstu hamingjusamastur?
þegar Þróttur komst upp ´97.
Hvað þolir þú ekki í fari annarra?
Miklar skapsveiflur.
Dýrmætasta
eignin?
Fluguveiðistöngin og nýju Adidas-skórnir mínir.
Hvar myndir þú búa ef þú hefðir algerlega frjálst val? Vogahverfinu í
Reykjavík.
Uppáhaldsplatan þín? Steve McQueen
með Prefab Sprout og Sheik Yerbouti
með Zappa.
Þú ert að fara á grímuball og mátt
fara í hvaða búning sem er. Í hverju
ferðu? Sem kokkur eða bakari.
Hvaða lifandi persónu berðu mesta
virðingu fyrir? Höllu minni og pabba.
Hvaða frasa ofnotar þú? Dísús kræst.
Ef þú ættir tímavél, hvert myndir þú
fara og af hverju? Ég myndi fara aftur á
landnámsöld í Skagafjörð og heilsa upp
á Gretti Ásmundsson og skora á hann í
krumlu eða sjómann.
Hvað gerir þig þunglyndan? Vextir.
Hvernig slappar þú af? Við árbakkann.
Áttu þér neyðarlegt leyndarmál?
Dire Straits og ég er hræðilega lélegur
í ensku. Og enginn veit hvað ég er þungur.
Ef þú hefðir ofurafl, hvert myndi þitt
vera? Ef afl mitt í kálfunum væri í samræmi við stærð gæti ég stokkið yfir
Berlínarmúrinn (frá vestri til austurs)
og dúndrað hátt og langt.
Hvað
er
uppáhaldsorðið
þitt?
Apassar.
Ef einhver myndi gera kvikmynd um
líf þitt, hver ætti að leika þig? Michael

¶2)¨*! '2¨!.
&5,,4 .!&. (ALLDËR 'YLFASON
&¨).'!22 'RÅÈARLEGA MERKI
LEGT ¹R -EÈAL ANNARS (EKLUGOS ÖORSKA
STRÅÈ OG "RASÅLÅA VARÈ HEIMSMEISTARI Å
FËTBOLTA
 (5.$!6!¨) &¾DDUR  JÒNÅ  Å
+ËPAVOGI &LYST Å 6OGAHVERFI Å 2EYKJAVÅK
 3TÒDENT ÒR -3  6INNUR ¹ ALLS
KONAR GEÈDEILDUM ²TSKRIFAST ÒR ,EIKLIST
ARSKËLA ¥SLANDS  +V¾NIST SAMA ¹R
(ÎLLU OG STOFNAR 'EIRFUGLANA 4VÎ BÎRN
'YLFI OG ,OVÅSA 3TARFAÈI SEM LEIKARI HJ¹
,2 Å NÅU ¹R HEFUR GEFIÈ ÒT FIMM PLÎTUR
MEÈ 'EIRFUGLUNUM OG GERT ¾VINTÕRI
FYRIR 3TUNDINA OKKAR OG FLEIRA OG FLEIRA
LEIKLISTARTENGT STÎFF ,EIKUR NÒNA 'RETTI Å
SAMNEFNDUM SÎNGLEIK

Caine, uppáhaldsleikarinn minn, en ef
hann væri of dýr þá bara Egill Helgason.
Hvaða lag myndir þú vilja láta spila í
jarðarförinni þinni? „Against All Odds“
með Phil Collins.
Hvernig viltu að fólk minnist þín?
Með því að setja Geirfuglana á fóninn.
Hvað er mikilvægasta lexían sem þú
hefur lært í lífinu? Það er aldrei sérhljóði með kommu yfir á undan ng og
nk.
Segðu okkur leyndarmál. Ceres 4
rakar sig undir höndunum.
!NNA -ARGRÁT "JÎRNSSON

(!,,$«2 '9,&!3/. ,%)+!2) ,EIKUR Å SÎNGLEIKNUM 'RETTI OG HLUSTAR MIKIÈ ¹ $IRE 3TRAITS

46” LCD sjónvarp
299.950,Algengt verð: 449.950,-

46”
KDL46V2000
SONY 46” LCD SJÓNVARP
V-lína
Live Colour Creation
BRAVIA Engine
Ótrúleg myndgæði

Sony Handycam
fyrir sumarið 2007

High Deﬁnition
stafræn myndbandstökuvél

139.950,-

HDRHC5
HD 1080i upptaka
Carl Zeiss Vario-Sonnar linsa
2,7” Clear Photo LCD Plus snertiskjár
HDMI

Stafræn tökuvél
með hörðum diski

79.950,-

DCRSR72
41 klst. Upptaka á 60GB harðan disk
3G fallvörn
2,7” Hybrid LCD snertiskjár
MemoryStick Duo

www.sonycenter.is sími: 588 7669
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Diskóljós og „meiköpp“ rassía í Íran

.JÎRÈUR 0 .JARÈVÅK SKRIFAR
UM ÅSLENSKT M¹L
)LLT VEÈUR
Ekkert fer jafn mjúkum höndum
um geð manns og illt veður. Hér
gekk hann í sjóþófnum stakki og
lekum skinnsokkum, erindislaust
í veðrið: hann gleypti rigninguna,
fann kalda vætluna niður um hálsmálið, saug seltudrífuna upp í
nefið. Honum létti í skapi, og hann
fann til þess með innilegum feginleik, að nú hlaut brátt að skipta
sköpum í lífi hans, á þennan veg
eða hinn. Ef til vill voru þau umskipti að gerast í leynum hugans
einmitt þessa stund.
Björn Th. Björnsson:
Virkisvetur (1959)
3MJÎRKLÅPA
Ég þakka Wincie Jóhannsdóttur
fyrir eftirfarandi pistil:
„Upp á síðkastið hafa stjórnmálaog fjölmiðlamenn tekið upp á því
að bendla hina ágætu afurð, smjör,
við einn af ógeðfelldari þáttum
pólitískrar umræðu. Hér á ég við
þá iðju að leggja sig fram um að
eyðileggja mannorð einstaklinga
sem eru andstæðingar eða keppinautar þess sem talar eða skrifar. Um er að ræða nokkurs konar
herferð, og kallast á mínu móðurmáli smear campaign. Fráleitt er
að kalla þessa iðju smjörklípu. Satt
má vera að orðið smyrja er samstofna eða skylt (cognate) orðinu
smear. Enska orðið er þó notað í
sambandi við t.d. fitu á gleraugum, kúk sem klessist á mann
þegar verið er að skipta um bleyju,
vélarolíu á frakkaerminni. Á slíkt
vel við orð þeirra sem fara þessa
leið í umræðunni. Ekki tala enskumælandi um smear þegar verið er
að smyrja sér brauðsneið eða undirbúa steikingu. Merkingarlega

væru ata, bía, klessa, maka miklu
nær. Er þetta kannski barasta bíuboðun? Ég auglýsi, sem sagt, eftir
orði sem ber með sér rétta aukamerkingu (connotation).“ Þessu er
hér með komið á framfæri.

4VENNAR STOFUR
stóð í fasteignaauglýsingu 15. apríl
og er nokkur nýjung í málfari. Og
16. apríl skrifar stjórnmálamaður í Fréttablaðið um „tvenn brýn
verkefni“. Á þá að segja einar
stofur? Ein verkefni? Orðið stofa
hefur sómt sér býsna vel sem eintöluorð og svo er einnig um verkefni. Oftar er farið rangt með fleirtöluorð eins og tónleikar og buxur.
Þetta er óneitanlega sérkennilegt.
%NGU VAR TIL SPARAÈ
sagði þáttastjórnandi í Ríkisútvarpinu 15. apríl í umfjöllun um
barrokktónlist og Lúðvík sólarkonung 14. og er auðvitað hrapalleg beygingarvilla. Ekkert er sparað og miklu til kostað.
Það verður bara að koma í ljós –
er ein tískutuggan þegar menn
vita ekkert. Má ekki lengur segja
„ég veit það ekki“ eða „því get ég
ekki svarað“?

"RAGHENDA
Kona sem ekki vill láta nafns getið
sendir þessa vorboðabraghendu:
Árla mjög á aprílmorgni
eitthvað vekur.
Er við gluggann einhver þytur?
Einn þar fugl á kvisti situr.
Óvandað málfar birtir ófullkomna hugsun. Hugsun er til alls
fyrst. Orðin birta hana.

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

Sumarið er komið og moskítóflugurnar með. Næturnar fara nú í það
að berjast við suðið í þeim í eyranu á mér og reyna að drepa þær
áður en þær bíta mig. Sumarfiðringur er kominn í fólkið og flestir
vilja bara vera úti að leika. Teheran hefur breytt um svip, trén urðu
græn á einni viku, bleik blóm eru
úti um allt og himininn fagurblár.
En þegar sólin byrjar að hita
fólkið verður íslamska dresskódið enn erfiðara fyrir stelpurnar.
Þegar maður er að kafna úr hita
vill maður helst rífa af sér slæðuna
og fara úr langermunum. Stelpurnar skipta yfir í þynnri jakka
og slæðurnar verða efnisminni.
En þá ákveður siðgæðislögreglan að herða aðgerðir og eftirlit.
Þær stelpur sem eru með of mikið
meiköpp, í of stuttum eða þröngum
jakka eða með of þunna eða litla
slæðu eru handteknar.
Núna sér maður á öllum torgum og helstu stöðum þar sem unga
fólkið kemur saman hóp af lögreglumönnum tilbúnum með rútu
til að sópa stelpunum upp í með
góðu eða illu. Í mollunum eru líka
leynilöggur, konur í svörtum chador, sem horfa rannsakandi augum
yfir mannskapinn. Ég er reyndar sammála því að sumar gellurnar mega slaka á stríðsmálningunni.
En það er hálf sorglegt að fylgjast
með yfirvaldinu fara offari í slæðurassíunni og stelpurnar verða
núna vinsamlegast að draga þær
fram á enni. Mér skilst reyndar
að svona rassía fari fram á hverju
sumri og svo slakni aftur á eftirlitinu.
Í rauninni er enginn staður fyrir
allt þetta unga fólk til að fara á og
engin skemmtun í boði. Ég bý við
Valiasr, lengstu götu í Teheran,
sem tengir borgarhluta frá suðri til

hrifnir af þessum Guði
norðurs og þar er rúntursem setur reglurnar.
inn. Þar keyra þau í hringi
Það er merkilegt að búa
á hverju kvöldi, blikka
í samfélagi þar sem fólkið
hvert annað og skiptast á
og þess viðhorf til lífsins
símanúmerum. Á Valiasr
er svo allt annað en það
er líka Jam-e-jam, minisem virðist á yfirborðmoll með veitingastöðum
inu. Fólkið er svo langt á
og kaffihúsum og þar eru
undan lögunum og reglunglingarnir eins uppstrílunum úr Kóraninum sem
aðir og hugsast getur. Þar (!..! "*®2+ ¥
ennþá er farið eftir.
fer fram tískusýning dauð- ¥2!.
Frá því ég kom hingað hef ég oft
ans. Allt það ýktasta úr persnesku
velt því fyrir mér af hverju það
tískunni, túberaðir toppar og tonn
eru marglituð diskóljós við endaf andlitsfarða, strikaðar augabrýr
ann á götunni minni sem blikka á
og háir hælar. Þar fer líka fram
hverju kvöldi og minna allt unga
pörun dauðans og allt snýst um að
fólkið sem fjölmennir á Valiasr á
komast á séns og það strax.
að það er ekkert diskótek í þessÍ Niavayran býr ríka fólkið og
ari borg. Enginn skemmtistaður.
þar er listamiðstöð með kaffihúsi
Í gærkvöldi keyrði ég þessa götu
sem artí týpurnar fjölmenna á. Þar
klukkan tvö um nótt, sem þýddi
er krúttkynslóð Teheran að finna.
að vera föst í traffík, bíl við bíl, og
Artí unglingarnir eru ofurtrendí og
varla hægt að komast áfram en það
dressa sig niður á jörðina, náttúruvar stórmerkilegt að fylgjast með
leg fegurð og þægilegur klæðnaðkrökkunum í bílunum, allir með
ur. Afslappað og kúl. Þessar tvær
rúðuna skrúfaða niður og tónlistina
senur eru algjörar andstæður. Það
í botni. Eins og að vera á skemmtier enginn millivegur í þessari borg.
stað í bíl.
Teheran er reyndar í húrrandi mótÞannig er líka stórkostlega aðsögn við sjálfa sig og lífið hérna
dáunarvert hvernig Teheran-búar
gæti ekki einkennst af meiri andhafa komið sér upp sannkölluðstæðum. En það sem þessir hópar
um partípleisum. Eldra og ríkara
eiga sameiginlegt er að vera á móti
fólkið býr í stórum húsum og heldíslömsku siðgæði og ungu krakkur risapartí. Að labba inn í sum
arnir eru upp til hópa ekki mjög
þessi partí er nákvæmlega eins og
að labba inn á skemmtistað; tónlist í botni, dansgólf og diskókúlur. Sumar íbúðir minna líka meira
á bari en íbúðir. Maður fer varla í
partí án þess að það sé plötusnúður að spila og stofurnar eru innréttaðar með dj-búrum og alvöru
barborðum. Fólk finnur alltaf einhverja leið. Undir yfirborðinu
leynist allt önnur Teheran.
hannabjork@gmail.com
hannabjork.blogspot.com
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þú gætir unnið
bíómiða fyrir tvo
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Þú sendir SMS skeytið
JA LAUSN LAUSNARORÐIÐ
á númerið 1900!
Dæmi hvernig SMS gæti
litið út ef svarið er Jón.
Þá sendir þú SMS-ið JA LAUSN JON.
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Dregið úr réttum svörum n.k.
ﬁmmtudag kl. 12. - 99 kr. smsið
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Lausn krossgátunnar er birt að viku liðinni á vefnum, www.gatur.net
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Flestar þjóðir há borgarastríð. Sum þeirra
enda með stofnun
sjálfstæðra
ríkja,
önnur með sáttum, öll með blóðsúthellingum. Gætu Íslendingar háð borgarastríð? Gæti hópur
manna og kvenna orðið
svo fráhverfur afgangi þjóðarinnar að hann tæki upp vopnaða baráttu gegn meðborgurum sínum?
Gætum við gengið í gegnum aðra
sturlungaöld?
Það er erfitt að sjá fyrir sér að
slíkt gerist. Vestmannaeyjar lýstu
yfir sjálfstæði undir forystu Árna
Johnsen og Björn Bjarnason sendi
þá varnarlið skáta af stað. Þeir

sökktu Herjólfi og kæmu sér upp
bækistöð í Surtsey þaðan sem þeir
létu sprengjum rigna yfir Heimaey. Pompei norðursins yrði þá líka
Sarajevó norðursins. Varla.
Kannski
að
landsbyggðinni
gremdist svo að flugvöllurinn
færi úr Vatnsmýrinni og hún fengi
aldrei nógu mikið af göngum, að
hún hæfi skæruhernað í fjöllunum
kringum Reykjavík? Höfninni yrði
lokað með Samherja-skipum og
Reykjavík sett í herkví? Ólíklegt.
Kannski fengi Reykjavíkurborg
nóg af því að borga undir vegakerfið og segði sig úr íslenska lýðveldinu. Akureyringar réðust á Reykvíkinga til að ná aftur gullforða
ríkisins (báðum stöngunum) úr
Seðlabankanum. Gunnar Birgisson

N 0ONDUS

reyndi að sætta stríðandi fylkingar en þar sem enginn skildi hvað
hann væri að segja færi allt í háaloft. Efa það.
Þegar öllu er á botninn hvolft
erum við svo fá, svo skyld, svo
blessunarlega herlaus að það virðist óhugsandi að Íslendingar myndu
nokkru sinni heyja innbyrðis stríð.
Samt er ég viss um að hægt er að
finna pistil eins og þennan í júgóslavnesku blaði frá 1990.
Við erum ótrúlega heppin að búa
á jafn friðsælu landi og Íslandi.
Þess vegna er svo sárt að stjórnvöld skuli taka þátt í tilgangslausum herferðum erlendis, sem gera
ekkert annað en stuðla að borgarastríði milli vina, nágranna, bræðra
og systra.
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SPJALDIÈ
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N 'ELGJAN

¶Ò HEFUR
%F ÖÒ V¾RIR Å
EITTHVAÈ UMFERÈINNI V¾RI
TIL ÖÅNS
LÎNGU BÒIÈ AÈ
M¹LS
SVIPTA ÖIG RÁTT
INDUNUM
(VAR
ER ÁG

6ILL EINHVER SEGJA
MÁR AF HVERJU SONUR
MINN FINNUR SÅFELLT
UPP ¹ NÕJUM LEIÈ
UM TIL AÈ HREKKJA
MIG

-!--!

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000

!F HVERJU ÖARF
MAMMA ALLTAF AÈ F¹
¹ST¾ÈUR FYRIR ÎLLU

%FTIR *ERRY 3COTT  *IM "ORGMAN

N (ANDAN VIÈ HORNIÈ

%FTIR 4ONY ,OPES

-IG LANGAR AÈ
PRËFA SVOLÅTIÈ
HERRAMENN ¡G VIL
AÈ EINN AF YKKUR
KOMI OG BIÈJI UM
LAUNAH¾KKUN

N +JÎLTURAKKAR

%FTIR 0ATRICK -C$ONNELL

En þetta er bara
blómavasi.

Þetta er tifandi
tímasprengja sem bíður
eftir því að springa! Enginn
köttur getur staðist þetta!

Hættu að
pína mig!

Bara
blómavasi!

N "ARNAL¹N
Kiss!

Ég skil ekki hvað er
svona slæmt.

%FTIR +IRKMAN3COTT

!
Ojbara!

Hvernig
fékkstu
Hannes til
að þvo sér í
framan?
Það er hernaðarleyndarmál!

NÝTÓNLIST

ÚRVALIÐ ER Í SKÍFUNNI

1.999
Pottþétt 43
Ýmsir

Eurovision 2007
Ýmsir - 2CD

1.890
Nine Inch Nails
Year Zero

1.890
Avril Lavigne
The Best Damn Thing

2.999
Nine Inch Nails
Beside You In Time

2.199

3.299
Bob Dylan
Don’t Look Back

KRINGLUNNI • SMÁRALIND • LAUGAVEGI

1.890
Wulfgang
Wulfgang

2.199
Ry Cooder
My Name Is Buddy

2.299
Black Dahlia
DVD
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Meðal viðburða á Listahátíð
í vor er tónleikauppfærsla
á óperu Hafliða Hallgrímssonar, Viröld fláa, sem
Sinfóníuhljómsveit Íslands
mun flytja ásamt átta
einsöngvurum. Efniviður
óperunnar er margslungnar
sögur rússneska fáranleikameistarans Daníil Kharms.

Kl. 13.00
Gjörningurinn Tökum höndum
saman fer fram við Reykjavíkurtjörn.
Borgarbúar og gestir eru hvattir til
þess að mæta og hjálpa til við að slá
hring um Tjörnina í nafni skilnings
og fordómaleysis. Ganga umhverfis
Tjörnina hefst klukkustund síðar.
Dagskrá þessi er liður í hátíðinni List
án landamæra.

MENNING FRETTABLADIDIS

Frá uppgröftrum
Mikil umskipti í fornleifarannsóknum á síðustu árum eru að
skila bráðabirgðaniðurstöðum og
þeim verður að skila til almennings og fræðasamfélagsins, heima
og heiman. Fornleifafræðingar
halda ráðstefnu í samvinnu við
Þjóðminjasafn Íslands í dag og
kynna bráðabirgðaniðurstöður úr
rannsóknum sem eru í gangi og
hefst hún kl. 13 í fyrirlestrasal
Þjóðminjasafnsins.
Þar er fjallað um rannsóknir
sem komnar eru til vegna framkvæmda, til dæmis á kumli í
Hringsdal, minjum sem hurfu í
lónið við Kárahnjúkavirkjun og
persónurannsókn á 17. aldar kotbónda. Garðar Guðmundsson
gerir grein fyrir rannsókn rústa
við Kárahnjúka. Fundur þeirra
var óvæntur og bendir til búsetu á
svæðum sem hingað til hafa verið
út úr kortinu. Margrét Hrönn Hallmundardóttir segir frá kotum í
Rangárþingi ytra. Þar hafa rústir
komið í ljós vegna uppblásturs og
er búið að gera svokallaða könnunarskurði gegnum þær. Guðrún
Alda Gísladóttir segir frá athugunum úr könnunarskurðum á Útskálum í Garði. Á Litlu-Núpum í landi
Laxamýrar í Aðaldal, S-Þingeyjarsýslu var grafið garðlög, tóft og
möguleg kuml. Howell M. Roberts
segir frá. Kristján Mímisson segir
frá rannsókn á 17. aldar býli á
Búðarárbakka í Hrunamannahreppi. Þá segir Oscar Alfred frá
rannsókn vegna framkvæmda við
tónlistarhúsið við Arnarhól. Stein-

&/2.,%)&!2 6)¨ +2!(.*²+! 'ARÈAR

'UÈMUNDSSON GERIR GREIN FYRIR BÒSETU
LEIFUM SEM FUNDUST OG ERU NÒ FARNAR
UNDIR VATN

unn Kristjánsdóttir mun að loknu
kaffihléi greina frá rannsókn á
tóft innan kirkjugarðsins á Hofi
í Vopnafirði. Rannsókn á bæjarstæði í Vatnsfirði, Djúp, kynnir
Guðrún Alda Gísladóttir.
Á Laugarfellsöræfum er í gangi
frumrannsókn á bæjarstæðum
Þórutófta, Sandmúla, Bálsbrekku
og Helgastöðum á Krókdal. Orri
Vésteinsson gerir grein fyrir uppmælingu og könnunarskurðum.
Að síðustu segir Adolf Friðriksson frá kumlum og mannvirkjum
í Hringsdal við Arnarfjörð.
Flestar þessar rannsóknir eru
bráðaaðgerðir og oft unnar undir
mikilli pressu verktaka sem verða
að gera hlé á framkvæmdum ef
minnsti grunur er um fornleifar.
PBB FRETTABLADIDIS

Hafliði segist alla jafna ekki sækja
mikið í bókmenntirnar sem innblástur fyrir sína tónlist en það sé
nauðsynlegt þegar kemur að óperunum. „Árum saman var ég að leita
að texta fyrir óperu, án þess að átta
mig á að hann beið mín í skúffu
hérna heima hjá mér,“ segir hann
sposkur. Þar á hann við rit eitt sem
góður kunningi hans færði honum
fyrir margt löngu og geymir texta
eftir rússneska rithöfundinn Daníil
Kharms. „Ég sá strax að þarna var
virkilega gott efni á ferðinni sem
gaman væri að nota einhvern tíma.
Tækifærið kom þegar ég var fenginn til að skrifa lítið leikhússtykki
fyrir leiklistarhátíð í Norður-Skotlandi. Þá skrifaði ég verk sem heitir „Örsögur“ og notaði nokkrar
sögur eftir Kharms. Verkið er flutt
af sögumanni og hljóðfæraleikurum og hefur farið nokkuð víða.“
Caput-hópurinn frumflutti verkið
hér heima árið 1999 og hefur tekið
það upp nokkrum sinnum, síðast
þegar höfundurinn hélt upp á sextugsafmæli sitt í Salnum.
Hópurinn hefur nú hljóðritað
verkið og eru líkur á að upptaka
sú verði gefin út á þessu ári. Þar
er sögumaðurinn enginn annar
en breski leikarinn Simon Callow, sannkallað kamelljón sem til
dæmis er minnst fyrir dæmalausa
frammistöðu í grínmyndinni Four
Weddings and a Funeral.
Hafliði segir að líkast til hafi einhver í Lübeck haft spurnir af verkinu því þaðan var haft samband við
hann og óskað eftir að hann semdi
óperu úr fyrrgreindu efni og varð
það úr. Hafliði jók við örsagna-verkið en óperan „Viröld fláa“ geymir fimmtán sögur úr sjóði Kharms.
Óperan var frumsýnd í Lübeck árið
2004 og hefur einnig verið sett upp
í Vínarborg.
Óperan fékk afar góðar viðtökur og var haft eftir einum gagnrýnanda að hún gæti orðið óperusviðinu það sem leikritið Beðið
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eftir Godot er leikhúsheiminum.
Tónlistin var sögð „blæbrigðarík, þétt, litrík og heit og meira að
segja fyndin“ og þykir hún smellpassa við sótsvartan húmor örsagna Kharms.
Tónskáldið útskýrir að stærsta
hlutverkið í óperunni sé skrifað fyrir annan tenórinn. „Hann er
ungur maður sem fer út í lífið og
verður fyrir ýmiss konar reynslu,
og ekki alltaf góðri. Það er alls
ekki út í hött að segja að hann sé
skáldið. Hann lendir upp á kant við
aðrar persónur verksins, er hundeltur og settur í fangelsi þar sem
hann deyr úr hungri. Það var einnig hlutskipti Kharms.“ Hafliði segir
að það sé farið um víðan völl í óperunni en ungi sögumaðurinn sé
stóri samnefnarinn. „Sögurnar í
óperunni eru gerólíkar, allt frá því
að lýsa hversdagslegum atburðum
yfir í gálgahúmor af furðulegustu
tegund. Í þeim er einnig oft mjög
óvænt áflog og skepnuskapur, alls
konar hugsunarlaust ofbeldi og inn
í þetta fléttast mild erótík. Sumar
sögurnar líkjast ævintýrum í einfaldleik sínum og í þeim eru líka
vísanir til skipulagðra glæpa eins
og áttu sér stað í Rússlandi á tímum
höfundarins.“
Titill verksins veldur heilabrotum en í samhengi við húmor og
áherslur Kharms er hann vel skiljanlegur. Hafliði segir að þýski titillinn „Die Wält der Zwischenfälle“
þýði „heimur tilviljana“ en Kharms
hafi á sínum tíma vísvitandi stafað
orðið „heimur“ rangt. „Ég tek mér
því þetta skáldaleyfi og kalla verkið
Viröld fláa til að endurspegla þessa
stafsetningu hans,“ segir Hafliði.
Það færist nú í vöxt að óperur
séu settar upp án leikbúnaðar og sú
verður raunin í maí. Hafliði segir

að slíkar uppfærslur séu ákveðinn
prófsteinn á óperur og þær sem fái
staðist það próf séu í eðli sínu nokkuð sterkar. Uppfærslan á Listahátíð verður raunar margmiðlunarsýning. Sögunum sjálfum verður
varpað á tjald á íslensku í þýðingum Árna Bergmanns og Hafliða og
einnig verður boðið upp á myndefni
sem unnið er úr öðrum uppfærslum óperunnar. Sonur tónskáldsins,
arkitekinn Andri Hafliðason, var
föður sínum innan handar við gerð
sjónefnisins. „Þar notum við myndir sem voru teknar í uppfærslunum í Lübeck og Vín ásamt myndum
af málverkum frá rússneska tímabili myndlistarmannsins Marcs
Chagall,“ segir Hafliði. Einnig verða
sýndar myndir frá tveimur rússneskum söfnum, hreyfimyndasafninu í Sharmnka sem nú hefur verið
flutt til Glasgow og safni sem kennt
er við ljóðskáldið Önnu Akhmatovu.
Hafliði segir að uppfærsla þessi
kallist þannig á við sýningar þöglu
myndanna þar sem boðið var upp á
myndefni, texta og tónlist.
Meðal söngvara í uppfræðslunni
í maí verða Hanna Dóra Sturludóttir, Davíð Ólafsson og tenórinn
Clemens Löschmann sem söng aðalhlutverkið í Lübeck.
Hafliði Hallgrímsson hefur um
áraraðir verið búsettur í Edinborg
í Skotlandi. Hann hefur í nægu að
snúast þessa dagana og kemst ekki
hingað heim til að fylgjast með æfingaferlinu fyrr en rétt á lokastigum þess. Í dag vill svo skemmtilega til að þar í borg verða haldnir
tónleikar í kirkju einni sem kenndir eru við grámunka en þar leikur
Fidelio-tríóið eingöngu verk eftir
Hafliða og er meiningin að efnisskrá þessi verði hljóðrituð og gefin
út á seinni stigum.
KHH

Þegar öllu er á botninn hvolft er

traust efnahagsstjórn
stærsta velferðarmálið

Nýir tímar - á traustum grunni

Stórir og mjúkir sófar frá HOME FEELING

Austria tungusófi
Stærð: 333cmX200cmXtungubr:112cm

188.000,-

Verð:
Fáanlegur í tweed og microfiber áklæði
Hægt að taka áklæði af og hreinsa

Ný húsgögn - stílhrein hönnun
Quant skápur
stærð: 100cmX40cmX105cm
Einnig fáanlegur í háglans svörtu
Verð:

77.000,-

Berlin leðurhornsófi m/tungu
Stærð: 265cmX336cmX150cm

298.000,-

Verð:
Einnig fáanlegur í brúnu og hvítu leðri

Mikið úrval af
háglans húsgögnum

Kingston hornsófi
Stærð: 322cmX220cmXtungubr:102cm

187.000,-

Verð:
Fáanlegur í microfiber áklæði
Hægt að taka áklæði af og hreinsa

Veggskápur
Br:160cmxD:32cmxH:35cm
Verð:

59.000,-

Borðstofuskenkir
Tvær stærðir
Br:180cmxD:50cmxH:85cm
Br:240cmxD:50cmxH:85cm
Verð frá:

124.000,-

Glerskápur
g

Br:120cmxD:50cmxH:200cm
Verð:

138.000,-

Háglans
sjónvarpsskenkur
Fáanlegur í stærðum:
240cmX50cmX45xm
180cmX50cmX45cm
120cmX50cmX45cm

77.000,-

Verð frá:
Einnig fáanlegir í hvítu háglans

Opið: mán-fös 10:00-18:00 - lau 10:00-16:00 - sun 13:00-16:00
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Hvar er menningarpólitíkin?

 APR LAU  SÕNING KL 
 MAÅ LAU  SÕNING KL 
 MAÅ FÎS  SÕNING KL 

„ÞAÐ ELSKA ALLAR KONUR HEIMSFRÆGA MENN“
GRETTIR

Miðasala 568 8000
www.borgarleikhús.is
grettir.blog. is
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Kosningar eru í nánd og fjölmiðlar keppast við að útlista áherslur
stjórnmálaflokkanna fyrir væntanlegum kjósendum. Hvarvetna blasa
við úttektir og greiningar, borgarafundir eru haldnir í beinni útsendingu og frambjóðendur kynntir í ítarlegum viðtölum. Rætt er um fiskveiðar, orkumál, landbúnað, utanríkismál, náttúruvernd, heilbrigðisog skólakerfi. En hvar er umræðan um menninguna?
Áhugann virðist a.m.k. ekki skorta hjá stjórmálaflokkunum sjálfum.
Allir hafa þeir ályktað í þá veru að menningin sé „dýrgripur hverrar
þjóðar“ (Framsókn), „vaxandi atvinnugrein og undirstaða lífsgæða“
(Samfylking), og allir vilja þeir hlúa að „gróskumiklu og litríku menningarlífi“ (Vinstri græn). En málið er einfaldlega ekki uppi á borðinu.
Flokkarnir láta undir höfuð leggjast að sinna menningarpólitík vegna
þess að fjölmiðlarnir kalla ekki eftir henni.

4ËNLISTARHÒS OG SKATTAÅVILNUN
Maður spyr sig til dæmis af hverju þeir frambjóðendur sem best eru
fallnir til að stýra spennandi umræðum um listir og menningu eru
ekki sýnilegri en raunin er. Hvar er Illugi Gunnarsson, píanóleikari
og stjórnarformaður Sinfóníuhljómsveitar Íslands? Hvar er Oddný
Sturludóttir píanókennari? Af hverju hampa flokkarnir ekki þessum
málsvörum íslenskrar menningar? Af hverju er það ekki eitt af „heitu
málunum“ fyrir allar kosningar í hvers konar menningarsamfélagi við
viljum búa?
Sinnuleysið stendur líka í vegi fyrir allri umræðu um það sem vel
hefur verið gert í menningarmálum á síðasta kjörtímabili, og hvað
hefði mátt betur fara. Hvorugur stjórnarflokkanna virðist t.d. neitt
sérlega stoltur af því að hafa komið tónlistarhúsinu í höfn. Og hvergi
eru ræddar ástæður þess að ekki hefur náðst þverpólitísk samstaða á
Alþingi um svo augljóst þjóðþrifamál sem skattaívilnun vegna framlaga til mennta- og menningarstarfs. Sjá ekki allir í hendi sér hvílík
lyftistöng það yrði fyrir allt þjóðlíf í landinu?
7AGNER OG STJËRNM¹LIN
Nýverið sá ég umfjöllun á franskri vefsíðu þar sem forsetaframbjóðendur voru spurðir um viðhorf sín til klassískrar tónlistar. Allir voru
á einu máli um að klassísk tónlist væri mikilvægur hluti af sjálfsmynd frönsku þjóðarinnar, að það þyrfti að efla listmenntun og gera
almenningi betur kleift að njóta þess sem í boði er. Nicolas Sarkozy
átti bestu tilþrifin: „Tónlist Mozarts og Beethovens náði kannski ekki
eyrum margra meðan þeir lifðu, en hvernig getum við látið eins og
verk þeirra séu ekki vinsæl? Fjöldi þeirra sem hafa heyrt þessa tónlist er einfaldlega ómælanlegur! Og jafnvel hörðustu rokksveitir nútímans byggja á hljómakerfinu sem Bach og Rameau festu í sessi.“
Það eru ekki aðeins franskir fjölmiðlar sem standa vaktina í menningarpólítíkinni. Ekki er langt síðan New York Times birti flennistóra umfjöllun um Condoleezzu Rice, píanóleikara og utanríkisráðherra Bandaríkjanna, þar sem tónlistarferill hennar var rakinn og
kíkt á kammeræfingu sem hún heldur á heimili sínu hálfsmánaðarlega. Mér er einnig minnisstætt opnuviðtal við Angelu Merkel í
Frankfurter Allgemeine Zeitung. Umræðuefnið var aðeins eitt: tónlist Richards Wagners. Merkel er ákafur Wagner-unnandi og þarna
notaði hún tækifærið og hvatti þýskan almenning til að kynna sér
verk meistarans.
Annar aðdáandi Wagners situr í ríkisstjórn Íslands: Björn Bjarnason. Þegar hann lá á sjúkrahúsi í febrúar síðastliðnum sagði hann
frá því á heimasíðu sinni að hann stytti sér stundir með því að hlusta
á Niflungahring Wagners, sem tekur um 16 klukkutíma í flutningi.
Það var ekki að spyrja að viðbrögðum fjölmiðla. Daginn eftir sagði
Blaðið frá því að Björn væri að gera allt vitlaust á deildinni með
því að spila háværar Wagner-óperur og hefði að lokum verið látinn
hafa heyrnartæki til að raska ekki ró annarra sjúklinga. Segir þetta
ekki allt sem segja þarf um íslenska menningarumræðu? Af hverju
var Björn ekki boðaður í forsíðuviðtal og spurður hvað honum þætti
svona heillandi við þessa miklu og hádramatísku tónbálka?
SKORUN TIL ÅSLENSKRA FJÎLMIÈLA
Hér er staðreynd: Íslenskir fjölmiðlar stjórna íslenskri stjórnmálaumræðu. Þetta er ekki síst raunin síðustu vikur fyrir kosningar. Hér
er önnur staðreynd: Öflugt menningarlíf er forsenda auðugs mannlífs.
Menningin er mælistika á það hvar við stöndum í tilverunni, enda eru
þjóðir heims metnar eftir því hvert menningarstig þeirra er. Íslenskir
frambjóðendur geta örugglega tjáð sig um þessi mál á jafn skilmerkilegan hátt og Angela Merkel eða Nicolas Sarkozy. Það þarf bara að
spyrja réttu spurninganna. Íslenskir fjölmiðlar eru vinsamlegast
beðnir um að taka sig á.

Barnadagskrá og kvikmyndasýningar
í tilefni af 100 ára afmæli
Astrid Lindgren í Norræna húsinu og Tjarnarbíói.
Norræna húsið:
Laugardag 28. apríl og sunnudag 29. apríl
kl. 14:00 báða dagana.
Aðalsteinn Ásberg Sigurðsson segir frá Astrid Lindgren,
syngur lög og segir sögur af eftirminnilegustu persónum
höfundarins. Að auki verður sýnd stuttmynd um
Kalla á þakinu.
Enginn aðgangseyrir.
Tjarnarbíó:Sunnudag 29. apríl kl. 15:00 Ronja ræningjadóttir
Sunnudag 29. apríl kl. 17:00 Börnin í Ólátagarði
Mánudag 30. apríl kl. 17:00 Bróðir minn Ljónshjarta
Sunnudag 6. maí kl. 15:00 Börnin í Ólátagarði
Mánudag 7. maí kl. 17:00 Ronja ræningjadóttir
Aðgangseyrir kr. 500.
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Ástir og vindmyllur
Hin
nýstofnaða
barokksveit
Camerata Drammatica heldur
tónleika í Íslensku óperunni í
kvöld undir yfirskriftinni „Af
ást og vindmyllum“. Sveitin leikur tónlist eftir Händel, Telleman, Gasparini og fleiri í kvöld
en markmið hennar er að flytja
stærri verk frá barokk- og klassíska tímabilinu, allt frá hljómsveitarverkum til perlna óperutónbókmenntanna.
Í sveitinni eru félagar úr Bachsveitinni í Skálholti auk ungs
fólks sem hefur lagt stund á sérnám í túlkun tónlistar á upprunaleg hljóðfæri. Hljómsveitin var
stofnuð í samstarfi við Íslensku
óperuna haustið 2006.
Meðlimir sveitarinnar eru
starfandi á ýmsum sviðum tónlistarlífsins bæði hér heima sem
og erlendis og leika reglulega
með hópum á borð við Sinfóníu-

;67G>@6C'%%,

,!5'!2$!'52  APRÅL 

4«.!2  50025.!,%' (,*«¨&2)

.ÕSTOFNUÈ BAROKKSVEIT LEIKUR VERK EFTIR
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hljómsveit Íslands, Solistenensemble Kaleidoskop, Nordic
Affect, Alþjóðlegu barokkhljómsveitina í Haag, Kammersveitina Ísafold, New Dutch Academy,
Caput og Kammersveit Reykjavíkur.
Tónleikarnir hefjast kl. 20.
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Málþing um sköpun og "Allt annað"
í Listamiðstöðinni Straumi, í dag 28. apríl kl. 10:00 - 12:00
Frummælendur
Sveinn Hannesson framkvæmdastjóri Samtaka iðnaðarins, Berglind Hallgrímsdóttir framkvæmdastjóri Impru, 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 í
Fræði og framkvæmd í leiklistardeild LHÍ og Haukur Halldórsson frá Víkingahringnum í Straumi

Samræður frummælenda og gesta að loknum framsögum
Fundarstjóri: Katrín Jakobsdóttir, varaformaður Vinstrihreyﬁngarinnar - græns framboðs
Allir velkomnir!

SPROTATORG

MEÐ ÍSLENSKUM FRUMKVÖÐLUM
í kosningamiðstöð Vinstri grænna að Grensásvegi 16A, þéttoﬁn dagskrá frá 13:00 – 17:00
Frumkvöðlar og aðrir hugmyndaríkir
Mundi design fatahönnun, Húfur sem hlæja, Shiva vistvænn fatnaður, Græni hlekkurinn, Akur grænmeti í áskrift,
Birna Þórðardóttir Menningarganga Birnu, Bjargey Ingólfsdóttir heilsupúðar, Gámaþjónustan og margt ﬂeira.

Tónlist, skemmtun og uppákomur.
Allir velkomnir!
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Kate elskar okkur allar
Nú bíða flestar tískudrósir í ofvæni eftir því að fatalína gyðjunnar
sjálfrar – Kate Moss loves Top Shop – rati í Top Shop verslanir Lundúnaborgar í næstu viku. Ekki nóg með það, heldur mun TopShop lína
fröken Moss einnig fást í musteri kúlsins – Colette í París – frá og með
2. maí. Og Guð er oss svo náðugur að eftir örfáar vikur kemur línan
meira að segja til Íslands.
Eftir því sem ég hef séð frá bæklingum Top Shop og viðtölum við
hina væntanlegu frú Doherty er línan, tja, mjög … Moss. Stelpuleg
snið, níðþröngar gallabuxur, rokk og ról. Eiginlega alveg eins og við
sjáum Kate í Hello-blöðunum: vesti, hlýrabolir, þægilegar mokkasínur og snákalegir svartir kjólar. Stóra spurningin er hvort það er góð
hugmynd að láta einhvern sem hefur aldrei lært fatahönnun búa til
heila línu fyrir risavaxna verslunarkeðju. ( Eins og til dæmis Madonna
sem gerði fremur misheppnaða línu fyrir H&M). Kate Moss mun alltaf líta vel út í hverju sem henni dettur í hug að fara í. Það er hennar
starf (sem og annarra fyrirsætna) að láta hvaða flík sem er slá í gegn
á mynd. En mun hin venjulega unga kona einnig vera sexí í (nú stel ég
kvóti frá Patsy í Absolutely Fabulous) „mínikjólum sem munu leyfa
heiminum að leika kvensjúkdómalækninn þinn“? Og erum við virkilega
spenntar fyrir kjól sem lætur Kate Moss líta út eins og Kate Moss? Ég
yrði miklu hrifnari af því til dæmis að sjá kjól sem myndi láta Siv Friðleifsdóttur líta út eins og Kate Moss. Ég er skíthrædd um að fara að
sjá hundruð kvenna í „hotpants“, þröngum vestum, hvítum hlýrabolum með engum brjóstahaldara undir sem halda að þær muni virkilega
líta alveg út eins og Kate Moss. Hundruð ungra kvenna með þá von í
brjósti að þær muni lifa svalara og betra lífi ef þær bíða í tveggja tíma
röð fyrir utan Top Shop eftir gallastuttbuxum. Tíminn mun leiða í ljós
hvort það er vel heppnað að fá fyrirsætu til að hanna fatalínu fyrir almúgann eða ekki. Markaðshugmyndin hjá peningagúrúunum er allavega snilld. Samt bíð ég auðvitað tryllingslega spennt eftir Moss-kjól
sem virðist búinn til eingöngu úr pínulitlum plasttíglum. Mossarinn er
greinilega ekki alveg af baki dottin.
Fylgist svo með frekari umfjöllun frá mér næstu helgi um hvenær
Kate Moss loves TopShop-línan kemur til landsins. Spennan eykst.

PEYSUR EINFALDLEGA NOTAÈAR SEM OFURSTUTTIR
KJËLAR
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SÝND Í REGNBOGANUM

Í sumar og næsta haust hafa hönnuðir fengið innblástur frá „pin-up“
stúlkum fimmta áratugarins og endurskapað þær fyrir tuttugustu og
fyrstu öldina. En hvað er eiginlega
pin-up stúlka? Hún er fögur og íturvaxin stúlka sem pryðir fjöldaframleiddar myndir sem karlmenn, og
sérstaklega hermenn í seinni heimstyrjöldinni, hengdu upp á vegg eða
skáp í dapurlegri vosbúð stríðsins. Þessar stúlkur voru fyrirsætur, leikkonur eða söngkonur
og fyrsta og frægasta „pinup“ skvísan var leikkonan
Betty Grable. Hún þótti
vera með afburða fallega fótleggi og var oft
mynduð í dansbúning
eða örstuttum „hot
pants“
buxum.
Listamaðurinn Alberto

„Engin mynd mun skelfa eða
heilla þig jafnmikið á þessu ári!“
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„Ráðgáta sem á sér engan líka!“
- Empire

KLIPPIÐ HÉR!

Ekkert hlé

2

Minna af auglýsingum

ANNABJORNSSON FRETTABLADIDIS
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- Total Film

1

Vargas varð einnig frægur fyrir að
teikna ímyndaðar „fullkomnar“ pinup stúlkur sem urðu svo þekktar
sem „Vargas“ stúlkurnar. Þröngar
stuttbuxur sáust víða á tískusýningum bæði fyrir sumarið og haustið,
Chanel notaði þær í pallíettuútfærslum fyrir strendur og sumar en Miuccia Prada sendi stúlkurnar sínar
niður pallana í þröngum kasmírpeysum, stuttbuxum og með glæsilega túrbana. Ef þú ert ekki með
langar lappir þá er einfalt að endurskapa „Pin-up“ lúkkið með fallega gamaldags kjólum með smáherðapúðum og þröngu mitti, eins
og hjá hönnuðunum Ralph Lauren og
Carolina Herrera. Auðvitað er líka
skemmtilegt að vera Vargas stúlka
innanklæða með fallegum gamaldags undirfötum sem fanga glamúr
fyrri tíma.

3

Engin truﬂun
- Ekkert hlé á góðum myndum

2 fyrir 1 allar frumsýningarhelgar gegn framvísun þessarar úrklippu.

AF TEIKNINGUM
LISTAMANNSINS
!LBERTO 6ARGAS
p VINS¾LDA
VEGGSKREYTING
HJ¹ UNGUM
MÎNNUM ¹
FIMMTA ¹RATUGN
UM

2AUÈIR H¾LAR KLIKKA
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VERÈA S¾TAR Å SUMAR
VIÈ HVÅTA KASMÅR
PEYSUFR¹ :ÎRU
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Þrjár bækur á sófaborðið
Ljósmyndarinn Mario Testino hefur
tekið einstök portrett af frægum einstaklingum, og meðal annars fangað
Kate Moss, Gisele Bundchen, Gwyneth
Paltrow, Díönu prinsessu og Madonnu
á filmu. Myndir hans eru eins konar
skrásetning á poppmenningu samtímans og nú getur hinn ófrægari almenningur borið þessar gyðjur augum í bókinni „Let Me In!“ (www.taschen.com)
Bókin sýnir mikið af óuppstilltum og
skemmtilegum myndum af frægu
fólki sem gerir það einhvern veginn …
mannlegra. Önnur bók sem er helguð
fyrirsætum og frægu fólki er Face of
Fashion (www.aperture.org), en í henni
er að finna portrettmyndir eftir fræga
ljósmyndara eins og Steven Klein,
Paolo Roversi, Mario Sorrenti og Cor-

inne Day. Meðal
verka í bókinni eru
frægu nektarmyndirnar sem Corinne
Day tók af Kate
Moss og myndir Steven Klein af
Madonnu að hnykla
vöðvana … og svo
síðast en ekki síst fyrir þá sem vilja innsýn inn í hinn brjálaða heim tískunnar:
Happy Birthday Glamour Puss! (www.
oneeyedjackspublishing.com) sem er
256 síðna svört-hvít ljósmyndabók tekin
í afmælisveislu Jean Paul Gaultier í
október af Michel Haddi. Stórskemmtilegar myndir af frægu fólki að gretta
sig framan í myndavélina eða af tískuliðinu svolgrandi í sig kampavín. AMB
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= Forvarnir eru besta leiðin!

FR¹ 0RADA

Ráðstefna um forvarnir gegn
kynferðislegu ofbeldi gegn börnum
í Kennaraháskóla Íslands dagana
24. og 25. maí 2007
Skráning er hafin á www.blattafram.is
Markmið ráðstefnunnar er að skoða allar leiðir sem mögulegar eru til að fyrirbyggja kynferðislegt ofbeldi gegn
börnum. Þegar um er að ræða forvarnir gegn kynferðislegu
ofbeldi gegn börnum festumst við oft í mannlegum
viðbrögðum. Þessi viðbrögð geta verið ótti, reiði og
afneitun. Við sem leggjum fram tillögur um að þessi mál séu
rædd, blátt áfram og í dagsljósinu, berum einnig ábyrgð á
því að sýna gott fordæmi. Við gerum það með því að vekja
athygli á þeim fjölda leiða sem við getum farið til þess að
fræðast um og fyrirbyggja ofbeldi af þessu tagi.

Ráðstefnan fer fram á ensku og er öllum opin!
.252 ¥
!.$! 35.$
&!4.!¨!2

0RADA VAR MEÈ
FLOTTAR ÒTF¾RSLUR AF
MINI STUTTBUXUM
VIÈ SMART JAKKA
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Samstarfsaðilar: Barnaverndarstofa, Félag heyrnarlausra,
Háskólinn í Reykjavík, Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra,
Þroskahjálp, Stígamót og Neyðarlínan 112.
Verð: 9.500 kr., 5.500 kr. fyrir nema
Fundarstjóri: Guðrún Ebba Ólafsdóttir grunnskólakennari

Nánari upplýsingar og dagskrá ráðstefnunnar
er að finna á blattafram.is

ÅSKUR HNÁSÅÈUR
MEÈ ÖRÎNGU
BELTI &R¹ :ÎRU

&IMM LEIÈIR AÈ
PIN UP LÒKKINU
 3TUTTBUXUR FYRIR Ö¾R DJÎRFUSTU
NOTIST VIÈ H¹H¾LAÈA SKË OG EIN
FALDAR PEYSUR
 'AMALDAGS UNDIRFÎT STËRAR
N¾RBUXUR KORSELETT OG SOKKA
BELTI
 (NÁSÅÈ ÖRÎNG PILS MEÈ AÈ
SNIÈINNI PEYSU OG ÖRÎNGU BELTI
Å MITTIÈ
 +JËLAR Å S SNIÈI ERMASTUTT
IR MEÈ VÅÈU HNÁSÅÈU PILSI OG
ÖRÎNGU MITTI
 &ALLEG GAMALDAGS GREIÈSLA EÈA
AUKAHLUTIR Å H¹RINU FJAÈRASKRAUT
EÈA JAFNVEL TÒRBAN

Bragi Guðbrandsson Forstjóri Barnaverndarstofu setur
ráðstefnuna.

Félag heyrnarlausra, Valdís Ívarsdóttir kynnir rannsókn
félagsins.

Shirley Paceley, M.A. Forvarnir gegn kynferðisofbeldi
gegn fötluðum og greindarskertum börnum. Samkvæmt
erlendum rannsóknum er talið að tölurnar séu um 50%
hærri en ofbeldi gegn ófötluðum börnum. Paceley
kynnir leiðir til að tryggja öryggi barna með sérþarfir.

Robert E. Longo, MRC, LPC. Tíðni, tafarlaus íhlutun og
meðferð. Sá hópur sem fer örast vaxandi í kynferðisafbrotum eru ungmenni sem gera sig sek um kynferðislega
misnotkun. Longo kynnir það nýjasta í meðferð ungs
fólks.

John C. Patterson, Senior Program Director. Áhættumat
er hluti af forvörnum. Staðreyndin er sú að kynferðisafbrotamenn/-konur sækjast eftir því að vinna með
börnum. Patterson fer yfir ráðningarferlið og umsjón
með starfsmönnum sem vinna með börnum.

David Burton MSW, Ph.D. Burton hefur stundað rannsóknir með ungum og fullorðnum gerendum í mörg ár
og gert mjög athyglisverðan samanburð á rannsóknum
sem og úttekt á meðferðarúrræðum.

www.blattafram.is

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. 3.30, 5.45, 8 og 10.15 B.I. 14 ÁRA
kl. 3.30, 5.45, 8 og 10.15
kl. 3.30, 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. 2 og 4
kl. 2, 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. 3, 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. 3 og 6 B.I. 7 ÁRA
kl. 3 og 6
kl. 3 og 6 B.I. 7 ÁRA

NEXT
SHOOTER
PERFECT STRANGER
ÚTI ER ÆVINTÝRI ÍSLENSKT TAL
TMNT

kl. 6, 8 og 10 B.I. 14 ÁRA
kl. 8 og 10.15 B.I. 16 ÁRA
kl. 6 B.I. 16 ÁRA
kl. 4
kl. 4

MIÐASALA Í BORGARBÍÓ Á

450 kr. í bíó!

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

Gildir á allar sýningar í
Regnboganum merktar með rauðu

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000

Vilja endurreisa Rósenberg
Tvennir tónleikar undir yfirskriftinni Reisum Rósenberg verða
haldnir um helgina til að stuðla
að uppbyggingu tónleikastaðarins
Café Rósenberg, sem skemmdist
illa í bruna á dögunum.
„Við höfum fengið æðislegar viðtökur alls staðar og bjuggumst alls
ekki við þessu,“ segir Birgitta Káradóttir, sem skipuleggur tónleikana.
Hún segir afar mikilvægt að rekstur Rósenberg haldi áfram. „Það
er ekki hægt að flokka Rósenberg
sem skemmtistað heldur er þetta
fyrst og fremst menningarstaður og hann hefur gert mikið fyrir

tónlistarmenninguna.“
Báðir tónleikarnir verða haldnir
í Loftkastalanum. Þeir fyrri verða
í kvöld klukkan 21.00 og þar koma
meðal annars fram KK og Frakkarnir, Villi Naglbítur, Tómas R. Einarsson og Halli Reynis. Á síðari tónleikunum annað kvöld, sem hefjast klukkan 20, verða Megasukk,
Sviðin jörð, Helgi Valur og Andrea
Gylfadóttir á meðal flytjenda.
Aðgangseyrir er 2.000 krónur ef
keyptur er miði á aðra tónleikana
en 3.000 ef keypt er á báða. Miðapantanir eru í síma 863-5591 (Birgitta) og 697-8203 (Sara).
FB

-%'!35++ (LJËMSVEITIN -EGASUKK
SPILAR Å ,OFTKASTALANUM ANNAÈ KVÎLD
&2¡44!",!¨)¨4%)452

SPARbíó

laugardag og sunnudag

SparBíó* — 450kr
35..! $®'' 3'%)23$«44)2 3IGURVEG

ARI SÅÈUSTU HÎNNUNARKEPPNI (AGKAUPA
SITUR Å DËMNEFNDINNI Å ¹R
&2¡44!",!¨)¨(!2)

Úrslit hönnunarkeppni
ráðast í dag

BLADES OF GLORY KL. 1:40 Í ÁLFABAKKA (TRYGGÐU ÞÉR MIÐA Í TÍMA)

ANNAR ÞESSARA TVEGGJA

HEFUR
HEILA....
...Á STÆRÐ VIÐ HNETU !
MR BEAN KL. 1:40 Í ÁLFABAKKA OG KLUKKAN 2 Á AKUREYRI

MEET THE ROBINSONS KL. 1:30 Í ÁLFABAKKA OG KL. 2 Á AKUREYRI OG KEFLAVÍK

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.
WILD HOGS KL. 1:30 Í ÁLFABAKKA

SparBíó*

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

Meira á www.kreditkort.is/klubbar

Úrslit í hönnunarkeppni Hagkaupa verða kynnt fyrir framan verslun Hagkaupa í Smáralind
klukkan 17 í dag. Þetta er í annað
skipti sem verslunin stendur fyrir
slíkri keppni, en í fyrra bar hönnuðurinn Sunna Dögg Ásgeirsdóttir
sigur úr býtum.
Yfir 300 tillögur bárust í keppnina í ár. Keppt var í hönnun á
grafík og verður vinningsframlagið prentað á fatnað fyrir alla
aldurshópa. Fatnaðurinn verður
svo seldur í verslunum Hagkaupa
undir vörumerki sigurvegarans.
Þeir tólf hönnuðir sem komust í
undanúrslit munu allir sýna tillögur sínar í Smáralindinni í dag.
Í dómefnd sitja fjórir fulltrúar
Hagkaupa ásamt listamanninum
Erpi Eyvindarsyni og Sunnu Dögg
Ásgeirsdóttur.

HEIMSFRUMSÝNING
Fór beint
á toppinn
í U.S.A

SPRENGHLÆGILEG
MYND FRÁ
BEN STILLER !

“Líﬂegur og hugvitssamlegur spennutryllir”

((((
SV MBL

“Fyrsti sumarsmellurinn í ár”

(((

MMJ KVIKMYNDIR.COM
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.1:40-3:40-5:50-8-10:10

BLADES VIP

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

SHOOTER

kl. 5:30 - 8 - 10:30

Háskólabíó
NEXT

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

B.i.14

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

B.i.12

BREACH

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

B.i.12

BECAUSE I SAID SO

kl. 5:50 - 8:10

Leyfð

TÍMAMÓT

kl. 6 - 8 - 10

Leyfð

300.

kl. 10:30

B.i.16

/ KEFLAVÍK

/ KRINGLUNNI

/ AKUREYRI

MR. BEAN´S HOLIDAY

kl. 1:40 - 4 - 6 - 8

Leyfð

NEXT

kl. 4 - 6 - 8 - 10

B.i.14

BLADES OF GLORY

kl. 4 - 6 - 8 - 10

Leyfð

BLADES OF GLORY

kl 4 - 6 - 8 - 10

B.i.12

ROBINSON... M/- ÍSL TAL

kl. 1:30 - 3:30 - 4 - 6

Leyfð

BLADES OF GLORY

kl. 2-4 - 6 - 8:10 - 10:20

B.i.12

SHOOTER

kl. 8 - 10:20

B.i. 16

MEET THE ROBINSSON

kl. 2

Leyfð

B.i.16

WILD HOGS

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

BREACH

kl. 8 - 10:20

B.i.12

b.i 7

kl. 1:50 - 4

kl. 4 - 6

Leyfð

MR. BEAN´S HOLIDAY

kl. 2 -4

Leyfð

THE GOOD SHEPERD kl.10:10

ROBINSON FJÖ... M/- ÍSL TAL

MR. BEAN´S HOLIDAY

Leyfð

B.i.12

BRIDGE TO TEREBITHIA

kl. 2

Leyfð

MEET THE...M/- ENSKU Tali

kl. 6:10

Leyfð

MEET THE ROBINSONS

kl. 2

Leyfð

BECAUSE I SAID SO

kl. 8

Leyfð

THE MESSENGERS

B.i.16

HAPPILY NEVER AFTER

kl. 2

Leyfð

THE MESSENGERS

kl. 8 - 10

B.i.16

kl. 8 - 10:10

B.i.12

NORBIT

kl. 2

Leyfð

DIGITAL-3D
DIGITAL-3D
DIGITAL-3D
DIGITAL-3D

&2¡44)2 !& &«,+)
2APPARANUM 3NOOP $OGG
HEFUR VERIÈ MEINUÈ LAND
VIST Å STRALÅU 3NOOP SEM
HEITIR RÁTTU NAFNI #ALVIN
"ROADUS ¹TTI AÈ VERA
KYNNIR ¹ -46 VERÈ
LAUNAH¹TÅÈINNI ÖAR Å
LANDI EN EKKERT VERÈUR

AF ÖVÅ VEGNA VAFASAMRAR FORTÅÈ
AR HANS
,EIKKONAN !NGELINA *OLIE VAR
STÎDD Å 7ASHINGTON ¹ DÎGUNUM
TIL AÈ VEKJA ATHYGLI ¹ ALÖJËÈ
LEGUM SAMTÎKUM SEM
BERJAST FYRIR VELFERÈ BARNA
3AMTÎKIN OPNUÈU HÎFUÈ

STÎÈVAR SÅNAR Å 7ASHINGTON OG ERU
AÈ BERJAST FYRIR ÖVÅ AÈ "ANDA
RÅKJASTJËRN VEITI AUKNU FJ¹R
MAGNI TIL M¹LEFNISINS b¶ETTA ER
GLEÈILEGUR DAGUR ¶AÈ ER EKKI
OFT SEM ÖESSI BÎRN F¹ Ö¹ AT
HYGLI SEM ÖAU EIGA SKILIÈ Å
ÖESSARI BORG m SAGÈI *OLIE

+ARL "RETAPRINS VERÈUR EKKI VIÈ
STADDUR MINNINGARTËNLEIKA UM
$ÅÎNU PRINSESSU FYRRVERANDI
EIGINKONU SÅNA SEM SYNIR
ÖEIRRA 6ILHJ¹LMUR OG (ARRY
¾TLA AÈ HALDA ¹ 7EMBLEY
Å JÒLÅ ¶¹ VERÈA LIÈIN TÅU ¹R
SÅÈAN $ÅANA FËRST Å BÅLSLYSI

 MEÈAL ÖEIRRA SEM KOMA FRAM
VERÈA 3IR %LTON *OHN 2OD
3TEWART OG 3TATUS 1UO +ARL
SEGIST VERA OF GAMALL FYRIR
SVONA TËNLEIKA OG ¾TLAR ÖESS
Å STAÈ AÈ VERA VIÈSTADDUR
MINNINGARATHÎFN UM
$ÅÎNU  ¹GÒST
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 ¥! LEITAR AÈ LEIKMÎNNUM
3KAGAMENN HAFA EKKI ÒTILOKAÈ AÈ STYRKJA SIG FYRIR ¹TÎKIN Å
,ANDSBANKADEILDINNI Å SUMAR &YRR Å VIKUNNI KOM 'UÈJËN
¶ËRÈARSON ÖJ¹LFARI LIÈSINS HEIM FR¹ "RETLANDI ÖAR SEM
HANN VAR AÈ SKOÈA LEIKMENN SEM G¾TU HUGSANLEGA GENGIÈ
TIL LIÈS VIÈ ¥! 'ÅSLI 'ÅSLASON FORMAÈUR REKSTRARSTJËRNAR
MEISTARAFLOKKS ¥! SAGÈI VIÈ &RÁTTABLAÈIÈ
AÈ VERIÈ V¾RI AÈ VINNA Å ÖESSUM
M¹LUM b ÖESSARI STUNDU VITUM
VIÈ Å RAUN EKKI MIKIÈ OG EKKI
VÅST AÈ VIÈ F¹UM NÕJA LEIKMENN
¹ÈUR EN MËTIÈ HEFST %N VIÈ
ERUM MEÈ NOKKUR M¹L Å
SKOÈUN B¾ÈI MEÈ LEIKMENN
FR¹ %NGLANDI SEM OG ANNARS
STAÈAR FR¹ m SAGÈI 'ÅSLI

SPORT FRETTABLADIDIS

Mótlætið hefur þroskað mig sem persónu
,ANDSLIÈSMAÈURINN !RNAR ¶ËR 6IÈARSSON
HEFUR GERT L¹NSSAMNING VIÈ HOLLENSKA 
DEILDARLIÈIÈ $E 'RAAFSCHAP 3AMNINGURINN
TEKUR GILDI Å SUMAR EN LIÈIÈ ER ¹ LEIÈ Å ÒRVALS
DEILDINA OG LEIKUR ÖAR ¹ N¾STU LEIKTÅÈ
b-ÁR LÅST VEL ¹ ÖETTA $E 'RAAFSCHAP ER
KLÒBBUR SEM HEFUR YFIRLEITT VERIÈ Å ÒRVALS
DEILDINNI EN HEFUR FLAKKAÈ ¹ MILLI DEILDA
UNDANFARIN ¹R &ÁLAGIÈ LENTI Å ERFIÈLEIKUM FYRIR
NOKKRUM ¹RUM EN HEFUR UNNIÈ MARKVISST Å
SÅNUM M¹LUM SÅÈASTLIÈIN TVÎ ¹Rm
!RNAR ¶ËR KL¹RAR ÖVÅ TÅMABILIÈ HJ¹ NÒVER
ANDI FÁLAGI SÅNU 4WENTE &# SEM HANN ER
SAMNINGSBUNDINN Å TVÎ ¹R Å VIÈBËT (ANN
BÕST ÖË EKKI VIÈ AÈ F¹ AÈ SPILA MIKIÈ MEIRA
MEÈ LIÈINU Å VOR EN HANN HEFUR AFAR F¹ T¾KI
F¾RI FENGIÈ ¹ TÅMABILINU
!RNAR LÁK Å ¹TTA OG H¹LFT ¹R MEÈ ,OKEREN Å
"ELGÅU EN HANN SÁR EKKI EFTIR ÖVÅ NÒ AÈ HAFA

FARIÈ FR¹ FÁLAGINU b!LLS EKKI ¡G GERÈI GËÈAN
SAMNING VIÈ 4WENTE OG ÖAÈ VAR KOMINN TÅMI
TIL AÈ BREYTA TIL m SAGÈI !RNAR ¶ËR
(ANN SEGIR ÖAÈ ALVEG LJËST AÈ HANN SÁ
EKKI AÈ FARA TIL $E 'RAAFSCHAP TIL AÈ SITJA
¹ BEKKNUM ÖAR b4WENTE VILDI EKKI
LEYFA MÁR AÈ FARA FRÅTT FR¹ LIÈINU OG
HELST VILDI ÖAÈ HALDA MÁR %N ÁG
HEF EKKI MIKINN ¹HUGA ¹ AÈ VERA
¹FRAM Å ÖEIRRI STÎÈU SEM ÁG
HEF VERIÈ Å UNDANFARIÈ ¹R
¡G FËR ÖVÅ FRAM ¹ AÈ VERA
LEIGÈUR TIL ANNARS LIÈ OG
Ö¹ KOM UPP ¹HUGI HJ¹
ÖJ¹LFARA $E 'RAAFSCHAP
(ANN VIRÈIST HAFA MIKLA
TRÒ ¹ MÁR OG VILDI F¹
REYNSLUMIKINN LEIKMANN TIL AÈ LEYSA HLUT
VERK VARNARSINNAÈS MIÈJUMANNSm

$E 'RAAFSCHAP ER MEÈ KAUPRÁTT ¹
!RNARI ¶ËR AÈ LOKNUM SAMNINGSTÅM
ANUM EN HANN SEGIR AÈ AÈALATRIÈ
IÈ SÁ AÈ HANN F¹I AÈ SPILA FËTBOLTA ¹
NÕ b2ÁTT EFTIR AÈ ÁG KOM TIL 4WENTE
Å FYRRA VAR SKIPT UM ÖJ¹LFARA
OG S¹ NÕI HEFUR EKKI MIKLA
TRÒ ¹ MÁR 3VONA ER FËT
BOLTINN BARA OG FLEST
IR KNATTSPYRNUMENN
LENDA Å ÖESSU EIN
HVERN TÅMANN ¹
FERLINUM ¡G ER
¹N¾GÈUR MEÈ
AÈ ÖESSU SÁ AÈ
LJÒKA EN ÖAÈ ER LJËST
AÈ ÖETTA HEFUR ÖROSKAÈ MIG
MIKIÈ SEM PERSËNUm

&( OG 6ALUR Å ÒRSLITUNUM
Undanúrslit Lengjubikar karla fóru fram í gær. FH vann 4-1 sigur á HK á meðan að Valur unnu Víkinga, 1-0. Afleitar aðstæður voru á Stjörnuvellinum í gær.
&«4"/,4) Undanúrslit Lengjubik!¨ "2!''!34 "¾ÈI ENSKA LANDSLIÈIÈ OG

.EWCASTLE ÖURFA ¹ /WEN AÈ HALDA
./2$)# 0(/4/3'%449

%NSKA ÒRVALSDEILDIN

Owen spilar á
mánudaginn
&«4"/,4) Michael Owen spila að

öllum líkindum sinn fyrsta leik
síðan á HM þegar Newcastle
heimsækir Ívar Ingimarsson
og Brynjar Björn Gunnarsson í
Reading.
Owen hefur ekkert spilað síðan
að hann sleit krossbönd í leik
gegn Svíum á HM og hefur aðeins
náð að spila 11 leiki fyrir félagið síðan að félagið keypti hann frá
Real Madrid.
Owen hefur þó skorað 7 mörk
í þessum leikjum og ætlar sér að
komast í enska landsliðið á ný. ËËJ

²23,)4 ,%)+*! ¥ '2
Lengjubikar karla
&( (+
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ars karla fóru fram í gærkvöldi og
er ljóst eftir leiki kvöldsins að FH
og Valur munu mætast í úrslitaleiknum á Stjörnuvelli á þriðjudaginn kemur. FH vann góðan
sigur á HK, 4-1, og Valsmenn unnu
skoruðu eina mark leiks síns gegn
Víkingum á sama tíma.
Leikur FH og HK fór fram á
Stjörnuvelli og voru aðstæður
varla boðlegar. Hitastigið var ekki
hátt og vindkæling þó nokkur þar
sem allhvasst var, sérstaklega í
síðari hálfleik.
Leikurinn byrjaði fjörlega því
strax á 8. mínútu kom Sigurvin Ólafsson Íslandsmeisturunum með
föstu skoti úr vítateig eftir laglegan samleik við Matthías Vilhjálmsson. FH-ingar voru með
mikla yfirburði í upphafi leiks og
fengu þó nokkur færi til að bæta í
forskotið.
HK-ingum óx ásmegin eftir því
sem á leið og Oliver Jaeger skoraði jöfnunarmark þeirra á lokamínútu hálfleiksins.
Vindurinn átti eftir að spila
stórt hlutverk í síðari hálfleik
og má segja að hann hafi skipt
sköpum í báðum mörkunum sem
komu snemma í honum. Á 52. mínútu skoraði Davíð Þór Viðarsson
með skoti utan teigs en vindurinn
breytti stefnu boltans og blekkti
Gunnleif Gunnleifsson, markvörð
HK.
Það sama var upp á teningnum tíu mínútum síðar en þá
skoraði Sigurvin beint úr hornspyrnu. Gunnleifur var í boltanum en skyndilega feykti vindurinn
honum í markið án þess að Gunn-

!NJA !NDERSEN OG -ICHAEL ,AUDRUP

!5¨5. (%,'!3/. 6ERÈUR ¹ HLIÈARLÅN
UNNI FRAMAN AF MËTI
&2¡44!",!¨)¨% «,

!UÈUN (ELGASON

Missir af fyrstu
leikjunum
&«4"/,4) Auðun Helgason mun

ekki geta leikið með Íslandsmeisturum FH í upphafi Landsbankadeildarinnar. Hann gekkst
undir kviðslitsaðgerð í fyrradag og verður af þeim sökum frá
í nokkrar vikur. „Þetta kemur á
versta tíma en ástandið var orðið
það slæmt að ég varð að fara í aðgerð. Ég er að vonast til að verða
orðinn klár í byrjun júní.“
Þetta er gríðarlegt áfall fyrir
FH og Auðun sjálfan sem var frá
allt síðasta tímabil vegna krossbandaslita. Hann hafði stefnt að
því að spila með FH-ingum strax
frá fyrsta leik.
ES¹

,EIKMANNAM¹L ¶RËTTAR
3)'526). 34452 3IGURVIN «LAFSSON $AVÅÈ ¶ËR 6IÈARSSON OG "JARKI "ERGMANN 'UNN

LAUGSSON FAGNA FYRRA MARKI ÖESS FYRSTNEFNDA GEGN (+ Å G¾R

leifur fékk nokkru við ráðið.
Varamaðurinn Atli Guðnason
gulltryggði svo sigur FH á 84.
mínútu er hann komst inn í sendingu varnarmanns HK til Gunnleifs í markinu. Hann lék auðveldlega á Gunnleif og renndi boltanum í autt markið.
Birkir Már Sævarsson skoraði eina mark Vals gegn Víkingum í gær en það kom á 89. mín-

&2¡44!",!¨)¨!.4/.

útu. Hann fylgdi eftir skoti Pálma
Rafns Pálmasonar og skaut boltanum í autt markið.
Jafnræði var með liðunum í
fyrri hálfleik sem var heldur tíðindalítill. Leikurinn var opnari og
skemmtilegri eftir hlé og fengu
bæði lið sín færi. Valsmenn juku
pressuna eftir því sem á leið og
uppskáru sigurmarkið undir lok
leiksins.
ES¹

Pólverji til liðs
við Þrótt
&«4"/,4) 1. deildarlið Þróttar

hefur samið við pólska leikmanninn Rafal Adam Suida og mun
hann leika með liðinu í sumar.
Suida fór með Þrótti í æfingaferð til Spánar fyrir skemmstu
en hann hefur verið búsettur hér
á landi um skeið. Suida er 21 árs
gamall.
ES¹

&RAM OG (+ M¾TAST Å ODDALEIK UM S¾TI Å ÒRSLITALEIK DEILDARBIKARKEPPNINNAR

Saman inn í dönsku Stjarnan valtaði yfir meistarana
frægðarhöllina
¥¶2«44)2 Handboltakonan Anja

Andersen og knattspyrnumaðurinn Michael Laudrup hafa verið
tekin inn í 21 manns hóp bestu
íþróttamanna dönsku þjóðarinnar í gegnum tíðina.
Anja skoraði á sínum tíma 726
mörk í 133 landsleikjum með
Danmörku og varð ólympíu-,
Evrópu- og heimsmeistari með
liðinu auk þess að vinna norska
og þýska titilinn mörgum sinnum.
Laudrup gerði garðinn frægan hjá stórliðum Juventus, Bar-

celona og Real Madrid og varð
ítalskur, hollenskur og spænskur meistari á sínum ferli. Hann
skoraði alls 37 mörk í 104 landsleikjum fyrir Danmörku. Bæði
hafa þau verið á fullu í þjálfun
síðan þau hættu að spila.
Í tilefni af því að hafa verið
tekin inn í frægðarhöllina voru
gerðar glæsilegar marmarastyttur af báðum þessum litríku
og ógleymanlegu íþróttamönnum sem glatt hafa frændur vora
Dani svo margoft á síðustu áratugum.
ËËJ

Alþingiskosni ngar 2007
Hverju svara stjórnmálaflokkarnir
þegar spurt er um íþróttir ?

Svörin eru á

www.i si.is

(!.$"/,4) Stjarnan er komið í úrslit deildarbikarkeppni karla eftir
fjórtán marka stórsigur á nýkrýndum Íslandsmeisturum Vals
í gærkvöldi. Fram vann sömuleiðis stórsigur á HK, 36-24, og mætast liðin því í oddaleik á morgun
um sætið í úrslitaleiknum gegn
Stjörnunni.
Stjarnan leiddi með þremur
mörkum í hálfleik, 12-9, eftir að
hafa náð mest fimm marka forystu í leiknum. Í þeim síðari settu
Stjörnumenn á fullt og hreinlega
völtuðu yfir Valsmenn. Lokatölur
voru 31-17.
„Þetta var góður sigur, það er
óhætt að segja það,“ sagði Patrekur Jóhannesson, fyrirliði Stjörnunnar, eftir leik. „Við komum
grimmir til leiks og þetta var
nokkuð jafnt til að byrja með en
í síðari hálfleik keyrðum við yfir
þá. Það mætti segja að annaðhvort höfum við verið svona rosalega góðir eða þeir hafi ekki spilað af eðlilegri getu. Ætli það hafi
ekki verið beggja blands,“ sagði
Patrekur.
Valur varð Íslandsmeistari á
sunnudaginn síðastliðinn og átti

&*«24. -!2+! 3)'52 %RNIR !RNARSON REYNIR AÈ HALDA AFTUR AF 0ATREKI *ËHANNESSYNI Å
LEIK 3TJÎRNUNNAR OG 6ALS Å G¾R
&2¡44!",!¨)¨!.4/.

greinilega erfitt með að koma sér
aftur á jörðina fyrir deildarbikarkeppnina. Patrekur segir að tímasetning keppninnar sé í raun fáránleg. „Enda er búið að breyta
tímasetningu mótsins. Við vitum
það sjálfir að eftir að við urðum
bikarmeistarar í vetur komu
nokkrir leikir þar sem við vorum
ekki á tánum.“
Hann segir að Stjarnan ætli
sér sigur í deildarbikarnum. „Við

unnum bikarinn og gáfum deildina í raun frá okkur. Við gátum
því leyft okkur að undirbúa okkur
fyrir þetta mót.“
Patrekur á sér engan óskamótherja í úrslitunum. „Þetta eru allt
svipuð lið. Þó svo að við höfum
unnið Íslandsmeistarana með fjórtán mörkum erum við ekki fjórtán mörkum betri en þeir,“ sagði
hann.
ES¹
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4OPPLIÈIN Å ENSKU ÒRVALSDEILDINNI Å KNATTSPYRNU SPILA B¾ÈI Å H¹DEGINU Å DAG

Gjöfull leiktími fyrir Man. Utd
&«4"/,4) Manchester United og
Chelsea munu bæði spila hádegisleiki í ensku úrvalsdeildinni í dag.
Manchester United sækir Everton heim á sama tíma og Chelsea
tekur á móti Bolton.
Manchester United er með
þriggja stiga forystu á toppi deildarinnar þegar aðeins fjórir leikir
eru eftir. Stuðningsmenn United
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HEFUR SKORAÈ  MÎRK Å ,ENGJUBIKARNUM
Å VOR FLEIRI EN ÎLL LIÈ NEMA +2 SEM HEFUR
SKORAÈ ÖREMUR MÎRKUM FLEIRA

 OKT 7IGAN ÒTI
 DES -AN #ITY HEIMA
 FEB &ULHAM ÒTI
 MARS ,IVERPOOL ÒTI
 MARS "OLTON HEIMA

  SIGUR
  SIGUR
  SIGUR
  SIGUR
  SIGUR

geta verið bjartsýnir fyrir leikinn því liðið er búið að vinna alla
fimm hádegisleiki sína til þessa í
vetur og markatalan í þeim er 13-4
Manchester-liðinu í vil. Það skiptir litlu þótt þrír af leikjunum hafi
farið fram á útivelli líkt og sá á
Goodison Park í dag.
Chelsea hefur leikið þrjá leiki á
þessum tíma, unnið tvo og tapað
einum en liðið hefur ekki verið
sannfærandi í 2-0 sigri á Sheffield United og 1-0 sigri á Tottenham. Tapleikurinn kom síðan gegn
Liverpool á Anfield í janúar.
Didier Drogba hjá Chelsea og
Cristiano Ronaldo hjá Man. Utd
eru einnig að keppast um gullskóinn en Drogba hefur þriggja

marka forskot fyrir leiki dagsins.
Ronaldo hefur skorað tvö mörk í
hádegisleikjum en Drogba á hins
vegar enn eftir að komast á blað
í þeim, líkt og allir sóknarmenn
Chelsea því það eru miðju- og
varnarmennir Michael Ballack,
Frank Lampard og Ricardo Carvalho sem hafa skorað þessi þrjú
mörk.
Alex Ferguson, stjóri United,
var allt annað en ánægður með
þau ummæli sem Jose Mourinho,
stjóri Chelsea, hefur látið falla að
undanförnu. „Hann virðist vera í
sinni persónulegu krossferð. Það
hefur komið mér á óvart að ekki
hafi verið gripið til refsiaðgerða
vegna þessa.“
ËËJ
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,ENGJUBIKAR KVENNA Å FËTBOLTA

Tvíhöfði í dag á
Stjörnuvelli
&«4"/,4) Áhugamenn um kvenna-

knattspyrnu fá frábært tækifæri
til að kanna stöðuna á bestu liðum
landsins þegar undanúrslitaleikir
Lengjubikars kvenna fara fram á
Stjörnuvelli í dag.
Valur mætir Keflavík klukkan
14.00 og klukkan 16.15 spila erkifjendurnir KR og Breiðablik.
Valskonur hafa verið í miklum
ham í keppninni og unnið alla
fimm leiki sína með markatölunni 32-3.
Valur vann Keflavík 4-1 í riðlakeppninni. KR vann 5-1 stórsigur
á Blikum í riðlakeppninni og hafa
því Kópavogsstúlkur harma að
hefna í leiknum í dag. Blikar hafa
titil að verja og hafa unnið deildabikar kvenna oftast allra liða. ËËJ

Besta ávöxtun
í heimi!

$(, DEILD KARLA Å HANDBOLTA

Helgi trúbador

Jón aftur heim

TIL HAMINGJU!

(!.$"/,4) Jón Þorbjörn Jóhann-

esson er á heimleið og hefur
samið við Fram í DHL-deild
karla.
Jón Þorbjörn hefur leikið með
Skjern í Danmörku undanfarin ár
en hann hefur búið í Danmörku
undanfarin sex ár.
Jón lék alls 87 leiki fyrir Skjern
en hann hóf feril sinn í Danmörku
með HF Sönderborg í dönsku annarri deildinni. Jón er 199 cm á
hæð og 105 kg en hann er fæddur
árið 1982.
ËËJ

„Ég fylgdist spennt með textavarpinu“, segir íslensk kona,
sem fékk ein 13 rétta á Evrópuseðlinum og landaði 11,7
milljónum króna með aukavinningum. Þessi heppna kona
þurfti einungis 30 raðir til að hala inn allan fyrsta
vinninginn ein, en aukavinningarnir voru einnig drjúgir.
„Síðustu mínúturnar í sænsku leikjunum voru rosalegar“,
segir hún kampakát, en hún tippar reglulega.

FJÁRFESTU Í TIPPINU

Dæmi um ávöxtun*

40.000
Séður fjárfestir keypti 300 kr. sjálfvalsmiða í síðustu viku. Fjárfesting
sem skilaði 11,7 milljón krónum.
3«&).. 3TEVEN 'ERRARD MUN HORFA ¹ LEIK

Hvar ávaxtar þú þitt fé?

,IVERPOOL Å DAG HEIMA Å STOFU

Fjárfestu þar sem stóru tækifærin
liggja. Nýr getraunaseðill í hverri viku
á sölustöðum og www.getraunir.is.
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Gerrard hvíldur

35.000
30.000
25.000
20.000

&«4"/,4) Rafael Benítez ætlar að

15.000

HVÍTA HÚSIÐ / SÍA - -9111

hvíla lykilmenn Liverpool á móti
Portsmouth í dag fyrir seinni
undanúrslitaleikinn gegn Chelsea í næstu viku. Fyrirliðinn
Steven Gerrard, varnartröllið
Jamie Carragher og markvörðurinn Jose Reina munu allir sitja
heima og hvíla lúin bein. „Við
leggjum aðaláhersluna á að komast í úrslitaleik Meistaradeildarinnar. Það væri gott að enda í 3.
sæti í úrvalsdeildinni en að komast til Aþenu væri miklu betra,“
sagði Rafael Benítez, stjóri Liverpool. Chelsea vann fyrri leikinn 10 og þarf Liverpool því að skora
að minnsta kosti tvö mörk í seinni
leiknum á Anfield.
ËËJ

38.900%

10.000
5.000

0
*Heimild: www.sjodir.is. Ávöxtun í fortíð tryggir ekki ávöxtun í framtíð.

18,7%
Sparisjóðurinn
Íslenskur
hlutabréfasjóður

19,4%
Kaupþing
ÍS–15

19,4%
Íslenskar getraunir
1x2 – 300 kr. sjálfval

Glitnir
Sjóður 10

18,2%
Landsbankinn
Úrvalsbréf
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 !NTONIO "ANDERAS
!NTONIO VAR H¾FILEIKARÅKUR Å FËTBOLTA ¹
¾SKU¹RUM OG ¾TLAÈI SÁR AÈ VERÈA
ATVINNUMAÈUR 3¹ DRAUMUR END
AÈI ÖË ÖEGAR HANN FËTBROTNAÈI
FIMMT¹N ¹RA GAMALL EN UPP ÒR
ÖVÅ KVIKNAÈI LEIKLISTAR¹HUGI (ANN
FËR AÈ LEIKA Å LEIKRITUM Å LITLU LEIKHÒSI
Å -ALAGA EN VAR NOKKRU SINNUM
HANDTEKINN VEGNA RITSKOÈUNAR
SEM ALGENG VAR Å LANDINU Å
VALDATÅÈ &RANCOS !NTONY LEIKUR
Å MYNDINNI 4HE -ASK OF :ORRO Å
3JËNVARPINU KL 
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Úr útvarpi í sjónvarp með glæsibrag
&YRIR NOKKRUM ¹RUM VAR SAGT AÈ STYSTI LJËSKUBRANDARINN V¾RI &INNUR
)NGËLFSSON %NGUM DATT Å HUG AÈ ÖETTA GRÅN V¾RI GRÅMULAUS ¹R¹S ¹
GERVALLT KARLKYNIÈ HELDUR PARTUR AF PËLITÅSKU SKENSI 2ISASKREF Å KVEN
RÁTTINDABAR¹TTU V¾RI AÈ H¾TTA AÈ LÅTA ¹ ALLT SEM ORKAR TVÅM¾LIS OG SAGT
ER UM KONUR Å SVIÈSLJËSINU SEM LIÈ Å AÈ HALDA KONUM Å HEILD NIÈRI %N
ÖETTA ER VÅST FJÎLMIÈLAPISTILL
b'EFUM ÖEIM FR¹B¾RT KLAPP n SAGÈI KYNNIRINN -ENN ERU MISLENGI AÈ
FINNA FJÎLINA SÅNA 3EGJAST VERÈUR EINS OG ER AÈ "YLGJAN SÒ VINS¾LA
ÒTVARPSSTÎÈ HEFUR SJALDNAST VERIÈ MJÎG INNBL¹SIÈ FYRIRB¾RI "YLGJU
BOLTARNIR SVOKÎLLUÈU HAFA ¾TÅÈ HAFT ARFLEIFÈ *ËNS OG 'ULLA Å H¹VEG
UM (AFA EKKI MIKIÈ TIL M¹LANNA AÈ LEGGJA (AFA ENGAN ¹HUGA
¹ ÖVÅ -EST SVONA P¾LINGAR UM HVORT ÖETTA DISK
ËLAGIÈ EÈA HITT SÁ BETRA HVAR SÁ BESTA PARTÅIÈ
HVAÈ SÁ Å TÅSKU OG EF MENN ERU Å MIKLU STUÈI
Ö¹ M¹ ATHUGA HVORT *ËHANNES ¹ FËÈURBÅLNUM
EIGI NÕJAN DJËK ¹ TAKTEINUM 3VO N¹TTÒRLEGA SELJA
ÕMSAN VARNING %N ÖR¹TT FYRIR INNIHALDSLEYSIÈ HEFUR
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Við kynnum með stolti

%VA OCH !DAM
(¹DEGISFRÁTTIR
"OLD AND THE "EAUTIFUL
,EITIN AÈ STR¹KUNUM

¶EGAR %VA HITTI %ASTWOOD %INKA
VIÈTAL 3TÎÈVAR  VIÈ EINA SK¾RUSTU (OLLY
WOOD STJÎRNU OKKAR TÅMA LEIKARANN OG LEIK
STJËRANN #LINT %ASTWOOD %VA "ERGÖËRA 'UÈ
BERGSDËTTIR SËTTI ÖESSA MIKL GOÈSÎGN HEIM
OG R¾DDI VIÈ HANN UM GERÈ MYNDARINN
AR &LAGS OF /UR &ATHERS OG VERU HANS HÁR ¹
LANDI EN EINS OG KUNNUGT ER VAR STËR HLUTI
MYNDARINNAR TEKINN UPP ¹ ¥SLANDI 
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 &EVER 0ITCH ST ¹ VELLINUM "R¹È
FYNDIN OG RËMANTÅSK MYND MEÈ ÖEIM $REW
"ARRYMORE OG *IMMY &ALLON Å AÈALHLUTVERK
UM ,INDSEY OG "EN ERU ¹STFANGIN EN ÖAU
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KOMA TIL MEÈ AÈ STJËRNA LEITINNI OG VELJA Ö¹
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ÒTVARPSSTÎÈIN NOTIÈ VINS¾LDA ¶ETTA ER SVONA STEMNING UM EKKI NEITT
SEM FËLK UPP TIL HËPA VIRÈIST KUNNA AÈ META
!NNAÈ D¾MI UM FYRIRB¾RI Å FJÎLMIÈLUM SEM ER STEMNING UM EKKI
NEITT ER ÅÖRËTTIR OG ÅÖRËTTAFRÁTTAMENN bTTUÈ ÖIÈ VON ¹ AÈ VINNAm /G
b(VERNIG ER TILFINNINGINm ¶ETTA ER N¹TTÒRLEGA EKKI UM NEITT ÖANNIG
3TEMNING UM EKKI NEITT ¹ BETUR HEIMA Å SJËNVARPI EN ÒTVARPI
AÈ MÅNU VITI %ITTHVAÈ BER FYRIR AUGU OG ¹ FIMMTUDAGSKVÎLD
MEÈAN ÁG VAR AÈ BÅÈA EFTIR (OUSE ÖEIM FR¹B¾RA Ö¾TTI Ö¹ LENTI
ÁG ËFORVARANDIS ¹ 3KËLAHREYSTI ¹ 3KJ¹ EINUM ,INDASKËLI VANN
VERÈSKULDAÈ (VERJIR VORU EKKI M¾TTIR ÖAR SEM KYNNAR AÈRIR EN
"YLGJUBOLTARNIR ¥VAR 'UÈMUNDSSON OG 'ULLI (ELGA /G VORU
HELDUR BETUR ¹ HEIMAVELLI !LGERLEGA FR¹B¾RIR /G Ö¹ ALLT Å
EINU RANN UPP FYRIR MÁR LJËS %ÈLILEGT OG FALLEGT SKREF
¹ FRAMABRAUTINNI FYRIR "YLGJUBOLTA ER AÈ GERAST
ÅÖRËTTAFRÁTTAMAÈUR Å SJËNVARPI /G ÅÖRËTTAFRÁTTA
MENNIRNIR SEM FYRIR ERU (VERT FARA ÖEIR ¥ &RAM
SËKN OG SVO ¹ ÖING EINS OG 3AMÒEL ®RN
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 -ORGUNSTUNDIN OKKAR 
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 3AMANTEKT HELSTU FRÁTTA VIKUNN
AR ¹ . %NDURSÕNT ¹ KLUKKUTÅMA FRESTI TIL
 ¹ 3UNNUDAG
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Å DAG

$AGSKR¹ ALLAN SËLARHRINGINN

R O S S I N I

 5PPHITUN E
 %VERTON -AN 5TD BEINT
  VELLINUM MEÈ 3NORRA -¹
 0ORTSMOUTH ,IVERPOOL BEINT
  VELLINUM MEÈ 3NORRA -¹
 -AN #ITY !STON 6ILLA FR¹ Å DAG
 #HELSEA "OLTON FR¹ Å DAG
 7IGAN 7EST (AM FR¹ Å DAG
 -IDDLESBROUGH 4OTTENHAM FR¹
 $AGSKR¹RLOK

hágæðavörulínu í sælkeramat sem er aðeins
unnin úr besta mögulega hráefni.
Þessa dagana með

20% kynningarafslætti

Reyktar laxalundir og laxaflök

Silunga- og laxahrogn
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&EVER 0ITCH
2ËMANTÅSK GAMANMYND
MEÈ ÖEIM $REW
"ARRYMORE OG *IMMY
&ALLON Å AÈALHLUTVERKUM
,INDSEY OG "EN VIRÈ
AST EKKI EIGA MIKIÈ SAM
EIGINLEGT EN ÖEGAR ÖAU
KYNNAST FALLA ÖAU SAM
STUNDIS HVORT FYRIR ÎÈRU
-EÈ VORINU F¾R ,INDSEY
HINS VEGAR AÈ SJ¹ ALVEG
NÕJA HLIÈ ¹ "EN EN HANN
ER HAFNABOLTAFÅKILL OG LÅF
HANS STJËRNAST ALFARIÈ
AF ÖVÅ HVERNIG SÅÈASTI LEIKUR "OSTON 2ED 3OX FËR ¶EGAR LÅÈUR ¹ SUMARIÈ FER
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BOLTA &LENSBURG +IEL
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 -EISTARADEILDIN MEÈ 'UÈNA
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 3P¾NSKI BOLTINN UPPHITUN
 3P¾NSKI BOLTINN !TL -ADRID
"ETIS

 3P¾NSKI BOLTINN 6ALENCIA
2ECREATIVO

 "OX /SCAR $E LA (OYA GEGN
2ICARDO -AYOR

 "OX &LOYD -AYWEATHER GEGN :AB
*UDAH

 (NEFALEIKAR "OX .IKOLAY 6ALUEV
2USLAN #HAGAEV

 .ÕJAR EIGNIR .ÕJUSTU EIGNIRNAR ¹
MARKAÈNUM SÕNDAR

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

 &JÎLBÕLI OG H¾ÈIR ,ITLAR OG MEÈAL
STËRAR EIGNIR SÕNDAR

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

 &RIKVARTER  !USTRALIENS 0ERLE 
.INJA 4URTLES 4IDSREJSEN  4ROLDSPEJLET 
,OVENS VOGTERE  "ÐRNEBL¾KSPRUTTEN 
5NGDOMSPROGRAM  6IFTEN  46 !VISEN
 0OUL -ARTINSEN KAVALKADE  &ORESTILLINGER
 &ÐR MELODI GRAND PRIX  "OOGIE ,ISTEN
 $IG OG MIG  (IV STIKKET UD MED -ASTER
&ATMAN  &ÐR SÐNDAGEN  (ELD OG ,OTTO
 +AJ OG !NDREA ER MEGET SM½  $E STORE
KATTE  46 !VISEN MED VEJRET  3PORT.YT
MED %- I "-8  .½R LÐVERNE KOMMER TIL BYEN
 -ATADOR  +RIMINALKOMMISS¾R "ARNABY
 #ONVICTION  3PEEDWAY )TALIENS 'RAND
0RIX  "OOGIE ,ISTEN  -ORTEN  $EN
LILLE RÐDE TRAKTOR

 -IKKES KLUBBHUS  3KRIMMEL 3KRAMMEL
 +½RNI OG "ÐRNI  -¹N¹ID 46 3AMISK
BARNE TV  ,IGA  &ABRIKKEN  &ROKOST TV
 (JARTE I !FRIKA  +UNNSKAPSKANALEN
 $ET MULTINASJONALE SELSKAP  #ASABLANCA
 !DRESSE (ELSINGFORS  $OC -ARTIN 
3KRIMMEL 3KRAMMEL  %N GUL EN OG EN GRÐNN
EN  !MIGO  ,ÐRDAGSREVYEN  ,OTTO
TREKNING  (VILKET LIV  4OPP  
-ED HJARTET P½ RETTE STADEN  ,ÐVEBAKKEN
 6ETERIN¾R P½ SAFARI  +VELDSNYTT 
7ELCOME TO #OLINWOOD  3ILJE I 4YSKLAND 
3T½ OPP  $EN LILLE RÐDE TRAKTOREN  ,ISA
 4EDDY OG !NNIE  +ALLE OG -OLO
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 "OLIBOMPA H¼LSAR P½  -ECKAR -ICKE
 $AGENS VISA  :OÁ +ÁZAKO  )
-UMINDALEN  +ARAMELLI  3AGOTR¼DET 
+LISTER  !MIGO  (J¼RNKONTORET  2OBINS
 $ÎDEN TUR OCH RETUR  -ITT I NATUREN
 0LUS  3ARAS KÎK  3VENSKA SLAG
 5PPDRAG 'RANSKNING  %N ODÎDLIG
MAN  )NFÎR %UROVISION 3ONG #ONTEST 
 $ISNEYDAGS  "RÎDERNA ,EJONHJ¼RTA
 7ALLACE  'ROMIT -AGNIFIKA MACKAP¼RER
 2APPORT  3PORTNYTT  3TINA 
"ROTTSKOD &ÎRSVUNNEN  4HE 2OBINSONS 
(AUTE COUTURE %N HEMLIG V¼RLD  2APPORT
 -OTOR 6- I SPEEDWAY  3JU V½GADE LIVET
 3¼NDNINGAR FR½N 364  "OLI"OMPA

6IÈ M¾LUM MEÈ 4HE &OR
GOTTEN 3TÎÈ  "ÅË KL 
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4HE &ORGOTTEN ER HROLLVEKJANDI
SPENNUMYND Å ANDA 4HE 3IXTH 3ENSE
6ERÈLAUNALEIKKONAN *ULIANNE -OORE
LEIKUR KONU SEM F¾R Ö¾R UPPLÕSING
AR SKÎMMU EFTIR ANDL¹T SONAR SÅNS AÈ
HANN HAFI ALDREI VERIÈ TIL OG MINNING
ARNAR UM HANN SÁU HUGARBURÈUR EINN
(ÒN NEITAR AÈ TRÒA ÖESSUM SKELFILEGU
TÅÈINDUM OG EINSETUR SÁR AÈ SANNA
TILVIST SONAR SÅNS !ÈALHLUTVERK LEIKA
*ULIANNE -OORE #HRISTOPHER +OVAL
ESKI OG -ATTHEW 0LESZEWICZ *OSEPH
2UBEN LEIKSTÕRIR
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 ,AUGARDAGUR TIL LUKKU
 -ORGUNFRÁTTIR
 -ÒSÅK AÈ MORGNI DAGS
 ²T UM GR¾NA GRUNDU
 +ROSSGÎTUR
 6IKULOKIN
 (¹DEGISÒTVARP
 (¹DEGISFRÁTTIR
 6EÈURFREGNIR
 ,AUGARDAGSÖ¹TTURINN
 4IL ALLARA ¹TTA
 'L¾TA
 -EÈ LAUGARDAGSKAFFINU

 /RÈ SKULU STANDA
 &IMM FJËRÈU
 !UGLÕSINGAR
 ,AUMUSPIL
 $¹NARFREGNIR OG AUGLÕSINGAR
 +RINGUM KVÎLDIÈ
 3TEFNUMËT
 ¥SLENSK ÖJËÈMENNING "ËKMENNTIR
 0IPAR OG SALT
 /RÈ KVÎLDSINS
 &LAKK
 $ANSLÎG
 ²TVARPAÈ ¹ SAMTENGDUM R¹SUM TIL
MORGUNS
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Sigmundur Ernir milli steins og sleggju

Óttar Norðfjörð
!LDUR  ¹RA
3TARF 2ITHÎFUNDUR
&JÎLSKYLDA ¥ SAMBÒÈ
&ORELDRAR 3VERRIR .ORÈFJÎRÈ OG
!LENA & !NDERLOVA ARKITEKTAR
"ÒSETA  2EYKJAVÅK
3TJÎRNUMERKI 6ATNSBERI
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ar Orkuveituhúsið. Blaðið hefur
undir höndum bréf sem Sigmundur Ernir reit til Orkuveitunnar þar
sem þetta kemur fram auk afsökunarbeiðni á „ósanngjörnum“ ummælum Egils.
Í samtali við Fréttablaðið segist Sigmundur Ernir
ekki tjá sig um mál einstakra starfsmanna. „Það
er bara regla.“
Egill hefur ekki
í hyggju að
draga í land
3)'-5.$52
%2.)2 "AÈST

«TTAR GAF Å VIKUNNI ÒT STËRSKEMMTILEGA BËK
SEM HEITIR *ËN SGEIR OG AFM¾LISVEISLAN

1

„Ég kannast ekki við að hafa fengið
neitt tiltal. Mér dettur ekki í hug að
biðjast afsökunar á að segja sannleikann um þessa byggingu sem er
táknmynd pólitískrar spillingar,“
segir Egill Helgason.
Í gær greindi Fréttablaðið frá
því að Sigmundur Ernir
Rúnarsson,
fréttastjóri Stöðvar 2,
hefði veitt Agli tiltal vegna ummæla
hans sem féllu í kosningasjónvarpi Íslands
í dag hvað varð-

20

21

,2¡44  ÎRVERPI  BELTI  EYÈA
 GRAS  TVEIR EINS  FÅNT EFNI
 LÒKAR  Å RÎÈ  H¾KKAR 
ENNÖ¹  TËNLISTARMAÈUR  SNÎGG
UR
,«¨2¡44  FJ¹RMUNIR  Å RÎÈ 
STJËRNM¹L  M¹L  SNJALL  HAM
FLETTA  ÅL¹T  SËT  HÒÈPOKI
 ¹TT
,!53.

'5¨-5.$52 ¶«2
/$$33/. «SMEKK

LEGT AF !GLI

AFSÎKUNAR FYRIR
HÎND FRÁTTASTOF
UNNAR

hvað varðar afgerandi skoðanir
sínar á Orkuveituhúsinu en tekur
þó fram að allt sé í góðu milli sín
og Sigmundar Ernis. „Ég hygg að
mörgum sé farið líkt og mér að þeir
verði hreinlega reiðir þegar þeir
koma inn í þetta hús en þar æpir
bruðlið framan í mann. Ég hitti
mikið af fólki í gær sem nefndi
þetta við mig. Þar á meðal háttsettan embættismann sem sagði
að hann fengi einnig ofnæmisviðbrögð þegar hann kæmi þarna
inn.“
Guðmundur
Þóroddsson, forstjóri Orkuveitunnar, segist ekki kippa sér upp
við orð Egils. „Mér finnst
þetta fyrst og fremst mjög
ósmekklegt af honum.

¶«2(!,,52 '5..!233/. 34%&.4 !¨ "2%9442) 30!5'34/&5 .34! 6%452

3PAUGSTOFAN KVEÈUR Å BILI
MEÈ OLÅUBAÈI OG L¹TUM
„Það er alltaf með ákveðinni tregablandinni ánægju sem maður fer í
frí,“ segir Pálmi Gestsson, sérlegur blaðafulltrúi Spaugstofunnar.
Síðasti þáttur hinna dáðu Spaugstofumanna verður sýndur í kvöld
á Ríkissjónvarpinu. Aðspurður
segir Pálmi það líklega ákveðin
mistök að punkturinn skuli settur
nú þegar svo stutt er í kosningar,
fróðlegt hefði verið að sjá hvernig
tökum fréttastofa Spaugstofunnar
hefði tekið kosningabaráttuna, en
hann telur þó engar sérstakar pólitískar ástæður liggja þar að baki.
„Nei, ætli það. Menn sömdu til
þessa tíma og eyrnamerktu þessu
eitthvert fjármagn. Og hefur uppgötvast of seint að svona stæði á.
Eða ég ímynda mér það.”
Samningar Spaugstofunnar og
Ríkissjónvarpsins ohf. eru lausir. Þórhallur Gunnarsson er yfirmaður innlends dagskrárefnis og
við hann er að eiga hvað varðar
framhaldið. Svo er að skilja á
Pálma að Spaugstofumenn
hafi á því áhuga að halda
sínu striki.
Og Þórhallur segir að
menn hendi ekki af dagskrá svo hæglega þætti
sem hefur að jafn-

,«¨2¡44  GËSS  RS  PËLITÅK 
TAL  LEIKINN  FL¹  KER  ASKA
 HES  NA
,2¡44  URPT  ËL  SËA  SEF
 LL  SILKI  K¹ETA  HI 
RÅS  ENN  KK  SNAR
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DAGSKR¹REFNI ER EN NÒ ERU
YFIRSTANDANDI SAMNINGAR
VIÈ 3PAUGSTOFUNA UM
¹FRAMHALDANDI
SAMSTARF

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.

/,¥5"!¨ /' ,¡4452 ,%)+52 3ÅÈASTI 3PAUGSTOFUÖ¹TTURINN Å BILI ER Å KVÎLD OG BREGÈA

ÖEIR 0¹LMI OG ®RN RNASON SÁR Å OLÅUBAÈ Å TILEFNI DAGSINS

aði yfir fimmtíu prósenta
áhorf.
„Samningar standa
yfir og þeim verður vonandi lokið
í næstu viku. Þá
kemur í ljós hvað
verður,” segir Þórhallur og á þar af
leiðandi erfitt með
að upplýsa nákvæmlega hver niðurstaðan verður. Segir þó að
verið sé að semja um
mögulegar breytingar á
þættinum og náist samningar þar um má
búast
við
Spaugstofumönnum

&2¡44!",!¨)¨!4,)

á skjánum næsta vetur en þá í
breyttri mynd.
Aðspurður hvort ekki sé um
óheyrilega dýrt efni að ræða þar
sem hinir rándýru skemmtikraftar að sunnan eru segir Þórhallur
það afstætt.
„Hver mínúta í sjónvarpi er
dýr. Hvort sem það er Spaugstofan eða aðrir. Og leggja verður allt
til grundvallar. Þú getur verið
með ódýrara efni sem gæti svo
reynst þér talsvert dýrara þegar
upp er staðið,” segir Þórhallur.
Pálmi segir þáttinn í kvöld
verða á léttu nótunum. Kemur
kannski ekki á óvart en líkt og
meðfylgjandi mynd ber með sér
þá eru þeir með puttann á púlsinum og bregða sér í olíubað.
JAKOB FRETTABLADIDIS

Að koma og fá lánaða aðstöðu hjá
okkur og nota hana til að vega að
okkur í einhverjum þætti þar sem
við erum hvorki viðstaddir né aðilar að á nokkurn hátt. Þetta er fyrst
og fremst leiðinlegt fyrir okkar
starfsfólk.“
JBG

%'),, (%,'!
3/. +ANNAST

EKKI VIÈ NEITT
TILTAL
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+JARTAN (ALLDËRSSON SEM ER HJART
AÈ OG S¹LIN ¹ VEITINGASTAÈNUM 3¾
GREIFANUM HEFUR HELDUR BETUR SLEG
IÈ Å GEGN ENDA HAFA ERLENDIR MAT
G¾ÈINGAR KEPPST UM AÈ H¾LA
MATNUM ¹ STAÈNUM Å BLÎÈUM OG
GREINUM +JARTAN ER ÖË ELDRI EN
TV¾VETRA OG VEIT SEM ER AÈ BR¹È
UM MUNU ÒTLENDINGAR FLYKKJAST ¹
STAÈINN TIL AÈ G¾ÈA SÁR ¹ LJÒFFENGU
FISKMETI /G SAMKV¾MT HEIMILD
UM &RÁTTABLAÈSINS VERÈ
UR ÖESS EKKI LANGT AÈ
BÅÈA AÈ +JARTAN ST¾KKI
ÖENNAN SNOTRA VEIT
INGASTAÈ VIÈ HÎFN
INA UM HELM
ING ENDA KU
HANN HAFA
FEST KAUP ¹
HÒSINU VIÈ
HLIÈINA ¹ VEIT
INGASTAÈNUM
²T ER KOMINN BËKAFLOKKUR SEM
HEITIR ¥SLENDINGAR STUTTAR OG FLJËT
LESNAR SKEMMTIB¾KUR 5M ER
AÈ R¾ÈA KRASSANDI OG BLAUTLEG
AR SÎGUR p H¹LFGERÈAR SJOPPUBËK
MENNTIR SEM FJALLA UM HEIM FJÎL
MIÈLA OG PËLITÅK DAGSINS Å DAG ¶AR
ER AFAR MANNLEGT EÈLI PER
SËNA ¹HRIFAVALDUR OG
RAUNVERULEGT FËLK HIK
LAUST NOTAÈ SEM PER
SËNUR $ULNEFNI HÎF
UNDAR ER 4 4HORVALD
SEN OG VELTA MENN ÖVÅ
NÒ FYRIR SÁR HVER EÈA
HVERJIR STANDI AÈ
BAKI ÖVÅ .EFNDIR
HAFA VERIÈ 'UÈ
MUNDUR !NDRI
4HORSSON +OL
BRÒN (ALLDËRS
DËTTIR +RISTJ
¹N +RISTJ¹NSSON
'ERÈUR +RISTNÕ
*ËN !TLI ¶RÎSTUR (ELGASON +ATR
ÅN *AKOBSDËTTIR OG JAFNVEL %DDA
!NDRÁSDËTTIR 'REININGARDEILD
BLAÈSINS TELUR 'ERÈI +RISTNÕJU LÅK
LEGA TIL D¾MIS Å LJËSI ÖESS AÈ SVIP
AÈA SÕN ¹ FJÎLMIÈLA M¹ FINNA Å SÅÈ
USTU SK¹LDSÎGU HENNAR EN ÖË ER Å
¥SLENDINGUM AÈ FINNA KARLL¾G STÅL
BRÎGÈ OG ÖVÅ SPURNING HVORT FLEIRI
HÎFUNDAR KOMI AÈ M¹LUM
FGGJBG

Svala og Einar reka nýja búð
Parið Svala Björgvinsdóttir og
Einar Egilsson sér um rekstur Popp, nýrrar „second hand“búðar sem verður opnuð í dag
undir sama þaki og Spúútnik, Elvis
og Rokk og rósir hafa sameinast
undir. „Þetta er gjafavöruverslun,
þó við séum með fatnað líka. Það
er hægt að kaupa allt í búðinni, frá
gardínunum til ljósakrónanna,“
sagði Svala. Fatnaðurinn mun bera
meiri keim af götumenningu en í
hinum búðunum. „Við verðum með
nýja strigaskó og nýjar fatalínur
frá New York. Það sem er í búðinni
núna er forsmekkurinn að því.“
Popp er frumraun þeirra skötuhjúa í búðarrekstri. „Þetta er glænýtt fyrir okkur bæði,“ sagði Svala.
„En þetta er ótrúlega gaman, það
er frábært fólk að vinna hérna
og mikil sköpunargleði í gangi.“
Á meðal samstarfsfólks þeirra
Svölu og Einars er Krummi, bróðir
Svölu, sem vinnur í Elvis.
„Það var líka ein ástæðan fyrir

&25-2!5.). ¥ "²¨!22%+342) 3VALA SEGIR BÒÈARREKSTUR OG TËNLISTINA FARA VEL SAMAN
OG NOTAÈI NÕAFSTAÈNA TËNLEIKAFERÈ 3TEED ,ORD TIL AÈ KAUPA INN
&2¡44!",!¨)¨"2).+

því að ég var til í þetta. Hann er
búinn að vera að vinna hérna og
finnst það frábært. Fullt af fólkinu sem vinnur hér er líka í músík
og listum, eins og ég og Einar sem
erum náttúrulega bæði í Steed
Lord,“ sagði Svala. Henni hefur

meira að segja tekist að samræma
tónlistina og búðarreksturinn.
„Við vorum að spila í New York
og Miami um daginn og náðum að
kaupa inn dót fyrir búðina í leiðinni. Þetta smellpassar saman,“
sagði hún.
SUN

www.visir.is

FYRSTUR MEÐ
FRÉTTIRNAR
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Þjóð á biðlista

Á

dögunum fór ég ásamt skoðanasystur í heimsókn í fangelsi til þess að spjalla við fangana um pólitík á þessu kosningavori. Úr þessari heimsókn varð hið
skemmtilegasta spjall í upp undir
klukkutíma og var ekki að heyra
annað á föngunum en að innan múranna væri mikil pólitísk vakning.
Við ræddum meðal annars um velferðarmál. Biðlistarnir eftir þjónustu, alls staðar í velferðarkerfinu, bárust þá í tal eins og gefur að
skilja. Þá tjáðu fangarnir mér eitt,
sem ég vissi ekki –hafði bara ekki
dottið það í hug— að meira að segja
í fangelsin hér á landi eru biðlistar. Dæmdir menn þurfa að gjöra
svo vel að bíða í þónokkurn tíma,
jafnvel nokkur ár, áður en þeim er
hleypt inn í fangelsin til þess að afplána.

3*,&3!'4 hafa einhverjir
stjórnmálamenn fengið að fara
fram fyrir röðina eins og gerist og
gengur. Það breytir hins vegar ekki
því að vanalega, í öllum heilbrigðum samfélögum, er þessu þveröfugt farið: Menn bíða eftir því að
fá að komast út úr fangelsum, en
ekki inn. Menn reyna jafnvel að
brjótast út, en eru minna áhugasamir um að fá að komast inn.

SKINA ljósakrans Ø30 cm
Má nota utandyra 1.995,-

SOMMAR servíettur
50 stk. L33xB33 cm
ýmsar tegundir 195,-

SOMMAR djúpir pappadiskar
50 stk. Ø18 cm ýmsir litir 395,-

¶%44!

36/.!

meingallað er ástandið
alveg sama þótt allar vísbendingar
bendi til þess að í því felist sparnaður að eyða öllum þessum biðlistum. Sjúkur eldri borgari liggur núna í dýru sjúkrarúmi á spítala. Rými á hjúkrunarheimili, þar
sem mun betur færi um hann, kostar miklu minni pening fyrir ríkið.

¶%44!

vita allir. En tregðulögmálið hefur hreiðrað um sig. Ekkert er gert. Slagorðin dynja hins
vegar á fólkinu: „Ekkert stopp“ er
eitt þeirra. Því er ætlað að svara
stefnu þeirra afla sem vilja staldra
við í virkjana- og stóriðjuvæðingu
lands og þjóðar, og setja fyrirvara
við það að hér megi sökkva náttúruperlum, blása upp þenslu og
eyða orkuforðanum eins og það sé
enginn morgundagur.

495,-

SOMMAR bakki
L33xB33 cm

ÄPPLARÖ hægindastóll L80xB63xH103 cm
gegnheill akasíuviður

95,-

SOMMAR drykkjarhræra
4 stk. L24 cm 195,-

SOMMAR ﬂugnaspaði
2 stk. L47 cm ýmsir litir
SOMMAR löber
L145xB45 cm 495,-

SOMMAR pappadiskar
50 stk. Ø22 cm ýmsir litir 395,-

SOMMAR gerviblóm 3 stk.
prestabrá H60 cm 295,-

395,IKEA/365+
steikartöng L31 cm

¶%33

má geta að í hátæknigeiranum, sem skilar 6 prósentum af
gjaldeyristekjum, hefur einmitt
orðið stopp. Lítill sem enginn vöxtur. Hátæknistopp. En hvað um það.
Hitt er ekki síður háðulegt: Gagnvart þjóð á biðlistum hljóta orðin
„ekkert stopp“ að hljóma einkennilega. Ég er nefnilega alveg viss um
að foreldrum sem bíða eftir greiningu á námsörðuglegum barnsins síns, og eru búnir að bíða eftir
henni í nokkur ár, finnst þeim einmitt vera dálítið stopp. Þannig
hafa þeir sem harðast mæla gegn
stóriðjuhléi í raun og veru staðið
fyrir velferðarhléi. Ísland er á biðskyldu.

5.290,-

SOMMAR íspinnamót
H10 cm ýmsir litir 195,-

SOMMAR kökuhjálmur
Ø35 cm ýmsir litir 395,-

BOLLÖ borð L60xB60xH72 cm
gegnheill akasíuviður 2.990,BOLLÖ fellistóll L36xB54xH85 cm
gegnheill akasíuviður 2.490,-

ÄPPLARÖ felliborð L133xB62xH71 cm
gegnheill akasíuviður 8.690,-

Morgunmatur

Sænskar kjötbollur

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

með kartöﬂum, týtuberjasultu
og rjómasósu (10 stk.)

195,IKEA/PS BETSÖ grill
Ø35 H50 cm 4.990,-
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ástand er auðvitað með
ólíkindum. Biðlistar eru út um
allt í þjóðfélaginu. Hér áður fyrr
ríkti skömmtunarkerfi á Íslandi.
Matvælum var skammtað. Gjaldeyri var skammtað. Nú ríkir biðlistakerfi á Íslandi. Þjónustunni er
skammtað. Um 400 eldri borgarar
bíða eftir hjúkrunarrými, á þriðja
þúsund manns eru á alls konar
biðlistum í heilbrigðiskerfinu, á
annað hundrað börn eru á biðlista
hjá Barna- og unglingageðdeild og
annað eins af börnum á biðlista hjá
Greiningarstöð ríkisins.

