Allir eru að blogga. Fréttablaðið smalaði kaffihúsaspekingum
inn í kjörklefa og stóð fyrir kosningu á bestu og verstu bloggurum landsins.
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"ÒFERLAFLUTNINGAR ¥SLENDINGA

!LLTAF LANGAÈ TIL ¥SLANDS

Sjö þúsund
fleiri flutt brott

3OPRANOS LEIKARINN
-ICHAEL )MPERIOLI ER
Å KVIKMYNDATÎKUM ¹
¥SLANDI (ANN NOTAR
T¾KIF¾RIÈ TIL AÈ FERÈ
AST UM LANDIÈ

&«,+3&*®,$) Alls hafa 7.300 fleiri

Íslendingar flutt frá landinu en til
þess á síðustu tuttugu árum. Þetta
kemur fram í samantekt fjármálaráðuneytisins á búferlaflutningum íslenskra ríkisborgara. Á
sama tíma hafa rúmlega tuttugu
þúsund fleiri útlendingar flutt til
landsins en frá því.
Í samantekt fjármálaráðuneytisins kemur fram að frá árinu 1987
til 2007 hafa 55 þúsund Íslendingar flutt af landi brott og á sama
tíma sneru um 47 þúsund til baka.
Um áttatíu prósent brottfluttra
Íslendinga fara til Norðurlandanna og mikill meirihluti þeirra
til Danmerkur. Almennt er
hlutfall brottfluttra Íslendinga
hærra en hlutfall þeirra er snúa
til baka. Aðeins árið 2005 var
hlutfall aðfluttra hærra, en þá
ríkti mikil uppsveifla í atvinnuog efnhagslífinu.
SH¹
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!MMA DISKË
(ELGA -ÎLLER FAGN
AR FIMMTUGSAFM¾LI
SÅNU Å DAG
4¥-!-«4 

%F ÁG TEK OFAN
FLOKKSGLERAUGUN
b*Ò ÖAÈ ER VON +ANNANIR SEGJA
AÈ FIMMT¹N PRËSENT KJËSENDA SÁU
ËR¹ÈIN FRAM ¹ SÅÈUSTU STUNDU
¡G HEF TEKIÈ Ö¹TT Å ÖVÅ AÈ LEITA AÈ
ÖEIM m SEGIR %LLERT " 3CHRAM
¥ $!' 

4VÅBURARNIR KL¹RIR
!RNAR OG "JARKI 'UNNLAUGSSYNIR
M¾TA SÅNUM GÎMLU FÁLÎGUM Å ¥! Å
DAG ¶EIR ERU B¹ÈIR KL¹RIR Å SLAGINN
¥¶2«44)2 
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NORÈL¾G ¹TT   MS HVASSAST
NORÈVESTAN TIL 9FIRLEITT BJART SYÈRA
ANNARS SNJËKOMA EÈA SLYDDA EN
ÖË RIGNING SUNNANTIL ¹ !USTURLANDI
(ITI   STIG SVALAST NORÈAN TIL EN
MILDAST TIL LANDSINS SYÈRA 6%¨52 
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Spennan snýst um
hvort stjórnin lifir
Stjórnmálaskýrendur telja allt stefna í mest spennandi alþingiskosningar í
langan tíma. Lögregla og veitingahúsaeigendur búast við líflegri kosninganótt.

6%¨2)¨ ¥ $!'
2

!5'.!2¨ 2)3%335..!2 (ENNI "ERGLINDI LITLU -AGNÒSDËTTUR STËÈ EKKI ALVEG ¹ SAMA ÖEGAR RISESSAN FRANSKA HORFÈI TIL HENNAR Å
MIÈBORG 2EYKJAVÅKUR Å G¾R 2ISESSAN VILDI ÖË VEL OG SKEMMTI GESTUM OG GANGANDI ÖAR SEM HÒN SPÅGSPORAÈI UM GÎTUR OG TORG Å LEIT
AÈ SKAPSTYGGUM FÎÈUR SÅNUM "RÒÈAN RISAVAXNA ER HLUTI AF LEIKVERKI FRANSKA GÎTULEIKHÒSSINS 2OYAL DE ,UXE SEM ER HÁR ¹ VEGUM
0OURQUOI PAS EÈA FRANSKS VORS OG ,ISTAH¹TÅÈAR
&2¡44!",!¨)¨6),(%,-
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+/3.).'!2 Stjórnmálaskýrendur
telja að alþingiskosningarnar
verði þær mest spennandi í áratugi og allar skoðanakannanir
síðustu daga benda til þess sama.
Mun fleiri hafa kosið utan kjörfundar en fyrir kosningarnar árið
2003. Lögregla hefur jafnt og
veitingahúsaeigendur
mikinn
viðbúnað vegna kosninganna.
Fjórar nýjar skoðanakannanir
um fylgi flokkanna voru birtar í
gær, en engar þeirra voru samhljóma um hvernig kosningarnar
gætu farið.
Stjórnmálaskýrendur segja allt
stefna í gríðarlega spennandi

kosningar og að aðalatriðið verði
líklega hvort ríkisstjórnin heldur
velli eða ekki. Þeir telja kosningabaráttuna einkennast af færri
álitamálum en fyrir kosningarnar árið 2003.
Mjög góð kjörsókn var utan
kjörfundar víða um land. Rúmlega ellefu þúsund manns höfðu
kosið í Reykjavík síðdegis í gær
og á Akureyri höfðu rúmlega
1.300 kosið. Óvenju margir höfðu
kosið í Kópavogi og í Hafnarfirði.
Mikill viðbúnaður er hjá lögreglu um land allt vegna kosninganna. Lögreglan fylgist með því
að öllum reglum sé fylgt á kjör-

stað og tekur þátt í flutningi kjörgagna.
Íslendingar munu ef að líkum
lætur lyfta sér upp, enda líta
margir á kosningarnar sem hátíð.
Í Vínbúðinni í Kringlunni er búið
að panta tvöfalt meira magn af
áfengi fyrir þessa helgi en fyrir
venjulega helgi. „Við höfum tekið
eftir því að bjórinn er vinsæll fyrir
kosningarnar. En ef það er sól seljast hvítvín og rósavín líka vel,“
segir starfsmaður verslunarinnar.
Eigendur skyndibitastaða búast
við miklu annríki og það sama má
segja um eigendur öldurhúsa og
skemmtistaða um land allt.
SH¹

6IÈTAL VIÈ 0ER (OVDENAKK FYRRVERANDI SAFNSTJËRA /NSTADT SAFNSINS

#O"R! HËPURINN VANMETINN
-9.$,)34 „Yngri menn kalla þetta stofulist og
finnst lítið í þessi málverk varið,“ segir Per
Hovdenakk, sem setti saman CoBrA-sýninguna í
Listasafni Íslands.
Hann segir verk CoBrA-hópsins því miður ekki
njóta sanngirni í listaheiminum og það séu helst
„sýningarstjórar og galleríistar“ sem haldi
nöfnum listamannanna í hópnum á lífi. Svavar

«3)'2!.$) &( LIÈIÈ HEFUR HAFT MIKLA YFIR
BURÈI UNDIR STJËRN «LAFS *ËHANNESSONAR
UNDANFARIN ¹R
&2¡44!",!¨)¨!.4/.

¥SLANDSMËTIÈ Å KNATTSPYRNU

FH í toppsætinu síðan 2004
&«4"/,4) Íslandsmótið í knatt-

spyrnu hefst í dag með leik ÍA og
Íslandsmeistara FH á Akranesi.
FH-ingar hafa unnið titilinn
síðustu þrjú sumur og ekkert
annað lið hefur setið í toppsæti
deildarinnar síðan í júlí 2004.
Þetta verður enn fremur fyrsti
deildarleikur íslensks liðs undir
stjórn Guðjóns Þórðarsonar frá
árinu 1996, þegar hann gerði
Skagamenn að Íslandsmeisturum
fimmta árið í röð.
ËËJ  SJ¹ SÅÈU 

Árangur áfram
- ekkert stopp

Guðnason var einn þeirra. „Þetta fólk var svo
fátækt, það leit enginn við myndunum þess, sem
var ein ástæða þess að hópurinn klofnaði og það
fór hver í sína átt,“ segir Per, en hann er fyrrverandi safnstjóri Onstadt-safnsins í Osló. Per
telur úrvalið gott á sýningunni í Listasafninu,
sérstaklega fyrir áhugamenn um list Svavars.
KËÖ

PBB  SJ¹ SÅÈU 

ORÐ SKULU STANDA
framsokn.is

*Samkvæmt fjölmiðlakönnun Gallup í mars 2007.

www.xf.is
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6IÈR¾ÈUR HALDA ¹FRAM UM FRAMTÅÈ ÅSLENSKA LOFTVARNAKERFISINS

«S¹TTUR VIÈ LÎGFR¾ÈING SINN

(ILLIR UNDIR LYKTIR AÈ ËSKUM ¥SLANDS

Níræður afi í
laganámi í Kína

6!2.!2-, Viðræðum Íslands og Bandaríkjanna

+¥.! Kínverskur afi, 87 ára gamall,

um framtíð ratsjár- og loftvarnakerfisins á
Íslandi var fram haldið í Reykjavík í gær.
Áfram var rætt um fyrirkomulag og fjármögnun á kerfinu og miðaði viðræðum vel áfram, að
því er segir í fréttatilkynningu.
Jón Egill Egilsson, yfirmaður varnarmálaskrifstofu utanríkisráðuneytisins, tjáði Fréttablaðinu
að íslenska samninganefndin væri „mjög sátt við
dagsverkið“; full ástæða væri til bjartsýni og að
málið verði fært til lykta sem samræmdist
hagsmunum og óskum Íslands.
Loftvarnakerfið var undanskilið samningunum
um brottför bandaríska varnarliðsins héðan, sem
gerðir voru í haust sem leið. Bandaríkjamenn
bera ábyrgð á rekstri þess fram til 15. ágúst í ár,
og snúast viðræðurnar nú um færslu þess
verkefnis yfir á herðar Íslendinga. Á árinu 2005

Geirmundur, er ekki kominn
tími til að senda þig út?
b*Ò ÖAÈ HELD ÁG ¡G ER LÅKA TILBÒINN
MEÈ LAG SEM ÁG HELD AÈ MYNDI
PASSA VEL VIÈ ÖETTAm
¥SLENDINGAR ERU ENN EINA FERÈINA FALLNIR
ÒR LEIK Å %UROVISION 3KAGFIRSKI SVEIFLU
KËNGURINN 'EIRMUNDUR 6ALTÕSSON ER KL¹R Å
SLAGINN ÖEGAR KALLIÈ KEMUR

"ROWN LÕSIR YFIR FRAMBOÈI

Ætlar til Íraks á
næstu vikum
"2%4,!.$ !0 „Ég ætla að reyna að

koma til móts við væntingar
fólks,“ sagði Gordon Brown,
fjármálaráðherra Bretlands,
þegar hann lýsti
í gær yfir að
hann sæktist
eftir að taka við
af Tony Blair
sem leiðtogi
Verkamannaflokksins og þá
um leið sem
'/2$/. "2/7. forsætisráð&J¹RM¹LAR¹ÈHERRA
herra Bretlands.
"RETLANDS ¾TLAR AÈ
Hann sagði
TAKA VIÈ AF "LAIR
meðal annars að
&2¡44!",!¨)¨!0
mistök hefðu
verið gerð í Írak
og sagðist ætla að fara til Íraks á
næstu vikum. „Ég tel að á næstu
mánuðum muni áherslurnar
breytast.“
Brown hefur staðið í skugga
Blairs síðastliðin tíu ár, en þykir
næsta öruggur um að verða
arftaki hans.
GB

%IGNIR LÅFEYRISSJËÈANNA H¾KKA

Fimm milljónir
á mannsbarn
,¥&%92)33*«¨)2 Hreinar eignir
lífeyrissjóðanna halda áfram að
hækka og námu þær 1.537
milljörðum í lok mars. Það er
aukning um 18,4 milljarða króna,
eða 1,2 prósent, á milli mánaða.
Frá ársbyrjun nemur aukningin
um 2,7 prósentum, eða 40,4
milljörðum.
Ef eignunum væri skipt út til
allra landsmanna fengi hver og
einn fimm milljónir króna í sinn
hlut.
Góð raunávöxtun hefur verið á
starfsemi lífeyrissjóðanna frá
árinu 2003, sem hefur skilað sér í
mikilli eignaaukningu á þeim
tíma.
EÖA

2!43*2
34®¨6!2.!2

+ORT YFIR DR¾GI
RATSJ¹RSTÎÈV
ANNA FJÎGURRA
KJARNABÒNAÈI
ÅSLENSKA LOFT
VARNAKERFISINS
)!$3 

kostaði reksturinn um 1.200 milljónir króna.
Jón Egill tekur fram, að loftvarnakerfið sé hluti
af loftvarnakerfi NATO, og áframhaldandi rekstur
þess sé algjör forsenda fyrir því að hér verði mögulegt að halda úti virku eftirliti með lofthelgi,
loftvörnum eða loftheræfingum.
AA

leggur nú stund á laganám í Kína
eftir að lögfræðingur hans brást
honum.
„Ég stóð í málaferlum í tvö ár
vegna íbúðarinnar minnar og stóð
mjög höllum fæti vegna vankunnáttu minnar á lögunum,“ sagði
Wang Jianbang við þarlenda
fréttastofu, en lögfræðingur hans
hafði ruglast á einkamáli og
opinberu máli. „Tíma mínum og
peningum var eytt til einskis, og
fyrst ég hef enn getuna langar mig
að verða lögfræðingur.“
Yfirmenn skólans sem Jianbang
nemur við ákváðu vegna hins háa
aldurs að fella niður skólagjöld. SH

Yfirtökunefnd mun
framvegis birta nöfn
Stofnendur yfirtökunefndar ábyrgjast mögulegan skaða sem gæti hlotist af því
að birta nöfn þeirra sem leggja stein í götu nefndarinnar. Hún mun þó ekki
nafngreina þá sem neituðu að veita upplýsingar um viðskipti með bréf í Glitni.

3,®++6)34!2&  -µ25- ¶YRLA SKIPTI

6)¨3+)04) Yfirtökunefnd mun ekki gera opinbert

Nýr búnaður
vegna sinuelda

hverjir neituðu að veita nefndinni upplýsingar
vegna viðskipta með bréf í Glitni 5. apríl. Eftir fund
með stofnaðilum nefndarinnar hefur þó verið
ákveðið að komi slíkt aftur upp í framtíðinni muni
nefndin ekki hika við að gera nöfnin opinber.
Viðar Már Matthíasson, formaður yfirtökunefndar, segir að stofnaðilar nefndarinnar hafi rætt
slíkar nafnbirtingar á fundi á miðvikudag. „Eindreginn vilji stofnaðila kom fram til þess að nefndin
beitti þessu úrræði, það er að segja, nafngreindi þá
sem þráuðust við að veita upplýsingar eða afhenda
gögn,“ segir Viðar.
„Það kom líka fram að stofnaðilar nefndarinnar
voru tilbúnir til þess að bera ábyrgð, þar með talið
fjárhagslega, á slíkum nafnbirtingum, ef þær kynnu
að valda tjóni. Með þann stuðning stofnaðila mun
nefndin sannarlega beita þessu úrræði.“
Viðar segir að þrátt fyrir þetta verði ekki upplýst
hverjir neituðu að veita upplýsingar vegna kaupa í
Glitni á dögunum. Það mál hafi nefndin þegar
afgreitt og vísað til Fjármálaeftirlitsins og það sé
því ekki til frekari umfjöllunar hjá nefndinni.
„En framvegis mun nefndin hiklaust birta nöfnin,
með þeim stuðningi sem hún hefur nú fengið frá
stofnaðilum,“ segir Viðar. Hann segir það vissulega
harkalegar aðgerðir að nafngreina slíka aðila. Ekki
sé víst að þeir aðilar hafi nokkuð að fela, og vel geti

,)4!%&.) 6)¨ 9&)24®+52
9FIRTÎKUNEFND VAR STOFNUÈ  JÒLÅ  AÈ BRESKRI FYRIR
MYND -ARKMIÈIÈ MEÈ STOFNUN NEFNDARINNAR VAR AÈ
EFLA HLUTABRÁFAMARKAÈINN MEÈ ÖVÅ AÈ GREIÈA ÒR ¹LITA
EFNUM SEM SNERTA YFIRTÎKUR EINS OG FRAM KEMUR ¹ VEF
NEFNDARINNAR
!È STOFNUN NEFNDARINNAR STËÈU NÅU STOFNAÈILAR SEM
GREIÈA ALLAN KOSTNAÈ VIÈ NEFNDINA 3TOFNAÈILARNIR ERU
+AUPHÎLL ¥SLANDS %IGNARHALDSFÁLAG HLUTAFÁLAGA &J¹R
M¹LAEFTIRLITIÈ %IGNARHALDSFÁLAG LÅFEYRISSJËÈA UM VERÈ
BRÁFAÖING 3AMTÎK BANKA OG VERÈBRÁFAFYRIRT¾KJA 3AM
TÎK FJ¹RFESTA 3EÈLABANKI ¥SLANDS 6ERSLUNARR¹È ¥SLANDS
OG VIÈSKIPTAR¹ÈUNEYTIÈ

.®&.  (5,$5

9FIRTÎKUNEFNDIN
¾TLAR EKKI AÈ
GEFA UPP HVERJIR
NEITUÈU HENNI UM
UPPLÕSINGAR VEGNA
VIÈSKIPTA MEÈ BRÁF Å
'LITNI Å APRÅL SÅÈAST
LIÈNUM
!2.!2 3)'52
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verið að þeir telji sig verða fyrir tjóni vegna
nafnbirtingarinnar.
Arnar Sigurmundsson, formaður Landssambands
lífeyrissjóða, lýsti þeirri skoðun sinni í ræðu sinni á
aðalfundi samtakanna á fimmtudag að yfirtökunefndin ætti að upplýsa hverjir neituðu að veita
henni upplýsingar, en Eignarhaldsfélag lífeyrissjóða
um verðbréfaþing er einn stofnaðila nefndarinnar.
„Yfirtökunefndin á að birta opinberlega nöfn
þeirra aðila sem með einhverjum hætti leggja stein í
götu nefndarinnar, hvort heldur með skorti á
upplýsingagjöf eða með því að láta ekki ná í sig og
þannig komast hjá því að veita nefndinni upplýsingar,“ sagði Arnar. Þó að slíkt kynni að vera
harkalegt væri það nauðsynlegt til að trúverðugleiki
nefndarinnar biði ekki hnekki. Hikaði nefndin í
þessum málum yrði hún bitlaus.
BRJANN FRETTABLADIDIS

SKÎPUM ÖEGAR -ÕRARELDAR LOGUÈU Å FYRRA
&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

,ANDHELGISG¾SLA ¥SLANDS

,!.$(%,')3'3,!. Landhelgisgæsla Íslands hefur fengið búnað
til að nota í þyrlum sem er
sérstaklega hannaður til að
slökkva gróðurelda. Um sérhannaða fötu er að ræða sem notuð er
í þessum tilgangi. Hún rúmar
alls 2.000 lítra af vatni.
Brunamálamálastofnun hafði
frumkvæði að því fyrir nokkru
að kaupa þennan búnað og óskaði
eftir liðsinni Skógræktar
ríkisins, Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins, Almannavarnadeildar
Ríkislögreglustjóra og Landhelgisgæslunnar. Úr varð að
þessar stofnanir skiptu með sér
kostnaðinum. Björn Karlsson
brunamálastjóri segist vera
mjög ánægður með samstarfið
við stofnanirnar enda er mikilvægt, sérstaklega í ljósi eldanna
á Mýrum í fyrra, að slíkur
búnaður sé til staðar hjá Landhelgisgæslunni.
SH¹
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«K UNDIR ALLS KYNS ¹HRIFUM
4UTTUGU OG EINS ¹RS KARLMAÈUR HEFUR
VERIÈ ¹K¾RÈUR FYRIR AÈ AKA BÅL SÅNUM
VIÈ ,AUGARVATNSVEG Å 'RÅMSNES OG
'RAFNINGSHREPPI UNDIR ¹HRIFUM E
TAFLNA KËKAÅNS OG KANNABISEFNA
K¾RAN VAR ÖINGFEST Å (ÁRAÈSDËMI
3UÈURLANDS

&REKAR KOSIÈ UM M¹LEFNI EN MENN SAMKV¾MT NÕRRI KÎNNUN &RÁTTABLAÈSINS
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Frambjóðendur skipta mestu
máli í Norðvesturkjördæmi
3+/¨!.!+®..5. Rúmlega 57 pró-

CDI6Á>G7ÏA6G
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sent segja að stefnumál skipti
meira máli en frambjóðendur
þegar ákveðið er hvernig atkvæði
eru greidd. 14,9 prósent segja frambjóðendur skipti meira máli en
málefnin, en 28,0 prósent segja að
frambjóðendur og málefni skipti
jafn miklu máli þegar ákveðið er
hvernig atkvæði þeirra fellur í
kosningunum í dag.
Karlar segja frekar að málefni
skipti höfuðmáli en konur. 59,0 prósent karla segja að þau ráði atkvæði
sínu en 53,3 prósent kvenna. Konur
eru hins vegar líklegri til að segja
að jafn mikið tillit sé tekið til manna
og málefna en karlar, 30,9 prósent
kvenna en 25,6 prósent karla.
Ef litið er til svara í hverju kjör-

(VORT SKIPTIR MEIRA M¹LI
ÖEGAR ÖÒ ¹KVEÈUR HVAÈ ÖÒ
KÕST
&RAMBJËÈENDUR

3TEFNUM¹L

*AFNT

 

 
 

dæmi fyrir sig er hæst hlutfall svarenda í Reykjavíkurkjördæmi suður

sem sögðu stefnumál mestu skipta,
eða 69,4 prósent þeirra. Minnst
hlutfall þeirra sem fannst málefnin
skipta mestu máli var í Norðvesturkjördæmi, þar sem 49,7 prósent
sögðu þau ráða atkvæði sínu. Hæst
hlutfall svarenda í Norðvesturkjördæmi sögðu frambjóðendur skipta
mestu máli, eða 20,1 prósent þeirra.
Lægst var hlutfallið í Reykjavíkurkjördæmi suður, þar sem 9,9 prósent sögðu frambjóðendur skipta
meira máli en málefnin.
Hringt var í 2.000 manns í öllum
kjördæmum 8. og 9. maí. Spurt
var: Hvort skiptir meira máli
þegar þú ákveður hvað þú kýst;
frambjóðendur eða stefnumál?
96,7 prósent tóku afstöðu til spurningarinnar.
SS

Í dag er kosið um

hverjum er best treystandi
fyrir stjórn landsins
Nýir tímar - á traustum grunni
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+/3.).'!2 Mikill viðbúnaður er hjá lögreglu vegna

kosninganna í dag og kosninganæturinnar sem fram
undan er. Í flestum umdæmum lögreglunnar eru
kallaðar út aukavaktir.
„Í dag verða um sjötíu lögreglumenn við störf á
höfuðborgarsvæðinu vegna kosninganna. Það er
svipað og var í kringum síðustu kosningar en mun
meira en við eigum að venjast á venjulegum laugardegi,“ segir Geir Jón Þórisson, yfirlögregluþjónn á
höfuðborgarsvæðinu.
Lögreglan sinnir ýmsum verkefnum vegna
kosninganna, fylgist með að allt sé í röð og reglu á
kjörstað og tekur þátt í flutningi kjörgagna.
„Það má einnig búast við að það verði mikið um að
vera í nótt en þá verða í kringum 45 lögregluþjónar á
vakt, sem er aðeins meira en um venjulega helgi,“
segir Geir Jón. Hjá lögreglunni á Akureyri verður
aukamannskapur á vakt í dag vegna kosninganna og

*ËNÅNA K¾RIR TIL SIÈANEFNDAR

VINTÕRALAND Å GRUNNSKËLA
2EKA ¹ SUMARBÒÈIR UNDIR NAFNINU
VINTÕRALAND Å SUMAR Å ÅÖRËTTA OG
SKËLAHÒSN¾ÈI ¹ (ELLU (REPPSR¹ÈIÈ
HEFUR SAMÖYKKT AÈ LEIGJA SKËLANN
UNDIR BÒÈIRNAR 'UÈFINNA ¶ORVALDS
DËTTIR ÒR &RAMSËKNARFLOKKI SEGIST ËTT
AST AÈ STARFSEMIN TRUFLI NAUÈSYNLEG
VIÈHALDSVERKEFNI ¹ SKËLABYGGINGUNUM
OG RASKI AÈGANGI HEIMABARNA AÈ LEIK
T¾KJUM VIÈ SKËLANN

,%)¨2¡44).'
¶AU LEIÈU MISTÎK URÈU VIÈ VINNSLU
MYNDATEXTA ¹ FORSÅÈU &RÁTTABLAÈSINS Å
G¾R AÈ (ARALDUR (AUKSSON VAR SAGÈUR
SONUR %IRÅKS (AUKSSONAR (IÈ RÁTTA ER
AÈ HANN ER SONUR (AUKS (AUKSSONAR
BRËÈUR %IRÅKS "EÈIST ER VELVIRÈINGAR ¹
ÖESSUM MISTÎKUM
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Misvísandi kannanir
á lokasprettinum
Mestur munur milli kannana sem birtust í gær er á fylgi Sjálfstæðisflokksins,
frá 36,0 prósentum hjá Félagsvísindastofnunnar í 44,7 prósent hjá Blaðinu.
3+/¨!.!+®..5. Fjórar nýjar skoð-

anakannanir um fylgi flokkanna
birtust í gær en engar þeirra voru
samhljóma um hvernig kosningarnar gætu farið í dag.
Mestu munar á fylgi Sjálfstæðisflokksins í þessum könnunum. Í
könnun Félagsvísindastofnunnar
mældist fylgið 36,0 prósent en
44,7 prósent hjá Blaðinu. Allar
kannanir mæla flokkinn nokkuð
yfir kjörfylgi síðustu kosninga
þegar flokkurinn hlaut 33,7 prósent atkvæða, en sögulega var það
nokkuð slök útkoma.
Næstmestur munur er á fylgi
Samfylkingar, 5,9 prósentustig, en
eftir því sem flokkarnir mælast
með meira fylgi eru skekkjumörkin
hærri. Mest mælist fylgið hjá

ER ÞETTA
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2003

það sama er uppi á teningnum annars staðar. Kjördæmin eru víðfeðm og víða þarf lögregla að keyra
langar vegalengdir með kjörkassa. Mikil umferð kann
að myndast í grennd við kjörstaði og lögreglan á
höfuðborgarsvæðinu varar sérstaklega við umferðarþunga í miðborginni. Búast má við að margir leggi leið
sína í Ráðhúsið til þess að kjósa en á sama tíma er
mikið um að vera í miðborginni vegna Listahátíðar. ÖO

"LAÈIÈ   MAÅ

16,00

8,00

&2¡44!",!¨)¨
2«"%24

$«-3-, Hæstiréttur hefur
staðfest úrskurð Héraðsdóms um
að átján ára karlmaður sem
grunaður er um að hafa nauðgað
stúlku á salerni í kjallara Hótels
Sögu sæti áframhaldandi
gæsluvarðhaldi, þó ekki lengur en
til 20. júní.
Maðurinn hefur setið í gæsluvarðhaldi frá því lok mars.
Rannsókn málsins er á lokastigi
og er niðurstöðu geðrannsóknar á
manninum að vænta í mánuðinum. Einn dómari, Jón Steinar
Gunnlaugsson, skilaði sératkvæði, og taldi að ekki ætti að
fallast á áframhaldandi varðhald.

&ÁLAGSVÅSINDASTOFNUN3TÎÈ    MAÅ

34*«2.-, Jónína Bjartmarz

(%,,!

¶EGAR KJÎR
KASSAR ERU FLUTTIR
MILLI STAÈA ÖARF
LÎGREGLAN AÈ
FYLGJAST MEÈ

&9,')3+!..!.)2 &92)2 +/3.).'!2

Segir umfjöllun
brot sem dæma
verði alvarlegt
umhverfisráðherra hefur kært
Ríkisútvarpið til siðanefndar
Blaðamannafélagsins fyrir
umfjöllun í
Kastljósi og
fréttum Sjónarps
um veitingu
ríkisborgararéttar
til sambýliskonu
sonar hennar.
Krefst hún þess
að nefndin
*«.¥.! "*!24
úrskurði að
-!23
umfjöllun um
málið í fjórum Kastljóssþáttum
og einum fréttatíma teljist hafa
farið gegn 3. grein siðareglna
Blaðamannafélagsins og að brotið
teljist mjög alvarlegt.
Í greininni segir að blaðamaður
eigi að vanda upplýsingaöflun,
úrvinnslu og framsetingu og sýna
fyllstu tillitssemi í vandasömum
málum. Þá forðist hann allt sem
valdið geti saklausu fólki óþarfa
sársauka eða vanvirðu.
BÖS
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ALLT ANNAÐ LÍF!
– með vinstri grænum

Félagsvísindastofnun, 29,3 prósent,
en minnst mælist fylgið hjá Fréttablaðinu, 24,6 prósent. Allar kannanirnar mæla Samfylkingu undir kjörfylgi 2003, þegar flokkurinn hlaut
31 prósent atkvæða og allar kannanirnar, fyrir utan könnun Félagsvísindastofnunar, mælir flokkinn
undir kjörfylgi 1999 þegar hann
hlaut 26,8 prósent atkvæða.
Allar kannanir benda til að Framsóknarflokkurinn fái sína verstu
útkomu í kosningunum og mælist
fylgi flokksins hæst 11,0 prósent í
raðkönnun Capacent. Lægst mælist
fylgið hjá Fréttablaðinu, 9,1 prósent. Í kosningunum 2003 hlaut
flokkurinn 17,7 prósent atkvæða og
hafði þá ekki gengið jafn illa í kosningum frá árinu 1978.

Þá benda allar kannanir til fylgisaukningar Vinstri grænna. Minnst
mælist fylgið hjá Blaðinu nú, 14,1
prósent, en hæst hjá Fréttablaðinu,
16,1 prósent. Flokkurinn hlaut 8,8
prósent atkvæða í síðustu kosningum, sem er svipað og í kosningunum 1999.
Allar kannanir utan Blaðsins
benda til að Frjálslyndir séu öruggir inni með að minnsta kosti þrjá
þingmenn. Mest er fylgið hjá
Capacent, 6,3 prósent. Í síðustu
kosningum hlautu Frjálslyndir hins
vegar 7,4 prósent atkvæða.
Þá benda allar kannanirnar til að
Íslandshreyfingin komi ekki manni
að. Mest mælist fylgið hjá Félagsvísindastofnun, 3,2 prósent.
SVANBORG FRETTABLADIDIS

Fjölmargir kusu
utan kjörfundar
+/3.).'!2 Mjög góð kjörsókn var
utan kjörfundar í Reykjavík,
Kópavogi, Hafnarfirði og á
Akureyri. Samkvæmt upplýsingum frá sýslumannsembættinu í
Reykjavík höfðu rúmlega ellefu
þúsund manns kosið þar utan
kjörfundar síðdegis í gær, sem er
hátt í fjörutíu prósentum meira
en fyrir borgarstjórnarkosningarnar í fyrra.
Á Akureyri höfðu rúmlega 1.300
kosið síðdegis í gær, sem er
heldur meira en á sama tíma í
fyrra. Í Kópavogi höfðu um 1.300
manns kosið síðdegis í gær og í
Hafnarfirði um 1.600. Þykja báðar
tölur óvenjuháar. Hægt var að
greiða atkvæði utan kjörfundar til
klukkan tíu í gærkvöldi.
SH

6ERKTAKAR VALDA TITRINGI

Sprengja skók
Grindvíkinga
5-(6%2&)3-, „Jörð og hús
titruðu og skulfu í gríðarmikilli
spengingu núna laust fyrir
klukkan ellefu í morgun,“ sagði á
heimasíðu Grindavíkur í gær.
Fram kemur á heimasíðu
bæjarins að verktakar við
hafnargerð í Grindavíkurhöfn
hafi verið að sprengja fyrir nýju
stálþili sem rekið verður niður
milli Kvíabryggju og Miðgarðs.
„Sprengingin var mjög öflug og
mikið sjónarspil.“
GAR
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"L¹U TJÎLDIN SEM LÎNGUM HAFA HULIÈ KJÎRKLEFA Å 2EYKJAVÅK VERÈA MUN F¾RRI Å ¹R EFTIR K¾RU Å FYRRA

"L¹U KJÎRKLEFATJÎLDUNUM SKIPT ÒT FYRIR HVÅT
+/3.).'!2 Bláu tjöldin sem undanfarnar

Horfðir þú á undankeppni
Eurovision í gærkvöldi?
*
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Ætlar þú að vaka eftir kosningaúrslitunum?

kosningar hafa verið hengd fyrir kjörklefa
allra kjördeilda í Reykjavík nema einnar hafa
nú flest verið tekin niður og hvít og drapplituð
tjöld sett í þeirra stað, samkvæmt upplýsingum frá framkvæmdasviði Reykjavíkurborgar.
Rúnar Þór Þórarinsson hönnuður kærði
kosningu til borgarstjórnar í fyrra vegna
tjaldanna, þar sem honum þótti skjóta skökku
við að mikið væri lagt upp úr því að hylja
ýmislegt á kjörstöðum sem þykir geta minnt
kjósendur á stjórnmálaflokka, til að mynda
græn útgönguljós og rauða depla á glerrennihurðum, en flennistór blá tjöldin fengju að
hanga á sínum stað.
Kærunni var vísað frá, en Rúnari þökkuð
ábendingin. Í ár hefur verið skipt á um
tveimur þriðju bláu tjaldanna en hvít og

:gijcd``ja^hiVaVjh4
B^`^gkVaV[a^hiVkZg`VW`jb
7`VWB{ahd\bZcc^c\Vg

drapplituð sett í staðinn. Þó
munu einhver þeirra bláu hafa
verið lánuð til kjördeilda í
nágrannasveitarfélögum.
Guðmundur Oddur Magnússon, prófessor í grafískri
hönnun við Listaháskóla
Íslands, segist ekki telja að litir
sem sjást á kjörstað hafi áhrif á
'5¨-5.$52
/$$52 -!'. atkvæði kjósenda.
„En það er ekki spurning í
²33/.
mínum huga að þessi litur
geymir skilaboð og mín skoðun er að
einhverjir embættismenn geri þetta viljandi
til að ögra. Á móti kemur þó að það er auðvelt
að ganga með paranoju. En auðvitað fyndist
mér lágmarksvirðing við kjósendur að hafa
litinn hlutlausan.“
SH
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HVERJUM KJÎRDEILDUM BORGARINNAR EN HEFUR ÖË F¾KKAÈ
MIKIÈ

Risessan á
ferð og flugi
um borgina
Fjölmargir fylgdust með risessunni lifna við og
halda af stað á vit ævintýra á götum Reykjavíkur.

opið til kl. 22.00 öll kvöld

-%..).' Börnin á leikskólanum Mýri biðu spennt eftir að sjá risessuna
vakna og ganga af stað um alla borg. Þau sátu sem fastast á Tjarnarbakkanum og litu varla af brúðunni, sem lá sofandi ofan á Hljómskálanum. Risessan verður aftur á ferðinni í dag en Árni Friðleifsson,
varðstjóri hjá umferðarlögreglunni, segir borgarbúa hafa tekið
uppákomunni vel og lögreglan sé ágætlega undirbúin. „Við erum vanir
því að þurfa að loka fyrir umferð fyrir viðburði eins og 17. júní og
Menningarnótt. Þó verður að segjast að við höfum aldrei fyrr séð neitt
í líkingu við brúðu sem gengur um göturnar.“
LARAB FRETTABLADIDIS

b2ISESSAN ER MEÈ BAND Å SÁR OG
ÖANNIG LABBAR HÒN ¡G ER SPENNT AÈ
SJ¹ HANA m SEGIR 3UNNEVA "ERGSVEINS
DËTTIR FIMM ¹RA
&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

b¡G VIL SJ¹ BRÒÈUNA EN HÒN ER ENNÖ¹
SOFANDI m SEGIR .ÎKKVI "JÎRNSSON
FJÎGURRA ¹RA
&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

b¡G KOM TIL AÈ SJ¹ RISESSUNA HÒN
KEMUR UPP ÒR JÎRÈINNI m SEGIR 4UMI
"ERGSVEINSSON FIMM ¹RA
&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

KOSNINGAVAKA
VG Í SÚLNASAL
HEFST KL. 18
,¡44)  3¡2 2ISESSUNNI VARÈ ALLT Å EINU M¹L AÈ PISSA ¹ GÎNGU SINNI UM STR¾TI 2EYKJAVÅKUR
BORGAR Å G¾R ¶AR SEM ENGIN RISAKLËSETT VORU N¹L¾GT LÁTTI HÒN ¹ SÁR VIÈ DËMKIRKJUNA
&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

b2ISESSAN GETUR BORÈAÈ OKKUR EN Ö¹
HLEYP ÁG BARA ¹ EFTIR HENNI OG BORÈA
HANA m SEGIR 3TEINAR "RAGI 'ÅSLASON
FIMM ¹RA
&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

Pallaefni

gagnvarin fura

175 kr/m

Pallaefni 28x95 mm
628601

233 kr/m

120 kr/m

Pallaefni 21x95 mm
621601

163 kr/m

217 kr/m

Pallaefni 48x98 mm
Lengd 2,4-4,5
648601

325 kr/m

276 kr/m

Pallaefni 48x123 mm
Lengd 2,4-4,5
648701

379 kr/m

331 kr/m

Pallaefni 48x148 mm
Lengd 2,4-4,5
648801

488 kr/m

434 kr/m

Pallaefni 98x98 mm
698000

591 kr/m

Nýr afgreiðslutími í Skútuvogi
Opið til klukkan 21:00 alla daga vikunnar

Allt fyrir garðverkin
Bubbi byggir 12”
3899960

Sistema

háþrýstidælur
frá 11.995

10.590

Bubbi byggir 16”
3899961

12.590

My Bonnie 12”
3899962

10.590

My Bonnie 16”
3899963

12.590

Háþrýstidæla, Sistema
130 bör, 6 m slanga, kústur,
sápubrúsi.
5254228

15.995

Gasgrill
Outback, Trooper EX, grillflötur 48x50 sm, tveir brennarar úr
steypujárni, Flame Tame hlíf yfir brennurum, hitamælir á hlíf,
auðþrífanlegur lekabakki, aðfellanleg hitagrind, 7,87 kW
3000236

32.950

Trebitt Terrassebeis

5
3.59.99
95

Ný pallaollía á markaðnum
sem hefur þann eiginleika
að aðeins þarf að bera á
þriðja hvert ár. Fljótþornandi
og aðeins þarf að hreinsa
áhöldin með vatni.
7049307-8

1 ltr

1.495
1.990

Hjólbörur, Ravendo
85 ltr.
5080041

3 ltr

3.695
4.590

Greinaklippur
5084660

719.2495
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"ARIR OG VERSLANIR BÒA SIG UNDIR ANNASAMAN KOSNINGADAG

(ELMINGI MEIRA ¹FENGI Å 462
&«,+ Laugardagurinn 12. maí er líklega aðeins
fyrirferðarmeiri en venjulegur laugardagur hjá
flestum landsmönnum. Arthúr Gunnarsson, aðstoðarverslunarstjóri Vínbúðarinnar í Kringlunni, segir
bjórinn vinsælan fyrir kosningavökur. „Við pöntum
inn í það minnsta helmingi meira af áfengi fyrir
þessa helgi en fyrir venjulega helgi. Veðrið skiptir
líka máli. Ef það er sól selst mikið af hvítvíni og
rósavíni,“ segir Arthúr.
„Eurovision-kvöldin eru okkar kvöld,“ segir Hrafn
Stefánsson, rekstrarstjóri Domino‘s á Íslandi, og
bætir við að allur gangur sé á því hvort mikið sé að
gera á kosningakvöldum. „Við vorum búnir að
manna vaktirnar vel fyrir kvöldið í kvöld hefði
Eiríkur komist áfram. Því miður komst hann ekki í
úrslit og þess vegna á ég ekki von á því að þetta
verði mikið pítsukvöld hjá landsmönnum.“
Kormákur Geirharðsson, eigandi Ölstofunnar,
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segir allt vera við það sama á Ölstofunni. „Þetta
verður líklega gott laugardagskvöld. Við gerum
engar sérstakar ráðstafanir þótt það séu kosningar
enda eigum við alltaf nóg af víni og erum tilbúnir í
hvað sem er,“ segir Kormákur og er sannfærður um
að fjör verði í bænum í kvöld og mikið um bros og
tár.
LBB
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Gildur seðill

'),4 /' «'),4 3AMKV¾MT UPPLÕSINGUM &RÁTTABLAÈSINS HAFA ATKV¾ÈI
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Mikinn fjölda þarf til
að útstrikun hafi áhrif
Fara þarf aftur til ársins 1946 til að finna dæmi um að útstrikanir hafi haft áhrif
á röð frambjóðenda í alþingiskosningum. Þá höfðu útstrikanir mun meira vægi
en nú. Það hvort útstrikun hefur áhrif ræðst af fylgi lista og sæti frambjóðanda.
Áskorun Jóhannesar
Jónssonar í gær til kjósenda Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík suður
um að þeir striki yfir nafn Björns
Bjarnasonar dómsmálaráðherra
vakti athygli enda fátítt að fólk
utan stjórnmála blandi sér í kosningabaráttu með jafn beinum
hætti.
Alltaf er eitthvað um að kjósendur striki yfir frambjóðendur
en eftir því sem næst verður komist hefur útstrikun einu sinni haft
áhrif á röð þeirra. Var það hjá
sjálfstæðismönnum í Reykjavík í
þingkosningunum 1946. Eftir harðvítugar deilur meðal flokksmanna
um skipan listans var afráðið að
Björn Ólafsson stórkaupmaður
skipaði fimmta sætið og Bjarni
Benediktsson, alþingismaður og
borgarstjóri, hið sjötta. Stuðningsmenn Bjarna undu þeirri niðurstöðu illa og strikuðu yfir nafn
Björns unnvörpum; með þeim

+/3.).'!2

árangri að Björn og Bjarni höfðu
sætaskipti. En þótt útstrikun
breyti ekki röð frambjóðenda
getur hún dregið úr atkvæðamagni
að baki þeim. Þannig hlaut Davíð
Oddsson fleiri persónuleg atkvæði
en Össur Skarphéðinsson í Reykjavík norður í síðustu þingkosningum eftir að útstrikanir höfðu verið
taldar. Engu að síður varð Össur
fyrsti þingmaður kjördæmisins
enda hafa útstrikanir ekki áhrif á
heildaratkvæðafjölda lista.
Ekki er með einföldu móti hægt
að segja til um hve marga þarf til
að útstrikun hafi áhrif; það ræðst
af fylgi listans og sæti viðkomandi
frambjóðanda. Þó má nefna sem
dæmi að vilji kjósendur lista sem
hlýtur tvö þingsæti hafna frambjóðandanum í öðru sæti þarf
fjórðungur þeirra að strika yfir
nafn hans.
Hlutfallið eykst eftir því sem
þingsætunum fjölgar og því ofar

sem frambjóðandinn situr.
Það sem kemst næst því að vera
hliðstæða við auglýsingu Jóhannesar Jónssonar er auglýsingar sem
birtust í Morgunblaðinu síðustu
tvo daga fyrir forsetakosningarnar 1996. Að þeim stóðu Björgólfur
Guðmundsson, áður framkvæmdastjóri Hafskips, Ómar Kristjánsson, kenndur við Þýsk-íslenska, og
Sigurður Helgason, fyrrverandi
forstjóra Flugleiða. Beindu þeir
því til kjósenda að fara með
atkvæði sitt af ábyrgðartilfinningu og á grundvelli réttra upplýsinga um frambjóðendur.
Um leið voru rifjuð upp verk úr
stjórnmálatíð
Ólafs
Ragnars
Grímssonar, sem naut mest fylgis í
skoðanakönnunum. Meðal annars
var bent á orð hans og gjörðir gegn
fyrirtækjum sem þremenningarnir
veittu forstöðu og vakin athygli á
misvísandi yfirlýsingum hans um
trúmál.
BJORN FRETTABLADIDIS

4V¾R ¹K¾RUR HAFA VERIÈ GEFNAR ÒT ¹ HENDUR FIMM MÎNNUM FYRIR R¹N

&IMMT¹N ¹RA ¹K¾RÈUR FYRIR ÖRJÒ R¹N
$«-3-, Fimm menn hafa verið
ákærðir fyrir rán og er fimmtán
ára piltur í þeim hópi.
Pilturinn ungi er annars vegar
ákærður ásamt tveimur mönnum,
18 og 25 ára, fyrir að hafa ráðist inn
í verslun 10-11 við Setberg í
Hafnarfirði í lok mars, allir með
andlitin hulin og vopnaðir dúkahnífum. Þeir hótuðu manni sem var
við störf í versluninni að þeir
myndu skera hann á háls, neyddu
starfsmenn til að opna tvo peningakassa og höfðu 41 þúsund krónur,
fimm sígarettupakka og þrjá DVDmynddiska á brott með sér.
Þeim yngsta er í annarri ákæru
gefið að sök að hafa ásamt tveimur mönnum um tvítugt ráðist á og

«¨!, 3ÅÈASTNEFNDA R¹NIÈ VAR FRAMIÈ FYRIR
UTAN SKEMMTISTAÈINN «ÈAL Å !USTUR
STR¾TI

rænt tvo menn, og er annar meðákærðu, Ívar Aron Hill, einn
mannanna úr hinu alræmda Árnesgengi sem hefur verið sakfellt og

ákært fyrir fjölmörg afbrot upp á
síðkastið. Í sameiningu réðust þeir
þrír í október að manni um þrítugt, slógu hann í höfuðið og
rændu af honum farsíma. Sama
kvöld réðust þeir að öðrum manni
á þrítugsaldri, slógu hann í andlitið og spörkuðu í bak hans og rændu
einnig af honum farsíma.
Þá er Ívari Aroni og þriðja manninum gefið að sök að hafa ráðist að
manni um þrítugt, skallað hann og
slegið í andlitið með krepptum
hnefa, krafið hann um að fara í
hraðbanka og taka út fyrir þá peninga, en síðan rænt af honum farsíma.
Ákærunar voru þingfestar í Héraðsdómi Reykjaness í gær.
SH

Kæru landsmenn
Glæsilegur árangur íslensku þjóðarinnar á síðustu árum er engin tilviljun. Hér hefur verið
framfylgt markvissri stjórnarstefnu sem miðar að því að tryggja að Íslendingar séu í fremstu röð
á öllum helstu sviðum þjóðlífs og samfélags.
Í kosningunum núna um helgina verður skorið úr um það hvort haldið verður áfram á þessari
sömu braut allri þjóðinni til hagsbóta eða ekki.
Við stjórnmálamennirnir hlítum að sjálfsögðu dómi kjósenda en ég segi í hjartans einlægni að það
getur oltið á aðeins örfáum atkvæðum hver úrslitin verða.
Ég bið um þinn stuðning á kjördag.
Stuðningur þinn skiptir miklu máli.

frframsokn.is
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-ARGIR AF EFSTU MÎNNUM LISTA BÒA EKKI Å KJÎRD¾MINU SEM ÖEIR BJËÈA SIG FRAM Å

&J¹RSVIKIN HJ¹ 42

TTA ODDVITAR GETA EKKI KOSIÈ SJ¹LFA SIG

Mánuður eftir í
lok rannsóknar

+/3.).'!2 Í kosningunum á morgun eru fjölmargir
frambjóðendur í þeirri stöðu að geta ekki kosið
sjálfa sig. Það gerist þar sem þeir hafa ekki
lögheimili í kjördæminu sem þeir bjóða sig fram í.
Sé litið til fimm efstu sæta allra 36 listanna sem
boðnir eru fram kemur í ljós að 40 af 180 frambjóðenda eru í þessari stöðu.
Og sé litið til oddvita listanna má sjá að átta af 36
hafa lögheimili í öðru kjördæmi.
Þetta á við um þrjá frambjóðendur Íslandshreyfingarinnar; þau Ástu Þorleifsdóttur, sem er í
framboði í Suðurkjördæmi en býr í Reykjavík, og
Ómar Ragnarsson og Margréti Sverrisdóttur, sem
eru bæði í framboði í Reykjavík suður en búa í
Reykjavík norður. Þetta á einnig við um hin Vinstri
grænu Atla Gíslason, sem er í framboði í Suðurkjördæmi en býr í Reykjavík, Ögmund Jónasson, sem er
í framboði í Suðvesturkjördæmi en býr í Reykjavík

,®'2%',5-, Verið er að ljúka

og Katrínu Jakobsdóttur, sem býr í Reykjavík suður
en er í framboði í Reykjavík norður.
Sömu sögu er að segja af Magnúsi Þór Hafsteinssyni, Frjálslynda flokknum, sem býr á
Akranesi en er í framboði í Suðurkjördæmi, og
Jóni Sigurðssyni, Framsóknarflokki, sem er í
framboði í Reykjavík norður en býr í Kópavogi.

yfirheyrslum og taka saman
lausa enda í rannsókn á fjársvikamálinu sem kom upp hjá
Tryggingastofnun í fyrrasumar.
Helgi Magnús Gunnarsson,
saksóknari efnahagsbrota, segir
hilla undir lok rannsóknar.
„Við þurfum að gefa okkur
mánuð í viðbót. Það á eftir að
fara yfir rannsóknargögn og
meta hvort við ákærum og
skrifa þá ákæruna. Rannsóknin
sjálf er langt komin, yfirheyrslur, samantekt og gagnaöflun, þetta er allt langt komið,“
segir hann.
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 OF HRATT ¹
(RINGBRAUT

-EÈ FÅKNIEFNI UNDIR
STÕRI

2EYNDI AÈ BLEKKJA
LÎGREGLU

«K ÎLVAÈUR TIL
(VERAGERÈIS

®KUMENN  BIFREIÈA SEM
ËKU OF HRATT EFTIR (RINGBRAUT
Å 2EYKJAVÅK Å G¾R OG FYRRA
DAG EIGA VON ¹ SEKTARMIÈA
INN UM LÒGUNA ¹ N¾STU
DÎGUM ,ÎGREGLAN N¹ÈI
BROTUM ÖEIRRA ¹ LÎGG¾SLU
MYNDAVÁL OG VAR MEÈAL
HRAÈI ÖEIRRA UM  KÅLË
METRAR ¹ KLUKKUSTUND

,ÎGREGLAN Å "ORGARNESI STÎÈV
AÈI ÎKUMANN ¹ FIMMTUDAGS
KVÎLD SEM VAR UNDIR ¹HRIF
UM FÅKNIEFNA  MANNINUM
FANNST LÅTILR¾ÈI AF ¾TLUÈUM
FÅKNIEFNUM ¶¹ STÎÈVAÈI LÎG
REGLAN NOKKUÈ MARGA ÎKU
MENN FYRIR HRAÈAKSTUR Å UM
D¾MINU

2ÒMLEGA FIMMTUGUR MAÈUR
HEFUR Å (ÁRAÈSDËMI !USTUR
LANDS VERIÈ D¾MDUR Å
TVEGGJA M¹NAÈA FANGELSI FYRIR
AÈ HAFA EKIÈ ÎKURÁTTINDALAUS
OG FRAMVÅSAÈ ÒTRUNNU ÎKU
SKÅRTEINI TIL AÈ VILLA UM FYRIR
LÎGREGLU -AÈURINN ¹ AÈ BAKI
LANGAN SAKAFERIL SEM HËFST
¹RIÈ 

3EXT¹N ¹RA PILTUR HEFUR VERIÈ
¹K¾RÈUR FYRIR AÈ STELA BÅL
MËÈUR SINNAR Å "REIÈHOLTI
AKA HONUM UNDIR ¹HRIFUM
¹FENGIS TIL (VERAGERÈIS OG ¹
KANTSTEIN MEÈ ÖEIM AFLEIÈ
INGUM AÈ BÅLLINN SKEMMD
IST K¾RAN VAR ÖINGFEST Å
(ÁRAÈSDËMI 3UÈURLANDS

!,¶).') -IKIL SPENNA ER Å LOFTINU FYRIR KOSNINGARNAR Å DAG 3TJËRNM¹LAFR¾ÈINGAR TELJA
BAR¹TTUNA HAFA VERIÈ M¹LEFNALEGA EN ¹TAKAM¹L HAFI VERIÈ F¹
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Stjórnmálafræðingar segja kosningarnar í kvöld
gríðarlega spennandi. Styrkir ekki samningsstöðuna fyrir Framsóknarflokkinn ef Jón Sigurðsson
kemst ekki inn á þing, segir Birgir Guðmundsson.
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6. sæti
Ragnheiður
Ríkharðsdóttir
7. sæti
Rósa
Guðbjartsdóttir

5. sæti
Ragnheiður Elín
Árnadóttir
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1. sæti
Þorgerður Katrín
Gunnarsdóttir

Gríðarlega
spennandi
kosningar

3. sæti
Ármann Kr.
Ólafsson

2. sæti
Bjarni
Benediktsson

4. sæti
Jón Gunnarsson

+/3.).'!2 „Mér finnst allt benda
til þess að Sjálfstæðisflokkurinn
muni standa með pálmann í höndunum eftir þessar kosningar og
geti valið sér bólfélaga,“ segir
Birgir Guðmundsson, lektor við
félagsvísindaog
lagadeild
Háskólans á Akureyri.
Sjálfstæðisflokkurinn
hefur
mælst með töluvert meira fylgi í
könnunum að undanförnu en hann
fékk í kosningunum 2003. Birgir
telur áframhaldandi ríkisstjórnarsamstarf Sjálfstæðisflokksins og
Framsóknarflokksins vera háð því
að Framsóknarflokkurinn fái yfir
fjórtán prósenta fylgi. „Ef Framsóknarflokkurinn fær yfir fjórtán
prósenta fylgi og ríkisstjórnin
heldur velli, þá finnst mér líklegt
að samstarf flokkanna haldi
áfram. En það getur vitanlega líka
skipt máli hvort Jón [Sigurðsson]
nær þingsæti. Það styrkir ekki
samningsstöðuna að loknum kosningum ef formaður flokksins
kemst ekki á þing.“
Einar Mar Þórðarson, stjórnmálafræðingur hjá Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands, segir allt
stefna í gríðarlega spennandi
kosningar. „Það er alveg ljóst í
mínum huga að þetta verða
gríðarlega spennandi kosningar
eins og kannanir hafa verið að
gefa til kynna. Spennupunkturinn
verður líklega sá hvort ríkisstjórnin heldur velli eða ekki. Í ljósi þess
held ég að kjósendur muni velta
málunum fyrir sér út frá þessum
punkti öðrum fremur.“
Þrátt fyrir að kosningabaráttan
hafi verið átakalítil segir Gunnar
Helgi Kristinsson, prófessor í
stjórnmálafræði
við
Háskóla
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3J¹LFST¾ÈISFLOKKUR
INN VERÈUR LÅKLEGA
MEÈ P¹LMANN Å
HÎNDUNUM
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&ËLK VELUR HVORT
ÖAÈ VILL STJËRNINA
¹FRAM EÈA EKKI
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"AR¹TTAN VERIÈ
RËLEGRI EN SÅÈAST
EN M¹LEFNALEGRI
&2¡44!",!¨)¨!.4/.

Íslands, hana hafa verið málefnalega. „Kannanirnar hafa aðallega
verið svolítið misvísandi hvað
varðar Sjálfstæðisflokkinn en ég
hef trú á því að hann muni mælast
með 36 til 38 prósenta fylgi. Kosningabaráttan hefur einkennst af
færri álitamálum en árið 2003. Þá
var mikil harka og tekist harkalega á um ýmis atriði, til dæmis
um innrásina í Írak og stuðning
stjórnvalda við hana. Núna hefur
baráttan verið rólegri en um leið á
margan hátt málefnalegri. Það
hefur verið tekist á um hvernig
skuli bæta hag ýmissa hópa, til
dæmis aldraðra, og það skýrir
stöðuna fyrir kjósendum.“
MAGNUSH FRETTABLADIDIS

ÏHA:CH@6H>6#>H$A7>(,+')%*$'%%,

1. UMFERÐ
LANDSBANKADEILD KARLA
lau. 12. maí.
sun. 13. maí.
sun. 13. maí.
sun. 13. maí.
mán. 14. maí.

kl.14:00
kl.16:00
kl.19:15
kl.19:15
kl. 20:00

ÍA - FH
Valur - Fram
Breiðablik - Fylkir
Víkingur - HK
KR - Keflavík

LANDSBANKADEILD KVENNA
mán. 21. maí.
mán. 21. maí.
mán. 21. maí.
þri. 22. maí.

kl.19:15
kl.19:15
kl.19:15
kl.19:15

Valur - Stjarnan
Keflavík - Þór/KA
Fjölnir - Fylkir
Breiðablik - KR

Landsbankinn býður 16 ára og yngri á völlinn.
Sækja þarf boðsmiðann í næsta útibú Landsbankans
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2ÒMLEGA FIMMTUGUR MAÈUR D¾MDUR Å FANGELSI FYRIR VÎRSLU BARNAKL¹MS

6AR TEKINN MEÈ KL¹MMYNDIR
ÖAR SEM REIFABÎRN VORU SVÅVIRT

+/-! .!+). &2!- ¶ÒSUNDIR MANNA
F¾KKUÈU FÎTUM OG LÎGÈUST FLATAR ¹
:OCALO TORGIÈ Å -EXÅKËBORG ¹ SUNNU
DAG TIL AÈ VERA MYNDUÈ AF 3PENCER
4UNICK SEM ER FR¾GUR FYRIR LISTR¾NAR
LJËSMYNDIR SÅNAR AF FJÎLDA NAKINNA
EINSTAKLINGA
./2$)#0(/4/3!&0

,®'2%',5&2¡44)2
-EÈ ÖRJ¹ SKAMMTA AF FÅKNI
EFNUM ¹ SKEMMTISTAÈ
,ÎGREGLAN ¹ 3UÈURNESJUM HANDTËK
KARLMANN ¹ SKEMMTISTAÈ Å 2EYKJA
NESB¾ AÈFARANËTT FIMMTUDAGSINS
-AÈURINN VAR MEÈ ÖRJ¹ SKAMMTA
AF AMFETAMÅNI Å NEYSLUPAKKNINGUM
(ANN VAR F¾RÈUR ¹ LÎGREGLUSTÎÈ EN
SLEPPT AÈ LOKINNI YFIRHEYRSLU

$«-3-, Rúmlega fimmtugur maður hefur
verið dæmdur í Héraðsdómi Suðurlands í sex
mánaða fangelsi fyrir að hafa haft mikið magn
af barnaklámi í tölvum sínum. Meðal þess sem
maðurinn hafði viðað að sér voru myndir af
mjög ungum börnum, nánast niður í reifabörn,
sem svívirt eru á ruddalegan og klámfenginn
hátt, að því er fram kemur í gögnum dómsins.
Í turntölvu, fartölvu og á útværum hörðum
diski sem fundust hjá manninum reyndust
vera samtals 6.548 ljósmyndir og 179 hreyfimyndir sem sýna börn á kynferðislegan og
klámfenginn hátt.
Maðurinn játaði greiðlega sök við þingfestingu málsins.

Í gögnum málsins kemur fram að hann
kvaðst hafa „einhverja söfnunarþörf“ á svona
klámefni og hafði safnað því undanfarin tvö ár
þegar lögreglan lagði hald á tölvur hans.
Dómurinn taldi brotið stórfellt. Ekkert hefði
komið fram í málinu um að maðurinn, sem er
fjölskyldumaður, hefði leitað sér aðstoðar til að
vinna bug á áhuga sínum á klámefni þar sem
börn eru fórnarlömb. Helmingur refsingarinnar var skilorðsbundinn, en manninum var gert
að greiða allan málskostnað.
JSS
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 HREYFIMYNDIR SEM SÕNDU BÎRN ¹ RUDDALEGAN OG
KL¹MFENGINN H¹TT

«¹N¾GJAN ¹ .J¹LSGÎTU VEGNA HEIMILIS HEIMILISLAUSRA

Íhuga lögbann
&«,+ Hópur íbúa á Njálsgötu veltir
nú fyrir sér þeim möguleika að
krefjast lögbanns á rekstur heimilis
fyrir heimilislausa á Njálsgötu 74.
Telja íbúarnir Reykjavíkurborg
brjóta á rétti þeirra með því að
velja heimilinu stað á Njálsgötu að
íbúunum forspurðum. Þá segjast

íbúarnir vantrúaðir á fullyrðingar
fulltrúa velferðarsviðs og velferðarráðs borgarinnar um að ekkert
ónæði verði af rekstri heimilisins.
Eins og fram hefur komið í Fréttablaðinu hefur borgarstjóri samþykkt að hitta íbúana að máli 22.
maí næstkomandi.
GAR
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Serbíustjórn
loks mynduð

Til hamingju
með daginn!

Lýðræðissinnaflokkum Serbíu tókst loks í gær, fjórum
mánuðum eftir kosningar, að ná sátt um myndun
nýrrar ríkisstjórnar. Frestur til þess var að renna út.

SVÞ - Samtök verslunar og þjónustu þakka alþingismönnum og stjórnvöldum
samstarfið á kjörtímabilinu sem nú er að líða og hvetja þingmenn á nýju Alþingi
til að nýta þau fjölmörgu tækifæri sem fyrir hendi eru til að búa fyrirtækjunum
og fólkinu í landinu betri skilyrði.
Það verður meðal annars gert með því:

Að halda áfram að lækka skatta og tolla á matvæli og fella niður vörugjöld sem
lögð eru á raftæki, byggingavörur og húsbúnað.
Að endurbyggja stofnbrautir vegakerfisins með auknum fjárveitingum á næstu
10 árum þannig að vegakerfið þjóni þörfum allra landsmanna.
SVÞ óska landsmönnum til hamingju með daginn og hvetja fólk til að nýta kosningaréttinn
og að hafa þannig áhrif á hverjir fara með stjórn landsins næstu 4 árin.
SVÞ- Samtök verslunar og þjónustu eru málsvari verslunar- og þjónustugreina á Íslandi. Samtökin ryðja
nýjum hugmyndum braut og koma á framfæri röksemdum fyrir jákvæðu starfsumhverfi atvinnulífsins.

Einn tveir og þrír 362.019

Að stuðla að frekari flutningi þjónustuverkefna frá hinu opinbera til einkarekinna
fyrirtækja sem annast þau með hagkvæmum hætti og gæta þess að öll fyrirtæki
hafi jafna möguleika á að hljóta slík verkefni.

3%2"¥! !0 Lýðræðissinnaflokkar
Serbíu náðu í gær loks samkomulagi um að mynda saman ríkisstjórn, fjórum mánuðum eftir að
þingkosningar fóru fram í landinu. Frá þessu greindi þingforsetinn Tomislav Nikolic, sem
sjálfur er leiðtogi öfgaþjóðernissinna. Með stjórnarmyndunarsamkomulaginu var því afstýrt
að flokkur hans, Róttæki flokkurinn, kæmist til valda.
Nikolic tjáði AP-fréttastofunni
að Boris Tadic forseti og Vojislav
Kostunica, starfandi forsætisráðherra, hefðu náð saman um
stjórnarmyndunina. Samkvæmt
fréttum serbneskra fjölmiðla
felst meðal annars í samkomulaginu að Nikolic haldi ekki þingforsetaembættinu sem hann var
kjörinn í fyrr í vikunni.
„Mér var tilkynnt að samkomulag um myndun nýju ríkisstjórnarinnar hefði náðst,“ sagði Nikolic.
„Ég mun kalla saman þing, sennilega á morgun, til að kjósa nýju
stjórnina.“
Nikolic sagðist frekar myndu
segja sjálfur af sér en láta skipta
sér út fyrir annan. Hann sagðist
ennfremur
vænta
þess
að
Kostunica myndi halda forsætisráðherraembættinu.

Hefði ekki tekist að mynda
stjórn fyrir næsta þriðjudag
hefði þurft að boða til kosninga á
ný, en ljóst þykir að eingöngu
Róttæki flokkurinn hefði grætt á
því, en hann er nú þegar stærsti
flokkurinn á þingi.
Ráðamenn á Vesturlöndum og
grannríki Serbíu fylltust að gefnu
tilefni áhyggjum af því hvert
Serbía stefndi þegar Nikolic náði
í vikunni kjöri til embættis þingforseta. Róttæki flokkurinn átti
aðild
að
stjórn
Slobodans
Milosevic á tíunda áratugnum,
þegar Serbar háðu stríð við
fyrrum bræðraþjóðir sínar í
gömlu Júgóslavíu.
Serbía tók í gær við formennsku í Evrópuráðinu og mun
gegna henni næsta hálfa árið.
Vissir fyrirvarar voru þó á því að
hin væntanlega nýja Serbíustjórn
væri fær um að fara fyrir stofnuninni, sem beitir sér einkum og
sér í lagi í mannréttindamálum
álfunnar, þar sem serbnesk
stjórnvöld hafa ekki reynst fær
um að verða við þeim kröfum
sem Evrópuráðið hefur beint til
þeirra, fyrst og fremst varðandi
handtöku og framsal eftirlýstra
stríðsglæpamanna.
AUDUNN FRETTABLADIDIS

«S¾TTI UM SÎFNUN HEILSUPLANTNA Å $YRHËLAEY

Deilt um lokun
Sveitarstjórn
Mýrdalshrepps undrast að ábúendur í Dyrhólaey hafi fengið
vottorð til staðfestingar á sjálfbærum nytjum með söfnun á
villtum heilsuplöntum og nytjum á æðarvarpi. Sveitarstjórnin
er óánægð með að vottunarstofan skuli ekki hafa haft samband
við hreppinn sem eigi hluta í

5-(6%2&)3-,

jörðinni. Vafamál sé hvort
plöntusöfnunin sé í samræmi við
friðlýsingu Dyrhólaeyjar og
sveitarstjórnin kannast ekki við
„dúnbýlið Dyrhólaey“.
Þá segir sveitarstjórnin með
öllu viðunandi að Umhverfisstofnun hafi lokað Dyrhólaey
fyrir almenningi frá 1. maí til
25. júní.
GAR

KOSNINGASKRIFSTOFUR • KOSNINGAKAFFI • KOSNINGAVÖKUR

Guðjón A. Kristjánsson
Norðvesturkjördæmi

Kolbrún Stefánsdóttir
Suðvesturkjördæmi

Jón Magnússon
Reykjavík Suður

Sigurjón Þórðarson
Norðausturkjördæmi

Magnús þór Hafsteinsson
Reykjavík Norður

Grétar Mar Jónsson
Suðurkjördæmi

Reykjavík
• Skeifan 7
Opnar kl. 09.00. Kosningakaffi allan daginn
• Aðalstræti 9
Opnar kl. 09.00. Kosningakaffi allan daginn
• Kosningavaka í Rúgbrauðsgerðinni
Borgartúni 6, húsið opnar kl. 22.00
• Akstur á kjörstað. Sími: 553-6069

Suðvesturkjördæmi
• Kópavogur - Hamraborg 14
Opið frá 09.00 - 21.00
• Mosfellsbær - Háholt 14
Opið frá 09.00 - 21.00
• Kosningavaka í Rúgbrauðsgerðinni
Borgartúni 6, húsið opnar kl. 22.00
• Akstur á kjörstað. Sími: 553-6069

Egilsstaðir
• Kosningamiðstöð - Tjarnarbraut 19
opið frá kl. 09.00 til kl. 22.00
• Kosningavaka í Fellabæ frá kl. 22.00
• Akstur á kjörstað: 471-2078
Húsavík
• Kosningamiðstöð Garðarsbraut 26
• Kosningakaffi milli kl. 10.00 og 18.00
• Akstur á kjörstað: 821-1388

Suðurkjördæmi
Reykjanesbær
Hafnargötu. Opnar kl.10.00
• Kosningakaffi og Kosningavaka
• Akstur á kjörstað: 422-7500 og 868-4631

• Sauðárkrókur - Öldustígur 7
Kosningamiðstöð opnar kl. 09:00
• Kosningakaffi allan daginn
• Akstur á kjörstað: 453-6366

Grindavík
Hafnargötu 4. Opnar kl.10.00
• Kosningakaffi á staðnum
• Kosningavaka á Kaffi Grindavík um kvöldið.
• Akstur á kjörstað: 824-9080

• Akranes – Kirkjubraut 1
Kosningamiðstöð opnar kl. 09.00
• Kosningakaffi frá kl.14.00. Opið fram á kvöld
• Akstur á kjörstað: 430-0500 og 430-0501

Selfoss
• Kosningamiðstöð við Austurveg.
Opið frá kl. 10.00 - 19.00
• Kaffi og pönnukökur.

• Ísafjörður
• Kosningamiðstöð Silfurgata 1. Húsið opnar kl. 11.00
• Kosningakaffi
Faktorshúsið Hæsta kaupstað.
Opið frá kl. 13.00 - 17.00
• Kosningavaka á Silfurgötu 1
• Akstur á kjörstað: 456-3027 og 456-3057

Höfn
Víkurbraut 2.
Kosningamiðstöð opnar kl. 14:00

Norðvesturkjördæmi

Vestmannaeyjar
Bárustígur 1
Kosningamiðstöð opnar kl. 10.00. Allir velkomnir
Akstur á kjörstað: 481-1217

Norðausturkjördæmi
• Akureyri
Hafnarstræti 83. Kosningamiðstöð opnar kl. 09.00
• Kosningakaffi Súlnabergi Hótel Kea
frá kl. 14.00 - 17.00
• Kosningavaka frá kl. 22.00 á Greifanum.
• Akstur á kjörstað: 461-1518, 659-4809
og 661-4809

www.xf.is

Skeifan 7 | Reykjavík | sími 553 6061

Kosningakaffi
Verið velkomin í kosningakaffi Framsóknar í
Reykjavík, kosningamiðstöðinni Skógarhlíð 20
(Ýmir) í dag. Kaffihlaðborð allan daginn og ís
fyrir börnin.

Við hvetjum þig til að nýta atkvæðisrétt þinn í kosningunum í dag.

Kosningavaka í Þjóðleikhúskjallaranum kl. 22:00

Akstur á kjörstað

Kosningavaka Framsóknar í Reykjavík í
Þjóðleikhúskjallaranum hefst kl. 22:00
og stendur fram eftir nóttu.
Kosningasjónvarpið í
beinni og hljómsveitin
Outloud spilar.

Allir velkomnir!

Hægt er að óska eftir akstri á
kjörstað í síma 582 9499.

Upplýsingar veittar
í síma 582 9499
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Tölvuleikir stuðla að framþróun vísinda
hópverkefni. „Við lítum á þetta
sem lið í því að gera gervigreindarsetrið hér við Háskólann í Reykjavík að rannsóknarsetri á alþjóðlegum mælikvarða,“ segir hann.

(3+«,!2!..3«+.)2
Það er leikur að læra segir
í kvæðinu og víst er að leikurinn er leið barnsins til að
læra. En það má lengi læra
á því að leika sér og sem
dæmi má nefna að óvíða er
þróun tölvutækninnar jafnhröð og við gerð tölvuleikja.
Nokkrir íslenskir vísindamenn vinna nú að verkefni
á þessu sviði sem getur
hugsanlega nýst við þróun
vélmenna fyrir almennan
markað í framtíðinni.
Grafískir tölvuleikir þar sem
fjöldi manns getur tekið þátt samtímis gegnum netið njóta gífurlegra vinsælda og hafa gert
undanfarin ár. Samkeppnin á
þessu sviði hefur gert það að verkum að framleiðendur keppast við
að bæta leikina stig af stigi og
þróa fullkomnari og fullkomnari
tækni við gerð þeirra; gera þá sem
raunverulegasta.

3AMVINNA VIÈ ##0
Dr. Hannes Högni Vilhjálmsson,
lektor
á
tölvunarfræðisviði
tækniog
verkfræðideildar
Háskólans í Reykjavík, hlaut í
byrjun þessa árs tveggja ára
styrk úr Rannsóknarsjóði til að
þróa tækni til að stýra mannlegri
hegðun sögupersóna í grafískum
fjölnotendaleikjum. „Þetta er
samstarfsverkefni unnið í samvinnu við íslenska leikjafyrirtækið CCP sem framleiðir tölvuleikinn EVE Online. Auk mín
stýra þessu þau dr. Kristinn Þórisson, dósent á gervigreindarsetri HR, Marta Lárusdóttir,
lektor við HR, og Torfi Frans
Ólafsson af hálfu CCP.“
Hannes Högni leggur áherslu á
að þótt hann hafi fengið styrkinn
sem slíkan í sínu nafni sé þetta

¶RÅR MEGINÖ¾TTIR
Verkefnið snýst um að þróa tækni
til að stýra mannlegri hegðun
sögupersóna í grafískum fjölnotendaleikjum og búa viðkomandi
persónur eins miklum mannlegum
eiginleikum og hægt er, að sögn
Hannesar Högna.
Þetta felur í sér þrjá meginþætti, vísindahluta, verkfræðihluta og fagurfræðihluta. „Vísindahlutinn gengur út á það að við
reynum að líkja eftir raunverulegum hlutum, þessar persónur eiga
að hegða sér eftir mannlegum
væntingum í veruleikanum. Og til
að greina þennan veruleika styðjumst við við vísindarannsóknir á
mannlegri hegðun, notum til
dæmis vídeómyndir af fólki til að
greina hegðun þess, líkamstjáningu í samtölum svo eitt dæmi sé
tekið.“
+ENNA PERSËNUM
MANNLEGA HEGÈUN
Þar næst tekur verkfræðiþátturinn við en hann felst meðal annars
í að búa til líkan út frá þessum
rannsóknum. „Við tökum þessa
huglægu greiningu á mannlegri
hegðun og búum til reiknilíkan
þar sem inntakið eru persónur,
samskipti þeirra og aðstæður, og
úttakið er lýsing á viðeigandi látbragði persónanna,“ útskýrir
Hannes Högni.
Hann nefnir sem dæmi að í
tölvuleiknum EVE Online þurfi
leikmenn og persónur þeirra í
leiknum að geta haft samskipti
hverjar við aðra en síðan koma
aðrar sjálfvirkar sögupersónur
líka við sögu sem eru hluti af sjálfum leiknum. „Og við þurfum að
kenna kerfinu að láta þessar persónur eiga sem eðlilegust samskipti, sem er talsvert flókið meðal
annars vegna ýmiss konar takmarkana sem þarf að takast á
við.“
Þar nefnir Hannes Högni til
dæmis að öll samskipti persónanna í leiknum þurfa að gerast á
rauntíma og mjög mikilvægt að
allt sem gerist sé fullkomlega
samhæft.
3AMR¾MING ALLRA Ö¹TTA FLËKIN
Hinn fagurfræðilegi þáttur verks-
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ins er ekki síður mikilvægur að
sögn Hannesar Högna. „Þetta
verður auðvitað allt saman að líta
vel út. Það þarf að vera samræmi
milli útlits og hreyfinga persónanna, þær verða að passa inn í
umhverfi sitt. Þar kemur inn
ýmiss konar tækni við að reyna að
skapa heildræna mynd af þessu
sýndarumhverfi og þar er CCP
mjög framarlega. Fyrirtækið
hefur gríðarlega góða listamenn á
sínum snærum við að hanna myndrænt útlit leiksins.“
Hannes Högni og samstarfsmenn hans kappkosta að þau líkön
sem þeir smíða byggist eins og
kostur er á raunveruleika og því
þarf að vera góð samvinna milli
listamannanna og þeirra sem eru
að lýsa tilgangi hreyfinga persónanna. „Sögupersónur eiga til að
mynda ekki að gera eitthvað út í
hött þótt það líti vel út,“ segir
hann.

!THYGLISG¹FAN ERFIÈ
Eins og lesendur geta ímyndað sér
er það afar flókið ferli að yfirfæra
mannlega hegðun yfir á persónur í
sýndarveruleika; láta þær eiga
sem eðlilegust samskipti og þar
fram eftir götunum.
Eitt af því sem Hannes Högni
segir hvað erfiðast í þessu en um
leið skemmtilegast, vegna þess að
svo margir hafa spreytt sig á því,
sé að gæða persónurnar athyglisgáfu. „Sögupersónurnar þurfa á
hverju augnabliki að geta sýnt
hvert athygli þeirra beinist og það
verður að vera samræmi í því sem
þær gera. Þær þurfa að fylgjast
með því sem er að gerast í kringum þær, þetta er flókið umhverfi
og spurning hvert þær eiga að
horfa og á hvað. Þær þurfa að geta

fylgst með mörgu í senn til dæmis
samræðum við aðrar persónur og
samtímis að vera stöðugt að skynja
umhverfið. Þetta reynum við að
leysa með því að útbúa persónurnar mannlegri skynjun, en þetta er
erfitt. En um leið er það þetta sem
gerir þetta spennandi að búa til
mismunandi hegðun við mismunandi aðstæður.“

&RJËSAMUR JARÈVEGUR FYRIR TILRAUNIR
Hannes Högni segir að þetta tölvuleikjaumhverfi, þar sem reynt er
að þróa og skapa félagslegt
umhverfi og persónuleg samskipti
inni í sýndarumhverfi, sé afar frjósamur jarðvegur fyrir tilraunir í
þessum fræðum. „Þó svo að þetta
tiltekna verkefni sem við erum að
vinna að sé aðeins til tveggja ára
erum við að skoða þessi mál í
miklu víðara samhengi og til lengri
tíma.“
Hann segir jafnframt að margt
af því sem þau séu að fást við núna
muni nýtast þeim og tölvutækninni á öðrum vettvangi. „Við stefnum til dæmis á að geta unnið með
fólki sem er að búa til vélmenni,
sem í framtíðinni gæti verið þátttakandi í lífi fólks að einhverju
marki. Ég veit að Evrópusambandið hefur áhuga á að styrkja slík
verkefni.“
Og það má segja að Hannes
Högni sé þegar farinn að huga að
þessum framtíðarverkefnum því
hann hefur beitt sér fyrir alþjóðlegu samstarfi vísindamanna í að
staðla ákveðna hluti í smíði á
mannlegri hegðun hjá myndrænum vitverum. „Með því vonumst
við til að vísindamenn á þessu sviði
geti farið að skiptast á einingum.
Þegar margir leggja saman verður
eflaust hægt að gera þetta enn
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ER  (ANN LAUK STÒDENTSPRËFI
FR¹ -ENNTAKËLANUM VIÈ (AMRA
HLÅÈ ¹RIÈ  OG ÒTSKRIFAÈIST MEÈ
"3C GR¹ÈU Å TÎLVUNARFR¾ÈI FR¹ (¹
SKËLA ¥SLANDS ¹RIÈ 
RIÈ EFTIR HËF HANN ÖVERFAGLEGT
FRAMHALDSN¹M Å -EDIA !RTS AND
3CIENCES VIÈ -ASSACHUSETTS )NS
TITUTE OF 4ECHNOLOGY Å "ANDARÅKJ
UNUM OG LAGÈI JAFNFRAMT STUND
¹ RANNSËKNIR MEÈ N¹MI (ANN
BRAUTSKR¹ÈIST MEÈ -3C GR¹ÈU FR¹
SKËLANUM  OG DOKTORSN¹MI
LAUK HANN ÖAÈAN 
&R¹  TIL  STARFAÈI (ANN
ES (ÎGNI SEM TÎLVUNARFR¾ÈING
UR VIÈ 5NIVERSITY OF 3OUTHERN #ALI
FORNIA OG SÅÈASTA ¹RIÈ VAR HANN
ENN FREMUR FRAMKV¾MDASTJËRI
T¾KNIÖRËUNAR HJ¹ SPROTAFYRIRT¾K
INU !LELO )NC SEM HANN STOFNAÈI
¹SAMT FÁLÎGUM SÅNUM ÒT FR¹ EINU
¹RANGURSRÅKU RANNSËKNARVERKEFNI
(ANN FLUTTI TIL ¥SLANDS ¹RIÈ 
OG STARFAR SEM LEKTOR ¹ TÎLVUN
ARFR¾ÈISVIÈI T¾KNI OG VERK
FR¾ÈIDEILDAR (¹SKËLANS Å 2EYKJA
VÅK OG STUNDAR RANNSËKNIR VIÈ
GERVIGREINDARSETUR SKËLANS
(ANNES (ÎGNI ER KV¾NTUR BANDA
RÅSKRI KONU $EEPU )YENGAR (ÒN
HEFUR MEISTARAGR¹ÈU ¹ SVIÈI TAUGA
VÅSINDA OG "3 GR¹ÈU Å EÈLISFR¾ÈI
(ÒN LEGGUR NÒ STUND ¹ ÅSLENSKU
N¹M VIÈ (¹SKËLA ¥SLANDS

eðlilegra og þar er stöðlunin mikilvæg, að allir tali sama mál,“ segir
dr. Hannes Högni Vilhjálmsson.
SSAL FRETTABLADIDIS



 MAÅ  ,!5'!2$!'52

+!50(®,, ¥3,!.$3 [Hlutabréf]
)#%8  

 

-%34! (++5.
4EYMI
!TORKA
%IMSKIPAFÁLAGIÈ

 
 
 

&JÎLDI VIÈSKIPTA 
6ELTA  MILLJËNIR

-%34! ,++5.

!CTAVIS
-AREL

 
 
 

(,54!"2¡& ¥ ²26!,36¥3)4®,5       !CTAVIS  
   !LFESCA      !TLANTIC 0ETROLEUM  
   !TORKA      "AKKAVÎR     
%IMSKIPAFÁLAGIÈ      &, 'ROUP      'LITNIR
     +AUPÖING     ,ANDSBANKINN  
   -AREL      -OSAIC &ASHIONS     
3TRAUMUR "URÈAR¹S      ®SSUR    

(VAR VINNUR *ËN +ARL
%INS OG KEMUR FRAM ¹ SÅÈUNNI HEFUR
)CELANDAIR 'ROUP UNDIRRITAÈ VILJAYFIR
LÕSINGU UM KAUP ¹ TÁKKNESKA FLUG
FÁLAGINU 4RAVEL 3ERVICE  BLAÈA
MANNAFUNDI )CELANDAIR 'ROUP VEGNA
FYRIRHUGAÈRA KAUPA VARÈ *ËNI +ARLI «L
AFSSYNI FORSTJËRA )CELANDAIR ÖAÈ ¹ Å
MESSUNNI AÈ NEFNA )CELANDIC 'ROUP
ÖEGAR HANN ¾TLAÈI AÈ SEGJA )CE
LANDAIR 'ROUP b¶ETTA HEFUR AUÈVIT
AÈ GRÅÈARLEG ¹HRIF ¹ ST¾RÈ )CELAND
IC 'ROUP m VARÈ HONUM AÈ ORÈI
&ORSTJËRINN HEFUR SJ¹LFUR ORÈIÈ ILLI
LEGA FYRIR BARÈINU ¹ NAFNABRENGLI
¹ SÅÈUM BLAÈANNA ÖVÅ HANN ER OFT
RANGFEÈRAÈUR SEM (ELGASON

&YRIRMYND FUNDIN Å 3KOTLANDI
5MSJËN

N¹NAR ¹ VISIRIS

Lokahnykkur
sameiningar
Þriðja og síðasta skrefið í aðlögun
Kauphallar Íslands að OMX-kauphallasamstæðunni verður tekið á
mánudaginn. Þá hefjast viðskipti
á markaði með afleiður á íslensk
hlutabréf og vísitölur. Afleiður
eru sérstök tegund samninga sem
notaðir eru til að draga úr áhættu
í viðskiptum. Sama dag verður
settur á fót lánamarkaður með
hlutabréf í úrvalsvísitölunni.
Fyrsta skref í aðlögunarátt var
tekið í janúar þegar viðskipti hófust á First North-markaðnum á
Íslandi. Annað skrefið var svo
stigið í byrjun apríl þegar íslensk
félög voru skráð á samnorrænan
lista og tekin inn í vísitölu OMX.
Samkvæmt öllum áætlunum
á íslenska kauphöllin nú að vera
orðin fyllilega samstíga kauphöllunum í Kaupmannahöfn, Helsinki
og Stokkhólmi.
HHS

-!2+!¨305.+4!2

Peningaskápurinn ...

¥ HAUST ¾TLAR #ASTLEBRAE FRAMHALDS

SKËLINN Å %DINBORG Å 3KOTLANDI AÈ NOTA HLUTA SINN
AF   MILLJËNA PUNDA STYRK N¹L¾GT  MILLJËN
UM ÅSLENSKRA KRËNA FJ¹RFESTISINS 3IR 4OM (UNTER
TIL SKOSKA SKËLAKERFISINS Å AÈ EFLA STARFSN¹M 3IR
4OM HEFUR L¹TIÈ TIL SÅN TAKA Å FJ¹RFESTINGUM HÁR
4HE 3COTSMAN GREINIR FR¹ ¹N¾GJU FJ¹RFESTINGA
STOFNUNAR
HANS 4HE (UNTER &OUNDATION
MEÈ AÈ STYRKURINN SKULI NÕT
AST TIL AÈ BJËÈA NEMEND
UM N¹M VIÈ H¾FI (ÁR
HEFUR LÅKA VERIÈ R¾TT
UM NAUÈSYN ÖESS
AÈ B¾TA HLUT STARFS
N¹MS VIÈ HLIÈ BËK
N¹MS 3PURNING
HVORT Å 3KOTLANDI SÁ
FUNDIN FYRIRMYND
AÈ ¹TAKI Å ÖEIM
M¹LUM HÁR MEÈ AÈ
KOMU AUÈMANNA

3TJËRN )CELANDIC 'ROUP HEFUR ¹KVEÈIÈ
AÈ FLÕTA LOKUN VERKSMIÈJU )CELANDIC
53! Å #AMBRIDGE Å -ARYLAND FR¹ LOKUM
ÖESSA ¹RS TIL JÒNÅBYRJUNAR 6ERKSMIÈJAN
HEFUR STARFAÈ SÅÈAN  5M 
STARFSMÎNNUM HEFUR VERIÈ SAGT UPP
3TJËRN !LFESCA HEFUR BOÈAÈ TIL HLUT
HAFAFUNDAR ÖRIÈJUDAGINN  MAÅ ÖAR
SEM LÎGÈ VERÈUR FRAM TILLAGA UM HEIM
ILD TIL AÈ AUKA HLUTAFÁ FÁLAGSINS UM ALLT
AÈ  MILLJËNIR KRËNA AÈ NAFNVERÈI
%R ÖETTA GERT TIL AÈ STANDA VIÈ EFNDIR
¹ ¹¾TLUN UM ¹RANGURSTENGDAR LAUNA
GREIÈSLUR MEÈ TILHEYRANDI SKILYRTUM
KAUPRÁTTI FYRIR LYKILSTARFSMENN
3AMEININGU (F %IMSKIPAFÁLAGS ¥SLANDS
OG %IMSKIPAFÁLAGS ¥SLANDS EHF ER FORM
LEGA LOKIÈ SAMKV¾MT TILKYNNINGU TIL
+AUPHALLAR 3AMEININGIN MIÈAST VIÈ 
NËVEMBER 

)CELANDAIR F¾RIR SIG TIL !USTUR %VRËPU
Velta Icelandair eykst
um þrjátíu prósent
á þessu ári ef kaup á
Travel Service og Smart
Wings ganga eftir.
Ef kaup Icelandair Group á Travel Service, stærsta einkarekna
flugfélagi Tékklands, ganga eftir
verður félagið þátttakandi í þeim
mikla vexti sem áfram er fyrirsjáanlegur á leiguflugs- og lággjaldamarkaði í Austur-Evrópu. „Við teljum okkur með þessu vera að skapa
okkur mjög sterka stöðu í framþróun hans,“ segir Sigþór Einarsson, framkvæmdastjóri þróunar- og stefnumótunar Icelandair
Group.
Travel Service er leiguflugfélag
og rekur auk þess lággjaldaflugfélagið Smart Wings. Það er langstærst á sínu sviði í leigu- og áætlun-

3)'¶«2 %).!233/. /' *«. +!2, «,!&33/. +9..! &92)2(5'5¨ +!50 4RAVEL

3ERVICE OG 3MART 7INGS VEITA )CELANDAIR FËTFESTU Å !USTUR %VRËPU

arflugi í Tékklandi og teygir einnig
anga sína inn í Ungverjaland. Félagið flýgur með 1,8 milljónir farþega á ári til 230 áfangastaða.

&2¡44!",!¨)¨'6!

Jón Karl Ólafsson, forstjóri Icelandair Group, segir að áætluð
velta félagsins verði um 72 milljarðar á þessu ári, sem er þrjátíu
prósenta auking frá því í fyrra, og
verði komin í 80 milljarða á ársgrundvelli þegar Travel Service
verður að fullu í eigu þess. „Þannig
að þetta er verulega mikil viðbót
við okkar rekstur,“ segir Jón Karl.
Fyrirhuguð kaup eru í samræmi
við stefnu Icelandair að vaxa hratt
á leiguflugsmarkaði um allan heim
og mun efla rekstur fyrirtækisins.
Icelandair kaupir helmingshlut
í tékkneska félaginu í júní að lokinni áreiðanleikakönnun og eftirstöðvar á næsta ári. Jón Karl telur

ekki ólíklegt að þessi svæði bætist við leiðakerfi Icelandair á komandi árum og þannig nýti menn
öflugt markaðs- og sölukerfi Icelandair báðum fyrirtækjunum til
hagsbóta. Kaupverð er trúnaðarmál en Jón Karl segir það vera
hagstætt. Kaupin eru fjármögnuð með eigin fé og að hluta til með
lánsfé.
Stjórnendur Icelandair sjá
samlegðaráhrif á nokkrum sviðum, einkum í því leiguflugi sem
er verið að stunda í samstæðunni sem og í þjónustuleigu sem
félagið rekur á vegum Loftleiða
og Latcharter í Lettlandi. Travel
Service er með í pöntun tvær
verðmætar Boeing 737-900 og
Boeing 787 Dreamliner þotu sem
er sama tegund og Icelandair er
með í pöntun. Þá er tékkneska
fyrirtækið að hasla sér völl í
einkaþoturekstri þar sem spennandi tækifæri felast að mati
stjórnenda Icelandair.
Sigþór segir að hugmyndin sé sú
að vörumerkið Travel Service víki
fyrir öflugra vörumerki Smart
Wings. Þetta er hefðbundið lággjaldaflugfélag sem flýgur víða
um Austur- og Suður-Evrópu og
byggjast viðskipti félagsins á þjónustu við sömu ferþjónustuaðila og
Travel Servie. Staða þess er sterk
að mati forsvarsmanna Icelandair
og telja þeir að það verði leiðandi
lággjaldaflugfélag á þessu svæði.
EGGERT FRETTABLADIDIS

"9''4 9&)2 +!50¶).' 6ERÈBËLGA ER YFIR SP¹M BANKANNA (ELSTU ËVISSUÖ¾TTIRNIR VORU
H¾KKANIR ¹ VERÈI FASTEIGNA MATVÎRU OG ELDSNEYTIS
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Verðbólga er yfir
spám bankanna
Vísitala neysluverðs hækkaði um
0,86 prósent á milli mánaða og
lækkar tólf mánaða verðbólga því
úr 5,3 prósentum í 4,7 prósent,
samkvæmt útreikningum Hagstofunnar. Þetta er meiri hækkun
en greiningardeildirnar gerðu ráð
fyrir en þær spáðu því að verðbólga myndi fara allt niður í 4,3
prósent.
Verðhækkanir á húsnæði, eldsneyti og matvöru leiða hækkunina en það voru jafnframt mestu
óvissuþættirnir í spám greiningardeilda bankanna. Hækkunin á
húsnæðisverði um eitt prósentustig er tilkomin vegna hækkunar á markaðsverði. Sé húsnæðisverð undanskilið úr útreikningi á
vísitölu neysluverðs mælist verð-

bólgan 2,5 prósent, að sögn Hagstofunnar. Þá hækkaði verð á matvælum um 1,3 prósent en eldsneytisverð um 3,1 prósent á milli
mánaða.
Greiningardeildir
bankanna
segja undirliggjandi verðbólguþrýsting enn í hagkerfinu. Telur
greiningardeild Kaupþings að
verðbólga muni halda áfram að
lækka á árinu en óvíst sé hvort
2,5 prósenta verðbólgumarkmiði
Seðlabankans verði náð á árinu.
Vaxtaákvörðunardagur Seðlabankans er á þriðjudag í næstu
viku. Greiningardeild Glitnis telur
líkur á að ákveðið verði að halda
stýrivöxtum óbreyttum í 14,25
prósentum að sinni og muni lækkun ekki verða fyrr en í haust. JAB

HÖFUÐBORGARSVÆÐIÐ
Reykjavík
Kosningamiðstöðin á Grensásvegi 16A, er opin á kjördag kl. 10-22.
Símar 534 0996 og 552 8872
Boðið er upp á akstur, símar: 617 8824 og 891 7600.
Upplýsingar um kjörskrá sími: 617 8325
Kosningamiðstöðin á Suðurgötu 3 er opin á kjördag kl. 10-18.
Símar 552 8872 og 534 0996
Boðið er upp á akstur, símar: 617 8824 og 891 7600.
Upplýsingar um kjörskrá sími: 617 8325
Kópavogur
Kosningamiðstöðin í Hamraborg 1-3 er opin á kjördag kl. 10-18.
Sími 564 0990.
Boðið er upp á akstur, símar: 617 8824 og 891 7600.
Upplýsingar um kjörskrá sími: 617 8325

Neskaupsstaður
Kosningamiðstöðin á Rauða torginu er opin á kjördag frá kl. 10 og fram
á nótt. Sími: 869-1539. Boðið er upp á akstur.
Djúpivogur
Kosningamiðstöðin Höfn er opin á kjördag frá kl. 10 og fram á nótt
Sími: 899-5899.
Vopnafjörður
Kosningamiðstöðin opin á kjördag í Handverkshúsi.
Frá kl. 13 og fram á nótt. Sími: 473-1510.
Akureyri
Kosningakafﬁ og -vaka á Græna Hattinum á kjördag frá kl. 10 og fram á
nótt. Sími: 462-3463. Boðið er upp á akstur.
Húsavík
Kosningamiðstöðin Garðarsbraut er opin á kjördag frá kl. 10 fram á nótt.
Sími: 891-9820. Boðið er upp á akstur.

Hafnarfjörður
Kosningamiðstöðin í Gúttó er opin á kjördag kl. 10-18. Sími 617 8322.
Boðið er upp á akstur, símar: 617 8824 og 891 7600.
Upplýsingar um kjörskrá sími: 617 8325

Dalvík
Kosningamiðstöðin Gimli er opin á kjördag frá kl. 10 og fram á nótt.
Sími: 895-7047. Boðið er upp á akstur.

NORÐAUSTURKJÖRDÆMI

Ólafsfjörður
Kosningamiðstöðin í Leikfélagshúsinu er opin á kjördag frá kl. 10 og
fram á nótt. Sími: 864-0898.

Egilsstaðir
Kosningamiðstöðin Kaupvangi 5 er opin á kjördag frá kl. 10 og fram á
nótt. Sími 472-1166. Boðið er upp á akstur.

Siglufjörður:
Kosningakafﬁ í Þórmóðsbúð, sal Slysavarnarfélagsins kl. 15-18.

Seyðisfjörður
Kosningaskrifstofan Norðurgötu 6 er opin á kjördag frá kl. 10 og fram
á nótt. Sími: 472-1740. Boðið er upp á akstur.

SUÐURKJÖRDÆMI
Árborg
Kosningamiðstöðin í Selinu við Engjaveg 44 er opin á kjördag frá kl. 10
og fram á nótt. Sími 846-8930. Boðið er upp á akstur.

FORYSTA TIL FRAMTÍÐAR
ALLT ANNAÐ LÍF! – með vinstri grænum

Höfn
Kosningamiðstöðin að Ránarslóð 12 er opin á kjördag kl. 12-18. Sími
898-6701. Boðið er upp á akstur.

Grundarfjörður
Kosningamiðstöðin í Kommakoti, Borgarbraut 1a er opin á kjördag frá kl. 13
og fram á nótt. Sími: 867-0640.

Keﬂavík
Kosningamiðstöðin Gróﬁnni 7 er opin á kjördag frá kl. 10 og fram á nótt.
Síminn 421-3438. Boðið er upp á akstur.

Blönduós
Kosningamiðstöðin að Húnabraut 4 er opin á kjördag frá kl. 10 og fram eftir
degi. Sími: 895-3777. Boðið er upp á akstur.

Vestmannaeyjar
Kosningamiðstöðin við Bárustíg er opin á kjördag frá kl. 10 og fram á nótt.
Sími 481-3363. Boðið er upp á akstur.

Patreksfjörður
Kosningarmiðstöðin í Zeró - húsinu við Eyrargötu er opin á kjördag kl. 10-22.
Sími: 661-1427. Boðið er upp á akstur.

Hella
Kosningamiðstöðin í Brennu er opin á kjördag kl. 12-17. Sími 696-8597.
Boðið er upp á akstur.

Stykkishólmur
Kosningamiðstöðin í Sumarbústað á móti Bensó er opin á kjördag 13-19 Síma:
848-9331. Boðið er upp á akstur.

Hveragerði
Kosningamiðstöðin Laufskógum 23 er opin á kjördag frá kl. 10 og fram á
kvöld. Sími: 899-7244. Boðið er upp á akstur.

Búðardalur
Kosningamiðstöðin að Vesturbraut 12 er opin á kjördag kl. 10 og fram eftir
degi. Sími: 893-3211. Boðið er upp á akstur.

NORÐVESTURKJÖRDÆMI
Ísafjörður
Kosningamiðstöðin í Aðalstræti 11 er opin á kjördag kl. 13 og fram á kvöld.
Sími: 456-7898.
Borgarnes
Kosningamiðstöðin Englendingavík í Borgarnesi er opin á kjördag frá kl. 9
og fram á nótt. Sími: 437-0210. Boðið er upp á akstur.
Sauðárkrókur
Kosningamiðstöðin Aðalgötu 21 er opin á kjördag frá kl. 10 og fram á nótt.
Sími: 849-2492 og 861-3052. Boðið er upp á akstur.
Akranes
Kosningamiðstöðin að Stillholti 23, 2. hæð er opin á kjördag frá kl. 10 og
fram á nótt. Sími: 846-3653. Boðið er upp á akstur.

Kafﬁhlaðborð á öllum
kosningamiðstöðum

Kosningavaka í Súlnasal á
Hótel Sögu hefst kl. 18.

Allir velkomnir
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+JÎRDAGUR ER DAGURINN SEM ALMENNINGUR
HELDUR ¹ VELDISSPROTANUM

Stóra tækifærið
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'ÎTULEIKHÒS STELUR ATHYGLI
¥ DAG M¹ EINS OG Å G¾R SJ¹ RISABRÒÈUR
¹ FERÈ Å HÎFUÈBORGINNI 'ÎTULEIKHÒSIÈ
FRANSKA SEM STENDUR FYRIR UPP¹KOM
UNNI Å SAMVINNU VIÈ ,ISTAH¹TÅÈ HEFUR
SANNARLEGA SLEGIÈ Å GEGN "ÒIST ER
VIÈ MIKLUM MANNFJÎLDA Å MIÈB¾N
UM Å DAG OG SENDI 2EYKJAVÅKURBORG
FR¹ SÁR VIÈVÎRUN Å G¾R VEGNA V¾NTAN
LEGS UMFERÈARÖUNGA .Ò ER BARA AÈ
SJ¹ HVORT RISABRÒÈAN FANGAR ATHYGLI
HÎFUÈBORGARBÒA SVO ALGERLEGA AÈ ÖEIR
GLEYMA AÈ KJËSA EÈA HVORT BRÒÈAN
EYKUR KJÎRSËKN ÅBÒA

¶EGNSKYLDUVINNA 'UÈNA

Í

dag er kosið til Alþingis. Einu sinni á fjögurra ára fresti leggja
stjórnmálaflokkarnir verk sín og stefnumál í dóm kjósenda.
Einu sinni á fjögurra ára fresti gefst hinum almenna borgara
tækifæri til að greiða þeim flokki atkvæði sem hann telur
eiga að hafa völd og áhrif næstu fjögur árin.
Kjósendum gefst kostur á að velja einn flokk en niðurstöður
kosninganna leiða til myndunar ríkisstjórnar. Hér á landi er hefð
fyrir meirihlutastjórn en enginn einn flokkur nær meirihluta á
þingi. Að þessu sinni eru valkostir kjósenda sex.
Þegar atkvæðið er komið í kjörkassann lýkur valdi kjósandans. Þegar úrslitin liggja fyrir taka forystumenn flokkanna við og
vinna úr niðurstöðum kosninganna. Kjósendur hafa ekkert beinlínis um það að segja hvert flokkurinn sem hann greiddi atkvæði
snýr sér þegar kemur að stjórnarmyndunarviðræðum. Þannig eru
leikreglur lýðræðisins.

Í nótt eða fyrramálið er búið að telja upp úr kjörkössunum. Þá verður ljóst hvort stjórnin heldur velli eða
er fallin.
Í kosningum er allt afstaða. Það er afstaða að sitja heima og það
er afstaða að mæta á kjörstað og skila auðu. Vitanlega vegur þó
mun þyngra að greiða tilteknum flokki eða stjórnmálaafli atkvæði
sitt.
Þegar inn í kjörklefann er komið verður hver að eiga við sig
hvernig hann ver atkvæði sínu. Kjósendur eru eins misjafnir og
þeir eru margir. Meðan einn trúir á tiltekinn stjórnmálaflokk er
annar sem veit best hvað hann ætlar ekki að kjósa. Sá þriðji reynir
að spá í heildarmyndina og ver atkvæði sínu, að minnsta kosti að
einhverju leyti, eftir því hvernig hann telur að aðrir muni kjósa.
Erfitt er fyrir kjósandann að sjá fyrir á hvern hátt atkvæði hans
hefur áhrif á stjórnarmyndun. Skoðanakannanir síðustu daga hafa
sýnt að ríkisstjórnin vegur salt, hún hefur ýmist verið fallin eða
haldið velli eftir dögum og könnunum. Því má búast við spennandi
kosninganótt.
Ljóst er að vilji menn að ríkisstjórnin haldi velli eru skýrustu
skilaboðin að greiða öðrum hvorum stjórnarflokknum atkvæði
sitt. Vilji menn hins vegar fella ríkisstjórnina er atkvæðinu betur
varið hjá stjórnarandstöðuflokkunum, jafnvel þótt menn vilji sjá
annan hvorn stjórnarflokkinn í ríkisstjórn.
Þátttaka í kosningum á Íslandi er góð. Ástæða er til þess að fagna
því að langstærsti hluti þeirra sem kosningaréttinn hafa vilji nýta
hann til áhrifa. Með öflugri kosningaþátttöku er lýðræðið virkast.
Kjördagur er hátíðisdagur. Kjördagur er dagurinn sem almenningurinn í landinu heldur á veldissprotanum. Eftir kosningarnar
taka hinir kjörnu fulltrúar við. Í nótt eða fyrramálið verður búið
að telja upp úr kjörkössunum. Þá verður ljóst hvort stjórnin heldur
velli eða er fallin. Út frá því ráðast næstu skref.
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!LDRAÈIR OG ÎRYRKJAR
3TYÈJUM %++) RÅKISSTJËRNARÚOKKANA
Å N¾STU KOSNINGUM
3TYÈJUM %++) Ö¹ SEM HAFA SÅÈASTLIÈIN  ¹R
,¹TIÈ OKKUR BORGA SKATTA AF ELLILIÅFEYRI OG ÎRORKUGREIÈSLUM
6ILJA EKKI H¾KKA SKATTLEYSISMÎRK UPP Å  ÖKR ¹ M¹NUÈI
(AFA AUKIÈ SKATTBYRÈI OKKAR ¹ SÅÈUSTU  ¹RUM EN L¾KKUÈU
SKATTA H¹TEKJUMANNA ¹ SAMA TÅMABILI
4AKA  AF LÅFEYRI OKKAR Å FORMI SKATTA L¾KKUNAR ¹ BËTUM OG LÅFEYRI
6EITA SJ¹LFUM SÁR BETRI EFTIRLAUN EN ALMENNIR LAUNÖEGAR F¹

-5.)¨ DËMUR ÖJËÈARINNAR FELLUR
Å N¾STU KOSNINGUM
(¾TTUM AÈ KJËSA AF GÎMLUM VANA

$¾MUM VERKIN EN EKKI LOFORÈIN
!LDRAÈUR ÎRYRKI

¶AÈ ER SÁRSTAKT ¹HUGAM¹L
'UÈNA GÒSTSSONAR LAND
BÒNAÈARR¹ÈHERRA AÈ ÎLL UNG
MENNI ¹ ALDRINUM   ¹RA

VERÈI ÖVÅ SEM N¾ST SKYLDUG TIL AÈ
VINNA Å N¹TTÒRU ¥SLANDS Å   M¹NUÈI
¶ESSARI SKOÈUN LÕSTI HANN NÕVERIÈ ¹
STJËRNM¹LAFUNDI UM SKËGR¾KTARM¹L
3AGÈI HANN AÈ ÖAÈ YRÈI TILHLÎKKUN
GRUNNSKËLA¹RANNA AÈ KOMAST Å ÖESSA
VINNU !UÈVITAÈ YRÈI GREITT FYRIR SVO
ENGINN ÖURFI AÈ bMOKA SKÅT FYRIR EKKI
NEITTm EINS OG SEGIR Å VÅSU 0¹LS RDALS
ÖAR SEM ÖEGNSKYLDUVINNA ER KVEÈIN Å
HEL EINS OG 'UÈNI ORÈAÈI ÖAÈ ¶¹ ER
BARA SPURNING HVORT UNGMENNI LANDS
INS TAKI TILLÎGU 'UÈNA EKKI FAGN
ANDI

3AMS¾RI HARMONIKKU
LEIKARA

LESENDUM SÅNUM HVERNIG SAMS¾RI
!USTUR %VRËPUÖJËÈA Å %UROVISION
VAR ÒTF¾RT ,AUSNIN LIGGUR EKKI BEINT
Å AUGUM UPPI RAUNAR VIRÈIST HÒN Å
FYRSTU SVO FJARST¾ÈUKENND AÈ AÈ
EINS OFURGLÎGGIR ÅSLENSKIR LÎGREGLU
MENN S¹U VIÈ SAMS¾RINU (REINN
SEGIR ÖAÈ HAFA FARIÈ ÖANNIG FRAM AÈ
SAKLAUSIR RÒMENSKIR HARMONIKKULEIK
ARAR HAFI VERIÈ SENDIR Å HËPUM ÒT UM
GERVALLA %VRËPU MEÈ '3- SÅMA TIL AÈ
HAFA ¹HRIF ¹ ATKV¾ÈAGREIÈSLUR Å ÎLLUM
LÎNDUM %VRËPU %R ÖVÅ RÁTT AÈ LEGGJA
TIL AUKIÈ SAMSTARF LÎGREGLUEMB¾TTA Å
6ESTUR %VRËPU FYRIR N¾STU KEPPNI TIL
AÈ B¾TA GENGI ÅSLENSKA
HËPSINS

(REINN (REINSSON
BLOGGARI SKÕRIR N¹
KV¾MLEGA ÒT FYRIR

BRJANN FRETTABLADIDIS

Ef ég tek ofan
flokksgleraugun
Kosningabaráttan hefur verið um
margt skemmtileg. Og fróðleg.
Þú hittir mann og annan, kynnist
kjörum fólks, lífsháttum og skoðunum. Stundum nöldrinu en langoftast hreinskilni og kurteisi. Íslendingar eru dannað fólk.
Það er líka merkilegt hvað svona
annars lítil þjóð getur verið á öndverðum meiði um það sem við
erum sammála um. Ég held því
fram að sjö af hverjum tíu Íslendingum séu jafnaðarmenn. Að
minnsta kosti inn við beinið. En
þrátt fyrir sviplíkt uppeldi, samskonar menntun og sambærilegt
umhverfi, þrátt fyrir að við horfum öll á sömu fréttirnar, lesum
sömu blöðin og lifum öll í sátt og
samlyndi, erum við samt ósammála þegar við göngum að kjörborðinu.
Sumir kjósa flokka „af því
bara“, aðrir hafa það í genunum
að tilheyra sama flokknum mann
fram af manni og láta það lönd
og leið hvað flokkurinn gerir eða
segir. Ég kýs hann samt, segir
hinn íslenski kjósandi. Fastur í
sinni ævilöngu skotgröf. Stærsti
kjósendahópurinn er nefnilega löngu búinn að ákveða sig.
Einn segir: „ég er ópólitískur, ég
kýs Sjálfstæðisflokkinn“. Annar
verður grafalvarlegur á svipinn
og talar um „sinn flokk“ eins og
hann eigi hann prívat og persónulega og um daginn var ein eldri
kona meira að segja svo hreinskilin við mig að benda upp til himins,
um leið og hún sagði: „ég kýs eins
og maðurinn minn gerði, ég get
ekki farið að svíkja hann þótt hann
sé látinn“. Og við það sat. Ég gat
þó í það minnsta glaðst yfir að fá
atkvæði samkvæmt fyrirmælum
að handan!
Já, það er tryggð í pólitíkinni
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hér á landi. Allt niðurneglt löngu
áður en flokkarnir vígbúast og
það er eiginlega alveg sama hvað
flokkurinn okkar hefur gert eða
sagt á kjörtímabilinu, hann er
okkar flokkur og hananú. Jafnt
til hægri sem vinstri. Út yfir gröf
og dauða. Sjálfur var ég svona til
skamms tíma en losnaði sem betur
fer úr þeim álögum í tæka tíð. Það
er enn talið til drottinsvika.
Ef ég tek ofan flokksgleraugun
og horfist í augu við þessa landlægu dyggð, þá vaknar auðvitað
sú spurning, hvort það sé til einhvers eða einskis að gera hosur
sínar grænar fyrir svo flokkshollri þjóð?
Jú, það er von. Kannanir segja
að fimmtán prósent kjósenda séu
óráðin fram á síðustu stundu. Ég
hef tekið þátt í því að leita að þeim
að undanförnu, þessum óákveðnu,
sem af einhverjum dularfullum
ástæðum hafa sloppið við að gerast ævilangir taglhnýtingar. Þetta
eru kjósendurnir sem flokkarnir eru að bítast um. Þetta er fólkið
sem ræður úrslitum, fólkið sem
hugsar sjálfstætt og lætur ekki
alltaf blóðið renna til skyldunnar.
Nema þá þeirrar skyldu og sannfæringar, ætla ég að vona, að jöfnuður og almannahagsmunir séu
einhvers virði.
Allavega hefur verið gaman að

fara út á þennan akur, að því leyti
að þú hittir konuna sem sinnir umönnun gamla fólksins, póstmanninn og kennarann, þú hittir skólapiltinn sem stundar háskólanám
á daginn og vaskar upp á veitingahúsinu á kvöldin, þú lendir í samtali við gamlan togarasjómann sem man eftir afa þínum
og virðulegan kaupsýslumanninn
sem hefur lokið sínu dagsverki og
spilar félagsvist á elliheimilinu.
Unga móðirin og strákurinn í bifvélavirkjuninni brosa þessu sama
heiðarlega fallega brosi og allt er
þetta fólk að reyna að bjarga sér
frá degi til dags og gefur kannski
skít í leiðinlega pólitík sem þeim
finnst að komi þeim ekkert við og
hvað er ég þá að vilja upp á dekk
og ráðleggja þeim hvað þau eigi
að kjósa? Veit ég það betur en þau
sjálf? Er ég ekki bara með flokksgleraugu fyrir báðum augum og
hef enga sýn, ekkert útsýni yfir
það líf sem þetta marglita manneskjulega litróf samfélagsins lifir
og hrærist í? Ég hef jú mína skoðun, mína lífsreynslu, en hún kann
að vera allt öðru vísi en þeirra
hinna sem ég er að biðla til.
En svona er nú lífið og lýðræðið og ég held að það væri lítið
gaman að þessu ef allir væru
eins. Eða í einum og sama flokknum. Mannlífið er eitt stórt hringleikahús, stjórnmálamennirnir
meðtaldir. Og jafnvel þótt manns
eigin boðskapur falli ekki alltaf í
kramið hjá réttrúnaðarmönnum,
þá er tilgangurinn og tilraunin
ómaksins verð í samfélagi ólíkra
einstaklinga sem geta verið svo
dásamlega ósammála um flest
það sem þeir eru í rauninni allir
sammála um. Ef ekki væri fyrir
öll þessi flokksgleraugu sem
byrgja okkur sýn.

Tækifæri til að breyta
in stendur höllum fæti. Smánarblett eins og
þann að setja Ísland á lista yfir stuðningsaðila
Írakstríðsins verður að þvo af. Stóriðjustefna
ríkisstjórnarinnar hefur auk þess valdið náttúruspjöllum sem aldrei verða tekin til baka og
osningarnar á laugardaginn stefna
reynst skuldsettum heimilum og fyrirtækjum
í að verða æsispennandi um leið og
landsins þungur baggi. Þá reikninga og marga
þær eru að mínu mati einhverjar hinar
fleiri verður hægt að gera upp í dag.
afdrifaríkustu um áratuga skeið. Í allan
Fyrir hönd Vinstrihreyfingarinnar – græns
vetur og vor hafa breytingar legið í loftframboðs þakka ég öllum sem lagt hafa hönd
inu og megn óánægja með stjórnarstefn34%).'2¥-52 *
á plóg í okkar baráttu. Ég er stoltur af því að
una leynir sér ekki. Lykillinn að breyt3)'&²33/.
ingum er að ríkisstjórnin falli og að
hún hefur verið málefnaleg og uppbyggileg af
Vinstrihreyfingin – grænt framboð hljóti góða kosnokkar hálfu. Almenningur veit hvar við stöndum því
ingu. Við höfum fundið fyrir miklum meðbyr í skoðvið höfum alla tíð talað skýrt um okkar áherslur og
anakönnunum að undanförnu, sem endurspeglar
biðjum nú um styrk til að gera það áfram. Af viðtökþann hljómgrunn sem málflutningur okkar hefur
unum að dæma tekur stór hluti þjóðarinnar undir
meðal almennings.
sjónarmið okkar og gerir kröfu um annars konar
forgangsröðun í landsstjórninni. Forgangsröðun í
Við Vinstri græn höfum lagt okkar málefnaþágu umhverfis, kvenfrelsis, velferðar og friðar.
áherslur fram undir kjörorðunum „Allt annað líf!“
Kosningarnar í dag eru þær mikilvægustu og
og með því undirstrikað að atkvæði greitt okkur er
mest spennandi um margra ára skeið. Ég hvet kjósskýrasta krafan um breytingar við stjórn landsins.
Tólf ára valdatíð Framsóknar- og Sjálfstæðisflokks er
endur til að nýta sér atkvæðisréttinn.
langur tími, of langur, og nú mega þessi ár ekki verða
fleiri. Hér hefur verið algjör kyrrstaða í jafnréttisHöfundur er formaður Vinstri hreyfingarinnar málum, velferðarkerfið hefur veikst og landsbyggðgræns framboðs.
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www.toyota.is
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Sumarfagnaður Toyota

Sumarfagnaður Toyota
Nú fögnum við sumrinu. Í dag milli klukkan 11 og 16 er öllum
Toyota-eigendum boðið á Nýbýlaveginn og til umboðs- og
þjónustuaðila víða um land – þar sem nóg verður um að vera.
·
·
·
·

Ókeypis sumarþvottur á Toyotabílum
Sumargjafir fyrir börn og fullorðna
Grillaðar kræsingar og ískalt gos
Afþreying fyrir yngri kynslóðina

Komið og fagnið sumrinu með okkur og akið í burtu á skínandi
hreinum bílum.
Opið:
Í dag kl. 11.00 - 16.00
Toyota Kópavogi
Nýbýlavegi 4
Kópavogur
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbær
Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14
Selfoss
Sími: 480-8000

Toyota Austurlandi
Miðási 2
Egilsstaðir
Sími: 470-5070

Bílatangi ehf
Suðurgötu 9
Ísafirði
Sími: 456-4580
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Glæsilegur fulltrúi Frakka

F

Bloggaðu með
símanum!
Hvar sem er og
hvenær sem er!

rönsku vori
á Íslandi
lýkur í dag
þegar risessan leggst til
svefns við hafnarbakkann. Vorið var flutt til
landsins í febrúar af
franska sendiráðinu,
eftir hugmynd sendiherrans, Nicole Michelangeli. Sendiherrann
þykir feykilega góður
fulltrúi síns lands og
fengur að henni fyrir
Íslendinga. Nicole
er lýst sem glæsilegri konu og skarpgreindri með brennandi áhuga á öllu sem
viðkemur menningu,
þjóðfélags- og stjórnmálum. Meðal hugðarefna hennar eru til að
mynda kvikmyndir og
tónlist og hún er vel
lesin svo tekið er eftir.
Þegar Nicole óx úr
grasi starfaði faðir
hennar sem læknir og það er víst af
þeim sökum sem fjölskyldan ferðaðist talsvert um heiminn. Hún
fæddist í Marseille
í Suður-Frakklandi,
fæðingarborg móður
hennar, og bjó þar
fyrstu fimm ár ævinnar. Faðir hennar fæddist á eyjunni Korsíku
og mun Nicole hafa
dvalið þar nokkuð í
æsku. Þegar Nicole
var á sjötta ári tók
fjölskyldan sig upp og
fluttist búferlum til
Guadaloupe á Antilleseyjum í Karíbahafi.
Þar dvöldu þau í tólf
ár. Nicole er því eyjarskeggi í húð og hár,
að sögn kunnugra.
Seint á táningsárum
Nicole flutti fjölskyldan loks til Elsass-héraðs, nánar tiltekið til
Strassborgar.
Nicole er afar alþýðleg í viðkynningu og hrein og bein.
Hún hefur og góðan
húmor og er gædd
þeim dýrmæta eiginleika að geta greint á
milli virðuleika og hátíðleika. Þannig gætir
hún sín á að sýna
þá háttsemi og virðingu sem starfi hennar fylgir en á það til að
skjóta launfyndnum og
lúmskum athugasemdum inn á milli.
Sendiherrann hefur
náð afar langt á eigin
verðleikum á skömmum tíma. Starfið á
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.ICOLE -ICHELANGELI F¾DDIST  ¹GÒST ¹RIÈ  Å -ARSEILLE
Å 3UÈUR &RAKKLANDI .ICOLE ER L¾KNISDËTTIR OG ¹ EINN BRËÈUR
(ANN STÕRIR NÒ SJÒKRAHÒSI Å 0ARÅS .ICOLE HÁLT TIL 0ARÅSAR AÈ
NEMA STJËRNM¹LAFR¾ÈI OG LÎGSPEKI %RINDREKAFERILL HENNAR
ER FJÎLBREYTTUR OG HËFST ¹RIÈ  &YRST FËR HÒN TIL 3ENEGAL
OG GEGNDI ÖAR STÎÈU FULLTRÒA 3ÅÈAN STARFAÈI HÒN Å UTANRÅKIS
R¹ÈUNEYTINU Å 0ARÅS OG VIÈ MENNINGARTENGSL .ICOLE VAR Ö¹
F¾RÈ TIL (AAG Å (OLLANDI AFTUR TIL 0ARÅSAR OG LOKS VAR HÒN R¹È
GJAFI FRÎNSKU HERSTJËRNARINNAR Å 6ESTUR "ERLÅN ¶¹ HAFÈI HÒN
UNNIÈ SIG UPP Å STÎÈU SENDIR¹ÈSRITARA OG GEGNDI ÖEIRRI STÎÈU
¹ &ÅLABEINASTRÎNDINNI !FTUR VAR .ICOLE KÎLLUÈ TIL 0ARÅSAR OG
NÒ TIL AÈ VINNA VIÈ VERKEFNI TENGD 3AMEINUÈU ÖJËÈUNUM
3ENDIR¹ÈSRITARINN FËR N¾ST TIL 2ËMAR %FTIR Ö¹ DVÎL VAR HÒN
SKIPUÈ SENDIR¹ÈUNAUTUR Å (ELSINKI %NN VAR HÒN KÎLLUÈ TIL
HÎFUÈBORGAR &RAKKLANDS OG NÒ TIL AÈ SINNA M¹LEFNUM !FRÅKU
OG )NDLANDS Å UTANRÅKISR¹ÈUNEYTINU %INNIG VANN HÒN VIÈ AL
ÖJËÈLEGA ÖRËUNARSAMVINNU SEM YFIRMAÈUR DEILDAR .ORÈUR
!FRÅKU OG -IÈ !USTURLANDA 6AR HÒN Ö¹ VALIN AÈSTOÈAR YFIR
MAÈUR M¹LEFNA 6ESTUR OG .ORÈUR %VRËPU ¹SAMT %YSTRASALTS
LÎNDUM ¹ %VRËPUSKRIFSTOFU R¹ÈUNEYTISINS ¥ JANÒAR  VAR
HÒN SKIPUÈ SENDIHERRA &RAKKLANDS ¹ ¥SLANDI

Viltu sei’eikkað?
Ný útlit · Myndaalbúm · Símablogg
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(VAÈ ER LANGT ÖANGAÈ TIL

¶AKKARVERÈAR J¹TNINGAR

!THYGLISSÕKI

2ÁTT KÅKTI ¹ SÎNGVAKEPPNINA ¹ÈAN
OG S¹ Ö¹ KONU ¹ SVIÈINU SEM VAR AÈ
MISSA BUXURNAR NIÈUR UM SIGc  CM
Å VIÈBËT OG BARMARNIR HEFÈU BLASAÈ
VIÈ 3IGMAR ¹TTI EKKI ORÈ YFIR ÖESSU
OG FANNST SYND AÈ
ÖJËÈIN V¾RI SVONA
ROSALEGA F¹T¾K AÈ
EIGA EKKI EINU SINNI
FYRIR N¾RBUXUM ¹
KONUNA +ONAN VAR
LÅKA H¹RLAUS ÖARNA
NIÈRI EN MEÈ FÅNAN
LUBBA ¹ HAUSNUM

¶EGAR ÁG STARFAÈI SEM SJ¹VARÒTVEGS
FRÁTTAMAÈUR HJ¹ NORSKA BLAÈINU &ISK
AREN OG 2ÅKISÒTVARPINU FYRIR NOKKRUM
¹RUM VAR ALGENGT AÈ SJËMENN HEFÈU
SAMBAND TIL AÈ SEGJA FR¹ KVËTASVINDLI
OG BROTTKASTI SEM ÖEIR HEFÈU TEKIÈ
Ö¹TT Å ¡G HAFÈI
ÖAÈ ALLTAF FYRIR
REGLU AÈ HAFA EKK
ERT EFTIR MÎNNUM
NEMA ÖEIR V¾RU
REIÈUBÒNIR AÈ
SEGJA FR¹ ÖVÅ SJ¹LFIR
MEÈ EIGIN RÎDDU Å
MÅKRËFËN EÈA FYRIR
FRAMAN MYNDAVÁL .¾R ALLIR HEYKTUST
¹ ÖVÅ ÖAR SEM ÖEIR ËTTUÈUST AÈ VERÈA
K¾RÈIR OG D¾MDIR

(VAÈ ERUM VIÈ TILBÒIN TIL AÈ GERA TIL AÈ
FANGA ATHYGLI UMHVERFISINS (VERSU
LANGT ER MEÈALMAÈURINN TILBÒINN AÈ
GANGA (VERJIR ¾TLI
¹HRIFAVALDARNIR
SÁU ¹ ÖAU GILDI
¹ Ö¹ LÅNU SEM VIÈ
FÎRUM EKKI YFIR
(R¾ÈILEG MORÈIN
Å 6IRGINIA 4ECH FYRIR
M¹NUÈI SÅÈAN LÎG
REGLAN FARIN AÈ VAKTA 5 TUBE VEGNA OF
BELDIS OG ËGEÈFELLDRA MYNDBANDA OG
GËÈ ¹ST¾ÈA TIL OG SVO BARA LITLIR HLUTIR
EINS OG BLOGGARAR LANDSINSHEIMSINS
OG AÈ PISSA Å BUXURNAR INNI Å VERSLUN
STRËS Å ESSINU SÅNU Å DAG ALLT SNÕST
ÖETTA UM ÖAÈ SAMA ATHYGLI ¡G ER
SJ¹LF ATHYGLISJÒK FINNST ÖAÈ EKKERT
SÁRSTAKLEGA NEIKV¾ÈUR MANNKOSTUR
SÁRSTAKLEGA EF GILDIN ERU Å LAGI

+RISTÅN SA %INARSDËTTIR
BLOGGVISIRISKRASA

-AGNÒS ¶ËR (AFSTEINSSON
BLOGGVISIRISMAGNUSTHOR

Stæsta bloggsamfélagið á Íslandi

Íslandi er hennar
fyrsta sendiherrastaða og hefur hún
hellt sér út í vinnuna
og unnið með glæsibrag. Miklu lífi hefur
verið hleypt í menningarleg samskipti
þjóðanna síðan hún
kom hingað og sést
það best á franska
vorinu; menningarhátíðinnni Pourquoi
pas? Hátíðin er til
marks um hversu
stórhuga Nicole er
og mun þrekvirkið
að mestu leyti hennar verk. Hún hefur
verið vakin og sofin í
að koma þessu áhugamáli sínu til leiðar og
fullyrðir einn viðmælenda að enginn annar
sendiherra hefði afkastað slíku með jafn
lítil efni.
Franska sendiráðið
á Íslandi er ekki risavaxið en Nicole hefur
ekki látið það draga
úr sér kjark. Samkvæmt heimildum
hafa starfsmenn þar
staðið í ströngu sólarhringum saman í
marga mánuði.
Kunnugir segja
sendiherrann hafa
einlæga ást á Íslandi
og ferðast þó nokkuð
innanlands.
Hún er og fyrsti
franski sendiherrann
sem hefur lagt það á
sig að læra íslenska
tungu, svo vitað sé.
Mikla athygli og aðdáun hefur vakið hve
Nicole er ófeimin
við að halda langar
ræður á íslensku. Sem
dæmi má rifja upp
þegar hún kom fram
við opnun sýningar
í listasafni um miðjan desember í fyrra.
Ræðan sú var hvorki
meira né minna en tíu
blaðsíður að lengd.
Það hefur verið mikið
að gera hjá Nicole,
sem fyrr segir, en
samt sem áður hefur
hún gefið sér tíma til
að sækja námskeið í
íslensku.
Árangur þess
heyrðist glögglega
þegar Pourquoi pas?
var hleypt af stokkunum í lok febrúar.
Þá hafði framburður hennar batnað mjög mikið. Sendiherrann hefur að auki
ágætt vald á þýsku og
ensku.

6IGDÅS *ËHANNSDËTTIR
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GARÐHÚSGÖGN
NÝJAR SENDINGAR – NÝJAR GERÐIR!

Fyrir vandláta...

FULLT AF SPENNANDI TILBOÐUM!
MÆÐRADAGURINN

GARÐPLÖNTUSALAN
HAFIN!
ALLT Í GARÐINN

Á EINUM STAÐ!

Gríptu gjöfina í Garðheimum
– þar sem úrvalið er!

GÓÐ RÁÐ

GARÐHEIMA:

Er mosi í grasflötinni?
Það eru til ýmis góð ráð til að vinna gegn mosanum
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

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

G

Opið 9-20

LAMBAGRILLSTEIK
Í TÓMAT OG BASIL

Þú sparar

2.798 200
kr.
kg

LAXAFLÖK
KRYDDUÐ

998

kr. kg

Þú sparar

600

kr.
kg

kr. kg

GRÍSAKÓTELETTUR
ÚRBEINAÐAR ORIENTAL

1.998

kr.
kg

2.898 200
kr.
kg

GRÍSALUNDIR
MEÐ SÆLKERAFYLLINGU

2.629

UNGNAUTAFILLE Í RAUÐVÍNSÞú sparar
OG PIPARMARINERINGU

kr.
kg

NÝTT

kr. kg

KINDAFILLE SPJÓT
LAS VEGAS

598

kr.
stk.

NÝTT

25%
afsláttur

SPRITE
OG SPRITE ZERO

99

kr.
2l

LAY’S
SNAKK 200 g

199

kr.
pk.

Nóatúns
grillsósur!

Tapenade
að hætti Grikkja!
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ó
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r
a
Grillsum
!
ð
i
l
l
i
r
g
á
t
l
Al

NÝTT!

10%
afsláttur

NÓATÚNS LAMBALÆRI
M/FERSKUM KRYDDJURTUM

1.299

kr.
kg

30%
afsláttur

JARÐARBER
BOX

299

Marineruð kjúklingaspjót og bringur
frá Matfugli

kr.
pk.

ICEBERG
JÖKLASALAT

249

kr.
kg

379

GULAR
MELÓNUR

AVOCADO

RAUÐ VÍNBER
kr.
kg

199

kr.
kg

129

kr.
kg

Verði ykkur að góðu!
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50 seðlabankastjórar
og 500 sendiherrar!
Í Dagbók Þráins Bertelssonar er sagt frá merkilegu sjálfsmorði og steinaldarhyggju á tölvuöld og stungið upp á glæsilegum eftirmanni dr. Ólafs Ragnars. Einnig er minnst á 50 seðlabankastjóra, snús, bjór, brennivín, Eurovision-kvíða, uppskrúfað málfar og aulahroll.
yfir að hlusta á svo að það ætti að
vera hægðarleikur að koma öllum
nauðsynlegum upplýsingum inn
á eitt lítið kort – hlunkurinn frá
netbankanum er dæmi um steinaldarhyggju á tölvuöld.

stjórnunarstöðu lengur en í mesta
lagi í átta ár. Jafnvel þótt það þýði
að það verði að fjölga seðlabankastjórastöðum upp í 50 og sendiherrum í 500.

&)--45$!'52  -!¥
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%UROVISION BLÒS
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Lasinn. Flensa. Það var nú kannski
ekki það sem mig vantaði helst á
þessu kalda vori.

¶R¹INN "ERTELSSON SKRIFAR
staðar áður en ég veiktist. Maður
veit jú aldrei hvort maður lifir
svona flensu af.
Þegar ég var ungur leit ég á
flensu eins og milda útgáfu af
timburmönnum; vatnsglas og
magnyl og maður var klár í slaginn. Öðru vísi mér áður brá.

&®345$!'52  -!¥

,¹TINN MAÈUR FREMUR
SJ¹LFSMORÈ
Maður finnur oft dásamlega hluti
á netinu. Þetta er af mbl.is.:
„Þegar lögregla kom á vettvang
og reyndi að komast inn í íbúð
mannanna hleypti sá látni af einu
skoti og var látinn þegar lögregla
komst inn.“
Það þarf meira en meðal bögubósa til að skrifa frétt um að látinn maður taki upp á því að skjóta
sig.
Hinn látni hefur væntanlega
skotið sig með silfurkúlu þótt þess
sé ekki getið í fréttinni.
Af hverju er ég nauðbeygður til
að vera með öll þessi kort í vasanum?
Ég er með tvö greiðslukort,
debet og kredit, kort frá Rithöfundasambandinu svo að ég fái afslátt í leikhús, bókasafnskort og
loks einhvern fáránlegan hlunk
frá KB-banka svo að ég komist inn
á netbankann.
Ég get hlaðið meiri músík inn á
hlaðvarpið (ipod) mitt en ég kemst

-)¨6)+5$!'52  -!¥
35..5$!'52  -!¥

3PARK OG ASNASPARK
Þótt holdið væri fárveikt var andinn samt reiðubúinn og sló bakþanka fyrir mánudagsblaðið inn á
tölvuna.
Sarkozy vann forsetakosningarnar í Frakklandi svo að frú
Royal er á lausu. Snilldarbloggarinn Guðmundur Magnússon stingur upp á því að við fáum hana
til að fara í forsetaframboð hér
þegar dr. Ólafur hættir. Hugsanlega yrðu einhver ráð með að
græja flýtimeðferð á ríkisborgararétti fyrir hana. Glaður mundi
ég kjósa frú Royal og eftirláta
Frökkum Sarkozy.
Manchester United varð í dag
Englandsmeistari í íþróttinni sem
einhver tilgerðarlegur nefapi á
ruv.is kallar „spark“. Uppskrúfað
málfar af því tagi kalla ég „asnaspark“.

¶2)¨*5$!'52  -!¥

-ILDIR TIMBURMENN
Komst loksins á lappir.
Var farinn að hafa áhyggjur af
því að hafa ekki kosið utankjör-

+ANADÅSKIR G¾ÈA NUDDPOTTAR
R¹
6ERÈ F



(VAÈ ER ÖAÈ MIKILV¾GASTA Å LÅÙNU ÖÅNU
HEILSANEKKI SATT
FJÎLSKYLDANEKKI SATT
3AMEINAÈU ÖESSA  BESTU KOSTI Å LÅÙ ÖÅNU OG VELDU !RCTIC 3PAS

,¾KJARGÎTU  o  (AFNARFJÎRÈUR o 3ÅMI   o WWWSPAKONGENIS

 SEÈLABANKASTJËRAR
SNÒS OG %UROVISION
Ég er kominn með Eurovisionkvíða.
Ég hef hvorki heyrt né séð eitt
einasta lag ennþá, ekki einu sinni
íslenska lagið.
Það sem heillar mig er að sjá
tónlistar-, tísku-, og auglýsingalið
frá svona mörgum Evrópulöndum
samankomið. Sumir eru að gera
það sem þeim finnst sniðugt. Fleiri
eru þó að gera það sem þeir halda
að öðrum þyki sniðugt. Mjög fáir
eru að gera eitthvað sem er sniðugt í raun og veru og kemur frá
hjartanu.
Nú hafa tveir bandarískir læknar skrifað í Lancet
um að reykingamenn ættu
að nota sænskt neftóbak til
að svala nikótínþörf sinni,
svonefnt snús, en mun minni
hætta sé á að fá krabbamein af slíkri tóbaksnotkun en reykingum.
Í greininni segir
rannsóknir sýni að
10 sinnum meiri
líkur sé á að reykingamenn fái lungnakrabba en fólk sem
notar snús.
Munntókbaksbannið er tilkomið
vegna baráttu voldugra lyfjafyrirtækja
sem græða stjarnfræðilegar upphæðir
á því að okra á níkótíntyggjói. Þetta bjánalega bann rifjar upp
fyrir manni að við
erum jú þjóðin sem
leyfði Svartadauða en
bannaði bjór. Við erum
þjóðin sem leyfir reykingar en bannar munntóbaksneyslu.
Þar fyrir utan voru
alþingismenn
sofandi
þegar snúsbannið var
sett á. Eða of latir til að
gera sér ljóst að okkur var
fullkomlega heimilt að fá
undanþágu frá einhverjum Evrópureglugerðum
sem þeir gleyptu hráar.
Norðmenn og Svíar sem
vilja fremur taka í vörina
en fá lungnakrabba fengu
undanþágu frá snúsbanni
og borga 250 kall fyrir
dós af snúsi frekar 5.500
kr. fyrir pakka af nikótíntyggjói.
Loksins hafði Tony
Blair vit á að hætta.
Það á ekki nokkur
maður
að
hanga í opinberri

Eurovision. Stritaði við að hlusta á
28 lög sem flest virtust vera samin
af sama manninum. Sem betur fer
sungu nokkrar þjóðir á sinni eigin tungu
svo að maður slapp
við gæsahúðina sem
ensku textarnir framkalla.
Eiríkur Hauksson féll
út. Austantjaldsmafía er
grunuð um að eiga sök á
því. Ég held að mafían þar
eystra sé öðru að sinna
og þarna sé einfaldlega
um það að ræða að
frændur og nágrannar hafa oft svipaðan
tónlistarsmekk. Til
dæmis hafa íslenskar hljómsveitir
oft gert það gott í Noregi.
Hafandi fylgst með Eurovision
síðan Dana hin írska vann með
„All Kinds of Everything“ árið
1970 sýnist mér keppnin hafa
þróast yfir í að verða að barnaskemmtun með GSM-kosningunni
og hópurinn 12 ára og yngri ráði
úrslitum.
Í kvöld horfðum við frú Sólveig á keppnina með Andra okkar
og Kára vini hans. Þeir eru 9 ára.
Þeim fannst hjákátlegt að leggja
það á svo aldraðan mann sem
Eirík Hauksson að puða
fyrir Íslands hönd í
Eurovison.

Einnig voru þeir á því að norska
söngkonan (sem sjónvarpsþulurinn taldi að hefði mætt undirfatalaus á blaðamannafund) væri mjög
aldurhnigin, allavega sextug.
Það var slæmt að missa Gísla
Martein í pólitíkina. Eftirmaður
hans virtist hafa brennandi áhuga
á nærfötum eða nærfataleysi
keppenda, hvort þeir væru loðnir
á brjóstinu eða hvort hann langaði í búningana þeirra í afmælisgjöf. Sem var allt
mjög fróðlegt. Ég fékk
samt aulahroll þegar
hann byrjaði að klifa
á því hvað þjóðin
sem býr í Eistlandi
heitir á íslensku.
Hingað kom frambjóðandi í dag og færði
okkur rauða rós. Mér þótti
þetta skemmmtilegt því að
eini frambjóðandinn sem
hefur haft fyrir því að
húsvitja í Norska bakaríinu uppskar glæsilegan árangur í kosningunum. Það var okkar ágæti
borgarstjóri.
Annars er fátítt að sölumenn
birtist hér á tröppunum. Það er
meira en ár síðan einhver kom og
bauð okkur að kaupa harðfisk og
þar áður komu tveir ungir trúboðar sem vildu snúa turna mér til
mormónatrúar. Þeir höfðu ekki erindi sem erfiði.
Það var hringt úr leikskólanum
Njálsborg í dag og ég beðinn um
að sækja litlu Sól. Flensubakterían sem ég var með hefur trúlega
lagst á blessað barnið. Ég veit ekki
hvort hún er jafnveik og ég var.
Hún ber sig alla vega mun
betur.
Nú hafa börn með
gemsa eyðilagt fyrir
manni Eurovision svo að
kosningarnar verða að
bjarga laugardagskvöldinu. Reyndar eru kosningarnir bara forleikurinn að því
sjónarspili sem
verður sett í
gang við að
mynda næstu
ríkisstjórn –
og endar á
því sem allir
vissu fyrir að
Sjálfstæðisflokkur
og
Samfylking
rotta
sig
saman.
Sem
er hið besta mál
en ég mun halda
áfram að verða
í stjórnarandstöðu að eilífu
amen.
Það er mitt
hlutskipti
og ég kann
því vel.
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„Ef maður hlýðir öllum reglunum missir maður af öllu
fjörinu.“
+ATHERINE (EPBURN VAR EIN
FR¾GASTA KVIKMYNDASTJARNA
TUTTUGUSTU ALDARINNAR (ÒN VAR
LITRÅKUR KARAKTER OG EKKI SÅÈUR
FR¾G FYRIR EINKALÅF SITT EN KVIK
MYNDALEIK

TIMAMOT FRETTABLADIDIS
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Íslenskar konur fá kosningarétt



(INN TËLFTA MAÅ  FENGU EKKJUR OG
ËGIFTAR KONUR TUTTUGU OG FIMM ¹RA
OG ELDRI KOSNINGARÁTT ¹ ¥SLANDI
¶¾R FENGU ÖË EKKI KJÎRGENGI
¶ETTA GILTI EINGÎNGU UM KONUR
SEM STËÈU FYRIR BÒI EÈA ¹TTU
MEÈ SIG SJ¹LFAR AÈ ÎÈRU LEYTI
¶ESSI HËPUR KVENNA VAR
MJÎG F¹MENNUR
&YRIR GILDISTÎKU LAGANNA
HÎFÈU ÖË ÖRJ¹R KONUR
KOSIÈ ¶¾R NOTF¾RÈU SÁR Ö¹
GLOPPU Å LÎGUNUM AÈ HVERGI
VAR TEKIÈ FRAM AÈ KONUR
M¾TTU EKKI KJËSA ÖAÈ ÖËTTI
OF SJ¹LFSAGT M¹L
'IFTAR KONUR OG VINNUHJÒ
FENGU KOSNINGARÁTTINN OG KJÎR
GENGISRÁTTINN Å ¹FÎNGUM FRAM TIL

¹RSINS  ER ALLAR KONUR  ¹RA
OG ELDRI FENGU KOSNINGARÁTT RIÈ
 VAR ALDURSMÎRKUNUM
BREYTT Å  ¹R OG HÎFÈU KONUR
Ö¹ JAFNAN PËLITÅSKAN RÁTT OG
KARLAR
&YRSTA KONAN VAR KJÎRIN ¹
ÖING ¹RIÈ  EN N¾STU 
¹RIN ALLT ÖANGAÈ TIL +VENNA
LISTINN BAUÈ FRAM TIL KOSN
INGA S¹TU AÈEINS TËLF KONUR
¹ !LÖINGI

 %INAR (ERJËLFSSON FAR

MAÈUR L¾TUR LÅFIÈ (ANN
ER TALINN HAFA BORIÈ SVARTA
DAUÈA TIL LANDSINS 6EIKIN
DRAGA N¾STU ÖRJÒ ¹RIN UM
ÖRIÈJUNG ÖJËÈARINNAR TIL
DAUÈA
 &LUGVÁLINNI .ORGE ER

FLOGIÈ FYRSTRI ALLRA YFIR
.ORÈURPËLINN
 'OLF ER LEIKIÈ Å FYRSTA SKIPTI

¹ ¥SLANDI ÖEGAR SEX HOLU
GOLFVÎLLUR 'OLFKLÒBBS ¥S
LANDS ER VÅGÈUR Å ,AUGARDAL
Å 2EYKJAVÅK

"2¥%4 "*!2.(¡¨).3$«44)2

&RUMKVÎÈULL KVENNABAR¹TTU ¹
¥SLANDI

+ONSTANTÅNËPEL NÒ )S
TANBÒL VERÈUR HÎFUÈBORG
2ËMVERSKA HEIMSVELDIS
INS

 (ERMENN ¶JËÈVERJA R¹ÈAST

INN Å &RAKKLAND

Innilegar þakkir sendum við öllum þeim
sem sýndu okkur samúð og hlýhug við
andlát og útför sonar míns, bróður, mágs
og frænda,

Halldórs Gunnars
Hringssonar
Reykjavíkurvegi 72, Hafnarfirði.
Sigrún Halldórsdóttir
Gunnjóna Sigrún Hringsdóttir
Guðbjörg Hringsdóttir
Hjörleifur Hringsson
Sigrún Edda Hringsdóttir
Hinrik Hringsson
frændsystkin.

Jónas Sigurðsson
Páll Guðmundsson
Elín Baldursdóttir
Hafsteinn Jónsson
Ingibjörg Þráinsdóttir

Þökkum auðsýnda samúð og hlýhug við
andlát og útför

Jóhönnu Aðalsteinsdóttur
frá Vaðbrekku.

Sérstakar þakkir sendum við starfsfólki FSA og
Kristnesspítala fyrir einstaka aðhlynningu í veikindum
Jóhönnu. Sú hlýja og umönnun sem henni var sýnd
verður aldrei fullþökkuð. Einnig þökkum við öllu því
góða fólki sem gerði útför hennar einstaklega fallega
með tónlistarflutningi, blómum og hlýjum kveðjum.
Guð blessi ykkur öll.
Aðalsteinn Helgason
Kristjana Helgadóttir
Bjarni Hafþór Helgason
Helgi Helgason
Ingibjörg Helgadóttir

Ágústa Þorsteinsdóttir
Arnar Björnsson
Margrét Þóroddsdóttir
Anna Guðrún Garðarsdóttir
Halldór Benediktsson

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar,
amma og tengdamóðir,

Svava Kristín Björnsdóttir
fornbókasali, Sóltúni 28, Reykjavík,

30),!2 '/,& /' 39.'52 $)3+« (ELGA -ÎLLER ER GLÎÈ ¹ GOLFVELLINUM (ÒN FAGNAR FIMMTUGSAFM¾LI SÅNU Å DAG MEÈ ÖVÅ AÈ SYNGJA 'LEÈIBANKANN
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+ALLA MIG ®MMU DISKË
Helga Möller söngkona á afmæli í dag.
Þessi ástsæla söngkona sem hefur fyrir
löngu sungið sig inn í hug og hjörtu
þjóðarinnar stendur nú á fimmtugu.
Hún hefur þó engu tapað af lífsgleði
með árunum, nema síður sé, enda sísyngjandi.
Það stendur ekki til að halda neina
veislu í tilefni dagsins, enda óvanalega
mikið að gerast í dag. „Ég ætla að kjósa
og gera eitthvað skemmtilegt tengt því
og horfa síðan á Eurovision. Í kvöld
ætla ég svo að syngja eina lagið sem
ég kann, Gleðibankann, í Eurovisionpartíinu hans Páls Óskars á Nasa,“
segir hún og hlær.
Helga segir að sér líði afskaplega vel,
hún sé í góðu jafnvægi, við fína heilsu

og sé afskaplega heppin með fjölskyldu
og vini.
„Það er reyndar svolítið blendin tilfinning að verða fimmtug,“ segir Helga
„Ég man þegar ég varð fertug, þá fannst
mér það bara vera flott tala og hugsaði lítið um þetta en núna þegar ég er
orðin fimmtug er þetta svolítið öðruvísi. Maður fer að finna allar leiðir til
að segja að þetta sé besti aldurinn, nú
sé besti tíminn fram undan og maður
ákveði sjálfur hvort lífið verði skemmtilegt eða ekki. Ef maður ákveður það ekki
sjálfur verður allt bara hundleiðinlegt.“
Trú orðum sínum er Helga farin að
stunda golf og hlakkar til að gera það
ævina á enda. Hún notar hvert tækifæri til að spila og er nýkomin úr af-

mælisgolfferð í útlöndum. Helga segir
hlæjandi að það væri nú ekki leiðinlegur dauðdagi að deyja bara hundrað ára
á golfvellinum.
Golfið er ekki það eina nýja í lífi hennar heldur er hún orðin amma, þó hún sé
raunar mjög upptekin amma. „Ég kalla
mig Ömmu diskó. Ég er enn að spila og
syngja diskólögin alveg á fullu og svo
er ég líka að fljúga.“
Helga er ánægð með lífið og ætlar
sér að fara inn í sextugsaldurinn með
opnum huga. Hún hefur jafnvel hug á
að mennta sig meira. Hún segir að það
sé ekkert sem maður geti ekki gert og
maður geti alltaf bætt einhverju við sig
og orðið að betri manneskju.
JARA FRETTABLADIDIS

lést á heimili sínu fimmtudaginn 10. maí síðastliðinn.
Hrafnkell Guðjónsson
Soffía Hrafnkelsdóttir
Einar Gunnar Einarsson
H. Jóhanna Hrafnkelsdóttir
Heimir Hrafnkelsson
og barnabörn.

FÆDDUST ÞENNAN DAG

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir, afi og langafi,

Hörður Sævaldsson
tannlæknir, Sefgörðum 10, Seltjarnarnesi,

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Jóhanna Guðrún
Bjarnadóttir
lést á Sólvangi, Hafnarfirði, 25. apríl. Útförin hefur
farið fram í kyrrþey, að ósk hinnar látnu.
Jóhanna Gústafsdóttir
Árni Gústafsson
Áslaug Kristín Pálsdóttir
Sigurður Arnar Ólafsson
Ágústa Guðrún Ólafsdóttir.

Ragnar Hinrik Ragnarsson
Bára Ásgeirsdóttir
Heiða Guðrún Einarsdóttir

verður jarðsunginn frá Hallgrímskirkju, þriðjudaginn 15. maí kl. 13.00. Blóm og kransar eru afþakkaðir
en þeim sem vilja minnast Harðar er bent á reikning
0372-13-110667, kt. 080657-5959, sem stofnaður hefur
verið í minningu hans. Það fé sem safnast verður sett
í minningarsjóð og notað til að efla þekkingu á sviði
tannverndar og tannlækninga á Íslandi.
Ragnheiður Marteinsdóttir
Helga Harðardóttir
Hildur Harðardóttir
Friðrika Þóra Harðardóttir
Hjördís Edda Harðardóttir
Ragnheiður Harðar Harðardóttir
Sævaldur Hörður Harðarson
Hörður Harðarson
Sigríður Marta Harðardóttir,
barnabörn og barnabarnabarn.
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Sturla Jónsson
Óskar Einarsson
Friðbjörn Sigurðsson
Arnór Halldórsson
Lýður Þorgeirsson
Dagný Lind Jakobsdóttir

Tími til að kjósa
Kosning hefst kl 9.00 og lýkur kl 22.00
Kjördagskaffi
Allir sjálfstæðismenn eru velkomnir í kjördagskaffi á öllum
kosningaskrifstofum Sjálfstæðisflokksins. Kaffi, meðlæti og fjörugar umræður.
Það jafnast fátt á við stemmninguna á kjördag.
Matti Matt úr Pöpunum og Pétur Örn Guðmundsson koma og taka lagið á kosningaskrifstofunum.
Verið velkomin.

Kosningaskrifstofur sjálfstæðisfélaganna - akstur á kjördag
Ef þig vantar far á kjörstað hringdu þá í okkur á eftirtöldum stöðum:

Hraunbær 102b

Hús verslunarinnar, Kringlunni 7

JL – Húsið Hringbraut 119

Árbær - Grafarholt » Sími: 567-4011
Akstur á kjörstað: 856 8556 - 856 1429

Smáíbúða - Bústaða - Fossvogshverfi, Háaleitishverfi,
Hlíða - Holtahverfi, Heimdallur og Hvöt » Sími: 569 8133
Akstur á kjörstað: 856 1410- 856 1411

Nes - Melahverfi, Vestur - Miðbæjarhverfi,
Austurbær - Norðurmýri » Sími: 569 8181
Akstur á kjörstað: 856 1405 - 856 1406

Mjóddin - Álfabakka 14a
Breiðholtshverfin » Sími: 569 8161
Akstur á kjörstað: 856 1424 - 856 1426

Hverafold 5, 2. hæð
Grafarvogur og Kjalarnes » Sími: 569 8171
Akstur á kjörstað: 856 1433

Langholtsvegur 43 - áður útibú Landsbankans
Lauganes - Túnahverfi og Langholtshverfi » Sími: 569 8141
Akstur á kjörstað: 569 8140 - 860 5190

Þjónusta við fatlaða:
Símar: 569 8140 - 860 5190

Kosningamiðstöð ungs fólks
Hús verslunarinnar, Kringlunni 7 » Sími: 569 8133

Kjörstaðir
Reykjavíkurkjördæmi norður

Reykjavíkurkjördæmi suður

Utankjörstaðaskrifstofa

Ráðhús
Kjarvalsstaðir
Laugardalshöll
Íþróttamiðstöðin Grafarvogi
Borgarskóli
Ingunnarskóli
Klébergsskóli

Hagaskóli
Hlíðaskóli
Breiðagerðisskóli
Ölduselsskóli
Íþróttamiðstöðin Austurbergi
Ingunnarskóli
Árbæjarskóli

Móttaka utankjörfundaratkvæða
Skrifstofan er í Valhöll, Háleitisbraut 1
Símar: 515 1735 og 515 1736

Kosningahátíð á Broadway kl. 22.00
Kosningastemning fram á nótt
Kosningasjónvarp
Heiða Ólafs og hljómsveit leika fyrir dansi
DJ Arnar Gauti

Allar upplýsingar um kjörskrá, kosningar
og framkvæmd þeirra eru gefnar
í síma 515 1700
Munið persónuskilríki á kjörstað!
Kjósum snemma.

Nýir tímar - á traustum grunni

xd.is
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Kominn aftur
í lopapeysuna
Hagamelur, önnur sólóplata Jóns Ólafssonar, kemur út í næstu viku.
Margt hefur drifið á daga hans síðan fyrsta sólóplatan kom út sumarið
2004. Þá var hann að skilja eftir tuttugu ára sambúð en nú er hann með
nítján árum yngri konu og á með henni tæplega sjö mánaða son. Jón
er óhræddur við að syngja um þessa atburði á plötunni í einlægum og
persónulegum textum.

J

æja Jón, nú færð þú loksins
að vera viðtalsefnið sjálfur,
eftir að hafa rætt við flesta
poppara landsins í sjónvarpinu. Hvernig finnst þér að vera
hérna megin borðsins?
,,Þetta er voða svipað, bara tveir
menn að tala saman. Ég þarf reyndar
að segja meira en þú svo sennilega er
það erfiðara.“
Ertu hættur með sjónvarpsþættina?
,,Ég á frekar von á því enda er meira
en að segja það að finna nýjan flöt fyrir
hvern einasta þátt. Íslenski tónlistarmarkaðurinn er auðvitað ekki mjög
stór. Ég hugsa að þetta sé bara komið
hvað þennan síðasta þátt varðar. Ég er
reyndar með ákveðna hugmynd um
nýjan þátt, en það kemur bara í ljós
hvort af verður. Mér finnst gaman að
vinna í sjónvarpi.”
Færðu ekki alltaf aðalfúttið upp úr
poppurunum þegar búið er að slökkva
á upptökuvélunum?
,,Jú, það er oft þannig og mér finnst
það alltaf jafn sorglegt þegar menn
koma með frábærar sögur um leið
og búið er að slökkva. Það er eins og
menn setji sig í einhverjar stellingar
þegar viðtölin byrja.“

0OPPAÈRI OG GLAÈLEGRI
Ókei, við skulum þá reyna að fara
ekki í neinar stellingar. Nýja platan,
Hagamelur, kemur í næstu viku. Þú
fórst í svaka tónleikatúr vegna fyrstu
plötunnar, á að endurtaka þann leik
núna?
,,Já, og fyrstu tónleikarnir í landsreisunni verða 13. maí á Eskifirði.
Ég verð álíka iðinn núna. Mér fannst
þetta virka vel. Þetta hélt manni í umræðunni og er mjög þakklátt. Ég uppgötvaði það í síðustu landsreisu að fólk
út á landi er endalaust búið að fá einhverja kassagítarleikara með a-mollana sína svo það hlýtur að vera ákveðin tilbreyting fyrir það að fá píanóleikara til að spila a-moll.“
Hvernig er nýja platan samanborið
við hina?
,,Maður heldur oft sjálfur að miklar breytingar hafi átt sér stað en hinn
almenni hlustandi heyrir bara sömu
röddina með aðeins öðruvísi hljóðum
undir. Síðasta plata var aðeins meira
í moll en þessi. Ég held að ég sé aðeins poppaðri núna, aðeins glaðlegri.
Ég leyfði mér líka eilítið meira að útsetja.“
Heyrðirðu einhverja tónlist á þessum þremur árum sem kveikti verulega
í þér?
,,Ég hef heyrt margt skemmtilegt,

en hef sennilega hlustað mest á ,,I Am
a Bird Now“ með Antony & The Johnsons á þessum tíma. Ég er ákaflega
hrifinn af henni og hugsaði að þetta
væri eitthvað sem væri gaman að gera
þótt maður eigi náttúrlega ekki glætu í
gaurinn sönglega því hann er svo ótrúlegur. En þegar ég fór að gera plötuna
nennti ég ekki þessu selló- og fiðludóti sem allir eru með. Mér finnst allir
í dag svo uppteknir við að blanda sinfónískum hljóðum inn í poppið hjá sér.
Mér finnst það orðin gríðarlega margtuggin hugmynd. Eins og þetta eru nú
falleg hljóð samt. Ég féll því frá þeirri
pælingu og ákvað að nota frekar gamaldags syntasánd og gera þetta sjálfur
í staðinn fyrir að vera að hringja í einhverja fiðluleikara úti í bæ.”
Saknarðu þess ekkert að vera í samstarfi við hljómsveit?
,,Stundum. Þegar maður er búinn
með svona plötu er maður mjög upplagður í að gera plötu með bandi. Það
glittir í hópvinnu því Ný dönsk verður
20 ára á þessu ári og við munum sennilega senda ný lög frá okkur. Það eru
kostir og gallar að vera sóló, gaman
að standa og falla með eigin ákvörðunum og taka sénsinn. Þegar maður er í
hljómsveit getur maður prófað efni á
félögunum og þeir kannski sagt: Nei,
þetta er ekki nógu gott. Smám saman
er komist að sameiginlegri niðurstöðu.
En maður hefur miklu minni þörf fyrir
hljómsveitarsamvinnu núna en þegar
maður var yngri. Þá hékk maður með
strákunum kannski daginn út og inn
og nennti að vera í bílskúrnum lon og
don. Núna er maður miklu meira fyrir
að dunda sér sjálfur. Sumir fara í sumarbústaðinn og bæsa pallinn en ég fer
út í skúr og geri lög.“

¶ARF EKKI AÈ VERA KÒL LENGUR
Það hafa átt sér gífurlegar breytingar í
lífi þínu síðan síðasta plata kom út og

þú syngur um þær á nýju plötunni, til
dæmis í laginu ,,Merkilegt“ þar sem
þessar línur er að finna: Merkilegt
hvað lífið mitt er skrítið / og merkilegt hvað tíminn líður hratt / Á tveimur árum gerist meira en lítið / ég trúi
varla að allt þetta sé satt. / Að rekast á
þig eftir þessa keppni / og kynnast þér
var meiriháttar lán / sem einnig flokkast undir ótrúlega heppni / og ég vil
engan veginn þurfa að vera án…
,,Kunningja mínum fannst þessi lína
,,að rekast á þig eftir þessa keppni“
eitthvað mikið persónuleg og spurði:
ætlarðu virkilega að hafa þetta svona?
Auðvitað, sagði ég, þetta er bara gott
rím, keppni og heppni, og svo er þetta
ekkert merkilegt. Þetta var í blöðunum í marga mánuði.“
Já, en þetta er svaka persónulegt
og einlægt og allir textarnir eftir þig í
þetta skiptið. Var það hár þröskuldur
til að komast yfir?
,,Mér fannst bara að fyrst ég væri
búinn að stíga þetta skref að vera sóló
að þá ætti ég að ganga alla leið og gera
textana líka. Þar sem mikið var búið
að ganga á fannst mér svo bara eðlilegast að skrifa um það sem mér lægi
á hjarta og ég var búinn að vera að
hugsa um. Ég vona að einhver kunni
að meta það að ég tali hreint út. Ég get
ekki séð að ég hafi neinu að tapa.“
Í einum textanum á nýju plötunni
segir að það séu forréttindi miðaldra
manns að vera væminn. Hvað áttu við
með því?
,,Í dag eru margir yngri listamenn
svo uppteknir af því að vera kúl að þeir
segja aldrei nákvæmlega það sem þeim
finnst. Allt er sagt í frösum og undir
rós. Það er eins og það sé hallærislegt
að segja það sem manni finnst. En ef
við förum aftur til Bítlaáranna þá þótti
það nú ekkert hallærislegt. Þá sögðu
menn bara ,,Ég elska þig“ og skömmuðust sín ekkert fyrir það. Hjá mörg-

um er það ávísun á listræna aflífun að
segja þetta í dag. Þegar maður er kominn á miðjan aldur þá hefur maður engu
að tapa. Mér finnst að núna geti ég gert
það sem ég vil og sagt það sem ég vil. Og
það eru forréttindi. Ég þarf ekki að vera
kúl lengur. Ekki það að ég hafi nokkurn
tímann verið kúl, en ég þarf þá allavega
ekki að reyna að vera kúl lengur.“

%KKI ¹ -AMMONSBRETTINU
En þú varst nú aldrei þessi reiða unga
týpa, grunar mig – hefur þú annars
einhvern tímann verið reiður?
,,Ég var nú frekar óhress með þetta
Íraksdæmi og ég var ósáttur við það
þegar menn voru að bruðla með Símann í gamla daga. Ég var svo reiður að
ég færði mig yfir til Tal.“
Ertu orðinn samdauna ástandinu
aftur?
,,Nei, ég er eiginlega kominn aftur
í lopapeysuna. Ég er frekar farinn
að fjarlægjast efnishyggjuna öfugt
við marga jafnaldra mína sem eru á
hundrað kílómetra hraða á Mammonsbrettinu.“
Eru þetta áhrif frá Hildi Völu?
,,Að hluta til get ég trúað. Hún hefur
haft mjög góð áhrif á mig.“
Hún er nú dálítil hippastelpa í sér,
er það ekki?
,,Það mætti kannski segja það jú.“
Er íslenskt samfélag að sigla í vitlausa átt?
,,Já kannski og það mætti snúa aðeins við. Maður vill að einstaklingurinn fái að njóta sín en maður vill líka
að börnin manns komist á spítala ef
þau verða veik. Ég held að það sé engin
spurning að bilið er að stækka, þeir
ríkari að verða ríkari og þeir fátækari
að verða fátækari. Mér er alveg sama
um þá sem eiga svívirðilega mikið af
peningum, það truflar mig voða lítið,
en það er verra með fólkið sem á enga
peninga.“

¨ *«. «,!&33/.c FYLLIR Å EYÈURNAR
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ER FREKAR FARINN AÈ
FJARL¾GJAST EFNIS
HYGGJUNA ÎFUGT VIÈ
MARGA JAFNALDRA
MÅNU SEM ERU ¹ 
KÅLËMETRA HRAÈA ¹
-AMMONSBRETTINUn

Mér finnst
að núna
geti ég gert
það sem ég
vil og sagt
það sem ég
vil. Og það
eru forréttindi. Ég þarf
ekki að vera
kúl lengur.
Ekki það
að ég hafi
nokkurn
tímann
verið kúl,
en ég þarf
þá allavega
ekki að
reyna að
vera kúl
lengur.
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Forseti Íslands

á ferð og flugi
















 
 









  
 





Ólafur Ragnar Grímsson, forseti Íslands, var fluttur með þyrlu frá Búðum á Snæfellsnesi á
Landspítalann í Fossvogi síðastliðinn sunnudag. Forsetinn var útskrifaður eftir rannsóknir og
er að sögn lækna við góða heilsu. Samkvæmt læknisráði mum hann þó hvílast í nokkra daga.
Spurningar hafa vaknað um embættisskyldur forsetans og það álag sem starfinu fylgir. Svavar
Hávarðsson komst að því að álag vegna ferðalaga er mikið, bæði innanlands sem utan. Síðustu
mánuði hefur forsetinn farið 23 ferðir til útlanda með viðkomu í 15 þjóðlöndum og á sama tíma
ferðaðist hann til fjölda viðkomustaða á landsbyggðinni í 23 aðskildum ferðum.
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Það sem koma skal

Ú

tskriftarnemar
í
myndlistardeild
Listaháskóla
Íslands sýna verk sín
í jarðhýsi nokkru í
Ártúnsbrekkunni.
Þar kennir skiljanlega ýmissa
grasa en listamennirnir hafa umbreytt hráu hýsinu í heljarinnar
gallerí. Í bröggunum í nágrenninu sýna útskrifarnemendur í
arkitektúr, grafískri hönnun og
fatahönnun verk sín.
Sýningarnar verða opnaðar kl.
14 í dag en þá gefst áhugasömum
kostur á að kynna sér verk eftir
upprennandi kynslóð sjónlistafólks. Að þessu sinni útskrifast
sextíu og þrír nemendur, tuttugu

úr myndlistardeild og fjörutíu og
þrír úr hönnunar- og arkitektúrdeild.
Þetta er í fyrsta sinn sem gömlu
kartöflugeymslurnar eru allar
nýttar undir myndlist og hönnun
en í framtíðinni verður þar vettvangur fyrir augans listir.
Sýningin verður opin alla daga
milli 12-18 og stendur til til 27
maí.
Boðið er upp á leiðsögn um
sýninguna alla sunnudaga kl.15
og einnig er hægt að skoða
möppur nemenda yfir léttum
veitingum í veitingabragganum
sem verður opin á meðan
sýningunum stendur.
- KHH
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Átök um grunn tyrknesk
Mikið hefur gengið á í tyrkneskum stjórnmálum
undanfarnar vikur. Tekizt er á um sjálfan grundvöll tyrknesks lýðræðis, hefðbundna túlkun hans
og að hvaða marki heimilt skuli að blanda trúnni
í stjórnmálin. Auðunn Arnórsson rekur hér helztu
átakalínurnar.

T

yrklandsþing
samþykkti á fimmtudag
í annarri atlögu tillögu
stjórnarinnar að stjórnarskrárbreytingum, þar sem
kveðið er á um að forseti lýðveldisins verði þjóð- í stað þingkjörinn. Þar með náðist mikilvægur áfangi í sáttaátt, eftir harðan slag á milli stjórnarflokksins,
sem á rætur í íslamskri hreyfingu, og hinnar veraldlega sinnuðu stjórnarandstöðu og gömlu
stjórnmálaelítunnar.
Stjórnarandstaðan áleit arfleifð Kemals
Atatürk, stofnanda lýðveldisins,
ógnað með áformum Receps Tayyip Erdogan forsætisráðherra
um að láta þingið kjósa Abdullah
Gül utanríkisráðherra í embætti forseta. Gül er trúaður múslimi og eiginkona hans ber jafnan
höfuðklút að hætti sanntrúaðra,
þótt slíkur klæðnaður sé bannaður samkvæmt lögum í opinberum byggingum landsins. Gül
dró framboð sitt til baka á sunnudag eftir að þingmenn sniðgengu
kosninguna í annað sinn.
Stjórnarskrárbreytingin
um
þjóðkjör forseta var liður í tilraun Erdogans til að leysa deiluna. Stjórnin lagði annars líka til
að kjörtímabil forseta yrði stytt úr
sjö árum í fimm, að forseta skyldi
heimilt að sækjast eftir endurkjöri,
kjörtímabil þingsins yrði stytt úr
fimm árum í fjögur og þingmönnum sem þarf til samþykktar frumvörpum yrði fækkað.

+LOFIÈ ÖJËÈFÁLAG
Samkomulag sem áður hafði náðst
um að flýta þingkosningum og
halda þær 22. júlí í stað nóvember,
þegar kjörtímabilið hefði annars
runnið út, slær á spennuna í átökunum milli fylkinganna tveggja
í tyrknesku samfélagi. Grundvallardeilan um það hvernig beri
að umgangast íslamsk-blönduð
stjórnmál í tyrknesku lýðræði er
þó langt frá því að vera leyst.
Tyrkneskt samfélag er alvarlega
klofið. Veraldlega sinnaðir Tyrkir,
sem telja sig standa vörð um þau
gildi sem Mustafa Kemal Atatürk
innleiddi á sínum tíma um strangan aðskilnað trúar og stjórnmála,
hafa gripið til umdeilanlegra aðferða. Atkvæðagreiðslur á þingi

+EMALISTAR ORÈNIR AFTURHALD
Fylgjendur
íslamsk-blandaðra
stjórnmála í Tyrklandi hafa á liðnum áratugum í glímu þeirra við hið
veraldlega ríkiskerfi landsins fjarlægzt æ meir þá herskáu grunnstefnu sem hreyfing þeirra var
upprunalega sprottin úr. Á hinn
bóginn hafa „kemalistar“, fylgjendur hins stranga aðskilnaðar trúar
og stjórnmála, lítið þróað hugmyndafræði sína síðan Atatürk dó
árið 1938. „Þeir sem voru áður aftast á merinni eru nú mestu framfarasinnarnir, og framfarasinnar
fortíðarinnar eru núna afturhald,“
hefur þýzka vikuritið Der Spiegel
eftir Zülfü Livaneli, rithöfundi og
söngvaskáldi í Istanbúl. Og stjórnmálafræðingurinn Cemal Karakas
segir skilning kemalista á aðskilnaði trúar og stjórnmála vera „valdstjórnarsinnaðan og ólýðræðislegan; það ætti að endurskoða hann“.
Baskin Oran, stjórnmálaskýrandi í Ankara, er sama sinnis. „Kemalismi umbreytti Tyrklandi á
sínum tíma, en honum hefur láðzt
að umbreyta sjálfum sér,“ er haft
eftir Oran í nýjasta hefti The
Economist.
(ERINN VARÈHUNDUR KEMALISMANS
Þótt tyrkneski herinn, „varðhundur“ hinna veraldlegu gilda
í stjórnmálum landsins allt frá
dögum Atatürks, hafi fjórum sinnum steypt lýðkjörnum ríkisstjórnum frá árinu 1960 beindist aðeins
eitt þeirra inngripa beint gegn
íslamsk-sinnuðum valdhöfum, en
það var þegar stjórn Necmettin
Erbakans var bolað frá árið 1997.
„Það má ekki gleyma því að
tyrkneski herinn er aðili að þessari
umræðu og stendur af einurð vörð
um hin veraldlegu gildi ríkisins,“
segir í yfirlýsingu frá herstjórninni, sem birt var fyrir viku, eftir
fyrri umferð forsetakosninga á
þingi sem stjórnarandstaðan sniðgekk og fékk síðan stjórnlagadómstól landsins til að lýsa ógilda. „Ef
nauðsyn krefur mun hann sýna afstöðu sína og hegðun á ótvíræðan
og opinskáan hátt. Enginn ætti að
efast um þetta,“ segir enn fremur
í yfirlýsingu hersins.
Þessi orð voru skilin sem hótun
um að herinn kynni að grípa fram
fyrir hendurnar á ríkisstjórninni
og kölluðu á fordæmingu frá ráða-

&*®,$!-«4-,) 4YRKNESK KONA HELDUR ÖJËÈF¹NANUM H¹TT ¹ EINUM HINNA FJÎLMENNU MËTM¾LAFUNDA SEM EFNT VAR TIL Å SÅÈUSTU
VIKU Å HELZTU BORGUM LANDSINS TIL AÈ LÕSA Ë¹N¾GJU MEÈ FORSETAFRAMBOÈ 'ÔLS UTANRÅKISR¹ÈHERRA OG Ö¹ MEINTU H¾TTU SEM ÖAÈ
T¹KNAÈI FYRIR HEFÈBUNDINN AÈSKILNAÈ TRÒAR OG STJËRNM¹LA
&2¡44!",!¨)¨!0

margir Tyrkir segja að hlutverk hersins sé gjarnan misskilið í útlöndum og með
því að grafa undan því grafi Vesturlandabúar
í raun undan tyrknesku lýðræði.
3!-(%2*!2

eru sniðgengnar, fjöldamótmæli
eru á götum úti og hótanir um afskipti hersins. Þetta er gert í tilraun til að grafa undan valdi Erdogans forsætisráðherra og flokks
hans, Réttlætis- og þróunarflokksins (AKP), sem þeir óttast að stefni
að því að draga stjórnkerfi landsins í átt að íslömsku kerfi.
Þar til fyrir skemmstu leit út
fyrir að Erdogan hygðist beita
þeim drjúga meirihluta sem
flokkur hans ræður yfir á þingi
til að treysta tök sín á öllu framkvæmdavaldinu með því að
tefla nánum bandamanni sínum,
utanríkisráðherranum Gül, fram
í embætti forseta. En sú öfluga
bylgja andstöðu við þessi áform
hans virðist hafa komið honum
að óvörum og gæti þess í stað
leitt til róttækrar uppstokkunar í
stjórninni. Hún hefur líka hleypt
nýjum krafti í umræðu um umbætur á fulltrúalýðræðiskerfi
landsins.

mönnum í Evrópusambandinu,
sem Tyrkir vilja ganga í. En margir Tyrkir segja að hlutverk hersins
sé gjarnan misskilið í útlöndum og
með því að grafa undan því grafi
Vesturlandabúar í raun undan
tyrknesku lýðræði.

+REPPA FULLTRÒALÕÈR¾ÈISKERFISINS
Erbakan, sem hraktist frá völdum
fyrir tilstilli hersins fyrir tíu árum,
var pólitískur lærifaðir Erdogans,
og báðir eru þeir innilega hataðir í röðum herforingjanna. Herinn lét sér það bara rétt svo lynda
að Erdogan tæki við völdum eftir
kosningasigur flokks hans árið
2002. Sá sigur byggðist ekki sízt
á þreytu kjósenda á spillingu og
sundrungu gömlu flokkanna og
því að mörgum kjósendum þótti
andspillingarstefna Réttlætis- og
þróunarflokksins trúverðug.
Stjórnmálaflokkur þarf að fá
minnst tíu prósent atkvæða til að
fá úthlutað þingsætum á Tyrk-

3AMHERJARNIR 2ECEP
4AYYIP %RDOGAN
FORS¾TISR¹ÈHERRA
OG !BDULLAH 'ÔL
UTANRÅKISR¹ÈHERRA OG
FORSETAEFNI STINGA
SAMAN NEFJUM ¹
ÖINGFUNDI
&2¡44!",!¨)¨!0

!(-%4 .%#$%4
3%:%2 &R¹FARANDI

FORSETI Å MIÈJU
MYNDAR L¾TUR AF
EMB¾TTI ¹ MIÈVIKU
DAGINN KEMUR 3TJËRN
OG STJËRNARANDSTAÈA
DEILA UM ÖAÈ HVORT
Ö¹ EIGI ÖINGFORSETINN
SEM ER ANNAR BANDA
MAÈUR %RDOGANS
FORS¾TISR¹ÈHERRA AÈ
TAKA VIÈ EMB¾TTIS
SKYLDUM FORSETA TIL
BR¹ÈABIRGÈA EÈA
HVORT 3EZER SITJI
¹FRAM UNZ NÕR FORSETI
HEFUR VERIÈ KJÎRINN
&2¡44!",!¨)¨!0

-ËTORHJËLIN FYRIR
SUMARIÈ ERU KOMIN Å
HÒS HJ¹ "ERNHARD 5M
MIKIÈ ÒRVAL GÎTU OG
TORF¾RUHJËLA ER AÈ R¾ÈA
OG ERU HJËLIN TIL SÕNIS AÈ
6ATNAGÎRÈUM


(%)-),)

(%),3!

(²3

3UMARFAGNAÈUR
4OYOTA UMBOÈSINS
FER FRAM Å DAG MILLI
 OG  ®LLUM
4OYOTA EIGENDUM ER
BOÈIÈ ¹ .ÕBÕLAVEGINN
OG ¹ UMBOÈSSTAÈI UM
ALLT LAND "OÈIÈ VERÈUR
UPP ¹ ËKEYPIS BÅLAÖVOTT
SUMARGJAFIR OG GRILLAÈAR
KR¾SINGAR OG GOS

"®2.

.-

&%2¨)2

3ÎGUGANGA MEÈ !GLI
3KALLAGRÅMSSYNI (ELGU
FÎGRU "IRNI (ÅTD¾LA
KAPPA OG 'RETTI STERKA
FER FRAM  TIL  MAÅ
&ERÈIN ER ¹ VEGUM
&ERÈAFÁLAGS ¥SLANDS OG
ERU FARARSTJËRAR 3IGRÒN
6ALBERGSDËTTIR LEIKSTJËRI
OG -AGNÒS *ËNSSON
SAGNFR¾ÈINGUR .¹NARI
UPPLÕSINGAR ¹ WWWFIIS

-!452

"¥,!2

-IÈAR ¹ ÒRSLITA
LEIK MEISTARADEILD
ARINNAR KOSTA NÒ
HÎND OG FËT ¹ SVARTA
MARKAÈNUM 3TUÈN
INGSMENN ,IVERPOOL
FENGU EINUNGIS 
MIÈA EÈA MUN F¾RRI EN
BÒIST VAR VIÈ %FTIRSPURN
IN ER MIKIL OG HEYRST
HEFUR AF MIÈUM SEM
SELST HAFA ¹ 
KRËNUR

4¥3+!

'2*52

!46)..!

4),"/¨

6)..56¡,!2 /&,

6ALDÅS 3TEINARRSDËTTIR FORMAÈUR 3NIGLANNA ¹ "UELL ,IGHTNING ¹RGERÈ  OG 3YLVÅA 'UÈMUNDSDËTTIR FJÎLMIÈLAFULLTRÒI SAMTAKANNA
SEM ER ¹ "-7 + 23  CC ¹RGERÈ 
&2¡44!",!¨)¨'6!

Sniglarnir eru fyrir alla
550 5600
Hringdu ef blaðið berst ekki

- mest lesið

Valdís Steinarrsdóttir kynntist mótorhjólum á
Landsmóti Sniglanna og er nú sjálf formaður
samtakanna.
„Ég tók prófið síðasta vor og keypti í kjölfarið Buell
Lightning hjól, árgerð 2003. Þetta er svokallað streetfighter hjól með Harley Davidson Sportster mótor,
984 cc,“ segir Valdís Steinarrsdóttir formaður bifhjólasamtakanna Sniglanna.
Hjólaáhuginn kviknaði fyrst þegar vinkona Valdísar tók hana með sér á Landsmót Sniglanna og þá varð
ekki aftur snúið. Nokkru síðar skráði hún sig í samtökin og í dag er hún formaður.
Samtökin voru stofnuð 1. apríl 1984 og eru að sögn
Valdísar fyrst og fremst hagsmunasamtök.
„Það þarf hvorki hjól né próf til að gerast meðlimur eða fá meðmæli eins og áður. Þó þarf samþykki foreldra ef umsækjendur eru yngri en 18 ára,“ segir Valdís sem á sjálf þrjú börn og mann sem þeysist líka um
á hjóli.

Dóttirin sem er elst, er að taka mótorhjólaprófið en
tvö yngri börnin ferðast um með pabba sínum í litlum
mótorhjólagöllum.
Í Sniglunum eru 1.910 meðlimir frá átján ára aldri
og upp úr. Að sögn Valdísar eru einnig meðlimir sem
eru ekki virkir en borga ársgjöld til styrktar starfi
samtakanna.
„Stjórnin skipuleggur allar uppákomur eins og
hópkeyrslur, hjólamessur og Landsmót. Auk þess er
unnið mikið forvarnarstarf og að umferðaröryggi,“
segir Valdís og nefnir hópkeyrslu 1. maí þar sem 670
hjól voru saman komin á forvarnardeginum.
Dagurinn var haldinn í Smáralind í samvinnu við
Púkann, Nítró, Umferðarstofu, Rannsóknarnefnd umferðarslysa, Forvarnarhúsið og hljómsveitina Stormur í aðsigi ásamt Vetrargarðinum.
Valdís segir mótorhjólaeign landsmanna hafa aukist
gríðarlega og nánast ómögulegt sé að komast að hjá
ökukennara þessa dagana. „Fólk er að uppgötva hvað
það er rosalega gaman að hjóla og hvað þetta er þægilegur ferðamáti,“ segir Valdís.
RH FRETTABLADIDIS
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ER EKKI SMURÈUR REGLULEGA GETUR ÖAÈ STUÈLAÈ AÈ SKEMMDUM SEM KOSTA
MÎRGUM SINNUM MEIRA EN FERÈ ¹ SMURSTÎÈ
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600 ný fjórhjól á síðasta ári
Fyrsti íslenski fjórhjólaklúbburinn hefur verið stofnaður.
Unnið er að því að fá svæði
fyrir fjórhjólabraut.
Fjórhjólum fjölgar stöðugt hérlendis og nú hefur fyrsti opinberi fjórhjólaklúbburinn verið
stofnaður. Hann kallast Fjórhjólaklúbbur Reykjaness og er öllum
opinn. „Markmið klúbbsins er að
sameina áhugamenn um sportið
og stuðla að því að menn séu ekki
að djöflast á hjólum á umferðargötum,“ segir Davíð Jón Kristjánsson varaformaður klúbbsins.
„Við viljum heldur að fólk komi
saman á lokuðum svæðum til að
stunda aksturinn.“
Nú standa yfir viðræður við
Reykjanesbæ um úthlutun svæðis undir fjórhjólabraut en slík
braut er nauðsynleg ef koma á
upp mótaröð hérlendis fyrir fjórhjól. „Það hefur orðið gríðarleg
aukning í sportinu og bara síðan
í maí í fyrra hefur hjólum fjölgað um 600,“ segir Davíð. „Uppselt

Euro Mover *Nýtt frá
Rafmagnsdrif til að aka hjólhýsum.
Einnig mögulegt fyrir hestakerrur,
IHOOLKêVLWMDOGYDJQDRJÀHLUD
.HÀLVHPOHJJVWYLèGHNNLèRJNQêUìDèiIUDP
VWMyUQDèPHèIMDUVWêULQJXDOOWDèPIUi
7LOYDOLèWLODèDNDiGUiWWDUN~OX
$NDLQQiWMDOGVY èL
$NDLQQtEtOVN~URÀ
Eins öxla fyrir 1.800 kg, tveggja fyrir 2.250 kg
Ekur upp 25% halla miðað við 1.200 kg.
Ryðfrítt.

Ekkert streð

&JËRHJËLAKLÒBBUR 2EYKJANESS ¾TLAR AÈ STUÈLA AÈ ÖVÅ AÈ FJËRHJËLAAKSTUR FARI FRAM ¹
LOKUÈUM SV¾ÈUM EKKI ¹ ALMENNUM GÎTUM

er í fyrstu ferð klúbbsins til Víkur
og því augljóst að áhuginn er mikill.“
Fjórhjólaklúbbur Reykjaness
heldur kynningu á klúbbnum og
fjórhjólum almennt í Reykjanes-

höll um helgina í tengslum við frístundahátíðina Frístundasumar í
Reykjanesbæ.
Nánari upplýsingar um klúbbinn er að finna á http://blogcentral.is/iceatv.
TG

umboðið, Bílaraf, Auðbrekku 20, s. 564 0400.
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'AMLI GËÈI BRAGGINN Å NÕJUM
BÒNINGI

%NDURKOMA
BRAGGANS

Sendum frítt um land allt!

Jeppadekk

  LÅTRA VÁL "-7  VAR B¾ÈI VALIN BESTA NÕJA VÁL ¹RSINS OG BESTA VÁLIN

BMW með vél ársins

Heilsársdekk
31" kr. 12.900

Bílablaðamenn víðs vegar að
völdu á dögunum vél ársins.
BMW sigraði þriðja árið í röð.

(31x10.50R15)
(33x12.50R15)
Úrval annarra stærða upp í 38".
Felgustærð 15", 16" 17" og 18".

PIPAR • SÍA • 70622

33" kr. 15.900

Nánar á jeppadekk.is
Við mælum með míkróskurði

Alorka • Vagnhöfða 6 • Sími 577 3080

BMW hefur hlotið viðurkenninguna „Vél ársins“ þriðja árið
í röð. Dómnefnd skipuð yfir 60
bílablaðamönnum frá 30 löndum
ákvað að verðlaunin féllu í skaut
BMW fyrir 3,0 lítra twinturbo vél BMW 325. Vélin
fær verðlaunin fyrir að
vera ekki bara kraftmikil
heldur einnig sparneytin og að forþjöppuhik sé
nánast ekkert.
Als sigraði BMW
í sjö flokkum af tólf.
Volkswagen sigraði í

tveimur flokkum með 1,4 lítra TSI
vél sinni og 2,0 lítra TFSI. Porsche
vann til sinna fyrstu verðlauna frá
upphafi valsins og brutust út mikil
fagnaðarlæti er kynnt var um val
3,6 lítra twin-turbo vélar þeirra í
flokki 3,0 til 4,0 lítra véla.
Eini framleiðandinn utan Þýskalands til að vinna til verðlauna var
Toyota. Hann var verðlaunaður fyrir sparneytnustu vélina í,
jú mikið rétt, Prius.
Hann hlaut einnig
verðlaun fyrir vélina í Aygo og Yaris
en hana er líka að
finna í Peugeot 107
og Citroën C1.
TG
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&¹TT ER FRANSKARA EN bBRAGGINNm
#ITROÃN #6 .OKKUÈ ER SÅÈAN
FRAMLEIÈSLU HANS VAR H¾TT EN NÒ
G¾TI FARIÈ SVO AÈ HANN KOMIST
AFTUR ¹ GÎTURNAR "ÅLABLAÈIÈ !UTO
%XPRESS SEGIR &RAKKA HAFA HUG ¹
ÖVÅ AÈ ENDURVEKJA ÖENNAN FORN
FR¾GA BÅL ¶JËÈVERJAR OG ¥TALIR HAFA
GERT SVIPAÈA HLUTI MEÈ BJÎLLUNNI
OG &IAT  MEÈ ¹G¾TIS ¹RANGRI
OG NÒ VILJA &RAKKARNIR MEÈ
'AMLI BRAGGINN VAR FERSK
UR OG ËDÕR EN FREGNIR HERMA AÈ
NÕI BÅLLINN VERÈI UMHVERFISV¾NN
FJÎLSKYLDUBÅLL (ANN F¾R FULLT AF
T¾KNIDËTI OG ER ¾TLAÈ AÈ VERÈA
LEIÈANDI Å UMHVERFISM¹LUM
4ALSMENN #ITROÃN VERJAST ALLRA
FRÁTTA EN SAMKV¾MT !UTO %X
PRESS VERÈUR FRUMGERÈ BÅLSINS TIL
BÒIN ¹RIÈ 
TG

FJAÐRIR OG GORMAR
Í FLESTAR GERÐIR

JEPPA
Japan/U.S.A.

Vagnhöfða 7
110 Reykjavík
Sími: 517 5000

%NGINN VEIT HVAÈ G¾ÈI
ERU FYRR EN REYNT HEFUR
/MEGA SMUREFNIN
(AMRABERG EHF
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ER ERLENDIS MEÈ BÎRN (ÁR ER YFIRLIT YFIR GARÈA VÅÈA UM HEIMINN
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Heilluð frá fyrstu stundu
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Sigrún Valbergsdóttir, leiksjóri
og göngugarpur, ber sterkar
taugar til Færeyja. Í lok maí
gengur hún með Íslendinga um
eyjarnar og kynnir sögu, menningu og þjóð.

?ZeeV[Zaa^]Åh^ÂGIhZbÄ[ZgÂbZÂ]kZgi{aVcY
hZbZgZÂVZ^ii]kVÂVccVÂ\a¨h^aZ\iHiVgXgV[i[Zaa^]Åh^
[ng^gVaaVg[_ah`naYjg#Ã^iiZgkVa^Â#HiVgXgV[i]Z[jg\¨Â^c#

„Ég kynntist landinu fyrst í gegnum norrænt menningarsamstarf
þegar ég var fengin til að setja
upp leikrit og kenna leiklist í Færeyjum. Síðan þá hef ég verið yfir
mig hrifin af landi og þjóð,“ segir
Sigrún Valbergsdóttir, leikstjóri
og leiðsögumaður.
Í fyrra fór Sigrún með íslenskan gönguhóp á vegum Hópferðamiðstöðvarinnar Trex um fjórar
af átján eyjum Færeyja. Í ár verður leikurinn endurtekinn og mun
Sigrún deila sögulegum fróðleik
um land og þjóð á göngunni.
Meðal annars er gengið um
gamlar þjóðleiðir milli byggðarlaga og farið upp á fjöll eftir því
sem útsýni býður upp á.
„Færeysk menning er mjög
heillandi og þá sérstaklega sagnaarfurinn. Það er líka athyglisvert
að sjá hvernig þeir ganga um landið og byggja hús. Þetta er allt mjög
í sátt við umhverfið. Ekkert hús
hreykir sér yfir annað og meira
að segja nýju húsin eru með torfþaki,“ segir Sigrún og nefnir þar á
meðal Norræna húsið í Þórshöfn.
Sigrún hefur sjálf gengið í tuttugu og fimm ár og segist ganga
að meðaltali um 600 kílómetra á
sumri. Færeyingar taka gríðar-

,ANDSLAG &¾REYJA ER STËRBROTIÈ OG MINNIR UM MARGT ¹ ÅSLENSK FJÎLL OG NORSKA FIRÈI
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3IGRÒN 6ALBERGSDËTTIR ¾TLAR AÈ KYNNA
F¾REYSKA MENNINGU OG GÎNGULEIÈIR FYRIR
ÅSLENSKUM GÎNGUGÎRPUM Å LOK MAÅ
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(ÒSIN Å &¾REYJUM ERU BYGGÈ Å S¹TT VIÈ N¹TTÒRUNA OG MÎRG ÖEIRRA ERU MEÈ TORFÖAKI
,ÅKA NÕ HÒS

Boston

lega vel á móti Íslendingum að
sögn Sigrúnar sem hefur orðið
þess heiðurs aðnjótandi að fá nafnbótina Færeyjavinur.
„Íslendingar hafa aukinn áhuga
á Færeyjum sem ég held sé tónlistarkonunni Eivör að þakka.
Enda er færeysk tónlist mjög
heillandi, bæði gömul og ný. Síðan
eiga þeir líka frábært myndlistarfólk,“ segir Sigrún.
Næsta gönguferð til Færeyja
verður farin dagana 23. til 30.
maí og er á vegum Hópferðamið-

16. - 28. september

New York - Washington
Ferðin hefst í hafnarborginni Boston en þar gistum við fyrstu tvær næturnar.
Borgin heillar marga enda ein elsta og menningarlega mikilvægasta borg
Bandaríkjanna. Við skoðum einn vinsælasta þjóðgarðinn í öllum
Bandaríkjunum, Acadia, en þar er að finna fjöldann allan af plöntum, dýrum og
stórkostlega náttúru. Við förum einnig í gegnum þjóðgarðinn White Mountain.
Því næst heimsækjum við fjölmennustu borg Bandaríkjanna, New York, sem
hefur hlotið viðurnefnið „Stóra eplið”. Við gistum á Manhattan í þrjár nætur,
förum í skoðunarferð og meðal þess sem við sjáum er Central Park, China
Town, Harlem og Empire State byggingin. Eftir ævintýrin í stórborginni förum
við til Lancaster, en þar kynnumst við m.a. samfélagi Amish- fólksins. Leið
okkar liggur næst til Washington, en þar er margt fróðlegt að sjá og má þar
helst nefna Hvíta húsið. Við ljúkum þessari skemmtilegu ferð í Baltimore. Þetta
er ferð þar sem við upplifum andstæður, skoðum sögufræga staði, stórbrotið
borgarlíf og njótum kyrrðar sem felst í fallegu umhverfi.

Fararstjóri: Kolfinna Baldvinsdóttir
BdidgBVmGZn`_Vk`"@aZii]{ah^&("Hb^*+("))%%
BdidgBVm:\^ahhiÂjb"Hb^),%"*%-%$),%"*%,%
BdidgBVm6`jgZng^"Hb^)+%")(*%

lll#bdidgbVm#^h

Verð: 239.800 kr.

Mikið innifalið!

ALLIR GETA BÓKAÐ SIG Í BÆNDAFERÐIR

www.baendaferdir.is

s: 570 2790

stöðvarinnar Trex. Að sögn Sigrúnar hentar ferðin fólki á öllum
aldri sem hefur áhuga á göngu og
menningu.
Gengið er í fjóra til sex tíma á
dag þar sem náttúran er skoðuð
samhliða sögulegum fróðleik. Gist
er í uppábúnum rúmum á farfuglaheimilum þar sem kvöldverður og
nestispakki er innifalinn.
Nánari upplýsingar: Hópferðamiðstöðin Trex. www.vesttravel.is
RH FRETTABLADIDIS
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Spör - Ragnheiður Ingunn Ágústsdóttir
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 Ö 6ERÈ MT¾KJUM  Ö %INNIG
 &ERGUSON 6ERÈ  Ö 3  

4IL SÎLU .ISSAN .AVARA ,% RG l
%K  Ö m H¾KKAÈUR HEIT HÒÈUN OG
SEGL ¹ PALLI DR¹TTARBEISTL LEÈUR LÒGA
4ILBOÈ   MILLJ 5PPL Å S  

%.'). ²4"/2'5. ¶Ò F¾RÈ Ö MEÈ
'RAND #HEROKEE ,IMITED ¹RG &¾ST
GEGN YFIRTÎKU ¹ L¹NI Ö AFB Ö
¹ M¹N"ÅLL MEÈ ÎLLU LEÈRI LÒGUUPPL
 

4OYOTA !VENSIS STATION ¹RG k 3SK %K
Ö .ÕSKOÈAÈUR ¥ TOPPSTANDI 3UMAR
OG VETRARDEKK ¹ FELGUM +RËKUR 6ERÈ
Ö 5PPL Å S  

-ERCEDES "ENS ¹RGm 
MANNA FLOKKABÅLL VERÈ  ÖÒS
¹ NÒMERUM OG GANGF¾R 76
,T ¹RG b  MANNA FLOKKA
BÅLL BURÈARGETA  TONN VERÈ
 ÖÒS
5PPL Å S   4RAUSTI OG
  'UÈMANN &JÎLVERK
VERKTAKAR EHF

,!5'!2$!'52  MAÅ 
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4IL SÎLU 6OLVO 3 RG k   , "SK
%K  ÖÒS 3K k 6ERÈ  ÖÒS 3ÅMI
 

4IL SÎLU ,ANCER k X EKINN ÖÒS .Õ
SUMARD OG VETRARDEKK ¹ FELGUM .ÕTT
PÒST OG NÕSKOÈAÈUR k VERÈ ÖÒS
UPPL Å SÅMA  EÈA 

67 'OLFRG k %K ÖÒS 3K 
¥ GËÈU STANDI 5PPL Å S  

4IL SÎLU 3UBARU )MPREZA   , k SK
k X  GÅRA  DYRA 6ETRARDEKK ¹
FELGUM 6ERÈ  ÖÒS 5PPL Å S 


$AIWOO ,ANOS ¹RG k %K Ö 3Kl
6ERÈ Ö 5PPL Å S  
.ISSA 0ICK UP ¹RG k 3Kl %K ÖÒS
5PPL Å S     
4OYOTA #OROLLA b TALSVERT ENDURNÕJUÈ
OG LÅTUR VEL ÒT 5PPL Å S  

#HEROKEE ,AREDO k BEINSKIPTUR NÕ
SKOÈAÈUR NÕTT PÒST NÕR STARTARI 6ERÈ
 Ö 5PPL   EÈA SIGGI
VORTEXIS

67 0OLO l L EKINN  ÖÒS ¹LF
ELGUR CD VERÈ  UPPL Å SÅMA
  

--# 3PACE 7AGON ¹RG k X SSK 
MANNA 3UZUKI "ALENO ST RG k "S
3K k 3ÅMI  

67 'OLF 'LI  DYRA 3J¹LFSKIPTUR 
¹RGERÈ .ÕUPPGERÈUR OG NÕSKOÈAÈUR
GËÈ SUMAR OG VETRARDEKK REYKLAUS #$
SILFURGR¹R !¨%).3 %+)..  ÖÒS KM
6ERÈ  ÖÒS S  

 GËÈIR 3UBARU &ORRESTER k EK 
Ö 6ERÈ  Ö OG 2ENAULT -EGANÁ ST
k EK  Ö 6  Ö !TH SK 3 

4OYOTA STATION ¹RG k EKINN 
KM 3KOÈAÈUR k $R¹TTARKRËKUR 
ÖÒS 6EL MEÈ FARINN 5PPL Å S 


/PEL CORSA l¹RG EKINN ÖÒS SKOÈ
AÈUR l 6ERÈ ÖÒS ¹KVÖÒS SÅMI
 OG 

«DÕRT  ÖÒS

3KODA &ELICIA ¹RG k EK  ÖÒS 3K
k &ALLEGUR BÅLL 5PPL Å S  

 MANNA .ISSAN TERRANO )) 3% DIESEL
¹RGl m EK  !ÈEINS  EIG
6ERÈ  EÈA TILB 5PPL  

TIL SÎLU HYUNDAI ACCENT k LÅTUR VEL ÒT
EKINN ÖKM VERÈ Ö 3

67 6ENTO k EKIN ÖÒS CC SSK
LÕTUR VEL ÒT 6ERÈ  EÈA SKIPTI ¹
VÁLSLEÈA 3  

 'ËÈIR $ODGE 3TRATUS ¹RG k ¶ARFNAST
LAGF !ÈEINS KR ÖÒS "ENS ¹RG 
3% KR ÖÒS /PEL &RONTERA ¹RG
k +R ÖÒS 5PPL Å S  

4IL 3ÎLU -AZDA % PALLBÅLL ¹RG 
OG EKINN  SKOÈAÈUR  EN
ÖARFNAST VIÈGERÈAR ¹ VÁL 4ILBOÈ ËSKAST
S

«SKA EFTIR ,AND 2OVER ¹RG   ¥ GËÈU
STANDI HELST ¹ SKR¹ 3 

#ADILLAC 3EVILLE  EKÖÒS KM
SSK LEÈUR LÒGA m FELGUR HÎ VERÈ
 TILBOÈ ÖÒS STGR 3
.ISSAN 4ERRANO b  EK  ÖÒS 
DEKKJAGANGAR FYLGJA SETT  SELST
¹ YFIRTÎKU L¹NS UM ÖÒS 5PPL Å

4OYOTA $# k EK  Ö m BREYTTUR
MGORMAFJÎÈRUN AÈ AFTAN OG AUKATANK
.ÕSK ¹N ATHUGASEMDA STAND OG ÒTLIT
FREMUR GOTT 5PPL Å S  
"ENZ -,  ¹RG  EK  ÖKM $6$
SV DEKK LEÈUR VERÈ   Ö HV   6EL
MEÈ FARINN BÅLL (ÒSAVÅK S  

m &ORD "RONCO))  , TIL SÎLU ¹RGl
EKÖÒSMILUR ÖÒS¹ VÁL-IKIÈ
ENDURNÕJAÈUR LÅTUR VEL ÒT VERÈ ÖÒS
%.'). 3+)04)N¹NAR Å SÅMA  
EÈA SKIDAM ITNIS

/PEL :AFIRA l EKINN Ö   L 6
 UPPL Å SÅMA 

9ARIS $IESEL ¹RG  EK  ÖUS VERÈ
 ÖUS S 
/PEL !STRA 3TATION  k EK Ö
3J¹LFSK ¹LFELGUR VETRARDEKK ¹ FELGUM
#$ 3KOÈAÈUR  6ERÈ HUGM ÖÒS
KV ÖÒS 5PPL Å SÅMA 

(UNDAI !CCENT ¹RGERÈ   DYRA 
GÅRA EKINN  ÖÒS ¹ VÁL MIKIÈ ENDURNÕJ
AÈUR NÕ SUMARDEKK OG NÕLEG VETRARDEKK
FYLGJA SKOÈAÈUR  TIL SÎLU ¹ 
FREKARI UPPL S 
 MANNA (YUNDAI ( TDI k EK 
ÖÒS FJARSTART VÁLARVANA SETT VERÈ 
ÖÒS 3KOÈA ÎLL SKIPTI 3  

"ÅLAR ËSKAST

«SKA EFTIR BÅL ¹  Ö STAÈGREITT M¹
ÖARNAST TLC 3K k 3ÅMI  

FORD MONDEOl  VEL GIRA SK NÕ
KÒPPLING NÕTT Å BREMSUM OG FL GOTT EIN
TAK VÖÒS S
#OMPI #AMP TJALDVAGN TIL SÎLU
RG DEKK m .¹NARI UPPL Å SÅMA
 

6EL MEÈ FARIN .ISSAN -ICRA RG k 
DYRA  %K Ö 6ERÈ Ö 5PPL
Å S  

,EXUS STW ¹RG k BEINSK LEÈUR NÕJAR
¹LFELGUR %K  Ö 6ERÈ Ö ¹HV  
M 5PPL Å S  

  MILLJËNIR

-AZDA RX  ¹RG  EKIN ÖÒS FALLEGUR
BÅLL VERÈTILBOÈ  MILL N¹NARI UPP Å
SÅMA 

.ISSAN -ICRA ¹RG  EKINN ÖÒS
SELST ¹  UPPL Å SÅMA 
OG 
0ATROL ¹ m 0ATROL ¹RG k L TURBO
INTERCOOLER m BREYTTUR LOFTPÒÈAR
AFTAN KASTARAR TOPPBOX MIKIÈ ENDUR
NÕJAÈUR AUKAVÁL VARAHLUTIR 6 
3  

4IL SÎLU 'ALLOPER SÅMI 

4IL SÎLU "-7 I ¹RG  STEINGR¹R
SJ¹LFSK LEÈUR OFL %K  Ö 6ERÈ Ö
3  
4IL SÎLU &ORD %SCAPE 8,4 3KR Å FEB 
3V %K Ö MÅL 6ERÈ   M 5PPL Å S
 

&ER ¹ YFIRTÎKU )MPREZA  EK 
ÖÒS 3K ¹N ATHUGASEMDA HVÅLANDI 
ÖÒS 3ÅMI     
&ORD &OCUS 3TATION ¹RG k EK  ÖÒS
6ERÈ  ÖÒS 3  

-AZDA  !4 347  EK¶ SETT
¶ 4ILBOÈ ¶ ¹HV  Ö AFB  UPL


*EPPAR

CC VESPA PEUGEOT ¹RGERÈ  TIL SÎLU
6ERÈ ÖÒSUND !LLAR FLEIRI UPPLÕSINGAR
Å SÅMA    «MAR

4ILBOÈ

 MILLJËNIR

  ÖÒS

4IL SÎLU &ORD %XPLORER ¹RG k ¶ARNAST
SM¹ LAGF¾RINGAR 5PPL Å S  
  

  ÖÒS

"-7  NÕJA LOOKIÈ ¹RG k EKINN
Ö ,ÅTUR MJÎG VEL ÒT 6ERÈ CA 
ÖÒS %R OPIN FYRIR TILB  

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

4OYOTA (ILIX $# 4$  m LENGDUR GORM
AR EK Ö HJËLALOG BREMSUR NÕJARVERÈ
Ö 3

-JÎG VEL MEÈ FARINN LÅTIÈ EKINN FJÎL
SKYLDUBÅLL &ORD &OCUS 4REND 3TATION ¹RG
 3KIPTI MÎGULEG ¹ LITLUM FËLKSBÅL
3  
IMPREZA GL   X EKINN  NÕ
KÒPLINGVERÈ  UPPL Å 3

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


4OYOTA ,ANDCR  68 BENSÅN ¹RG 
EK  ÖKM 6ETRAR OG SUMARD 'ËÈUR
BÅLL 6ERÈ   MKR ¹HV   3  

  ÖÒS
.ISSAN !LMERA k EK ÖÒS "EINSK
SETT ÖÒS HVÅL ÖÒS 3

3KODA /CTAVIA I SJ¹LFSKIFTUR ¹RGERÈ
 EKINN  KM VERÈ  ÖÒS
SÅMI  
- "ENS -L  RG  EKINN  Ö
MIL 6ERÈ  4ILBOÈ ÖÒS ÒT 
YFIRTAKA 3 

$ODGE #ARAVAN k 'ËÈUR BÅLL Å GËÈU
¹STANDI .ÕSK %K  ÖÒS 6ERÈ 
ÖÒS 5PPL Å SÅMA  

.ÕJAR ¹LFELGUR UNDAN 4OYOTU !VENSIS 
TOMMU $EKK -ICHCLIN R VERÈ
Ö S 

,IBERTY ,IMETED  %K  Ö  CYL
ABS HRAÈASTILLIR SELEC TRAC DRIFBÒNAÈURl
DR¹TTARBEISLI SKOÈUN TIL k 6ERÈ 
Ö 5PPL Å S  

0AJERO k BEINSK EK ÖÒS 3Kl%INN
EIGANDI6ERÈ  Ö 5PPLÅ S  

67 'OLF +EMUR ¹ GÎTUNA Å DES k %K
 ÖÒS "EINSKIPTUR 9FIRTAKA ¹ L¹NI 5PPL
S   

4IL SÎLU 6OLVO #ROSS #OUNTRY 8# X
¹RG k EK  Ö MÅL SSK LEÈUR TOPP
LÒGA FALLEGUR BÅLL 6   MILLJ STGR !TH
SKIPTI 5PPL Å S  

/PEL 4IGRA k EK  ÖÒS BEINSK
FR¹B¾R BÅLL 3K l 6ERÈ  ÖÒS
3  

!4( SKIPTI ¹ ËDÕRARI

3UZUKI "ALENO ¹RG %KÖ VÁL
SUMARD OG VETRARD &JARSTSAML HITI Å
S¾TUM 6ERÈ Ö 3 
3PORTBÅLL F 3UMARIÈ !LFA 2OMEO 
 EK Ö BEINSK FILMUR #$ 4ILB
 Ö S 

4IL SÎLU 67 0OLO k EK  ÖÒS SETT
VERÈ  ÖÒS &¾ST ¹  ÖÒS 3
 

4IL SÎLU #HEVROLET ,ACETTI ¹RG  EKINN
ÖKM BEINSKIPTURHV  VERÈ
3KIPTI ¹ ËDÕRARI 5PPL Å SÅMA


67 4OUAREG 6  (L AUKAB
TOPPLÒGA LEÈURS¾TI MMINNI 8ENON
FJARLSKYN OMFL EKINN  ÖKM 6ERÈ
 ÖÒS 5PPL ¥ SÅMA 

'L¾SILEGUR .ISSAN 0ATROL '2 NÕSKR¹È
UR  EKINN  Ö KM
5PPH¾KKAÈUR m DEKK STIGBRETTI TÒR
BÅNA ÖAKBOGAR KASTARAR OMFL 6ERÈ
 ÖÒS !TH SKIPTI ¹ ËDÕRARI 5PPL Å
S  

(²3"¥,!2 4), 3®,5
67 0OLO ¹RGl SSK EK Ö .Õ TÅMA
REIM  DEKKJAG 6ERÈ  ÖÒS 5PPL Å
S  

²TSALA ²TSALA  ÖÒS 'ËÈUR BÅLL 3K
k 5PPL Å S   E KL 

$AEWOO .UBIRA 3T ¹RG  TIL
SÎLU "SK KRËKUR EKINN Ö ÖARFN
AST VIÈGERÈAR 6ERÈ Ö  TILBOÈ 3


/PEL #ORSA I V VEL MEÈ FARINN
OG LÅTIÈ KEYRÈUR RG %KÖK 6ERÈ
AÈEINS  ÖKR 5PPL S 

#OROLLA   SSK EKIN Ö SKOÈUÈ
 ¹SETT ÖÒS VERÈ STGR
3

)MPREZA ¹RG k %K Ö  X 
GÅRA NÕLEG KÒPLING OG FL %N ÖARFNAST
SM¹ LAGF 6ERÈ Ö 3  

 MAÅ  ,!5'!2$!'52
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&ORD &  ,ARIAT

*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
BYRGÈ "ÅLAL¹N  ¹RA TRAUST FYRIRT¾KI
3ÅMI   WWWISLANDUSCOM

 ¹RG EK   KM !"3 HEMLAR
ARMPÒÈI !32 SPËLVÎRN ¹LFELGUR BAKK
SKYNJARI DR¹TTARKÒLA FJARSTÕRÈAR SAML¾S
INGAR GEISLADISKAMAGASÅN HITI Å S¾TUM
HRAÈASTILLIR HÎFUÈPÒÈAR AFTAN LEÈUR
LITAÈ GLER LOFTK¾LING MINNI Å S¾TUM
ÒTVARP VELTISTÕRI VÎKVASTÕRI BASSA BOX
ORGINAL UNDIR S¾TI KRËM FËTSTIG 3EM
NÕR 6ERÈ KR
KR
¹HVÅLANDI GOTT L¹N OG MÎGULEIKI ¹ RAÈ
GREIÈSLUM FYRIR REST 4ILBOÈ KR
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  
67 4OAUREG 6 NÕSKR SSK %K
 ÖÒS KM MÎLLUM AUKABÒNAÈI SS
LOFTPÒÈAFJÎÈRUN NAVIGATION SYSTEM FJAR
L¾GÈARSKYNJURUM EKTA LEÈURS¾TUM OG
RAFM Å ÎLLU %INS OG NÕR 6ERÈ  ÖÒS
3  
4IL SÎLU *%%0 'RAND ,-4 k EKINN
ÖÒS %R ¹ NÕJUM DEKKJUM NÕSKOÈAÈ
UR MJÎG GOTT EINTAK VERÈ ÖÒS UPPL
Å SIMA  OG 

0AJERO $AKAR
  DIESEL  EK Ö
SJ¹LFSK LEÈUR TOPPLÒGA DÎKK
BL¹R 6ERÈ KR
5PPLÕSINGAR Å S  

4OYOTA (ILUX ¹RG  EK ÖÒS l
BREYTTUR GR¹R LÅTUR MJÎG VEL ÒT ¹SETT
VERÈ ER  ÖÒS TILBOÈ  ÖÒS S


4IL SÎLU (YUNDAI (  X DISEL
%KINN ÖÒS 6ERÈ ÖÒS HV 
ÖÒS 5PPL  
4IL SÎLU .ISSAN 0ATROL ¹RG k UPPT VÁL
m DEKK ¹ FELGUM OG  m KANNTAR
GETA FYLGT 6ERÈHUGMYND ÖÒS 5PPL
Å 

'AMALL EN GËÈUR HÒSBÅLL TIL SÎLU $ODGE
2AM 2OYAL  ¹RG k SETT VERÈ
 ÖÒS 5PPL GEFUR 3IGURÈUR Å S
 

6ÎRUBÅLAR

4IL SÎLU 9AMAHA -AXIM 8* (JËLIÈ
LÕTUR VEL ÒT OG ER Å GËÈU STANDI !LLAR
UPPLÕSINGAR ¹ HTTPWWWSIMNET
ISEINAROB-YBIKEMAXIMSPECHTM
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

kRANGE ROVER m SJ¹LFSKIPTUR BENS
ÅN '03 OMFL UPPL MAGNUS

0ALLBÅLAR
&ORD 4RANSIT VÎRUBÅLL ¹RG k EK  ÖÒS
KM  M PALLUR OG MEÈ ()!" KRANA
5PPL Å S  

&/2$ 42!.3)4

¹RG k EK  Ö VÁL  , TÒRBË DÅSEL
3K k AFTURDRIF SVEFNPL F  ( + VATN
¥SSK 7# STURTA LOFTK¾LING SJËNVARPS
LOFTN 4ILBÒINN Å FERÈALAGIÈ6ERÈ   M
4ILBOÈ ËSKAST 3    
  
67 $IESEL ¹RG k MJÎG GËÈ INNRÁTTING
SVEFNPL¹SS FYRIR  SK k 6ERÈ  ÖÒS
3     

.ISSAN $OUBLE #AB WD DIESEL ¹RGl
EK Ö KM ¹HV  Ö 6ERÈ 
MILLJ 5PPL 

+4- SX ¹RG  CC
-ËTOR FRAMDEMPARAR NÕUPPTEKNIR .Õ
PLÎST  LOOK 3TELL NÕLAKKAÈ NÕ
KEÈJA NÕ TANNHJËL &-& PÒST STÕRISDEMP
ARI &AT"AR STÕRI NÕLEG DEKK (JËLIÈ Å TOPP
STANDI BETRA EN NÕTT 6ERÈHUGMYND KR
 S 

"ENS / HÒSBÅLL STËR OG EXTRA BREIÈ
UR RG k  CL SSK 4OPP EINTAK 4ILBOÈ
 ÖÒS 5PPL Å S  

-ËTORHJËL

4IL SÎLU !LMERA BEINSKIPT EKIN  ÖÒS
¹LFELGUR HVÅL  ÖÒS 6ERÈ  ÖÒS
3ÅMI  

&ORD  (ARLEY $AVIDSON k LEÈUR
TOPPLÒGA ,¹N GETUR FYLGT 6ERÈ  Ö
3  

+).3(/&%2 RËTOR   TONN 2ËTORINN
HEFUR ALDREI VERIÈ NOTAÈUR 6ERÈHUGMYND
 KR 5PPL   &LEIRI MYND
IR ¹ HTTPHLUTIRCOM %INNIG TIL SÎLU
&ORD #OUNTY DR¹TTARVÁL &ÅAT HJËLASKËFLA
T TIMBURT¾TARI RAFSTÎÈVAR OFL

WWWTRUKKURIS

-AN VÎRUBÅLL ¹RGl HJËLA .R 62 
3CANIA KASSABÅLL HJËLA RG k .R
92  ®XLA TENGIVAGN MEÈ K¾LIVÁL
.R ,.   ®XLA FLATVAGN M LANG
UR ¹RGl .R -,  &LATVAGN M
 ®XLA .R 2"  5PPL HJ¹ "IRGI Å
AÈALFLUTNINGUM S  

4IL SÎLU 4OYOTA #OROLLA ¹RGCC
2AUÈUR FRAMDR %KINN  ÖÒS'OTT EINTAK
3KOÈAÈURHV !FB
6ERÈ  ÖÒS3  GUMMI
ORN SIMNETIS

&R¹B¾RT ENDUROHJËL Å MJÎG GËÈU STANDI
STÅFARI GORMAR MÕKRI FYLGJA H¾RRA S¾TI
STÕRISH¾KKUN ,ÁTT OG MEÈF¾RILEGT HJËL
¹ HVÅTU NÒMERI 'OTT VERÈ 3ÅMI 


3ÅMI  

4IL SÎLU --# 0AJERO   ')$ ¹RGl
EK  Ö m H¾KKUN 6ERÈ   5PPL
Å S  

4OYOTA ,#  .µ2  TIL SÎLU m
BREYTTUR SJ¹LLFSK FILMUR BEISLI UPPL
  OG  

-" 3PRINTER  #$) M SEM NÕR Ö
KM S  

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 MARK
AÈSVERÈI ¥SLENSK BYRGÈ "ÅLAL¹N  ¹RA
TRAUST FYRIRT¾KI 3ÅMI   WWW
ISLANDUSCOM

TIL SÎLU (ONDA 82  ¹RG  Å MJÎG
GËÈU STANDI S 

(ONDA 648 . k EK  Ö 6 
Ö 9FIRT ¹ L¹NI MÎGULEG 3  

(ÒSBÅLAR
-OTORHJËL TIL SÎLU 3UZUKI +ATANA &
3VART RG k 6ERÈ ÖÒS 3 


4IL SÎLU (ONDA 3HADOW CC ¹RG k
EK  ÖM 5PPL Å S  
+4-  XC  EK CA KLS VERÈ
3 

6ANTAR ÖIG  ÖÒS OG PAJERO SPORT %R
MEÈ EINN ¹RGl   DÅSEL EKINN 
ÖÒS ¶Ò YFIR TEKUR L¹N SEM ER 
OG F¾RÈ BÅLINN OG  ÖÒS 5PPL Å SÅMA
  EFTIR KL

4OYOTA YARIS ¹RG  EK  ÖÒS VERÈ
 ÖÒS
)SUZU 4ROOPER k m BREYTTUR %K 
ÖÒS &ALLEGUR BÅLL 4ILBOÈ EÈA SKIPTI ËDÕR
ARI 5PPL Å S  

.ISSAN .AVARA NÕSKR EK Ö
NÕSKOÈAÈUR NÕ YFIRFARINN EINN MEÈ ÎLLU
SÁR EKKI RISPA ¹ BÅL MJÎG VEL MEÈ FARINN
 VIÈHALD VERÈ Ö 3

+AVASAKI -EANSTREAK CC  EK
MI VERÈ Ö 3 

«SKA EFTIR 6IRAGO  6ERÈ AÈ ÖÒS
5PPL Å S   "ESSI

4), 3®,5

3ENDIBÅLAR

-ËTORHJËLAFATNAÈUR
FR¹ -AKSON
4IL SÎLU &ORD %CONOLINE 8,4 RG k  
DIESEL %K  MÅLUR %R ¹ m OG
m FYLGJA  TONNA WARN SPIL L¾STUR
AFTAN LOFTD¾LA  KASTARAR S¾TI FYRIR 
SKR¹ÈUR  MANNA 'ËÈUR OG ËRYÈGAÈ
UR 3KOÈAÈUR TIL  6ERÈ ÖÒS
3TAÈGREITT 3  

VW VENTO ¹RGl EKIN ÖCD6ETRAR OG
SUMARD¹ FELGUMSKOÈUNl6ERÈ Ö
5PPL
"ENZ !TEGO  RG k %K  ÖNÕR
KASSI NÕ LYFTA  T MGJ M¾LI OG TALSTÎÈ
LEYFI   MILJ VSK 3ÅMI  
4IL SÎLU 2ENAULT +ANGOO SENDIBÅLL ¹RG
k %K Ö 6ERÈ Ö 5PPL Å S 

'RAND
6ITARA
D

EKIN

$EKUR
EINTAK
.AGLADEKK SUMARDEKK LOFTBËLUDEKK
KRËKUR  SETT AF m ¹LFELGUM UPPL


4/9/4! ,!.$#25)3%2 $¥3%, 68
¹RGl mBR EK ÖÒS SSK LEÈUR
OFL 6ERÈ  ÖÒS 3  

"¥,!2 4), 3®,5

(ËPFERÈABÅLAR

&ORD %XPLORER ¹RG k m BREYTTUR 6ERÈ
Ö 5PPL Å S  

4RAVELLITE PALLHÕSI

4IL SÎLU )VECO $ALY  FARÖEGA ¹RG
 SKR¹ÈUR MAÅ  EK  KM
,OFTK¾LING TV¾R OLÅMIÈSTÎÈVAR GËÈAR
GR¾JUR HLJËÈKERFI HREINN OG VEL MEÈ
FARINN BÅLL 5PPL Å S  

6ÎNDUÈ OG LÁTTBYGGÈ HÒS VEL ÒTBÒIN
TIL AFGREIÈSLU FYRIR SUMARIÈ 6ERÈ 
 ÖÒS EFTIR ST¾RÈ SÕNINGARHÒS ¹
STAÈNUM &ERÈAPALLHÕSI EHF S  
4RAVELLITECAMPERSCOM

%IGUM TIL MËTORHJËLAFATNAÈ ¹ FR¹B¾RU VERÈI
Å LEÈRI OG GORETEX Å ÎLLUM ST¾RÈUM

,-# $OMINANT  2$" ¹RG 
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Óþarfi að taka keppnina
of alvarlega
Sigmar Guðmundsson er með
puttann á púlsinum í Helsinki
BLS. 10
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Þessir ágætu menn tengjast Eiríki og íslenska liðinu ekki á nokkurn hátt. Þeir vildu sýna honum virðingu sína með því að setja
upp rauðar hárkollur þegar hann mætti til samnorræns teitis.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Eiríkur hitar upp með kassagítarinn.

Rólegasta Eurovision frá upphafi
Þótt keppnin í Eurovision þyki
fara hljóðlega fram í höfuðborg Finna er skemmtanalífið
samt sem áður afar margbrotið. Á veitingastaðnum Zetor er
hvíslast á um samsæriskenningar um mafíu úr austri sem
hafi tangarhald á keppninni.
Eurovision-keppnin í Helsinki
þykir sú rólegasta sem haldin hefur verið. Finnar þykja afar
ljúfir gestgjafar en þeim er ekki í
mun að hafa bari opna lengi. Staðirnir sem lengst eru opnir hætta að
hleypa gestum inn eftir klukkan
þrjú, klukkutíma síðar eru fáir á
ferli í borginni. Þegar íslenski hópurinn fylgdi Eiríki Haukssyni upp
á hótel eftir undankeppnina var
engan drykk að fá á hótelbarnum.
Íslendingarnir héldu þá út í nóttina með Eirík í fararbroddi og leituðu að góðum stað – eða bara stað
sem enn hleypti inn þótt klukkan
væri að ganga þrjú. Enginn staður sá sóma sinn í að hleypa gestunum inn, jafnvel þótt Valentine
Lost ómaði út um dyrnar. Förin
endaði því inn á McDonalds en það
er sá staður í Helsinki sem lengst
er opinn.
Austur-evrópska mafían, svokallaða, er það sem helst er talað

um meðal þeirra þjóða sem ekki
komust í gegnum undankeppnina. Svisslendingar eru æfir. Segjast aldrei hafa eytt jafn miklu fé í
kynningu á framlagi til Eurovision
enda voru þeir nær fullvissir um
að DJ Bobo myndi hafa sigur með
lagi sínum Vampires Are Alive.
Bæði Eiríkur og DJ Bobo hafa sagt
að í raun sé orðið tilgangslaust að
halda þessari keppni áfram. „Austur-Evrópa hefur lýst yfir stríði og
við skulum berjast á móti. Ekkert
atkvæði frá Íslandi ætti að fara
annað en til Finna eða Svía,” sagði
Eiríkur skömmu eftir keppni. Á
veitingastaðnum Zetor var um fátt
annað rætt meðal þjóða sem voru
úr leik en að skýrari lög þyrfti
um símkosningarnar og samsæriskenningar voru ræddar í þaula.
Haukur Hauksson, framkvæmdastjóri íslenska föruneytisins, virðist vera sá eini sem reynir að slá
á slíkar sögusagnir, meðal annars
með því að benda á að gestgjafarnir í ár eru Norðurlandaþjóð.
Finnar og Svíar sem enn eiga
möguleika á sigri í aðalkeppninni
reyna að stappa stálinu í frændur sína Dani, Norðmenn og Íslendinga hvar sem þeir sjá þá.
Lagið frá Úkraínu sem hlotið
hefur hvað mesta hylli í Helsinki
þykir ekki jafn fyndið og skemmtilegt og það var fyrir undan-

Samnorræn vinátta er áberandi í Helsinki þó að norrænu þjóðunum hafi ekki gengið
sem skyldi í undankeppninni.

Í Helsinki er allt vaðandi í draggdrottningum og þessari þótti mikið til Eiríks
koma.

keppnina. Þrátt fyrir hremmingarnar er sirkusinn í Helsinki afar
skemmtilegur og lætur Eiríkur Hauksson engan bilbug á sér
finna þegar kemur að skemmtanalífi. Norðurlandaþjóðirnar eru svo
samrýmdar þessa stundina að það
er ekki hægt annað en að halda
gleðinni áfram. „The show must go
on,“ eins og Eiríkur segir en vonar
innilega að sigurlagið í kvöld komi
ekki úr austri.
karen@frettabladid.is

Starfsmenn Ríkisútvarpsins fylgjast grannt með gangi mála. Frá vinstri eru Jan Murtomaa hljóðmaður, Hrafnhildur Halldórsdóttir og Guðrún Gunnarsdóttir.

EUROVISION2007
ARGUS 07-0350

TAKK FYRIR!
SPRON þakkar Eiríki Haukssyni og Eurovision-hópnum fyrir
frábæra skemmtun á fimmtudagskvöldið og gott samstarf
á undanförnum vikum.
Einnig þökkum við þjóðinni fyrir einstakar undirtektir
og þann stuðning sem hún sýndi Eiríki með þátttöku sinni
í leikjum okkar á spron.is.

75 ára
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L HINIR SÍÐUSTU VERÐA FYRSTIR Ávallt er mikil spenna
þegar dregið er um röð laganna í Söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva. Margir telja að miklu máli skipti að vera á réttum stað í röðinni til að eiga séns á að vinna. „Hjátrú,“ segja sumir en tölurnar tala
sínu málu. Best virðist vera að vera síðasta flytjandinn í keppninni en
sex sinnum hefur sigurvegarinn verið valinn úr hópi þeirra. Ekki er
heldur amalegt að stíga fyrstur á svið en þrisvar hefur vinningshafinn hafið raust sína í upphafi keppni. Fjórtán sigurvegarar hafa verið meðal
þriggja síðustu laga á svið.
Í þau 51 ár sem keppnin
hefur staðið yfir hafa þau
lög sem komið hafa fram
númer 2,7,16,21,23,25
og 26 aldrei unnið. Nú
er bara að sjá hvernig Nataliu Barbu frá Moldavíu reiðir af en hún verður síðust á svið í kvöld.
Natalia Barbu flytjandi
lagsins Fight frá Moldavíu
verður síðust á svið í kvöld.
Spurning hvort að það og
efnislitlu buxurnar verði nóg
til að tryggja henni sigur.

Tjáðu þig!

Stæsta
bloggsamfélagið!
Yfir 150.000
notendur!

Viltu sýn’eikkað?
Ný útlit · Myndaalbúm · Símablogg

Stæsta bloggsamfélagið á Íslandi

FJUUIWB§BMWFH

FJOTUBLU

(BMMFSÓMJTUIFGVSnVUUÓOâUUPHTUØSHMTJMFHU
IÞTO§JB§4LJQIPMUJ"
t4LJQIPMUJ"tTÓNJtXXXHBMMFSJMJTUJT

DJ Bobo segir Svisslendinga aldrei hafa eytt eins miklum peningum í Eurovision og nú. Hann er ósáttur við að góð lög eins og
lagið hans eigi ekki séns í Austur-Evrópumafíuna.

DJ Bobo og Eiríkur vilja
gefa skít í Eurovision
Miklar vangaveltur eru í
Finnlandi um hvort stokka
þurfi Eurovision upp á nýtt.
Ástæðan er sú að þjóðirnar í
Austur-Evrópu þykja hafa of
mikil áhrif á úrslitin.
„Ég held að við ættum að gefa skít
í þessa keppni og leyfa austrinu að
eiga þetta,” segir Eiríkur Hauksson. Þótt hann hafi ekki komist
áfram í forkeppni Eurovision segist
hann ekki tapsár. „Ég er glaður yfir
því að Austur-Evrópulöndin hafi
komið svona vel upp um sig. Það sjá
allir sem líta á listann yfir þjóðirnar sem komust áfram að það er eitthvað að,” segir Eiríkur og bætir við
að eitthvað þurfi að gera ef ætlun
Íslendinga er að halda áfram þátttöku.
Í sama streng tóku fulltrúar
fjölda annarra þjóða sem ekki komust áfram í keppninni. Hollenska
liðið er mjög undrandi að lagið On
Top of the World hafi ekki skilað
sér í gegn, Ísraelar eru einnig furðu
slegnir og íhuga að hætta. Sýnu
reiðastir virðast þó Svisslendingar
sem buðu áhorfendum upp á lagið
Vampires are Alive með plötusnúðinn DJ Bobo í farabroddi.
Á blaðamannafundi tók Sviss-

Eiríkur Hauksson tekur undir með Bobo
og vill að Ísland hætti að taka þátt í
Eurovision.

lendingurinn Bobo í sama streng
og Eiríkur. Samlandar hans á fundinum spurðu hann fullir samúðar
hvað Sviss gæti eiginlega gert. „Við
höfum aldrei eytt jafn miklum peningi í kynningu á lagi og nú. Þetta
var gott lag sem átti skilið sigur,
heldur þú að við ættum að hætta
þessu?“ spurði einn blaðamaðurinn, augljóslega forviða yfir úrslitunum. Bobo svaraði því til að slíkt
gæti vel komið til greina.
Lífið virðist þó ekki leika við alla
þá sem komust áfram. Koldun, sæti

L 1956: VAFASAMAR KOSNINGAREGLUR
Fyrsta Söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva var haldin í Lugano í Sviss árið 1956. Keppnin var fyrst og fremst
útvarpskeppni enda sjónvarpstæki ekki mörg í Evrópu á
þessum tíma.
Sjö lönd tóku þátt og sendi hver þjóð tvö lög til
keppni, auk tveggja dómara sem tóku þátt í leynilegri
atkvæðagreiðslu sem skar úr um úrslitin. Löndin sjö voru
Frakkland, Sviss, Lúxemborg, Holland, Belgía, Þýskaland
og Ítalía.
Sviss sigraði á heimavelli, en það þarf ekki að koma á
óvart þar sem kosningareglurnar voru vægast sagt vafasamar. Engar hömlur voru á því hvaða lag mátti kjósa og
gat dómari því gefið eigin þjóð stig. Samband evrópskra
sjónvarpsstöðva hafði einnig atkvæðisrétt en samtökin
leyfðu Svisslendingum að kjósa fyrir sína hönd. Hvern
skyldu þeir hafa kosið...? Þar með er ekki öll sagan sögð
því dómararnir frá Lúxemborg mættu of seint og kusu
ekki. Þar með hurfu möguleikar Lúxemborgara.
Hverju sem því líður sigraði Lys Assia með laginu
Refrain. Kannski er óþarfi að taka það fram en kosningakerfinu var breytt fyrir næstu keppni.

strákurinn frá Hvíta-Rússlandi,
hefur verið lasinn og blaðamenn
skopast að því að þarna sé um sannan Hvít-Rússa að ræða en drengurinn þykir ákaflega fölur og tekinn.
Fyrir forkeppni tóku snyrtifræðingar hann og mökuðu sólbrúnku
á hann en læknar eru sagðir hafa
gefið honum stera til að hressa hann
við. Eftir keppnina virtist hann örþreyttur og leit út fyrir að vera allt
annað en glaður með árangurinn.
Sögusagnir eru um að álagið sé búið
að leika hann grátt. Hvíta-Rússland
taki keppninni mjög alvarlega og
sætti sig við ekki við neitt annað en
sigur. Kröfurnar hafi reynt mikið á
unga manninn.
Keppnin í Finnlandi er því langt
frá því að vera eitthvert gamanmál og telja Eurovision-spekingar
að róttækar breytingar verði gerðar á fyrirkomulaginu eftir þessa
keppni.
„Það er alveg greinlegt að þessi
keppni er hætt að snúast um tónlist heldur það hver eigi flesta nágranna,“ segir Eiríkur og hvetur Íslendinga til að kjósa aðeins Svía eða
Finna í aðalkeppninni á laugardaginn.
„Austur-Evrópa hefur lýst yfir
stríði og mér finnst að við eigum að
svara í sömu mynt,“ sagði Eiríkur.

Lys Assia er jafn glæsileg í dag og hún var árið 1956.
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L 1969: AUSTURRÍKIS-

MENN VILDU ENGAN
FASISMA

1969 var 14. Söngvakeppni
sjónvarpsstöðva haldin í
Madríd
á Spáni.
Austurríkismenn kusu
að taka ekki
þátt í keppni
Franco mætti á
sem haldin
Eurovision.
var í fasísku
einræðisríki. Franco var alveg
sama og mætti í sínum fínasta
einkennisbúning í sjónvarpssal. Sigurvegarar voru fjórir.
Holland, Bretland, Frakkland
og Spánverjar. Ekki var gert ráð
fyrir jafntefli í reglum keppninnar, hvað þá fjórtefli, svo allir
voru krýndir sigurvegarar.
Til voru fjórar verðlaunamedalíur en þær voru ætlaðar
einum flytjanda og þremur
lagahöfundum. Útkoman varð
sú að hver sigurflytjandi fékk
medalíu en eftir sátu lagahöfundar hnípnir.

Sex þjóðir sem ættu að ná langt
Nú hafa keppendur í Eurovision verið í Helsinki í nokkra
daga við æfingar og á blaðamannafundum. Eins og áður
eru ákveðnar þjóðir sem vekja
mesta athygli fyrir keppnina,
ýmist fyrir falleg lög, fallegt
fólk eða fyrir að skera sig úr
fyrir undarlegheit. Af þeim
þjóðum sem fóru beint í
úrslitakeppnina má segja að
úkraínska draggdrottningin,
Verka Serduchka, hafi vakið
hvað mesta eftirtekt en einnig
hafa aðrar þjóðir fengið mikla
athygli.
DRAGGDROTTNINGIN VINSÆL
Úkraínska draggdrottningin hefur
vakið gríðarlega athygli í Helsinki
og að margra mati mun hún stela
senunni á úrslitakvöldinu. Hingað til hefur hún fengið mesta athygli allra keppendanna og fengið flesta blaðamenn á blaðamannafundi sína.
Á sviðinu klæðist drottningin
silfurdressi frá toppi til táar líkt og
dansarar hennar og bakraddasöng-

konurnar. Atriðið þykir fyndið og
skemmtilegt auk þess sem lagið er
það grípandi að salurinn er fljótur
að taka undir á æfingum.
Verka Serduchka heitir í raun
Andrii Danylko og er mjög þekktur í Úkraínu og nágrannalöndunum en einnig í Kanada og Bandaríkjunum. Nýjasta plata Danylko
hefur selst í yfir milljón eintökum.
FÆKKA FÖTUM Á SVIÐINU
Gríska atriðið í ár er rokkað og
hressilegt lag með kynþokkafullri
sviðsframkomu. Söngvarinn Sarbel
er í forgrunni en í kringum hann
dansa fjórar eggjandi dansmeyjar sem fækka fötum í síðari hluta
lagsins og dansa til enda á korseletti og sokkaböndum.
Eurovision-spekingarnir segja
Grikki nota öll trixin í bókinni
þegar kemur að atriði þeirra og
þykir það vænlegt til árangurs og
fangi athygli áhorfenda.
IDOLSTJARNA HEIMAMANNA
Finnska söngkonan Hanna Pakarinen kemur fram fyrir hönd heimamanna í Eurovision-keppninni og
hefur vakið mikla hrifningu jafnt
meðal heimamanna sem gesta fyrir
keppnina. Hún er sögð standa fyllilega undir væntingum Finna með
rokk-popplagi sínu sem hún þykir
flytja af miklum krafti og er talin
líkleg til að hala inn fjölda stiga
fyrir heimamenn í keppninni.
Hanna vann finnsku Idol-keppnina árið 2004 með miklum yfirburðum og hefur slegið verulega í
gegn síðan. Síðar sama ár gaf hún
út plötuna Heaven sem fór í platínu
á örfáum dögum frá útgáfu og að
lokinni keppni í Eurovision stefnir útgefandi hennar að því að koma
henni á markað víðar í álfunni.

Hanna Pakarinen frá Finnlandi skaust hratt upp á stjörnuhimininn í heimalandi sínu
þegar hún sigraði í finnska Idolinu árið 2004. Hún er með kraftmikið atriði í keppninni og heimamenn telja hana frábæran fulltrúa þjóðarinnar.
FRÉTTABLAÐIÐ/BRINK

inni í ár og eru sagðir afar fagmannlegir í vinnubrögðum og huga vel að
öllum smáatriðum á sviðinu.
Hljómsveitin hefur notið mikilla
vinsælda í heimalandi sínu allt frá
árinu 2000 og stefnir á að ná inn á
stærri markað í Evrópu að lokinni
keppni.

Verka Serduchka frá Úkraínu hefur
vakið mikla athygli í Helsinki og er talin
geta gert góða hluti með lagið Dancing
Lasha Tumbai.

FAGMANNLEGIR SVÍAR
Sænska hljómsveitin The Ark flytur lagið The Worrying Kind í keppn-

UNDIRBÚNINGUR Í HEILT ÁR
Rússland sendir kynþokkafulla
stúlknabandið Serebro sem fulltrúa sína í Eurovision þetta árið
en bandið mun flytja lagið Song
number One.
Bandið samanstendur af hinum
ungu söngkonum Elenu, Marinu og
Olgu sem voru sérstaklega valdar af rússneska framleiðandanum
Max Fadeev til að vera fulltrúar
Rússa. Allar hafa þær áður skapað sér nafn í Rússlandi, hver í sínu
lagi, og munu í fyrsta sinn koma
fram saman opinberlega í Helsinki
í kvöld.
Rússar hafa lagt gríðarlega
mikið í að gera lagið og alla um-

Sænska hljómsveitin The Ark flytur lag
sitt The Worrying Kind í Helsinki í kvöld.
Hún stefnir á frekari frægð að keppni
lokinni en hefur notið vinsælda heima
fyrir í nokkur ár.
FRÉTTABLAÐIÐ/BRINK

Kynþokkafulla og kraftmikla stúlknabandið Serebro frá Rússlandi er vel
undirbúið fyrir keppnina en stöllurnar
flytja lagið Song Number One.

Roger Cicero er með lag í anda sjötta
áratugarins fyrir hönd Þjóðverja.
Íburðarlaust atriði hans hefur fallið vel í
kramið hjá aðdáendum keppninnar.

L 1974: BESTA

EUROVISION-LAG
ALLRA TÍMA

Á 50 ára afmælisári Eurovision-keppninnar var besta
lag í sögu keppninnar valið.
Sigurvegarinn var Waterloo
með diskódrottningunum og
glamúrkóngunum í ABBA.
Það fer vel að á hátindi diskósins hafi Svíþjóð, hin óbilandi
verksmiðja pólitískt réttrar
dægurlagatónlistar, sigrað
með einskonar popp-diskólagi
sem allir gátu sveiflað sér við í
ómótstæðilegu algleymi.
Þetta árið var söngvakeppnin haldin í Brighton í Englandi.
Ekki það að Bretar hafi unnið
árið áður með glysrokki sem
tröllreið Bretlandseyjunum.
Ástæðan var að sigurvegarar
keppninnar 1973, Lúxemborg,
höfðu ekki fjárhagsleg tök á að
halda keppnina.
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gjörð sem best úr garði enda hefur
undirbúningur staðið í ár.
Í ANDA SJÖTTA ÁRATUGARINS
Hinn þýski Roger Cicero kemur
til með að flytja djasslag ásamt
big bandi á sviðinu í Helsinki í
kvöld fyrir hönd heimalands síns.
Lagið tileinkar hann öllum konum
heimsins en lagið ber einmitt nafnið Frauen Regier‘n Die Welt, eða
Konur stjórna heiminum.
Cicero er sjarmerandi á sviðinu í sinni einföldu sviðsframkomu
en þykir einkar góður og lagviss
söngvari sem heillar áhorfendur
auðveldlega á sviðinu án þess að
vera með neinn íburð.
Söngvarinn náði gríðarlegum
vinsældum í Þýskalandi, Austurríki og Sviss á síðasta ári þegar
hann sendi frá sér plötuna Mannersachen. Hann er rómantískur í tónog textasmíði og fékk verðlaun á
dögunum fyrir að vera besti karlkyns söngvari Þýskalands.
sigridurh@frettabladid.is

Grikkirnir gera að miklu leyti út á
kynþokkann í atriði sínu þar sem fjórar
fáklæddar dansmeyjar snúast í kringum
söngvarann Sarbel.
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1. BOSNÍA-HERSEGÓVÍNA
Rijeka Bez Imena
2. SPÁNN
I Love You Mi Vida
3. HVÍTA-RÚSSLAND
Work Your Magic
4. ÍRLAND
They Can’t Stop The Spring
5. FINNLAND
Leave Me Alone
6. MAKEDÓNÍA
Mojot Svet
7. SLÓVENÍA
Cvet Z Juga
8. UNGVERJALAND
Unsubstantial Blues
9. LITHÁEN
Love Or Leave
10. GRIKKLAND
Yassou Maria
11. GEORGÍA
Visionary Dream
12. SVÍÞJÓÐ
Worrying Kind
13. FRAKKLAND
L’Amour À La Française
14. LETTLAND
Questa Notte
15. RÚSSLAND
Song #1
16. ÞÝSKALAND
Frauen Regier’n Die Welt
17. SERBÍA
Molitva
18. ÚKRAÍNA
Dancing Lasha Tumbai
19. BRETLAND
Flying The Flag (For You)
20. RÚMENÍA
Liubi, Liubi, I Love You
21. BÚLGARÍA
Water
22. TYRKLAND
Shake It Up Shekerim
23. ARMENÍA
Anytime You Need
24. MOLDAVÍA
Fight

ÞITT ATKVÆÐI
Svartfjallaland

Hvíta-Rússland
Armenía
Andorra

Austurríki

Frakkland
Danmörk

Grikkland
Spánn
Serbía

Finnland
Tyrkland

Bosnía-Hersegóvína
Belgía

Portúgal
Albanía

Rúmenía
Kýpur

Króatía

Slóvenía
Ísrael

Þýskaland

Litháen

Noregur

Sviss

Tékkland

Holland

Írland

Malta

Eistland

Georgía

Búlgaría

Svíþjóð

Úkraína

Rússland

Lettland

ÍSLAND

Pólland

Moldavía

Bretland

Makedónía

Ungverjaland
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Engin ástæða til að taka
keppnina of alvarlega
Þátttöku Íslendinga í söngvakeppni íslenskra sjónvarpsstöðva 2007 er lokið. Það er að
segja fyrir alla nema Sigmar
Guðmundsson sem áfram
mun standa vaktina og lýsa
úrslitunum í kvöld.
Eiríkur Hauksson stóð sig vel á
sviðinu í Helsinki en hann mátti
sín lítils gegn Austurblokkinni.
Flestir voru vonsviknir, sérstaklega þeir sem vonuðu að allt væri
þegar þrennt er og nú færi Eiríkur alla leið. „Fyrir mig persónulega voru niðurstöður undanúrslitanna ekki mikil vonbrigði því
ég átti alveg eins von á þessu.
Ég var handviss að minnsta kosti
sjö lönd frá Austur-Evrópu færu
áfram og því væri lítið pláss eftir
fyrir okkur,“ segir Sigmar. „En jú,
þetta er vissulega fúlt því lagið
var gott og flutningurinn var frábær og átti gæðalega séð fyllilega
skilið að komast áfram.“
Hægt er að taka undir orð Sigmars sérstaklega þegar horft er
til laganna sem áfram komust.
Flest þeirra eru mjög góð en sum
vægast sagt vafasöm. En fyrst
austurblokkin er búin að festa
sig svo kirfilega í sessi, eigum
við einhvern möguleika? „Auðvitað eigum við möguleika en þetta
er erfitt mál. Þetta á sér eðlilegar skýringar því fólk frá AusturEvrópu er fjölmennt í Vestur-Evrópu. Þeir fá eðlilegu nágrannastigin, rétt eins og við fáum stig
frá Dönum og Norðmönnum, og
líka rosalega mikið af stigum
frá Vestur-Evrópu þar sem Austur-Evrópubúar eru fjölmennir í
Vestur-Evrópu, á meðan VesturEvrópulöndin fá nær engin stig að
austan,“ segir Sigmar og bendir á
Tyrkland máli sínu til stuðnings
en Tyrkir komast alltaf áfram
þrátt fyrir oft og tíðum furðuleg
lög. „En auðvitað eigum við séns.
Finnar unnu í fyrra þannig að það
er allt hægt.“
Nú heyrast háværar raddir að breyta þurfi fyrirkomulagi
keppninnar til að jafna hlutfall
Vestur- og Austur-Evrópuþjóða í
úrslitum. „Nú þegar liggur fyrir
að fyrirkomulaginu verður breytt
eftir tvö ár en það er rosaleg reiði
í gangi hér núna vegna úrslitanna
á fimmtudag. Margir sem til
þekkja telja líklegt að brugðist

Sigmar segir 90 prósent blaðamanna á Eurovison vera karlmenn og 90 prósent
þeirra samkynhneigða. Hann segir keppnina annan heim sem sé svolítið spes og
alveg ótrúlega skemmtilegur.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

verði við strax á næsta ári því
annars er hætta á því að einhverjar Vestur-Evrópuþjóðir dragi sig
úr keppni,“ segir Sigmar.
Meðal þeirra leiða sem ræddar
hafa verið er að hafa tvær undanúrslitakeppnir, eina fyrir AusturEvrópu og aðra fyrir okkur Vestur-Evrópubúa. Þetta fyrirkomulag minnir hins vegar óþægilega
mikið á járntjaldið gamla og er
líklegt til að valda deilum.
Hverju sem tautar og raular mun Sigmar lýsa úrslitunum í
kvöld og ef honum tekst jafn vel
til og í undanúrslitunum er von

L1999: ALL OUT OF LUCK
Selma, Selma, Selma. Eitt sinn voru Grétar og Sigga
Eurovision-stjörnurnar okkar en svo kom Selma og
ofvirku frakkaklæddu dansararnir sem dönsuðu eins
og þeir ættu lífið að leysa.
Í einni af mest spennandi stigagjöf síðari tíma
(fyrir þær tæplega 300.000 hræður sem Ísland
byggja) háðum við harða baráttu við frændur vora
Svía. Í hálftíma eða svo svitnuðu eigendur BT fyrir
framan sjónvarpið enda höfðu þeir lofað fjölda
manns endurgreiðslu á sjónvörpum ynni Ísland
keppnina. Þeim við hlið fengu forsvarsmenn RÚV
magasár og hugsuðu hvort hægt væri að halda
keppnina í Laugardalshöll.
Selma tapaði og munar þar mestu um stigin tólf
sem Íslendingar gáfu Svíum. Ekkert hefur gengið né
rekið hjá okkur síðan, en þar sem Svíagrýlan hefur
verið jörðuð með viðhöfn í Laugardalshöll er aldrei
að vita nema bjartari tíð sé fram undan. Eða ekki.

á góðu. Jákvæðar háðsglósur og
nett skot á það sem fyndið og
furðulegt er, í bland við hrós þar
sem það á við, hitta vel í mark og
eru góð áminning fyrir aðeins of
áhugasama þjóð að Söngvakeppnin er fyrst og fremst skemmtun.
„Mér finnst engin ástæða til að
taka keppnina afskaplega hátíðlega eins og Íslendingar hafa oft
gert,“ segir Sigmar. „Keppnin er
orðin svo útlitsmiðuð að maður
verður að fá að gera grín að því
sem er fyndið, eins og svo hvítar
tennur að slíkt hefur aldrei sést
áður.“

\ !LLT SEM ARF
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TonePort™ sameinar möguleika fullkominna
tækja atvinnuhljóðvera, auk þess sem það
hefur að geyma eftirlíkingu upptökuklefa
sérsniðnum og hönnuðum eftir kúnstarinnar
reglum, að bassa og gítarupptökum. Þar er
líkt eftir mismunandi staðsetningu ólíkra
hljóðnema, við hinar ýmsu gerðir magnara
og eru möguleikarnir nánast ótæmandi.
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Toneport™ KB37 kemur
þér lengra í tónlistarsköpuninni með
37- nótna hljómborði
með viktuðum nótum,
og fleiri hljóðum.

1 -6( */

GearBox™ er hugbúnaðurinn sem stjórnar TonePort og gefur öllum
upptökum besta fáanlegan hljóm. GearBox innihledur sérstaklega
nákvæmar eftirlíkingar af hágæða hljóðvers formögnurum,
öllum helstu gerðum bassa- og gítarmögnurum,
auk eftirsóknarverðra effekta.

Í POD® tækjunum færðu m.a. aðgang að nýjustu
magnaralínu Line6 og auk þess, yfir 60 klassísk
pedala og effektatæki. Það nýjasta í POD® línunni er
FloorPOD Plus þar sem búið er að setja allt það
besta úr POD línunni við fætur þér.
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KONURNAR

í lífi hljóðfæraleikaranna
Það er margt aðkallandi í lífi
þeirra Írisar, Þorbjargar, Evu,
Telmu og Þórhildar, kvennanna í lífi hljóðfæraleikara Valentine Lost í Eurovision. Þær
punta sig, dansa við homma
milli þess sem þær veita mönnum sínum móralskan stuðning
í keppninni.

Konurnar í lífi strákanna sem eru í hljómsveit Eiríks Haukssonar skemmta sér vel í Helsinki. Frá vinstri eru þær Þórhildur R. Jónsdóttir (kona Stefáns Steindórssonar gítarleikara), Íris Guðnadóttir (kona Benedikts Brynleifssonar trommara), Telma Ágústsdóttir
(kona Gunnars Þórs Jónssonar gítarleikara), Þorbjörg Sæmundsdóttir (kona Vignis Vigfússonar hljóðmanns), Eva Rán Ragnarsdóttir (kona Axels Þóris Þórissonar gítarleikara) og Kristjana Thors, Nanný, danshöfundur íslenska hópsins.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

staklega. Kýpur og Hvíta-Rússland koma svo sterklega til greina
sem heppileg sigurlög að mati
stelpnanna, svona fyrir utan Ísland auðvitað.

„Reyndar er hann Koldun sem
syngur lagið fyrir Hvíta-Rússland með okkur á hóteli. Hann er
voða raunamæddur alltaf og ekkert voða hrífandi svona í eigin

persónu. Það er eitthvað vafasamt
við hann. Lýtalæknalykt teljum
við, það er eitthvað undarlegt að
minnsta kosti,” segir Íris önnum
kafin á Eurovision. karen@frettabladid.is
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Konurnar í lífi karlanna í Eurovision láta sérlega vel af dvölinni
í Helsinki. Þær vinna ötullega að
mórölskum stuðningi við keppendurna milli þess sem þær njóta
lífsins í höfuðborg Finna. „Það
sem við höfum aðallega verið að
bralla er bara þetta týpíska sem
maður gerir á Eurovision. Punta
okkur, djamma, versla og dansa
við hommana,“ segir Íris Guðnadóttir, unnusta Benedikts Brynjólfssonar sem slær taktinn í laginu Valentine Lost á trommurnar.
„Það eru tvær konur með

reynslu hérna með í för og þær
leiða okkur hinar áfram,“ segir
Íris og á þá við þær Þorbjörgu Sæmundsdóttur sem fylgir Gunnari
Þór Jónssyni gítarleikara í atriði
Eiríks og sjálfa Telmu Ágústsdóttur sem keppti fyrir hönd Íslands í
Eurovision árið 2000 í Stokkhólmi
með Einar Ágúst Víðisson úr Skítamóral sér við hlið.
„Telma þekkir þetta náttúrlega mjög vel en það er allt önnur
reynsla að vera keppandi heldur en frú á Eurovision,“ útskýrir
Íris.
Reynsluboltar Eurovision segja
að rólegri keppni hafi ekki verið
haldin í manna minnum. Stelpurnar segja það þó ekki koma að sök.
Mannlífið í Helsinki sé dásamlegt
og tungumálið setji þar punktinn
yfir i-ið. Úkraínska lagið sem oftast er spáð sigri í keppninni heillar þær ekki. „Þetta lag er bara
ógeðslegt,” segir Íris og hinar taka
undir. Þegar talið berst að betri
lögum hrósar Íris Tyrklandi sér-

Ruslana frá Úkraínu kom, sá og sigraði árið 2004. Lag hennar þótti það besta
frá upphafi í nýlegri skoðanakönnun.
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Bestu lög allra tíma
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„The Best of Eurovision“ var sérstæð keppni sem haldin var í
Hamborg í Þýskalandi 20. maí 2006. Tilgangurinn var að meta
með skoðanakönnun hvaða lag úr söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva væri best.
Í sjónvarpsþættinum Grand Prix Hitliste var tilkynnt að Villtu
dansarnir hennar Ruslönu hefðu hlotið flest atkvæði en hún sigraði í Eurovision árið 2004.
HÉR ERU NIÐURSTÖÐUR KÖNNUNARINNAR

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Ruslana - Wild dances, 2004
Sertab Erener - Every way that I can, 2003
Vicky Leandros - Après toi, 1972
Helena Paparizou - My number one, 2005
Max - Can’t wait until tonight, 2004
ABBA - Waterloo, 1974
Gracia - Run & hide, 2005
Bucks Fizz - Making your mind up, 1981
Lena Valaitis - Johnny Blue, 1981
Münchner - Freiheit viel zu weit, 1993
Mary Roos - Nur die Liebe lässt uns leben, 1972
Nicole - Ein bischen Frieden, 1982
Wind - Für alle, 1985
Bobbysocks - La det swinge, 1985
Dschinghis Khan - Dschinghis Khan, 1979
Marie Myriam - L’oiseau et l’enfant, 1977
Anne-Marie David - Tu te reconnaîtras, 1973
Sandra Kim - J’aime la vie, 1986
Jacqueline Boyer - Tom Pillibi, 1960
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Á toppi tölfræðinnar
L 2000: DÖNSKU

ELLISMELLIRNIR
STÁLU SENUNNI

Keppnin árið 2000 var merkileg
fyrir margar sakir. Aldrei höfðu
fleiri mætt að horfa á keppnina,
en Svíar fylltu 16.000 manna
Globen-íþróttahöllina. Aldrei
hafði svo miklu verið til kostað
og keppnin almennt talin hin
glæsilegasta.
Engin leið er að spá fyrir
um hver vinnur Söngvakeppni
evrópskra sjónvarpsstöðva. Það
kom bersýnilega í ljós í þessari
keppni en vinningslagið var
fyrirfram ekki talið vænlegt til
árangurs.
Fæstir bjuggust við miklu frá
dönsku Olsen-bræðrunum en
þeir komu, sáu og sigruðu. Lag
þeirra, Fly on the Wings of Love,
eða Smuk som et stjerneskud
í upprunalegu og mun betri
útgáfunni, vann hug og hjörtu
Evrópubúa og þá sérstaklega
þeirra sem höfðu fengið nóg af
endalausum fáklæddum yngismeyjum og suður- og austurevrópskum smjörpungum.

Mikið vatn hefur runnið til sjávar síðan
Frakkinn Marcel Benzençon stakk upp á
evrópskri söngvakeppni á fundi í Mónakó
árið 1955. Á þeim rúmu fimmtíu árum
sem liðin eru frá fyrstu keppninni hefur
ýmislegt breyst og fjöldi þáttakenda sexfaldast, en aldrei hafa fleiri tekið þátt en í
ár. Með hverju ári sem líður bætist því enn
í staflana af tölfræði og staðreyndum sem
spretta úr frjóum jarðvegi Eurovision. Hér
eru nokkrar slíkar staðreyndir.
Brotthvarf hljómsveitarinnar er líklega ein
stærsta breytingin í augum áhorfenda heim
í stofu, þar sem spariklæddir tónlistarmenn
og misákafir stjórnendur settu mikinn svip á
keppnina. Frá fyrsta ári keppninnar og allt til
1973 þurfti öll tónlist að vera flutt af hljómsveit,
sem gestgjafarnir settu saman og veittu keppendum aðgang að. Reglunum var breytt 1973,
þegar löndum var gert leyfilegt að taka með
sér upptökur af tónlist. Árið 1999 var skrefið
hins vegar tekið til fulls, og nú þurfa gestgjafaþjóðirnar ekki lengur að útvega hljómsveit.
Síðasta Eurovision-hljómsveitin sást á skjánum árið 1998, þegar BBC hélt keppnina í Birmingham.
Á frægðartíma hljómsveitarstjórnendanna
bar Noel Kelehan höfuð og herðar yfir aðra,
því hann stjórnaði hljómsveitum fyrir fimm
sigurvegara, á árunum 1980, 1987, 1992, 1993
and 1996. Hollenski hljómsveitarstjórnandinn
Dolf van der Linde var hins vegar sá víðförlasti
og stjórnaði fyrir sjö mismunandi lönd: Belgíu,
Þýskaland, Írland, Lúxemborg, Holland, Sví-

Johnny Logan vann Eurovision þrisvar sinnum. Tvisvar
söng hann og einu sinni samdi hann sigurlagið.

þjóð og Sviss. Aðeins þrjár konur stjórnuðu
hljómsveitum í sögu söngvakeppninnar. Nurit
Nirsch stjórnaði hljómsveitinni fyrir Ísraela
árin 1973 og 1978. Monica Dominique stjórnaði fyrir Svíþjóð árið 1973 og Anita Kerr fyrir
Sviss árið 1985.
Það vita það flestir sem hafa varið kvöldstund í að fylgjast með Eurovision að Írland

trónir á toppnum í tölfræðinni. Írski snillingurinn Johnny Logan situr í hásætinu, en hann
hefur unnið Eurovision þrisvar sinnum. Árin
1980 og 1987 söng hann fyrir Írland og árið
1992 skrifaði hann sigurlagið sem var sungið
af Lindu Martin. Fleiri Írar virðast þó hafa eitthvað til brunns að bera, því Írland hefur hampað titlinum sjö sinnum. Fast á hæla landsins
koma Lúxemborg, Frakkland og Bretar með
fimm sigra, og Svíþjóð og Holland með fjóra.
Noregur lúrir hins vegar á botninum í tölfræðinni, því síðasta sætið hefur tíu sinnum fallið
í skaut frænda okkar. Þeir hljóta þó einhverja
sálarfró af þeirri staðreynd að þeir hafa líka
unnið tvisvar: 1985 og 1995.
Þýski lagasmiðurinn Ralph Siegel hefur það
örugglega að markmiði að skáka Logan, því
ekki gefst hann upp. Hann hefur tekið þátt í
Eurovision alls átján sinnum. Honum tókst
verkið einu sinni, þegar Nicole söng til sigurs
með laginu Ein Bißchen Frieden.
Það kemur væntanlega fáum á óvart að
enska er vinningshafinn þegar tungumálin etja
kappi í Eurovision. 22 vinningslög hafa verið
flutt á því máli. Franskan er jafnframt vinsæl
og státar af 14 vinningslögum. Lög á hollensku
og hebresku hafa sigrað þrisvar. Eurovisionlagið sem oftast hefur verið flutt er hins vegar
á tungumáli sem kemur hvergi fyrir á þessum
lista, og er ekki heldur sigurlag. Lagið kallast
Nel Blu Dipinto Di Blu á fögru máli Ítala. Oftar
fær viðlagið þó að ráða nafninu sem laginu er
gefið, og er það mun betur þekkt sem Volare.
Eftir að Domenico Mudugno flutti lagið fyrir
Ítalíu árið 1958 hafa ekki ómerkari menn en
Frank Sinatra, Cliff Richard og David Bowie
tekið það upp á arma sína.

Ekki missa af Evróvisjón í Sjónvarpinu
í kvöld kl. 19.

ENNEMM / SÍA / NM

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Austurríki
Bosnía-Hersegóvína
Litháen
Spánn
Portúgal
Hvíta-Rússland
Moldovía
Írland
Lettland
Finnland
Mónakó
Makedónía
Ísrael
Slóvenía
Hvíta
Rússland
Ungverjaland
Holland
Litháen
Ísland
Grikkland
Belgía
Georgía
Eistland
Svíþjóð

900 1001
900 1002
900 1003
900 1004
900 1005
900 1006
900 1007
900 1008
900 1009
900 1010
900 1011
900 1012

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Austurríki
Frakkland
Litháen
Lettland
Rússland
Portúgal
Moldovía
Þýskaland
Serbía
Lettland
Mónakó
Úkraína
Bretland
Ísrael
Hvíta
Rússland
Rúmenía
Búlgaría
Holland
Ísland
Tyrkland
Armenía
Belgía
Moldavía

900 1013
900 1014
900 1015
900 1016
900 1017
900 1018
900 1019
900 1020
900 1021
900 1022
900 1023
900 1024

Símakosning!
• Hægt er að senda SMS, hringja úr heimasímum eða GSM
• Ekki er hægt að hringja úr númerum sem eru lokuð fyrir hringingar í símatorg
• Heimilt er að hringja þrisvar úr sama númeri en gjaldfært er fyrir öll símtöl
• Atkvæðagreiðsla stendur aðeins yfir í 15 mínútur og verður tilkynnt

Hvaða land ætlar þú
að kjósa í kvöld?

í útsendingunni hvenær hún hefst
• Einungis þau atkvæði sem eru greidd innan tímarammans eru gild
en gjaldfært er fyrir öll símtöl
• Hvert atkvæði kostar 99,9 kr.
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4IL SÎLU (ÒSABERG &%  NOTAÈ AÈEINS Å
 TÅMA ¹RG b 5PPL Å S  

4IL SÎLU #OLEMAN k  FET MEÈ NÕJU
FORTJALDI 5PPL Å S 

4IL SÎLU  HJËLA KERRA OG H¾GT AÈ BREYTA Å
 HJËLA KERRU 5PPL Å S  

%ITT MEÈ OLLU &LEETWOOD YUMA  TIL
SOLU HLAÈIÈ AUKAHLUTUM VEL MEÈ FARIÈ
UPPL I SIMA 
«SKA EFTIR GËÈU FELLIHÕSI MFORTJALDI
6ERÈHUGMYND  ÖÒS 5PPLÅ 
 REYKJAFLOT CENTRUMIS

+ERRUR

4IL SÎLU FORTJALD ¹ %STEREL 4OP VOLUME
3TYTTRI GERÈ N¹NAST ËNOTAÈ 6ERÈ ÖÒS
3  

'L¾SIVAGNAR
(AFNARFIRÈI

EHF(VALEYRARBRAUT



&ELLIHÕSA OG HÒSBÅLALEIGA EINNIG FELLI
HÕSA OG TJALDVAGNAVIÈGERÈIR OG VARA
HLUTA ÖJËNUSTA

²TSALA ¹ "RENDERUP KERR
UM

SÅMI  

"RENDERUP  3 )NNANM  X 
X  CM "URÈARG  KG ,ISTAVERÈ
 4),"/¨36%2¨ KR 
,YFTAIS
  .JARÈARBRAUT 
2EYKJANESB¾

&LEETWOOD "AYSIDE %LITE FELLIHÕSI 
TIL SÎLU .Õ SËLARSELLA MIÈSTÎÈ OG RAF
GEYMIR 6ERÈ  Ö %KKERT ¹HVÅLANDI
.¹NARI UPPL Å SÅMA  

4IL SÎLU RAFMAGNS TJAKKUR LYFTIGETA
KG NOTAÈUR Å  M¹NUÈI 6ERÈ 
Ö VSK 5PPL Å S  

4IL SÎLU GL¾SILEGUR #/,%-!. 4!/3
b  &%4 FORTJALD ST¾RRI DEKK VERÈ
 UPPL Å 
,ÅTIÈ NOTAÈ 0ALOMINO #OLT ¹RGl 6EL
BÒIÈ AUKAHLUTUM 5PPL Å S  
  

4JALDVAGNAR

4IL SÎLU YANMAR EX SM¹GRAFA ¹R 
EKIN  KL  SKËFLUR    CM VERÈ
 ÖÒS VASK UPPL Å SÅMA 

0ALOMINO 9EARLING  ¹RG   FET
MEÈ FARANGURS GEYMSLU3ËLARSELLU OG FL
FL 3  

(JËLHÕSI TIL SÎLU 

(EFURÈU SÁÈ GL¾SILEGA $ELTA %UROLINER
KOJUHÒSIÈ HJ¹ OKKUR 3VEFNPL¹SS FYRIR
 6ERÈ  KR !LLT AÈ  L¹N
&ORTJALD ¹ H¹LFVIRÈI S   
 WWWVAGNASMIDJANIS

4IL SÎLU !DRIA UP ¹RG  +OSTAR
NÕTT  M ÖARFNAST LAGF¾RINGAR TILBOÈ
ËSKAST UPPL Å SÅMA   ¹ KVÎLDIN
+NAUS 3ÔDWIND  &5 ¹RG k ,ITIÈ
NOTAÈ 6ERÈ  ÖÒS 5PPL Å S 
   

4IL SÎLU *AYCO ¹RG k  FET ÅSSK¹PUR FOR
TJALD SËLARRAFHL MJÎG VEL MEÈ FARINN EINN
EIGANDI UPPL Å S  EÈA 

«SKA EFTIR HJËLHÕSI

«SKA EFTIR HJËLHÕSI 6ERÈHUGMYND 
ÖÒS STGR 3     

(OBBY CLASSIC MKGRG3ËLTJALD
FYLGIR SETT VERÈ ÖÒS 3
JA SLEÈA KERRA B  ,  H  VERÈIÈ ER
 UPPLS 

4IL SÎLU GIS TJALDVAGN ¹RG k MJÎG VEL
MEÈ FARINN 6ERÈ   ÖÒS 3 
   
4IL SÎLU ELDRI COMBI CAMP VAGN MEÈ
FORTJALDI OG KOJU 6ERÈHUGM  Ö
5PPL Å SÅMA 

4IL SÎLU !DRIA HJËLHÕSI KOJUVAGN SVEFNP
FYRIR  RG k 6ERÈ  ÖÒS ,ÅTIÈ
NOTAÈ 5PPL GEFUR "ÎÈVAR Å S 


&ELLIHÕSI

«SKA EFTIR KERRU TIL KAUPS 3T¾RÈ CA
 M ¹ LENGD OG  M ¹ BREIDD 3ÅMI
 

4IL 3ÎLU 4RIGANO /DYSSEE TJALDVAGN
¹RGERÈ  -JÎG VEL MEÈ FARINN FOR
TJALDIÈ ER ¹FAST OG TJALDAST ÖVÅ MEÈ ÖEGAR
HANN ER SETTUR UPP 3TËR OG RÒMGËÈUR
VAGN MOTTA Å FORTJALDIÈ OG GAS ELDAVÁL
FYLGJA MEÈ ¹SAMT STËRU GEYMSLUBOXI
FRAMAN ¹ BEISLI 6ERÈ KR 5PPL
Å S  

«3+! %&4)2 4*!,$6!'.)   
¶²3 !¨%).3 6%, -%¨ &!2).. 6!'.
+%-52 4), '2%).! "*!2+) 3
4IL SÎLU !LINER %XPEDITION ¹RG k
MEÈ SËLARSELLU GRJËTGRIND FORTJALDI FR¹
TJALDBORG HLAÈINN AUKABÒNAÈI 6ERÈ KR
 ÖÒS 3  

-ONTANA ))  TIL SÎLU GERÈUR FYRIR
¥SLENSKAR AÈST¾ÈUR VEL MEÈ FARINN 6ERÈ
 5PPLÕSINGAR Å S  
#OMBI #AMP TJALDVAGN ¹RGERÈ  MEÈ
FORTJALDI 6ERÈ ÖÒS 5PPLÕSINGAR Å
SÅMA  
4IL SÎLU #OMBI #AMP 6ENECIA MEÈ
ELDHÒSI HLIÈARK¹LF OG FORTJALDI .¹NAST
ËNOTAÈ 5PPL Å S  

(JËLHÕSI
4IL SÎLU ,-# &AVORIT  2"$ ¹RG k
!UKAHLUTIR GRJËTGRIND OG FORTJALD 6ERÈ
 ÖÒS 5PPL Å S    
   

4IL SÎLU !LINER FELLIHÕSI ¹RG k 3EM NÕTT
'RJËTGRIND  GASKÒTAR SJËNVARPSLOFTNET
FESTING )NNRÁTTINGAR HËLFAÈAR AUKA
HILLUR ¹ VEGG OFL (LEÈSLUTENGI AÈ BÅL
VERÈ  ¶ÒS 5PPL Å S  

4IL SÎLU #ASE ¹RG k k %K 
VINNUSTUNDIR 5PPL Å S  
#!3% 4IL SÎLU ËNOTAÈ HRAÈTENGI FYRIR
AFTURSKËFLU ¹ #!3%  %INNIG HRAÈ
TENGI ¹ #!3%  5PPL Å S  
  

"¹TAR
4RILLA ËSKAST

«SKA EFTIR PLASTB¹T UNDIR  M TIL FRÅ
STUNDAVEIÈA 5PPL Å S  
4IL SÎLU $.' I 2ÒLLUR 5PPL Å S
 
4IL SÎLU ALVÎRU :ODIAC ,   MEÈ 
HA MËTOR OG VAGNI 5PPL Å S  

.Õ B¹TAVÁL

6OLVO $ CA  HÎ MGÅR TIL SÎLU
4ILB TIL AFH HUGAS SENDI NAFN OG
SÅMA ¹ TK SIMNETIS EÈA Å AFGR
&RÁTTABLAÈSINS MERKT bVÁLm

,YFTARAR

#AMPLET #ONCORDE b FYRST NOTAÈ
 %INN MEÈ ÎLLU UPPL Å S 


6INNUVÁLAR

4IL SÎLU FLEETWOOD YUMA   FT ¹RG
k 6EL MEÈ FARINN 5PPL Å S  
  

(JËLHÕSI TIL SÎLU ,-# ,ORD  RG k
EINN MEÈ ÎLLU !LDE HITAKERFI LEÈUR SËFA
BAKARAOFN STËRUM K¾LISK¹P MJÎG GOTT
GËLF PL¹SS 5PPL Å S  

&LEETWOOD #HEYENNE FET RG k
-ARKISA HEITT OG KALT VATN STURTA SËL
ARSELLA MIÈSTÎÈ REYKLAUST SETT VERÈ
ÖÒS 3  
&LEETWOOD 4AOS ¹RG k  FETA TIL SÎLU
3ËLARSELLA OG SKYGGNI 3EM NÕR 4ILBOÈ
ËSKAST LÅKA MÎGULEIKI AÈ SKIPTA ¹ VINNU
VIÈ AÈ SMÅÈA PALL 5PPL Å S  
  

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


+ÎRFUBÅLALEIGAN

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

4), 3®,5
(JËLHÕSI TIL SÎLU ,-# $OMINANT 
¹RG k 5PPL Å S  

4ABBERT 0UCCINI   &LOTTASTA
HÒSIÈ ¹ MARKAÈNUM Å DAG -EÈ !LDI
FROSTLÎGSHRINGR¹SARKERFI
SËLARSELLU
XRAFGEYMUM OG MÎRGU FLEIRA ,ÅTIÈ
NOTAÈ OG NÕTT AÈ INNAN ²TLITSGALLI ¹
ANNARI HLIÈ +OSTAR NÕTT - OFURVERÈ
Ö 5PPL Å S  

(JËLHÕSI TIL SÎLU 

(EFURÈU SÁÈ ËDÕRA OG FALLEGA $ELTA
%UROLINER  &" HJËLHÕSIÈ HJ¹ OKKUR
5 SËFI OG HJËNARÒM 6ERÈ AÈEINS
 KR «TRÒLEGIR MÎGULEIKAR !LLT
AÈ  L¹N &ORTJALD ¹ H¹LFVIRÈI S 
   WWWVAGNASMIDJANIS

,-# $OMINANT  2$" ¹RG k
6INS¾LASTA HÒSIÈ SEINASTA ¹R &ULLT AF
AUKAHLUTUM SS !,$% HITAKERFI GËLFHITI
SJËNVARPSLOFTNET LAGT FYRIR  SJËNVÎRP 
METRA SKYGGNI ÒTVARP MEÈ #$ SETT
VERÈ  5PPL Å S  

4IL SÎLU VINS¾LASTA HJËLHÕSIÈ FR¹ ,-#
$OMINANT  2"$ ¹RG k (JËLHÕSIÈ
ER SEM NÕTT MEÈ GËLFHITAKERFI STËRUM
ÅSSK¹P OG FL FYLGIHLUTUM 5PPL Å S 
   

(JËLHÕSI TIL SÎLU 

(OBBY  k 4IL SÎLU ¹  Ö .ÕTT
FORTJALD 'ASKÒTUR 2AFKAPALL 3 
 WWWVAGNASMIDJANIS
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"ÅLAÖJËNUSTA

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

!FLAUKNING VÁLA OG ENDURFORRITUN ¹
STJËRNBÒNAÈI %NDURSTILLI BÒNAÈ FYRIR
SPARAKSTUR 3ÁRH¾FING Å %VRËPSKUM
BÅLUM 3  

,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 


4ÎLVUR
«DÕRAR TÎLVUVIÈGERÈIR

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

(VERFISVERSLUN TIL SÎLU
(VERFISVERSLUN ¹ SV¾ÈI 
-IKIL 6IÈSKIPTI .ÕTT KASSAKERFI
3TARFSMANNAFJ   ¹ DAGVAKT
OG  ¹ KVÎLDVAKT OPIÈ FR¹  
'ËÈ VERSLUN MEÈ FASTA VIÈ
SKIPTAVINI
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

6ÁLAR OG VERKF¾RI
&YRIRT¾KI

6ARAHLUTIR

4IL SÎLU LÅTIL HEILDSALA REKIN MEÈ
ÎÈRU GËÈ VIÈBËT VIÈ Ö¹ SEM ERU AÈ
DREIFA ¹ MATVÎRUMARKAÈ OG APËTEK
6ERÈHUGMYND   MKR UPPLÕS ¹ DUGNA
DUR VISIRIS

,AGERSALA -%34 VEGLEG LAGERSALA ¹ VERK
F¾RUM OG FESTINGUM AÈ "¾JARFLÎT 
2EYKJAVÅK DAGANA   MAÅ NK FR¹ KL
  «TRÒLEG TILBOÈ Å BOÈI
"ORÈSAGIR OG BÒTSAGIR SBORG
3MIÈJUVEGI  S  

&LUG

ÞJÓNUSTA
(REINGERNINGAR

6ÁLAR EHF

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

23,!"%,')2 

&R¹B¾R LEIKT¾KI FYRIR ALLA FJÎLSKYLDUNA
-ARGAR ST¾RÈIR OG LITIR !LLAR UPPL Å S
 

.OTUÈ STEINSÎG TIL SÎLU

2AFSTILLING EHF
$UGGUVOGI 

!UKAHLUTIR Å BÅLA
0ÒSTKERFI UNDIR 3UBARU ,EGACY ¹RG k
l LÅTIÈ NOTAÈ NÕSETT UNDIR F¾ST ¹
H¹LFVIRÈI  ÖÒS EÈA UMSAMIÈ VERÈ
5PPLÕSINGAR Å S   HELGAR 


(JËLBARÈAR

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     
6IÈ ERUM FLEST ALLIR ¹ WWWPARTA
SOLURIS
4IL SÎLU $AIHATSU #HARADE k ST¾RRI
TJËNABÅLL EK  Ö SVALAR GMAILCOM
 

.OTUÈ STEINSÎG0ARTNER   5PPL Å S
  6ILHELM

4IL BYGGINGA
.ÕLEG VEL MEÈ FARIN &!+45-5,2)+3$!,
)KEA ELDHÒSINNRÁTTING TIL SÎLU 'EGNHEILAR
EIKARHURÈAR ®LL ELDHÒST¾KI FYLGJA NEMA
ÅSSK¹PUR OG ÖVOTTAVÁL 4ILBOÈ (ERMANN
S  

4ILVALIÈ FYRIR VEITING

0IZZAOFN HR¾RIVÁL OG PIZZABAKKAR TIL
SÎLU 5PPL Å S  

4IL SÎLU

&ALLEG ELDRI !LNO ELHÒSINNRÁTTING OG
3IEMENS OFN OG UPPÖVVÁL 4ILBOÈ ËSK
AST +AUPANDI LOSAR OG FJARL Å BYRJUN *ÒNI
3  
+ASSAKERFI TIL SÎLU GERÈ -ERKUR POS
&YLGIR MEÈ TÎLVA MSNERTISKJ¹ OG PRENT
ARI HENTAR FYRIR MINNI FYRIRT¾KI 5PPL Å
S  

&R¹B¾RT +ENWOOD DIGITAL  HEIMABÅ
ËKERFI SELST ËDÕRT 3  

«SKAST KEYPT
%' 4ËNAR

4ÎKUM AÈ OKKUR (EIMILIS OG FLUTN
INGSÖRIF EINNIG ÖRIF Å SAMEIGNUM OG
FYRIRT¾KJUM (RÎÈ OG GËÈ ÖJËNUSTA
SANNGJÎRN VERÈ 'LANS EHF 3


'ARÈYRKJA

'RÎFUM GRUNNA OG FLEYGUM
%INNG ÒTVEGUM VIÈ ALLT FYLLINGA
EFNI
5PPL Å SÅMA    


&YRIR 3JOPPUVEITIN

4IL SÎLU NOTUÈ FALLEG ELDHÒSINNRÁTTING
MEÈ OFNI OG GAS HELLU BORÈI OG  FAL
LEGAR EIKARHURÈIR 5PPL Å S  

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

'RUNNAR

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

(ITABORÈ K¾LIR OG INNRÁTTINGAR FR¹
&ROSTVERK TIL SÎLU 5PPL Å S  
4IL SÎLU FETA G¹MUR Å GËÈU ¹STANDI
UPPL Å S  

KEYPT
& SELT

4IL SÎLU  ¹RA 42%)& 05-! HÎGGHNÅF
UR MEÈ F¾RIBANDI TÎLVUSTÕRÈUR VEL
MEÈ FARINN OG LÅTIÈ NOTAÈUR 5PPL Å
S  

/FNAR/FNASMIÈJAN HEFUR TIL
SÎLU NOKKUÈ MAGN AF ÒTLITSGÎLL
UÈUM OFNUM OG SÁRPÎNTUNUM
SEM EKKI HAFA VERIÈ SËTTAR SEM
SELDAR VERÈA MEÈ  AFSL¾TTI
4ILVALIÈ Å BÅLSKÒRINN HESTHÒSIÈ
FJËSIÈ EÈA ÒTIHÒSIÈ
5PPLÕSINGAR GEFA (AUKUR OG
¶ORSTEINN Å SÅMA  
/FNASMIÈJAN (¹TEIGSVEGI 

'ÎMUL KERFISMËT TIL SÎLU MEÈ ÎLLU TIL
HEYRANDI  MËTAMETRAR 5PPL Å S


6ERSLUN

6ANTAR VINNUSKÒR HELST G¹MAEINING ÖARF
AÈ VERA MEÈ 7# AÈSTÎÈU EINUNGIS
GËÈUR SKÒR KEMUR TIL GREINA 5PPL Å S
 
.OTAÈAR $OKA PLÎTUR OG TIMBUR X
ËSKAST KEYPT 5PPL Å S  

(LAUPABRETTI

6ANTAR GOTT RAMAGNS HLAUPABRETTI M
HRAÈASTILLI OG H¾ÈASTILLI 6INSAMLEGAST
SENDIÈ UPPL ¹ SKYGGN SIMNETIS
«SKA EFTIR AÈ KAUPA ÅSSK¹P ËDÕRAN EÈA
EFTIR AÈST¾ÈUM EKKI H¾RRI EN  CM
5PPL Å S  

¶*«.534!

(EIMILIST¾KI
4IL SÎLU  LEÈUR BORÈSTOFUSTËLAR ÒR EYK
OG LEÈRI N¹NAST NÕTT KR STK 5PPL
S

4), 3®,5

.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  

,!5'!2$!'52  MAÅ 



3-!5',µ3).'!2
!TH 4ÎKUM AÈ OKKUR GARÈSL¹TT FYRIR
EINST HÒSF OG FYRIRT 'ERUM FÎST VERÈT
RATUGA REYNSLA VÎNDUÈ VINNA OG GOTT
VERÈ 5PPL Å S  

-¹LARAR

%RT ÖÒ AÈ FLYTJA "ÒSLËÈAFL FYRIRT¾KJAFL
PÅANËFL OFL %XTRA STËR BÅLL &LUTNINGAÖJ
-IKAELS 3   WWWFLYTJAIS
&LUTNINGAR !KUREYRI 2VK !KUREYRI &LYT
BÒSTËÈIR INNRÁTTINGAR HÒSGÎGN OG FLEST
AN ALMENNAN FLUTNING ,EITIÈ TILBOÈA 3
  3TEF¹N 3TEINGRÅMSSON 

(ÒSAVIÈHALD

"&+«

"YGGINGAFÁLAG ®LL ALLMENN SMÅÈAVINNA
KOL BYGGINGASTJORIIS 'SM  
%KKERT VERK OF LÅTIÈ OG EKKERT VERK OF
STËRT

 

3ÅMASP¹

6)3!%52/   KR MÅN EÈA STAÈGR
&AST VERÈ /PIÈ VIRKA DAGA   HELGAR
 

HEILSA

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

(EILSUVÎRUR

%LDVARNARVEGGIR

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

'ETUM B¾TT VIÈ OKKUR VERKEFNUM Å
PÅPULÎGNUM 5PPLÕSINGAR Å SÅMA 
   

0ÅPULAGNIR

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

&LÅSALAGNIR 'ETUM B¾TT VIÈ OKKUR VERK
EFNUM Å FLÅSALÎGNUM VÎNDUÈ VINNU
BRÎGÈ OG GËÈUR FR¹GANGUR 5PPL Å SÅMA
 ,ISTFLÅSAR EFH

,2 (%..).' HEILSU OG MEGRUNARKÒRINN
HEFUR SLEGIÈ Å GEGN Å 3KANDINAVÅU (EFUR
ÖÒ ¹HUGA 5PPL Å S  

WWWSUMARHUSATHJON
USTANIS

,2 (%..).' KÒRINN HEFUR SLEGIÈ Å GEGN
6ILT ÖÒ N¹ ¹RANGRI  3ÅMI  

(ÎNNUN ¹ ELDVARNARVEGGJUM 5PPL Å S
 
'ARÈSL¹TTUR BEÈAHREINSUN TRJ¹KLIPPING
AR ÖÎKULAGNIR GARÈAÒÈUN OG ALLT ANNAÈ
SEM VIÈKEMUR GARÈINUM +OMUM ¹
STAÈINN OG GERUM VERÈTILBOÈ ÖÁR AÈ
KOSTNAÈARLAUSU 'ARÈLÅF S  

 +ÅLË FARIN

&ÁLÎG OG EINSTAKLINGAR (AFIÈ EKKI
¹HYGGJUR AF SUMARHÒSINU VIÈ SKULUM
SJ¹ UM ÖAÈ 4D SËLPALLAR M¹LUN SL¹TTUR
ÖRIF OFL 3  

&¾ÈUBËTAREFNI

¶AKVIÈGERÈ

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

!UGLÕST ER EFTIR SMIÈI EÈA VERKTAKA SEM
GETUR TEKIÈ AÈ SÁR VIÈGERÈ ¹ B¹RUJ¹RNS
ÖAKI ¹ HÒSI Å ¶INGHOLTUNUM 5M ER AÈ
R¾ÈA SA  FM ÖAKFLÎT SEM LEKUR «SKAÈ
ER EFTIR TILBOÈI 3   2ÒNA

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

3NYRTING

4RÎPPUR

6IÈGERÈIR FYLTUN EÈA FLOTUN 'ERI VERÈTIL
BOÈ ¹ STAÈNUM (INRIK  

3NYRTING

3L¹TTUVERK ËDÕRT
4ÎKUM AÈ OKKUR GARÈSL¹TT
KLIPPUM RUNNA TÎKUM BEÈIN
EITRUM FYRIR ALLRI ËR¾KT FELLUM
TRÁ OG ÎLL ALMENN GARÈAVINNA
'ËÈ REYNSLA OG MIKILL METN
AÈUR
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  
(LYNUR

6ERKFAG EHF
4ÎKUM AÈ OKKUR ALLT VIÈHALD
HÒSA SS MÒRUN M¹LUN FLOTUN
GLERJUN RENNUR NIÈURFÎLL BLIKK
OFL
5PPL Å S  

-ÒRARAR
3P¹DËMAR

-ÒRVIÈGERÈIR FLÅSALAGNIR ARINHLEÈSLUR
-ÒRARAMEISTARI 5PPL Å S   
 

2AFVIRKJUN
,ÎGGILTUR RAFVERKTAKI GETUR B¾TT VIÈ SIG
VERKEFNUM 4ILBOÈ TÅMAVINNA 5PPL Å S
 

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ
®KUKENNSLA

®NNUR ÖJËNUSTA

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

&ATABREYTINGAR
!LLAR FATABREYTINGAR STYTTUM
BUXUR SAMD¾GUS SKIPTUM UM
RENNIL¹SA ¹ BUXUM OG JÎKKUM
EINNIG LEÈURJÎKKUM
/PIN M¹NUDAG FÎSTUDAG FR¹
KL   LAUGARDAGA  
3ÅMI   3KRADDARINN ¹
(ORNINU ,INDARGÎTU 

(ÒSAVIÈHALD

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

'LERJUNGLUGGAVIÈGERÈIR
-ËÈUHREINSUN GLERJA

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

6ANTAR ÖIG M¹LARA

!LHLIÈA M¹LNINGARÖJËNUSTA OG SPRUNGU
VIÈGERÈIR &¹ÈU TILBOÈ TÅMANLEGA
FYRIR SUMARIÈ 5PPL Å S  
(ALLGRÅMUR
-¹LARI GETUR B¾TT VIÈ SIG VERKEFNUM
FYRIR SUMARIÈ ²TI OG INNI VINNA 'ERI FÎST
VERÈTILBOÈ 5PPL Å S  'ÅSLI

"LËMSTRANDI GARÈAR

&ELLI TRÁ KLIPPUM OG SINNU ÎÈRUM GARÈ
VERKUM ¶IÈ HRINGIÈ OG VIÈ KOMUM
'ERUM TILBOÈ 3  

(ELLULAGNIR

4ÎKUM AÈ OKKUR HELLULAGNIR OG AÈRAR
LËÈAFRAMKV¾MDIR 5PPL Å S  
  

'ARÈAVERKTAKAR

4ÎKUM AÈ OKKUR (%,,5,!'.)2
()4!,!'.)2
6%''(,%¨3,52
3«,0!,,!2 ')2¨5- /' 492&5- ®,,
!,-%.. '!2¨!6)..! &,*«4 /' '«¨
¶*«.534! 3  

'ARÈYRKJA

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


'ETUM B¾TT VIÈ OKKUR ÒTI OG INNIVERK
UM 5PPL Å S   'UÈMUNDUR 
  (ERMANN

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

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

3TÅNA ,ËA 3P¹MIÈILL

4ARROT OG DRAUMR¹ÈNINGAR ,EIÈSÎGN UM
¹STIR VIÈSKIPTI OG FJ¹RM¹L 3ÅMI  
 KRMÅN HJ¹ 3ÅMANUM 'EYMIÈ
ÖESSA AUGLÕSINGU
3P¹SÅMINN   3TJÎRNUSP¹ 4AROT
RSSP¹ $RAUMR¹ÈNINGAR ¹ST OG PENING
AR !NDLEG HJ¹LP 4RÒNAÈUR
4EK FËLK Å EINKATÅMA OG SP¹I Å TAROTSPIL OG
MEÈ HEILUN S   EINHYRNINGUR
INTERNETIS

4), 3®,5

"ÒSLËÈAFLUTNINGAR
"ÒSLËÈARFLUTNINGAR

0ÅANË FLUTN OG ALLIR ALM FLUTN !LLAR
ST¾RÈIR BÅLA !UKAMAÈUR EF ËSKAÈ ER
5PPL I S     
"ÒSLËÈAGEYMSLA /LIVERS GEYMIR BÒSLËÈIR
INNSIGLAÈAR Å PLASTI ¹ BRETTUM 3TARFAÈ Å
 ¹R 'EYMT Å VÎKTUÈU OG UPPHITUÈU
HÒSN¾ÈI 3     
3¾KJUM OG SENDUM BÒSLËÈIRNAR
(VER SKIPTIR HVERJU SEM ER
WWWSKIPTIMARKADURIS
¶Ò F¾RÈ AÈ SKR¹ FRÅTT TIL 

%RTU AÈ FLYTJA AUSTUR ¹
LAND

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

²TSÎLUSTAÈUR
(NOKKAR OG (N¹TUR
3KËLAVÎRÈUSTÅG  o 3ÅMI  

4), 3®,5

 MAÅ  ,!5'!2$!'52
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 HERB ÅB ¹ TVEIMUR H¾ÈUM ¹
3ELFOSSI  ÖM¹N HITI RAFM INNIF
5PPÖVOTTAV 3  
 HERB  ¹ M¹N LANGTÅMALEIGA
UPPL  

HEIMILIÐ
(ÒSGÎGN

(AVANESE ®RF¹IR EFTIR TTBËK FR¹
(2&) !LVEG YNDISLEGIR SM¹HUNDAR 3


,ÅTIL EINSTAKLINGSÅBÒÈ TIL LEIGU ¹ 3ELTJNESI
,EIGIST EINGÎNGU EINSTAKLINGI REYKLAUS
UM OG RËLEGUM Ö ¹ M¹N TRYGGING
3 
 HERB  FM ÅBÒÈ TIL LEIGU Å 'RAFARHOLTI ¹
FYRSTU H¾È MEÈ SÁR GARÈI 3KAMMTÅMAL
,AUS  *ÒNI 5PPL GEFUR -ARGRÁT Å S 
   

(ÒSN¾ÈI ËSKAST
4IL SÎLU GULLFALLEGIR "OXER HVOLPAR RAKK
AR  VIKNA GAMLIR MEÈ ¾TTBËK FR¹
¥SHUNDUM OG BËLUSETTI ËSKA EFTIR GËÈU
HEIMILLI 5PPL Å S  

6IÈHALDSVIRKNI EHF
«SKUM EFTIR FYRIR   HERBERGJA
ÅBÒÈI ¹ HÎFUÈBORGARSV¾ÈINU
FYRIR STARFMENN OKKAR Å LANGTÅMA
LEIGU ®RUGGAR GREIÈSLUR
5PPPLÕSINGAR Å SÅMA  

"R¹ÈVANTAR JA HERB ÅBÒÈ Å  EÈA 
REGLUSEMI GËÈRI UMGENGNI HEITIÈ OG
ÎRUGGUM GREIÈSLUM 5PPL S 
4IL SÎLU FALLEGUR SKENKUR XX 
3K¹PUR XX ÒR KIRSUBERJAVIÈ
6ERÈ ÖÒS 3  
!NTIK HORNSK¹PUR TIL SÎLU ( "R
  ÒT FR¹ HORNUM 4ILBOÈ ËSKAST
3  

ÈISLEGIR -ALINOIS HVOLPAR TIL SÎLU
5NDAN ¥SL -EISTURUM 3KR (2&) OG ÎRM
&R¹B¾RIR VINNU OG FJÎLSK HUNDAR 5PPL
 OG WWWISMALINOIS

"ARNAVÎRUR

-IÈALDRA REGLUS KONA ËSKAR EFTIR LÅTILLI
ÅB EÈA GËÈU HERB MEÈ SÁR BAÈI Å  ¹R
(ELST Å 6ESTURB 3  

4IL SÎLU 'ÎNGUGRIND OG 'RACCO BÅLSTËLL
MEÈ BASE SELST SAMAN ¹  Ö 5PPL Å
SÅMA 

"ÅLSKÒRSSALA AÈ -EL¹SI  'ARÈAB¾
LAU OG SUN   'ERIÈ GËÈ KAUP
S

$ÕRAHALD

¶AÈ ERU TVEIR EFNILEGIR RAKKAR EFTIR
UNDAN MARGFÎLDU MEISTURUNUM ,ÅNU
OG -AX &ANTA DI !LTOBELLO X 2AINBOW
DI !LTOBELLO !LLAR N¹NARI UPPL ¹ WWW
AEGISHJALMSCOM EÈA Å SÅMA  
4IL SÎLU LITLIR OG FALLEGIR #HIHUAHUA HVOLP
AR 5PPL Å S  

«ÈUR FR¹ "RÒN

«ÈUR VERÈUR Å (ÒNAVATNSSÕSLU Å SUMAR
,AUS PL¹SS 6ERÈ ÖÒS VSK 5PPL Å S
    
3VÎRT ,ABARADORTÅK TIL SÎLU Ë¾TTBËK
ARF¾RÈ  VIKNA GÎMUL UPPL Å SÅMA
 
 LOÈNIR KETLINGAR F¹ST GEFINS 2ÒML 
VIKNA KASSAVANIR 5PPL Å S  
4IL SÎLU YNDISLEGIR #HIHUAHUA 5PPL Å S
 
5NGVERSKIR VIZSLU HVOLPAR TIL SÎLU
&R¹B¾RIR VEIÈI OG FJÎLSKYLDUHUNDAR
"ENDA OG S¾KJA 4ILBÒNIR TIL AFHENDINGAR
 MAÅ TTBËK FR¹ (2&¥ 6ERÈ 
3ÅMI 

2EGLUSÎM SYSTKINI UTAN AF LANDI ËSKA
EFTIR JA HERBERGJA ÅBÒÈ TIL EINS ¹RS LAUSA
SEM FYRST %RUM SKËLAFËLK 3KILVÅSUM
GREIÈSLUM HEITIÈ OG FYRIRFRAMGREIÈSLU
EF ËSKAÈ ER 3ÅMAR  EÈA

(JËN MEÈ BÎRN ËSKA EFTIR   HERB
ÅBÒÈ TIL LEIGU FR¹  JÒNI ¹ ¹RBORGARSV¾È
INU 3VÎR SENDIST ¹ GUDDAG VISIRIS

4IL SÎLU LÅTILL RAFMAGNS JEPPI  S¾TI F  
¹RA KR  5PPL Å S 

(EIMILIÈ

TTU TIL EFNI Å SÎKKUL UPPSL¹TT (AFÈU
SAMBAND Å   ¶R¹INN

6EGNA BREYTTRA AÈST¾ÈNA ER YNDISLEG
'OLDEN ,ABRADOR 2ETRIVER TÅK TIL SÎLU
6ERÈ  ÖÒS 5PPL Å S  
4IL SÎLU 6ORSTEH HUNDUR HLÕÈINN OG BLÅÈ
UR VERÈUR EINUNGIS L¹TIN TIL VEIÈIMANNS
5PPL Å S  

«SKUM EFTIR AÈ TAKA ¹ LEIGU SEM FIRST 
HERB ÅBÒÈPARHÒSRAÈHÒS EÈA EINBÕLI
3KILVÅSUM GREIÈSLUM HEITIÈ 5PPL Å S
    
 MANNA REGLUSÎM FJÎLSK MEÈ TRAUST
AR OG SKILVÅSAR GREIÈSLUR BR¹ÈVANTAR
HÒSN¾ÈI EÈA JÎRÈ MEÈ NOTH¾FUM
HÒSAKOSTI ¹ 3TAÈSETNING SKIPTIR ENGU
,ANGTÅMALEIGA 6IÈ ERUM ALVÎN ÎLLUM
SVEITASTÎRFUM OG GETUM AÈSTOÈAÈ VIÈ
SAUÈBURÈ HEYSKAP OG MARGT FL EF HÒS
N¾ÈI ER TIL STAÈAR !LLAR N¹NARI UPPL Å S
 
2EGLUSAMT PAR MEÈ UNGBARN ËSKAR
EFTIR AÈ TAKA ¹ LEIGU ÅBÒÈ ¹ SV¾ÈI
   S 
5NGT PAR MEÈ BARN ËSKA EFTIR CA 
FM ÅBÒÈ ¹ BARNV¾NUMSTAÈ ¹ STËR 2VK
SV¾ÈINU 3KILVÅSUM GREIÈSLUM HEITIÈ OG
MEÈM¾LI EF ËSKAÈ ER &REYJA  
4IL LEIGU  HERB ÅBÒÈ  FM ¹ SV¾ÈI
 MEÈ HÒSGÎGUM FR¹ MEÈ 
 «SKA EFTIR VERÈ TILBOÈI 5PPL MEÈ
NAFNI TILBOÈI OG TRYGGINGU 3ENDIST ¹
HOLMARS SIMNETIS FYRIR ÖRIÈJUDAGINN
 MAÅ

HÚSNÆÐI

(ÒSIÈ ER Å LANDI (ALLKELSHËLA Å
'RÅMSNESI 6ÅÈILUNDUR  (ÒSIÈ
ER  FM OG ER HEILS¹RSHÒS 
SVEFNHERB STOFA ELDHÒS SNYRT
ING FORSTOFA OG GEYMSLA FYRIR
GARÈYRKJU¹HÎLD (ÒSIÈ ER PAN
ELKL¾TT AÈ INNAN HEITT OG KALT
VATN RAFMAGNSKYNDING (ÒSIÈ
ER ¹ LEIGULËÈ TIL  ¹RA &OKHELT
 FM BJ¹LKAHÒS ER VIÈ HLIÈINA ¹
HÒSINU SEM SETT VAR UPP 
3TEYPTAR HAFA VERIÈ UNDIRSTÎÈUR
UNDIR SËLPALL SEM TENGIR B¾ÈI
HÒSIN -IKILL GRËÈUR ER ¹ LAND
INU SEM ER  HA -IKIÈ ER AF
  M H¹UM ÎSPUM OG STËRUM
GREINTRJ¹M 'OTT BÅLAST¾ÈI FYRIR
CA   BÅLA
5PPL Å S     
/PIÈ HÒS NK SUNNUDAG MILLI
KL  

%INSTAKLINGSÅB ËSKAST ¹ LEIGU Å 2VK FR¹
 -IÈALDRA KK REYKLAUS LÎGGILT
UR HÒSLEIGUSAMNINGUR 5PPL Å S 


)ÈNAÈARMENN EHF

6ANTAR SMIÈI SMÅÈANEMA OG VERKA
MENN 5PPL Å S   EÈA IMENN
IMENNIS

!KTU 4AKTU
!KTU 4AKTU ,EITAR EFTIR STARFS
FËLKI Å  VAKTAVINNU OG
HLUTASTARFI !ÈEINS REGLUSAMT OG
DUGLEGT FËLK KEMUR TIL GREINA %F
ÖÒ VILLT VINNA ¹ SKEMMTILEGUM
OG LÅFLEGUM VINNUSTAÈ Ö¹ ER
ÖETTA RÁTTI STAÈURINN FYRIR ÖIG
5MSËKNIR ¹ AKTUTAKTUIS

3TARFSMENN ËSKAST
4IL ÒTIVERKA GËÈ LAUN OG MIKIL
VINNA
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

4IL SÎLU  FM EIGNARLËÈ Å LANDI
-ÕRARKOTS Å 'RÅMSNESI MÎGULEIKI AÈ
TAKA BÅL UPPÅ TILBOÈ ËSKAST 5PPL Å SÅMA


4IL LEIGU SUMARHÒS ¹ 3TOKKSEYRI 0L¹SS
FYRIR   MANS FULLBÒIÈ MRÒMFÎTUM
NUDDPOTTUR FYRIR  MANS ,EIGIST Å VIKU
EÈA HELGAR LEIGU .¹NARI UPPL INN ¹
GISTINGARIS

!TVINNUHÒSN¾ÈI
'ET HAFT TIL LEIGU   FM IÈNAÈARPL¹SS
 MÅN SUNNAN (AFNAFJARÈAR 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

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

3UMARGISTING Å 2VK

 (ERB NÕ ÅBÒÈ FULLBÒINN HÒSGÎGNUM
  RÒM ADSL N¾TUR EÈA FL 0ANTIÈ
TÅMALEGA (EIMAS EYJASOLIBUDIRIS 3
    

ATVINNA
!TVINNA Å BOÈI

.-3+%)¨

(ÒSN¾ÈI Å BOÈI
3TÒDIO ÅBÒÈ Å  2VK -EÈ HÒSSGÎGN
UM ÅSSK¹P ÖVOTTAVÁL !LLT INNIFALIÈ ,AUS
FR¹ JÒNI 6ERÈ Ö3

3UMARBÒSTAÈIR

(ÒSIÈ ER  FM OG AÈ MESTU
FR¹GENGIÈ VANTAR INNRÁTTINGAR
OG GËLFEFNI  +OMIN VERÎND
RAFMAGN FATASK¹PAR OFL
"YGGT AF NEMUM Å LEIÈSÎGN
MEISTARA (ÒSIÈ ER TIL SÕNIS
VIÈ 6ERKN¹MSHÒS HORNI ¹
3KËLABRAUT6ESTURGÎTU 
.¹NARI UPPLÕSINGAR OG SÕNING
¹ HÒSI 3IGURGEIR   OG
3TEINI   4EKIÈ ER VIÈ
TILBOÈUM TIL  MAÅ 

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

3HELLSK¹LINN 2EYÈARFIRÈI
2EKSTUR 3HELLSK¹LANS ¹
2EYÈARFIRÈI ER LAUS TIL UMSËKNAR
µMSIR MÎGULEIKAR ERU TIL AÈ
BYGGJA UPP GËÈAN REKSTUR OG
TAKA AÈ SÁR UMSJËN MEÈ ELDS
NEYTISSÎLU OG SÎLU ¹ REKSTRAR
VÎRUM FYRIR 3KELJUNG
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITA )NGVI
* )NGVASON REKSTRARSTJËRI
3HELLSTÎÈVA EÈA 2EBEKKA
)NGVARSDËTTIR STARFSMANNA
STJËRI Å SÅMA  
5MSËKNIR BERIST 3KELJUNGI HF
(ËLMASLËÈ   2EYKJAVÅK
EÈA ¹ RI SKELJUNGURIS
5MSËKNAREYÈUBLÎÈ M¹ FINNA ¹
HEIMASÅÈUNNI WWWSKELJUNG
URIS

3UMARHÒS Å 3VÅNADAL
'L¾SILEGT M FULLBÒIÈ JA
H¾ÈA HEILS¹RSHÒS ¹ STEYPTUM
SÎKKLI MEÈ STEYPTRI GËLFPLÎTU
(ITAVEITA OG GËLFHITI ER Å HÒSINU
 M LEIGULËÈ TIL  ¹RA
(ÒSIÈ SKIPTIST  NEÈRI H¾È ER
FORSTOFA BAÈHERBERGI  SVEFN
HERBERGI BORÈSTOFASTOFA OG
ELDHÒS  EFRI H¾È ER  STËRT
SVEFNHERBERGI OG STËRT ALRÕMI
3TUTT ER Å  GOLFVELLI OG  VEIÈI
VÎTN  MÅN AKSTUR FR¹ 2VK
&REKARI UPPLÕSINGAR VEITTAR Å
SÅMUM   OG  
6ERÈ KR   MILLJËNIR

"AKARÅIÈ HJ¹ *ËA &EL
"AKARÅIÈ OG S¾LKERAVERSLUN *ËA
&EL +LEPPSVEGI 6ANTAR HRESST
OG DUGLEGT STARFSFËLK 4VÅSKIPTAR
VAKTIR %INNIG LAUS STÎRF UM
HELGAR HENTAR VEL SKËLAFËLKI
5PPL F¹ST HJ¹ ,INDU Å SÅMA
  EÈA ¹ STAÈNUM
+LEPPSVEGI "AKARÅIÈ (J¹ *ËA
&EL +LEPPSVEGI 

3TARFSFËLK ËSKAST Å SAL ¹ VEITINGAHÒS Å
(AFNARFIRÈI 5PPL Å S  
2¾STINGAR 4RAUSTUR OG STUNDVÅS STARFS
MAÈUR ËSKAST Å  STARF SEM FYRST
6INNUTÅMI   VIRKA DAGA 5MSËKNIR
SENDIST ¹ 3JÒKRAÖJ¹LFUN !FL "ORGARTÒNI 
EÈA ¹ AFL ISLANDIAIS

«SKA EFTIR ÖJËNUM OG AÈSTOÈARFËLKI
Å VEITINGASAL +VÎLD OG HELGARVINNA
2AUÈAR¹ 3TEIKHÒS SÅMI   
 
3TARFSFËLK ËSKAST TIL R¾STINGA   Å VIKU
3VEIGANLEGUR VINNUTÅMI 5PPL Å S 


"ËNUSVIDEO ,AUGAL¾K

«SKUM EFTIR STARFSFËLKI Å KVÎLD OG HELG
ARVINNU %INNIG STARFSFËLK TIL AÈ LEYSA AF
Å SUMAR Å DAGVINNU ¶ARF AÈ GETA BYRJAÈ
STRAX !ÈEINS HÎRKUDUGLEGT STUNDVÅST OG
¹REÈANLEGT FËLK KEMUR TIL GREINA  ¹RA
OG ELDRI 5PPL Å S   *ENNÕ
6ANUR MAÈUR ËSKAST ¹ JARÈÕTU STRAX
5PPLÕSINGAR Å SÅMA    


2AFVIRKJAR

3TEINSTEYPUSÎGUN OG
KJARNABORUN
«SKA EFTIR STARFSMANNI Å STEIN
STEYPUSÎGUN OG KJARNABORUN
5PPLÕSINGAR Å S  

 3MIÈIR 'ETUM TEKIÈ AÈ OKKUR SËL
PALLASMÅÈI Å MAI OG JÒNÅ Å AUKAVINNU
ERUM VANIR OG DUGLEGIR 3

(LUTASTARF
3TARFSDAMA ËSKAST Å HLUTASTARF Å
LÅTILLI VERSLUN ¹ ,AUGARVEGINUM
5PPLÕSINGAR ¹ STAÈNUM !LLT
3MART ,AUGAVEGI  OG Å SÅMA
 

&JÎLVERK VERKTAKAR EHF
«SKA EFTIR AÈ R¹ÈA VANANN
MANN ¹ HJËLAGRÎFU -IKIL VINNA
'ËÈ LAUN FYRIR RÁTTANN MANN
5PPL Å S   4RAUSTI 
  'UÈMANN

(ÒSASMÅÈAMEISTARA VANTAR SMIÈ LAG
HENTAN AÈSTOÈARMANN EÈA L¾RLING 3
 
3ÎLUMAÈUR ËSKAST Å HEILDSÎLU ¹
(ÎFUÈBORGARSV¾ÈINU ®RT VAXANDI FYRIR
T¾KI VANTAR GËÈANN STARFSMANN Å VINNU
3TARFIÈ FELST Å SÎLUSTÎRFUM SEM OG LAGER
STÎRFUM 3UMARVINNA OG FRAMTÅÈARSTARF
KEMUR TIL GREINA 5MSËKNIR SENDIST MEÈ
TÎLVUPËST Å RVK GLOFIIS EÈA Å SÅMA 

6ILT ÖÒ KYNNA ,2 HEILSU OG SNYRTIVÎRUR
(AFÈU SAMBAND 3ÅMI  

!U PAIR ËSKAST

 SUÈURLAND 5PPL Å S  

2¹ÈSKONA ËSKAST

%INST¾ÈUR FAÈIR MEÈ  BÎRN ËSKAR EFTIR
R¹ÈSKONU Å SVEIT 5PPL Å S 
3TARFSKRAFTUR ËSKAST VIÈ ÒTKEYRSLUSTÎRF
MIKIL VINNA 5PPL VEITIR (RANNAR Å S
 

(RESSINGARSK¹LINN
!USTURSTR¾TI
,ANGAR ÖIG TIL AÈ VINNA ¹
SKEMMTILEGUM VINNUSTAÈ ÖAR
SEM GOTT VIÈMËT SKIPTIR M¹LI
6ANTAR AÈSTOÈARMANN Å ELDHÒS
ÖARF AÈ HAFA EINHVERJA REYNSLU
5PPLÕSINGAR ¹ STAÈNUM EÈA
SENDIÈ UPPLÕSINGAR ¹ VALDI
HRESSOIS

6ANTAR ÖIG GËÈAR TEKJUR

«SKUM EFTIR AÈ R¹ÈA STARFS
FËLK SEM VILL VERÈA HLUTI AF
OKKAR ÎFLUGU LIÈSHEILD SEM
ANNAST ALDRAÈA ¹ HJÒKRUNAR
HEIMILINU +LAUSTURHËLUM ¹
+IRKJUB¾JARKLAUSTRI
5M ER AÈ R¾ÈA SUMARAFLEYSING
AR OG FRAMTÅÈARSTÎRF
5PPLÕSINGAR VEITIR HJÒKRUNAR
FORSTJËRI Å SÅMA   EÈA
 

&YRIRT¾KI Å FERÈAÖJËNUSTU ËSKAR EFTIR
BIFREIÈASTJËRUM MEÈ ÎKURÁTTINDI FYRIR
HËPBIFREIÈAR UPPL Å SÅMA  
OG  

"" 2AFVERKTAKAR ËSKA EFTIR MÎNNUM
MEÈ SVEINSPRËF Å SNIRTILEGA OG Ö¾GI
LEGA INNIVINNU .EMAR EÈA MENN MEÈ
STARFSREYNSLU KOMA EINNIG TIL GREINA
3ANNGJÎRN LAUN Å BOÈI EINNIG FYLGIR BÅLL
OG SÅMI 5PPL Å SÅMA   "IRGIR

#ALL *OAO TLF  

3TARFSFËLK ËSKAST ¹
+IRKJUB¾JARKLAUSTUR

6EGNA MIKILLA ANNA VANTAR STUNDVÅST OG
¹BYRGT FËLK Å VINNU   TÅMA VAKTIR Å 
DAGA OG FRÅ Å  DAGA "¾ÈI KARLMENN OG
KVENFËLK ¹ ALDRINUM   ¹RA 5PPL
GEFUR %INAR S   E KL 

3TARFSFËLK ËSKAST Å VETINGASÎLUNA Å GOLF
SK¹LUM ¹ 3ELTJARNARNESI .+ TIL MIÈJAN
SEPT 6AKTAVINNA 5PPL Å S  

.Ò ER RÁTTI TÅMINN TIL AÈ BREYTA
TIL

3UMARHÒS TIL FLUTNINGS

®RYGGISG¾SLAN EHF ËSKAR
EFTIR STARFSFËLKI

«SKUM EFTIR AÈ R¹ÈA BLIKKSMIÈ TRÁSMIÈI
OG LAGHENTA AÈSTOÈARMENN EINNIGN
NEMA Å BLIKKSMÅÈI 5PPL Å S  
  

STARFIS
¥ FYRSTA SINN ¹ ¥SLANDI 'ORDON 3ETTER
HVOLPAR ÒR ÖEKTUSTU VEIÈILÅNUM .OREGS
OG $ANMERKUR MEÈ ¾TTBËK FR¹ (2&¥
GËÈ HEIMILISHUNDAR !FHENDINGARTÅMI
 JÒNÅ EÈA SAMKOMULAG HUGASAMIR
HAFIÈ SAMBAND Å SÅMA  

6EITINGASTAÈUR AUSTUR ¹ LANDI ËSKAR EFTIR
AÈ R¹ÈA -ATREIÈSLUMANN FRKVSTJ 


"LIKKSMÅÈI IÈNAÈARMENN

4IL 3ÎLU 3UMARHÒSA,ËÈ %IGNARLËÈ
Å 'RÅMSNESI 3TUTT &R¹ ¶RASTARLUNDI CA
 -ÅN !KSTUR &R¹ ¶RASTAR,UNDI 
(EKTARAR VERÈ  -ILLS HVÅLANDI
 5PPL Å S   ¶RÎSTUR
%ÈA   RNI

2ËLEGT OG REGLUSAMT PAR ËSKAR EFTIR
ÅBÒÈ TIL LEIGU Å JÒNÅ ¹GÒST MEÈ EÈA ¹N
HÒSGAGNA 4OPP UMGENGNI OG SKILVÅSUM
GREIÈSLUM HEITIÈ 3  
¥BÒÈ ËSKAST REGLUSEMI SNYRTIMENNSKU
OG GËÈRI UMHIRÈU LOFAÈ 2EYKIR EKKI 3
 

3TARFSFËLK ËSKAST Å VAKTAVINNU ¹ VEIT
INGASTAÈÅSBÒÈ Å (AFNARF 5PPL Å S
 

3UMARHÒS TIL SÎLU

/KKUR VANTAR FËLK TIL ÖESS AÈ
SELJA ¹SKRIFTIR 4ÅMAKAUP OG
BËNUS
(AFÈU SAMBAND Å SÅMA 


!TVINNA ËSKAST
²TVEGUM STARFSFËLK FR¹
0ËLLANDI OG 0ORTÒGAL
Å EFTIRTALIN STÎRF  3MIÈI
-ÒRARA 0ÅPARA 2AFVIRKJA
6ÁLVIRKJA -EIRAPRËFSBÅLSTJËRA
4¾KJASTJËRNENDUR 6ERKAMENN
(JÒKRUNARFËLK OG ÎNNUR STÎRF SAM
KV¾MT ËSKUM ATVINNUREKANDA
3!3 3TARFSMANNALEIGAN 5PPL
GEFUR 3VERRIR Å S 
KK VANTAR GËÈA SVINNU 3TÒDENT
SVEINSP GARÈYRKJU EKKI M BÅLP
3

6ÁLSTJËRI ËSKAST ¹  TONNA LÅNUB¹T
UPPLÕSINGAR OG FYRIRSPURNIR SENDIST ¹
BEITA VISIRIS

TILKYNNINGAR

"EITNINGARFËLK ËSKAST HÒSN¾ÈI Å BOÈI
UPPLÕSINGAR OG UMSËKNIR SENDIST ¹
BEITA VISIRIS

4ILKYNNINGAR

-ARKAÈS OG RITSTJËRI

6EFURINN PLÒSIS 888 SAMFÁLAG ÅSLEND
INGA ¹ NETINU VILL R¹ÈA MARKAÈS OG
RITSTJËRA &REKARI UPPL ¹ WWWPLÒSIS
3J¹ !TVINNA Å BOÈI 

3ÅMADÎMUR ËSKAST

2AUÈA 4ORGIÈ LEITAR SAMSTARFS VIÈ GLAÈ
LYNDAR SÅMADÎMUR .¹NARI UPPLÕSINGAR
¹ WWWRAUDATORGIDIS

$JARFAR UPPTÎKUR ËSKAST

2AUÈA 4ORGIÈ VILL KAUPA DJARFAR UPPTÎKUR
KVENNA .¹NARI UPPL ¹ WWWRAUDATORG
IDIS OG Å S  

,OKAÈ VEGNA KOSNINGA
¥ TILEFNI KOSNINGA Å DAG VERÈUR
VERSLUN OKKAR OG ÖJËNUSTUSÅMI
LOKAÈUR %N H¾GT ER AÈ HRINGJA Å
NEYÈARSÅMA  
WWWMEINDYRAVARNIRIS

,!5'!2$!'52  MAÅ 
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LIND

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

4IL SÎLU ER EIGNIN
-AGNEA 'ÅSLADËTTIR ER TEKIN TIL STARFA
HJ¹ (¹RGREIÈSLUSTOFUNNI #REATIVE
3MIÈSBÒÈ  'ARÈAB¾ 3ÅMI 
 "ÕÈ GAMLA OG NÕJA VIÈSKIPTAVINI
VELKOMNA (LAKKA TIL AÈ SJ¹ YKKUR 

4APAÈ

Dverghólar 14
800 Selfoss
LAUS STRAX

Verð: 28.900.000

Gunnar
Sölufulltrúi

Stærð: 146,6 m²
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2001
Brunabótamat: 23,7
Bílskúr: 28 m²

822 3702

Glæsilegt 118,6 fm parhús ásamt 28 fm bílskúr.Forstofa er með flísum á gólfi og skápum- inn af forstofu
er herbergi með parketi á gólfi.Eldhús er með dökkri innréttingu með miklu skápaplássi.Stofa og eldhús
eru samliggjandi og mikil lofthæð.Stofa er björt með flísum á gólfi- útgengt er í garð.Baðherbergi er með
flísum á gólfi, sturtuklefi og innrétting. Gert er ráð fyrir hornbaðkari.Barnaherbergi með parketi á gólfi og
skáp.Hjónaherbergi er rúmgott með stórum skápum.Innangengt er í bílskúr úr þvottahúsi

&UNDIÈ

gv@remax.is

Vignir Már
Sölufulltrúi

"ÎGGVISSTAÈIR VIÈ $ALVÅK
5M ER AÈ R¾ÈA  FM RÕMI ¥BÒÈ UM  FM
6ERKST¾ÈI  FM «INNRÁTTAÈ RÕMI Å RISI CA  FM
®RSTUTT FR¹ DALVÅK  M  KM Å GOLFVÎLL +JÎRIÈ T¾KIF¾RI
FYRIR Ö¹ SEM VILJA KOMA SÁR UPP EIGIN REKSTRI

5PPLÕSINGAR GEFUR 4ORÙ Å SÅMA  

865 4039
vignir@remax.is

!46)..!

6ANTAR ÖIG GËÈAR TEKJUR
/KKUR VANTAR FËLK TIL ÖESS AÈ SELJA
¹SKRIFTIR 4ÅMAKAUP OG BËNUS

¶ESSI BANGSI TAPAÈIST ¹ SV¾ÈINU FR¹
-¹LI-ENNINGU
,AUGARVEGI
OG
NIÈUR AÈ ,¾KJARGÎTU SL SUNNUDAG
(EFUR MIKIÈ TILFINNINGARLEGT GILDI
&UNDALAUN  ÖÒS 3  

(AFÈU SAMBAND Å SÅMA  

µMISLEGT

 STGR

%NGAR SKULDIR (¾RRI
TEKJUR

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

6ANTAR GËÈAN BÅL Å DAG FYRIR  KR STAÈGREITT

5PPLÕSINGAR Å S  
%INKAM¹L

Háseti
Vanur háseti óskast á beitningavélaskipið
Kristrúnu RE-177 frá Reykjavík.
Uppl. Í símum 852-3089 & 520-7306
VANTAR ÞIG
VANA SMIÐI?
F í t o n / S Í A

Höfum milligöngu um að útvega
innlenda sem erlenda starfsmenn
fyrir ýmsar greinar atvinnulífsins
Er starfsmannaleiga rétta
lausnin fyrir þig?
STARFSMANNAMIÐLUN

«SKA EFTIR VEÈI SEM SVARAR   MILLJËN
UM 3  

VOOT STARFSMANNAMIÐLUN • HAFNARGATA 90
230 REYKJANESBÆR • SÍMI 581 2222 • WWW.VOOT.IS

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

Höfum milligöngu um að útvega
innlenda sem erlenda starfsmenn
fyrir ýmsar greinar atvinnulífsins

!UGLÕSING UM SKIPULAG Å +ËPAVOGI

!UÈBREKKA   SLÁTTAR TÎLUR 
"REYTT AÈALSKIPULAG
4ILLAGA AÈ BREYTTU !ÈALSKIPULAGI +ËPAVOGS  
SEM STAÈFEST VAR  DESEMBER  AUGLÕSIST HÁR MEÈ
SKV  GR SKIPULAGS OG BYGGINGARLAGA NR  ¥
GREINARGERÈ !ÈALSKIPULAGSINS   SEM STAÈFEST
VAR  APRÅL  ER TEKIÈ FRAM AÈ FYRIRSJ¹ANLEGT ER AÈ
Å VAXANDI M¾LI KOMI TIL ENDURSKOÈUNAR ¹ LANDNOTKUN
¹ ELDRI ATVINNUSV¾ÈUM B¾JARINS SS ¹ +¹RSNESI OG
VIÈ !UÈBREKKU ¥ AUSTURB¾ +ËPAVOGS ¹ SV¾ÈI SEM
AFMARKAST AF !UÈBREKKU TIL NORÈURS 3KELJABREKKU TIL
VESTURS (AMRABREKKU TIL SUÈURS OG HÒSI VIÈ ,ÎNGU
BREKKU  TIL AUSTURS ER LANDNOTKUN BLANDA ATHAFNA
OG ÅBÒÈASV¾ÈIS ¥ GILDANDI SKIPULAGI ER GERT R¹È FYRIR
AÈ H¹MARKS ÅBÒÈAFJÎLDI SV¾ÈISINS SÁU  ÅBÒÈIR ¥ TIL
LÎGUNNI SEM HÁR ER LÎGÈ FRAM ER GERT R¹È FYRIR ËBREYTTRI
LANDNOTKUN EN AUKINNI NÕTINGU ¥BÒÈAFJÎLDI EYKST ÒR
 Å  EÈA UM  ÅBÒÈIR %KKI ERU SETTAR FRAM KVAÈIR
UM HLUTFALL ÅBÒÈA ¹ SV¾ÈINU NÁ UMFANG ATVINNUSTARF
SEMI Å GILDANDI SKIPULAGI 6IÈ UPPBYGGINGU SV¾ÈISINS

VANTAR ÞIG
VANA MÚRARA?

Er starfsmannaleiga rétta
lausnin fyrir þig?
STARFSMANNAMIÐLUN

VOOT STARFSMANNAMIÐLUN • HAFNARGATA 90
230 REYKJANESBÆR • SÍMI 581 2222 • WWW.VOOT.IS

VERÈUR KÎNNUÈ ÖÎRF FYRIR LEIKSKËLA ÖJËNUSTU OG OPIN
SV¾ÈI !ÈALSKIPULAGSBREYTING ÖESSI SEM UNNIN ER Å
SAMR¾MI VIÈ TILLÎGU AÈ DEILISKIPULAGI SEM ER Å FERLI
"REYTINGIN ER SETT FRAM ¹ UPPDR¾TTI Å MKV 
¹SAMT GREINARGERÈ DAGS Å MARS 
4ILLÎGURNAR VERÈA TIL SÕNIS HJ¹ "¾JARSKIPULAGI +ËPA
VOGS &ANNBORG   H¾È FR¹ KL  TIL 
M¹NUDAGA TIL FIMMTUDAGA OG ¹ FÎSTUDÎGUM FR¹ 
TIL  FR¹  MAÅ  TIL  JÒNÅ  %INNIG M¹
SJ¹ TILLÎGUNAR ¹ HEIMASÅÈU B¾JARINS
WWWKOPAVOGURIS  !THUGASEMDIR EÈA ¹BENDINGAR
SKULU HAFA BORIST "¾JARSKIPULAGI SKRIFLEGA EIGI SÅÈAR
EN KL  FIMMTUDAGINN  JÒNÅ  ¶EIR SEM
EKKI GERA ATHUGASEMDIR INNAN TILSKILINS FRESTS TELJAST
SAMÖYKKIR TILLÎGUNNI
3KIPULAGSSTJËRI +ËPAVOGS

VIÐ FELLSMÚLA

RAFMAGNSVERKFÆRI
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Birt með fyrirvara um prentvillur. Vörur geta verið uppseldar.
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Ný ævintýraleg verslun með allt til ferðalagsins

Polar sænskir eðalvagnar
- sjáðu með eigin augum
Hlaðið
aukabúnaði

Polar
Breiðustu og best einangruðu húsin
á markaðnum. Sænsk og sérhönnuð
fyrir norðlægar slóðir.

Ríkulegur staðalbúnaður, svo sem
sjónvarp, DVD/CD, örbylgjuofn,
ísskápur með frysti, bakkskynjari,
110 Watta sólarrafhlaða og Alde
hitakerfi í gólfi og rúðum.

Verð frá: 2.799.000 kr.

¨ 492+,!.$
¥"²!2 492+,!.$3 ERU 
MILLJËNIR
42²!2"2®'¨ 5M ÖAÈ BIL 
PRËSENT ÖEIRRA ERU MÒSLIMAR
ÖAR AF ERU UM  PRËSENT
SÒNNÅAR OG  TIL  PRËSENT
ALEVÅTAR 'YÈINGAR OG KRISTNIR
MINNIHLUTAHËPAR ERU AÈEINS
UM  PRËSENT ÅBÒANNA
45.'5-, .ÅUTÅU PRËSENT
ÅBÒANNA TALA TYRKNESKU 
PRËSENT KÒRDÅSKU OG  PRËSENT
ARABÅSKU
&,!4!2-, 4YRKLAND ER
 ÖÒSUND FERKÅLËMETRAR
(®&5¨"/2'). ER !NKARA
EN ST¾RSTA BORG LANDSINS ER
)STANBÒL
¶*«¨!24%+*52 NEMA UM
 MILLJÎRÈUM KRËNA EÈA
RÒMLEGA  ÖÒSUND KRËNUM
¹ MANN
4YRKLAND ER ¶).'"5.$)¨
,µ¨6%,$) ARFTAKI GAMLA
4YRKJAVELDISINS ,ÕÈVELDIÈ VAR
STOFNAÈ  OKTËBER ¹RIÈ 
AF -USTAFA +EMAL !TATÔRK
SEM FR¹ UPPHAFI LAGÈI RÅKA
¹HERSLU ¹ AÈ RÅKISVALDIÈ V¾RI
ËH¹È TRÒARBRÎGÈUM
&/234)32¨(%22! ER
2ECEP 4AYYIP %RDOGAN LEIÈTOGI
2ÁTTL¾TIS OG ÖRËUNARFLOKKSINS
!+0 SEM ER MEÈ
HREINAN MEIRIHLUTA ¹ ÖINGI
&LOKKURINN ¹ R¾TUR AÈ REKJA
TIL STJËRNM¹LAFLOKKS RËTT¾KRA
MÒSLIMA EN HEFUR FJARL¾GST
ÖANN UPPRUNA SINN ¾ MEIR
&/23%4).. !HMET .ECDET
3EZER ER FYRRVERANDI DËMARI
OG HEFUR LAGT ¹HERSLU ¹ AÈ
VERNDA HINA VERALDLEGU
STJËRNSKIPAN GEGN ÅSLÎMSKUM
¹HRIFUM

Hlaðið
aukabúnaði

Rockwood
ENNEMM / SÍA / NM27633

landsþingi. Í kosningunum 2002
gerðist það að aðeins tveir flokkar náðu yfir þennan háa þröskuld.
Því duttu mjög mörg atkvæði niður
dauð og deildust á þessa tvo flokka.
Þannig kom það til að AKP-flokkurinn fékk 66 prósent þingsæta
þótt kjörfylgið hafi aðeins verið 34
prósent.
„Fulltrúalýðræðiskerfi
Tyrklands er í kreppu,“ hefur APfréttastofan eftir Rasit Kaya,
stjórnmálafræðingi við háskóla í
Istanbúl. Hann metur það svo að
vegna
tíu-prósenta-þröskuldarins eigi yfir helmingur Tyrkja sér
enga eigin fulltrúa á þingi.
Úr ýmsum hornum tyrknesks
samfélags hafa því komið fram
óskir um allsherjarendurskoðun kerfisins. Erdogan hefur ekki
legið á þeirri skoðun sinni, að
hann hneigist til þess að koma á
kerfi sem líkist meira forsetaræðiskerfi á borð við það sem við
lýði er í Bandaríkjunum. Sterkara
framkvæmdavald sé nauðsynlegt
til forða því að óeining á þingi lami
stjórnkerfið, eins og svo oft hefur
gerzt á liðnum árum í Tyrklandi.
Það er ef til vill vegna þessa yfirlýsta vilja Erdogans sem Ahmet
Necdet Sezer, fráfarandi forseti
sem er „harður kemalisti“ og fyrrverandi dómari, hefur haldið því
opnu að hann kynni að beita neitunarvaldi gegn stjórnarskrárbreytingunni um þjóðkjör forseta.
Hann álítur þá breytingu ekki
tímabæra undir ríkjandi kringumstæðum. Ekki er heldur samkomulag um hvort unnt sé að láta forsetakosningar fara fram um leið
og þingkosningarnar 22. júlí.
Hins vegar horfir Erdogan af
mesta jafnaðargeði fram á þingkosningarnar fram undan; hann er
þess fullviss að þær muni aðeins
styrkja umboð flokks síns til að
halda um stjórnartaumana. Hinir
flokkarnir eru því þegar byrjaðir
að smíða með sér ný bandalög í því
skyni að freista þess að hindra að
það gerist. N

Sterkbyggðu fellihýsin sem
reynst hafa frábærlega á Íslandi.

Ríkulegur staðalbúnaður, svo sem
Swing eldhús, ísskápur, rafm.vifta,
álfelgur, geislaspilari, rafmagnslyftibúnaður, upphitaðar dýnur og
hljóðlát miðstöð.

Verð frá 1.299.000 kr.
Fortjöld
Corsican

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

Fylgihlutir
Stútfull búð af frábærum
fylgihlutum fyrir ferðalagið.

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

Fyrir fellihýsi
Mini weekender: 39.900 kr.
PDQ 2,5 m: 59.900 kr.
PDQ 2,9 m: 79.900 kr.
Fyrir hjólhýsi
Mini weekender: 39.900 kr.
PDQ 3,5 m: 69.900 kr.
Corsican: Verð frá 109.900 kr.
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IÈ  'EIR VAR Ö¹ FORS¾TISR¹ÈHERRA Å STJËRN 3J¹LFST¾ÈISFLOKKS OG
&RAMSËKNARFLOKKS EN AÈ KOSNINGUM LOKNUM MYNDAÈI &RAMSËKNAR
FLOKKUR STJËRN MEÈ !LÖÕÈUFLOKKI OG !LÖÕÈUBANDALAGI
-9.$'6!

¥ "%)..) 3JËNVARPIÈ EFNDI TIL KOSNINGA
VÎKU Å BEINNI ÒTSENDINGU ÖEGAR ATKV¾ÈI
Å KOSNINGUNUM Å JÒNÅ  VORU TALIN
3TJËRN 3J¹LFST¾ÈISFLOKKS OG !LÖÕÈUFLOKKS
6IÈREISNARSTJËRNIN UNDIR FORS¾TI "JARNA
"ENEDIKTSSONAR HÁLT VELLI +L¾ÈABURÈUR
MYNDATÎKUMANNANNA ER ATHYGLISVERÈUR
ÖEIR ERU ST¾LLEGRI Å TAUINU EN NÒ TÅÈKAST
-9.$-!8

Það er kosið í dag

L

andsmenn ganga að
kjörborðinu í dag og
kjósa fólk til setu á löggjafarþinginu næstu
fjögur árin. Kosningarnar nú eru hinar
nítjándu á lýðveldistímanum og
hinar 39. síðan Ísland fékk stjórnarskrá og Alþingi varð löggjafarþing 1874.

3!-34)'! ¥ +*®2+,%&!.. 3TEINGRÅMUR (ERMANNSSON VAR FORS¾TISR¹ÈHERRA Å APRÅL
 Å RÅKISSTJËRN &RAMSËKNARFLOKKS !LÖÕÈUFLOKKS !LÖÕÈUBANDALAGS OG "ORGARA
FLOKKS (ÁR SÁST HANN STÅGA INN Å KJÎRKLEFA Å &LATASKËLA Å 'ARÈAB¾ ¹SAMT SYNI SÅNUM
'UÈMUNDI SEM NÒ ER Å FRAMBOÈI FYRIR 3AMFYLKINGUNA OG %DDU 'UÈMUNDSDËTTUR EIG
INKONU SINNI !LÖÕÈUFLOKKUR OG 3J¹LFST¾ÈISFLOKKUR MYNDUÈU STJËRN EFTIR KOSNINGARNAR
-9.$'6!

Á kjörskrá eru 221.368 og miðað
við hefðina má ætla að í kringum
200 þúsund manns nýti sér kosningaréttinn.
Sex flokkar eru í framboði og
bjóða fram samtals 36 lista í kjördæmunum sex. 756 manns eru á
framboðslistum.
Fyrir mörgum er dagurinn hátíðisdagur og klæða þeir hinir

sömu sig upp, spássera um bæinn
og sækja kosningakaffi. Aðrir
láta sér kosningarnar í léttu rúmi
liggja og skjótast á kjörstað á milli
annarra verkefna dagsins.
Kosningasagan er tryggilega
varðveitt á ljósmyndum og birtast
hér nokkrar myndir af kjördögum
fyrri ára.

,®'2%',5-%.. (!&! ,¥+! !4+6¨
)32¡44 (ANN HEFUR LÅKAST TIL SKOTIST AF
34524!¨ ²2 +*®2+!33!.5- 3TARFSMAÈUR KJÎRSTJËRNAR Å (AFNARFIRÈI GERIR KL¹RT TIL

TALNINGAR !TGANGURINN ER MIKILL OG RÁTT AÈ HAFA ERMARNAR UPPBRETTAR
-9.$*%.3 !,%8!.$%233/.
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¶RJ¹R NUNNUR
¹ KJÎRSTAÈ ¹RIÈ
 N¾GJAN
SKÅN ÒR ANDLITUM
ÖEIRRA

"%¨)¨ ¶AÈ VIRÈIST

LÁTT YFIR MANN
SKAPNUM SEM
BEIÈ EFTIR AÈ KOM
AST Å KJÎRKLEFANN Å
!USTURB¾JARSKËLA
 %INS OG JAFN
AN Å Ö¹ DAGA M¾TTI
FËLK Å SÅNU FÅNASTA
PÒSSI ¹ KJÎRSTAÈ
-9.$-!8

VAKTINNI ÖESSI TIL AÈ KJËSA 4AKIÈ EFTIR
ÎSKUBAKKANUM ¹ BORÈUNUM .Ò ERU
REYKINGAR Å KJÎRDEILDUM BANNAÈAR
-9.$-!8
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Annað og meira en bara orðin
Leikhúsmenn Evrópu myndu lýsa heimsókn breska leikhópsins Cheek by Jawl sem einum af hápunktum Listahátíðar í Reykjavík væri þeim kunnugt um að leið hans liggur hingað í vikunni. Flokkurinn sýnir Simbelínu eftir Shakespeare fjórum sinnum í
Þjóðleikhúsinu frá þriðjudagskvöldi fram á föstudag. Páll Baldvin Baldvinsson hitti stofnendur og listræna stjórnendur hópsins
einn morgun yfir kaffi, þá Declan Donnellan og Nick Ormerod.

N

okkuð langt er
síðan svo virtur
sjálfstæður leikhópur hefur komið
hingað og er þá
næst að minnast
Theatre de Complicite. Cheek er
þó nokkru eldri og hefur verið
að frá 1981 þegar þeir félagar og sambýlingar Nick Ormerod hönnuður og Declan Donnellan leikstjóri settu þennan farandleikflokk á stofn. Orðspor
þeirra félaganna óx hratt: þeir
unnu markvisst út frá reynslu
eldri leikflokka af svipaðri
stærð, leikhús skyldi færa stað
úr stað. Því varð einfaldleikinn
ráðandi í leikmynd, áhersla lögð
á búninga og leikstíl sem málaði
verkin og lýsti sér í einstaklega
skýrri textatúlkun og hreyfingu.
Þeir lögðu sig líka strax í upphafi
eftir sígildum textum og kunnu
þá list fljótt að láta verkin ríma
við samtíðina.

3TÎÈUGIR FERÈALANGAR
Þeir félagar litu hér við í vikunni:
að baki var dvöl í Bandarikjunum
og á móti þeim tók fjallahringur,
svali og sól. Þetta var fyrsta heimsókn þeirra til Íslands og þeir áttu
ekki orð til að lýsa undrun sinni.
Það var svolítið erfitt að vakna og
jetlaggið var enn í skrokknum.
Með vaxandi frægð þeirra og
viðurkenningu hafa opnast dyr.
Nú sækja þeir verkefni sín út fyrir
flokkinn og kynni þeirra af rússnesku leikhúsi hafa leitt il þess að
þeir standa nú að sviðsetningum í
Rússlandi og fara rússneski flokkurinn og sá enski víða um lönd.
Starfsemi sem þessi kallar á jarð-

bundna menn. Ferðalög stóran
hluta úr ári eru lýjandi og verklegur þáttur heimtar þrek af öllum
þátttakendum, stundum vikum og
mánuðum saman. Leikferðin vestanhafs hefur staðið í þrjá mánuði og á ferli flokksins hefur hann
leikið í 305 borgum í fimm heimsálfum og 40 þjóðlöndum.

%LDRI VERK FLËKNARI
Nick segir þessi löngu ferðalög hafa sína kosti. Lengsta ferð
þeirra hafi staðið í 18 mánuði en
verkefnavalið, áherslan á klassísk
eldri verk, leiði til þess að sýningarnar batni: „Meistaraverkin búa
yfir svo mörgum lögum af merkingu að það er stöðugt að koma eitthvað nýtt í ljós í svo löngum ferðum. Ný verk búa ekki yfir slíkum
eiginleikum, þeim gæðum. Kerfið
í Bretlandi er þannig núna að það
eru stóru leikhúsin sem panta ný
verk. Fyrir yngri flokka er sjaldgæft að fá ný verk í hendur nema
þeir hafi höfund innan sinna raða.“
Hann segir einfaldleikann sem
stafi af sýningum þeirra koma til
af þörf farandflokksins og ekki
síður vegna smekks þeirra. Þeir
kjósa einfaldan stíl og flest verkin
sem þeir sýna voru skrifuð fyrir
einfalda, jafnvel enga sviðsmynd.
Ferðalögin hafi marga kosti: eitt
sinn hafi þeir á þriggja vikna
tímabili leikið átján sinnum á ólíkum stöðum fyrir ólíka áhorfendur.
Það sé spennandi.
!ÈSTAÈA FARANDLEIKARA
Cheek by Jawl hefur lengst af
verið heimilislaus flokkur þótt
þau hafi jafnan sýnt í Donmarleikhúsinu í London og raunar litið

6).4µ2!,%)+52).. #)-"%,).% EFTIR 3HAKESPEARE GEYMIR MARGA FLETI SEM NÒTÅMAMÎNNUM HEFUR ÖËTTI FRËÈLEGT AÈ DRAGA FRAM

á það litla og fallega leikhús sem
sitt helsta skjól. Nú er að hefjast
önnur sýningartíð þeirra í Barbican-leikhúsinu í City þar sem Konunglegi Shakespeare-flokkurinn
hafði aðsetur um árabil. Þar sýndi
Vesturport Woyzeck í fyrra. Cheek
var boðið þar aðsetur um þriggja
ára skeið. Þeir leika á hinu firnastóra sviði og byggja þar áhorfendasvæði, líkt og stundum hefur
verið gert hér á stóra sviði Borgarleikhússins.

&J¹RMAGN FLOKKSINS
Flokkurinn var til skamms tíma
í þeim hópi sjálfstæðra leikhúsa
sem hafði langtíma styrktarsamninga, líkt og t.d. Hafnarfjarðarleikhúsið og Leikfélag Akureyrar hafa hér á landi. Þess utan voru
hópar sem fengu aðeins styrki til
einstakra verkefna, rétt eins og
hér. Nú fær Cheek rúmlega 300
þúsund pund í árlegan styrk eða
38 milljónir. Það dugar í ár segir
Nick til þess að sýna Cymbeline

og fá systurflokkinn rússneska til
Bretlands í sýningarferðalag með
Þrjár systur eftir Tjekov. Íslenskum leikhúsmönnum væri hollt
að líta til þess hvað Cheek fær í
styrk.

HRIFIN FR¹ 2ÒSSLANDI
Declan og Nick hafa um árabil
átt samstarf við rússneska leikara. Þeir voru að sýna í Finnlandi
og var þá bent á sýningar Malyleikhússins í St. Pétursborg sem
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„Þar er ekki ríkjandi sú ameríska
hugmynd að Júlía verði að vera
kornung. Það hefur enginn krakki
þroska til að leika Júlíu, til þess
þarf þroskaða konu,“ segir Declan.
„Við lifum þá tíma að það verður að
strípa allt af því sem kveikir ímyndunaflið. Leikhúsið má ekki lengur
vera annar veruleiki, þar verður allt
að vera sem líkast hversdagsleikanum. Það á allt að taka mið af leik í
sjónvarpi og kvikmyndum sem er
bara tiltekin tegund af stílfærslu í
leik. Þessa þróun má rekja gegnum
sögu kvikmyndarinnar. Ef við glötum hæfileikanum að nota myndlíkinguna þá verðum við heimsk.
Það er hættan við okkur eldri leikhúsmenn að missa hæfileikann til
að sjá hlutina í nýjum og snjöllum
myndlíkingum.“

!LDREI LEIKIÈ EINS MIKIÈ
FYRIR MANNKYNIÈ
Næsta verkefni þeirra er Troilius

og Cressida eftir Shakespeare. Ég
spyr þá um þá tilhneigingu ýmissa
leikflokka, íslenskra og erlendra,
sem taka gamla texta og skrifa þá
upp á nýtt. Declan svarar: „Bundið mál er okkur mikils virði því
þar höfum við myndmálið alls ráðandi og það gefur okkur viðspyrnu
í túlkun tilfinninga. Þar eru líka
stóru hlutverkin, stóru spurningarnar. Ég var að kenna í amerískum leikskólum í síðustu viku
og var að reyna að segja þeim að
leikurinn snýst ekki um það að
vera raunverulegur, leikurinn á
að beinast að öðru. Leikhúsið er á
öðru plani en raunveruleikinn, allt
gott leikhús stefnir á það, rétt eins
og bestu kvikmyndirnar frá þriðja
og fjórða áratugnum: þær eru ekki
raunsæjar heldur túlka raunveruleikann á öðru plani eins og allar
góðar sögur. Þær byggja allar á
stílfærðri tækni. Við þurfum að
fara á annað svið til að geta sagt

helstu mikilvægu sögurnar. Um
þessar mundir er fleira fólk að
njóta leiklistar að staðaldri, daglega, en á nokkrum öðrum tíma í
sögu mannsins. Mest af því sem
við sjáum í sjónvarpi er bara ýktur
framgangur, það er ekki leikur.
Þess vegna er bundið mál svo mikilvægt. Það neyðir okkur til að takast á við miklu flóknari veruleika
en við sjáum yfirleitt. Við eyðum
gríðarlegum tíma í vinnu með
bundið mál, tíma til að fá leikarana
til að temja sér það og skilja.“

5M VINNUNA
Nota þeir spuna mikið í vinnu
sinni? Aftur svarar Declan og
neitar: „Spuni getur af sér afar
sjálfhverfa túlkun og leikarinn
fer að telja sér trú um eitt og
annað sem er ekki í textanum,
merkingu sem er hans sjálfs en
sprettur ekki af persónunni sem
hann er að túlka. Ég nota aftur

mikið hljóðan leik, læt leikarana
fara hljóðlaust í gegnum atburðarásina og leggja alla áherslu á
merkingu í beitingu líkamans.
Ná merkingunni fram með líkamanum. Víst er margt í bundnu
máli flókið en leiktextinn er ekki
til þess fallinn að við skiljum allt.
Leikhús er ekki þess eðlis að við
eigum að skilja allt með skynseminni. Það höfðar til allra skynfæra og rétt eins margt í lífinu þá
eiga að vera þar hlutir, fyrirbæri
og hugsanir sem við skiljum ekki
heldur skynjum bara, óræðir og
fullir af furðum.“
Hann þagnar og heldur svo
áfram: „Þess vegna hefur það
reynst okkur svo hollt að vinna
með fólki sem leikur á annarri
tungu en við tölum. Við höfum
unnið með Finnum og Rússum og
tölum ekki málin. Þar verðum við
að líta til alls sem segir okkur söguna, annað en bara orðin.“ N

&JÎLBREYTILEG VERKEFNI MIKILV¾G
Hann bendir á andstöðu þess í
Bretlandi þar sem leikarar ráða
sig í vinnu til sex mánaða, leika
allt að átta sinnum í viku en verða
síðan að sætta sig við verkefnaskort, stundum misserum saman.
Hann segir að íslenskir leikhúsáhorfendur eigi að þakka fyrir
að hafa vísi að hinu kerfinu í
Þjóðleikhúsinu og hjá Leikfélagi
Reykjavíkur þar sem leikari njóti
þess atlætis að leika fleiri en eitt
hlutverk í viku, fái hvíld milli sýninga og njóti fjölbreytilegra verkefna. Það sé mikilsvirði að halda
fast í það kerfi. Það tryggi listrænan árangur sem sé meira virði
en rekstrarlegt hagræði. Rússneskir leikarar verði að hafa mörg
hlutverk í huganum. Þeim dugi
venjulega eitt æfingarennsli eftir
jafnvel nokkurra vikna sýningarhlé. Raunar segist hann ekki skilja
hvernig þeir fari að – þeir bara
kunni þetta.
*ÒLÅA M¹ VERA FERTUG
Declan Donnellan kemur niður
í matsal Baróns-hótelsins, biður
margfaldlega afsökunar á síðbúinni
komu sinni í viðtalið. Talið dreifist
í upprifjun þeirra félaga á frammistöðu einstakra rússneskra leikara
sem eru enn að leika ungt fólk í sýningum Maly-leikhússins nær tveimur áratugum eftir að þær urðu til:

8AA8@@"FÜ4"A@%*)&'

þá var nýbúið að setja á svið hina
rómuðu sýningu Bræður og systur. Þá sviðsetningu sáu nokkrir íslenskir leikhúsmenn líka á þessum árum fyrir 1990 og hafði hún
umtalsverð áhrif, bæði á Kjartan
Ragnarsson og Þórhildi Þorleifsdóttur. Vinnubrögð Levs Dodin,
stjórnanda Maly, hafa orðið mörgum fyrirmynd. Þeir félagar hrifust
líka og tóku upp samstarf við leikhús þar eystra sem leiddi til vinnu
í Mosku 2001. Sú sýning er enn í
gangi. Nick dásamar mikið rússneska sýningarkerfið sem leyfir
að sýningar lifi jafnvel áratugum
saman og komi alltaf við og við á
svið fyrir nýja áhorfendur. Hér á
landi þekkjum við það lítillega í
verkum sem ganga allt í þrjú til
fjögur ár ef aðsókn er næg.
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VISIRISSILFUREGILS
Egill Helgason hlýtur þessa nafngift og er vel að henni kominn.
Fólk úr öllum áttum útnefndi Egil
besta bloggarann og sagðist koma
reglulega við hjá honum á Vísi
á netrúnti sínum. „Egill Helgason er skemmtilegasti bloggarinn þótt hann telji sig ekki slíkan. Hann er iðinn við kolann og
alltaf með puttann á púlsinum,“
sagði einn álitsgjafa Fréttablaðsins. „Egill er alltaf skemtilegur þó
hann sé orðinn dálítið fyrirsjáanlegur með aldrinum. Egill skrifar mjög skýran og lipran texta.
Virkilega gaman þegar honum
er mikið niðri fyrir, sem er einatt,“ bætti annar við. „Egill er enn
bestur, eftir öll þessi ár. Nær enn
að vera ferskur og ófyrirsjáanlegur. Við getum ekki annað en verið
þakklát fyrir að þessi víðlesni
heimsborgari skuli hafa áhuga á

íslenskri flokkapólítík,“ lét einn
hafa eftir sér.
Egill er einn elsti „bloggari“
landsins þótt flestir af þeim kjósendum sem settu hann í þennan
flokk nefndu að sjónvarpsmaðurinn sjálfur liti ekki á sig sem bloggara. „Þetta var nú hálfgert grin að
þetta væri ekki blogg því ég byrjaði að skrifa á vefinn snemma árs
árið 2000 og orðið blogg var ekki
til þá,“ svarar Egill.
Egill segist engar haldbærar
skýringar hafa á vinsældum sínum.
„En ég held að það sé erfitt að sjá
hvers taum ég dreg í lífinu. Það er
erfitt að flokka mig og ekki auðvelt
að sjá hvar ég stend í stjórnmálum.
Svo hef ég líka leyft mér að skipta
um skoðun, geri það óhikað og
myndi aldrei monta mig af því að
hafa staðið á sömu skoðun í gegnum allt. Það er engum til hróss.“

¨ $¾MI FR¹  APRÅL 
%FTIR ÖVÅ SEM MAÈUR HUGSAR ÖAÈ
BETUR VIRKAR HÒN F¹R¹NLEGRI ÖESSI
HUGMYND AÈ ENDURREISA KUMB
ALDANA VIÈ HIÈ DAPURLEGA ,¾KJAR
TORG ¶ESSI HÒS VORU ALDEILIS HR¾ÈI
LEG %IN RÅKASTA ÖJËÈ HLÕTUR AÈ GETA
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LITSGJAFANEFND
&RÁTTABLAÈSINS VALDI
%GIL (ELGASON BESTA
BLOGGARANN

,)43'*!&!2 6/25
!UÈUR *ËNSDËTTIR RITHÎFUNDUR
%LÅSABET «LAFSDËTTIR "ETA ROKK
"RYNJA "JÎRK
'ARÈARSDËTTIR
BLAÈAMAÈUR
$R 'UNNI
%GILL (ELGASON
Ö¹TTASTJËRNANDI
%IRÅKUR 'UÈ
MUNDSSON DAG
SKR¹RGERÈARMAÈUR
%LÅSABET 2ON
ALDSDËTTIR KVIK
MYNDAGERÈAR
KONA
%YJA -ARGRÁT "RYNJARSDËTTIR
HEIMSPEKINGUR
'ÅSLI SGEIRSSON ÖÕÈANDI
'UÈRÅÈUR (ARALDS
DËTTIR BLAÈAMAÈUR
(ALLGRÅMUR (ELGA
SON RITHÎFUNDUR
(ELGI 3ELJAN DAG
SKR¹RGERÈARMAÈUR
(ILDUR ,ILLIENDAHL
6IGGËSDËTTIR
SK¹LD
(RAFN *ÎKULSSON SK¹KFRÎMUÈUR
)NGA -ARÅA ,EIFSDËTTIR BLAÈA
MAÈUR
+ARL 3IGURÈSSON "AGGALÒTUR
-ARTA -ARÅA
*ËNASDËTTIR BLAÈA
MAÈUR
3TEF¹N 0¹LSSON
SAGNFR¾ÈINGUR
3TEINAR "RAGI RIT
HÎFUNDUR
3VANHILDUR (ËLM
6ALSDËTTIR

LEYFT SÁR EITTHVAÈ METNAÈARFYLLRA EN
AÈ BYGGJA ÖARNA FORNMINJAR SEM
ENGINN HAFÈI HVORT SEM ER SÕNT
¹HUGA Å MARGA ¹RATUGI 'ÎTUMYNDIN
ÖARNA ER EKKERT TIL AÈ VARÈVEITA HÒN
VAR T¾TINGSLEG OG LJËT

Af góðum, vondum
og verri bloggum
Ný della er mætt á svæðið. Það er ekki nýr tjaldvagn. Ekki ný tegund af ilmkertajóga. Heldur
blogg. Hvort sem þú heitir Gunnar eða Páll, ert rafvirki eða alþingismaður − allir skulu blogga.
Moggabloggið sló rækilega í gegn og Vísir.is fylgdi í kjölfarið. Júlía Margrét Alexandersdóttir tók að sér
embætti kjörstjóra, smalaði kaffihúsaspekingunum inn í kjörklefa og stóð fyrir kosningu á bestu og
verstu bloggurum landsins.

F

yrir
utan
þessar
tvær stóru blokkir, mbl.is og visir.is
stendur hópur manna
sem hefur megnustu
óbeit á þessum „söluvarningi“. Og telja sig vera hina
sönnu bloggara. Margir hverjir
hafa bloggað lengi en ekki á vef-

svæðum dagblaða heldur þar sem
meira þarf að hafa fyrir því að
afla sér vinsælda.
En það virðist lítið bíta á þá
blog.is- og blogg.visir.is-menn.
Þótt einhverjir gefist upp og nenni
ekki lengur eru alltaf nýir og nýir
að bætast í hópinn. Og menn hafa
misháleitar hugmyndir um sín

skrif. Á meðan sumir segja frá
tanntöku barnanna sinna, henda
inn nokkrum uppskriftum og ræða
vinnustaðarómans eru aðrir sem
telja sig vera alvöru fréttastofu
eða greina frá kynlífi og grænmeti í sömu línu.
Fréttablaðið ákvað því að leita
til nokkurra nafntogaðra einstakl-

.34"%34) ",/''!2)..
HNAKKUSBLOGSPOTCOM
Þótt ótrúlegt megi virðast þá er
sá sem fékk næst flestu atkvæðin
hinn nafnlausi bloggari hnakkus.
blogspot.com en nafnleysi hefur
löngum verið eitur í beinum bloggara. „Hnakkus skrifar undir dulnefni og gerir það smekklega ólíkt
sumum. Hann er drepfyndinn og
kvikmyndagagnrýni hans á myndbönd Guðmundar í Byrginu var
óborganleg. Mæli með Hnakkusi
fyrir stjórnleysingja og temmilega illa innrætt folk,“ sagði einn
viðmælandi blaðsins. „Hnakkus
fylgist vel með og skýtur föstum
skotum á þá sem eiga það skilið,“
sagði annar.
Hnakkus vildi ekki koma fram
undir nafni þegar honum var tilkynnt að hann væri næstskemmti-

4RYGGVI «LAFSSON
UMBROTSMAÈUR
6ALUR 'RETTISSON
BLAÈAMAÈUR
¶ËRDÅS 'ÅSLADËTTIR ÅS
LENSKUFR¾ÈINGUR
¶ORBJÎRG 3 'UNNLAUGS
DËTTIR LÎGFR¾ÈINGUR
¶ORGERÈUR % 3IGURÈAR
DËTTIR BËKMENNTAGAGN
RÕNANDI
LITSGJÎFUM VAR EKKI LEYFT
AÈ NEFNA EIGIÈ BLOGG

legasti bloggari þjóðarinnar. Hann
byrjaði að blogga haustið 2002
þegar vinur hans stakk upp á
því og sá hinn sami bjó til blogg.
Síðan þá hefur boltinn bara fengið að rúlla, hægt og rólega. „Það
eru reyndar nokkrir sem vita hver
ég er og ég get upplýst að ég er
þrítugur Reykvíkingur úr miðbænum,“ segir Hnakkus og bætir
því að hulunni verði ekki svipt af
núna. „Enda yrði ég bara grýttur,“
útskýrir hann. Bloggarinn segist
líkt og Egill enga skýringu hafa á
vinsældum sínum. „Nema bara af
því að ég er snillingur og ég reyni
að blanda sama húmornum við
meinfýsni,“ segir hann. „Og nú er
það bara að koma Agli Helga fyrir
kattrarnef.“

(.!++53 ER ÖRÅTUGUR 2EYKVÅKINGUR SEM

HEFUR BLOGGAÈ NAFNLAUST Å MÎRG ¹R

¶2)¨*! 34)¨
THISISDRGUNNI
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FRUMLEGUR OG
MEINFÕSINN

Tónlistarspekingurinn var öruggur í þriðja sætinu og virðast margir vera forvitnir hvað sé að gerast á bakvið þennan nakta, þekkta
haus. „Dr. Gunni liggur ekki á
skoðunum sínum og fátt er honum
óviðkomandi. Jafnvel þó maður
sé ekkert endilega alltaf sammála
honum er alltaf gaman að lesa það
sem hann hefur að segja,“ sagði
einn álitsgjafi „Vangaveltur Dr.
Gunna eru oft skemmtilegar og
tenglar yfir á sérviskuleg rokklög
svínvirka,“ bætti annar við.

inga; bloggara og þeirra sem hafa
gaman af bloggi, og reyndi að finna
út með lýðræðislegum hætti hverjir væru bestu bloggararnir og
hverjir þeir verstu. Að gefnu tilefni skal þó taka fram að mat þetta
endurspeglar á engan hátt skoðun
Fréttablaðsins heldur eru þetta
niðurstöður úr atkvæðagreiðslu.

¨ $¾MI FR¹  APRÅL
(ELGIDAGAR SÎKKA ¡G VEIT AÈ %GILL
(ELGASON OG 'UÈMUNDUR 3TEIN
GRÅMS ERU ËSAMM¹LA MÁR EN ÖAÈ
VERÈUR AÈ HAFA ÖAÈ ¡G VERÈ VÅST AÈ
REYNA AÈ LIFA MEÈ ÖVÅ AÈ EINSTAKA
ATHYGLISSJÒK MEÈALMENNI SJ¹I HLUT
INA EKKI JAFN SKÕRUM AUGUM OG ÁG
OG FINNIST ALLT Å LAGI AÈ ÖVINGA TRÒ
ARH¹TÅÈUM UPP ¹ ALMENNING MEÈ
LÎGUM BARA AF ÖVÅ ÖEIM SJ¹LFUM
FINNST SVO N¾S AÈ HANGA HEIMA
¹ N¾RBUXUNUM OG ÁTA P¹SKA
EGG SKUMINNINGAR BR¹TT MIÈ
ALDRA D¹LKAHÎFUNDA UM KLEINUR HJ¹
ÎMMU P¹SKAEGG OG LAMBAL¾RI
ERU AUÈVITAÈ BESTU RÎKIN FYRIR LAGA
BANNI ¹ SKEMMTANAHALD ALMENN
INGS OG FYRIR H¹VAÈA ¹ MORGNANA

¨ $¾MI FR¹  -AÅ 
3ID 6ICIOUS V¾RI FIMMTUGUR Å DAG
EF HANN HEFÈI EKKI DREPIÈ SIG ¹
HERËÅNI ÖEGAR HANN VAR  ¹RS (VAÈ
V¾RI HANN AÈ GERA Å TILEFNI DAGSINS
+ANNSKI AÈ GRILLA MEÈ .ANCY EF HÒN
V¾RI EKKI LÅKA DAUÈ 3ID VAR BRENND
UR OG TV¾R KENNINGAR ERU UPPI UM
HVAR ASKAN ENDAÈI ®NNUR KENNING
IN ER AÈ MAMMA HANS HAFI MISST
KRUKKUNA ¹ (EATHROW OG DUFTIÈ
FARIÈ Å LOFTR¾STINGUNA HIN KENNING
IN ER AÈ MAMMAN HAFI DREIFT ÎSK
UNNI YFIR LEIÈI .ANCY SEM 3ID DRAP
¹ #HELSEA HËTELINU
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Af kommentum kjósenda að dæma
er greinilegt að fólk hefur sterkar
skoðanir á því sem það sér á netinu. Flestir nefndu blogg Ellýar
Ármannsdóttur sem versta bloggið, sem er athyglisverð í ljósi þess
að blogg hennar er eitt það mest
lesna. Létu sumir það fljóta með
að engu að síður læsu þeir bloggið hennar; en þá vegna þess hve
annarlegt það væri. Enginn nefndi
blogg Ellýjar sem besta bloggið.
Þá kom almannatengillinn Ómar
R. Valdimarsson fast á hæla Ellýjar en skrif hans þar kalla greinilega fram sterk viðbrögð.
Athygli vekur að á listanum yfir
verstu bloggin eru fjórir stjórnmálamenn en enginn þeirra komst
yfir á lista yfir þau bestu. Aðeins Kastljósstjórnandinn Sigmar Guðmundsson komst í báða

flokka; jafnmargir töldu hann
vera skemmtilegan og þeim sem
þótti hann leiðinlegur. Þá komst
Steingrímur Sævarr einnig á listann en flestir töldu ritstjóra Íslands í dag hafa fatast flugið eftir
að hann flutti sig yfir á Vísi og fór
að stjórna magasínþætti.

¨ 6ERSTU BLOGGARARNIR
 %LLÕ RMANNSDËTTIR
 «MAR 2 6ALDIMARSSON
 3TEF¹N &RIÈRIK 3TEF¹NSSON
  3IGMAR 'UÈMUNDSSON
  3TEINGRÅMUR 3¾VARR
 "JÎRN )NGI (RAFNSSON
 3ËLEY 4ËMASDËTTIR
 "JÎRN "JARNASON
 %YÖËR !RNALDS
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!ÈRIR SEM KOMUST
OFARLEGA ¹ LISTANN

g

Ármann Jakobsson á skrubaf.blogspot.com: „Ármann hefur lengi
borið höfuð og herðar yfir aðra
bloggara og virðist vera einn af
þeim fáu þessa dagana sem skilja
út á hvað blogg gengur.“ Nanna
Rögnvaldardóttir matargúru á
nannar.blogspot.com var oft nefnd
sem einn besti bloggari landsins
og fannst mörgum sýn hennar á
tilveruna mjög kómísk.
Fleiri sem nefndir voru í hópi eðalbloggara voru Þórarinn B. Þórarinsson á Badabing.is, Bryndís B.
Johansson á Brisso.blog.is Sigmar
Guðmundsson á sigmarg.blog.is
og Jónas Kristjánsson á jonas.is.

2-!.. *!+/"33/.

Opið: mán-fös 10:00-18:00 - lau 10:00-16:00 - sun 13:00-16:00
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Saltfélagið
á suðupunkti

«500'%24 2µ-) -%¨ %.$!,!53!
-®'5,%)+! b¥ RISINU HÁRNA UPPI VAR

FORNBËKASALI MEÈ AÈSTÎÈU SÅNA EINS OG
SÁST ¹ BËKUNUM HÁR UM ALLT $AGUR +¹RI
OG FÁLAGAR ERU Å RÕMINU HÁRNA VIÈ HLIÈINA
OG ERU BÒNIR AÈ GERA ÖAÈ UPP (ÁR ¹
HINS VEGAR EFTIR AÈ TAKA TIL HENDINNI m
SEGIR +RISTINN 6ILBERGSSON EIGANDI
3ALTFÁLAGSINS

6)..534/&! $!'3 +2! 0¡45233/.!2 b¡G OG /RRI *ËNSSON GERÈUM ÖETTA RÕMI UPP 5PPHAFLEGA ¹TTI ÖAÈ AÈ TAKA ÖRJ¹R VIKUR EN VIÈ ENDUÈUM ¹ ÖVÅ AÈ VERA FJËRA M¹NUÈI AÈ
LAGA TIL HÁRNA m SEGIR $AGUR +¹RI 0ÁTURSSON

%,4)2 6)4! 5- !,,4 ,!.$ b¶ESSA
DAGANA ER ÁG AÈ MYNDA VITA ¶EIR ERU
UM  TALSINS ¹ LANDINU EN ÁG ER BÒINN
AÈ MYNDA UM ¹TTATÅU PRËSENT ÖEIRRA ¡G
HEF TEKIÈ EFTIR ÖVÅ AÈ VITAR ERU GJARNAN
MYNDAÈIR ¹ DAGINN EN TILGANGUR ÖEIRRA ER
AÈ LÕSA Å MYRKRI !LLAR MÅNAR MYNDIR ERU
ÖVÅ TEKNAR Å MYRKRI OG AÈ VETRI TIL ¶EGAR
ÁG ER BÒINN AÈ MYNDA ALLA VITANA STEFNI
ÁG ¹ AÈ GEFA ÒT BËK OG HALDA SÕNINGU
MEÈ AFRAKSTRINUM m SEGIR &RIÈRIK ®RN
(JALTESTED LJËSMYNDARI

Verslanir og listamenn hafa komið sér vel fyrir á Grandagarði 2 en húsið er sögufrægt og þekkt sem gamla Ellingsenhúsið. Húsgagnaverslunin Saltfélagið er á fyrstu hæðinni en á efri hæðunum er ýmislegt forvitnilegt að finna. Lára Björg Björnsdóttir og
Vilhelm Gunnarsson ljósmyndari heimsóttu Saltfélagið og hittu spennandi fólk í hverju horni.
!,,4 4), !,,3

b¶ETTA ER Å RAUN
MIKLU MEIRA
EN STÒDÅË (ÁR
ER ÁG MEÈ
VERKST¾ÈI
SPRAUTUHER
BERGI STÒDÅË OG
SÕNINGARRÕMI m
SEGIR &RIÈRIK
®RN (JALTESTED
LJËSMYNDARI
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6)..52 ¥ 2)3).5 b(ÁR ER ÁG MEST AÈ
VINNA Å TËNLIST OG SKRIFA OG GERA BARA
Å RAUN ALLT SEM ÁG ÖARF AÈ GERA m SEGIR
$AGUR +¹RI 0ÁTURSSON
-,!2 ¥ '®-,5
3-¥¨!6%2+
34¨) b¥ ÖESSARI

STOFU VAR ¹ÈUR
SMIÈUR SEM
SKILDI EFTIR ALLAR
SÅNAR VÁLAR ¡G ER
BÒINN AÈ VERA
HÁR SÅÈAN Å ¹GÒST
Å FYRRA ¡G HEF
VERIÈ AÈ M¹LA
FR¹  OG
HÁLT MÅNA FYRSTU
SÕNINGU ÖAÈ
¹R Å VÎRUBÅL m
SEGIR 6IÈAR ¶ËR
'UÈMUNDSSON
MYNDLISTARMAÈ
UR

b¶EGAR VIÈ ¹KV¹ÈUM AÈ OPNA HÒS
GAGNAVERSLUNINA 3ALTFÁLAGIÈ Å ÖESSU
HÒSI Ö¹ VAR ALLT RÕMIÈ HÁRNA ¹ EFRI
H¾ÈUNUM ËNOTAÈ 6IÈ EYDDUM TÎLU
VERÈUM FJ¹RMUNUM Å AÈ GERA HÒSIÈ
UPP OG BUÈUM NOKKRUM VINUM
OKKAR AÈ HAFA VINNUAÈSTÎÈU HÁR ¹
EFRI H¾ÈUNUM ¶EIR GERÈU SÅN HER
BERGI UPP SJ¹LFIR OG AÈSTAÈAN ER
ORÈIN MJÎG GËÈ &R¹ OG MEÈ DEGIN
UM Å DAG ¾TLUM VIÈ AÈ HAFA OPIÈ
ÒR BÒÈINNI OG UPP Å VINNUSTOFURN
AR OG STÒDÅËIN ¹ LAUGARDÎGUM ¶¹
GETA GESTIR OKKAR FARIÈ UM ALLT HÒSIÈ SÁÈ VINNUSTOFURNAR GALL
ERÅIN OG VERKST¾ÈIN 6IÈ ERUM MJÎG ¹N¾GÈ MEÈ HVERNIG TEK
IST HEFUR TIL AÈ SAMNÕTA ÖETTA HÒS UNDIR ALLS KONAR STARFSEMI
EINS OG TËNLIST MYNDLIST LJËSMYNDUN OG HÎNNUN m SEGIR +RIST
INN 6ILBERGSSON EIGANDI 3ALTFÁLAGSINS

PERLURUGL!
ÚTIVISTAR, SPORT OG SKÓMARKAÐURINN

í PERLUNNI
LOKAHELGI

FULLT AF NÝJUM VÖRUM – OPIÐ FRÁ 12:00 – 18:00 ALLA HELGINA

EKKI MISSA AF
ÓTRÚLEGUM TILBOÐUM
Ð
LÆKKAÐ VER 2.000 kr
66°N Dömu og herra peysur.............

66°N Dúnúlpur dömu og herra ......... 8.000 kr
66°N Jakkar dömu og herraLÆ
.............
KKAÐ VERÐ 4.000 kr
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66°N Buxur dömu og herra frá ......... 2.000 kr
66°N Krakka úlpur ........................... 3.000 kr
66°N Fylgihlutir ................................

500 kr

66°N Bolir ........................................

500 kr

Herraskór frá ................................... 2.000 kr
Dömuleðurstígvél frá ....................... 2.000 kr
Barnaskór frá................................... 1.000 kr
Sandalar frá .....................................

500 kr

sta)
a
r
ý
d
ó
ð
a
þ
(
t
Puma íþróttagallar frá ..................... 3.990
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Ka fótboltaskór frá .....................
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S
Puma bolir frá .................................. 1.000 kr
Puma stuttbuxur frá ........................ 1.000 kr
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¨ 6ILL ¹FRAM SÎMU RÅKISSTJËRN
!LEXANDER ¶ËR 3IGMARSSON  ¹RA
Hefurðu fylgst með kosningabaráttunni?
Já, svolítið mikið.
Hvaða flokk myndir þú kjósa ef þú fengir að kjósa í alþingiskosningunum á laugardaginn?
Ég myndi kjósa Sjálfstæðisflokinn. Enginn vafi á því. Hann vill styrkja
háskólanám og ég ætla einhvern tímann í háskóla.
Hvað finnst þér að stjórnmálamenn eigi að gera fyrir fólkið í landinu?
Þeir eiga að gera það sama og Sjálfstæðisflokkurinn vill gera. Ég er
sjálfur bara mjög ánægður og glaður og vil að sama ríkisstjórnin sé við
völd.
Er ekkert sem má betur fara?
Jú, auka störf í landinu. Mér finnst fullorðna fólkið alls ekki vinna
nógu mikið og það er aldrei nóg af vinnu að hafa.
Áttu þér eftirlætisstjórnmálamann?
Geir H. Haarde er í miklu uppáhaldi hjá mér. Bæði flottur og svona
valdsmannslegur. Ég hef oft séð hann í sjónvarpinu en ég held að ég
þekki ekki aðra stjórnmálamenn í sjón. En Vinstri grænir eru ekki í
uppáhaldi. Þeir eru aðeins of mikið á móti.

¨ ¥SLANDSHREYFINGIN HEILLAR
RNI 'EIR 6ALGEIRSSON  ¹RA
'%)2 (!!2$% %2 6!,$3-!..3,%'52 !LEXANDER ¶ËR ÖYKIR 'EIR (AARDE KOMA VEL FYRIR OG VIRKJA TRAUSTVEKJANDI

Hvað ef börnin
fengju að kjósa?
Þau eru klædd í sparifötin, dregin á kjörstað og látin hálf afskiptalaus allan
kjördaginn. En hvað myndu þau setja x-ið við ef þau fengju að fara inn í
kjörklefana og skildu mömmu og pabba eftir fyrir utan, bíðandi með sleikipinna og gosflösku? Júlía Margrét Alexandersdóttir ræddi við framtíðarkjósendur landsins.

6¾RI GOTT EF FULLORÈNA FËLKIÈ
ÖYRFTI EKKI AÈ BORGA SKATTA Å ¹R
¨ "RYNJA -IST 3NORRADËTTIR
Hefur þú fylgst með kosningabaráttunni? Nei. Ég hef ekki séð neitt
svoleiðis.
Hvaða flokk myndir þú kjósa ef þú
fengir að kjósa í alþingiskosningunum á laugardaginn?
Hvað heitir flokkurinn aftur? Já,
Samfylkinguna. Það er besti flokkurinn og þeir ætla að gera margt

 ¹RA

fyrir fólkið. Ég held að mamma
og pabbi fylgist svolítið með í
sjónvarpinu, kosningunum. En ég
myndi ekki kjósa X-D. Mér finnst
þeir montnir.
Hvað finnst þér að sá flokkur sem
tekur við landinu eigi að gera fyrir
fólkið í landinu?
Mér finnst að það ætti að vera

ókeypis í allar búðir í heila viku.
Og svo mætti búa til tívolí. Í garðinum heima hjá mér. Þeir ættu
líka að leyfa fullorðna fólkinu að
borga enga skatta í heilt ár. Já, ég
veit líka um eitt sem ég vil að sé
breytt! Að skólinn sé styttri. Búinn
á hádegi.
Veistu hvað stjórnmálamennirnir
heita?
Forsetinn heitir annaðhvort Geir
Haarde eða Ólafur Ragnar. Annað
hvort, man það ekki alveg.
Horfðirðu á Eurovison?
Já. Mér fannst lagið alveg
ágætt. Silvía Nótt var með leiðinlegra lag, mér finnst leiðinlegt
að Eiríkur Hauksson komst ekki
áfram. En lagið var ekkert rosalega skemmtilegt. Bara alveg
ágætt. En ég ætla að borða nammi
á laugardagskvöldið og vaka lengi.
Örugglega til átta um morguninn.

Hefurðu fylgst með kosningabaráttunni?
Já, mjög mikið.
Hvaða flokk myndir þú kjósa ef
þú fengir að kjósa í alþingiskosningunum á laugardaginn?
Íslandshreyfingin er mjög góð.
Þeir héldu frábært boð fyrir lúðrasveitina sem ég er í. En ég myndi
ekki kjósa Framsóknarflokkinn.
Þeir fengu fá atkvæði en enduðu
samt í sjálfri ríkisstjórninni.
Hvað finnst þér að stjórnmálamenn eigi að gera fyrir fólkið í
landinu?
Gera skemmtilegri námsskrá í
skólana. Ég myndi taka út bækur
sem kenna alltaf það sama. Bæta
inn betri bókum, ef þær eru þá til
einhvers staðar.
Fullorðna fólkið mætti hafa
frjálslegri vinnutíma. Þannig að
það gæti sinnt börnunum og unnið
þegar því sýnist. Þannig að það
gæti bara laðað vinnutímann að
sínu lífi. Það þarf líka að bæta kjör
gamla fólksins, ekki spurning.
Hver er eftirlætisstjórnmálamaðurinn þinn?
Ómar Ragnarsson er í miklu
uppáhaldi, var hann ekki grínisti
fyrir nokkrum árum?
Hvaða stjórnmálamenn þekkirðu
í sjón?
Halldór Ásgrímsson og Davíð
Oddsson. Ég þekki svipinn og
krullurnar.
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Ertu búinn að fylgjast með kosningabaráttunni?
Nei. Ég hef bara horft á það pínu. Séð það í sjónvarpinu. En mér finnst
það svo leiðinlegt að ég hef ekki nennt að horfa á það. Þetta er of mikið í
sjónvarpinu.
Hvaða flokk myndir þú kjósa ef þú fengir að kjósa í alþingiskosningunum
á laugardaginn?
Ég hef aldrei heyrt um þessa flokka. Eiga þeir að ráða landinu? Ég vil
ekki hafa einhvern mann sem ræður öllu á Íslandi. Ég veit ekki um neinn
mann sem er nógu góður til að stjórna landinu. Ef ég yrði að velja einhvern
myndi ég horfa á alla DVD-diskana mína og velja einn leikara sem þar er,
ég man ekki hvað hann heitir. En ég þekki röddina hans.
Hvað finnst þér að stjórnmálamenn eigi að gera fyrir fólkið í landinu?
Ég vil ekkert láta fullt af fólki gera eitthvað fyrir mig. Ég þarf ekkert
svoleiðis. En það vantar rólur hjá Melaskóla. Þar er kastali og klifurgrind
og eitthvað dót sem snýst. Mér finnst líka mjög pirrandi að það er búið að
byggja þrjá ljóta kofa á Melaskóla. Mér og Jóni finnst það skemma Melaskólann. Þeir geta tekið kófana og sett rólur í staðinn.
Hvernig fannst þér Eurovision?
Mér finnst rauður fáránlegur litur á hári. En ég kaus Lordi í fyrra, þeir
voru mjög flottir en Silvía Nótt var pirrandi. Í mjög pirrandi búningi.

4¥6/,¥ 4!++ "RYNJA -IST 3NORRADËTTIR VILL AÈ 3AMFYLKINGIN BEITI SÁR FYRIR ÖVÅ AÈ SETJA
TÅVOLÅ Å GARÈINN HJ¹ SÁR
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Hefurðu fylgst með kosningabarátunni?
Já, ég hef séð auglýsingar frá flokkunum.
Ég þekki Össur Skarphéðinsson og Geir H.
Haarde í sjón. Líka Davíð Oddsson.
Hvaða stjórnmálaflokk myndir þú kjósa, fengir þú að kjósa í alþingiskosningunum á laugardaginn?
Ég myndi kjósa Samfylkinguna. Mér finnst
hinir flokkarnir ekki vera nógu mikið í lagi.
Samfylkingin er með flottasta merkið og flottustu litina. Og svo bjóða þeir líka upp á ókeypis tannvernd fyrir börn og betri framtíð.
Hvað finnst þér að stjórnmálamenn eigi að
gera fyrir fólkið í landinu?
Ég myndi bæta við fleiri leiktækjum á leik-

svæði skólanna. Skólinn verður aldrei gerður
of skemmtilegur. Ef ég væri stjórnmálamaður
yrði öllum látið líða vel, ekki bara fullorðnum
heldur líka börnum. Launin þurfa líka að vera
hærri fyrir kennara og starfsfólk í hjúkrunargeiranum, þau eiga að fá sömu laun og aðrir.
Hver er eftirlætisstjórnmálamaðurinn þinn?
Össur Skarphéðinsson. Hann er í miklu
uppáhaldi. Ég veit ekkert sérlega mikið um
stjórnmálamenn en tilfinningin segir mér að
hann sé góður maður.
(%&52 '«¨! 4),&)..).'5 &92)2 ®3352) +ATRÅN
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Nýr Chevrolet Lacetti Station
á aðeins 26.980,- á mán.*

*m.v. 84 mánaða bílasamning (í erlendri mynt, vextir 4,27%) Aukbúnaður á mynd: Álfelgur

100% fjármögnun
Engin útborgun
Í erlendri mynt, vextir 4,27%
3 ára ábyrgð

DYNAMO REYKJAVÍK

Chevrolet Lacetti
frá GM stærsta bílaframleiðanda í heimi
Verð: 1.899.000,-

Engin útborgun…
…og þú ert kominn á nýjan fjölskyldubíl!

Lacetti

Vertu klár – engin útborgun fyrir nýjan bíl
Þú færð nýjan fjölskyldubíl úr kassanum með 100% fjármögnun og borgar aðeins 26.980 kr. á mánuði.
Bíllinn, sem er hluti af evrópulínu Chevrolet, er með 3ja ára ábyrgð og Chevrolet gæðastimplinum.
Vertu því klár, komdu og kynntu þér málið. Við erum á Tangarhöfðanum og tökum vel á móti þér.
Tangarhöfða 8-12

Sími 590 2000

www.benni.is

Opið virka daga frá kl. 9.00 - 18.00. Lau. 12.00 - 16.00

Umboðsmenn: Bílahornið hjá Sissa, Keflavík. Bílasalan Ós, Akureyri. Bílasala austurlands, Egilsstöðum.
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Hvað segja tölurnar okkur?
Það leggst allt á eitt laugardaginn 12. maí. Landsmenn ganga að kjörborðinu í alþingiskosningum,
Eurovision-keppnin verður haldin í Finnlandi og þá hefst Íslandsmeistaramótið í knattspyrnu, svo
dæmi séu tekin. Fréttablaðið fékk talnaspekinga til að rýna í tölur dagsins og spá hvaða úrslit þær
kunna að hafa í för með sér.

Þ

versumma dagsetningarinnar 12. maí
er átta, sem Sigríður Klingenberg spákona segir tákna
mikinn hraða og
skiptingu. „Daginn ber líka upp
hinn 12. maí en talan tólf er heilög og kemur víða við.“ Í talnaspekinni er talan átta líka tákn
óendanleikans, dauða og fæðingar. „Þessum degi fylgir mikið afl,
það er gott að trúlofa sig á þessum degi, gott að búa til börn sem
og að koma undir í þessari orku,“
segir Sigríður.
Hermundur Rósinkranz talnaspekingur tekur undir að deginum fylgi miklir kraftar efnislega
heimsins en margir þættir hafi
áhrif á hin kosmísku áhrif á fólk.
„Þetta er velgengnistala en líka
tala sjálfseyðingar,“ segir hann
með þunga. „En það er að ýmsu
að huga. Nafn viðkomandi og fæðingardagur skipta líka máli.“
Lífstala fólks skiptir ekki síst
máli þegar meta á hvort viðkomandi eigi góðan eða slæman
dag fyrir höndum. Hefði Eiríkur
Hauksson til dæmis komist áfram
í Eurovison væri hann á grænni
grein í dag, því lífstala hans er líka
átta. „Það er ávísun á velgengni
þegar lífstala manns er sú sama
og tala dagsins. Eiríkur hefði því

komist langt í kvöld, enda plumar
hann sig líka vel á sviði. Þótt hann
sé hógvær og lítillátur nýtur hann
þess að vera í sviðsljósinu. Hann
þarf bara að læra að sleppa fyllilega fram af sér beislinu,“ segir
Hermundur en bætir við að dagurinn sem forkeppnina bar upp
á hafi verið slæmur fyrir Eirík.
„Hann hefði þurft að vera heima
og sinna heimilinu þennan dag,“
segir hann.
Um gengi stjórnmálaflokkanna í kosningunum í dag er erfiðara að rýna enda koma margir
þættir við sögu. „Þetta er góður
dagur til að gera viðskipti,“ segir
Sigríður. „Kannski mun það nýtast flokkum sem eru viðskiptasinnaðri og í blárri kantinum.“
Lífstala formannanna skiptir líka
máli eins og Hermundur bendir á.
„Tökum Davíð Oddsson og Halldór Ásgrímsson sem dæmi. Talan
22 kom við sögu hjá Davíð, sem er
tala stórmenna; manna sem hugsa
stórt, verkfræðinga sem reisa
stórhýsi og svo framvegis. Halldór var hins vegar með töluna ellefu, sem er afskaplega viðkvæm
og má ekki við miklu mótlæti
enda var Davíð alltaf með hann í
vasanum.“
Hermundur Rósinkranz rýnir í
lífstölur formannanna:

-,)34)+!.
N  UPPLEIÈ
3)'2¥¨52 +,).'%."%2' 30+/.!

,ISTAH¹TÅÈ
&R¹B¾RT AÈ F¹ MENNINGU SEM
HÎFÈAR TIL ALLRA OG ER EKKI LOKUÈ INNI Å
GALLERÅUM

+¾RASTAR OG K¾RUSTUR SEM FERÈ
AST MIKIÈ (ELDUR ¹STINNI UNGRI OG ÖAU
KOMA ALLTAF MEÈ GJAFIR HEIM

3ÒKKULAÈIVAX %R VÅST ¹ LEIÈINNI
TIL LANDSINS ¶¹ ERUM VIÈ AÈ MEINA
H¹REYÈINGARMEÈFERÈ ¹ N¹RA OG LEGGJ
UM SEM FER BETUR MEÈ HÒÈINA OG
ILMAR VEL

.ÕJA PL¹NETAN
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0L¹NETA EINS OG
OKKAR 6IÈ ÖANG
AÈ ¹  LJËS¹R
UM 6IÈ ELSKUM
NÕJA HLUTI OG JAFN
VEL FËLK

+ARLMENN Å
SOKKABUXUM

«MAR 2AGNARSSON
¥SLANDSHREYFINGUNNI
&¾ÈINGARDAGUR 
,ÅFSTALA 
Ómar hefur sömu lífstölu og Guðjón Arnar og þeir deila því mörgum einkennum. Ómar hefur hins
vegar líka töluna 16, sem táknar rökhyggju, og það vinnur með
honum. En þegar á öllu er á botninn hvolft er þristurinn uppistandari og grínisti. Það er líka mikil barátta í honum og hann er dálítið pólitískur, vill fá niðurstöður, en eins
og aðrir þristar á hann það til að
ýkja. Það er hins vegar ekki mikill
samhljómur milli 3 og 8 og dagurinn er því ekki ávísun á velgengni
hjá þeim Guðjóni og Ómari.

)NGIBJÎRG 3ËLRÒN 'ÅSLADËTTIR

3AN &RANCISCO
BALLETTINN ¹ LEIÈ
INNI OG ALLS KYNS
SIRKUSFRÅK UM
ALLAN B¾ (EITT
LÒKK FYRIR SUM
ARIÈ

3AMFYLKINGU
&¾ÈINGARDAGUR 
,ÅFSTALA 
Ingibjörg er í góðum málum því
lífstala hennar rímar við daginn.
Framkvæmdir, félagsleg staða,
valdasókn og efnisleg markmið
eru meðal þess sem einkennir þá
sem bera töluna átta en hættir til
að vera miskunnarlausir, ef ekki
er að gáð. Út frá talnaspekinni er
þessi dagur ávísun á velgengni
fyrir Ingibjörgu og mér sýnist
á öllu að Samfylkingin og Sjálfstæðisflokkurinn séu að undirbúa
hjónasængina.

3TEINGRÅMUR * 3IGFÒSSON

*ËN 3IGURÈSSON

6INSTRIHREYFINGUNNI
&¾ÈINGARDAGUR 
,ÅFSTALA 

&RAMSËKNARFLOKKI
&¾ÈINGARDAGUR 
,ÅFSTALA 

Talan fimm einkennir þá sem eru
dálítið fljótfærir og eiga jafnvel til
að vera tækifærissinnaðir. Talan
fimm táknar líka nýjungagirni
og þenslu og þess vegna er Steingrímur dálítið einkennilegur, þar
sem hann er jafnan á móti álverum
og öðru sem veldur þenslu. Steingrímur hefur hins vegar fjarkann
sér til fulltingis, sem táknar staðfestu og að hann er traustur vinur.
Þeir sem hafa lífstöluna 5 þola
ekki langvarandi skuldbindingar,
til dæmis gagnvart ríkisstjórnarsamstarfi eða einhverju slíku.

Eiginleikar sem tengjast þessari tölu eru meðal annars ábyrgð,
vernd, samfélag og samúð. Hann
er tilfinningavera og fjölskyldubönd skipta hann miklu. Talan
fimm er hins vegar undirliggjandi og veldur að þetta er sveiflukenndur karakter, oftar en ekki
eru þessar tölur undirliggjandi hjá
listafólki. Þetta er hins vegar ekki
góður dagur fyrir hann á bakvið
tölurnar eru sterkar kenndir, til
dæmis í átt að taugaveiklun sem
aukast undir þrýstingi og laugardagurinn er dagur mikilla krafta.

N  NIÈURLEIÈ
%UROVISION !LLIR KOMNIR Å FÕLU OG BÒNIR
AÈ AFPANTA FRÅIÈ TIL +RËATÅU Å SUMAR
(¾TTUM AÈ EYÈA FORMÒU Å ÖETTA LANDS
MËT SUNDRAÈRA !USTUR %VRËPURÅKJA

4RAMPËLÅN +OMIN Å HVERN EINASTA
GARÈ OG ÎSKRANDI BÎRN ¾RA N¹GRANN
ANA MEÈ H¹VAÈA OG L¹TUM ¶AR AÈ
AUKI STËRH¾TTULEGT
2EYKINGAR ¹
SVÎLUM (UGSIÈ
UM AÈ ASKAN
G¾TI FLOGIÈ INN
Å N¾STA BARNA
HERBERGI /J BAR
ASTA

6INNA 6EÈRIÈ ER OF GOTT  4AKIÈ YKKUR
FRÅ OG BORÈIÈ ÅS Å (LJËMSK¹LAGARÈINUM

'EIR ( (AARDE
3J¹LFST¾ÈISFLOKKI
&¾ÈINGARDAGUR 
,ÅFSTALA 
„Geir er ás, sem þýðir að hann er
sterkur karakter sem er illa við að
láta stjórna sér. Hann er leiðtogi
með rökhyggju en heldur aftur
af sér. Yfirleitt segir ásinn hlutina hreint út en G-ið í nafni Geirs
veldur því að hann heldur aftur af
sér. Þetta verður hins vegar líklega ágætur dagur fyrir hann.

'UÈJËN !RNAR +RISTJ¹NSSON
&RJ¹LSLYNDA FLOKKNUM
&¾ÈINGADAGUR 
,ÅFSTALA 
Guðjón er þristur, sem þýðir að
hann er gleðibolti, en út af fimmunni er líka einhver óstöðugleiki í
honum. Þristarnir eru hins vegar
jákvæðir að því leyti að þær sækjast eftir nýjungum. Þeir eru barngóðir og draga að sér börn, að
hluta skýrist það af því að þristurinn er litli strákurinn sem vill ekki
vaxa úr grasi.

-3. UM EKKI NEITT &ËLK SEM SKRIF
AR b (¾ HEF EKKERT AÈ SEGJA Å DAGm
EN BÕST SAMT VIÈ SVARI

EUROVISION

Í KVÖLD

HÆTTUM AÐ GRENJA OG KJÓSUM FINNA OG SVÍA…
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Artí Teheran og iðandi listalíf

.JÎRÈUR 0 .JARÈVÅK SKRIFAR
UM ÅSLENSKT M¹L
!FTUR EINST¾ÈINGUR
Ég var aftur orðinn einstæðingur,
umkomulaus, vonsvikinn, iðrandi.
Lindir allífsins voru horfnar niður
í sandauðnir sálarinnar. Lóurnar
horfnar úr móum og túnum. Spóarnir flúnir af melum og börðum.
Hrossagaukurinn hættur að seiða
til sín ástvininn uppi í bláma
himinsins. Gustkaldur vindgnýr
í fjallinu í stað glitrandi leiks
lækjarins. Og ég söng án þess
að unna hjarta mínu andartakshvíldar: Taktu sorg mína, svala
haf. Taktu sorg mína, svala haf.
Þannig enda allir dagar, sem
hefjast með ást á hinu forgengilega.
Þórbergur Þórðarson: Íslenzkur
aðall (1938)
-ENN p KARLAR p KONUR
Salome Þorkelsdóttir skrifar
mér og telur eðlilegra að tala um
karla og konur en menn og konur
– og jafnvel fremur karlmenn og
kvenmenn – en karlmenn og konur.
Orðið maður getur merkt tegundina, en einnig karlmaður. Skýrt
dæmi um fyrri merkingu má lesa
í 13. kafla Laxdælu er Höskuldur Dala-Kollsson fór út að ganga:
„sá hann þar tvá menn og kenndi;
var þar Ólafur sonur hans og
móðir hans“. Í kvæðinu alþekkta
segir: „bæði menn og fljóð“ og er
maður þar auðvitað karlmaður.
Því er ærið löng hefð fyrir hvoru
tveggja.
+REFJAST ÒTRÕMINGU F¹T¾KTAR p
segir í fyrirsögn í Blaðinu 1.
maí – og mætti þessi blaðamaður læra að so. krefjast stýrir eignarfalli og kvenkynsorð sem enda
á –ing fá eignarfallsendingu –
ar. Þessi blaðamaður er þó ekki

einn um slík afglöp. Í Fréttablaðinu sama dag má lesa eftirfarandi:
„Að sögn Bjarna er það rakið til
þriggja þátta: Aukningu(ar) á umsvifum bankans, eflingu(ar) innviða bankans (nástaða) og fjárfesting(ar) í framlínustarfsfólki til
frekari vaxtar.“ Þurfa blaðamenn
ekki lengur að kunna venjulegar
fallbeygingar?

&RAMLÅNUSTARFSFËLK
Þarna kemur líka við sögu torkennilegt orð: framlínustarfsfólk.
Ég þykist að vísu hafa hugboð um
merkingu þess orðs, en skelfing
finnst mér það ljótt.
2EYNSLUBOLTI
Ég hygg það nýmæli að tala
um reynslubolta, einkum þegar
reyndur maður lætur af störfum
eða hverfur af vettvangi. Finnst
mönnum það fallegt? Ég kannast
við ýmiss konar bolta, meira að
segja straubolta og drykkjubolta.
Bolti getur merkt hár og gildur maður, og kannski er drykkjuboltinn einhver sem er mikill fyrir
sér í drykkjuskap. En að tengja
bolta reynslu, er það eðlilegt?
"RAGHENDA
Þegar Guðmundur Magnússon
lét af störfum á Austurlandi 1996,
sendu starfsmenn og nemendur
Hafnarskóla honum lítið hefti með
sögum og ljóðum eftir nemendurna. Það var kærkomin sending.
Heftið nefndu þau Undir Hornafjarðarmána. Hann þakkaði fyrir
með eftirfarandi braghendu:
Launa vil ég litla bók með ljóði
mínu.
Hollar átti ég heillastundir
„Hornafjarðarmána undir“.

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

Í gær fór ég með Niki, leikkonuvinkonu minni, í eitt stærsta kvikmyndastúdíóið hér í borg. Við keyrðum í gegnum risa hlið og við veginn
upp að húsinu stóðu há tré. Fyrir
framan húsið var marmaraverönd
með marmarasúlum og sundlaug í
risa garðinum. Þetta var dæmigerð
höll eins og venjulegt ríkt fólk bjó
í á tímum keisarans. Eftir byltinguna tók stjórnin margar svona hallir í sína vörslu og núna hýsir þetta
ótrúlega fallega hús kvikmyndabransann.
Þarna eru fullkomnustu klippiherbergin og hljóðstúdíóin í Íran.
Íranar eru mikil kvikmyndaþjóð og
írönskum kvikmyndagerðamönnum
hefur gengið vel í alþjóðlega kvikmyndaheiminum, þrátt fyrir mjög
erfiðar aðstæður heimafyrir, aðallega vegna stöðugrar ritskoðunar.
Ritskoðunin fer fram í þremur stigum. Fyrst þurfa leikstjórar
að ritskoða sjálfa sig meðan á ferlinu stendur, þeir þurfa alltaf að hafa
bak við eyrað hvað þeir mega og
mega ekki og hversu langt þeir geta
dansað á þeirri línu. Á öðru stigi
skila þeir handritinu til ritskoðunarnefndar menningarráðuneytisins til
að fá leyfi. Handritinu er yfirleitt
breytt á því stigi. Þegar myndin er
fullunnin fer hún aftur fyrir ritskoðunarnefndina sem gefur grænt ljós
eða bendir á nokkrar senur sem eru
ekki í lagi. Þá fer fram
annað klippiferli til að fá
græna ljósið. En þótt allt
sé klippt í burtu sem gerð
var athugasemd við fá
ekki allar myndir leyfi.
Þannig eru helstu leikstjórar Íran sem njóta alþjóðlegra vinsælda oftar
en ekki bannaðir heimafyrir.
Í vikunni fór ég á
bókaráðstefnu sem er 4%(%2!.

sú stærsta í
Mið-Austurlöndum. Þar voru
allir mögulegir
bókaútgefendur
heimsins komnir
saman en stjórnin fylgist vel með
hvaða bækur eru
(!..! "*®2+
í boði. Bækur
¥ ¥2!.
eru oftar en ekki
á bannlista. Það er fyndið að fletta
í gegnum bækurnar í bókabúðunum og sjá límmiðana sem er búið að
líma yfir einhverjar myndir. Sömuleiðis ritskoða íranskir höfundar sjálfa sig meðan þeir skrifa og
bókin þarf að sleppa í gegnum ritskoðunarferlið áður en hún er gefin
út. Um daginn hitti ég ungan rithöfund sem unnið hefur Bókmenntaverðlaun Írans. Hann sagði mér
að bókaútgáfa hefði dregist saman
eftir að nýi forsetinn tók við. Færri
höfundar sleppa í gegn en áður.
Sama gildir um tónlistarbransann. Þessi ritskoðun fer fram á eiginlega öllum stigum samfélagsins.
Bæði í listum og daglegu lífi. Af því
að netið er svo heiftarlega ritskoðað eru endalaust margar vefsíður
bannaðar hér. Hér eru vefsvæði eins
og YouTube og MySpace kolólögleg
fyrirbæri og að sjálfsögðu blokkeraðar. En í staðinn eiga Íranar líklega
bestu hakkara í heimi. Tölvunördar í
Íran þurfa að vera helmingi klárari til að komast
framhjá öllum þessum
hindrunum. Ef eitthvað
er bannað þá er það helmingi meira spennandi.
Þannig eru ýmsar leiðir
sem unga fólkið finnur til
að komast framhjá filterunum og tónlist er „dánlódað“ grimmt af netinu.
Íranskir krakkar hlusta á
alla tónlist á mp3.

Annars byggja Íranar menningu
sína að miklu leyti á listum og listasaga Persíu er mjög rík. Fólk vitnar ennþá í helstu ljóðskáldin Hafez,
Ferdosi, Saadi, og Rumi í daglegu
lífi. Hafez er á rokkstjörnustalli og
sömuleiðis Rumi sem er mjög vinsæll meðal unga fólksins. Hvergi hef
ég séð jafn mikið af ungum krökkum með SLR-myndavélar á öxlinni,
og þá er ég ekki að tala um túrista
því þeir eru sjaldséðir, heldur ungt
kreatívt Teheran-fólk. Ljósmyndun,
málun, kvikmyndagerð, hljóðfæraleikur og svo framvegis er eitthvað
sem fólk gerir mjög náttúrulega
hér, og eru algeng hobbí. Málaratrönur þykja sjálfsögð húsgögn og
þótt þú sért læknir, verkfræðingur
eða tölvunarfræðingur er mjög líklegt að listrænir hæfileikar blómstri
heimafyrir.
Þrátt fyrir allt og allt er hér
blómstrandi listalíf. Í vikunni fór
ég á opnanir í stærstu listamiðstöðinni hér í borg sem heitir einfaldlega Artist´s House. Þar var mikið
líf og alls konar listum blandað
saman. Þar voru heilu fjölskyldurnar mættar og aldursbilið var
frá ungabörnum með snuð til gamalmenna í hjólastólum. Artist´s
House er á nokkrum hæðum og
þar var myndlistarsýningum, bíósýningum, spuna, leikritum, ljósmyndasýningum og svo framvegis blandað saman. Þar voru bæði
frægir listamenn og leikarar og
venjulegt fólk komið saman til
að njóta. Umhverfis húsið er stór
garður með gosbrunnum þar sem
fólk sat úti og drakk te langt fram
á kvöld meðan listalífið iðaði innandyra jafnt sem utan. Það verður
ekki annað sagt en að Teheran sé
mjög lifandi borg og fólkið sömuleiðis.
hannabjork@gmail.com
hannabjork.blogspot.com
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Þú gætir unnið
“A good year” á DVD
með Russel Crow!
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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.
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



,!5'!2$!'52  MAÅ 

Sungið á yfir
tíu tungumálum
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(EIMILDUM UM ANDSPYRNUHREYFINGAR
VERÈUR SAFNAÈ Å SÁRSTAKAN GAGNAGRUNN
ÖAR SEM KYNSLËÈIR ÖEIRRA ERU NÒ ËÈUM
AÈ HVERFA

Nýstofnaður
alþjóðlegur kvennakór sem ber nafnið Regnbogakvennakór Íslands heldur vortónleika sína á
morgun í Fella- og Hólakirkju.
Kórinn flytur fjölbreytt efni,
allt frá þjóðlögum til negrasálma. Sungið verður á yfir
tíu tungumálum og klæðast
kórfélagar enn fremur þjóðbúningum heimalanda sinna.
Stjórnandinn Natalía Chow
Hewlett stofnaði kórinn síðastliðið haust og markið var
strax sett hátt. Kórinn hefur
síðan þá komið fram við hin

ýmsu tækifæri en þetta eru
fyrstu formlegu tónleikar
hans. Félagar í kórnum koma
frá fimmtán þjóðlöndum, þar á
meðal frá Búlgaríu, Skotlandi,
Suður-Ameríku, Japan, Kína
og Nepal.
Natalía syngur jafnframt einsöng með kórnum en meðleikari á píanó er Julian Hewlett,
sem jafnframt útsetti nokkur lög fyrir kórinn. Í hléinu
verður selt kaffi og kökur sem
konurnar baka sjálfar svo tónleikagestir geta smakkað kökur
frá ýmsum löndum.

2!$$)2 µ-)33! ¶*«¨! 2EGNBOGAKËRINN SYNGUR ¹ YFIR TÅU TUNGUM¹LUM 3TJËRNANDI HANS ER

.ATALÅA #HOW (EWLETT EN MEÈLEIKARI ¹ PÅANË ER *ULIAN (EWLETT
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Andspyrnan
og saga hennar
Evrópusambandið hefur nú komið
á fót safni á netinu þar sem finna
má viðtöl á myndböndum við félaga úr andspyrnuhreyfingum í
Evrópu. Vefritið Deutsche Welle
greindi frá þessu á dögunum.
Sögum manna og kvenna sem
börðust gegn uppgangi nasismans
og fasismans í Evrópu á tímum
seinni heimsstyrjaldarinnar verður safnað í þennan gagnagrunn og
þegar má þar finna tuttugu viðtöl
við fólk víðsvegar úr Evrópu. Saga
fórnarlamba Helfararinnar hefur
verið skráð með margvíslegum
hætti. Aðstandendum ERA – evrópska andspyrnugagnasafnsins –
er umhugað um að skrásetja einnig
sem mest af upplýsingum um andspyrnu- og hversdagshetjur sem
lögðu sitt af mörkum en kynslóðir
þeirra eru óðum að hverfa.
Sex lönd hafa þegar skráð sig
til þátttöku í verkefninu, Ítalía,
Þýskaland, Austurríki, Frakkland,
Pólland og Slóvenía en vonast er
til þess að fleiri bætist í hópinn.
Á heimasíðu grunnsins, www.resistance-archive.org, eru fróðlegar
upptökur og skjöl, kort, myndir og
fræðitexta sem ungt fólk í Evrópu
hefur safnað og unnið ásamt sagnfræðingum, kvikmyndagerðafólki
og „minnis-hjálparkokkum“ en
jafnframt er þar óskað eftir aðstoð almennings og ábendingum
við að bæta hann.

&*®,$) 3492+*! (EILDARUPPH¾È STYRKJA

ÒR 0OKASJËÈI HEFUR ALDREI VERIÈ H¾RRI
!LLS VORU  VERKEFNI VERÈLAUNUÈ

Dísil vél tog 310 Nm, Sjálfskiptur.

Byggður á grind með hátt og lágt drif

Glæsileg og sérlega þægileg innrétting
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Veittu 122 verkefnum styrk

Hluti staðalbúnaðar
DYNAMO REYKJAVÍK

Landgræðslufélag Biskupstungna
fékk í gær 7,5 milljón króna
styrk úr Pokasjóði verslunarinnar. Þetta var hæsti styrkurinn
sem veittur var en alls var úthlutað rúmum 100 milljónum til 122
verkefna.
Landgræðslufélagið í Biskupstungum hlýtur styrkinn fyrir uppgræðslu rofabarða og endurheimt
landgæða í Biskupstungum en
verkefnin sem hlutu styrk voru
af ýmsum toga á sviði umhverfismála, mannúðarmála, lista, menningar, íþrótta og útivistar.
Þetta er í tólfta sinn sem úthlutað er úr Pokasjóði en að sjóðnum
standa 160 verslanir um allt land.
Sjóðurinn fær tekjur sínar af sölu
plastburðarpoka. Alls sóttu 900
aðilar um styrk úr sjóðnum.
ÖO

Fullkominn jeppi fyrir íslenskar aðstæður
Dísil Túrbó Intercooler :::
5 Gíra sjálfskipting SideTronic :::
Sjálfvirkt miðstöð :::
Loftkæling :::
Cruise Control :::
Álfelgur og 31” Toyo dekk :::
Litaðar rúður :::
Leður stýri :::

Bilabúð Benna
1975-2005 30 ára

Tangarhöfða 8-12

Sími 590 2000

KYRON - dísil - sjálfskiptur
Verð aðeins: Kr. 3.495.000,KYRON er fullvaxinn jeppi með hátt og lágt drif, byggður á grind
og er stærri en ætla má við fyrstu sýn. Tækninýjungar eru
fjölmargar og skila sér í einstakri nýtingu á afli og frábærum
aksturseiginleikum. Komdu til okkar á Tangarhöfðann, þú verður
ekki fyrir vonbrigðum með þetta vel varðveitta leyndarmál.
Þú gerir einfaldlega ekki betri kaup í jeppum í dag!

www.benni.is

Opið virka daga frá kl. 9.00 - 18.00. Lau. 12.00 - 16.00

Umboðsmenn: Bílahornið hjá Sissa, Keflavík. Bílasalan Ós, Akureyri. Bílasala austurlands, Egilsstöðum.
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Eiríkur Hauksson kom,
sá og fór aftur, án þess
að vinna nokkurn skapaðan hlut. Ekki honum
að kenna kallinum, hann
stóð sig vel en gömlu
sovétgrýlunni var ekki um
hann gefið. Austanblokkin kramdi germanska goðið með
endalausum bumbuslætti og dynjandi Scooter-takti.
Ef við ætlum okkur nokkurn tímann að geta eitthvað í Eurovision og
komast með tærnar þar sem Selma
og frakkaklæddu orkukanínurnar
höfðu hælana er bara eitt í stöðunni.
Fyrst Austur-Evrópa hefur undir
fölsku flaggi frjáls flæðis vinnuafls og leitarinnar að betra lífi náð
undirtökum í stigagjöf Vestur-Evr-

ópu verðum við að gera það sama.
Við verðum að leggja íslenska undirlægjuháttinn til hliðar og fella
andstæðinga okkar á eigin bragði.
Við færum næsta X-factor upp á
Kárahnjúka og finnum næsta Eurovision-keppanda þar. Einn af þessum þúsundum verkamanna hlýtur
að kunna að syngja. Meðal þeirra
fjölmörgu útlensku ræstitækna
sem þrífa upp eftir lata Íslendinga hlýtur ein englarödd að leynast. Hvar sem við finnum næsta
keppanda þá verður hann af erlendu bergi brotinn og það austurevrópsku bergi. Stuðlabergið er
einfaldlega ekki að duga.
Svo liggur í augum uppi að við
náum aftur í harmonikkusígaunana.
Bjóðum þeim lágmarkslaun fyrir að

standa bak við keppanda okkar og
spila á harmonikkur og trommur,
við verðum að hafa trommur. Við
setjum vindvélina á fullt og syngjum um vonlausar ástir og forna
frægð.
Við getum líka farið aðra leið.
Við getum sætt okkur við breytt
landslag í Evrópu og einbeitt
okkur að einhverju öðru en hinni
heilögu Söngvakeppni evrópskra
sjónvarpsstöðva, eða Hinsegin
dögum í Helsinki eins og keppnin
er almennt kölluð. Við getum litið
í eigin barm og spurt hversu mikið
af frambærilegri tónlist geti komið
frá einni rótgrónustu opinberu
stofnun landsins í keppni sem fæstir taka sem nokkru öðru en einnar
kvöldstundar skemmtun.
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Þrír rómantískir menn
Kl. 14.00
„Ástarörlaganna þjáningarfulla
sæluvíma“. Myndlistarmaðurinn
Jón Garðar Henrysson heldur sýningu á teikningum og sæluvímudúkum í sýningarsalnum Populus
Tremula á Akureyri. Sýningin er
opin þessa einu helgi milli kl. 14
og 17.

MENNING FRETTABLADIDIS

3AXËFËNLEIKARINN 3IGURÈUR &LOSASON OG
PÅANËLEIKARINN +JARTAN 6ALDEMARSSON
HALDA TËNLEIKA MEÈ VÎLDUM SÎNGLÎGUM
EFTIR &RANZ 3CHUBERT Å EIGIN ÒTSETNINGUM Å
,AUGARNESKIRKJU KL  Å DAG ¶AR GETA ÅBÒAR
¹ HÎFUÈBORGARSV¾ÈINU RËAÈ TAUGAR SÅNAR
¹ KJÎRDAG OG VARIÈ INNILEGRI KLUKKU
STUND MEÈ MEÈ ÖREMUR RËMANT
ÅSKUM KARLMÎNNUM +JARTANI
3IGURÈI OG &RANZ
3ÎNGLÎG 3CHUBERTS OG TVEIR
DJASSTËNLISTARMENN ER KANNSKI
EKKI AUGLJËS SAMSETNING %N
HIN RËMANTÅSKU LÎG 3CHUBERTS
INNIHALDA ÖË ALLT SEM SPUNA
MAÈUR GETUR ËSKAÈ SÁR Å EFNI
VIÈ ÖAU ERU HLAÈIN TILFINNING
UM H¹DRAMATÅSK OG STÒTFULL AF
¹HUGAVERÈUM HLJËMR¾NUM FERLUM
(ÁR ER ÖË SÅST MEININGIN AÈ
bDJASSAm 3CHUBERT MEÈ SVEIFLU OG

GANGANDI BASSA ¶VERT ¹ MËTI ER HUGMYND
IN AÈ L¹TA LÎGIN NJËTA SÅN OFT Å N¾R UPP
RUNALEGU FORMI OG SPINNA ÒT FR¹ ÖEIM ¹ SEM
FJÎLBREYTILEGASTAN M¹TA STUNDUM BYGGT ¹
STEMNINGU LAGSINS STUNDUM ¹ TITLI OG TEXTA
OG STUNDUM ¹ HLJËMAGRIND ¶ETTA ER
HVORKI KLASSÅK NÁ DJASS HELDUR TVEIR
TËNLISTARMENN MEÈ FJÎLBREYTTAN
BAKGRUNN AÈ TAKAST ¹ VIÈ KLASSÅSK
AN EFNIVIÈ ¹ NÕJAN H¹TT ,ÎGIN ERU
VALIN ÒR HËPI ÖEKKTUSTU STAKRA
LAGA MEISTARANS
$AGSKR¹IN VAR FRUMFLUTT Å
,AUGABORG Å %YJAFIRÈI SUNNUDAG
INN  MAÅ SÅÈASTLIÈINN OG HLAUT
FR¹B¾RAR UNDIRTEKTIR

,®'). .*«4! 3¥.

¶EIR ELSKA 3CHUBERT ÖEIR 3IGURÈUR
&LOSASON OG +JARTAN 6ALDEMARSSON

%KKI MISSA AF
TËNLISTARÖ¾TTINUM &IMM FJËRÈU MEÈ
,ÎNU +OLBRÒNU %DDUDËTTUR ¹ 2¹S
EITT Å DAG %FTIR FIMMFRÁTTIRNAR SKOÈAR
,ANA SPUNALIST DJASSINS FR¹ ÎLLUM HLIÈ
UM OG LEIKUR TIL D¾MIS SÕNISHORN AF
MÒSÅK %34 TRIËSINS SEM HALDA MUN
TËNLEIKA ¹ ,ISTAH¹TÅÈ Å VOR

4RAUSTUR MAÈUR ¹ RÁTTUM STAÈ
CoBrA-sýningin stóra sem
var opnun Listahátíðarinnar
í Reykjavík í gær verður
ekki ekki til af sjálfu sér.
Forráðamenn Listasafns
Íslands drógu enga dul á
að þegar farið var í alvöru
að ræða hugmyndina, sem
kom upp í sendiráði Íslands
í Kaupmannahöfn, hafi enginn annar komið til greina til
að setja sýninguna saman en
Norðmaður á eftirlaunum:
Per Hovdenakk, fyrrverandi
safnstjóri á Onstadt-safninu
í Osló.
Það þarf heldur ekki að grafast lengi fyrir um feril Hovdenakks til að komast að því að
hann er réttur maður á réttum
stað. Verkefnið er snúið: verk
Svavars Guðnasonar eru til hér
á landi í miklu magni þótt mörg
lykilverka hans frá CoBrA-tímanum séu í eigu erlendra aðila.
Verra er með verk allra hinna
félaganna sem Asger Jorn, Constant og Dotremont drógu saman
í þennan formlega – og óformlega hóp listamanna fyrir tæpum
sextíu árum. Það þarf harðfylgni
og ótakmarkað traust til að ná
verkum úr söfnum einstaklinga
og opinberra safna, fá þau hingað
sumarlangt og skipuleggja ferð
þeirra áfram á virt og þekktari
söfn í Skandinavíu en Listasafn
Íslands. Enda stafar trausti af
Per. Og bak við kyrrlátt og stillt
fas þessa hlédrægna manns sem
talar af yfirburða þekkingu og
greind um svo óstýrilátan flaum
sem CoBrA-hreyfingin var finnur áheyrandinn ólgandi ástríðu
fyrir myndlist.

«SELDAR MYNDIR VILJA SKEMMAST
Hovdenakk fær það erfiða hlutverk í myndarlegri sýningarskrá að setja lífsverk Svavars og
margra annarra í samhengi af
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MANNA UM VERK OG FERIL HËPSINS

sanngirni. Ég spyr hann um textaverk Dotremonts sem voru sambland af af persónulegri útfærslu
Belgans af kalligrafíu og myndlist og hann dæsir: „Alechinsky
(sem var yngstur í þessum hóp
og lifir enn í hárri elli) stóð fyrir
yfirlitssýningu fyrir fáum árum
á verkum Dotremont og það var
ekki gott. Hann var einfaldlega
ekki merkilegur málari.“ Við
göngum um sali Listasafnsins og
ég sé í einu verkanna sprungur og
spyr hann hvort þetta sé algengur kvilli í verkum þessara málara sem smurðu gjarnan olíunni
þykkri á strigann: „Þeir eru enn
að gera við málverk sem Carl-

-9.$,)34 (ËPURINN SEM STËÈ AÈ (ÎST SÕNINGUNNI Å NËVEMBER  OG ¹TTI LÅKA VERK
¹ (AUSTSÕNINGUNNI Å ,ISTAMANNASK¹LNUM Ö¹ UM SUMARIÈ !SGER *ORN LIGGUR FREMSTUR ¹
GËLFINU EN 3VAVAR VINUR HANS VAR Ö¹ KOMINN HEIM TIL ¥SLANDS
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Henning og Else Ahlfelt gáfu í
safnið sitt í Hjerning. Þau voru
lengi svo fátæk og Carl-Henning
var með afbrigðum vinnusamur
og agaður. Kjallarinn þeirra var
fullur af verkum á striga og illa
hitaður. Rakinn lagðist undir olíuna og menn eru skammt komnir að gera við þessi verk. Kostar
milljónir.“

6ÅÈA KUNNUR
Hann þekkir sögu flestra málverka á sýningunni frá því þau
urðu til, hver eignaðist þau, þekkir feril þeirra. Og þetta er ekki
eina sviðið sem þessi kurteisi og
elskulegi maður hefur kynnt sér
til hlítar. Hann hefur samið höfuðverk um Egil Jakobsen hinn
danska: „Það á eftir að gefa út
þriðja og síðasta bindið af verkaskránni en ég er búinn með það.“
Hann er talinn einn helsti sérfræðingur í heimi um verk Christos þess sem klæðir stórbyggingar heimsins lituðum klæðum: „Við erum búnir að þekkjast
síðan í París 1961 og alltaf haldið
sambandi. Hann er hættur öllum
þessum stóru verkefnum og einbeitir sér að minni verkum. Svo
þarf hann líka að telja peningana
sína.“ Glettnin brennur í augum
hans.
Per segir að CoBrA-hreyfingin hafi fyrst og fremst verið
hreyfing málara þó þeir hafi
margir sinnt öðrum formum,
bæði skúlptúrum og grafík.
Hann hikar ekki við að skilgreina
gæði verkanna: „Þetta verk eftir
Appel minnir svolítið á Jorn á
tímabili. Þeir máluðu allir einhvern tíma eins og Jorn. Alechinsky fékk einhvern tíma að heyra
það hjá Jorn og svaraði honum að
sár að Appel gengi líka í smiðju

til danska meistarans. Munurinn
er sá, svaraði Jorn, að Appel er
góður málari en það er þú ekki.“

listarsögu. Hann á auðvelt með
að skilgreina einangrun og sumpart sjálfskipaða útlegð hér
uppi á Íslandi. Hann segir hópinn hafa komist aftur í sviðsljósið þegar nýja málverkið kom upp
í Þýskalandi um 1980. Því miður
fari minna fyrir CoBrA en sanngjarnt geti talist: „Það eru sýningarstjórar og galleríistar sem
halda nafni þeirra lifandi. Yngri
menn kalla þetta stofulist og
þeim finnst lítið í þessi málverk
varið,“ segir hann og slær hendinni í átt að sýningarsölunum
þar sem verk eftir verk ólgar af
spennu og ólgandi litum.
„Ertu ánægður með þessa sýningu,“ spyr ég. Hann verður alvarlegur aftur og segir að hér séu
mörg góð verk. Úrvalið sé gott
og þjóni vel því erindi að setja
Svavar í sitt rétta samhengi, eins
og upphafsmönnum sýningarinnar var umhugað. „Sýning er svo
margt, kynning, sýningarskráin, samhengið sem hún fellur í.
Það munar mestu um framlag
þeirra bræðra Lars og Jens Olesen. Þeir eiga ansi mörg fín verk
eftir þennan hóp og eru búnir að
safna lengi.“ Per segir safneign
stóru safnanna vera afar bundna
við upphafsár CoBrA-manna.
Síðari ár þeirra séu í raun ekki
síður merkileg og þar komi menn
að tómum kofunum hjá söfnunum. Þá verði að leita til safnara.
Verk eftir flesta úr hópnum má
kaupa enn víða í Evropu, printin
þeirra fást fyrir góð verð, en þá
verða menn líka að kunna fyrir
sér. Málverkin seljast í nokkrum
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Per dregur enga dul á að í djúpri
þekkingu sinni á högum CoBrAmálaranna, bréfaskiptum þeirra
og deilum frá öndverðu og allt
til loka þá er Asger Jorn sá sem
hann dáist mest að. Enginn sem
kynnir sér sögu þessara listamanna getur enda komist hjá því
að dást að ótrúlegum krafti Jorns:
„Hann var einstaklega gjafmildur maður og átti auðvelt með að
fá alla á sitt band. Örlæti hans
var einstakt. Hann stóð sjálfur
yfir þrykkinu þegar unnið var
við grafíkverkin og þegar starfsdeginum var lokið rakaði hann
prufuþrykkunum saman óskráðum, rullaði þeim upp og fór með
þau heim. Þar sat hann svo ég
sendi fólki eitt og eitt áritað sem
hafði einhvern tíma á lífsleiðinni
aðstoðað hann endurgjaldslaust.
Sumum félaga sinna hélt hann
uppi á erfiðum tímum.“
6ERK #O"R! ¹ MARKAÈI
Per horfir arnaraugum yfir
stöðu CoBrA í evrópskri mynd-

hundruðum
þúsunda. Framboðið er
mest í Danmörku og nú
er að hverfa sú kynslóð
sem átti mest af málverkum og annarri myndlist þessa
hóps.

b¶ETTA F¾RÈUm
Verð er enda afstætt: Á vinnustofu Svavars Guðnasonar í Höfn
kom kaupandi. Á trönunum stóð
sú magnaða mynd Ofstækismaðurinn eftir Hornfirðinginn.
Gesturinn spurði um verð og
Svavar sagði hvað hann vildi fá
fyrir verkið.
Kaupandinn tók að prútta og
nefndi helming ásettrar upphæðar. Fyrir þann pening færðu
þetta svaraði Svavar, tók pensilinn af blautu litaspjaldi með
hvítum lit og gerði ferning inn í
myndina miðja, sem stendur þar
enn þann dag í dag.
Per brosir dauflega við þessari sögu: „Þetta fólk var svo fátækt, það leit enginn við myndunum þeirra sem var ein ástæða
þess að hópurinn klofnaði og þeir
fóru hver í sína átt. En myndirnar þeirra eru margar...“ hann lítur
aðeins í kringum sig, „..dásamlegar.“
PBB FRETTABLADIDIS
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Tónamínútur fyrir flautu og píanó
Verk Atla Heimis Sveinssonar, Tónamínútur, verður flutt á tónleikum í
Þjóðleikhúsinu á morgun í tilefni
af Listahátíð í Reykjavík. Tónamínútur er verk fyrir einleiksflautu og
flautu og píanó en flytjendur verða
Áshildur Haraldsdóttir flautuleikari, Anna Guðný Guðmundsdóttir
píanóleikari og tónskáldið sjálft.
Atli Heimir hefur verið leiðandi
tónskáld í íslensku listalífi í áratugi og samið fjölda tónverka. Verk
fyrir flautu eru áberandi á verkaskrá hans enda gjörþekkir hann
hljóðfærið, möguleika þess og takmarkanir. Hann dregur fram eðli
eða karakter flautunnar og skrifar
tónlist þar sem syngjandi flaututónninn jafnt sem lipurð hljóðfærisins fær að njóta sín á tónsviðinu öllu. Í því samhengi má nefna að

árið 1976 hlaut Atli tónskáldaverðlaun Norðurlandaráðs fyrir flautukonsert sinn. Í fyrra kom út diskur
sem inniheldur öll verk hans fyrir
einleiksflautu og flautu og píanó í
flutningi Áshildar Haraldsdóttur,
tónskáldsins sjálfs og Önnu Guðnýjar Guðmundsdóttur og hlaut sá
diskur tilnefningu til Íslensku tónlistarverðlaunanna sem besti diskur ársins 2006.
Á tónleikum Listahátíðar verða
flutt nokkur þeirra verka sem sá
diskur hefur að geyma: Xantis,
fyrir flautu og píanó, frá árinu
1975, Lethe fyrir altflautu frá 1987,
21 tónamínúta fyrir einleiksflautu
frá 1981 og Sónata fyrir flautu og
píanó frá 2005.
Tónleikarnir hefjast kl. 15. á
morgun.
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SÖGUSÝNING

Landsbankinn
120 ára
Dagskráin í dag
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Athugið að Sögusýningunni lýkur 20. maí.
Misstu ekki af tækifærinu til að upplifa þessa einstöku sýningu.
Á Sögusýningu Landsbankans er margt markvert
að sjá og skoða, ekki aðeins úr bankasögunni
heldur eru dregnar upp myndir úr þjóðlífi fyrri
tíðar enda saga bankans og þjóðarinnar samtvinnuð á ýmsan hátt.
Á sýningunni má m.a. sjá skrifstofuherbergi frá
árinu 1886, nýtt líkan sem sýnir miðbæinn eftir
brunann mikla 1915, tækniþróunina allt frá
pennastöng til samskiptatækja nútímans og líkan
af framtíðarskipulagi miðborgarinnar.

Í dag, laugardag
Leiðsögn í boði kl. 13:30 og 15:30.
Eggert Þór Bernharðsson sagnfræðingur
og Sveinbjörn Guðbjarnarson, sem er fjölkunnugur
um sögu bankans, leiðbeina gestum um sýninguna
og svara spurningum þeirra.

F  3ÕNING !ÈALHEIÈAR
3 %YSTEINSDËTTUR Å 'ALLERÅ
"REKKUGÎTU  ¹ !KUREYRI ER FRAM
LENGD OG MUN STANDA TIL OG MEÈ
SUNNUDAGSINS  MAÅ /PNUNARTÅMI
ER LAUGAR OG SUNNUDAGA FR¹   OG
AÈRA DAGA EFTIR SAMKOMULAGI Å SÅMA
 
5PPLÕSINGAR UM VIÈBURÈI OG SÕNINGAR
SENDIST ¹ HVAR FRETTABLADIDIS EKKI
SÅÈAR EN SËLARHRING FYRIR BIRTINGU

Sögusýning Landsbankans
Aðalstræti 6 (húsnæði TM). Sími: 410 4300
Opið virka daga kl. 11:00-17:00, um helgar kl. 13:00-17:00
Enginn aðgangseyrir - Barnahorn – Alltaf heitt á könnunni

ÍSLENSKA SIA.IS LBI 37568 05/07

3PENCER 4UNICK OPNAR SÕNINGU
¹ NÕJUM VERKUM Å GALLERÅ I ¹
+LAPPARSTÅG
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5PPHEFÈ Å ANNAÈ SINN
Sigríður Lára Sigurjónsdóttir leikskáld á heiðurinn
að verkinu Listin að lifa
sem var valið áhugaverðasta áhugaleiksýning leikársins 2006-2007. Þetta er í
annað sinn sem höfundinum
hlotnast þessi heiður en
verkið verður sýnt í Þjóðleikhúsinu í júní.

6%2+ %,,%.!2 +!2). -(,5- +ANNAR UNDIRLIGGJANDI FORM OG FALIN MUNSTUR MEÈ

HJ¹LPART¾KJUM OG AÈFERÈUM VÅSINDAMANNA

Listin og vísindin
Norska listakonan Ellen Karin
Mæhlum hefur á undanförnum
árum unnið röð verka sem hún
kallar „Geoþrykk“ og opnar sýningu á þeim á vegum Íslenskrar
grafíkur í dag.
Upphaf vinnu Mæhlum má
rekja til þess að henni var boðið
að taka þátt í tveimur rannsóknarleiðangrum
vísindamanna
frá jarðfræðistofnun innan Háskólans í Osló á Svalbarða. Leiðangrarnir voru farnir árin 2003
og 2004. Markmið þeirra var að
kanna norðlæg svæði sem hugsanlega kynnu að líkjast yfirborði
Mars. Verkefnið er til undirbúnings ferðar sem verður farin til
Mars árið 2009.
Í leiðöngrunum tók Mæhlum
ljósmyndir, gerði skissur og fylgdist með vettvangsrannsóknum líffræðinga og jarðfræðinga. Einnig
fékk hún tækifæri til að nýta sér
aðferðir og tæki vísindamanna,
meðal annars færanlega stafræna
smásjá sem hún notaði til að skoða

og ljósmynda örsmáar agnir úr
steinum. Einnig hafði Mæhlum
aðgang að myndefni sem varð til
við vísindarannsóknirnar. Þessar
aðferðir opnuðu möguleika á að
horfa á náttúruna með nýju móti,
kanna undirliggjandi form og
falin munstur, ýmist í smáheiminum eða á stærri skala.
Sýning Mæhlum er gott dæmi
um hvernig listir og vísindi geta
myndað opið og áhugavert samtal sem leiðir inn á ný og ókönnuð
svæði. Mæhlum hefur sýnt verk
sín víða og eru verk eftir hana í
eigu stærstu listasafna í Noregi.
Verkin sem hún sýnir á Íslandi
eru stór og tilkomumikil. Þau eru
unnin með djúpþrykksaðferðum
sem gefa kost á fjölbreyttri teikningu og ríku tónaspili.
Sýningin verður opnuð kl. 15 í
dag í sal félagsins Íslensk grafík,
Tryggvagötu 17 – hafnarmegin.
Hún stendur til 27. maí og er opin
fimmtudaga til sunnudaga frá kl.
14-18.

Sigríður Lára var fengin til að
skrifa leikrit fyrir Leikfélag
Fljótsdalshéraðs í tilefni af fjörutíu ára afmæli þess í ár. Sigríður Lára steig einmitt sín fyrstu
leikhússpor með því leikfélagi
en hún er ættuð frá Egilsstöðum.
„Það atvikaðist nú bara þannig að
þau höfðu samband við mig og ég
leyfði þeim að skoða draslið mitt
og svo sögðu þau mér hvaða leikrit þau vildu að ég kláraði,“ segir
höfundurinn hæversklega. Hún
segist hafa komið sér upp dálitlum sarpi til að sækja í og þegar
fólk hafi samband leyfi hún því
að grúska í „draslinu“. „Þetta tiltekna verk varð til sem stuttverk sem leikfélagið Hugleikur
setti upp árið 2004 og var sýnt á
stuttverkahátíð hjá Bandalagi íslenskra leikfélaga. Það var upphafið og endirinn. Þetta er búið
að vera svolítið skrítin þróunarvinna því nú skrifaði ég miðjuna í því.“ Verkið Listin að lifa
var síðan frumsýnt á Iðavöllum
á Héraði í nóvember á síðasta ári
í leikstjórn Odds Bjarna Þorkelssonar.
Í umsögn dómnefndar, sem skipuð var Tinnu Gunnlaugsdóttur
Þjóðleikhússtjóra og Hlín Agnarsdóttur, listrænum ráðgjafa Þjóðleikhússins, kom fram að í verkinu færi saman „góð tilfinning

Kvikmyndaskóli Íslands
kynnir útskriftarverk nemenda
Brautskráningarverk nemenda af kvikmyndabraut verða sýnd í dag í Bæjarbíói, í Hafnarfirði, kl. 12:30.
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höfundar fyrir því sem gerir texta
áhugaverðan til flutnings á leiksviði sem og skapandi og frumleg úrvinnsla leikstjórans á efnivið höfundar“. Leikritið lýsir lífi
þriggja einstaklinga nánast frá
vöggu til grafar og er margslungið í einfaldleika sínum.
Sigríður Lára hefur fengist við
leikritaskrif frá árinu 1996 og
hefur til dæmis skrifað fyrir Hugleik og Stúdentaleikhúsið en verk
hennar, Ungir menn á uppleið,
sem hið síðarnefnda setti upp, var
valið áhugaverðasta áhugaleiksýningin ársins 2001.
Sigríður Lára kveðst, líkt og
allir aðrir sem skrifa fyrir leikhús, alltaf vera á leiðinni að skrifa
fyrir atvinnuleikhúsin líka. „Ég
hef alltaf ætlað mér að klára eitt-

hvað nógu vel til að senda til verkefnavalsnefndanna en síðustu ár
hefur verið svo mikið að gera í
öðrum verkefnum. Nú er náttúrlega borðleggjandi að maður þarf
að taka sig á og fara að einbeita
sér aðeins meira.“ Hún áréttar
að leikskáldin séu alls ekki jafn
bundin af skilgreiningum um atvinnu- eða áhugaleikhús enda
takist fáum að lifa eingöngu af
skrifum, hvað þá aðeins fyrir
leikhúsin. „Vonandi tekst mér að
gera mér einhvern mat úr þessari
upphefð,“ segir hún kímin, „mér
finnst hroðalega skemmtilegt að
skrifa leikrit og að fá greitt fyrir
það væri alveg fáranlega mikil
draumastaða – þó ekki væri nema
fyrir eitt og eitt.“
KRISTRUN FRETTABLADIDIS

Einstaklingsverkefni - Stuttmyndir:
Gunnar Auðunn Jóhannsson

EINKASPÆJARINN
Fyrir bein áhrif frá sjónvarpinu er njósnað
um nágrannann.
Irma Þöll Þorsteinsdóttir

INNSKOT IRMU
Tónlistin, tónskáldið og íslensk náttúra.
–þrenning sem sameinast í einni stuttmynd.

Þeir sem eru á undan sinni samtíð
vita ekki alltaf af því sjálfir...

Pétur Jónsson

LOKAKAFLINN
Hvenær drepur maður mann?
Hugleiðing um innhverft ofbeldi.
Rannveig Magnúsdóttir

LUNDI Í HÆTTU
Veðurfarsbreytingar koma ekki aðeins niður
á mannfólkinu. Dæmi úr dýraríkinu.
Magnús Unnar Georgsson

SMÁSAGA
Ungir menn þrá frægð og frama.
– Og kannski líka eina kærustu.
Haukur Viðar Alfreðsson

STEINGRÍMUR
Virðingu fyrir náunganum má vekja upp í
ólíklegustu hjörtum. Einnig vináttu.
Böðvar Þór Unnarsson

SPRENGJAN

Sameiginlegt verkefni
Framleiðandi: Gu›mundur Magnússon. Leikstjórn: Bö›var ﬁór Unnarsson & Haukur Vi›ar
Alfre›sson. Kvikmyndataka: Gunnar Au›unn Jóhannsson. Handrit: Ari Eldjárn.
Aðstoðarleikstjórn: Rannveig Magnúsdóttir. Klipping : Magnús Unnar Georgsson & Pétur
Jónsson. Hljóðupptaka: Irma ﬁöll ﬁorsteinsdóttir. Leikmynd: Magnús Unnar.
Hljóðvinnsla: Magnús Unnar. Grafík: Magnús Unnar Georgsson & Pétur Jónsson.
Leikarar: Gunnar B. Gu›mundsson, Álfrún Örnólfsdóttir, Gu›mundur Ólafsson,
Magnús Ólafsson og ﬁorsteinn Bachmann.
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Óbreytt ástand er ungu fólki stundum
óbærilegt. Stutt mynd um byltingu.
Guðmundur Magnússon

VÍSNA BLÓM
Draumur um draum inni í draumi.
Myndljóð um æskuna.

Aðgangur er ókeypis og öllum heimill

MARKAÐURINN

EINA VIÐSKIPTABLAÐIÐ SEM ÞÚ ÞARFT
Hvort sem þú ert sérfróður um viðskipti eða einn af þeim sem finnst viðskiptafréttir
yfirleitt of flóknar og háfleygar, getur þú fylgst með öllu því sem er að gerast í viðskiptalífinu
í gegnum Markaðinn. Við færum þér fréttirnar skýrt og skorinort.

Með Fréttablaðinu alla miðvikudaga

Í hádeginu kl 12:12 á Stöð 2

Markaðurinn á Vísi alla daga

F í t o n / S Í A
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VIÐSKIPTAFRÉTTIR ALLA DAGA VIKUNNAR
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Kvöldmessa og vorhátíð
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Síðasta kvöldmessa vetrarins
í Laugarneskirkju verður flutt
annað kvöld að lokinni vorhátíð
safnaðarins. Þar verður flutt
Misa criolla, argentínsk messa
eftir Ariel Ramírez, í stað hefðbundinna messuliða og auk þess
sungnir suðrænir sálmar til þess
að æsa upp sumarskapið. Hildur
Eir Bolladóttir prédikar og þjónar fyrir altari.
Kór Laugarneskirkju syngur
undir stjórn Gunnars Gunnarssonar organista; einsöngvarar
verða Guðlaugur Viktorsson
og Örn Arnarson. Tómas R.
Einarsson spilar á kontrabassa,
Matthías M.D. Hemstock á slagverk og Ómar Guðjónsson á gítara og mandólín. Það er tólf ára
hefð fyrir slíkum kvöldmessum
í Laugarneskirkju en þær byrjuðu 1995.
Í aldanna rás hefur verið vinsælt meðal tónskálda að færa
messuliði klassískrar messu í
fjölskrúðugri búning og gera úr
þeim sjálfstæð tónverk. Hér má
segja að hlutunum sé snúið við
og Misa criolla notuð til að auðga
hefðbundna íslenska messu og
fylla hana af suðrænni angan,
birtu og yl. Tónlistin við messuliðina er þjóðlagatónlist frá sveitum
Norður-Argentínu og Bólivíu en
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"ËLIVÅU OG SUÈR¾NIR S¹LMAR Å SÅÈUSTU KVÎLDMESSU VETRARINS

sveitatónlistin sker sig að nokkru
leyti frá tónlist borganna þar
sem tangóinn átti mestu fylgi að
fagna. Sem fyrr segir eru allir

sálmar kvöldmessunnar auk þess
ættaðir frá Suður-Ameríku eða
hafa verið þýddir úr spænsku.
Messan hefst kl. 20.
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GRETTIR

Miðasala 568 8000
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Óvenjuleg listapör
Óvenjuleg myndlistarsýning á
vegum hátíðarinnar List án landamæra verður opnuð í Norræna
húsinu í dag. Þetta er sannkölluð parasýning þar sem fimmtán
ólíkir listamenn sameina krafta
sína en meðal þátttakenda eru
meðal annars pörin Gauti Ásgeirsson og Finnbogi Pétursson,
Halldór Dungal og Hulda Hákon
og Guðrún Bergsdóttir og stúlkurnar í Gjörningaklúbbnum.
Myndlistarfólkið Davíð Örn
Halldórsson og Sigrún Huld
Hrafnsdóttir, sem einnig er kunn
fyrir afrek sín á íþróttasviðinu,
unnu saman að verkinu „Kofaköttur“. „Þetta er stórt málverk
á viðarplötu, unnið með blandaðri tækni,“ útskýrir Davíð. „Við
erum bæði úthverfabörn og alin
upp í Breiðholti svo það mætti
segja að viðfangsefnið væri samspil úthverfanna og náttúrunnar.“ Davíð segir að samstarfið
hafi gengið vel og þau séu bæði
við stjórnvölinn en hlutverk
hans hafi meðal annars verið að
stækka sýn samstarfskonu sinnar. „Ég sá strax að Margrét [M.
Norðdahl,
framkvæmdastjóri
Listahátíðar án landamæra] hafði
haft rétt fyrir sér að para okkur

saman. Við erum bæði mjög litrík
og alveg smellpössum saman.“
Davíð er mjög ánægður með
þetta framtak. „Þetta er ótrúlegt
fyrirbæri, það eru frjóir hugar
sem standa að baki þessu og
myndlist þátttakendanna er það
líka. Ég hef sjálfur verið að vinna
svolítið með utangarðsmyndlist
og gat því ekki afþakkað svona
tækifæri. Svo er auðvitað dásamlegt að kynnast Sigrúnu og hennar myndum.“
Samstarfsverkefninu
eru
margskonar. Til dæmis sýnir
myndlistarkonan Hulda Hákon
verk sem blindir geta skoðað með
höndunum. Hennar samstarfsmaður Halldór Dungal er aftur
blindur málari sem sýnir verk
fyrir sjáandi. Tolli og Gígja Thoroddsen sýna málverk af fólki, þar
af eitt sem þau unnu í sameiningu, og Guðrún Bergsdóttir og
Gjörningaklúbburinn sýna innri
mynstur, textíl og vídeóverk sem
þessar fjórar listakonur hafa
unnið saman.
Sýningin verður opnuð kl. 15 í
dag en hún stendur til 3. júní. Hún
er opin alla daga nema mánudaga
milli 12 og 17.
KHH

Dans-leikhúsið Pars pro toto er
vaknað enn á ný eins og það gerir
reglulega: tilefnið er boð um að
sýna tvö verk á hátíð í Stuttgart
í Þýskalandi hinn 18. og 19. maí
næstkomandi. Þar hefur flokknum verið boðið að sýna verkin
Von og G.Duo á Íslandshátíð þar
í bæ.
Og meðan járnið er heitt verða
tvær sýningar hér á landi í samstarfi við Íslensku óperuna, sú
fyrri í dag kl. 17 og á morgun kl.
20. Pars pro toto (PPT) er sjálfstæður danshópur undir forystu
Láru Stefánsdóttur, en hópurinn
setur að jafnaði upp eina til tvær
nýjar sýningar á ári, með margvíslegum dönsurum og listamönnum. Að þessu sinni frumflytur PPT verkið G.Duo og eru
höfundar þau Lára Stefánsdóttir
og Vicente Sancho. Vinnuaðferðir Láru og Vicente Sancho eiga
sérlega vel saman, Sancho kemur
úr heimi látbragðsins með rætur
í Decroux-tækni og bókmenntum
en hefur einnig unnið mikið sem
dansari og leikari.
Lára Stefánsdóttir hefur langa
reynslu að baki sem dansari og
danshöfundur og unnið til margvíslegra verðlauna og viðurkenninga fyrir verk sín. Þau dansa í
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G.Duo ásamt þeim Kamil Warchulski frá Póllandi, Sögu Sigurðardóttur og Sverri Guðjónssyni. Leikræn útfærsla er í umsjón Vicente Sancho, tónlist eftir
Atla Heimi Sveinsson og Guðna
Franzson en um lýsingu sér
Björn Bergsteinn Guðmundsson.
G.Duo er styrkt af Reykjavíkur-

borg. Dansverkið Von var sýnt í
Íslensku óperunni í nóv 2005 og
fékk fádæma góðar viðtökur. Von
er byggt í kringum nokkur ljóða
Árna Ibsen rithöfundar og er nú
endursýnt með nýjum karldansara, Kamil Warchulski, sem leysir
Hannes Egilsson af hólmi.
PBB

Tengsl hests og manns
Þuríður Sigurðardóttir, Þura,
kynnir myndbandsverk og sína
nýjustu málverkaröð á sýningunni
„STÓÐ“ í galleríi Suðsuðvestur
í Reykjanesbæ. Sýningin verður
opnuð kl. 16 í dag.
Viðfangsefni á sýningunni er íslenski hesturinn og býður listamaðurinn áhorfandanum að taka
þátt í rannsókn sinni á tengslum
manns og dýrs í gegnum upplifun
lita og áferðar feldsins. Með því
að höfða til löngunarinnar til að
klappa mjúkum dýrum verða málverkin nánast ómótstæðileg og
um leið koma fram spurningar um
málverkið sem miðil. Þaulunnin
og tímafrek kallast þau á við listasöguna og vega salt milli hins fígúratífa og abstrakt.
Um leið og Þura vinnur með upplifun áhorfenda í sýningarrýminu
skoðar hún líka eigin upplifun úti í
náttúrunni í hestamennsku.
Hún reynir ekki að endurgera
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TENGSL DÕRS OG MANNS

reiðtúr heldur, líkt og í málverkunum, einangrar takmarkaðan

&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

hluta þeirrar upplifunar og þaulskoðar í formi myndbands.
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Fallaxartíska
Ég varð fyrir því síðustu jól að „festast“ í korseletti eftir heljarinnar
hangikjötshlaðborð og gat ómögulega komist úr því sjálf. Ég þurfti því
að eyða nokkrum stundum í að líða eins og aðþrengdri konu frá fyrri
öldum í hvalbeini og silki. Ég rifjaði þetta upp þegar ég loks horfði á
kvikmyndina Marie Antoinette eftir Sofiu Coppola um daginn. Stórfenglegir búningarnir skildu eftir hjá mér undarlegan keim af rósrauðum fjaðraskreyttum rjómakökum og slatta af absúrdisma. Aumingja
Marie Antoinette sem varð fyrir barðinu á illum tungum og rógburði.
Hún sagði víst aldrei „Hvers vegna borða þau ekki kökur?“ og missti
höfuð sitt í fallöxi frönsku byltingarinnar. „La Dauphine“ varð þó ein
frægasta tískugyðja sögunnar, gerði París að hátískuborg og skandaliseraði með sínum brjálæðislegu íburðarmikla klæðaburði. Hún var
barnlaus fyrstu sjö árin í hjónabandi sínu við krónprinsinn og því
var staða hennar innan hirðarinnar fallvölt. Með tískubyltingu sinni
styrkti Marie Antoinette völd sín. Hún
hóf tískubylgju með brjóstsykurslituðum, demantsofnum kjólum, ótrúlegum
þriggja feta háum hvítum hárkollum og
hárgreiðslum sem í voru heil líkön af
borgum, skipum eða fjarlægum löndum. Korselettin voru svo þröng og flegin að næstum því öll munúðarfull nekt
brjóstanna var til sýnis. Ímyndunaraflinu og íburðinum voru engin takmörk
sett. Í litlu sveitahöllinni sinni gekk hún
í gegnsæjum kjólum sem fengu hirðina
til að gapa af hneykslan. Hún var konan
sem gat gert allt, gengið í öllu og eytt
öllum þeim fjármunum sem henni sýndist, sem að lokum varð til þess að þjóðin kallaði fyrst á ljóshært höfuð hennar
undir „la guillotine“. Kvikmyndin fékk
mig til að hugsa um hversu geld tískan er í hinum frjálsa nútímaheimi
miðað við þennan seinni hluta átjándu aldar. Ímyndið ykkur heim þar
sem allir í kringum ykkur ganga daglega í haute couture fötum Johns
Galliano og ýkið svo um helming. Heim þar sem þröng korselett, krínólínur, hvítpúðruð andlit og hár á konum jafnt og karlmönnum, svartir
fegurðarblettir málaðir ofan í sýfilis- og bólusóttarör, slaufur, sokkabuxur og silki voru daglegt brauð. Heim sem er algjörlega absúrd og
súrrealískur í íburði og tísku sinni og á ákveðinn hátt jafnvel hálf ógnvekjandi fyrir okkar einfalda nútímasmekk. Undanfarið ár, eða síðan
mynd Coppola var sýnd í Cannes, hafa tískuhönnuðir fengið innblástur
frá frægustu drottningu Frakklands. Gegnsæjar blómaskreyttar flíkur
í pastellitum verða áberandi í sumar með íburðarmiklum, efnismiklum kjólum og jafnvel fjöðrum og glitrandi steinum. Korselett koma
áfram sterk inn en á öld frelsis munu þau væntanlega stoppa stutt við
og aðeins rétt kinka kolli í átt til fyrri alda. Ég verð þó að viðurkenna
að einstöku sinnum í okkar frjálslega vestræna heimi er eitthvað syndsamlega sexý og seiðandi við það að hefta og ýkja kvenlegar kúrvur og
hold, svo lengi sem einhver er ekki langt undan til að leysa reimarnar...
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2«3)2 3TËRFENGLEGUR

0%2,52 /'
4*5,, 3PARILEGUR

SJIFFON KJËLL HJ¹
!LEXANDER -C1UEEN
OG H¹RGREIÈSLA SEM
-ARIE !NTOINETTE
HEFÈI BORIÈ MEÈ
MIKILLI PRÕÈI

PRINSESSUKJËLL FR¹
2OKSANDA
)LINCIC
&¾ST Å
+RON
+RON

02).3%335,%')2

&ÎLGR¾NIR SKËR Å
BAROKK STÅL EFTIR
9AZ "OUQUET F¹ST
Å +RON+RON

(). .µ*! 2«-!.4¥+
Hönnuðir endursköpuðu blóm á
tískupöllunum fyrir sumarið 2007
og bóndarósir og fjólur voru í aðalhlutverki. Korselett úr silki litu út
eins og væru þau ofin úr rósablöðum, tjull myndaði blóm á öxlum
og úlnliðum og blóm voru sett í
íburðarmikið hárskraut. Alexander McQueen sótti augljóslega innblástur til Frakklands fyrir bylt-

ingu og sendi fyrirsæturnar fram
í rómantískum Marie Antoinettelegum múnderingum og hárgreiðslum. Fyrirsæturnar hjá Yves Saint
Laurent voru ekki einungis þaktar
blómum heldur gengu þær eftir lifandi og ilmandi fjóluengi sem hafði
verið haganlega komið fyrir. Sumarið gæti því ekki verið kvenlegra
og rómantískara.
AMB
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+ÒL KORSELETT OG
PILS OG D¹SAMLEGT
BLËMASKRAUT FR¹
3PAKSMANNSSPJÎRUM
"2*«3439+5233+«2
&*«,52 /' -%)2) &*«,52 &JËLUBREIÈA

UNDIR FËTUM OG FJËLUBL¹R RËMANTÅSKUR
KJËLL VIÈ ROKKAÈAR SOKKABUXUR &R¹ 9VES
3T ,AURENT

4²,)0!.!+0! 3K¾RBLEIKT FYRIR SUMAR

IÈ FR¹ HÎNNUÈINUM 3TEFANO 0ILATI FYRIR
9VES 3T ,AURENT

3¾TARI G¾TU ÖEIR VARLA
VERIÈ HANNAÈIR AF 9AZ
"OUQUET OG F¹ST Å +RON
+RON
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Falleg í
sumar
Ekkert er jafnskemmtilegt og
að prófa sig áfram með nýja og
nýja förðun til þess að breyta aðeins um stíl. Sumarið fram undan
verður fullt af fallegum förðunarútfærslum, allt frá fallegum skærum augnlitum, dökkum
sixtís-augum, ljómandi farða og
jafnvel stundum púðruðu andliti
og plómulitum vörum í stíl við
Marie Antoinette-tískuna sem er
fjallað um annars staðar á síðunni. Reglan er að ef heitt er í
veðri eða þú ert á sólarströnd er
best að leyfa húðinni að glansa, en
annars virðist allt vera leyfilegt...
- AMB
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&ERSKJULITAÈUR SANSERAÈUR AUGNSKUGGI
¹ ALLT AUGNLOK OG BRÒNUM AUGNSKUGGA
BLANDAÈ UPP AÈ AUGNATËFTINNI .OTIÈ
SVO KOHL AUGNBLÕANT ¹ EFRI OG NEÈRI
AUGU OG SVARTAN MASKARA 6ARIR ERU MEÈ
N¹TTÒRULEGUM BRÒNBLEIKUM TËN

.OTAÈU MEIK OG LAUST PÒÈUR 4EIKNAÈU
BREIÈA LÅNU OFAN ¹ AUGUN MEÈ SVÎRTUM
AUGNBLÕANTI OG AÈRA AÈEINS UNDIR NEÈRI
AUGNH¹RUM TIL AÈ ST¾KKA AUGUN 3ETTU
FÎLSK AUGNAH¹R AÈ OFAN OG NEÈAN
.OTAÈU SANSERAÈAN SVARTAN SKUGGA ¹
AUGNLOKIÈ OG SVO HVÅTAN BLÕANT Å NEÈRI
AUGNHVARM 'ERÈU VARIRNAR BEIGE LITAÈAR
MEÈ BAUGAHYLJARA OG SETTU GLOSS YFIR

0&5',!!5'5 (* +%.:/
30/24,%'52 ',!.3 (* '534!6/
!2!.'/ .OTAÈU LITAÈ DAGKREM OG

SVO SANSERAÈ KREM YFIR KINNBEIN ENNI
OG AUGNLOK .OTAÈU GEL TIL AÈ SNYRTA
AUGABRÒNIR 3ETTU BLEIKPLËMULITAÈAN
AUGNSKUGGA ¹ OFANVERÈAR KINNAR .OTAÈU
SK¾RRAUÈBLEIKAN VARALIT OG GLOSS YFIR

PÁLL ÓSKAR KYNNIR
LAUGARDAGSKVÖLDIÐ 12. MAÍ 2007

36%)4!3,! +ORSELETT MEÈ LEÈURËL
UM VIÈ RËMANTÅSKT PILS FR¹ !LEXANDER
-C1UEEN

2/++ /' "!2/++ 'LANSANDI SVARTIR SKËR

EFTIR "ERNHARD 7ILHELM F¹ST Å +RON+RON

ENN OG AFTUR TRYGGIR
DJ PÁLL ÓSKAR ÞJÓÐINNI
STANSLAUST STUÐ OG SPILAR
BESTU EUROVISION LÖG
ALLRA TÍMA, ALLA NÓTTINA.

FRAM KOMA:
PÁLL ÓSKAR
SILVÍA NÓTT
SELMA BJÖRNS
FRIÐRIK ÓMAR
HELGA MÖLLER
PÁLMI GUNNARSSON
TELMA OG EINAR ÁGÚST
…OG FLEIRI GÓÐAR
STJÖRNUR ÚR EUROVISIONSÖGU ÍSLANDS.
SAMA HVERNIG KOSNINGAR EÐA EUROVISION FER,
ÞÁ VERÐUR MESTA STUÐIÐ Á NASA!
FRÁ KL. 23.00 – 5.30
MIÐAVERÐ KR. 2000.S. 511-1313 / WWW.NASA.IS

.&52¶5..4 "LÒNDA OG FJAÈRIR

HJ¹ !LEXANDER -C1UEEN SEM
MINNA ¹ KJËLA -ARIE !NTOINETTE
Å b,A "ERGERIEm VIÈ 6ERSAILLES
HÎLLINA

-¾LT ER MEÈ ÖVÅ AÈ NOTA GËÈAN
FARÈA ¹ AUGNLOKIN OG BERA SVO SKUGGA
Å KREMFORMI YFIR ALLT AUGNLOKIÈ OG
AÈEINS UNDIR AUGUN .OTAÈU SVO
SVARTAN MASKARA VIÈ 6ARIRNAR VERÈA
AÈ VERA FARÈALAUSAR TIL AÈ HALDA
FËKUSNUM ¹ AUGUM
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3OPRANOS LEIKARI ¹ TÅMAMËTUM
Michael Imperioli er staddur
hér á landi til að leika í kvikmynd Ólafs Jóhannessonar,
Stóra planið, þar sem hann
fer með hlutverk glæpaforingjans Alexanders.
Freyr Gígja Gunnarsson
hitti leikarann við sjávarsíðuna á Seltjarnarnesi.

Drew verður
sendiherra
Leikkonan Drew
Barrymore
hefur verið gerð
að
sendiherra
hjá Sameinuðu
þjóðunum. Mun
hún einbeita sér
að því að berjast gegn hungri.
Fetar hún þar $2%7 "!229-/2%
með í fótspor 6AR GERÈ AÈ SENDI
þekktra nafna á HERRA HJ¹ 3AMEIN
borð við Angel- UÈU ÖJËÈUNUM
ina Jolie, George Clooney, Michael
Douglas og Geri Halliwell.
„Þetta er mikill heiður og ég
tek þessari áskorun og mikilvægu
stöðu af mikilli auðmýkt,“ sagði
Barrymore. „Ég get ekki hugsað
mér neitt mikilvægara en að reyna
að koma í veg fyrir hungursneyð á
meðal barna.“ Á meðal þekktustu
mynda Barrymore í gegnum tíðina
eru Charlie´s Angels og E.T.

„Ég verð í tökum einn dag í viðbót en fæ síðan helgina til að ferðast um landið með eiginkonunni
minni,“ segir Michael. Hann fær
sér sæti á sófanum og Jóhann G.
Jóhannsson,
aðstoðarleikstjóri
myndarinnar, færir honum kaffi
með mjólk. „Mig hefur alltaf langað til að heimsækja Ísland. Vinkona mín vann hérna með Friðriki Þór Friðrikssyni og þegar mér
bauðst hlutverk í íslenskri mynd
kviknaði strax áhugi,“ heldur
Imperioli áfram. „Ég las handritið, fannst það skemmtilegt og persónan mín áhugaverð þannig að ég
sló bara til,“ segir Michael. Hann
talar með þessum týpíska New
York/Ítala-hreim sem hefur verið
gerður ódauðlegur í mafíósa-kvikmyndunum.

%NGIN (OLLYWOOD DRAUMUR
Imperioli leikur glæpaforingjann
Alexander og segir helstu ástæðuna fyrir því að hann tók hlutverkið að sér vera þá að Alexander er
mjög ólíkur hinum ítölsku mafíósum sem hann hefur leikið í sjónvarpsþáttaröðinni Sopranos. Og
íslenskir
sjónvarpsáhorfendur
ættu að kannast við. „Mafíósarnir
ítölsku eru oft illa menntaðir, ofbeldisfullir ruddar sem hafa alist
upp í kringum ofbeldi. En Alexender er ekki þannig. Hann er víðlesinn og finnst ógn við beitingu

ofbeldis mun áhrifameiri en ofbeldið sjálft,“ útskýrir leikarinn
en viðurkennir síðan að jafnvel
þótt Alexender hefði verið þessi
týpiski ítalski glæpamaður hefði
hann nú sennilega tekið hlutverkið að sér. „Bara til að hafa góða afsökun fyrir að koma til Íslands.“
Imperioli hefur ekki lagt lag sitt
við Hollywood-kvikmyndir heldur
kýs frekar að leika í sjálfstæðum
kvikmyndum sem eru helst gerðar nálægt New York. „Ég er New
York-búi og kann best við mig þar.
Ég á þar að auki þrjú börn og vil
helst ekki vera of lengi í burtu
heiman frá,“ segir Imperioli. „Ef
mér býðst hlutverk í Hollywood er
það auðvitað fínt en ég er ekkert
að sækjast neitt sérstaklega eftir
því. Við hjónin rekum auk þess
leikhús í New York þannig að þar
eru mínar rætur,“ segir Imperioli.
„Auk þess hrífur það mig hversu
kjarkaðir menn eru í sjálfstæða
kvikmyndageiranum. Þeir þora að
gera öðruvísi hluti,“ heldur hann
áfram.
Stóra planið er þriðja evrópska
kvikmyndin sem Imperioli tekur
þátt í og hann segist kunna vel við
þetta afslappaða andrúmsloft sem
ríkir á tökustað í Evrópu. „Þetta
kallar fram það besta í leikaranum. Maður verður einhvern veginn svo óheftur og hugmyndirnar flæða fram. Í Bandaríkjunum
hangir klukkan alltaf fyrir ofan
höfuðið á þér og tifar. Þar verða
hlutirnir að gerast strax. Sennilega hefur þetta líka eitthvað með
bandarísku þjóðarsálina að gera,“
útskýrir Imperioli.

3OPRANOS RENNUR SITT SKEIÈ
Og leikarinn stendur á ákveðnum tímamótum. Verið er að sýna
sjöundu og síðustu seríuna af
Sopranos og segir Micheal að
hálfgert æði ríki í Bandaríkj-

-)#(!%, )-0%2)/,) 3EGIST HAFA HRIFIST AF HANDRITINU OG HVERSU ËLÅKUR GL¾PAFORINGINN
!LEXANDER VAR HINUM TÕPISKU ÅTALSK¾TTUÈU MAFÅËSUM

unum yfir endalokunum. „Allir
vilja vita hvernig þetta endar allt
saman, hver deyr og hver lifir af,“
útskýrir hann og viðurkennir að
hann eigi eflaust eftir að sakna
þáttanna. „En ég er líka ánægður
með að þessu sé lokið og er spenntur að sjá hvað tekur við eftir Sopranos. Þetta var skemmtilegur tími
en allt hefur sinn enda. Sem betur
fer var ákveðið að ljúka þáttaröðinni þegar henni átti að ljúka en
ekki verið að teygja lopann,“ segir
Imperioli.
En það er varla hægt að sleppa
Imperioli án þess að spyrja hann

út í eina frægustu senu hans í
kvikmyndasögunni þegar Joe
Pesci skaut hann í fæturna á
pókerkvöldi í Goodfellas. „Þetta
var auðvitað rosaleg lífsreynsla
fyrir 23 ára ítalskættaðan New
York-búa að leika við hliðina á Robert DeNiro undir stjórn Martin Scorsese,“ segir Imperioli. „Og
fólk man þetta atriði enn þann
dag í dag. Enda er kvikmyndin algjör klassík,“ segir Imperioli, sem
bjóst reyndar ekki við að þetta atriði yrði svona opinskátt og hrátt.
„En eftir það vissu einhvern veginn allir hver ég var.“

¶5,5"!2.)¨ &44 $ËTTIR %LLÕJAR RMANNS KOM Å HEIMINN ¹ FIMMTUDAGSKVÎLD

Sumarvörurnar
komnar
Munið Gjafabrén okkar

VATNSSTÍG 3, S: 552 0990

Litla-Ellý fædd
„Litla Ellý fæddist í gærkvöldi
klukkan 19:36. 13 merkur og 51
cm. Allt gekk eins og í sögu og við
vorum komin heim skömmu eftir
miðnæti. Með kveðju, Freyr, Ellý
og börn,“ skrifaði stolt móðir, Ellý
Ármanns, til vina og vandamanna í
gærmorgun.
Hún og dagskrárstjórinn Freyr
Einarsson eignuðust sitt fyrsta
barn saman um svipað leyti og Eiríkur Hauksson steig á sviðið á
fimmtudagskvöldinu. Fréttablaðið reyndi að ná sambandi við hina
nýbökuðu foreldra en ekki reyndist
unnt að ná í þau. Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins ríkir þó mikil
gleði og hamingja á heimili þeirra í
Hlíðunum.
Ellý varð nýlega vinsælasti
bloggari landsins og lét sig ekki
muna um að setja inn nýja færslu
í gær, undir heitinu „Ég get alveg
sætt mig við trúðanefið og indíánafjaðrirnar en nú er þetta farið út
fyrir öll velsæmismörk,“ sagði hún
uppspennt...“. Í viðtali við Sirkus,
fylgirit Fréttablaðsins á föstudaginn, sagðist Ellý ætla að fylla
heimilið af börnum. Og er óhætt

34/,4 -«¨)2 ¶ULAN OG BLOGGARINN %LLÕ

RMANNS EIGNAÈIST ÖRIÈJA BARN SITT
-YNDIN ER TEKIN TVEIMUR DÎGUM FYRIR
F¾ÈINGUNA
&2¡44!",!¨)¨(®2¨52

að segja að Ellý sé komin vel á veg
með það takmark sitt því fyrir eru
fjögur börn á heimilinu; Ellý á tvo
stráka af fyrra sambandi en Freyr
á tvær stelpur fyrir. „Það er ekki
að ástæðualausu að ég valdi Frey.
Við erum samstíga í þessu og viljum bæði eiga stóra samheldna fjölskyldu,“ sagði Ellý við Sirkus. FGG

20.000

manns á
aðeins 8 dögum!

Hann reynir að komast úr
nærbuxunum hennar...
...ekki í þær!

STÆRSTA ORRUSTAN ER INNRI BARÁTTAN

Með Samaire Armstrong úr O.C.

SÍMI 564 0000
IT´S A BOY GIRL THING
SPIDERMAN 3
SPIDERMAN 3 SÝND Í LÚXUS
NEXT
PATHFINDER
HILLS HAVE EYES 2
PERFECT STRANGER
TMNT
ÚTI ER ÆVINTÝRI ÍSLENSKT TAL

kl. 1.30 - 3.45 - 5.50 - 8 - 10.10
kl. 2 - 5 - 8 - 11
kl. 2 - 5 - 8 - 11
kl. 5.45
kl. 8 - 10.15
kl. 10.30
kl. 5.30 - 8
kl. 1.30 - 3.30
kl. 2 - 3.45

SÍMI 462 3500

SÍMI 551 9000
IT´S A BOY GIRL THING
SPIDERMAN 3
PATHFINDER
B.I. 14 ÁRA INLAND EMPIRE
B.I. 16 ÁRA HILLS HAVE EYES 2
B.I. 18 ÁRA ÚTI ER ÆVINTÝRI ÍSLENSKT TAL
B.I. 10 ÁRA

kl. 3 - 5.50 - 8 - 10.10
kl. 2.30 - 5.30 - 8.30 - 11.20
kl. 8
kl. 2.30 - 5.45 - 9
kl. 10.15
kl. 3 - 6

kl. 4 - 8 - 10
kl. 2 - 5 - 8 - 10.40
kl. 6
kl. 2

MIÐASALA Í BORGARBÍÓ Á

B.I. 16 ÁRA
B.I. 7 ÁRA

IT´S A BOY GIRL THING
B.I. 10 ÁRA SPIDERMAN 3
B.I. 16 ÁRA NEXT
B.I. 16 ÁRA ÚTI ER ÆVINTÝRI ÍSLENSKT TAL
B.I. 18 ÁRA

450 kr. í bíó!

B.I. 10 ÁRA
B.I. 14 ÁRA

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

Gildir á allar sýningar í
Regnboganum merktar með rauðu

4ILRAUNAKENNDARI ,EAVES
SVAKALEG
HASARMYND MEÐ
TÖFFARANUM
VINNIE JONES.

TÍU MUNU BERJAST, NÍU MUNU DEYJA, ÞÚ FÆRÐ AÐ HORFA

Hljómsveitin Leaves er
komin langt með upptökur
á sinni þriðju plötu. Arnar
Guðjónsson söngvari segir
tónlistina tilraunakenndari
en áður.
„Við ætlum ekkert að gefa út fyrr
en við erum orðnir ánægðir. Við
ætlum að taka upp tvö lög í viðbót
áður en við segjum þetta gott,“
segir Arnar Guðjónsson, söngvari
Leaves. Sveitin gefur þriðju plötu
sína út í haust.
Síðasta plata sveitarinnar, The
Angela Test, kom út fyrir tveimur árum og í framhaldinu hitaði
sveitin upp fyrir Supergrass á tónleikaferð um Bretland.
Að sögn Arnars verða upptökurnar kláraðar í sumar og er útgáfa fyrirhuguð í haust. „Við
höfum í rauninni aldrei hætt að
vinna. Við erum alltaf að vinna í
nýju efni. Við erum búnir að semja
helling sem hefur verið hent.“
Arnar segir að nýja platan sé rökrétt þróun frá The Angela Test.
„Það eru meiri tilraunir í gangi.
Hún er ekki jafnþung og Angela
og hún fer víða, allt frá elektróník
yfir í popp.“
Þeir félagar ætla að gefa plötuna út sjálfir hér heima og síðan

!2.!2 '5¨*«.33/. (LJËMSVEITIN ,EAVES ER LANGT KOMIN MEÈ SÅNA ÖRIÈJU PLÎTU
&2¡44!",!¨)¨6!,,)

kemur í ljós hvort hún verði gefin
út erlendis. Leaves er laus undan
samningi við Island Records og er
því frjáls sem fuglinn þessa dagana.
Fram undan hjá sveitinni eru

tónleikar í Stúdentakjallaranum
miðvikudagskvöldið 16. maí, þar
sem hljómsveitin Ég treður einnig upp. Í ágúst spilar Leaves síðan
á tónlistarhátíð í Litháen.

&2¡44)2 !& &«,+)
&YRRVERANDI K¾RASTI ¹STKONU LEIKARANS #OLINS &ARRELL
FRAMDI SJ¹LFSVÅG TVEIMUR M¹NUÈUM EFTIR AÈ ÖAU BYRJUÈU
SAMAN STKONAN SEM HEITIR -URIEANN -C$ONNELL BYRJ
AÈI MEÈ &ARRELL UM SÅÈUSTU JËL SKÎMMU EFTIR AÈ HÒN H¾TTI
MEÈ SÅNUM FYRRVERANDI *OHN +NIGHT b(ANN ¹TTI ERFITT MEÈ AÈ
SJ¹ HANA MEÈ ÎÈRUM MANNI !È #OLIN &ARRELL HAFI VERIÈ S¹
MAÈUR VARÈ EKKI TIL AÈ B¾TA M¹LIN 3M¹M SAMAN FËR ALLT
AÈ SNÒAST TIL HINS VERRA HJ¹ *OHN m SAGÈI KUNNINGI HANS

THE CONDEMNED
THE LIVES OF OTHERS
NEXT
MÝRIN 2 FYRIR 1
KÖLD SLÓÐ 2 FYRIR 1
HOT FUZZ
ÚTI ER ÆVINTÝRI ÍSLENSKT TAL

HAGATORG

kl. 5.30 - 8- 10.30
kl. 5.30 - 8- 10.30
kl. 8 - 10
kl. 3.30 - 5.40 - 8
kl. 3.40 - 5.50
kl. 10.10
kl. 3.30

www.haskolabio.is

B.I. 16 ÁRA
B.I. 16 ÁRA
B.I. 14 ÁRA
B.I. 12 ÁRA
B.I. 12 ÁRA
B.I. 16 ÁRA

SÍMI 530 1919

FREYR FRETTABLADIDIS

HILARY SWANK

STÓRSTJÖRNUR ÚR REAL MADRID...

Stærsta
orrustan
er innri
baráttan

FRÁ FRAMLEIÐANDA
MATRIX, DIE HARD OG
LETHALWEAPON

SUMT ER EKKI HÆGT AÐ ÚTSKÝRA MEÐ VÍSINDUM

VIPSALURINN

hraðskreiðir bílar, súpermódel og partý...

ER BARA LÚXUS

ER STAÐSETTUR Í SAMBÍÓUNUM ÁLFABAKKA

þarf ekki eitthvað meira til að sanna að þú sért frábær leikmaður?
HVER ÞARF UPPHÆÐIN AÐ VERA SVO ÞÚ SVÍKIR ÞJÓÐ ÞÍNA...

ALDREI HAFA TVEIR KARLMENN DANSAÐ JAFN VEL SAMAN!

SANNSÖGULEG MYND UM STÆRSTA HNEYKSLISMÁL Í SÖGU FBI

ANNAR ÞESSARA TVEGGJA

HEFUR HEILA....
...Á STÆRÐ VIÐ HNETU !

/ ÁLFABAKKA
kl. 5:50 - 8 - 10:10

B.i.16

BREACH

kl. 5:50 - 10:30

B.i.12

SPIDER MAN 3

kl. 12 - 3 - 6 - 9 - 10:30

B.i.10

MR. BEAN´S HOLIDAY

kl. 2 - 4

Leyfð

ROBINSON F... M/- ÍSL TAL

kl. 1:30 - 2 - 3:30 - 4

Leyfð

SPIDER MAN 3 VIP kl. 12 - 3 - 6 - 9

/ KEFLAVÍK

/ KRINGLUNNI

THE REAPING

/ AKUREYRI

GOAL 2

kl. 3:30-5:50-8:10-10:30

B.i.7

SPIDERMAN 3

kl. 2 - 5

B.i. 10

GOAL 2

kl 6

B.i. 7

THE REAPING

kl. 6 - 8:10 - 10:20

B.i.16

BLADES OF GLORY

kl. 2 - 4 - 6

Leyfð

kl. 2 - 4 - 8:10

kl 6

B.i.12

BLADES OF GLORY

BLADES OF GLORY

B.i.12

ROBINSON FJ... M/- ÍSL TAL kl. 1:50 - 4

Leyfð

BLADES OF GLORY

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

B.i.12

WILD HOGS

kl. 8

b.i 7

MEET THE...M/- ENSKU Tali

kl. 6:10

Leyfð

SHOOTER

kl. 8

B.i.16

BECAUSE I SAID SO

kl. 6

Leyfð

300.

kl. 10:20

B.i.16

DIGITAL-3D
DIGITAL-3D
DIGITAL

ROBINSON F... M/- ÍSL TAL kl. 4

Leyfð

MR. BEAN´S HOLIDAY

Leyfð

Michael stríddi Janet

Minntust Syd Barrett

Söngkonan Janet Jackson segir að
bróðir sinn Michael, fyrrverandi
konungur poppsins, hafi uppnefnt
sig þegar þau voru lítil vegna
þyngdar hennar. Í viðtali í bandarískum spjallþætti vildi hún samt
lítið tjá sig um hvað hann kallaði hana. „Þú vilt ekki vita það.
Þetta voru ekki falleg uppnefni.
Villisvín var eitt af þeim. Ég segi
þér ekki meira,“ sagði Janet. Hún
segir að vegna uppnefnanna hafi
hún lagt áherslu á að koma sér í
gott form og hafi reynt að halda
sér þannig allar götur síðan.

Meðlimir Pink Floyd stigu allir
á svið á minningartónleikum um
Syd Barrett, fyrrverandi liðsmann sveitarinnar, í London fyrir
skömmu. Roger Waters, sem hélt
tónleika í Egilshöll á síðasta ári,
spilaði einn á sviðinu en David
Gilmore spilaði með trommaranum Nick Mason og hljómborðsleikaranum Rick Wright sem
báðir voru í Pink Floyd. Gilmore
og félagar spiluðu nokkur lög, þar
á meðal fyrsta smáskífulag Pink
Floyd, Arnold Layne.
Á meðal fleiri þekktra tónlistarmanna sem komu fram voru
Damon Albarn og Chrissie Hynde.
Í lok tónleikanna komu allir saman
upp á svið nema Waters og sungu
lagið Bike. Waters lenti upp á kant
við Gilmore fyrir 25 árum og hafa

*!.%4 *!#+3/. "RËÈIR HENNAR -ICHAEL

UPPNEFNDI HANA ÖEGAR HÒN VAR YNGRI

Frábær gamanmynd um strák og stelpu og stelpu og strák!

kl. 4

þeir haft lítil samskipti allar götur
síðan, eins og sýndi sig á tónleikunum.
Syd Barrett, sem hætti í Pink
Floyd árið 1968, lést sextugur að
aldri á síðasta ári vegna veikinda
tengdum sykursýki.

0).+ &,/9$ (LJËMSVEITIN 0INK &LOYD

KOM SAMAN ¹ ,IVE  TËNLEIKUNUM Å
,ONDON FYRIR TVEIMUR ¹RUM

39$ "!22%44 3YD "ARRETT LÁST ¹ SÅÈASTA
¹RI SEXTUGUR AÈ ALDRI

SPARbíó

4/24¥-!.$).. !RNOLD 3CHWARZENEGGER
LÁK 4ORTÅMANDANN EFTIRMINNILEGA Å ÖREM
UR MYNDUM

Vill sexalógíu
Kvikmyndaframleiðandinn The
Halcyon Co. hefur keypt sýningarréttinn að kvikmyndunum um Tortímandann og ætlar sér að búa til
þrjár myndir til viðbótar þannig
að úr verði sexalógía.
Nýi eigandinn ætlar að hefja
þegar í stað undirbúning að Terminator 4 og vonast til að frumsýna
myndina árið 2009. Enginn leikari
eða leikstjóri hefur ennþá verið
ráðinn vegna myndarinnar.
Arnold Schwarzenegger, ríkisstjóri Kaliforníu, fór með hlutverk
Tortímandans í þremur myndum
sem nutu allar mikilla vinsælda.
Síðasta myndin í seríunni, Terminator 3: Rise of the Machines,
kom út fyrir fjórum árum.

Vinningar verða afhendir hjá BT Smáralind. Kópavogi. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 99 kr/skeytið.

laugardag og sunnudag

SparBíó* — 450kr

SPIDERMAN 3 KL. 12 Í ÁLFABAKKA (TRYGGÐU ÞÉR MIÐA Í TÍMA)

BLADES OF GLORY KL. 1:30 Í ÁLFABAKKA OG KL. 2 Í KEFLAVÍK

ANNAR ÞESSARA TVEGGJA

HEFUR
HEILA....

9. HVER
VINNUR!

SENDU SMS JA GTF
Á 1900 OG ÞÚ GÆTIR
UNNIÐ BÍÓMIÐA!

SMKUSR
LEI

Fru

ms

...Á STÆRÐ VIÐ HNETU !

VINNINGAR ERU BÍÓMIÐAR,
DVD MYNDIR, TÖLVULEIKIR
OG MARGT FLEIRA!

ýn

d1

1.

ma

í

MR BEAN KL. 2 Í ÁLFABAKKA OG KLUKKAN 4 Á AKUREYRI

MEET THE ROBINSONS KL. 1:30 Í ÁLFABAKKA OG KLUKKAN 4 Á AKUREYRI

SparBíó*

: 450 KR MIÐAVERÐ Á OFANTALDAR SÝNINGAR
Laugardag og Sunnudag Í SAMBÍÓUNUM ÁFABAKKA, AKUREYRI OG KEFLAVÍK
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 %IN BREYTING ¹ REGLUNUM
!ÈEINS EIN VERULEG BREYTING HEFUR
VERIÈ GERÈ ¹ KNATTSPYRNULÎGUNUM
FYRIR TÅMABILIÈ SEM HEFST NÒ Å DAG
(ÒN SNÕST UM BÒNINGAM¹L EN EF
LEIKMENN ¾TLA AÈ KL¾ÈAST FLÅKUM INNAN
UNDIR BÒNING SINN B¾ÈI TREYJU
OG BUXUR VERÈA Ö¾R AÈ VERA Å
SAMA MEGINLIT OG BÒNINGURINN
¶ETTA ER REGLA SEM TEKUR GILDI ¹
ALÖJËÈAVETTVANGI HINN  JÒNÅ EN
STRAX Å DAG HÁR ¹ LANDI %KKERT
SEGIR ÖË UM HVER VIÈURLÎGIN
YRÈU FYRIR BROT ¹ ÖESSARI REGLU

SPORT FRETTABLADIDIS

!2.!2 /' "*!2+) '5..,!5'339.)2 -4! 500  3).. '!-,! (%)-!6®,, ¥ .µ*5- "².).')

Væri að ljúga ef ég segði leikinn ekki sérstakan
,EIKUR ¥! OG &( Å DAG ER SÁRSTAKUR FYRIR Ö¾R
SAKIR AÈ TVÅBURABR¾ÈURNIR !RNAR OG "JARKI
'UNNLAUGSSYNIR SNÒA AFTUR ¹ SÅNAR HEIMA
SLËÈIR Å SÅNUM FYRSTA DEILDARLEIK MEÈ &(
"R¾ÈURNIR GENGU TIL LIÈS VIÈ (AFNFIRÈINGA Å
HAUST EFTIR AÈ HAFA BJARGAÈ ¥! FR¹ FALLI SÅÈAST
LIÈIÈ SUMAR SEM SPILANDI ÖJ¹LFARAR
b*¹ ÖETTA VERÈUR ÎRUGGLEGA HÎRKULEIKUR m
SAGÈI !RNAR b¶AÈ VERÈUR SKRÅTIÈ FYRIR OKKUR
AÈ SPILA ÖARNA EFTIR AÈ HAFA VERIÈ MEÈ ¥!
SÅÈASTA SUMAR %N ÁG HELD AÈ ÖAÈ SÁ FÅNT AÈ
BYRJA TÅMABILIÈ ÖAR VIÈ ERUM ALLAVEGA MJÎG
SPENNTIR FYRIR ÖESSUM LEIK ,IÈ SEM ¾TLAR
SÁR AÈ VERÈA ¥SLANDSMEISTARI VERÈUR AÈ N¹
GËÈUM ÒRSLITUM UPPI ¹ 3KAGA ¶AÈ ER PRËF
STEINN ¹ GETU LIÈANNAm
(ANN BÕST VIÈ GËÈUM VIÈTÎKUM ¹ LEIKN
UM Å DAG ÖË SVO AÈ HANN MUNI NÒ KL¾È
AST NÕJUM BÒNINGI bTLI VIÈ EIGUM ÖAÈ EKKI

SKILIÈ m SAGÈI HANN OG HLË
MIKIÈ b%N VIÈ MUNUM AUÈ
VITAÈ GEFA ALLT OKKAR TIL AÈ
VINNA ÖENNAN LEIK ÁG HELD
AÈ ÖAÈ SKILJI ALLIR ¡G V¾RI
NÒ SAMT AÈ LJÒGA EF
ÖETTA V¾RI
EKKI SÁR
STAKUR
LEIKUR
FYRIR
OKKUR m
SAGÈI
!RNAR
¶EIR
BR¾ÈUR HAFA
M¹TT GLÅMA
VIÈ MIKIL
MEIÈSLI Å

GEGNUM TÅÈINA EN KOMA NÒ
HEILIR EFTIR UNDIRBÒNINGSTÅMA
BILILÈ b6IÈ HÎFUM VERIÈ AÈ
¾FA RÁTT OG GETUM ÖAKKAÈ
FYRIR AÈ EIGA SKILNINGSRÅK
AN ÖJ¹LFARA (ANN GERIR
SÁR GREIN FYRIR ÖVÅ AÈ
VIÈ GETUM EKKI
VERIÈ MEÈ
¹ ÎLLUM ¾F
INGUM OG VIÈ
HÎFUM FENGIÈ
AÈ HVÅLA OKKUR
ÖEGAR VIÈ
HÎFUM ÖURFT ¹
ÖVÅ AÈ HALDA
¶AÈ SKIPTIR
M¹LI ¹ ÖESS
UM ALDRIm

"ÒIÈ AÈ AFSKRIFA OKKUR 3KAGAMENN
Guðjón Þórðarson, þjálfari ÍA, segir að búið sé að afskrifa sína menn fyrir opnunarleik Íslandsmótsins í
dag en þá mæta Skagamenn Íslandsmeisturum FH á heimavelli. Mikillar tilhlökkunar gætir fyrir leikinn.

&®'.5¨52 ,EIKMENN 'ETAFE FÎGNUÈU

STËRSIGRINUM ¹ "ARCELONA INNILEGA Å FYRRA
KVÎLD
./2$)# 0(/4/3!&0

"ARCELONA ÒR LEIK Å BIKARNUM

Pressan slátraði
Börsungum
&«4"/,4) Spænska pressan gekk af

göflunum í gær eftir neyðarlegt
4-0 tap Barcelona fyrir Getafe í
undanúrslitum spænsku bikarkeppninnar. Börsungar voru með
5-2 forystu eftir fyrri viðureign
liðanna en eru nú úr leik.
„Maður á von á öðru en slíkri
frammistöðu af stórliði eins og
Barcelona. Ég get ekki útskýrt
þetta,“ sagði Samuel Eto‘o, leikmaður Barca í gær. „Ég skammaðist mín. Ég óskaði þess að jörðin gæti opnast og gleypt mig. Ég
grét eftir leikinn í gær og gat
ekkert sofið um nóttina.“
ES¹

2AGNA )NGËLFSDËTTIR

Hækkar sig í
meiðslunum
"!$-).4/. Ragna Ingólfsdóttir

er komin upp í 43. sæti á heimslistanum í einliðaleik kvenna og
hefur hækkað sig um þrjú sæti
frá því að hún meiddist á opna
hollenska meistaramótinu.
Ragna hefur ekkert spilað síðan
að hún varð fyrir hnémeiðslunum
og verður frá keppni næsta mánuðinn að minnsta kosti og getur
því glaðst yfir því að meiðslin hafi ekki slæm áhrif á stöðu
hennar á listanum.
ËËJ

,AWRIE 3ANCHEZ VALDI &ULHAM

Hættur með
Norður-Írland
&«4"/,4) Lawrie Sanchez verður

áfram stjóri enska úrvalsdeildarliðsins Fulham og hættir því sem
þjálfari norður-írska landsliðsins.
Þetta tilkynnti hann í gær.
Sanchez hafði tekið tímabundið við Fulham eftir að félagið rak
Chris Coleman í apríl.
Sanchez hættir með norðurírska landsliðið þegar það er í
toppsæti síns riðils í undankeppni
EM 2008 en Norður-Írland hefur
ekki komist á stórmót síðan á HM
í Mexíkó 1986. Liðið er með Íslandi í riðli og eina tap þess var
gegn Íslandi í fyrsta leiknum.
„Ég fann það eftir að hafa verið
hjá Fulham síðasta mánuðinn
að ég er miklu áhugasamari um
að geta unnið með mínum leikmönnum á hverjum degi,“ sagði
Sanchez, sem bjargaði Fulham
frá falli í vetur.
ËËJ

&«4"/,4) Íslandsmótið í knattspyrnu hefst í dag þegar Íslandsmeistarar FH fara í heimsókn til
ÍA á Skipaskaga. Þessa opnunarleiks hefur verið beðið með mikilli eftirvæntingu, ekki síst vegna
þeirrar staðreyndar að Guðjón
Þórðarson er að stýra sínum fyrsta
deildarleik með ÍA í tæp ellefu ár.
„Ég hlakka til, þetta verður spennandi,“ sagði Guðjón við
Fréttablaðið í gær. „Það vilja allir
byrja vel og FH hefur alltaf byrjað vel undanfarin ár.“
Eins og flestir vita hafa FHingar unnið deildina síðastliðin þrjú ár, þar af síðustu tvö með
miklum yfirburðum. Og öll þessi
þrjú ár hefur FH byrjað á tveimur
útileikjum, rétt eins og nú.
„Mér er í sjálfu sér sama hvort
við byrjum á útivelli eða ekki. Það
þarf að spila alla þessa leiki hvort
eð er,“ sagði Ólafur Jóhannesson,
þjálfari FH. „Akranes er einn
mesti fótboltabær landsins og
ekki auðvelt að fara þangað og
spila. Svo er gamli þjálfari liðsins
að koma aftur og eftirvæntingin
eftir árangri er mikil þó þeir séu
að reyna að tala hana niður. Við
erum að fara í hörkuleik og ætlum
ekki að vanmeta Akranesliðið.“
Eins og gefur að skilja ríkir
mikil tilhlökkun í herbúðum
beggja liða fyrir leikinn. En Ólafur segir að mikilvægi leiksins sé ekki meira en fyrir hvaða
leik sem er. „Þetta er bara einn af
átján leikjum. Allir leikir skipta
máli þegar upp er staðið en úrslit

-4!34 ¥ 3*®5.$! 3)..
«LAFUR *ËHANNESSON OG 'UÈJËN
¶ËRÈARSON HAFA SEX SINNUM M¾ST
SEM ÖJ¹LFARAR Å EFSTU DEILD EN ÖETTA
VERÈUR Å FYRSTA SINN SEM 'UÈJËN
STJËRNAR 3KAGALIÈINU ¹ MËTI LIÈI «LAFS

'UÈJËN ¶ËRÈARSON
«LAFUR *ËHANNSSON
&( +!  
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þessa leiks munu ekki hafa nein
afgerandi áhrif upp á framhaldið
að gera,“ sagði Ólafur.
Guðjón segir að sínir menn hafi
verið afskrifaðir fyrir þennan leik.
„Ég hef heyrt að menn spái FH 60 sigri í þessum leik. Svo er stuðullinn á heimasigur á Lengjunni
fjórir þannig að það er greinilegt
að menn hafa ekki trú á okkur,“
sagði Guðjón. „Svo má ekki horfa
framhjá því að FH-ingar eru með

þrjá frábæra Skagamenn í sínu liði
þannig að þeir eins og mörg önnur
lið njóta góðs af uppeldisstarfi ÍA,“
sagði hann og átti þar við tvíburabræðurna Arnar og Bjarka Gunnlaugssyni sem og Frey Bjarnason.
Báðir þjálfarar geta valið flesta
sína sterkustu menn í leikinn.
Hjá FH eru þeir Auðun Helgason
og Atli Viðar Björnsson fjarverandi vegna meiðsla. „Ég er að vonast til þess að ég geti nú í fyrsta

skipti síðan ég tók við liðinu valið
úr öllum hópnum. Það eru góðar
fréttir,“ sagði Guðjón.
Sem fyrr eru FH-ingar með stóran og breiðan hóp leikmanna en
Ólafur ætti að vera orðinn vanur
því að taka erfiðar ákvarðanir. „Í
FH verða alltaf góðir menn fyrir
utan byrjunarliðið og leikmannahópinn. Þannig er þetta í þjálfarastarfinu, stundum þarf maður að
taka óvinsælar ákvarðanir og er
ég ekki feiminn við það.“
EIRIKUR FRETTABLADIDIS

&( OG ¥! M¾TAST Å ,ANDSBANKADEILD KARLA Å DAG

&YRSTI LEIKUR 'UÈJËNS ¶ËRÈARSONAR Å ELLEFU ¹R

Fá mörk í síðustu
opnunarleikjum

Byrjar sjötta sumarið á leik við FH

&«4"/,4) Landsbankadeild karla
hefst í dag með leik ÍA og FH uppi
á Akranesi. Þetta verður sautjánda sinn sem deildin opnar með
sérstökum leik síðan hún innihélt
fyrst tíu lið sumarið 1977. Mótið
hefur byrjað á fleirum en einum
leik í fjögur af síðustu fimm skiptum en á árunum 1991 til 2001 var
sérstakur opunarleikur á níu af
ellefu tímabilum.
Það má ekki búast við neinni
markaveislu ef marka má úrslit
síðustu fjögurra opnunarleikja en
í þeim litu aðeins þrjú mörk dagsins ljós á 360 mínútum, sem gerir
mark á aðeins 120 mínútna fresti.
FH vann KR á KR-vellinum 1-0
2004, Fylkir vann KR 1-0 á Fylkisvellinum 2001, Stjarnan og
Grindavík gerðu markalaust jafntefli í Garðabæ 2000 og þá vann
KR 1-0 sigur á KR-vellinum 1999
þar sem eina mark leiksins kom
eftir aðeins 17 sekúndna leik.
Áhorfendur á Akranesvelli vonast örugglega eftir að leikmenn
verði ekki allt of varkárir og bjóði
upp á fleiri mörk í dag.
Það hafa reyndar verið opnunar-

&«4"/,4)
Guðjón
Þórðarson
stjórnar í dag sínum fyrsta leik
í íslensku deildinni í tæp ellefu
ár þegar Skagamenn fá Íslandsmeistara FH-inga í heimsókn
upp á Akranes.
Guðjón ætti að þekkja það vel
að mæta FH-ingum í fyrsta leik
því þetta verður í sjötta sinn á
tíu tímabilum hans sem þjálfari
í efstu deild sem lið hans hefur
mótið á leik við FH.
ÍA vann FH 1-0 í hans fyrsta
leik sem þjálfari 21. maí 1987 og
hann hefur góðar minningar sem
þjálfari Skagamanna af að opna
mótið á móti FH. ÍA vann nefnilega FH 5-0 í Kaplakrika í fyrstu
umferð sumarið 1993.
Það gekk ekki eins vel í hinum
leikjunum á móti FH í fyrstu
umferð. KA gerði 0-0 jafntefli
1989 og tapaði 0-1 árið eftir og
KR tapaði 0-1 fyrir FH á heimavelli árið 1995. Skagamenn hafa
aftur á móti ekki tapað opnunarleik undir stjórn Guðjóns og þeir
unnu Stjörnuna 3-1 árið 1996 þar
sem Bjarni Guðjónsson skoraði
tvö mörk.
ËËJ

3)'52-!2+)¨ !TLI 6IÈAR "JÎRNSSON

SKORAR HÁR EINA MARKIÈ Å SÅÈASTA SÁRSTAKA
OPNUNARLEIK ,ANDSBANKADEILDAR KARLA
SEM VAR ¹RIÈ 
&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

leikir fullir af mörkum, Þróttur og ÍBV gerðu 3-3 jafntefli á
Laugardalsvellinum 1998, Víkingur vann FH 4-2 í Kaplakrika 1991
og KR vann Þrótt 4-3 á KR-vellinum 1985.
Mörkin eru alls 47 í leikjunum
16, sem gerir 2,9 mörk að meðaltali, heimaliðin hafa aðeins unnið
7 af leikjunum 16 og Íslandsmeistarar eiga enn eftir að vinna
opunarleik í titilvörn en KR tapaði 1-0 2001 og ÍBV gerði 3-3 jafntefli þremur árum áður.
ËËJ

!,6®25 02«& 'UÈJËN ¶ËRÈARSON

ÖEKKIR ÖAÈ VEL AÈ BYRJA SUMARIÈ ¹ MËTI
&(
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VGA tengi
Notaðu sjónvarpið sem 32”
tölvuskjá eða sem hluta af
mediacenter.

HDMI tengi
Tækið er búið stafrænu
hljóð & mynd tengi fyrir
háskerpumynd og næstu
kynslóð dvd spilara.

Júróvision veðmálið hættir um leið og niðurstaða á lokasæti Íslands hefur verið birt á formlegum sem óformlegum miðli.

8ms svartími
Hröð og skörp mynd fyrir
krefjandi efni eins og
hasarmyndir og fótbolta.

Skjástærð: 32 tommur
Upplausn: 1366x768 HD ready
3D Comb Filter
Borðstandur og veggfesting fylgir
Contrast: 1:1000
Birta cd/m2: 450
Svartími: 8ms
Textavarpsminni: 1000 síður

Sjónvarpsmóttakari: 1
HDMI tengi: 1
Component tengi: 1
VGA tengi: 1
Scart tengi: 2
A/V tengi: 1
Tengi fyrir heyrnartól: 1
Hátalarar: 2x5W

99.999
9.994*

3.988***

5.489**

E>OOJK:>HA6;GÌ9DB>CD»H
;NA<>GyAAJBH?ÓCKyGEJB

E>OOJK:>HA6
;GÌ9DB>CD»H

)%¹
VGA tengi
Notaðu sjónvarpið sem 40”
tölvuskjá eða sem hluta af
mediacenter.

HDMI tengi
Tækið er búið stafrænu
hljóð & mynd tengi fyrir
háskerpumynd og næstu
kynslóð dvd spilara.
8ms svartími
Hröð og skörp mynd fyrir
krefjandi efni eins og
hasarmyndir og fótbolta.

MD30202
Medion LCD veggsjónvarp
Skjástærð: 40 tommur
Upplausn: 1366x768 HD ready
Mynd við mynd
Textavarp við mynd
PIP - myndfrystimöguleiki
3D Comb Filter
Borðstandur fylgir
Contrast: 1:1200

Birta cd/m2: 500
Svartími: 8ms
Textavarpsminni: 1000 síður
Sjónvarpsmóttakari: 2
HDMI tengi: 1
Component tengi: 1
VGA tengi: 1
Scart tengi: 2
A/V tengi: 1
Hátalarar: 2x10W

159.999
15.915*

8.725**

6.328***
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"IRGIR ,EIFUR (AFÖËRSSON GËÈUR ¹ 3P¹NI

2OBBIE &OWLER

Birgir komst í gegnum niðurskurðinn

Á förum frá
Liverpool

Birgir Leifur Hafþórsson
heldur áfram að gera það gott á
Evrópumótaröðinni en í gær komst
hann í gegnum niðurskurð á móti
sem fram fer á Spáni. Birgir Leifur lék á fjórum höggum undir pari
í gær og er samtals á þrem höggum undir pari. Það setur hann í
30. sæti mótsins ásamt nokkrum
öðrum kylfingum.
Þessi spilamennska var talsverð framför frá fyrsta deginum
þar sem Birgir Leifur lék á einu
höggi yfir pari. Hann fékk fimm
fugla á hringnum í gær og einn

'/,&

skolla, sem verður að teljast vel af
sér vikið.
Birgir Leifur náði sínum besta
árangri á Evrópumótaröðinni í
síðustu viku er hann varð í 11.13. sæti á móti á Ítalíu. Hann fékk
tvær og hálfa milljón króna í verðlaunafé á því móti og er því búinn
að vinna sér inn tæplega fjórar
milljónir króna það sem af er.
Mótið á Spáni er áttunda mótið
á Evrópumótaröðinni sem Birgir
Leifur tekur þátt í síðan hann
vann sér inn fullan þáttökurétt á
röðinni.
HBG

")2')2 ,%)&52 3TENDUR SIG GRÅÈARLEGA VEL ÖESSA DAGANA

&2¡44!",!¨)¨'%449 )-!'%3

&«4"/,4) Robbie Fowler mun um
helgina leika sinn síðasta deildarleik með Liverpool á ferlinum.
Það staðfesti framherjinn í gær
en hann fær ekki nýjan samning
við félagið.
„Ég hef ekkert hugsað um
framtíð mína fjarri Liverpool,“
sagði leikmaðurinn vinsæli við
staðarblöð í Liverpool. „Stjórinn útskýrði stöðuna fyrir mér í
vikunni og niðurstaðan kom mér
ekkert á óvart ef ég á að vera
heiðarlegur.“
Fowler fær væntanlega ljúfar
móttökur fyrir leikinn gegn
Charlton og eflaust eiga einhverjir stuðningsmenn félagsins eftir
að fella tár þegar hann gengur af
Anfield í hinsta skipti.
HBG

&%2.!.$/ !,/.3/ ,EGGUR MIKIÈ UPP
ÒR ÖVI AÈ VINNA KAPPAKSTURINN UM HELG
INA
&2¡44!",!¨)¨'%449 )-!'%3

&ERNANDO !LONSO

Ætlar sér sigur
á heimavelli
&/2-²,!  Spánverjinn Fernando

Alonso ætlar sér sigur í Spánarkappakstrinum sem fram fer um
helgina.
Alonso náði besta tíma allra á
æfingum í gær og þótti keyra einstaklega vel. Félagi hans, Lewis
Hamilton, keyrði best á morgunæfingunni en Alonso náði mun
betri tíma eftir hádegi.
Keppnin um helgina verður sú
fyrsta sem Michael Schumacher
mætir á síðan hann lagði stýrið á
hilluna.
HBG
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%).!2 2.) 3ÁST HÁR HRESS EFTIR UNDIR
SKRIFTINA Å G¾R
&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

%INAR RNI *ËHANNSSON

Skrifaði undir
hjá Blikum
+®2&5"/,4) Eins og Fréttablað-

ið greindi frá í gær hefur Breiðablik ráðið Einar Árna Jóhannsson,
fyrrverandi þjálfara Njarðvíkur,
sem þjálfara hjá sér.
Einar Árni skrifaði undir samning við Blika í gær en hann mun
þjálfa meistaraflokk félagsins
ásamt að vera yfirþjálfari unglingaflokka hjá félaginu.
Blikar búast við miklu af Einari
Árna á komandi árum en honum
er ætlað að búa til samkeppnishæft lið í efstu deild hjá Blikum
þar sem ágætur efniviður er til
staðar.
HBG
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,EIKMAÈUR ¥SLANDSMEISTARA &( TIPPAR ¹ EIGIN LEIK

Leikmenn eiga ekki
að veðja á eigin leiki

%).!2 *«.33/. 9FIRGEFUR 6ESTMANNAEYJ

AR OG FER AFTUR TIL &RAM
&2¡44!",!¨)¨$!.¥%,

%INAR *ËNSSON

Einar tekur við
Fram-stelpum

&«4"/,4) Geir Þorsteinsson, formaður KSÍ, telur ekki eðlilegt að
leikmenn í Landsbankadeildinni
veðji á eigin leiki, hvað þá á opinberum vettvangi. Á vefsíðunni
fótbolti.net hófst í gær nýr liður
undir nafninu Tippað á Lengjuna.
Fyrsti þáttakandinn er Davíð
Þór Viðarsson, miðjumaður FH.
en það eru Íslenskar getraunir
sem greiða 3.000 kr. fyrir seðilinn. Davíð getur unnið 155 þúsund
krónur ef hann spáir öllum leikjum réttum og myndi féð renna í
leikmannasjóð hjá FH.

Davíð Þór tippar á fimm leiki og
þar á meðal leik ÍA og FH þar sem
hann verður væntanlega sjálfur að
spila. Hann spáir sigri FH-inga.
„Leikmenn og dómarar eiga
ekki að standa í veðmálum á eigin
leiki. Þetta kannski endurspeglar þann sakleysislega stimpil sem
er á íslenskri knattspyrnu og ég
held að þetta hljóti að hafa verið
gert í einhverju hugsunarleysi,“
sagði Geir Þorsteinsson í gær en
Íslenskar getraunir eru einn af
styrktaraðilum KSÍ og Geir situr
í stjórn þar á bæ.

$!6¥¨ ¶«2 3P¹IR ÖVÅ AÈ &( MUNI LEGGJA ¥! Å DAG !NNAÈ V¾RI REYNDAR ËEÈLILEGT 3ÁST

HÁR Å BAR¹TTUNNI GEGN +2 Å FYRRA

„Ég mun taka upp símann og
hringja í félaga mína á Lengjunni. Almennt séð er það þannig
að leikmenn og dómarar eiga ekki
að veðja á eigin leiki og það verð-

&2¡44!",!¨)¨6!,,)

ur að vera ljóst. Það er eðlilegasta
ástandið þó ég óttist ekki þetta
atvik í sjálfu sér en það má ekki
gefa fordæmi fyrir slíku,“ sagði
Geir.
HBG

www.uu.is

(!.$"/,4) Samkvæmt áreiðan-

legum heimildum Fréttablaðsins
verður Einar Jónsson næsti þjálfari kvennaliðs Fram. Einar tekur
við starfinu af Magnúsi Kára
Jónssyni, sem mun sjá um þjálfun
yngri flokka hjá félaginu.
„Ég er laus allra mála hjá ÍBV
og hef heyrt í Frömurum. Það
er samt ekki búið að ganga frá
neinu,“ sagði Einar við Fréttablaðið í gær en hann er uppalinn
hjá félaginu, þjálfaði áður yngri
flokka í Safamýrinni og veit því
af hverju hann gengur.
Heimildir Fréttablaðsins herma
að gengið verði frá samningum
um helgina eða strax eftir helgi.
HBG

,!.#% !2-342/.' -ARGOFT VERIÈ REYNT

AÈ KLÅNA ¹ HANN ÕMSU ¹N ¹RANGURS
&2¡44!",!¨)¨'%449 )-!'%3

&LOYD ,ANDIS

Sagt að vitna
gegn Lance
(*«,2%)¨!2 Floyd Landis greindi

frá því í gær að honum hefði
verið boðinn mildari dómur í
lyfjamáli sínu ef hann myndi
gefa saknæman vitnisburð um
hjólreiðagoðsögnina Lance Armstrong.
Landis vann Tour de Francehjólreiðakeppnina árið 2006 en
var sviptur titlinum þegar hann
féll á lyfjaprófi. Landis heldur því fram að honum hafi verið
boðinn stysti mögulegi dómur ef
hann gæfi vitnisburð sem kæmi
Armstrong mjög illa.
„Þetta tilboð var svo glórulaust
að það þurfti ekki að svara því,“
sagði Landis. „Ég gerði ekki það
sem ég er sakaður um og ekkert
af þessu snertir Lance.“
Travis Tygart hjá Lyfjaeftirlitinu er maðurinn sem Landis segir
hafa lagt fram boðið. Hann segist
ekki geta tjáð sig um málið samkvæmt reglum lyfjaeftirlitsins.
Landis þarf að gefa því leyfi til að
tjá sig og Tygart segist vera til í
það með leyfi Landis.
Armstrong og Landis eru fyrrverandi félagar en vinskapur
þeirra fór út um þúfur árið 2004.
Engu að síður hefur Armstrong
staðið með Landis í þeirri orrahríð sem hann stendur í og Landis
virðist vera að endurgjalda greiðann.
HBG

Sveitarómantík í Umbria
klukkutíma frá Róm
BEINT FLUG ALLA ÞRIÐJUDAGA FRÁ 5. JÚNÍ TIL 21. ÁGÚST
TORRE ALMONTE – UMBRIA

BORGO LE CINISCHIE

Glæsilegur turn frá 17. öld trónir yﬁr smábænum
Frontignano, umkringdur trjám og útsýni sem gleður
sálina. Hér ríkir glæsileg hönnun í bland við
ættargersemar og forna grjótveggi. Öll þægindi
nútímans með sjarma liðinna alda.

Íbúðahótel með 9 íbúðum, sem eru með sameiginlega
sundlaug og standa í 2 km fjarlægð frá Collazzone,
sem er ekta ítalskt sveitaþorp. Ef gestir vilja láta dekra
sértaklega við sig þá býðst sú þjónusta að fá matreiðslumann í eldhúsið þitt og elda gómsæta ítalska rétti.

Verð frá: 94.867,-

Verð frá: 58.967,-

á mann eina viku, brottför 5. júní, m.v. 4 í íbúð.

á mann í eina viku, brottför 3. júlí,
m.v. 2 fullorðna og 2 börn í íbúð Fedora.

Innifalið: Flug, ﬂugvallarskattar, íslensk fararstjórn og gisting með morgunverði. Verð miðast við að bókað
sé á netinu. Ef bókað er á skrifstofu eða símleiðis er bókunargjald 2.500 kr. fyrir hvern farþega.

Umbria hefur oft verið kölluð Ítalía
lífsstílsins og á það vel við. Þetta
fallega sveitahérað er aðeins
klukkutíma frá hinni fögru Róm
og er sannkallaður staður sælkera,
rómaður fyrir ræktun á gæðavínum,
ólífum og trufﬂusveppum.
Tilvalið er að dvelja í sumarhúsi
eða kastala með alla fjölskylduna.
Þar er hægt að slaka á og leika sér
í sundlaugagarði í einu fegursta
umhverﬁ sem hugsast getur fyrir
neðan miðaldarbæin Todi sem er
eins og málverk af ævintýraþorpi.
ÚRVAL ÚTSÝN ~ LÁGMÚLA 4 ~ 108 REYKJAVÍK ~ SÍMI 585 4000 ~ FAX 585 4065 ~ INFO@UU.IS
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 TOPPNUM Å  UMFERÈIR Å RÎÈ
FH-ingar hafa setið samfellt í efsta sæti Landsbankadeildar karla í tvö og hálft tímabil og hafa með því
fyrir löngu sett glæsilegt met í tíu liða efstu deild. Þeir hafa verið á toppnum síðan 19. júlí 2004.
&«4"/,4) Landsbankadeild karla í
"!3, ¥ 35-!2 -ENN HAFA EKKI ALLT OF
MIKLA TRÒ ¹ 'UÈJËNI ¶ËRÈARYNI OG LIÈI ¥! Å
SUMAR
&2¡44!",!¨)¨6!,,)

'UÈJËN ¶ËRÈARSON ÖJ¹LFARI ¥!

Var síðast spáð
8. sætinu 1988
&«4"/,4) Skagamönnum var spáð
8. sætinu af fyrirliðum, þjálfurum og forráðamönnum Landsbankadeildar karla í fótbolta.
Þetta verður tíunda tímabil
þjálfara liðsins, Guðjóns Þórðarsonar, í efstu deild og honum
hefur aðeins einu sinni áður verið
spáð svo neðarlega í þessari árlegu spá.
KA var einnig spáð áttunda
sætinu sumarið 1988 en það
þekkja allir þá sögu. KA endaði í
4. sætinu það ár og varð síðan Íslandsmeistari árið eftir.
Lið Guðjóns hafa fimm sinnum
endað ofar en þeim hefur verið
spáð, einu sinni í sama sæti og
þrisvar neðar. Þar af voru bæði ár
hans með lið KR.
ËËJ
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 S¾TI 
 S¾TI 
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knattspyrnu hefst í dag með leik
ÍA og FH á Akranesvelli.
FH-ingar hafa unnið Íslandsmeistaratitilinn þrjú ár í röð og
eru farnir að nálgast met Skagamanna, sem unnu titilinn fimm
ár í röð frá 1992 til 1996. Allar
spár knattspyrnuspekinga fyrir
sumarið eru á einn veg, FH-ingar
verða Íslandsmeistarar þrátt fyrir
að lið eins og KR og Valur mæti
mjög vel mönnuð til leiks og séu
bjartsýn á að geta náð Hafnfirðingum niður af toppnum.
Yfirburðir FH-inga í Landsbankadeild karla undanfarin tvö
tímabil hafa endurskrifað metaskrá deildarinnar og eitt glæsileg-

,)¨). ¥  34)  %&4)2
&( ).'5-
6ALUR
&YLKIR
¥"6
6ÅKINGUR
+EFLAVÅK
+2
"REIÈABLIK
'RINDAVÅK

 SINNI
 SINNUM
 SINNUM
 SINNUM
 SINNUM
 SINNUM
 SINNI
 SINNI

&/23+/4 &( %&4)2 ¶%33!2
 5-&%2¨)2
!LVEG HNÅFJAFNT
"ETRI MARKATALA
 STIG
 STIG
 STIG
 STIG
 STIG
 STIG
 STIG
 STIG
 STIG
 STIG EÈA MEIRA

 UMFERÈ
 UMFERÈIR
 UMFERÈ
 UMFERÈIR
 UMFERÈIR
 UMFERÈ
 UMFERÈIR
 UMFERÈIR
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429''¨) 4/00034)¨ %MIL (ALLFREÈSSON KOM &( ¹ TOPPINN FYRIR T¾PUM  M¹NUÈ
UM SÅÈAN OG LIÈIÈ HEFUR VERIÈ ÖAR SÅÈAN
&2¡44!",!¨)¨34%&.

asta metið af þeim er seta liðsins
í toppsæti deildarinnar. Síðustu
34 mánuði hefur engu liði tekist
að koma Hafnarfjarðarliðinu af

toppnum. FH hefur unnið fimm
fyrstu leiki sína tvö síðustu tímabil og hafa gefið tóninn strax frá
fyrsta leik.

Síðan risinn vaknaði og komst á
toppinn fyrir 34 mánuðum hefur
FH-liðið unnið 32 leiki, aðeins
tapað 4 leikjum og skorað 101
mark gegn aðeins 30. Alls hafa 104
stig komið í hús í Krikanum, sem
eru 35 fleiri stig en næsta lið, ÍA,
hefur náð í á þessu tímabili.
18. júlí 2004 var sögulegur dagur
fyrir Landsbankadeild karla því
það var síðasti dagurinn sem eitthvert annað lið en FH sat í efsta
sæti deildarinnar. FH-ingar unnu
daginn eftur 1-0 sigur á Fylkismönnum á heimavelli sínum og
liðin höfðu sætaskipti á toppnum.
Það var Emil Hallfreðsson sem
skoraði sigurmarkið í leiknum á
63. mínútu. FH-ingar komust þar í
fyrsta sinn í efsta sæti deildarinnar síðan liðið vann tvo fyrstu leiki
sína sumarið 1995.
Valsmenn hafa oftast verið í 2.
sætinu á eftir FH-ingum þennan
tíma, alls eftir 21 af umferðunum
44. Valur var í 2. sæti í 17 umferðum af 18 sumarið 2005.
Framarar eru eina liðið sem
hefur komist með tærnar þar
sem FH-ingar hafa haft hælana
því þeir sátu við hlið FH í efsta
sæti eftir fyrstu umferð deildarinnar 2005. FH vann þá 3-0 sigur
á Keflavík en Fram vann á sama
tíma 3-0 sigur á ÍBV. Það átti allt
eftir að breytast því sautján umferðum munaði 31 stigi á liðunum,
FH var orðið Íslandsmeistari en
Fram fallið í 1. deild.
Nú er að sjá hvort FH-ingar bæti
enn við ótrúlegt met sitt eða hvort
það sé komið að öðru liði að upplifa það að sitja í efsta sæti Landsbankadeildar karla.
OOJ FRETTABLADIDIS

FALIN ÁSÝND
FRUMSÝND 16. MAÍ

SÝND Í REGNBOGANUM

2 INDEPENDENT SPIRIT
AWARDS TILNEFNINGAR

BESTI LEIKARI
BESTA HANDRIT

GOLDEN GLOBE

V E R Ð L A U N

BESTA TÓNLISTIN

SAMTÖK
GAGNRÝNENDA

BESTA HANDRIT

,, Kvikmynd sem snertir mann djúpt.”
-Steven Rea, Philadelphia Inquirer.

,,Langbesta rómantíska stórmynd ársins.”
-Mick LaSalle, San Francisco Chronicle.

,,Með stórkostlegum leik tókst Norton og Watts að túlka
þvílíka meinfýsni, að ég átti bágt með að horfa.”
-Marrit Ingman, Austin Chronicle

,,Leikstjórinn Curran, ásamt leikurum og handritshöfundinum
hafa gert gamaldags, hástemmda og ljóðræna frásögn í anda
gömlu myndanna, að hreint út sagt magnaðri mynd.”
-Stephanie Zacharek, Salon.com
KLIPPIÐ HÉR!

Gullnu reglur Græna ljóssins

1

Ekkert hlé
Myndin sýnd í einum rykk

2

Minna af auglýsingum
Sýning myndarinnar byrjar fyrr

3

Engin truflun
Miðasölu lýkur þegar sýning myndar hefst

- Ekkert hlé á góðum myndum

Lesendur Fréttablaðsins fá 2 fyrir 1 allar frumsýningarhelgar.
Framvísaðu þessari úrklippu í miðasölunni til að fá tilboðið. Tilboðið gildir föstudag, laugardag og sunnudag á allar sýningar.

www.graenaljosid.is — Skráðu þig á póstlistann og þér verður boðið á forsýningar allra mynda Græna ljóssins
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 #ATHERINE :ETA *ONES

6)¨ 4+)¨ 35..! $¥3 -3$«44)2 %2 %++) (2)&). !& ,/0!4%9').'5-

&ORELDRAR #ATHERINE UNNU FJËRT¹N
MILLJËNIR Å BINGËI ÖEGAR HÒN VAR BARN
OG Å FRAMHALDINU FLUTTU ÖAU SIG
ÒR VERKAMANNAHVERFI Å 3WANSEA Å
3UÈUR 7ALES YFIR Å H¹STÁTTARHVERFI
#ATHERINE FËR Å FÅNAN EINKASKËLA
OG VAR ¹G¾TIS NEMANDI %FTIR AÈ
#ATHERINE EFNAÈIST KEYPTI HÒN 
MILLJËNA KRËNA HÒS FYRIR FORELDRA
SÅNA SEM STENDUR ¹ KLETTI RÁTT FYRIR
UTAN 3WANSEA
#ATHERINE LEIKUR Å ,EGEND OF :ORRO ¹
3TÎÈ  "ÅË KL 

Af Eurovision og vel teygðum asnaeyrum
¡G ER ËSKAPLEGA LÅTIÈ HRIFIN AF ÖVÅ AÈ L¹TA DRAGA MIG ¹
ASNAEYRUNUM (INGAÈ TIL ERU ÖAÈ TVEIR Ö¾TTIR SEM HAFA GLATAÈ
¹HORFI MÅNU UM ËKOMNA TÅÈ VEGNA ALGERLEGA ËÖARFRA LOPATEYG
INGA ,OST BYRJAÈI TIL D¾MIS AFSPYRNU VEL ¡G VAR ALVEG JAFN HEILLUÈ
OG ÖORRI LANDSMANNA OG RÁTT N¹ÈI AÈ SAFNA
N¾GILEGA LÎNGUM NÎGLUM ¹ MILLI Ö¹TTA TIL
AÈ HAFA EITTHVAÈ AÈ NAGA FYRIR FRAMAN SJËN
VARPIÈ !LVEG ÖANGAÈ TIL FYRSTU SERÅU LAUK
OG ÁG VAR ENGU N¾R %NGUM SPURNINGUM
HAFÈI VERIÈ SVARAÈ OG SUMUM SPURNING
UNUM VIRTUST HANDRITSHÎFUNDAR HREINLEGA
HAFA GLEYMT SJ¹LFIR ¡G FËR Å FÕLU OG VERKFALL
OG HEF EKKI HORFT ¹ EINN EINASTA Ö¹TT SÅÈAN
(EROES HLAUT SÎMU GRIMMU ÎRLÎG NEMA
AÈ ÖR¹ÈURINN VAR ORÈINN ENN STYTTRI ¡G GAFST UPP EFTIR NÅU Ö¾TTI
ÖEGAR EKKERT VIRTIST VERA AÈ SKÕRAST OG SLAUFAÈI SAMBANDI MÅNU
VIÈ KLAPPSTÕRUNA OG FÁLAGA HENNAR

%++) -)33! !&

3*«.6!20)¨

INS HEFST MEÈ FRÁTTUM OG UPPHITUN ¹ KOSN
INGAVÎKU ÖAR SEM FARIÈ ER YFIR HELSTU TÅÈINDI
DAGSINS KJÎRSËKN OG FLEIRA
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3ÎNGVAKEPPNI EVRËPSKRA SJËN
VARPSSTÎÈVA  "EIN ÒTSENDING FR¹
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3ANNKÎLLUÈ KOSNINGAH¹TÅÈ Å BEINNI ÒTSEND
INGU ÒR ²TVARPSHÒSINU OG FJÎLMÎRGUM STÎÈ
UM UM LAND ALLT ÖAR SEM FJALLAÈ ER UM ÒR
SLIT ÖINGKOSNINGANNA ,EIÈTOGAR STJËRNM¹LA
FOKKANNA SITJA FYRIR SVÎRUM OG FJÎLMARG
IR STJËRNM¹LASKÕRENDUR STJËRNM¹LAMENN OG
AÈRIR GESTIR KOMA Å HEIMSËKN Å 3JËNVARPS
SAL "EINAR ÒTSENDINGAR VERÈA FR¹ ÎLLUM KJÎR
D¾MUM OG KOSNINGAVÎKUM FLOKKANNA !UK
ÖESS MARGS KONAR SKEMMTIATRIÈI OG UMFJÎLL
UN UM ÒRSLIT Å 3ÎNGVAKEPPNI EVRËPSKRA SJËN
VARPSSTÎÈVA
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:ORRO HELDUR ¹FRAM Å ÖESSARI SPENNUMYND
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VERULEGUR SKEMMTIÖ¹TTUR SEM GENGUR ÒT
¹ AÈ FINNA SJËNVARPSSTJÎRNUR FRAMTÅÈARINN
AR (INIR EINU SÎNNU 3TR¹KAR KOMA TIL MEÈ
AÈ STJËRNA LEITINNI OG VELJA Ö¹ EFNILEGUSTU
 .Ò ÖURFA HËPARNIR AÈ DRAGA STIKKORÈ
OG SEMJA SKETSA ÒR ÖEIM (ILMIR 3N¾R OG
¶ORSTEINN 'UÈMUNDSSON LEIKA AUKAHLUTVERK
Å SKETSUNUM OG S¹ HËPUR SEM STENDUR SIG
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ÖESSI EINSTÎKU MYNDBÎND

 3TARGATE 3'  !FAR VANDAÈIR
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-ÁR VIRÈIST FYRIRKOMULAGIÈ Å (OLLYWOOD VERA ÖANNIG AÈ EF Ö¹TTA
RÎÈ N¾R VINS¾LDUM ER ÎLLUM HUGMYNDUM UM FRAMVINDU HENNAR
HENT ÒT UM GLUGGANN Å SKYNDI OG ALLRI ORKU BEINT Å AÈ FINNA ÒT
HVERNIG MEGI TEYGJA HANA YFIR EINS LANGAN TÅMA OG MÎGULEGT ER
!LLUR HEILDARSVIPUR HVERFUR OG LAUSIR ÖR¾ÈIR LIGGJA
EINS OG HR¹VIÈI ¹ SKJ¹NUM ¡G HEF ENGA ÖOLIN
M¾ÈI FYRIR ÖVÅ AÈ L¹TA DRAGA MIG ¹FRAM ¹ ASNA
EYRUNUM ¹ MEÈAN YFIRMENNIRNIR Å %NGLABORGINNI
REYNA AÈ MALA GULL
¶AÈ ER SVO SPURNING HVORT %UROVISION SKAND
ALLINN SEM ER ¹ ALLRA VÎRUM EINS OG VIÈ M¹
BÒAST FLOKKAST UNDIR ASNAEYRATOG %NN ER ÁG EKKI
BÒIN AÈ MISSA VONINA UM AÈ KOMAST UPP ÒR
SVAÈINU SEM ÖESSI GUÈSVOLAÈA UNDANKEPPNI ER
%N HANDRITSHÎFUNDAR SÎNGVAKEPPNINNAR MEGA GJARNAN FARA AÈ HUGA
AÈ BREYTINGUM ÖOLINM¾ÈI MÅN ER EKKI ENDALAUS ¹ ÖVÅ SVIÈI HELDUR
TLI ÁG GEFI ÖESSU EKKI TVO Ö¾TTI TIL VIÈBËTAR 3VO SEGI ÁG AF MÁR
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AR ¹ . %NDURSÕNT ¹ KLUKKUTÅMA FRESTI TIL
 ¹ SUNNUDAG

/-%'!
$AGSKR¹ ALLAN SËLARHRINGINN






%GGERT ¹ 5PTON 0ARK E
5PPHITUN E
#HELSEA

-AN 5TD FR¹  MAÅ

4OTTENHAM

"LACKBURN FR¹ 

MAÅ

 ,IÈIÈ MITT E
 !È LEIKSLOKUM E
 #HARLTON 4OTTENHAM FR¹  MAÅ
 ¥TALSKI BOLTINN
 $AGSKR¹RLOK



,!5'!2$!'52  MAÅ 

34®¨  +, 
+OSNINGAVAKA
HORFENDUM VERÈUR BOÈIÈ ¹ VEGLEGA
KOSNINGAVÎKU Å OPINNI DAGSKR¹ Å TIL
EFNI ALÖINGISKOSNINGANNA 3TARFSFËLK
FRÁTTASTOFU VERÈUR ¹ FERÈ OG FLUGI UM
LAND ALLT OG F¾RIR OKKUR NÕJUSTU TÎLUR
STRAX OG Ö¾R LIGGJA FYRIR ,ANDSLIÈ
SKEMMTIKRAFTA VERÈUR Å FARARBRODDI
AUK ÅTARLEGRA SKÕRINGA OG UMFJÎLLUN
AR %KKI VERÈUR L¹TIÈ STAÈAR NUMIÈ
FYRR EN LJËST ER HVAÈA FULLTRÒAR LANDS
MENN HAFA KOSIÈ ¹ NÕTT !LÖINGI ¥S
LENDINGA

6IÈ M¾LUM MEÈ
3®.'6!+%00.) %62«03+2!
3*«.6!20334®¨6!
3JËNVARPIÈ KL 

T

¥ +6®,$

+OMIÈ ER AÈ SÎNGVAKEPPNINNI GL¾SI
LEGU &LESTIR MUNA EFTIR FINNSKU ROKK
URUNUM SEM SIGRUÈU Å FYRRA OG VERÈUR
KEPPNIN ÖVÅ HALDIN Å (ELSINKI AÈ
ÖESSU SINNI ²TSENDINGIN STENDUR YFIR
Å ÖRJ¹R KLUKKUSTUNDIR OG MUNU ¹HORF
ENDUR VELJA SIGURLAGIÈ Å SÅMAKOSNINGU
+YNNIR ER 3IGMAR 'UÈMUNDSSON

23  &-   
 "¾N
 ,AUGARDAGUR TIL LUKKU
 -ORGUNFRÁTTIR
 -ÒSÅK AÈ MORGNI DAGS
 ²T UM GR¾NA GRUNDU
 +ROSSGÎTUR
 6IKULOKIN
 (¹DEGISÒTVARP
 (¹DEGISFRÁTTIR
 6EÈURFREGNIR
 ,AUGARDAGSÖ¹TTURINN
 ,EITIN AÈ ELDSNEYTINU
 $OSTOJEVSKÅ
 -EÈ LAUGARDAGSKAFFINU

 /RÈ SKULU STANDA
 &IMM FJËRÈU
 +VÎLDFRÁTTIR
 !UGLÕSINGAR
 ,AUMUSPIL
 $¹NARFREGNIR OG AUGLÕSINGAR
 +RINGUM KVÎLDIÈ
 3TEFNUMËT
 3ÎGUR AF SJË OG LANDI
 +ONA MEÈ SËLHLÅF SEM SNÕR SÁR TIL
VINSTRI
 +OSNINGAVAKA ²TVARPSINS 

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

 ."! ²RSLITAKEPPNIN ."!
 0LAYOFF GAMES
 #OCA #OLA DEILDIN
 #OCA #OLA MÎRKIN
 ¶AÈ HELSTA Å 0'! MËTARÎÈINNI
 ,ANDSBANKADEILDIN  ¥!
&( "EIN ÒTSENDING FR¹ OPNUNARLEIK ,ANDS
BANKADEILDARINNAR Å KNATTSPYRNU KARLA ¶AR
TAKA L¾RISVEINAR 'UÈJËNS ¶ËRÈARSONAR ¹
MËTI ¥SLANDSMEISTURUM &( ¹ 3KIPASKAGA EN
'UÈJËN ER AÈ SNÒA AFTUR Å ¥SLANDSMËTIÈ EFTIR
MARGRA ¹RA HLÁ

 -EISTARADEILD %VRËPU FRÁTTA
Ö¹TTUR

 0'! 4OUR  (IGHLIGHTS
7ACHOVIA #HAMPIONSHIP

 3P¾NSKI BOLTINN UPPHITUN
 3P¾NSKI BOLTINN ²TSENDING FR¹
LEIK Å SP¾NSKA BOLTANUM

 0'! GOLFMËTARÎÈIN  4HE
0LAYERS "EIN ÒTSENDING FR¹ ÖRIÈJA DEGI
0LAYERS MEISTARAMËTSINS Å GOLFI

 ,ANDSBANKADEILDIN  ¥!
&(

 .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  9U 'I
/H  4ROLDSPEJLET  ,OVENS VOGTERE 
"zRNEBL¾KSPRUTTEN  5NGDOMSPROGRAM 
6IFTEN  46 !VISEN  0OUL -ARTINSEN
KAVALKADE  3KUM 46   "OOGIE
,ISTEN #OUNTDOWN  &LEMMINGS (ELTE 
"OOGIE 3PECIAL  (JERTEFLIMMER  3MAG
P½ $ANMARK
MED -EYER  +LÐVEDAL I
)NDONESIEN  %T ½R MED 3VERIGES KONGEFAMILIE
  &ÐR SÐNDAGEN  (ELD OG ,OTTO
 +AJ OG !NDREA  $E STORE KATTE 
46 !VISEN MED VEJRET  3PORT.YT 
.½R CHIMPANSEN TAKKER AF  A(! 
$ET %UROP¾ISKE -ELODI 'RAND 0RIX  
3PEEDWAY %UROPAS 'RAND 0RIX  'URLI 'RIS
 :OE +EZAKO  4ROLDERI

 -IKKES KLUBBHUS  3KRIMMEL 3KRAMMEL
 +½RNI OG "zRNI  -¹N¹ID 46 3AMISK
BARNE TV  ,IGA  &ABRIKKEN  .EWTON
 &ROKOST TV  (JARTE I !FRIKA  'UNNEL
I DET GRÐNNE  !DRESSE (ELSINGFORS  'IRO
Dl)TALIA  3KRIMMEL 3KRAMMEL  %N GUL EN
OG EN GRzNN EN  !MIGO  ,ÐRDAGSREVYEN
 ,OTTO TREKNING  k!LLO k!LLO  &RA
!LTA TIL (ELSINGFORS  %UROVISION 3ONG #ONTEST
  +VELDSNYTT  3YKKELKVELD FRA )TALIA
 ,YSTLÐGNEREN  3T½ OPP  $EN LILLE
RÐDE TRAKTOREN  ,ISA  4EDDY OG !NNIE

364 
 "OLIBOMPA H¼LSAR P½  -ECKAR -ICKE 
$AGENS VISA  :OÁ +ÁZAKO  ) -UMINDALEN
 +ARAMELLI  3AGOTR¼DET  +LISTER 
!MIGO  (J¼RNKONTORET  2OBINS  6¼DRETS
MAKTER  -ITT I NATUREN  0LUS 
3ARAS KÎK  3VENSKA SLAG  (UNDKOLL
 5PPDRAG 'RANSKNING  %N ODÎDLIG MAN
 .ÎJESNYTT %UROVISION 3ONG #ONTEST 
%XTRAS  $ISNEYDAGS  2ASMUS P½ LUFFEN
 2APPORT  3PORTNYTT  3TINA 
%UROVISION 3ONG #ONTEST  2APPORT 
-ONSIEUR "ATIGNOLE  3¼NDNINGAR FR½N 364
 "OLI"OMPA



0%23«.!.

Megn óánægja með nærbuxnatal Sigmars

Jón Þór Júlíusson
!LDUR 
3TARF &RAMKV¾MDASTJËRI
&JÎLSKYLDA .ÕBAKAÈUR FAÈIR Å
SAMBÒÈ "ARNSMËÈIR (ELGA (RUND
'UÈMUNDSDËTTIR

&ORELDRAR
*ÒLÅUS ¶ËR *ËNSSON
KAUPMAÈUR OG
!GNES 6IGGËSDËTT
IR HÒSFREYJA

"ÒSETA
'RAFARHOLTI 
2EYKJAVÅK
3TJÎRNUMERKI (RÒTUR +¾RASTAN
OG NÕF¾DD DËTTIR EINNIG
*ËN ¶ËR *ÒLÅUSSON OG FYRIRT¾KI HANS ,AX
EHF ERU EINN UMFANGSMESTI SÎLUMAÈUR
VEIÈILEYFA ¹ ¥SLANDI OG TËKU NÕLEGA VIÈ
,ANG¹ OG 9OKANGA ¹ +ËLASKAGA AUK ÖESS
AÈ VERA MEÈAL ANNARS MEÈ 'RÅMS¹ OG
,AX¹ Å +JËS ¹ SÅNUM SN¾RUM
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Eftir
Eurovision-keppnina
á
fimmtudag loguðu allar símalínur í útvarpshúsinu við Efstaleiti.
Voru þar á ferð í það minnsta
þrjátíu ósáttir greiðendur afnotagjalda sem blöskraði klámfengið tal kynnisins, Sigmars Guðmundssonar í Kastljósinu, milli
laga.
Gerður Helgadóttir símadama
tók við símtölunum en hún harðneitaði að staðfesta þetta við
blaðamann Fréttablaðisins, sagðist vera bundin meiri trúnaði en
leigubílstjórar í starfi sínu og að
nú væri RÚV orðið ohf. Og ekki
hægt lengur að vísa í upplýsingalög. Gerður gaf hins vegar
samband við Jóhönnu Jóhannsdóttur,
aðstoðardagskrárstjóra

innlendrar dagskrár og sérstakan umsjónarmann Eurovisionkeppninnar hjá RÚV ohf. Jóhanna staðfesti það að margir
hefðu haft samband og lýst yfir
óánægju sinni.
„Fólk hefur misjafnan smekk
fyrir húmor,“ segir Jóhanna. Þeir
sem hringja og kvarta fá að tjá
sig að sögn Jóhönnu, á þá er hlustað og skoðað hvort um réttmætar
athugasemdir sé að ræða.
„En það sem einum finnst
ósæmilegt finnst öðrum fyndið.
Fólk á fullan rétt á því, mislíki því
eitthvað, að setja fram þá skoðun sína. En ég held að ekki hafi
vakað fyrir Sigmari að vera meiðandi. Heldur hans leið að gera
góðlátlegt grín. En við verðum að

passa upp á það, upp að
ákveðnu marki, að tala
ekki niðrandi um keppendur og hampa einum á
kostnað annars.“
Að sögn Jóhönnu voru
það einkum Eista-brandarar Sigmars sem fóru
fyrir brjóstið á
fólki sem og nærbuxnatal.
„Hann
sagði
reyndar að þetta
væri margtugginn
aulabrandari. Og umræður
um nærbuxur
höfðu verið í
fjölmiðlunum
áður. Kannski
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er þetta einnig spurning um
aldur. Skoðanir fullorðinna
eru jafn réttháar og yngra
fólks. Við verðum að gæta
þess að öll þjóðin er að horfa
en Eurovision hefur mælst
með 87 prósenta áhorf.“ JBG
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FLESTIR ERU ÖEKKTIR
FYRIR AÈ GETA HALD
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AST UNDIR
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 STÒLKA  SEFAST  BARDAGI
 TUGUR  NIÈUR  RYKKORN 
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'UBBI -ORTHENS ¹ FLOTT
ASTA BÅLNUM ¹ 3TÎÈVARFIRÈI

,2¡44  KOMA  ¹S  KAL  STK
 LL  TELPA  RËAST  AT 
TÅU  SUÈ  AR  ARÈA
,«¨2¡44  M¹ST  OK  MALAS
ÅA  ALL  STERTUR  KLË  PAT 
TURN  ASA  ÈÈ

Eftir því hefur verið tekið á Stöðvarfirði að nýr bíll er kominn í plássið. Um er að ræða svartan Land
Rover Discovery jeppa árgerð 2006
sem var áður í eigu ekki ómerkari
manns en Bubba Morthens. Nýi eigandinn er trillusjómaðurinn Guðbjörn Sigurpálsson sem gengur nú undir gælunafninu Gubbi
Morthens í bænum.
„Jú, það er rétt, ég keypti

(6%2 ',%9-$) 3-52.
).'5..)

Gó› rá› og gagnlegar
uppl‡singar um heita vatni›

www.stillumhitann.is

,AND 2OVERINN HANS
"UBBA HAFÈI ALDREI
FARIÈ Å SMURNINGU
EN 'UÈBJÎRN VEIT
EKKI HVORT ",
EÈA "UBBI BER
¹BYRGÈ ¹ ÖVÅ

bílinn og viðurkenni að það var ekki
síst vegna þess að hann var áður í
eigu Bubba Morthens,“ segir Guðbjörn í samtali við Fréttablaðið.
„Þetta er fínasti bíll en mér fannst
þó skrítið að það var búið að
keyra hann 16 þúsund kílómetra án þess að setja
hann í smurningu. Ég
veit ekki hverjum er þar
um að kenna, B&L eða
Bubba, en það verður að
hugsa vel um þessa bíla.“
Guðbjörn vill ekki viðurkenna að hann sé einn af
hörðustu
aðdáendum Bubba en segist þó hafa gaman
af honum. „Hann
hefur nú samið
mörg góð lögin
en ég kunni

aldrei við hann í dómarahlutverkinu í Idol-keppninni. Hann er alltof
mikill hrokagikkur til að geta dæmt
í slíkri keppni,“ segir Guðbjörn og
má greina vott af vanþóknun í röddinni.
Ekki hefur Guðbjörn hlustað á
Bubba í Land Rovernum eftir að
hann festi kaup á bílnum þar sem
hann á enga diska með kónginum. „Það fylgdu engir diskar með í
kaupunum. Er ekki Sjóvá líka búin
að kaupa allt klabbið af honum?“
spyr Guðbjörn.
Það var auðsótt mál fyrir blaðamann að fá Guðbjörn til að stilla
sér upp í myndatöku en þó með einu
skilyrði. „Ég vil ekki svona „Guðbjörn fallinn“ fyrirsögn. Ég hætti
að reykja fyrir þremur árum og er
ekki fallinn enn,“ segir Guðbjörn og
hlær.
OSKAR FRETTABLADIDIS
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Spáir tveimur undankeppnum að ári
„Þetta er nákvæmlega það sem
ég spáði fyrir um fyrir þremur
árum,“ sagði Jónatan Garðarsson,
þaulreyndur Eurovision-spekingur, um úrslitin í undankeppni Eurovision. Mikillar óánægju hefur
orðið vart bæði á Íslandi og í löndum á borð við Noreg, Danmörku
og Holland, þar sem enginn keppandi frá vesturhluta Evrópu komst
áfram.
„Ég var á fundi fyrir þremur árum þar sem farið var yfir
fyrirhugaða forkeppni. Ég benti
á að það væru allar líkur á því að
þær þjóðir sem hafa mestan áhuga
á keppninni, Austur-Evrópuþjóðirnar sem eru að koma nýjar inn í
hana, myndu yfirtaka hana,“ sagði
Jónatan. „Fólk hélt að þetta myndi
jafna sig, og mér sýndist í fyrra að
það væri reyndin. Skiptingin var
eðlilegri þá, en núna er þetta að
koma í ljós,“ sagði hann.

Að sögn Jónatans verður keppnisfyrirkomulagi breytt á næsta ári.
„Ég veit ekki betur en að það verði
tvær forkepnir. Þá færu stóru
löndin fjögur og sigurþjóðin í úrslitakeppnina, ásamt tíu lögum úr
hvorri undankeppni. En þeir eru
að vandræðast með hvernig skiptingin eigi að vera, svo sanngirni
sé gætt,“ sagði hann. Einhverjir
hafa mælt með því að skipt væri
eftir tímabeltum, en Jónatan telur
þó líklegra og jafnframt betra að
dregið verði í forkeppnirnar. „Það
verður að vera einhvers konar
jafnvægi á milli menningarheima,
eins og er núna, þó að okkur finnist
það ekki atkvæðalega séð,“ sagði
hann og hló við.
SUN
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'ARÈARSSON SP¹ÈI FYRIR UM YFIRTÎKU
AUSTUR EVRËPSKRA LANDA ¹ %UROVISION FYRIR
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GRILLVEISLA
12.–14. MAÍ
20% AFSLÁTTUR

AF ÖLLUM GRILLUM
OG GRILLÁHÖLDUM
KIPPA AF 2L COCA–COLA Í KAUPBÆTI
MEÐ HVERJU KEYPTU GRILLI

HUNTER EX

OUTBACK

TILBOÐ
31.900,F í t o n / S Í A

Verð áður 39.500,-

2854

1716

STERLING

TILBOÐ
31.900,Verð áður 39.900,-

ÁBREIÐUR OG ÚRVAL GRILLÁHALDA

N1 VERSLANIR
N1 ÞJÓNUSTUSTÖÐVAR

SÍMI 440 1100
WWW.N1.IS

STERLING

TILBOÐ
23.900,Verð áður 29.900,-

1104

STERLING

TILBOÐ
15.900,Verð áður 19.900,-

GASKÚTAR fást á þjónustustöðvum N1
Hjá N1 færðu fjölbreytt úrval af grillum, grilláhöldum
og ábreiðum. Frí heimsending og samsetning á
höfuðborgarsvæðinu. N1 – Meira í leiðinni

www.visir.is

FYRSTUR MEÐ
FRÉTTIRNAR
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Gleðidagur

Í

dag er komið að því að almenningur taki umsóknir nokkurra einstaklinga um störf í hans
þágu til umfjöllunar. Margur umsækjandinn hefur verið á þönum
um borg og bý undanfarið í sínu
fínasta pússi og freistað þess að
segja vinnuveitandanum í stuttu
máli fyrir hvað hann standi og
hvers vegna honum sé best treystandi fyrir starfinu. Í þessari kosningabaráttu steig undirritaður sín
fyrstu skref í þessum viðsjárverða
heimi og lét reyna á sannfæringarkraft sinn í þágu málstaðarins.
Í kvöld kemur í ljós hvort árangur hafi náðst. Þumall upp eða þumall niður.

¡'

¶%44! vakti lukku. Á tímabili,
þegar fylgið virtist vera samkvæmt könnunum í ákveðnu lágmarki, velti ég því vissulega fyrir
mér hvort ég ætti að reyna svipaðar aðferðir. Hefði verið tilhlýðilegt að ganga í hús í Suðvesturkjördæmi og glíma við fólk? Ég hætti
hins vegar við þetta þegar mér
varð ljóst –í kjölfar sjálfsskoðunar—að ég myndi líklega óþægilega
oft, sökum vankunnáttu á þessu
sviði, verða lagður undir. Einn
kraftajötunn – búsettur í kjördæminu – benti mér á það glottandi út í
annað að ef ég vildi endilega gera
þetta gæti ég jú kannski farið í
grunnskólana og glímt við börnin.

SOMMAR plastpokar 10 stk.
24x20 cm ýmsir litir 150,-

SOMMAR íspinnamót
H10 cm ýmsir litir

95,-/stk

annarra aðferða sem ég
íhugaði voru aðferðir af því tagi
sem henta vel til þess að ná upp svokölluðu samúðarfylgi – eins og t.d.
að falla í yfirlið á almannafæri eða
detta í læk – en þær hugrenningar
mínar strönduðu á því að ég vissi
aldrei almennilega hvar og hvernig
ég ætti að koma slíku í framkvæmd.
Myndi fólk taka eftir því ef eitthvað
svona kæmi fyrir mig? Þyrfti ég
ekki að kalla til sérstaklega blaðamenn og ljósmyndara, áður en viðburðurinn ætti sér stað?

of flókið. Í lokin
komst ég auðvitað að því að vitaskuld er alltaf best að reyna að
segja einfaldlega á skýru mannamáli hvað maður sjálfur og flokkurinn manns vill gera ef hann fengi
að ráða. Það er alltaf klassískt. Í
öllu falli hefur þessi kosningabarátta verið skemmtileg og spennan
sjaldan verið meiri. Skoðanakannanir sýna fylgi allra upp og niður
eins og í jójói. Enginn veit hvað
hver og einn gerir í kjörklefanum.
Þar eru allir frjálsir og jafnir til
þess að taka þá ákvörðun sem samviska þeirra og hjarta býður þeim.
Njótum þess vel, því það eru forréttindi. Gleðilegan kjördag!

SOMMAR borðdúkur
m/6 servíettum 145x240/40x40 cm
ýmsir litir 1.695,-/settið

SOMMAR einnota glös 50 stk.
H9 cm ýmsir litir 295,-

SOMMAR servíettur 50 stk.
33x33 cm ýmsar tegundir 195,-

SOMMAR bakki
33x33 cm ýmsir litir 495,-

SOLKATT ísskeið
L17 cm

-%¨!,

¶%44! hljómaði

195,-

GRENÖ púði
40x60 cm marglitur 895,-

BROMMÖ fellistóll 48x89 cm
gegnheill akasíuviður 4.995,-

SOMMAR pappadiskar
50 stk. ýmsir litir 395,-

SOMMAR diskamotta 4 stk.
37x37 cm ýmsir litir 250,-

Morgunmatur

Kryddbakaður lax

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

með graslaukssósu, kartöﬂum
og grænmeti

95,SOMMAR ﬂugnaspaði 2 stk.
L47 cm ýmsir litir

FÄLLÖN kollur
35x35x83 cm
SOMMAR
gegnheilt beyki 695,drykkjarhræra
4 stk. L24 cm 195,-

195,  

 

490,  

 

SOMMAR kökuhjálmur
Ø35 cm ýmsir litir 395,-

95,-

SOMMAR strandpoki
45x45 cm marglitur
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get vitaskuld ekki neitað því
– og kannski óhætt að segja það
svona í lokin á baráttunni – að í hita
leiksins, þegar dýpstu öldudalirnir
gengu yfir, hvarflaði að hinum
unga frambjóðanda að grípa til
óhefðbundinna aðferða í atkvæðaöflun. Einni aðferð velti ég til
dæmis talsvert fyrir mér, en hún
snýst um að ná ákveðnu návígi við
kjósendur. Þannig er nefnilega mál
með vexti að afi minn heitinn, sem
einnig var stjórnmálamaður, átti
það til að fara um kjördæmið sitt
norður á Ströndum og glíma þar
við bændur, í bókstaflegri merkingu, og hafði þá jafnan undir.

