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Hópur óreyndra fjallgöngumanna klífur hæstu
fjöll landsins til styrkt l

Höfum til afhendingar straxÚtvegum allar gerðir húsbíla & hjólhýsa nýtt og notað.Mikið úrval á lager.

Challenger Mageo 109  Lengd 7,04 metrar.
2,3 L 130 hestöfl. Svefnpláss fyrir 3-4. Tvö einföld

rúm afturí.  Verð 6.300.000 kr.
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Klífa fimm tinda 
á einni helgi

tíska&fegurðMIÐVIKUDAGUR 6. FEBRÚAR 2007

Í sandölum og 
ermalausum bol

 Jón Hnefill 
Jakobsson, námsmaður í Kaup-
mannahöfn, lenti í óeirðum í 
Kristjaníu í gærmorgun. Tveim-
ur klukkustundum áður hafði lög-
reglan ráðist inn í nálægt hús, 
sem er kallað Vindlakassinn, í 
þeim tilgangi að rífa það.

„Ég kom á vettvang í hópi 
alþjóðlegra blaðamanna þegar 
mótmælendur gerðu tvær til-
raunir til að grýta okkur og virtu 
alþjóðlega blaðamannapassa 
okkar að vettugi,“ segir Jón Hnef-
ill. Stuttu síðar beitti lögreglan 
táragasi og kylfum til að dreifa 
mannfjöldanum. Jón Hnefill varð 
fyrir táragasi en var ekki meint 
af að eigin sögn.

„Mótmælendurnir voru bæði 
íbúar Kristjaníu og úr hópi 
þeirra sem létu til sín taka þegar 
Ungdómshúsið var rifið,“ segir 
hann. „Þeir koma alls staðar að 

úr heiminum til að stofna til 
óeirða.“

Hluti hússins sem deilan 
stendur um brann árið 2002 og 
hefur það síðan staðið mann-
laust. Þrátt fyrir mótmælin var 
það rifið að lokum.

Í viðtali við danska dagblaðið 
Politiken sagðist Flemming 
Steen Munch, blaðafulltrúi 
lögreglunnar í Kaupmannahöfn, 
hissa á mótmælunum: „Þeir 
hefðu frekar getað glaðst yfir 
því að við komum og fjarlægð-
um þetta ónotaða hús.“

Búist er við því að óeirðir milli 
lögreglu og mótmælenda stig-
magnist næstu daga.

 Helgi Tómasson, 
stjórnandi San Francisco-
ballettsins, var sæmdur stór-
krossi hinnar íslensku fálkaorðu í 
gær. Ólafur Ragnar Grímsson, 
forseti Íslands, veitti honum 
viðurkenninguna við hátíðlega 
athöfn á Bessastöðum.

Stórkrossinn er æðsta viður-
kenningin sem íslenska lýðveldið 
veitir einstaklingum. Halldór 
Laxness hlaut hann á sínum tíma. 
Dansarar úr San Francisco-
ballettinum voru viðstaddir 
athöfnina í gær ásamt fjölskyldu 
Helga og ýmsum úr íslensku 
menningarlífi.

Helgi Tómasson 
fær stórkrossinn

 Yfir sex hundruð 
íbúar á Akranesi krefjast aðgerða 
varðandi lyktarmengun frá 
hausaverkun og fiskimjöls-
bræðslu. Þeir hafa skrifað bréf til 
bæjaryfirvalda þar sem þess er 
krafist að starfsleyfi verksmiðj-
anna verði strax afturkölluð.

„Það er ekki við þetta búandi,“ 
segir Ketill Björnsson, einn 
þeirra sem skrifuðu undir. 
„Maður getur aldrei farið frá 
húsinu með opnum gluggum og á 
nóttinni þarf að loka þeim öllum. 
Það er ekki hægt að hafa börn úti 
að sofa því vagnarnir, sængurföt-
in og föt barnanna lykta svo mikið 
að það verður allt hálfónýtt.“ 

Bæjarráð hefur fundað með 
óánægðu íbúunum. Heilbrigðis-
nefnd segir ekki hægt að koma í 
veg fyrir lyktarmengun frá 
hausaþurrkuninni en endurnýjaði 
þó starfsleyfið.

Mótmæla ólykt 
frá fiskverkun

 Jón Sigurðsson, for-
maður Framsóknarflokksins, 
varði gærdeginum í að ræða við 
flokksmenn sína og meta stöðu 
flokksins eftir kosningarnar. Ráð-
herrar Framsóknar hittust á fundi 
síðdegis og þingflokkurinn kom 
saman í gærkvöldi í höfuðstöðvum 
flokksins við Hverfisgötu. 

Innan Framsóknarflokksins eru 
gjörólík sjónarmið uppi um hvað 
gera skuli og horfa menn til 
þriggja kosta. Einn er áframhald-
andi ríkisstjórnarsamstarf með 
Sjálfstæðisflokknum, annar er 
myndun vinstristjórnar með Sam-
fylkingunni og Vinstrihreyfing-
unni – grænu framboði og sá þriðji 

er að flokkurinn verði í stjórnar-
andstöðu á nýju kjörtímabili. 

Ekki er einasta um að tefla völd 
eða ekki völd heldur er framtíð 
Framsóknarflokksins undir.  
Endurreisn Framsóknar er helsta 
viðfangsefni flokksmanna en hin 
ólíku viðhorf snúast um við hvaða 
aðstæður slíkt viðreisnarstarf
verði best unnið. 

Helstu forystumenn eru fáorðir 
um afstöðu sína en segjast vilja 
skoða alla kosti. 

Höskuldur Þór Þórhallsson, 
nýkjörinn þingmaður flokksins í 
Norðausturkjördæmi, sagðist í 
gær vilja að flokkurinn færi í 
stjórn og að ekki skipti höfuðmáli 

hvort hún væri til hægri eða 
vinstri.

Persónuleg og pólitísk staða 
Jóns Sigurðssonar, sem náði ekki 
kjöri til þings, blandast inn í 
vangavelturnar. Fari Framsóknar-
flokkurinn í stjórnarandstöðu 
hefur hann ekki aðkomu að 
umræðum á Alþingi, líkt og hann 
hefur við setu í ríkisstjórn.

Þingflokkur Sjálfstæðisflokks-
ins hittist einnig í gær og greindi 
Geir H. Haarde, formaður flokks-
ins og forsætisráðherra, þing-
mönnum frá stöðu mála. 

Geir hefur óskorað umboð þing-
flokksins til allra athafna og við-
ræðna um myndun ríkisstjórnar og 

öfugt við Jón Sigurðsson þarf hann 
ekki að leita sérstaklega eftir 
afstöðu grasrótarinnar í flokknum. 

Guðni Ágústsson, varaformaður 
Framsóknarflokksins, tók í gær 
fálega hugmyndum Ögmundar 
Jónassonar, þingflokksformanns 
VG, og annarra um að Framsókn 
verði minnihlutastjórn VG og Sam-
fylkingarinnar falli. Verður sá 
kostur að teljast afskrifaður og 
hefur mögulegum stjórnar-
mynstrum þar með fækkað um eitt. 

Ríkisstjórnarfundur, sá fyrsti 
eftir kosningar, er fyrirhugaður á 
venjubundnum tíma í Stjórnarráð-
inu fyrir hádegi í dag.

Framsókn opin í báða enda 
Forystumenn Framsóknarflokksins mátu stöðuna að loknum kosningum í allan gærdag. Þeir hafa kallað eftir 
sjónarmiðum grasrótarinnar, sem eru á þrjá vegu; núverandi samstarf, vinstristjórn eða stjórnarandstaða.



Japanska þingið lagði í gær grunninn að 
stjórnarskrárbreytingu sem færir her landsins 
nýtt svigrúm til að athafna sig utanlands. Enn er 
þó langt í land áður en efnt verður til þjóðar-
atkvæðagreiðslu um breytinguna.

Afgreiðsla þingsins þykir töluverður sigur fyrir 
Shinzo Abe forsætisráðherra, en stjórnarskrár-
breytingin er þó mjög umdeild í Japan. Um 500 
manns létu í sér heyra fyrir utan þinghúsið í Tókýó 
og mótmæltu af krafti fyrirhugaðri breytingu á 
stjórnskipun landsins. Hún hefur frá lokum seinni 
heimsstyrjaldar miðað að því að koma í veg fyrir 
að Japanar geti tekið þátt í stríðsátökum erlendis.

Efri deild þingsins, sem einkum gegnir tákn-
rænu hlutverki, samþykkti í gær stjórnarskrár-
breytinguna, sem neðri deildin hafði afgreitt í síð-
asta mánuði. Þingið hefur nú sett sér þriggja ára 
frest til að koma sér saman um orðalag stjórnar-
skrárbreytingarinnar. Þennan tíma á einnig að 
nýta til almennrar umræðu í þjóðfélaginu um hlut-
verk hersins.

Stjórnarskránni hefur ekki verið breytt frá því 
að hún tók gildi árið 1946, meðan Japan var enn 

hernumið land eftir skilyrðislausa uppgjöf í lok 
heimsstyrjaldarinnar. Stærstan hlut í samningu 
hennar áttu bandarískir lögfræðingar.

Vilja fá herskárri stjórnarskrá

Eggert Magnús-
son, eigandi og stjórnarformaður 
West Ham, er í hópi þeirra sem 
heitið hafa fé fyrir upplýsingar 
um Madeleine McCann, fjögurra 
ára breska stúlku, sem hvarf í 
Portúgal 4. maí. Í sjóðinn hafa 
safnast 315 milljónir króna. „Ég 
ákvað að leggja mitt af mörkum 
fyrst og fremst vegna þess að ég 
er faðir, afi og fjölskyldumaður. 
Fótboltaklúbburinn West Ham er 
líka mikill fjölskylduklúbbur og 
þess vegna fannst mér viðeigandi 
að veita framlag í sjóðinn. Hann 
er hugsaður til að greiða fyrir 
allar vísbendingar sem gætu leitt 
til þess að stúlkan finnist.“ 

Eggert vonast til að fjölmiðla-
fárið í kringum hvarfið á 
Madeleine auðveldi leitina að 
henni. „Ef fundarlaun eru í boði 
kemur fólk frekar fram með upp-
lýsingar. Með sjóðnum er því verið 
að auka pressuna á fólk sem liggur 
á upplýsingum eða þá sem eru í 
vitorði með glæpamönnunum.“

Eggert veit ekki um frekari 
fjárframlög í sjóðinn en segir lög-
fræðinga foreldra Madeleine sjá 
um að halda utan um hann. Á 
fréttavef BBC er listi yfir þá sem 
gefið hafa í sjóðinn en í þeirra 
hópi eru J.K. Rowling, Wayne 
Rooney og Richard Branson.

Styður leitina að Madeleine

Þóra, vilja ekki flestir halda 
viðhaldinu leyndu? 

Annar ákærðu í stóru 
fíkniefnamáli, sem tekið var til 
aðalmeðferðar í gær, kennir vini 
sínum um smygl á 834 e-töflum
til landsins og segir hann hafa 
hótað sér lífláti hlýddi hann ekki 
skipunum hans. Tveir menn, 
Mohamed Tatou og Randiya 
Keshara Lankathilaka, eru 
ákærðir í málinu fyrir að hafa 
staðið að innflutningi á e-töflun-
um til landsins í nóvember í 
fyrra. Mennirnir eru af erlend-
um uppruna en búsettir hérlend-
is. Báðir neita sök.

Talsvert var um ósamræmi í 
málflutningi þeirra sem fyrir 
dóminn komu. Tatou, sem 
ákærður er fyrir skipulagningu 
smyglsins, bar því við að hann 
hefði átt erindi til Hollands, þar 
sem hann ætlaði að skoða melón-
uskurðarvél fyrir tengdaföður 
sinn, íslenskan mann búsettan 
hér. Tengdafaðirinn mætti fyrir 
dóminn og staðfesti frásögnina 
að hluta. Ákærði sagði að vinur 
hans, sem fór utan með honum, 
hefði hótað honum lífláti í vitna 
viðurvist vegna hárrar skuldar, 
en boðið honum niðurfellingu 
skuldarinnar gegn því að hann 
aðstoðaði hann við að senda 
pakka til Íslands frá Hollandi.

Vitnisburður vinarins, sem ekki 
er ákærður í málinu, var nokkuð 
óljós sökum tungumálaörðug-
leika, en af honum mátti skilja að 
tilgangur ferðarinnar út hefði 
verið að sækja „svarta peninga,“, 
en ekki kom fram hvað átt var við 
með því. Síðar sagði hann tilgang-
inn þó fyrst og fremst hafa verið 
að heimsækja móður ákærða í 

föstumánuði múslima, Ramadan. 
Verjandi ákærða spurði vininn 
hvort hann kannaðist við að vera 
þekktur undir nafninu „Snake,“ 
eða Snákurinn, í undirheimum 
Reykjavíkur. Það sór hann af sér.

Lankathilaka er ákærður fyrir 
að hafa tekið við efnunum  hér-
lendis, en hann kveðst hafa átt 
von á pakka með tveimur bókum 
eða fötum. Sakborningarnir opn-
uðu pakkann saman og segjast 
hafa hent töflunum út um glugg-

ann þegar þeim varð ljóst hvað í 
honum var. Tollgæslan hafði þá 
skipt töflunum út fyrir gerviefni 
og voru þeir handteknir á staðn-
um 17. nóvember síðastliðinn.

Geðlæknirinn Tómas Zoëga 
mætti fyrir dóm og sagði Mohamed 
Tatou sakhæfan, þrátt fyrir að 
hann hefði borið við minnisleysi 
og verið – eða þóst vera – óvið-
ræðuhæfur við yfirheyrslur hjá 
lögreglu.

Melónuskurðarvél 
sögð ástæða ferðar
Tveir menn eru ákærðir fyrir innflutning á 834 e-töflum. Annar kennir vini sín-
um um smyglið. Hinn segist hafa átt von á bókapakka að utan. Svartir peningar 
og melónuskurðarvél eru nefnd sem ástæða Hollandsferðar.

 Starfsmaður DHL í 
Bandaríkjunum reif upp umslag 
með tveimur utankjörfundar-
atkvæðum sem greiða átti í 
nýafstöðnum kosningum. 
Atkvæðin voru ógild vegna þessa. 
Í yfirlýsingu frá DHL á Íslandi 
harmar fyrirtækið að misbrestur 
hafi orðið á afgreiðslu atkvæð-
anna og segist munu fara yfir 
verklagsreglur sínar.

Yfirlýsingin er nánast orðrétt 
sú sama og send var fjölmiðlum 
rétt eftir alþingiskosningarnar 
2003. Þá voru atkvæði gerð ógild 
af starfsmönnum DHL.

„Það er erfitt að koma í veg 
fyrir mannleg mistök,“ segir Atli 
Freyr Einarsson, sölu- og 
markaðsstjóri DHL á Íslandi. 

Atkvæðin aftur 
ógilt af DHL

 Kona á þrítugsaldri missti 
stjórn á bifreið sinni á sunnu-
dagsmorgun með þeim afleiðing-
um að hún hafnaði á vegriði við 
Grettisgötu. Bifreiðin og vegriðið 
skemmdust töluvert en konan 
slapp ómeidd. 

Konan hafði verið að skemmta 
sér um nóttina og áttaði sig ekki á 
því að hún var enn undir áhrifum 
áfengis þegar hún lagði af stað 
eftir stuttan svefn. Að sögn 
varðstjóra lögreglunnar var 
konan á leið að sækja börnin sín 
úr pössun þegar óhappið varð.

Fór ölvuð að 
sækja börnin

Hani Kawasmeh, 
innanríkisráðherra Palestínu-
stjórnar, sagði af sér í gær eftir að 
fjórir menn fórust af völdum 
innbyrðis átaka milli Palestínu-
manna á Gazasvæðinu.

Átökin hafa farið vaxandi 
síðustu daga og snúast að hluta um 
það hvort Hamas eða Fatah, tvær 
helstu fylkingar Palestínumanna, 
hafa yfirráð yfir öryggissveitum 
stjórnarinnar.

Palestínustjórn hvatti hópana til 
að hætta að berjast, en átti fá ráð 
til að knýja þá til að fara að þeirri 
hvatningu. Íbúar í Gaza-borg héldu 
sig heima við og reyndu að forðast 
að lenda í víglínu átakanna.

Afsögn ráðherra 
í kjölfar átaka

 Fjölbýlishús á 
Akranesi var stórskemmt í 
tveimur innbrotum um síðustu 
helgi. Um tuttugu rúður voru 
brotnar, málningu hellt út um allt 
og rafmagnstöflur eyðilagðar. 
Tjónið nemur milljónum króna.

Fyrra innbrotið var aðfaranótt 
sunnudags, þar sem rúður voru 
brotnar og málningu hellt í 
lyftugöng. Fulltrúar verktakans 
komu á staðinn um morguninn og 
gengu frá til bráðabirgða, en 
aftur var brotist inn seinni 
partinn sama dag og fleiri rúður 
brotnar. Varðstjóri lögreglunnar á 
Akranesi segir ekki vitað hver 
eða hverjir voru að verki, en 
málið sé í rannsókn. 

Tvisvar brotist 
inn í sama hús

 Par var handtekið 
með fullan bíl af þýfi á Hellis-
heiði aðfaranótt mánudags.

Lögregla veitti parinu athygli 
þegar sjónvarp féll af bíl 
fólksins. Við nánari eftirgrennsl-
an kom í ljós að í bílnum voru 
ýmsir munir sem ætla mátti að 
væru illa fengnir. Þeir reyndust 
vera þýfi úr tveimur innbrotum.

Ökumaðurinn var að auki 
grunaður um að vera undir 
áhrifum fíkniefna. Parinu var 
sleppt að lokinni yfirheyrslu og 
telst málið upplýst. 

Stolið sjónvarp 
féll af bifreið



Jafnaðu þig í einum grænum
www.kolvidur.is

B A K H J A R LA R :

Kolviður er sjóður á vegum Skógræktarfélags Íslands
og Landverndar sem hvetur Íslendinga til að
kolefnisjafna samgöngutæki sín. Á vefsíðu Kolviðar
er hægt að reikna út á einfaldan hátt það magn 
koldíoxíðs sem þú losar út í andrúmsloftið. 

Einstaklingum og fyrirtækjum gefst tækifæri til að
greiða fyrir þann fjölda trjáa sem þarf til að
kolefnisjafna ökutæki og flugferðir.
Fyrir meðalkeyrslu er þumalputtareglan
andvirði einnar áfyllingar eldsneytis á ári.

Þú getur jafnað þig á vefsíðu Kolviðar: www.kolvidur.is
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Með því að birta ekki 
verð á eldsneyti á vef félagsins er 
N1 að undirstrika breyttar áherslur 
í rekstrinum, segir Bjarni Bene-
diktsson, stjórnarformaður N1. 
Hann segir það mat stjórnenda 
félagsins að neytendur fari ekki á 
vef félagsins til að kynna sér elds-
neytisverðið.

Eins og fram kom í Fréttablað-
inu fyrir nokkru hafa bæði Félag 
íslenskra bifreiðaeigenda og Neyt-
endasamtökin gert athugasemdir 
við að N1 birti ekki verð á elds-
neyti á vef sínum. Framkvæmda-
stjóri neytendasamtakana sagði 
það lélega þjónustu. ESSO, forveri 
N1, birti eldsneytisverð sitt á 

heimasíðu sinni árum saman, og 
önnur olíufélög gera það einnig.

„Við erum einfaldlega ekki alltaf 
að hegða okkur með hliðsjón af því 
hvað samkeppnisaðilarnir eru að 
gera. Við erum með þessari breyt-
ingu einnig að undirstrika að við 

erum margt annað og meira en 
eldsneytissöluaðili, það er ákveðin 
eðlisbreyting að verða á rekstri 
félagsins við þessa sameiningu og 
nafnabreytingu,“ segir Bjarni. 

Spurður hvort stjórnin muni 
ræða þessa ákvörðun stjórnenda 
segir Bjarni: „Við erum stanslaust 
að skoða hvernig við getum best 
þjónustað okkar viðskiptavini, en 
það var mat stjórnenda félagsins 
að hinn almenni neytandi væri ekki 
að heimsækja heimasíðu okkar 
fyrst og fremst í þeim tilgangi að 
afla sér upplýsinga um eldsneytis-
verðið, enda birtist það á stórum 
upplýsingaskiltum á öllum bensín-
stöðvum félagsins um allt land.“

Endurspeglar breyttar áherslur

 Ísraelar halda þessa 
dagana upp á 40 ára afmæli sex 
daga stríðsins, sem þeir líta á sem 
eitt helsta hernaðarafrek sitt. 
Hvorki Bandaríkin né Evrópu-
sambandið sendu þó fulltrúa sinn 
í gær til hátíðarsamkomu, sem 
haldin var í ísraelska þinghúsinu.

Í sex daga stríðinu árið 1967 
hertóku Ísraelar bæði Vestur-
bakkann og Gazaströnd ásamt 
austurhluta Jerúsalemborgar, allt 
saman svæði sem Palestínumenn 
gera kröfu til. Einungis 20 af 100 
erindrekum erlendra ríkja, sem 
boðið var til samkomunnar í gær, 
þáðu boðið.

Ísraelar halda 
upp á hernám

www.lyfja.is - Lifið heil
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Acidophilus Bifidus + FOS
Mjólkursýrugerlar, góðir fyrir meltinguna.

Champignon DETOX + FOS og Spirulina
Hreinsaðu líkamann að innan 
- minnkar óæskilega lykt.

Milk Thistle DETOX
Hreinsaðu líkamann að innan.

Psyllium Husk Fibre
Rúmmálsaukandi, gott fyrir
meltinguna.

30% afsláttur
af Vega vítamínum

Ragnheiður Ríkharðs-
dóttir, bæjarstjóri í Mosfellsbæ, 
hættir sem bæjarstjóri þegar hún 
tekur sér sæti á Alþingi í sumar. 
Við stöðunni tekur Haraldur 
Sverrisson, bæjarfulltrúi 
Sjálfstæðisflokks í Mosfellsbæ.

Ragnheiður komst inn á þing 
sem sjötti maður á lista Sjálf-
stæðisflokks í Suðvesturkjör-
dæmi. Hún hefur verið bæjar-
stjóri síðan 2002. „Ég lít hvorki á 
þetta sem skref upp á við né niður 
á við, þetta er bara spennandi nýr 
vettvangur og virðingarstaða í 
samfélaginu. Bæði störfin eru 
krefjandi og ekki hægt að sinna 
báðum í einu,“ segir hún.

Ragnheiður út, 
Haraldur inn

„Það er alls ekki við þetta búandi,“ 
segja Ketill Björnsson og Guðmundur Sigurbjörns-
son, sem ásamt 600 öðrum Akurnesingum skrifuðu 
undir bréf til bæjaryfirvalda til að mótmæla lyktar-
mengun frá fiskhausaverkun Laugafisks og fiski-
mjölsverksmiðju HB Granda.

Laugafiskur, sem áður var með starfsemi í Njarð-
vík, hefur frá árinu 2003 rekið hausaverkun á 
tveimur stöðum á hafnarsvæðinu á Akranesi. Hausa-
verkunin er stunduð árið um kring en fiskimjöls-
verksmiðja Granda er í rekstri meðan loðnuvertíð 
varir. Að sögn Ketils og Guðmundar eru aðeins 150 
metrar í næstu íbúðarhús.

„Maður getur aldrei farið frá húsinu með opnum 
gluggum og á nóttinni þarf að loka öllum gluggum. 
Það er ekki hægt að hengja upp þvott nema vera 
öruggur á því að það verði norðanátt allan daginn. 
Það er ekki hægt að hafa börn úti að sofa því vagn-
arnir, sængurfötin og föt barnanna lykta þá svo 
mikið að það verður allt hálfónýtt,“ segir Ketill og 
Guðmundur hefur sömu sögu að segja.

Íbúarnir krefjast þess að starfsleyfi verksmiðj-
anna verði strax afturkölluð. Síðan verði hausaverk-
un Laugafisks flutt fjær byggðinni og HB Granda 
gert að hætta að vinna bein og kolmunna, sem af 
stafi mikil ólykt.

Í síðustu viku áttu fulltrúar hinna óánægðu íbúa 
fund með bæjarráðinu og fulltrúum Umhverfis-
stofnunar og Heilbrigðiseftirlits Vesturlands. Bæjar-
ráðið kvaðst taka undir að óþolandi væri ef ekki væri 
farið eftir útgefnum starfsleyfum en sagðist vilja 
frekari skýringar frá Heilbrigðiseftirliti og 
Umhverfisstofnun áður en afstaða yrði tekin til 
krafna íbúanna.

Ketill og Guðmundur segjast telja að bæjarráðið 
geti tekið strax af skarið. Á fundinum hafi Heilbrigðis-
eftirlitið og Umhverfisstofnun upplýst að verk-
smiðjurnar uppfylltu ekki starfsleyfi. Þess utan hafi 
komið fram á fundi Heilbrigðisnefndar Vesturlands 
í lok júní í fyrra að ljóst væri að ekki væru til lausnir 
sem kæmu í veg fyrir lyktarmengun hausaþurrkunar-
innar og að upplýsingar sem forráðamenn Lauga-
fisks gáfu Heilbrigðiseftirlitinu og hefðu verið for-
sendur starfsleyfis þess hefðu „ekki reynst í 
samræmi við raunveruleikann og lyktarmengun 

meiri en forsendur starfsleyfisins gera ráð fyrir,“ 
eins og segir í fundargerð heilbrigðisnefndarinnar, 
sem engu að síður framlengdi starfsleyfið nokkrum 
mánuðum síðar.

„Aðalmálið er að bæjarstjórnin standi með 
íbúunum í því að losna við þetta og við trúum ekki 
öðru en að það verði niðurstaðan,“ segja Ketill og 
Guðmundur.

Skagamenn mótmæla 
ólykt frá fiskverkun
Yfir 600 íbúar á Akranesi krefjast aðgerða gegn óþolandi lyktarmengun frá 
hausaverkun og fiskimjölsbræðslu. Heilbrigðisnefnd segir ekki hægt að koma í 
veg fyrir lyktarmengun frá hausaþurrkuninni en endurnýjaði þó starfsleyfið.

 Breska blaðið Slough and 
Windsor Observer greindi nýlega 
frá því að verið væri að kanna 
meint svik af hálfu Aquanetworld. 
Verslunareigendur á Farnham 
Road í bænum Slough á Englandi 
hefðu verið gabbaðir til að láta af 
hendi hundruð punda til Aquanet-
world sem skráð væri í Windsor 
og ekki fengið neitt í staðinn.

Haft var eftir Mike Hembry 
frá Slough Trading Standards að 
vitað hefði verið um málið í 
nokkra mánuði. „Við hvetjum öll 
fyrirtæki sem hafa orðið fyrir 
þessu að láta okkur vita. Við 
tökum þetta mjög alvarlega.“

Starfsemi skoð-
uð í Bretlandi

 Sautján ára drengur var 
stöðvaður á 171 kílómetra hraða á 
Vesturlandsvegi aðfaranótt 
mánudags. Hann var sviptur 
ökuréttindum og þarf að taka 
prófið aftur.

Einar Magnús Magnússon, 
upplýsingafulltrúi Umferðarstofu, 
segir að pilturinn sé ekki sá fyrsti 
sem sektaður sé samkvæmt nýjum 
lögum. „Þessi ökumaður er ekki 
hæfur til þess að vera í umferð-
inni. Það þarf að gefa honum 
tækifæri til þess að læra meira og 
bæta sig,“ segir Einar.

Þarf að taka 
ökuprófið aftur

 Rúmlega tvítugur piltur 
hefur verið dæmdur í fjögurra 
mánaða fangelsi, þar af tvo 
mánuði skilorðsbundna, fyrir að 
ráðast á karlmann fyrir utan 
Eldsmiðjuna í Reykjavík í 
september í fyrra, kýla hann og 
sparka í bakið á honum. Fórnar-
lambið hlaut sár, blæðingu í auga, 
eymsli í andliti og stirðleika víða.

Árásarmaðurinn rauf með 
árásinni skilorð sem hann hlaut 
fyrir ofbeldisbrot í fyrra. Hann 
var dæmdur til að greiða 190 
þúsund krónur í miskabætur. 

Sparkaði í bak 
og rauf skilorð



www.toyota.is

BETRI NOTAÐIR BÍLAR

ÚRVALSBÍLL GÆÐABÍLL
Toyota Kópavogi
Nýbýlavegi 4
Kópavogur
Sími: 570-5070

BNB-sölugreining
Bílarnir ganga í gegnum strangt gæðamat sem tekur mið af aldri, akstri og 
viðhaldssögu bílsins. Þeir sem standast kröfurnar lenda annað hvort í flokknum 
Úrvalsbílar eða Gæðabílar. Ef bíllinn stenst ekki kröfur okkar bjóðum við þér hann
ekki.

Núna bjóðum við 16 betri notaða bíla á sannkölluðum úrvalskjörum.
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Toyota Corolla W/G Luna „Nýr Bíll“
1600 Bensín 5 gíra 
Á götuna: 05.07 Ekinn: 100 km
Verð: 2.050.000 kr. Skr.nr. AG-499

Toyota RAV4 2WD 1800 Bensín 5 gíra
Á götuna: 04.04 Ekinn: 50.000 km
Verð: 1.590.000 kr. Skr.nr. OM-460

Toyota Land Cruiser 120 VX
4000 Bensín sjsk.
Á götuna: 06.03 Ekinn: 84.000 km
Verð: 3.750.000 kr. Skr.nr. YS-711

Toyota Corolla Verso 1800 Bensín 5 gíra MM
Á götuna: 03.06 Ekinn: 16.000 km
Verð: 2.290.000 kr. Skr.nr. UD-327

Toyota Hilux 2500 Dísel  5 gíra
Á götuna: 06/06 Ekinn: 18.000 km
Verð: 3.190.000 kr. Skr.nr. PX-199

Toyota Corolla S/D Terra
1400 Bensín 5 gíra
Á götuna: 05/06 Ekinn: 28.000 km
Verð: 1.570.000 kr. Skr.nr. YH-524

Toyota Aygo 1000 Bensín  5 gíra 
 Á götuna: 05/06 Ekinn: 10.000 km
Verð: 1.240.000 kr. Skr.nr. UT-845

Toyota Corolla W/G Terra 1400 Bensín 5 gíra
Á götuna: 08/05 Ekinn: 26.000 km
Verð: 1.610.000 kr. Skr.nr. VS-329

Toyota Land Cruiser 100, VX 
4700 Bensín sjsk.
Á götuna: 02.04 Ekinn: 77.000 km
Verð: 5.400.000 kr. Skr.nr. VY-763

Toyota Corolla H/B Sol 1600 Bensín 5 gíra
Á götuna: 01.04 Ekinn: 55.000 km
Verð: 1.590.000 kr. Skr.nr. PA-976

Toyota Avensis S/D EXE 2000 Bensín sjsk.
Á götuna: 04.06 Ekinn: 65.000 km
Verð: 2.720.000 kr. Skr.nr. UI-633

Toyota Avensis W/G Sol 1800 Bensín sjsk.
Á götuna: 06.05 Ekinn: 101.000 km
Verð: 1.890.000 kr. Skr.nr. JE-076

Toyota Avensis S/D Sol 1800 Bensín sjsk.
Á götuna: 01.06 Ekinn: 18.000 km
Verð: 2.390.000 kr. Skr.nr. JY-556

Toyota RAV4 4WD 2000 Bensín sjsk.
Á götuna: 06/05 Ekinn: 47.000 km
Verð: 2.450.000 kr. Skr.nr. ED-595

Toyota Yaris 5 dyra Terra
1000 Bensín 5 gíra
Á götuna: 06.01 Ekinn: 109.000 km
Verð: 750.000 kr. Skr.nr. ZV-681

Lexus LS430 S/D President 4300 Bensín sjsk.
Á götuna: 08/03 Ekinn: 43.000 km
Verð: 4.590.000 kr. Skr.nr. PF-233

SUMIR NOTAÐIR BÍLAR
ERU EINFALDLEGA BETRI EN AÐRIR



Goshverinn sem komið 
var fyrir í Grófinni að undirlagi 
franska leikhópsins Royal de Luxe 
var hífður upp úr holu sinni í gær. 
Hverinn verður fluttur úr landi.

„Frakkarnir smíðuðu hverinn 
og þeir eiga hann,“ segir Hrólfur 
Jónsson, sviðstjóri Framkvæmda-
sviðs Reykjavíkurborgar, sem 
annaðist ýmsa vinnu í kringum 
uppsetningu goshversins sem 
vakti mikla lukku á meðan hans 
naut við.

Til stóð að láta nokkra af bílun-
um sem risinn í leikverki Frakk-
anna átti að hafa skemmt vera 
áfram um sinn á götum borgar-
innar. Hrólfur segir raunverulega 
skemmdarvarga setja þá áætlun 
úr skorðum. „Það er búið að brjóta 
rúður í sumum bílana svo það er 
varla annað hægt en að skila þeim 
þangað sem þeir komu – upp í 
Vökuport.“ 

Hver risans fluttur úr landi

Sýningin um risessuna 
og risann sem franska götuleik-
húsið Royal de Luxe setti upp í 
Reykjavík um liðna helgi kostar 
25 til 30 milljónir króna, sam-
kvæmt upplýsingum frá Lista-
hátíð í Reykjavík.

„Það er ekki búið að gera upp 
endanlega en það er allt útlit fyrir 
að áætlanir standist,“ segir 
Hrefna Haraldsdóttir, fram-
kvæmdastjóri Listahátíðar.

Kostnaðurinn skiptist að sögn 
Hrefnu á fjóra aðila. Listahátíðin 
sjálf borgar sjö milljónir króna. 
Reykjavíkurborg greiðir fimm 
milljónir. Culture France, sem er 
útflutningsmiðstöð menningar í 
Frakklandi, borgar tíu milljónir 
króna og afgangurinn er lagður 
til af Pourquoi Pas-verkefninu,
Glitni og Samskipum.

Hrefna segir aðstandendur 
Listahátíðar afar ánægða með 
framlag Royal de Luxe. „Við 
höfum fengið gríðarlega góð við-
brögð frá ungum og öldnum og 
erum alveg í skýjunum,“ segir 
hún.

Að sögn Hrefnu eru frönsku 
listamennirnir nú að pakka öllu 
sínu dóti í gáma áður en þeir 
halda úr landi.

„Það sem risinn skemmdi hér á 
götum borgarinnar verður þó hér 
eftir og því væntanlega fargað,” 
segir Hrefna, sem kveðst reynd-
ar búast við að einhverjir hinna 
skemmdu bíla fái enn um sinn að 
standa á sínum stað. Starfsmenn 
framkvæmdasviðs borgarinnar 
létu hendur standa fram úr 
ermum í gær og fjarlægðu gos-
hverinn sem komið var fyrir á 

bílastæðinu í Grófinni og var 
hluti af ævintýrinu um risess-
una.

Hrefna segir Frakkana sjálfa 
hafa verið mjög ánægða með sýn-
inguna í Reykjavík og íslenska 
áhorfendur. „Þeir voru mjög 
ánægðir og fara glaðir héðan á 
næsta áfangastað,“ segir hún.

Samtals er áætlað að velta 
Listahátíðar í Reykjavík að þessu 
sinni verði 140 milljónir króna. 
Hrefna segir miðasölu ganga 
mjög vel. „Það er uppselt eða 
aðeins örfá sæti laus á marga við-
burði. Það fer hver að verða síð-
astur að tryggja sér miða.“

Frönsku risafeðginin 
kostuðu 30 milljónir
Heildarkostnaður vegna sýningar franska götulistahópsins Royal de Luxe á 
risessunni nam 25 til 30 milljónum króna. Framkvæmdastjóri Listahátíðar segir 
atriðið hafa vakið mikla ánægju.

Eru úrslit kosninganna þér að 
skapi?

Ætlar þú að heimsækja Kára-
hnjúkavirkjun í sumar?

Björn Ingi Hrafnsson, 
borgarfulltrúi Framsóknarflokks-
ins, stefnir að því að efla flokks-
starfið með sameiningu kjördæmis-
sambanda flokksins í Reykjavík.

„Það gefur auga leið að fram-
sóknarmaður í Reykjavík norður 
er ekkert öðruvísi en framsóknar-
maður í Reykjavík suður. Flokkur-
inn fór þá leið að hafa tvö 
kjördæmissambönd í Reykjavík 
árið 1999. Þetta hefur leitt til of 
lítilla samskipti og ég heyri að 
flokksmenn vilja breyta þessu.“

Framsóknarflokkurinn fékk 
engan þingmann kjörinn í 
Reykjavíkurkjördæmunum
tveimur.

Samböndin 
verði sameinuð

 Verktakar í Ála-
fosskvos þurftu frá að hverfa með 
gröfur sínar í gær eftir mótmæli 
nokkurra íbúa í Mosfellsbæ.

Íbúarnir stilltu sér upp fyrir 
framan gröfur sem voru notaðar 
til að fjarlægja tré þar sem átti að 
leggja holræsi að nýju hverfi. 

„Það eru skemmdarverk hér í 
gangi og ég óska eftir því að þessir 
menn verði fjarlægðir strax, þeir 
eru í leyfisleysi á vinnusvæði,“ 
sagði Hannes Sigurgeirsson frá 
Helgafellsbyggingum við lögregl-
una, sem hafði skorist í leikinn. 
„En hvaða leyfi eruð þið með fyrir 
þessari vegfyllingu sem liggur 
hér?“ spurði Gunnlaugur Ólafs-

son, varaformaður Varmár-
samtakanna, á móti. Samtökin 
telja að um ólöglega vegagerð sé 
að ræða, ekki einungis holræsis-
gerð.

Stríðandi fylkingar héldu áfram 
að kýta, en deilunni var skotið á 
frest eftir að Hörður Jóhannes-
son, aðalvarðstjóri í Mosfellsbæ, 
mætti á svæðið. Hann tók mót-
mælendur afsíðis og ræddi við þá. 
Lagði og til að menn róuðu sig 
niður og færu heim að grilla í góð-
viðrinu. Úr varð að verktakinn 
bauðst til að skjóta framkvæmd-
um á frest til morguns. Fóru þá 
allir til síns heima.

Sigrún Pálsdóttir, stjórnarmaður

í Varmársamtökunum, hét því að 
íbúarnir myndu mæta aftur á vett-
vang í fyrramálið. 

Íbúar gengu fyrir gröfurnar





 Að fljúga hátt yfir sólbökuðum savanna-
sléttum Afríku, fagurgrænum frumskógum eða 
endalausum eyðimörkum getur verið stórbrotin 
reynsla og heillandi. En þó ekki hættulaus, því 
flugöryggi hefur löngum þótt ábótavant í Afríku. 
Óvíða er hættan á flugslysum meiri.

Í liðinni viku fórust 114 manns þegar farþegaflug-
vél frá flugfélaginu Kenya Airways fórst í 
Kamerún. Slysið varð til þess að athygli beindist að 
öryggi flugsamgangna í álfunni, þar sem fátítt er að 
miklu fé sé varið í ratsjárbúnað, hvað þá annað sem 
ráðið getur úrslitum um líf og dauða þeirra sem 
hætta sér þar um borð í flugvélar.

„Stundum stafar hættan af því að hæft starfsfólk 
skortir eða nauðsynlegum verkum er ekki sinnt, eða 
þá að almennt er bara litið fram hjá öryggismálum,“ 
sagði William Voss, forseti alþjóðlegu flugöryggis-
stofnunarinnar Flight Safety Foundation, sem hefur 
aðsetur í Bandaríkjunum.

Voss segir að fátæktin, stríðsátök og spillt 
stjórnvöld sem víða í Afríku setja mark sitt á þjóðlíf 
hafi greinileg áhrif á flugstarfsemi í álfunni. Þegar 
opinber stjórnvöld sinni lítt eftirlitsskyldu sinni 

freistist flugfélögin um leið til að slaka á öryggis-
kröfum sínum.

Sérfræðingar í flugmálum segja litlu flugfélögin 
þó hættulegust. Þau stærri, eins og Kenya Airways 
sem átti vélina sem hrapaði í Kamerún, þykja örugg 
og lenda ekki oft í alvarlegum óhöppum.

Félagsmálaráðherra
Danmerkur, Eva Kjer Hansen, 
kom íbúum hjúkrunarheimilisins 
Sjörup í Viborg á óvart þegar hún 
mætti þangað með viðurkenningu 
á laugardag.

Í mars síðastliðnum efndi félags-
málaráherrann, í samstarfi við 
danska dagblaðið BT, til sam-
keppni um besta hjúkrunarheimili 
landsins og bárust þeim um 
sjöhundruð tilnefningar. Viður-
kenninguna hlaut hjúkrunarheim-
ilið meðal annars vegna þess að 
sérlega vel þykir hafa tekist til við 
að mynda teymi af framúrskarandi 
hæfu starfsfólki. 

Besta hjúkrun-
arheimilið

Birgir Ármannsson, 
þingmaður Sjálfstæðisflokksins, 
gegnir störfum forseta Alþingis 

þar til þing 
verður sett á ný. 

Birgir er þriðji 
varaforseti
þingsins en 
forseti þess, 
Sólveig Péturs-
dóttir, og fyrsti 
og annar 
varaforseti, Jón 
Kristjánsson og 

Rannveig Guðmundsdóttir, létu 
öll af þingmennsku á kjördag.

Þing kemur saman eftir að botn 
hefur fengist í skipan ríkisstjórn-
ar og stýrir aldursforseti þess – 
Jóhanna Sigurðardóttir – fundi og 
kjöri nýs þingforseta.

Birgir starfandi 
forseti Alþingis

 Þeir sem hverfa af þingi í kjölfar kosning-
anna á laugardag eiga rétt á biðlaunum í þrjá eða sex 
mánuði, eftir því hve lengi þeir sátu. 

Tólf eiga biðlaunarétt í þrjá mánuði og tólf í sex 
mánuði.

Biðlaunin eru jafnhá þingfararkaupi, sem nemur 
nú tæpum 518 þúsund krónum á mánuði. Taki þing-
maður, sem fær biðlaun, við starfi meðan þeirra nýtur 
falla þau niður ef launin sem starfinu fylgja eru jafn-
há, annars skerðast biðlaunin sem laununum nemur.

Eftir því sem næst verður komist hefur Hjálmar 
Árnason einn þingmanna ráðið sig í nýja vinnu.

Í hópi þeirra sem fá biðlaun í þrjá mánuði eru 
fjögur sem ekki sátu á þingi frá upphafi kjörtímabils-
ins en sú venja hefur skapast að greiða öllum fyrr-
verandi þingmönnum biðlaun.

Eftir að biðlaunaréttinum sleppir geta sex hafið 
töku eftirlauna; þau Guðmundur Hallvarðsson, Hall-

dór Blöndal, Jóhann Ársælsson, Jón Kristjánsson, 
Rannveig Guðmundsdóttir og Sigríður Anna Þórðar-
dóttir. 

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

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

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

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

Ármúla 23 • Reykjavík
Sími: 510 0000

Mi›ási 7 • Egilsstö›um
Sími: 470 0000

Brekkustíg 39 • Njar›vík
Sími: 420 0000

Grundargötu 61 • Grundarfir›i
Sími: 430 0000

- hrein fagmennska!

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

Enginn viðbættur sykur

Engin viðbætt vítamín

Engin rotvarnarefni

Engin litarefni

Engin bragðefni 

Knorr Vie
100% náttúrulegur ávaxta- og grænmetisdrykkur

Úr hverri flösku af Knorr Vie 

fást 200 g af því besta 

og hollasta úr ávöxtum

og grænmeti
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Ferskt úr kæli

ur sykur

tamín

efni

r ávaxta- og grænmetisdrykkur

Knorr

sta

tum

Þú finnur 

söfnunarheftið

í næstu verslun!

Vie

söfnunarheftið

í næstu verslun!

Strikamerkja-
leikur Knorr

Þrír heppnir safnarar 
fá 100.000 kr. 

vöru-úttekt í Kringlunni, 
hvorki meira 
né minna!
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Þinn stökkpallur
að  loknu

Þegar námi lýkur taka við spennandi tímar. Sparisjóðurinn býður þeim sem lokið 

hafa háskólanámi eða sambærilegu námi, og eru að koma undir sig fótunum, 

þjónustu sem er sérsniðin að þeirra þörfum. Farðu inn á eða komdu til okkar 

í næsta sparisjóð og kynntu þér kosti þjónustunnar – reiknum dæmið saman.



 Minna magn var flutt út 
af sjávarafurðum á síðasta ári saman-
borið við árið á undan, en verðmæti 
útfluttra sjávarafurða jókst þó um 12,9 
prósent milli ára. Hlutfall sjávarafurða 
af heildarverðmæti vöruútflutnings fer 
lækkandi, úr 56,7 prósentum árið 2005 í 
51,1 prósent á síðasta ári.

Þetta kemur fram í riti Hagstofu 
Íslands um útflutning sjávarafurða sem 
kom út í gær. 

Flutt voru út 661 þúsund tonn af 
sjávarafurðum á síðasta ári, saman-
borið við 755 þúsund tonn árið áður, sem 
er 12,4 prósenta samdráttur. Ekki hefur 
verið flutt út minna magn síðan árið 
1995.

Þrátt fyrir þetta var verðmæti útflutningsins 12,9 

prósentum hærra í fyrra en árið 2005. 
Í fyrra voru fluttar út sjávarafurðir 
fyrir 123,6 milljarða króna, saman-
borið við um 110 milljarða árið 2005. 

Eins og verið hefur eru löndin innan 
Evrópska efnahagssvæðisins mikil-
vægasta markaðssvæðið fyrir 
íslenskar sjávarafurðir. Árið 2006 
voru fluttar þangað sjávarafurðir 
fyrir 97,5 milljarða króna, eða 78,4 
prósent af útflutningnum. Verðmætið 
jókst um 14 prósent milli ára. 

Bretland er mikilvægasta við-
skiptalandið, og kom fjórðungur af 
tekjum af útflutningi sjávarafurða í 
fyrra frá Bretlandi. Annað mikil-
vægasta viðskiptalandið var Spánn, 

en þaðan komu 11,4 prósent af tekjunum.

Minna magn en meiri verðmæti

 Iðgjöld frjálsra 
bifreiðatrygginga, kaskó- og 
framrúðutrygginga, hjá Trygg-
ingamiðstöðinni (TM) hækka um 
fimmtán prósent hinn 1. júlí. 

Í tilkynningu frá félaginu segir 
að verulegur halli hafi verið á 
frjálsum ökutækjatryggingum á 
fyrsta ársfjórðungi 2007, aðallega 
vegna þess að tjón voru fleiri en 
áætlanir gerðu ráð fyrir.

Miðað við fimmtán prósenta 
hækkun mun iðgjald Reykvíkings 
af kaskótryggingu 2005 árgerðar 
Toyota Corolla bifreiðar með 
sjötíu þúsund króna eigináhættu 
hækka um 4.300 krónur á ári, ef 
marka má niðurstöðu úr reiknivél 
á vef TM.

15 prósenta 
hækkun hjá TM

 Hæstiréttur Póllands 
kvað á föstudag upp þann úrskurð 
að ný og umdeild lög um að 
rannsaka þurfi fortíð allt að 700 
þúsund Pólverja brjóti að stórum 
hluta í bága við stjórnarskrá 
landsins.

Úrskurðurinn verður að teljast 
áfall fyrir íhaldsmanninn Jaroslaw 
Kaczynski forsætisráðherra. 
Lögin eru smíði flokks Kaczynskis 
og áttu að þjóna því markmiði að 
hreinsa úr opinberum störfum alla 
sem unnið höfðu með kommún-

istastjórninni sem var við völd 
í landinu til ársins 1989. 

Umdeild lög ógild
Göran Persson, 

fyrrverandi forsætisráðherra 
Svíþjóðar, hefur fengið vinnu sem 
ráðgjafi hjá ráðgjafarfyrirtæk-
inu JKL, sem er eitt hið stærsta á 
sínu sviði á Norðurlöndum. 
Persson þykir vel að starfinu 
kominn en verkefnin snúa bæði 
að stjórnmálum og viðskiptum. 

Anders Lindberg, talsmaður 
JKL, segir Persson vera drauma-
starfsmanninn en hann hefur 
reynslu úr viðskiptalífinu og lauk 
tíu ára forsætisráðherraferli í 
október og enn lengri formanns-
ferli í sænska Jafnaðarmanna-
flokknum í mars.

Ráðgjafi hjá 
einkafyrirtæki 

SÓMABAKKAR

Nánari uppl‡singar á somi.is

*Gildir a›eins ef panta› er fyrir meira en 3.000 kr.

PANTA‹U Í SÍMA 565 6000 /  FRÍ HEIMSENDING*

Ferðaskrifstofa

Leyfishafi
Ferðamálastofu

Hvað er að vera ég?
64 ungskáld takast á við stóra spurningu.
Hugmyndaauðgi, sköpunarkraftur 
og hæfni nemenda til þess að
tjá sig í rituðu máli birtist nú á 
mjólkurfernum landsins.

Kíktu á öll verkin á www.ms.is.

Mjólk, andleg 
næring á fernum!
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SVONA SAFNAR ÞÚ
GLITNISPUNKTUM
• Kreditkortanotkun
• Viðskiptavinir í Vildarþjónustu*
• Bílalán hjá Glitni Fjármögnun
• Viðbótarlífeyrissparnaður
• Eignastýring 
• Einkabankaþjónusta
• Tryggingar hjá Sjóvá
   og margt fleira

Átök brutust út í 
fríríkinu Kristjaníu í Kaup-
mannahöfn í gærmorgun strax 
og lögreglan hófst handa við að 
rífa niður timburhús sem jafnan 
var kallað Vindlakassinn, eða 
Cigarkassen.

Lögreglan beitti meðal annars 
táragasi á fólkið sem mótmælti 
niðurrifi hússins. Mótmæl-
endurnir eru bæði úr röðum íbúa 
Kristjaníu og utanaðkomandi 
fólks, þar á meðal hópur grímu-
klæddra ungmenna sem stóð 
fyrir mótmælum þegar Ung-
dómshúsið í Kaupmannahöfn var 
rýmt í vetur. 

Mótmælendurnir reistu götu-
vígi rétt fyrir utan aðalinngang 
Kristjaníu og báru eld að til að 
hindra umferð. Sumir köstuðu 
grjóti í lögregluna og einnig var 
eldsprengjum kastað. Síðdegis í 
gær hafði lögreglan handtekið á 
annan tug manna.

Hátt í þúsund manns voru 
samankomnir í litla miðbæjar-
kjarnanum í Kristjaníu, á svæð-
inu í kringum götuna „Pusher 
Street“ þar sem hass var áður 

selt fyrir opnum tjöldum. Mikill 
hiti var í fólki og jafnvel búist við 
að átök gætu staðið þarna dögum 
saman.

Húsið, sem deilan stendur um, 
stóð nokkuð fyrir utan miðbæinn 
í Kristjaníu, handan við síkið sem 
liggur innan marka fríríkisins og 
þar með í nokkurri fjarlægð frá 
aðalvettvangi átakanna. 

Hluti hússins brann árið 2002 
og hefur það síðan staðið mann-
laust. Samkvæmt dönskum fjöl-
miðlum varð bruninn árið 2002 
aðeins fáeinum tímum eftir að 
maður og kona, sem höfðu búið 
þar, fluttu út úr Kristjaníu eftir 
að aðrir íbúar höfðu krafist þess 
að þau hefðu sig á brott.

Í viðtali við danska dagblaðið 
Politiken sagðist Flemming Steen 
Munch, blaðafulltrúi lögregl-
unnar í Kaupmannahöfn, hissa á 
þeim hörðu móttökum sem lög-
reglan fékk í gær, þegar húsið 
var rifið: „Þeir hefðu frekar 
getað glaðst yfir því að við 
komum og fjarlægðum þetta 
ónotaða hús.“

Hentu grjóti 
eldsprengjum 
og í lögreglu
Mótmælendur slógust við lögreglu í Kristjaníu í 
Kaupmannahöfn í gær. Lögreglan beitti táragasi á 
móti. Búist er við frekari átökum næstu daga.

Lögreglan í 
Austurríki tilkynnti á föstudag 
að fjörutíu manns hefðu verið 
handteknir og hald lagt á 
þúsundir myndbanda í herferð 
yfirvalda gegn barnaklámi.

Hinir grunuðu eru allt frá 
sextán ára drengjum upp í 
ellilífeyrisþega á sjötugsaldri. 
Handtökurnar tengjast 
umfangsmiklum barnaklám-
hring sem flett var ofan af í 
febrúar síðastliðnum og teygði 
sig til 77 landa, þar á meðal 
Íslands.

40 teknir vegna 
barnakláms

Raungreinafólk
vantar bagalega á íslenskan 
vinnumarkað. Magnús Ingi 
Óskarsson, deildarstjóri hjá 

hugbúnaðarfyrir-
tækinu Calidris, 
telur að töluvert 
vanti af verkfræði-
menntuðu fólki og 
einnig fólki úr 
sérhæfðum
raungreinum, til 
dæmis efnafræð-
ingum. Þetta kom 

fram nýlega á fundi hjá Framtíð-
arlandinu.

„Það er alveg klárlega gríðar-
lega mikil þörf fyrir topp raun-
greinamenntun og kemur til með 
að vera áfram. Það er líka mikil 
þörf fyrir fólk sem getur blandað 
saman raungreinamenntun og 
skapandi hugsun,“ segir hann og 
bendir á að þekkingarverkamenn 
á Íslandi séu „í bullandi sam-
keppni“ við 200 milljónir þekking-
arverkamanna í Asíu.

Raungreinafólk 
vantar verulega

Úrvalsvísitala Kauphall-
arinnar hækkaði um rúmt pró-
sent í gær eftir að niðurstöður 
þingkosninga lágu fyrir.  

Vísitalan endaði í 7.932 stigum í 
fyrsta sinn, á degi þar sem fjór-
tán félög hækkuðu en þrjú lækk-
uðu. Fimm félög hækkuðu um tvö 
prósent eða meira en það voru 
Atorka Group (+8,4 prósent), 
Teymi (+5,3 prósent), Hf. Eim-
skipafélagið (+4,4 prósent), Marel 
(+2,4 prósent) og 365 hf. (+2,0 pró-
sent).

Kaupþing, stærsta félagið á 
hlutabréfamarkaði, hækkaði um 
1,89 prósent en félagið tilkynnti 
að það væri komið með 

fimmtungshlut í Storebrand í 
Noregi.

Jónas Gauti Friðþjófsson, sér-
fræðingur hjá Greiningu Glitnis, 
segir að fjárfestar hafi tekið 
úrslitum kosninga með jákvæð-
um hætti þótt enn sé óvissa um 
hverjir leiði næstu ríkisstjórn. 

„Þróunin á hlutabréfamark-
aðnum gefur til kynna að fjár-
festar hafi litlar áhyggjur af 
myndun næstu ríkisstjórnar. 
Fókusinn virðist frekar vera á 
spennandi fréttir af markaðnum 
eins og til dæmis aukinni stöðu 
Kaupþings í Storebrand, áform 
Novators um yfirtöku á Actavis, 
væntingar um yfirtökur annarra 

félaga og nýjar verðmatsgrein-
ingar.“

Krónan styrkist einnig um 
hálft prósent eftir tölu-
verðar sveiflur á gjald-
eyrismarkaði í síðustu 
viku.

Stóð gengisvísi-
talan í 116,35 stig-
um og hefur krón-
an því styrkst um 
níu prósent frá 
ársbyrjun.
Úrvalsvísitalan
hefur hins vegar 
hækkað um 23,7 
prósent á árinu. 

Úrvalsvísitalan setur met

Auk kjörinna fulltrúa eiga allir sjó›félagar og rétthafar séreignarsparna›ar
rétt til setu á fundinum.

fieim sjó›félögum sem hafa áhuga á a› kynna sér tillögur til breytinga á
samflykktum e›a ársreikning sjó›sins fyrir fundinn er bent á a› hægt er a›
nálgast flær á eftirfarandi hátt:

• Á skrifstofu sjó›sins í Borgartúni 30, Reykjavík
• Fá flær sendar me› flví a› hafa samband í síma 510 5000
• Fletta fleim upp á vefsí›u sjó›sins, www.lifeyrir.is

Reykjavík, 14. maí 2007.
Stjórn Sameina›a lífeyrissjó›sins

Ársfundur Sameina›a lífeyrissjó›sins ver›ur haldinn
fimmtudaginn 24. maí 2007, kl. 16.00, á Nordica hotel,
Su›urlandsbraut 2, Reykjavík.

Borgartún 30  • 105 Reykjavík  •  S. 510 5000
mottaka@lifeyrir.is • lifeyrir.is

ÁRSFUNDUR 2007

DAGSKRÁ
1. Fundarsetning
2. Sk‡rsla stjórnar

Ábyrgar fjárfestingar:
Georg Páll Skúlason, stjórnarma›ur fjallar um stefnumörkun sjó›sins

3. Erindi fiór›ar Fri›jónssonar, forstjóra Nordic Exchange á Íslandi
um ábyrgar fjárfestingar

Kaffihlé

4. Almenn ársfundarstörf
5. Tillögur stjórnar um breytingar á samflykktum sjó›sins
6. Önnur mál löglega upp borin



NÝJUNG Í BANKAVIÐSKIPTUM

GÓÐIR VIÐSKIPTAVINIR 
GÓÐIR PUNKTAR

* Viðskiptavinir í Vild, Gullvild, Platínum og Námsvild.

Vildarklúbbur Glitnis er nýtt tryggðarkerfi fyrir 
viðskiptavini í Vildarþjónustu Glitnis.* Meðlimir 
safna verðmætum Glitnispunktum fyrir það eitt 
að vera í viðskiptum við Glitni og samstarfsaðila.

NÝJUNG Í BANKAVIÐSKIPTUM

Vildarklúbbur Glitnis margborgar sig ... punktur!

SKRÁÐU ÞIG 
NÚNA!

Þeir sem skrá sig fyrir 
17. júní fá 10.000
Glitnispunkta strax!

Kynntu þér málið á www.glitnir.is, í næsta útibúi eða hjá Þjónustuveri í síma 440 4000.
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Viðskiptavinur með 200.000 kr. 
kreditkortanotkun á mánuði, 

í Gullvild, með bílalán, viðbótar-
lífeyrissparnað og tryggingar 

hjá Sjóvá, safnar um 
42.000 punktum á ári.

DÆMI UM 
GLITNISPUNKTASÖFNUN

VILDAR
KLÚBBUR
GLITNIS



Náin tengsl við náttúru svæðisins  -  Stutt í útivistarperlur  -  Samfélagsvænt skipulag  -  Góðir skólar  -  Fjölbreytt
Lifandi byggðakjarni við torg  -  Grænir geirar og göngustígar  -  Sólrík og skjólsæl byggð í suðurvesturhlíð www.urridaholt.is 
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íbúðagerð fyrir alla aldurshópa  -  Einbýlishús  -  Raðhús  -  Fjölbýlishús  -  Nálægt helstu umferðaræðum  -  Umhverfisvænar skipulagslausnir  -  Barnvænt hverfi

Urriðaholt
Nýtt hverfi. 
Ný hugsun. 
Nýr lífsstíll.
Þráin eftir þeim gildum sem við ólumst upp við er 
sterk í manneskjunni. Þrátt fyrir það viljum við njóta 
alls þess besta sem nútíminn hefur að bjóða.

Urriðaholt er nýtt hverfi við Urriðavatn í Garðabæ. 
Í nýju hverfi viljum við svara þörf okkar fyrir jafnvægi 
náttúru og menningar, einkalífs og samfélags.

Hugmyndafræðin að baki hverfinu er einföld: 
við viljum að þér líði vel. Þetta er hverfið þitt. 

Frestur til að skila inn tilboðum í lóðir í Urriðaholti 
rennur út 24. maí klukkan 18.00. Hægt er að 
nálgast tilboðsgögn á www.urridaholt.is og hjá 
fasteignasölunum Eignamiðlun og Miðborg.

Þú átt
heima hér 
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nær og fjær

„ORÐRÉTT“ Undirbýr komu 400 gesta á ráðstefnu

Farsæl 
niðurstaða

Sauðburður er hafinn. Ein ærin var að því 
komin að bera á bænum Brekku í Eyjafjarðar-
sveit þegar ljósmyndara bar að garði.

„Sauðburðurinn er langt kominn en samt er talsvert eftir 
ennþá,“ segir Sverrir Friðriksson, sauðfjárbóndi að Brekku 
í Eyjafjarðarsveit. Þegar ljósmyndara og blaðamann 
Fréttablaðsins ber að garði er ein ærin komin að því að 
bera, en kindurnar á Brekku eru um 230 talsins. Sverrir 
bóndi gerir sér lítið fyrir og athugar hvort lambið snúi 
rétt. Eftir nokkra baráttu kemur það í heiminn og er staðið 
upp og komið á spena innan tíðar. 

Sverrir segir sauðburðinn erfiðan en skemmtilegan tíma 
og það leynir sér ekki að honum þykir vænt um dýrin. „Ég 
held að það sé þannig með flesta bændur en samband 
okkar við dýrin er mjög sérstakt. Ég verð alveg miður mín 
ef eitthvað amar að þeim en sendi svo lömbin frá mér á 
haustin og finnst það ekkert mál,“ segir Sverrir, sem tekið 
hefur við búinu af föður sínum sem féll frá í febrúar. „Ég 
hef tekið á móti lömbum frá því ég man eftir mér en þetta 
er fyrsta vorið sem ég er einn í þessu. Þetta hefur samt 
gengið ótrúlega vel og það er nóg að gera.“

Sauðburður langt kominn

Stjórnin fallin Hið saklausa Ísland





fréttir og fróðleikur

Með elstu starfandi þingum heims

Tekur ekki 
beinan þátt

Líf ríkisstjórnarinnar 
ræðst af vilja framsóknar-
manna. Það er þeirra að 
gera upp við sig hvort þeir 
vilja halda samstarfinu við 
sjálfstæðismenn áfram, 
eiga aðild að nýrri stjórn 
með öðrum flokkum eða 
setjast í stjórnarandstöðu.

Jón Sigurðsson, formaður Fram-
sóknarflokksins, varði gærdegin-
um í samtöl við áhrifamenn í 
flokknum. Ráðherrar flokksins 
hittust síðdegis og þingflokkurinn 
kom saman í gærkvöldi. Viðfangs-
efnið var aðeins eitt, að meta stöðu 
flokksins í ljósi kosningaúrslit-
anna. Forystumenn Framsóknar 
hafa oft staðið í sömu sporum en 
nú er verkefnið stærra og við-
kvæmara en oftast áður. Sjálf 
framtíð flokksins er undir.

Jón og Guðni Ágústsson vara-
formaður eru sammála um mikil-
vægi þess að heyra í grasrótinni. 
Það sé í raun hennar – hins 
almenna flokksmanns – að skera 
úr um hvernig byggja eigi flokk-
inn upp að nýju.

Eftir samtöl við tugi áhrifamanna 
innan Framsóknarflokksins í gær 
er niðurstaðan sú að framsóknar-
menn vita ekki hvað sé best í stöð-
unni. Þeir eru í raun ráðvilltir. 
Allir eru sammála um að byggja 
þurfi flokkinn upp á ný en vita 
ekki hvaða leið eigi að fara; hvort 
halda eigi samstarfinu við Sjálf-
stæðisflokkinn áfram, taka þátt í 

nýrri ríkisstjórn með öðrum flokk-
um eða setjast í stjórnarandstöðu. 
Kostir og gallar eru sagðir fylgja 
öllum möguleikum.

Rétt er og skylt að minna á að 
aðeins eru tveir dagar liðnir síðan 
úrslit kosninganna lágu fyrir. 
Menn hafa tekið sér lengri tíma til 
að taka einfaldari ákvarðanir.

Sú staðreynd að formaður Fram-
sóknarflokksins er utan þings er 
ekki til að auðvelda verkið. Verði 
flokkurinn í ríkisstjórn mun Jón 
eflaust verða ráðherra og hafa 
sem slíkur rétt til þátttöku í 
umræðum á Alþingi. Utan stjórnar 
hefur hann á hinn bóginn enga 
aðkomu að störfum þingsins og 
stendur því utan pólitískrar 
umræðu á Íslandi.

Vangaveltur framsóknarmanna 
um hvað heppilegast sé að gera –
og sú staðreynd að þeir virðast 
ekki vita hvað þeir eigi að gera –
koma sumpart á óvart. Fylgis-
hrunið blasti við enda skoðana-
kannanir allar á einn veg þó 
rokkað hafi á nokkrum prósentum 
til og frá. Flokksmenn virðast hafa 
haldið í þá bjargföstu trú að mæl-
ing á fylgi Framsóknarflokksins í 
skoðanakönnunum væri ekki 
marktæk.

Það kemur einnig sumpart á óvart 
að framsóknarmenn skuli yfir 
höfuð eiga í viðræðum við sjálf-
stæðismenn um áframhaldandi 
samstarf. Forystumenn flokksins, 

þar á meðal Jón Sigurðsson, höfðu 
jú gefið það út fyrir kosningar að 
ef fylgið yrði lágt yrði ekki af ríkis-
stjórnarþátttöku flokksins. „Ef 
niðurstöður kosninga verða hins 
vegar í takt við nýlegar kannanir 
mun Framsóknarflokkurinn ekki 
eiga aðild að næstu ríkisstjórn,“ 
sagði formaðurinn í Fréttablaðinu 
8. maí.

Staða formanna stjórnarflokk-
anna er ólík. Á meðan Jón þarf að 
tala við samflokksmenn og hafa 
við þá samráð nýtur Geir H. 
Haarde óskoraðs umboðs til 
ákvarðana meðal þingmanna Sjálf-
stæðisflokks.

Þingflokkur Sjálfstæðisflokks-
ins kom saman undir kvöld í gær 
og gerði Geir þingmönnum grein 
fyrir stöðu mála. Engin efnisleg 
ákvörðun var tekin á fundinum en 
óskorað umboð hans ítrekað.

Þeim sjálfstæðisþingmönnum 
sem rætt var við hugnast ágætlega 
tilhugsunin um fjögur ár í viðbót 
með Framsókn. Þeir segja þó að 
helmingaskipt stjórn komi ekki til 
greina. Það vita framsóknarmenn 
líka og haldi samstarfið áfram er 
viðbúið að þeir fái þrjá eða fjóra 
ráðherra, ekki fimm eða sex eins 
og síðustu þrjú kjörtímabil.

Sjálfstæðismenn segja marga 
kosti við áframhaldandi stjórnar-
samstarf. Þann helstan að ekki 
þurfi að búa til stjórnarsáttmála 
frá grunni. Auk þess sé reynslan 
af samstarfinu almennt góð. Öðru 
máli gegni um vinstriflokkana og 
varð einum að orði að vandinn við 
að vinna með VG væri stefnan og 

vandinn við að vinna með Sam-
fylkingunni væri fólkið.

Margir hafa velt vöngum yfir því 
hvort ríkisstjórn með eins manns 
meirihluta sé á vetur setjandi. 
Fordæmi eru fyrir slíku því Við-
eyjarstjórnin naut slíks meirihluta 
á tveimur af þeim þremur kjör-
tímabilum sem hún starfaði. Ekki 
er annað vitað en að innan þing-
flokka núverandi stjórnarflokka 
sé málefnaleg samstaða; í það 
minnsta varð hvorki vart málefna-
ágreinings samflokksmanna í 
prófkjörum né í sjálfri kosninga-
baráttunni.

Þó að Geir H. Haarde hafi marg-
sinnis sagt að viðræður þeirra Jóns 
fari ekki fram innan sérstakra 
tímamarka má ljóst vera að mynd-
un nýrrar ríkisstjórnar er ekki 
dregin að óþörfu. Báðum – og öllum 
– er fyrir bestu að stjórnarmyndun 
sé afgreidd hratt og örugglega. Því 
má ætla að línur taki að skýrast á 
allra næstu dögum.

En þó Geir og Jón séu enn að 
gera upp sín mál er ekki þar með 
sagt að forystumenn og þingmenn 
annarra flokki haldi sig til hlés. 
Hvar sem tveir stjórnmálamenn 
koma saman þessa dagana ber 
stjórnarmyndun á góma.

Framsóknarmenn ráðvilltir



VERÐ: 69.900 KR.

TILBOÐSVERÐ 54.900 KR.

VORSALA – RÉTTI TÍMINN
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VERÐ 29.900 KR.

VERÐ FRÁ 14.990 KR.

ÚRVALSfyrir þig að gera góð kaup á ÚRVALS merkjum

32" LCD sjónvarp
LOEWE Concept 32 DVB
Upplausn: 1366 x 768
Hlutföll: 16:9 (breiðtjald)
Innbyggður 2 x 40 W hljóðmagnari

VERÐ: 239.900 KR.

TILBOÐSVERÐ: 139.900 KR.

32" LCD sjónvarp
 LOEWE Xelos A 32 Antracit

Upplausn: 1366 x 768
Birta: 450 cd/m2

Hlutföll: 16:9 (breiðtjald)VERÐ: 299.900 KR.

TILBOÐSVERÐ: 159.900 KR.

15" LCD sjónvarp
 Samsung LE15S51B

Upplausn: 640 x 480
Birta: 450 cd/m2

Sjónarhorn: 160°/160°
Hlutföll: 4:3

40" LCD sjónvarp
 Samsung LE40S71BX

Upplausn: 1366 x 768
6,4 miljarðar lita

Hlutföll: 16:9 (breiðtjald)
VERÐ: 49.900 KR.

TILBOÐSVERÐ: 39.900 KR.
VERÐ: 249.900 KR.

TILBOÐSVERÐ: 199.900 KR.

FANGAÐU AUGNABLIKIÐ
OLYMPUS mju750
7.1 milljón pixlar
5 x aðdráttarlinsa 
(36-180mm)
2.5” LCD skjár
23 tökustillingar
BrightCapture tækni gefur frábæra 
myndgæði í lítilli birtu
Innbyggt 17 MB minni,
hægt að stækka með XD minniskorti
Dual hristivörn
Hleðslutæki og Lithium-ion rafhlaða fylgir

OLYMPUS mju740

7.1 milljón pixlar
5 x aðdráttarlinsa 
(36-180mm)
2.5” LCD skjár
23 tökustillingar
BrightCapture tækni gefur frábæra 
myndgæði í lítilli birtu
Innbyggt 17 MB minni,
hægt að stækka með XD minniskorti
Hleðslutæki og Lithium-ion rafhlaða fylgir

OLYMPUS FE-170
6,0 milljón pixlar
3 x aðdráttarlinsa
(38-114mm)
Ljósop f/3.1-5.9
Val á milli 10 programstillinga
Tekur upp myndskeið (video)
með hljóði
Innbyggt 9 MB minni.
Notar XD minniskort
Þyngd 124 grömm án rafhlöðu

með

VEÐURVARIN

6.0 milljón pixlar 
3 x aðdráttur í linsu (35-105mm)
2.5” LCD skjár 
Video upptaka með hljóði 
21 MB innbyggt minni
- hægt að stækka með XD minniskorti
Notar SD minniskort
Aðeins 165 grömm án rafhlöðu
Notar lithium rafhlöðu

NIKON Coolpix S5NIKON Coolpix S10
6,0 milljón pixlar
10 x aðdráttur í linsu
(tilsvarandi 38-380 mm á 35mm filmu)
2.5" LCD skjár
Video upptaka með hljóði
Notar SD minniskort
Aðeins 220 grömm án rafhlöðu

Nikon Coolpix S7

VERÐ: 46.900 KR.

TILBOÐSVERÐ 35.900 KR.
VERÐ: 46.900 KR.
TILBOÐSVERÐ: 33.900 KR.

Pioneer VSX-2016AV-S
heimabíómagnari7 x 150W RMS @ 6 ohm

THX Select2 vottaður  / FM/AM útvarp með RDS
USB inngangur fyrir MP3 spilara og PC/Mac tölvur

iPod tengi - Spilar tónlist, sýnir ljósmyndir og iPod-valmyndina
192Khz/24-bit D/A breytir / USB, 2 x HDMI,

Jamo S-502
Vandað heimabíókerfi með 5 hátölurum og bassaboxi /
6X60W / HDMI tengi / USB tengi

VERÐ: 129.900 KR.
TILBOÐSVERÐ: 99.900 KR.

VERÐ: 46.900 KR.

TILBOÐSVERÐ 29.900 KR.

VERÐ ÁÐUR: 16.900 KR.

LÆKKAÐ VERÐ: 14.900 KR.

VERÐ: 114.900 KR.
TILBOÐSVERÐ: 79.900 KR.

VERÐ: 65.900 KR.
TILBOÐSVERÐ: 49.900 KR.

VERÐ: 49.900 KR.
TILBOÐSVERÐ: 39.900 KR.

Ein allra vinsælasta leikjatölva 
heims. 42 miljónir véla seldar um 
allan heim. Frábært leikjasafn

Nær 7 miljón Nintendo Wii 
leikjatölvur seldar um allan 
heim

VERÐ: 35.900 KR.

TILBOÐSVERÐ: 28.900 KR.

VERÐ: 15.900 KR.

TILBOÐSVERÐ 10.900 KR.
VERÐ: 33.900 KR.

TILBOÐSVERÐ 24.900 KR.
VERÐ: 36.900 KR.

TILBOÐSVERÐ 27.900 KR.

VERÐ: 39.900 KR.
TILBOÐSVERÐ: 29.900 KR.

VERÐ: 139.900 KR.
TILBOÐSVERÐ: 99.900 KR.

Pioneer RCS-606
heimabíókerfi með upptöku 5.1 rása 
heimabíókerfi með DVD upptökutæki
og innbyggðum hörðum disk
160GB harður diskur / 600W 
(6 x 100W RMS)

SHARP LCD sjónvarp með DVB-T móttakara
· HD Ready - tilbúið fyrir næstu kynslóð sjónvarpstækni
· 1366 x 768 HD upplausn (16:9 widescreen)
· Kontrast: 1200:1 - frábær dýpt og litaskerpa
· 6 ms svartími
· Birta: 450 cd/m2
· Sjónsvið: 176°/176° - myndgæðin haldast þó horft sé frá hlið
· Innbyggður DVB-T stafrænn sjónvarpsmóttakari og
  C.I. rauf fyrir afruglarakort
· Clear Flat hljóðkerfi - frábær og kraftmikill hljómur
SHARP LC-32GD8E 32" VERÐ: 159.900 KR.

TILBOÐSVERÐ: 139.900 KR.
LC-37GD8E 37" VERÐ: 219.900 KR.

TILBOÐSVERÐ: 184.900 KR.
VERÐ: 89.900 KR.

TILBOÐSVERÐ: 79.900 KR.

Jamo i300 hátalarasettið
Er hljóðkerfi fyrir I-POD spilara.
Eins er hægt að tengjaaðra
MP-3 spilara við.
Þetta hátalarasett breytir
MP-3 spilaranum þínum í
hágæða  hljómtæki.

VERÐ ÁÐUR: 36.900 KR.

LÆKKAÐ VERÐ: 29.900 KR.



greinar@frettabladid.is

Kosningakvöldið var fagurt en 
nóttin nöpur. Undir morgun 

var komið sannkallað gluggaveður. 
Og gluggaúrslit í alþingiskosning-
um. Þau sýnast góð en eru vond. 
Sjálfstæðisflokkur og Vinstri 
græn unnu sigra, Samfylking 
varnarsigur, Frjálslyndir stóðu í 
stað og Íslandshreyfing var ósýni-
leg. Framsókn löskuð. 

Þetta eru hálfgerð hvorki né úr-
slit. Hreyfingarlaust Ísland í boði 
Íslandshreyfingarinnar. 6000 at-
kvæði féllu dauð og því varð vilji 
þjóðarinnar ekki skýr, nema hvað 
Framsókn varðar. Stjórnin hélt, 
en samt ekki. Stjórnarandstað-
an vann á en samt ekki. Þjóðin 
vill Geir í forsæti en hún vill líka 
vinstristjórn. Hægrimenn unnu og 
vinstrimenn líka. Miðjan tapaði, til 
beggja handa. Og umhverfissinnar 
hurfu.

Réttast væri að kjósendur Ís-
landshreyfingarinnar fengju að 
kjósa aftur um næstu helgi þar 
sem valið stæði á milli gömlu 
flokkanna. Þannig fengjust ef til 
vill fram skýrari úrslit. 

Hvað er til ráða? Ríkisstjórnin 
situr vart áfram á einum manni 
(hvort sem hann er útstrikaður eða 
ekki) og seint mun Geir hífa Frjáls-
lynda um borð. Vinstri græn stinga 
upp á minnihlutastjórn í boði 
Framsóknar undir forystu Sam-
fylkingar. Kannski er það rökrétt-
asta niðurstaða kosninganna. VG 
vann stærsta sigurinn og á því rétt 
á stjórnarsetu um leið og Fram-
sókn drægi sig réttilega í hlé, án 
þess þó að verða áhrifalaus.

Ingibjörg Sólrún gæti líka mynd-
að „R-listastjórn“ Samfylkingar, 
VG og Framsóknar. Og hún gæti 
líka, eins og Steingrímur, farið 
með Sjálfstæðisflokki. Stjórn S og 
D gæti orðið mikil framfarastjórn 
þar sem haldið yrði áfram að nú-
tímavæða Ísland, stokka upp land-
búnaðarkerfið og sigla í átt að 
evru. Þessi leið hlýtur þó að telj-
ast áhættusöm fyrir Samfylking-

una, upp á framtíðina að gera. Ef 
formaðurinn vill ekki enda sem 
sendiherra í Finnlandi eftir fjögur 
ár í faðmi Geirs, er R-lista-módelið 
kannski vænlegra. Flokkurinn færi 
þá líka með forsætisráðuneytið, 
staða sem er sterkari til að byggja 
upp flokkinn. En þá þarf að vinna 
með Framsókn … 

Í Silfri sunnudags varð mér á 
orði að sú staðreynd væri „hræði-
leg“ og var í kjölfarið skammað-
ur af Hannesi Hólmsteini. „Maður 
á ekki að líta niður á fólk.“ En er 
ekki hræðilegt að þurfa að draga til 
stjórnar flokk sem þjóðin hafnaði í 
kosningunum?

En svona er flokkakerfið okkar. 
Og kosningakerfið. Er ekki eitt-
hvað bogið við það síðarnefnda? Ef 
Framsókn hefði fengið 11 atkvæð-
um meira hefði stjórnin fallið! 
Hvers konar rugl er þetta? Skilur 
einhver þingsæta-hringekjuna sem 
alltaf fer í gang um fjögurleytið á 
kosninganótt og heldur heilu fjöl-
skyldunum á barmi örvæntingar 
fram undir morgun? Í svefnrofun-
um heyrði ég að Samúel Örn Er-
lingsson væri kominn inn, fyrir 
Framsókn í Kraganum. Hann datt 
reyndar aftur út áður en yfir lauk, 
en greina mátti furðu í rödd frétta-
mannsins þegar hann sagði frá því 
að Framsókn hefði tapað helmingn-
um af kjörfylgi sínu í kjördæminu 
en samt bætt við sig einum manni. 

Er ekki kominn tími á eitt einfalt 
kjördæmi sem væri landið allt?

Menn reyna samt að bera sig 
vel. Eftir mánaðarlanga baráttu-

törn reynir hver að sætta sig við 
orðinn hlut. Sumir fórnuðu sér-
hverri vökustund fyrir flokkinn 
sinn, og örkuðu borgina á enda, 
breiðandi út boðskapinn, á meðan 
aðrir sátu afslappaðir heima og 
pússuðu nýju þingmannsskóna 
sína. Oftar en ekki komust þeir 
síðarnefndu inn.

Íslenskir kjósendur eru nefni-
lega svo sauðtrúir „flokknum 
sínum“ að þeim verður lítið hagg-
að. Tilraunir til að „ná atkvæðum 
Sjálfstæðisflokksins“ virðast til 
dæmis dauðadæmdar. Menn eru 
næstum til í að sitja inni fyrir þann 
flokk. Eitt sláaandi dæmi: Þrátt 
fyrir að Sjálfstæðisflokkurinn 
hafi verið með Bónusfjölskylduna 
í ströngu einelti allt kjörtímabilið 
birtir höfuð hennar auglýsingu 
daginn fyrir kjördag og hvetur fólk 
til að setja X við D. 

Formaður Framsóknar komst 
ekki á þing. Það hlýtur að vera af-
sagnarsök. Jón er greindur og 
góður maður en hann talar enn eins 
og embættismaður. Framsóknar-
menn áttu að kjósa valkyrjuna 
að norðan fyrir formann. Guðjón 
Arnar situr fastur með flokk sinn 
utan áhrifa eins og smábátaeigandi 
án kvóta. Geir kemur gríðarlega 
vel út úr kosningunum sem flokkur 
hans sneri upp í eins konar forseta-
kosningar, með endalausum glans-
myndum af formanninum. Lítið fór 
fyrir málefnum og öðrum fram-
bjóðendum var ekkert flaggað. 
Hugtakið „íhald“ lifnar alltaf við 
í kosningabaráttum D-listans sem 
ganga fyrst og fremst út á að við-
halda óbreyttu ástandi. Steingrím-
ur J snýr nú aftur eftir að hafa 
lítið sést í kosningabaráttunni og 
gerir háværa og sjálfsagða kröfu 
um völd, enda síðustu forvöð fyrir 
hann. Ingibjörgu Sólrúnu tókst að 
komast í mark þrátt fyrir að hafa 
þurft að hlaupa með Jón Baldvin á 
bakinu alla baráttuna. 

Stjórnin lafir á ellefu atkvæðum. 
Það hlýtur að þurfa að telja aftur.

Hreyfingarlaust Ísland
Ý

msir hafa orðið til þess, eftir nýafstaðna sviptingasama 
kosninganótt, að halda því fram að meinlegir gallar séu á ís-
lenzka kosningakerfinu. „Úrslitin varpa ljósi á það hversu 
kosningakerfið er gallað,“ tjáði Baldur Þórhallsson stjórn-
málafræðingur Fréttablaðinu. Jöfnunarmannahringekj-

unni lauk ekki fyrr en síðustu tölur úr síðasta kjördæminu bárust 
skömmu fyrir klukkan níu á sunnudagsmorgni. Og henni lyktaði með 
ýmsum skringilegheitum: Sjálfstæðisflokkurinn fékk 35,4 prósent at-
kvæða í Reykjavíkurkjördæmi norður og fjóra þingmenn kjörna, en 
Samfylkingin 29,2 prósent og fimm þingmenn, þar af tvo jöfnunar-
menn. Mismunandi vægi atkvæða eftir kjördæmum endurspeglast 
líka mjög skýrt í því, að Framsóknarflokkurinn fékk þrjá þingmenn 
í Norðausturkjördæmi með 5.726 atkvæðum en engan þingmann út á 
4.266 atkvæði í Reykjavíkurkjördæmunum. 

Athygli vekur einnig, að eins þingmanns meirihluti ríkisstjórnar-
flokkanna náðist út á minnihluta atkvæða, 48,3 prósent. 

Annar meintur galli sem Ómari Ragnarssyni, formanni Íslands-
hreyfingarinnar, varð tíðrætt um í kosningasjónvarpsumræðum, er 
að fimm prósenta heildaratkvæðaþröskuldurinn væri ósanngjarn og 
ólýðræðislegur. 

Þorkell Helgason, stærðfræðingur og orkumálastjóri sem er aðal-
höfundur kosningakerfisins, segir það aldrei geta verið fullkomið. 
Það er rétt og vert að hafa í huga samanburðinn á íslenzka hlutfalls-
kosningakerfinu við kosningakerfi annarra viðurkenndra lýðræðis-
ríkja.

Í Bretlandi, þar sem meirihlutakosningakerfi í stað hlutfalls-
kerfis er við lýði, er það alvanalegt að drjúgur meirihluti þingsæta 
náist út á minnihluta atkvæða. Það helgast af einmenningskjördæma-
skipulaginu, sem ekki gerir ráð fyrir neinum uppbótarþingsætum. Í 
síðustu þingkosningum í Bretlandi fékk Verkamannaflokkurinn 55 
prósent þingsæta út á rúmlega 35 prósent atkvæða. 

Slík bjögun á vilja kjósenda er reyndar einnig þekkt úr hlutfalls-
kosningakerfum. Í þingkosningunum í Tyrklandi árið 2002 fékk nú-
verandi stjórnarflokkur, Réttlætis- og þróunarflokkur Erdogans for-
sætisráðherra, 66 prósent þingsæta út á 34 prósent atkvæða. Þetta 
kom til af því að þröskuldurinn til að fá menn kjörna á þing er 10 
prósent í tyrkneska hlutfallskosningakerfinu. Aðeins tveir flokkar 
voru yfir þessu marki þegar talið var upp úr kjörkössunum í Tyrk-
landi árið 2002, þannig að annað hvert atkvæði, sem greitt var öðrum 
flokkum en þeim tveim sem fengu yfir 10 prósent, féll dautt niður. Í 
nýafstöðnum alþingiskosningum voru það þó ekki nema á bilinu 3-4 
prósent atkvæða sem „duttu dauð niður“. 

Þótt það séu skiljanlega vonbrigði fyrir Ómar Ragnarsson að fá 
ekkert þingsæti út á þau 5.953 atkvæði sem Íslandshreyfingunni voru 
greidd, eru ágæt rök fyrir því að hafa þröskulda í þingkosningum. 
Það kann nefnilega ekki góðri lukku að stýra fyrir starfshæfni þjóð-
þings, ef á því starfa margir tveggja til fimm manna þingflokkar. 

Eins og Baldur Þórhallsson bendir á er ein augljós lausn á göll-
unum á íslenzka kosningakerfinu. Hún er sú að gera landið að einu 
kjördæmi. Þar með næðist jöfnun atkvæðavægis allra landsmanna 
og jöfnun þingsætafjölda hvers framboðslista í samræmi við heildar-
atkvæðamagn yrði miklu einfaldari í framkvæmd en í núverandi 
kerfi með sex kjördæmum. 

Landið eitt     
kjördæmi

SKAPANDI
SKRIF
með Þorvaldi Þorsteinssyni 

21.- 30 maí 
Ertu að feta þín fyrstu skref í skrifum? Skrifarðu fyrir
skúffuna? Langar þig að kynnast sagnamanninum í þér? 

Leiðbeinandi er Þorvaldur Þorsteinsson leikskáld og
barnabókahöfundur (Lífið – notkunarreglur, And Björk, of 
course..., Vasaleikhúsið, Skilaboðaskjóðan, Blíðfinnsbækurnar) 

Nokkrar umsagnir af nýafstöðnu námskeiði hjá St.Rv. og SFR: 
"Frábært námskeið sem opnar nýja sýn á lífið og tilveruna." 
"Fær mann til að hugsa upp á nýtt!" 
"Ófyrirgefanlega gaman og nærandi fyrir sálina, hugann og ekki síst
hugmyndaflugið."
"Frábærlega uppbyggjandi." 

Skráningu lýkur 19. maí á kennsla.is! 

Sjálfstæðisflokkurinn er sigurveg-
ari nýafstaðinna kosninga og deilir 

þeim titli með Vinstri grænum. Sam-
fylkingin og Framsókn töpuðu en 
Frjálslyndir héldu sínu. Það er sjálf-
sagt að lesa í þessar staðreyndir þegar 
ný ríkisstjórn er mynduð, en þær eiga 
þó ekki að ráða öllu. Fleiri staðreyndir 
skipta máli, einsog sú að sitjandi ríkis-
stjórn hélt velli. Úrslit kosninganna eru 
því blágræn á tvo vegu.

Það er alveg hárrétt sem Geir H. Haarde for-
sætisráðherra sagði í umræðuþætti í Sjónvarpinu 
á sunnudagskvöld, að umhverfismálin voru ekkert 
sérstakt kosningamál. Ekkert mál var sérstakt 
kosningamál. Fyrir nokkrum mánuðum leit hins-
vegar út fyrir að flokkarnir myndu skiptast í tvo 
hópa; með og á móti virkjunum, gráa og græna.

Þrýstihópurinn Framtíðarlandið gerði það sem 
hann gat til að draga flokkana í þessa dilka. Segja 
kjósendum að sumir flokkar væru góðir, en rík-
isstjórnarflokkarnir væru vondir og myndu fara 
illa með landið okkar, svo ekki sé kveðið fastar að 
orði. En það tókst ekki. Ástæðan er einföld: Allir 

flokkar láta sér annt um umhverfi okkar, 
og kjósendur vita það. Þessi niðurstaða 
hlýtur að hafa komið andstæðingum 
ríkisstjórnarinnar á óvart. En hún kom 
okkur sjálfstæðismönnum ekki á óvart. 
Saga Sjálfstæðisflokksins í umhverfis-
málum er glæsileg, einsog allt skyn-
samt fólk getur séð ef það hefur á því 
áhuga. Ótal dæmi má nefna úr sögunni, 
en gleggsta dæmið er kannski það nýj-
asta: Græn skref í Reykjavík sem meiri-
hlutinn í borginni kynnti í vor. Þar er á 
ferðinni nútímaleg umhverfisvernd sem 
stjórnarandstöðuflokkarnir létu sig að-
eins dreyma um þegar þeir voru í meiri-

hluta í Reykjavík.
Kjósendur eru ekki fæddir í gær. Þeir vita að í 

umhverfismálum þurfa að fara saman hugsjónir og 
kraftur til aðgerða. Þeir vita líka að enginn flokk-
ur hefur einkarétt á hugmyndum og þeir sem hæst 
tala eru ekki alltaf þeir sem framkvæma mest. 
Þess vegna kusu þeir Sjálfstæðisflokkinn í ný-
afstöðnum kosningum og treysta því af fenginni 
reynslu, að hann muni áfram standa skynsamlegan 
vörð um umhverfi okkar um leið og hann bætir 
lífskjör allra Íslendinga.

Höfundur er formaður umhverfisráðs Reykjavíkur.

Blágræn kosningaúrslit



Hópur óreyndra fjallgöngumanna klífur hæstu 
fjöll landsins til styrktar langveikum og fötluð-
um börnum.

Það er ekki á hverjum degi sem hópur óreyndra fjall-
göngumanna kemur saman og klífur hæstu fjöll hvers 
landshluta í einum rykk. Það ætlar hins vegar hópur-
inn Fimm tindar að gera helgina 8. til 11. júní til að 
safna fé fyrir Sjónarhól, ráðgjafarmiðstöð fyrir lang-
veik og fötluð börn, svo samtökin hafi efni á að ráða 
til sín nýjan starfsmann.

„Við byrjum eftir vinnu á föstudegi og mætum aftur 
til vinnu á mánudegi,“ útskýrir Birgir Skúlason kerfis-
fræðingur, sem hefur ásamt Leifi Dam Leifssyni 
haft veg og vanda af skipulagningu göngunnar. „Við 
förum upp á Heiðarhorn, Kaldbak, Kerlingu, Snæfell 
og Heklu. Þetta er samtals tæplega 37 km ganga. Við 
ferðumst líka á nóttunni og keyrum á milli staða til að 
takmarkið náist. Þarna verður líka tökulið með í för 

þar sem gera á heimildarmynd um gönguna.“
Ásamt því að vera styrktarsöfnun fyrir Sjónarhól 

segir Birgir hópinn vilja vekja almenning til vitundar 
um heilbrigðan lífsstíl. „Ekkert okkar er vant fjall-
göngufólk heldur erum við venjulegt fólk. Það mætti 
jafnvel segja að okkur hafi fundist fjallgöngur hallæris-
legar áður en við tókum upp á þessu. Nú mætum við í 
Boot Camp þrisvar í viku. Við bara viljum sýna fólki 
að hægt er að breyta um lífsstíl. Göngunni mætti því 
kannski líkja við Latabæ, en bara fyrir fullorðna.“

Að sögn Birgis hefur undirbúningur fyrir ferðina 
staðið yfir í sjö mánuði, enda um krefjandi verkefni 
að ræða. Af þeim sökum er ekki tekið við nýjum með-
limum í hópinn, en heimafólk á hverjum stað er hvatt 
til að ganga með. „Svo viljum við fá fólk með okkur 
í göngu upp Esjuna 2. júní næstkomandi. Markmiðið 
er að slá met í fjölda fólks sem hefur farið upp. Allir 
þátttakendur fá Powerade á „Kaffi Kletti“ og viður-
kenningu senda heim, óháð því hvað þeir fara hátt.“

Latibær fyrir fullorðna

Höfum til afhendingar strax

Bílexport ehf.
www.bilexport.dk • boas@bilexport.dk

Upplýsingar gefur Bóas s. 0049 1752711783
eða Eðvald s.896 6456

Útvegum allar gerðir húsbíla & hjólhýsa nýtt og notað.
Mikið úrval á lager.

Challenger Mageo 109  Lengd 7,04 metrar.
2,3 L 130 hestöfl. Svefnpláss fyrir 3-4.  Tvö einföld 

rúm afturí.  Verð 6.300.000 kr.

LMC Dominant 550 RD  Nýtt 2007 með gólfhita.
Álfelgur, varadekk.  150 L ísskápur.

Verð 2.500.000 kr.

Nýjir 2007



Dagmar Heiða Reynisdóttir 
og Guðrún Lovísa Ólafsdóttir 
hjúkrunarfræðingar fjölluðu 
í lokaverkefninu sínu í hjúkr-
unarfræði um líkamsrækt á 
meðgöngu. Þær standa nú fyrir 
líkamsræktarnámskeiðum
fyrir ófrískar konur.

Dagmar og Guðrún byrjuðu með 
fyrsta líkamsræktarnámskeiðið 
sitt fyrir ófrískar konur í janúar 
síðastliðnum en hugmyndin kvikn-
aði þegar þær unnu lokaverkefni í 
hjúkrunarfræði árið 2004 um lík-
amsrækt á meðgöngu. „Við vorum 
báðar óléttar á þeim tíma og fund-
um enga leikfimi við okkar hæfi. 
Það hentaði okkur ekki alveg að 
fara í jóga eða sund þar sem við 
vildum hreyfa okkur meira. Okkur 
langaði því að búa til námskeið 

sem myndi henta óléttum konum 
sem vildu hreyfa sig,“ segir Dag-
mar.

Hvert námskeið er sex vikna 
langt og er boðið upp á leikfimi-
tíma þrisvar sinnum í viku. „Allar 
konurnar fá svo möppu með 
fræðsluefni og vikulega fræðslu-
pistla. Á hverju námskeiði er 
fræðslu- eða skemmtikvöld og við 
höfum meðal annars fengið sjúkra-
þjálfara til að kenna mökunum að 
nudda konurnar og lyfjafræðing til 
að fara yfir ýmis lyf, fæðubótar-
efni og slíkt. Við höfum líka verið 
með leiðbeiningar um mataræði og 
matardagbækur, ekki til að konurn-
ar megrist heldur til að þær borði 
hollt og vel,“ segir Dagmar.

Til að byrja með voru námskeið-
in haldin í Hreyfingu en nú hafa 
þau verið flutt í húsnæði Boot 
Camp að Suðurlandsbraut. „Við 
tvær sjáum alveg um þetta og 
reynum yfirleitt að kenna báðar í 
einu. Okkur finnst gaman að vera 
með tímana saman og getum þá 
fylgst betur með konunum.“

Dagmar segir að leikfimitímarnir 
hjá þeim séu mjög skemmtilegir 
og fjölbreyttir. „Tímarnir ganga 
út á þol- og styrktarþjálfun og við 
leggjum mikla áherslu á að styrkja 
kvið-, grindarbotns- og bakvöðva. 
Við bjóðum meðal annars upp á 
þolfimi, styrktaræfingar, þrek-
hring, dans, tæki, taí-bo og fleira. 
Ef konur eru með bakverki eða 
grindarverki reynum við að út-
færa æfingarnar þannig að þær 
henti þeim.“

Margir kostir fylgja því að 
stunda leikfimi á meðgöngu að 
sögn Dagmarar. „Regluleg hreyf-
ing minnkar þyngdaraukningu 
og fitusöfnun, auðveldar fæðing-
una, dregur úr líkum á stoðkerfis-
verkjum og þvagleka og bætir 
andlega líðan. Flestar konurnar 
sem eru hjá okkur og eru að ganga 
með annað eða þriðja barn segja 
að þeim líði miklu betur á þess-
ari meðgöngu en þeim fyrri, svo 
hreyfingin er greinilega að skila 
sér,“ segir hún.

Hreyfing góð á meðgöngu

Vísindamenn hafa fundið upp 
plastblóð sem lofar góðu.

Blóð er erfitt að geyma. Það þarf 
að vera í kæli og það endist ekki 
mjög lengi. Vísindamenn binda 
því miklar vonir við nýja gerð 
plastblóðkorna.

Flögurnar bera hemóglóbín-
sameind í miðju sér líkt og venju-
leg blóðkorn. Þetta gerir þeim 
kleift að bera súrefni. Plastblóðið 
þarf ekki að kæla og endist það 
mjög lengi. 

Það kæmi sér gríðarlega vel í 
neyðartilvikum og á stríðstímum 
en kæmi þó seint í stað raunveru-
legs blóðs.

Plastblóð
Taílendingar hunsa einkarétt 
lyfjafyrirtækja og búa til ódýr 
alnæmis- og hjartalyf.

Taílensk stjórnvöld hafa um ára-
langt skeið framleitt ódýr al-
næmislyf framhjá einkaleyfis-
rétti með þöglu samþykki lyfja-
framleiðendanna. Nú hafa þau 
hafið framleiðslu á hjartalyf-
inu Plavix og alnæmislyfjunum 
Efavirenz og Kaletra sem gefin 
eru þeim sem ekki bregðast við 
hefðbundinni meðferð. Talsmenn 
lyfjafyrirtækjanna eru æfir og 
finnst stjórnvöld hafa launað gott 
með illu.

Taílensk stjórnvöld feta þannig 
í fótspor Indverja, sem lengi hafa 
hunsað einkarétt ýmissa lyfja-
framleiðenda og framleitt ódýr 
lífsnauðsynleg lyf fyrir þegna 
sína.

Hunsa lyfja-
risana

Dreifingaraðili ,  S.L.I ehf. ,  Sími: 866 9512

Fæst hjá:

Aftur til náttúru

GOTT FYRIR
BEININ



Verslunin Nálin á Laugavegi 7 
hefur gerbreytt um svip en er 
þó enn með allar helstu hann-
yrðavörur og meira til.

„Nálin er búin að vera til í um 
fimmtíu ár og okkur fannst alveg 
ómögulegt að svona rótgróin 
verslun hætti svo við ákváðum að 
kaupa hana,“ segja nýir eigendur 
Nálarinnar, Helga Jóna Þórunnar-
dóttir og Hilda Karen Garðarsdótt-
ir. Þótt fljótt á litið virðist um aðra 
verslun að ræða er allt þar þegar 
vel er að gáð; garnið, prjónarn-
ir, tvinninn, skærin og pakkning-
ar með útsaumsefni. Því er bara 
öðruvísi stillt upp. Meira að segja 
gömlu innréttingarnar eru þar enn. 
Svo hefur ýmislegt nýtt bæst við. 
Til dæmis fullt af flottum tölum, 
meðal annars keramiktölur. Þær Helga Jóna og Hilda 

Karen eru að búta niður hörefni 
í ungbarnasett þegar blaðamann 
ber að og ætla síðan að teikna á 
það og setja í pakkningar. Einnig 
taka þær að sér að sauma út í slík 
sett. „Fólk getur beðið um sér-
stök nöfn og áletranir og gert 
settin þannig persónulegri. Sama 
er að segja um diskaþurrkur og 
svuntur sem við erum með líka,“ 
benda þær á.

Þær stöllur halda líka námskeið 
á kvöldin og segja þau vel sótt. 
„Það er greinileg vakning í þjóðfé-
laginu fyrir útsaumi og alls kyns 
hannyrðum. Hörinn sem við erum 
með er vinsæll í sængurföt, gard-
ínur og dúka en sumt handverk-
ið á námskeiðunum er gamalt. 

Konur koma jafnvel með dúka 
sem hafa dagað uppi ókláraðir hjá 
einhverri í fjölskyldunni,“ segir 
Helga Jóna. 

Auk hannyrðavörunnar fást nú 
litrík dönsk barnaföt í Nálinni. 
Þau eru þeirri náttúru gædd að 
vera eiginlega leikföng í leiðinni. 
Danskar vörur eru reyndar áber-
andi í búðinni. Prjónagarnið er til 
dæmis danskt og er sérmerkt Nál-
inni. Meira af því á eftir að bætast 
við, að sögn þeirra Helgu Jónu og 
Hildu Karenar. Helga Jóna kveðst 
hafa lært í Danmörku. Fyrst í 
Skals håndarbeidsskola í eitt ár og 
síðan Skals textilseminari í þrjú. 
Kunnáttan mun eflaust nýtast 
henni hér.

Splunkunýtt af NálinniHreint lyklablorð
Límband kemur að góðum notum.

Það er hreint ótrúlegt hvað óhreindi eru 
fljót að safnast á lyklaborð. Ýmis ráð eru 
til að ná drullunni burt og eitt þeirra er 
að hreinsa þau með gagnsæju límbandi. 
Maður klippir bara temmilega langan lím-
bandsbút, leggur hann á milli takkarað-
ana og kippir af. Lyklaborðið verður 
orðið hreint og fínt á stuttum tíma.
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heimaerbest

1. Kynbomban mætir í bletta-
tígursbikiníi, skreytt gulli eins 
og sólin. Baðfötin og sandalarnir 
fást í La Senza, sólgleraugun og 
taskan í Warehouse og skartið í 
Accessorize.

2. Jógaskvísan er kvenleg og 
sportleg í senn. Kann að meta ein-
faldleikann og gerir æfingar á 
ströndinni. Hattur, sólgleraugu, 
sandalar og skart úr Accessorize 
en baðfötin fást í Útilífi.

3. „Yellow polka dot bikini“ og
lítið pils. Þetta lúkk minnir á 60s-
skvísuna sem alltaf er í sólskins-
skapi. Bikiníið fæst í La Senza, 
skórnir í Zöru, jarðarberjaháls-
festi, hattur og sólgleraugu í Oasis 
en eyrnalokkarnir í Accessorize.

Strandpíur í stuði
 Sumir segja að allir séu eins þegar þeir eru komir í baðföt en það er alls ekki rétt. Með 

ákveðnum baðfatastíl, svo ekki sé minnst á fylgihlutina, má algerlega skapa vel stílíseraða 
stranddrottningu sem veit hvað tískuklukkan slær.
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 BEYONCÉ KNOWLES KYNNIR ARMANI-ILM
Svo gæti farið að söng- og leikkonan Beyoncé Knowles yrði andlit og 

rödd nýjasta ilms tískuhönnuðarins Giorgio Armani, sem kallast Emporio 
Armani Diamonds.

Náinn vinur Armani lét 
hafa eftir sér að hönnuð-
inum þætti Beyoncé ein-
kennandi fyrir glamúr ilms-
ins, sem verður fáanlegur 
í september. Samhliða því 
að vera andlit Diamonds 
er fastlega búist við því 
að Beyoncé muni syngja 
vinsælan gamlan slagara til 
að auglýsa ilminn.

Hvorug stjarnan 
hefur sem stendur viljað 
staðfesta sögusagnirnar 
en nærvera Armani á 
tónleikum Beyoncé í Datch 
Forum di Assago í Mílanó 
á föstudag þykir gefa þeim 
byr undir báða vængi.

- rve

Beyoncé andlit Diamonds

Beyoncé var í miklu stuði á tónleikum í Mílanó.

Útgáfufélag: 365 - prentmiðlar, Skaftahlíð 25, 105 Reykjavík, sími: 550-5000 Ritstjórar:
Kristín Eva Þórhallsdóttir kristineva@frettabladid.is og Sólveig Gísladóttir solveig@frettabladid.
is. Auglýsingar: Anna Elínborg Gunnarsdóttir, 550-5806, aeg@365.is Útlitshönnuður: Kristín 
Agnarsdóttir kristina@frettabladid.is. Forsíðumynd: Valgarður Gíslason tók myndina af Önnu 
Torfadóttur

Fallegar
töskur

Frábært úrval

Smáralind, sími 5288800, www.drangey.is
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Reykjavík Faxafen 12 S. 533-1550. Keflavík Hafnargata 25 S. 421-3322

Bolir
Skyrtur 
Buxur
Vesti
Flíspeysur
Softshell peysur
Nærfatnaður
Zip-off buxur
Stuttbuxur
Kvartbuxur
Regnfatnaður
Isotex buxur
Istotex jakkar
Gönguskór
Sandalar
Göngustafir
Bakpokar
Svefnpokar
Smávara 
ofl.ofl.

Virka daga 10-18
Laugardaga 11-16

NÝJAR VÖRUR
Í HVERRI VIKU

NÝJAR VÖRUR
Í HVERRI VIKU



tíska&fegurð

Höfum fengið frábærar
móttökur, og nú hafa 
Halla og Harpa einnig 

gengið til liðs við okkur.

Verið velkomin til okkar 
í Austurver, 

Háaleitisbraut 68.

Tökum vel á 

móti öllum.

Tímapantanir í síma
553 7171. 

Þórdís, Svava og Guðný Halla og Harpa

2. Brúnkukrem frá 
franska merkinu Biotherm 

sem löngum hefur þótt skara 
fram úr þegar það kemur að 
framleiðslu húðvara, enda 

söluhæsta merki sinnar teg-
undar í Danmörku.

 3. Chanel setur nú brúnku-
krem í fyrsta sinn á markað, en 

bætir um betur því þetta krem 
inniheldur einnig sólvörn nr. 8 
og er fyrirtaks rakakrem í senn. 
Ilmar af karamellum og vanillu 
og er meðfærilegt og gott.

 4. Terracotta-kremið frá 
Guerlain er meðfærileg blanda af 
kremi og geli sem gefur fallega 

bronsaðan lit. Sun Elexir frá 
Guerlain gefur húðlitnum 
ljóma og dregur fram það 
fegursta við andlitið. Í 
sömu línu er einnig fáanlegt 
brúnkusprey fyrir líkam-

ann sem virkar samstundis og 
endist í sólarhring. 

 5. Börnin okkar þurfa bestu og 
sterkustu sólarvörn sem völ er á 
en sú sem kemur nú frá Clarins er 
vatnsheld og helst hvít í svolitla 
stund eftir að hún er borin á sem 
tryggir að enginn líkamshluti verði 
útundan. Frá Clarins eru einnig 
fáanlegar margar sólarvarnir fyrir 
mömmu og pabba en rétt er að 
benda strandarförum á að 
nota háar varnir fyrstu 
dagana og gera hlé á sól-
böðum um hádegisbilið. 
Frá Clarins 
er einnig 
fáanlegur
sjálfbrúnkandi
vökvi (intense 
bronze self 
tanning kit), en 
hann er borinn 
á með bómullar-
hnoðra og gefur 
af sér djúpan, 
fallegan og 
náttúruleg-
an sólarlit.

 1. Lancomé setur nú 
á markað nýja línu í 
sólvarnarkremum sem 
innihalda nýja DNA-for-
múlu sem ver húðina 
enn frekar fyrir óæski-
legum áhrifum sólarinn-
ar. Einnig er nú fáanlegt 
nýtt brúnkukrem frá Lan-

comé sem kallast 
Flash Bronzer, 
eitt fyrir andlitið 
og annað fyrir 
líkamann, en það 

ilmar vel 
og litur-
inn er klár 
á nokkrum 
mínútum.

6. Sexí súkku-
laði sólargyll-
ing frá Bourjouis 
fyrir kinnar og 
bringu. Nammi-
lykt og freistandi 
pakkningar.

Í sandölum og ermalausum bol
 Þegar sólin skín er nauðsynlegt að nota góðar varnir, hvort sem er í sólbaði eða 

gönguferð. Fyrir þau sem vilja gjarna fá á sig fallegan lit, en nenna ekki að 
liggja í sólbaði, er líka sniðugt að nota hin svokölluðu brúnkukrem en þau 

eru flest mjög góð sé rétt með þau farið. 

1
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KAREN MILLEN
Kringlunni og Smáralind
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Ð 50%
afsláttur Enn meiri lækkunvorútsala

NÝ SENDING

Herra dagar

afsláttur
30%

Herrabolir
og peysur



6 tíska&fegurð

Anna María Torfadóttir er þrjá-
tíu og þriggja ára kennari í 
Austurbæjarskóla. Anna var 
orðin leið á hárinu og fataskápn-
um þegar hún fór í yfirhalningu 
með aðstoð Fréttablaðsins, Birnu 
Sifjar förðunarfræðings og stíl-
ista frá EMM, og Hönnu Báru frá 
Salon Veh. 

Fyrsta skrefið var að fara í 
Laugar Spa þar sem hún fékk 
ESPA ilmolíu-andlitsmeðferð og 
brúnkusprautun.

„Það var frábært að koma í 
Laugar Spa. Ég fékk ESPA-húð-
hreinsun, plokkun og litun og 
svo brúnkusprautun að lokum. 
Húðin varð dásamlega mjúk eftir 

þetta og glansaði mjög fallega. Ég 
hafði aldrei prófað svona brún-
kusprautun áður, en ég gæti vel 
hugsað mér að gera þetta annað 
slagið og kannski sérstaklega við 
hátíðleg tækifæri,“ segir Anna 
María glöð í bragði. 

Eftir meðferðina í Laugum Spa 
fór hún svo á Salon Veh þar sem 
Hanna Bára Kristinsdóttir fór 
fagmannlega um hár hennar. 

„Ég lýsti á henni hárið til að 
undirstrika fallegu bláu augun og 
fríska upp á hana,“ segir Hanna 
Bára. „Þegar Anna settist í stól-
inn hjá mér var hún með mjög 
sítt og líflaust hár. Ég ákvað því 
strax að klippa á hana þungan 

topp og stytta hárið töluvert. Það 
skemmtilega er að við stytting-
una sléttist úr liðunum og hárið 
virkaði mun þykkara um leið og 
því þarf hún að hafa mjög lítið 
fyrir því að klippingin komi vel 
út. Svo getur hún notað sléttu-
járn í að móta liði en hver sem er 
getur gert svoleiðis með örlítilli 
lagni,“ segir hún.

Anna segir að viðbröðin við 
breytingunni hafi verið stórkost-
lega jákvæð. „Það tók mig reynd-
ar svolítinn tíma að venjast þessu 
og verða sátt, en núna er ég alveg 
himinlifandi með þetta. Krakk-
arnir í skólanum, sem eru tíu ára, 
sögðu að ég væri miklu flottari og 
„barnalegri“,“ segir hún að lokum 
og skellir upp úr.  mhg@frettabladid.isw

Barnaleg & töff 
útlitsbreyting

 Allir fá einhvern tíma leið á útliti sínu en til að fríska upp á 
sig er gott að sýna hugrekki og vera tilbúinn í breytingar.

Dalsmynni *116 Reykjavík, Sími:566-8417  Fax:5668457 hundagalleri@simnet.is, www.dalsmynni.is
Við ræktum: Papillon, Chihuahua, Pomeranian, Japanese Chin, Pug, French bulldog, Cavalier King Charles, Spaniel, Miniature Pinscher, Miniature Púðli, Pekingese, Silky Terrier

Smáhundaræktun

SPÖNGINNI S: 587 0740
MJÓDDINNI S: 557 1291
GLÆSIBÆ S: 553 7060
BORGARNESI S: 437 1240

www.xena.is

Dömuskór

Herraskór

no:1

no:2

no:3

no:4

no:5

no:6

 Anna María var búin að fá 
leið á hárinu og fataskápn-
um þegar hún fór í „meik-
óver“ með Fréttablaðinu.

„Krakkarnir sögðu að ég 
væri „barnalegri“ eftir 
breytinguna.“

Kjóll, All 
Saints 

17.990. Skór, 
GS skór 

8.990. Skart, 
einkaeign.

Gallabuxur, Miss 
Sixty (Gallerí 17) 
12.990. Kjóll, 
Warehouse 
6.990. Belti, Gall-
erí 17 3x1.990. 
Jakki, All Saints 
15.990. Skór, 
einkaeign.

Jakki, Miss 
Sixty (Gallerí 

17) 24.990. 
Skart, Gallerí 

17 2x1.490.
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Draumahús við sjóinn
Einstakt hús sem er engu öðru líkt. – Sjón er sögu ríkari!

182 fm heilsárshús á tveimur hæðum við Breiðagerði í Vatns-
leysustrandarhreppi. Húsið er timburhús á steinsteyptri plötu
og selst fullfrágengið að utan og fokhelt að innan. Gert er ráð
fyrir heitum potti uppi á öðrum turninum og arni í stofu á neðri
hæð. Lóðin er eignarlóð, sjávarlóð, 1.500 fm að stærð með
fallegu sjávarútsýni, Keili í baksýn og Snæfelljökul í fram-
sýn. VERÐTILBOÐ.

FASTEIGNA-
MARKAÐURINN

ÓÐINSGÖTU 4, SÍMI 570 4500,  OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9–17.
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is

Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali. 

Norðvesturhlið

BORGARTÚN 3 - 105 REYKJAVÍK - SÍMI 411 3000 - MYNDSENDIR 411 3090

FUNDARBOÐ
Skipulagsstjórinn í Reykjavík og 

hverfisráð Háaleitis boða til fundar með 
hagsmunaaðilum við Sléttuveg og nágrennis 
Kynnt verður tillaga að deiliskipulagi neðan 

Sléttuvegar fyrir íbúðabyggð.

Tillaga að deiliskipulagi neðan Sléttuvegar er 
nú í auglýsingu. Auglýsingatíminn er 6 vikur og 
stendur frá 9. maí til og með 20. júní. Á þeim 
tíma gefst íbúum tækifæri á að koma með 
athugasemdir.

Engin byggð er á svæðinu í dag en það hefur 
verið nýtt af Skógræktarfélagi Reykjavíkur á 
síðustu áratugum. Fyrirhugað er að reisa íbúðir 
á svæðinu. Talsverður trjágróður er á landinu. 
Leitast verður við að nýta hann sem best fyrir 
fyrirhugað íbúðasvæði.

Fundarstaður: Álftarmýrarskóli.
Fundartími: Þriðjudagur 15 maí 2007 kl. 17:00 
Fundarefni: Kynning á deiliskipulagi svæðis  

neðan Sléttuvegar.

Með kveðju,

F.h. Skipulagsstjóra
Margrét Leifsdóttir arkitekt FAÍ
Skipulags-og byggingarsvið 

netfang: margret.leifsdottir@rvk.is 

Reykjavíkurborg
Skipulags- og byggingarsvið

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI

PÍPARAR
Erum með vana pípara á skrá sem 

eru klárir til vinnu.
 ehf S: 840-1616

STARFSMANNAMIÐLUN

VANTAR ÞIG PÍPU-
LAGNINGARMENN?
Höfum milligöngu um að útvega 
innlenda sem erlenda starfsmenn 
fyrir ýmsar greinar atvinnulífsins 

Er starfsmannaleiga rétta 
lausnin fyrir þig?

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

STARFSMANNAMIÐLUN

VANTAR ÞIG VANA 
IÐNAÐARMENN?
Höfum milligöngu um að útvega 
innlenda sem erlenda starfsmenn 
fyrir ýmsar greinar atvinnulífsins 

Er starfsmannaleiga rétta 
lausnin fyrir þig?

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



[Hlutabréf]

Samheitalyfjahluti þýska lyfja-
fyrirtækisins Merck verður seld-
ur til bandaríska lyfjaframleið-
andans Mylan Laboratories. 
Kaupverð nemur 4,9 milljörðum 
evra, jafnvirði rúmra 426 millj-
arða íslenskra króna. Actavis var 
lengi vel á meðal þeirra sem helst 
komu til greina sem kaupendur á 
samheitalyfjahlutanum en fyrir-
tækið dró sig úr baráttunni í byrj-
un mánaðar.

Að sögn Merck verður andvirði 
sölunnar notað til að greiða niður 
skuldir. Þá fá hluthafar í Merck 
sérstaka arðgreiðslu í tengslum 
við hana. 

Merck selur 
til Mylan

Greiningardeild Landsbankans 
mælir með kaupum á hlutabréf-
um í Teymi og ráðleggur fjár-
festum að yfirvoga bréfin í hluta-
bréfasöfnum til skemmri tíma. 
Nýtt verðmatsgengi er 6,32 krón-
ur á hlut, eða um þrjátíu prósent-
um hærra en markaðsgengið 4,86. 
Tólf mánaða markgengi er hins 
vegar 7,41 króna á hlut. 

Niðurstaða á fyrsta ársfjórðungi 
var vel viðunandi að mati LÍ en 
mikill viðsnúningur hefur orðið frá 
fjórða ársfjórðungi 2006. Teymi 
hagnaðist um 1,6 milljarða króna á 
fyrstu þremur mánuðum ársins.

Í greiningu Landsbankans kemur 
fram að fjármagnskostnaður 
Teymis hafi minnkað umtalsvert 
með niðurgreiðslu skulda. Eftir ný-
legt hlutafjárútboð er Teymi sagt 
með fulla vasa af reiðufé sem gefi 
félaginu færi á yfirtökum í upplýs-
ingatæknigeiranum.

LÍ spenntur 
fyrir Teymi

Kaupþing er komið með fimmt-
ungshlut í norska fjármála-
fyrirtækinu Storebrand, sem er 
sá hámarkshlutur sem Norska 
fjármálaeftirlitið heimilaði bank-
anum að fara með. Frá og með 
14. maí ætlar Kaupþing að færa 
Storebrand sem hlutdeildarfélag 
í bókum félagsins, sem þýðir að 
bankinn tekur tuttugu prósenta 
hlut í afkomu Storebrands beint 
inn í rekstrarreikning. Þetta er 
sagt draga úr markaðsáhættu 
bankans.

Það var hinn 20. mars sem fjár-
málayfirvöld gáfu Kaupþingi og 
Gjensidige, öðrum stærsta hlut-
hafanum í Storebrand, grænt ljós 
á að fara með fimmtungshlut í 
Storebrand. Kaupþing átti þá um 
níu prósent og hefur því keypt upp 
ellefu prósent hlutafjár á tæpum 
tveimur mánuðum.

Hreiðar Már Sigurðsson, for-
stjóri Kaupþings, sagði í sam-
tali við Fréttablaðið á dögunum 
að hlutdeildaraðferð væri einn af 
þeim kostum sem væru í stöðunni. 

Fastlega er búist við að Kaupþing 
óski eftir heimild til að fara með 
fjórðungshlut í Storebrand. „Við 
teljum að það sé mjög líklegt og 
sjáum ekkert gegn því að norsk 
yfirvöld leyfi okkur það. Við erum 
með miklu meiri fjárhagslegan 
styrkleika en Storebrand og undir 
eftirliti fjármálayfirvalda í tíu 
löndum,“ sagði Hreiðar við það til-
efni.

Eignarhlutur Kaupþings í 
Storebrand er metinn á um 52,5 
milljarða króna. 

Kaupþing er komið með 
hámarkshlut í Storebrand
Norska fjármálafyrirtækið er orðið hlutdeildarfélag í bókum Kaupþings.

Hagnaður samstæðu Milestone á 
fyrsta fjórðungi þessa árs nemur 
22,8 milljörðum króna fyrir skatta, 
en 19 að teknu tilliti til tekju-
skatts.

Stjórn Mile-
stone samþykkti 
á fundi sínum 
í gær árshluta-
reikning fyrsta 
ársfjórðungs.
Þar kemur 
meðal annars 
fram að á tíma-
bilinu hafi arð-
semi eigin fjár 
verið 268,3 prósent á ársgrundvelli, 
heildareignir í marslok numið ríf-
lega 198 milljörðum króna og hafi 
aukist um 28 milljarða á fyrstu 
þremur mánuðum ársins. Þá hækk-
aði eigið fé félagsins um 45,6 pró-
sent frá ársbyrjun og nam 63,7 
milljörðum króna í marslok.

„Vöxtur Milestone á árinu hefur 
verið mikill og ársfjórðungurinn 
sannarlega viðburðaríkur,“ er haft 
eftir Karli Wernerssyni, stjórnar-
formanni Milestone. Hann segir 
mikilvægum stoðum hafa verið 
rennt undir starfsemina og aukin 
áhersla verið lögð á kjarnastarf-
semi.

Hagnast um 
19 milljarða



Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli og 
útfarir má senda á netfangið 
timamot@frettabladid.is. 

Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettab-
ladid.is eða hringja í síma 550 5000.

Baltasar Samper var út-
nefndur heiðurslistamaður 
Kópavogs á föstudag. Það 
voru Sigurrós Þorgríms-
dóttir, formaður lista- og 
menningaráðs Kópavogs-
bæjar, og Gunnar Birgis-
son bæjarstjóri sem af-
hentu honum viðurkenning-
una. Auk Baltasars fengu 
fjórir listamenn styrk 
en það voru þau Guðrún 
Vera Hjartardóttir fyrir 
myndlist, Heiðar Sumar-
liðason fyrir kvikmynda-
gerð, Kjartan Einarsson 
fyrir ljósmyndun og Rúnar 
Þórisson fyrir tónlist. 
Framúrskarandi listnem-
ar voru einnig útnefndir og 
hlutu þeir styrk frá bænum 
en það voru fiðluleikarinn 
Gróa Margrét Valdimars-
dóttir og trompetleikarinn 
Jóhann Már Nardeau.

Baltasar var staddur á 
heimili sínu í veðurblíð-
unni á Þinghólsbraut þegar 
Fréttablaðið náði tali af 
honum. Hann sagðist ekki 
hafa gert sér grein fyrir því 
hvaða þýðingu þessi verð-
laun hefðu fyrir hann. „En 
mér finnst gaman að þessu, 
sérstaklega í ljósi þess að 
maður er útlendingur og 
það er alltaf gaman þegar 
það er tekið eftir því sem 
við erum að gera. Ber þess 
vott um að heimurinn hérna 
sé að batna,“ segir Baltas-

ar, sem hefur verið búsett-
ur í Kópavogi í rúm fjöru-
tíu ár. Á þeim árum hefur 
Kópavogur mikið breyst, 
farið úr því sem marg-
ir kölluðu „úthverfi fyrir 
Reykjavík“ yfir í að verða 
sjálfstæður og glæsileg-
ur bær. „Þegar ég fluttist 

hingað var meira að segja 
enginn kirkjugarður. En 
þetta hefur mikið breyst 
og staðurinn hefur fengið 
sína sál þótt auðvitað vanti 
alltaf eitthvað,“ segir lista-
maðurinn.

Og þrátt fyrir að lista-
maðurinn sé farinn að nálg-

ast sjötugt segist hann 
hvergi nærri vera á leið-
inni að leggja pensilinn á 
hilluna. „Ég ætla bara að 
reyna að stunda mína list. 
Það er nú líka oft þannig að 
listamenn verða bara betri 
með aldrinum.“

Bretar gera tilraunir með vetnissprengjur
„Ef við þurfum að beita mætti 

okkar er það af því að við 
erum Bandaríkin. Við erum 

hin ómissandi þjóð. Við berum 
okkur af öryggi. Við sjáum 

lengra inn í framtíðina.“

Ástkær eiginmaðurinn minn, faðir okkar,
tengdafaðir og afi,

Níels Friðfinnsson
Hlíðarvegi 19, 350 Grundarfirði,

lést á heimili sínu laugardaginn 12. maí. Jarðarförin fer
fram frá Grundarfjarðarkirkju laugardaginn 19. maí
kl. 14.

Jakobína E. Thomsen
Hallgrímur Óðinn Jóhanna S.
Friðfinnur
Guðbjörg Jóhanna      Kristján Einar
Birna Björk                Kristján Yngvi
Margrét Eyrún            Ævar Rafn
og barnabörn.

Elskuleg eiginkona mín, móðir okkar,
dóttir, tengdadóttir, tengdamóðir og amma,

Guðrún Ásbjörnsdóttir,
tónlistarkennari, Holtsbúð 4, Garðabæ,

andaðist á Landspítalanum við Hringbraut sunnudag-
inn 13. maí.
Páll Hannesson
Björn Rúnar Lúðvíksson Rósa Karlsdóttir
Jóhann Rúnar Pálsson    Huld Aðalbjarnardóttir
Ásbjörn Pálsson    Ingibjörg S. Ármannsdóttir
Margrét Valgerður Pálsdóttir Þórarinn Hauksson
Guðrún Sigurðardóttir    Ásbjörn Guðmundsson
Steinþóra Margrét Níelsdóttir
og barnabörn.

Ástkær móðir mín, amma, langamma og
systir okkar,

Ásta Maríusdóttir
lést á Landspítala Fossvogi, öldrunardeild, laugardag-
inn 12. maí 2007. Jarðarför auglýst síðar.

Ingvar Már Pálsson
Ásta Sigríður Ingvarsdóttir
Shane Kristófer Mapes
Elín Maríusdóttir Ólafur Björn Guðmundsson
Guðbjörg Lilja Maríusdóttir
Jóhann Már Maríusson   Sigrún Gísladóttir

Elskuleg eiginkona mín, móðir okkar,
tengdamóðir, amma og langamma,

Magnea Vilborg
Þórðardóttir
Heiðnabergi 12, Reykjavík,

lést á Landspítala við Hringbraut miðvikudaginn
2. maí. Útförin hefur farið fram í kyrrþey að ósk hinnar
látnu. Innilegar þakkir til allra sem sýndu okkur
hlýhug og samúð við andlát hennar og útför.

Ottó Gíslason
Anna Karolína Konráðsdóttir
Þórður Gísli Ottósson
Ingibjörg Ottósdóttir Guðjón Hreiðar Árnason
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma,
langamma og langalangamma,

Sigríður Sigurðardóttir
Lindargötu 57, Reykjavík, 

lést miðvikudaginn 2. maí síðastliðinn. Útförin hefur
farið fram í kyrrþey að ósk hinnar látnu.

Brynja Breiðfjörð Herbertsdóttir
Þórunn Huld Nielsen
Kurt Sigurður Nielsen Fríða Hafberg Guðmundsdóttir
barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir og
amma,

Margrét Árnadóttir
sem lést á Vífilsstöðum mánudaginn 7. maí, verður
jarðsungin frá Fossvogskapellu miðvikudaginn 16. maí
kl. 13.00.

Nína Hrólfsdóttir Stígur Steingrímsson
Stefanía Hrólfsdóttir     Ívar Gissurarson
Margrét Jeanette Cela
Hrólfur Karl Cela
Edda Ívarsdóttir.

Elskuleg móðir okkar og tengdamóðir,

Guðrún Á. Ingvarsdóttir
Ystaseli 13, Reykjavík,

lést á Landspítalanum að kvöldi 11. maí.

Ólafur Sigurðsson Hjördís Smith    
Sigrún Sigurðardóttir   Brynjólfur Gíslason
Ásgeir Sigurðsson   Arndís Gísladóttir

Kistur • Krossar • Sálmaskrár • Duftker • Blóm • Fáni • Gestabók • Erfidrykkja • Prestur
Kirkja • Legstaður • Tónlist • Tilkynningar í fjölmiðla • Landsbyggðarþjónusta • Líkflutningar

Suðurhlíð 35 Fossvogi • www.utforin.is
Vaktsími: 581 3300 & 896 8242 • Sólarhringsvakt

Komum heim til aðstandenda ef óskað er

Bryndís ValbjarnardóttirSverrir Einarsson

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS

Það sem hafa ber í huga varðandi andlát og útför

Hermann Jónasson Geir Harðarson

Ástkær móðir mín, tengdamóðir og amma,

Auður Jónsdóttir
Dalalandi 10,

verður jarðsungin frá Grafarvogskirkju miðvikudaginn
16. maí kl. 13. Þeim sem vildu minnast hennar er bent á
Krabbameinsfélagið.

Hlín Sveinbjörnsdóttir     Hávar Sigurjónsson
Hrólfur Þeyr Þorrason
Auður Hávarsdóttir
Sveinbjörn Hávarsson





Alþingiskosningarnar
eru nýafstaðnar. Allir 
enduðu auðvitað sem 
sigurvegarar nema 
Framsóknarflokkurinn.
Sem barðist reyndar 
í bökkum í sjónvarps-

útsendingum við að reyna 
að draga úr falli sínu. Flokkurinn 
hefði nú sigrast á skoðanakönnun-
um. Sömu sögu má segja um Sam-
fylkingu. Þrátt fyrir að hafa tapað 
tveimur þingmönnum og nánast 
staðið í stað hvað fylgið varðar þá 
stóðu flokksmenn upp fyrir for-
manninum og klöppuðu honum lof 
í lófa fyrir „kosninguna“. Meira 
að segja einhverjir forystuhollir 
flokksmenn reyndu að beita sömu 
smjörklípuaðferð og græni lands-

byggðarflokkurinn og lýstu yfir 
kosningasigri. Jú, hinar og þessar 
skoðanakannanir hefðu sýnt flokk-
inn í sögulegu lágmarki en með 
markvissri herferð og áróðri hefði 
honum tekist að blása á allar spár, 
eins og einn þeirra komst að orði. 

Og nú sitja flokksmenn og for-
menn á rökstólum. Velta því fyrir 
sér hvernig sé best að haga þess-
um atkvæðum sem þeir fengu frá 
þjóðinni. Sumir þingmenn eru með 
nokkur atkvæði á bak við sig á 
meðan aðrir þurftu að blóðmjólka 
allt og alla til að eygja einhverja 
von um þingsæti. Og skýringarnar 
sem eru gefnar hljóma alltaf jafn 
asnalega; svona er lýðræðið á Ís-
landi. Minnsti flokkurinn gerir sig 
breiðan fyrir þann stærsta þrátt 

fyrir að fólkið í landinu hafi gefið 
honum langt nef og hafnað honum. 
Meira að segja stjórnin heldur velli 
þrátt fyrir að hafa fengið færri at-
kvæði. Minnir á svolítið skemmti-
legar kosningar í Bandaríkjunum 
fyrir nokkrum árum þegar stríðs-
óður Texasbúi komst í Hvíta húsið 
þrátt fyrir að hafa fengið færri at-
kvæði en keppinautur sinn.

En, svona er nú bara lýðræðið. 
Togað og teygt í þær áttir sem 
henta stjórnmálamönnunum. Og 
sauðsvartur almúgurinn fær ekki 
að segja til um hverjir eigi að 
stjórna landinu. Hann gaf sínar 
vísbendingar en stjórnmálamenn 
þurfa ekkert að taka mark á þeim 
af einfaldri ástæðu: svona er nú
bara lýðræðið á Íslandi.
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En hver voru tildrögin að því að 
Helgi komst vestur? „Ég dansaði í 
Tivoli á sumrin og kom heim á haustin 
í skólann. En þegar ég var búinn með 
gagnfræðaskólann ákvað ég að vera 
vetur í Höfn og stúdera. Og til að eiga 
fyrir húsaleigu réði ég mig sem dans-
ara í My Fair Lady. Svo þegar komið 
var að frumsýningu þá veikist söng-
konan og það er frestað um viku svo ég 
ákvað að fljúga heim og hitta mömmu, 
fram undan var löng útivist. Og þegar 
ég kem heim er Jerome Robbins hér 
með Ballett USA og síðustu sýningarn-
ar á prógrammi sem hann fór með um 
alla Evrópu.“

Robbins hafði í þann tíma skapað sér 
mikla viðurkenningu sem dansahöf-
undur, einkum að söngleikjum, og ber 
þar hæst West Side Story. Hann hafði 
á sér misjafnt orð og sumir segja að 
hann hafi fengið peninga til að stofna 
þennan farandflokk að launum fyrir 
vitnisburð sinn gagnvart óamerísku 
nefndinni. Robbins var á þessum árum 
lykilmaður í danslífi New York: „Það 
var Lise, kona Bidsted, sem bað um að 
ég fengi að taka próf og ég fékk það. 
Ég var skítnervös og kom mér fyrir 
aftast, en þetta voru elskulegir dansar-
ar og sögðu mér að stíga fram. Og eftir 
æfinguna spyr Lise hvort hann taki 
mig sem lærling. Það sagðist hann ekki 
geta, Ballet USA var ekki starfandi til 
frambúðar en hann sagðist myndu sjá 
hvað hann gæti gert og nokkrum vikum 
seinna fékk ég bréf til Hafnar þar sem 
mér var boðið skólavist við School of 
American Ballet sem Robbins starfaði 
við og Balanchine stýrði.“

Í New York var Helgi kominn í dans-
sali hjá virtustu danshöfundum heim-
ins í þann tíð: „ Það var gífurlegt stökk 
– og erfitt. það er erfitt að koma sér 
áfram.“ Í New York hitti Helgi fyrir 
danska dansarann Stanley Williams 
sem hafði verið í flokki Friðbjörns í 
Eyjum forðum og reyndist Williams 
honum góður kennari. 

Tvítugur að aldri var Helgi ráðinn til 
Robert Joffrey-ballettsins og dansaði 
þar í tvö ár en réði sig þá til Harkness-
flokksins sem var farandflokkur sem 
fór um allan heim. Þar kynntist hann 
konu sinni: „ Það var dásamleg reynsla 
að ferðast um allan heim og sjá veröld-
ina,“ segir hann en eftir sex ár sagði 
hann upp. Hann hafði tekið þátt í Al-
þjóðlegu danskeppninni í Moskvu og 
keppt við Baryshnikov og mátt sætta 
sig við silfrið. Hann var því ekki von-
lítill um vinnu en vissi hann hvert 
hann var að fara? „Nei, ég hef allt-
af tekið áhættu. Eric Bruun sagði við 
mig: Vogun vinnur, vogun tapar. Ég hef 
alltaf tekið áhættu. Sérstaklega sem 
stjórnandi.“

Hann var líka ráðinn sem aðaldans-
ari við New York City Ballet og var 
þar í fimmtán ár. En hann vissi að líf 
dansarans var að styttast og vildi snúa 
sér að öðru. Um tíma íhugaði hann til-
boð Konunglega danska ballettsins að 
flytja til Hafnar og taka þar við stjórn, 
samningaviðræður voru komnar langt, 
hann var búinn að setja skilyrði og við 
flestum þeirra orðið þegar hann fékk 
tilboð um að skoða það verkefni að 
stýra einum virtasta dansflokki heims 
í San Francisco. Og það varð úr.

Helgi Tómasson hefur nú stýrt einum 
stærsta dansflokki heims í rúma tvo 
áratugi. Hann samræmir það í starfinu 
að semja dansa og halda utan um flokk 
sem á í harðri samkeppni. Hann hefur 
reynst farsæll stjórnandi og er ekki á 
þeim buxunum að leggja frá sér dans-
inn: „Þeir vilja hafa mig og segja að ég 
geti verið þar eins lengi og ég vil.“ 

Ballettstjórn er kröfuhart starf og erf-
itt en langur ferill Helga hefur kennt 
honum þá list sem þarf til að ná ár-
angri. Hann kallar listdansinn í þeirri 
mynd sem flokkurinn er rómaður fyrir 
nútímalegan ballett. Verkefnaskráin 
samanstendur af sígildum verkum 
sem eru löguð að nýjum kröfum: Ball-
ettinn er alltaf að þróast,“ segir hann. 
„Kröfurnar aukast og þjálfunin breyt-
ist.“ Þó eru klassískir titlar á verkefna-
skránni, Hnotubrjóturinn um hver jól, 
Giselle, Coppelía og Rómeó og Júlía. 
Sögur sem eru sveipaðar rómantískum 
ljóma, rétt eins og saga Helga sjálfs – 
sem er líkust þjóðsagnaminninu forna 
og strákinn sem fór út í heim og vann 
bæði konungsríkið og konungsdóttur-
ina – utan þess að hann vann sér tign 
og virðingu í ströngustu list allra lista 
– dansinum. 

Þ að er skrýtin tilfinning að setj-
ast niður með Helga. Fáir núlif-
andi menn eiga feril á borð við 

hans, sem hefur verið langur og giftu-
ríkur. Í honum tengjast þræðir sem 
liggja langt og víða um lendur dans-
listarinnar í evrópskri menningu og 
síðar amerískri. 

Frami hans verður helst borinn við 
frama Halldórs Laxness og Bjarkar, 
en er þó sýnu lengstur og samfelldur. 
Reyndar er dansinn það afskekktur í 
hugmyndum manna um listirnar að 
slíkur frami er fáum kunnur og því 
ekki á allra vitorði hvílíkt afrek Helgi 
hefur unnið á starfsævi sinni. 

Helgi er fæddur í október 1942 og 
verður því sextíu og fimm ára í haust. 
Hann ber aldurinn vel, er snöggur í 
hreyfingum, lágvaxinn og grannur en 
ber enn þá glæsilegu byggingu sem 
skóp honum frægðarorð víða um heim 
meðan hann dansaði. 

Og þegar sest er niður með honum 
og spurt um dansævina verður fljótt 
ljóst að við stöndum við gátt á dans-
sögu síðustu aldar andspænis manni 
sem er enn að móta listræna stefnu 
langt inn í framtíðina. 

Helgi er ekki maður sem hreykir 
sér. Hann er alúðlegur í fasi. 

Við spyrjum fyrst um verkefnin 
sem verða á dagskránni þessa sýn-
ingardaga í Borgarleikhúsinu. Hann 
talar lýtalitla íslensku, málið er enn af 
djúpri rót: „Af hverju spyrðu mig um 
það? Það er alltaf jafn erfitt að tala um 
sín eigin verk, jafnvel á ensku, hvað þá 
á íslensku.“ Hann afþakkar að tala við 
mig á ensku, enda kemur í ljós í sam-
talinu að móðurmál hans er honum enn 
tamt, þó á stöku stað í samtalinu grípi 
hann til enskra frasa, einkum ef hann 
vitnar í ensk hugtök.

„Þetta eru fjögur verk í svona nú-
tímaklassískum ballettstíl sem ég hef 
samið síðustu árin. Það er enginn sögu-
þráður í þeim, þetta er svona afstrakt. 
Það er músíkin sem hefur hreyft við 
mér.“ Helgi sækir tónlist í allar áttir 
og notar sem hvata fyrir danssmíðina: 
„Fyrsti ballettinn, Blue Rose, er samin 
við tónlist eftir rússneska konu sem er 
nútímatónskáld en þessi tónlist er ger-
ólík flestu sem hún hefur samið. Hún 
býr í Ástralíu og það er nostalgía í þess-
ari tónsmíð. Kannski var það eitthvað 

í sjálfum mér sem ég þekkti þarna. 
Hún minnti mig á svo margt þegar ég 
var ungur strákur. Það voru sveita-
böllin. Þegar ég var ungur strákur 
og það voru sveitaböll og ég fór sem 
ungur strákur að horfa á. Þar kenndi 
mamma mér að dansa skottís og polka 
og svo fór maður að horfa á: kannski 
tvær dömur sem dönsuðu saman af því 
karlarnir voru tregir að stíga í sporið 
og þurftu að fá sér í staupinu, kannski 
of mikið stundum, til að treysta sér í 
dansinn. Það var þetta sem ég leitaði 
eftir. Það eru þannig atvik úr minni 
æsku sem leita inn í dansinn, rétt eins 
og músíkinni hennar sem ég finn þar. 
Á þessum böllum var alltaf ungur 
maður sem allar stelpurnar voru hrifn-
ar af eða sæt stúlka sem dansaði vel og 
strákarnir voru að horfa á.“ 

„En eins og ég hef oft sagt: fólk á bara 
að horfa á ballett á sama máta og þú 
hlustar á músík. Þú heyrir eitthvað og 
hugsar, ansi er þetta fallegt. Þú veist 
ekkert hver samdi eða hvað stóð á bak 
við það, en þú hugsar ansi er þetta 
fallegt – mér líkar það. Það er ekkert 
að skilja, ekki hvaða spor þetta eru. 
Þetta eru bara líkamshreyfingar og 
það er í rauninni stórkostlegt hvað lík-
aminn getur gert. 

Annar ballettinn er samin við tón-
list eftir Bach. Ég samdi verk fyrir 
tuttugu árum síðan, þegar ég var að 
byrja að semja ballett, við tónlist 
eftir hann. Það var ekkert sérstakt en 
góð reynsla fyrir mig. Þennan ball-
ett samdi ég fyrir fjórum, fimm árum 
síðan og þá fannst mér ég vera orð-
inn tilbúinn að semja við tónlist eftir 
Bach. Ég er mikið fyrir hans tónlist. 
Hún er svo flókin. 

Svo er ég með stuttan ballett fyrir 
fimm karlmenn. Þeir eru að spreyta sig 
og sýna á margan máta, hægan dans og 
hraðan dans og stökk. Að mörgu leyti 
er ég að sýna hvað karldansari getur 
gert. Ég er líka að reyna að sýna ljóðið í 
dansinum, karlmennskuna og blíðuna.“

Helgi gat ekki komið með allan dans-
flokk sinn hingað, flokkurinn telur nú 
sjötíu dansara og í haust verður fimm 
bætt við. San Francisco-ballettinn er 
því einn stærsti dansflokkur í heimi. 
Helgi var líka beðinn um að koma hing-
að með úrval af eigin dansverkum og 
vildi sýna fjölbreytileika í danssmíðum 

sínum. Hann segist gjarna hafa viljað 
koma hingað með stærra prógramm en 
ákveðið var að hafa bara eitt prógramm 
í boði. Gaman hefði verið að koma hing-
að með stóru ballettana hans en sviðið 
í Borgarleikhúsinu er of lítið: „Allt of 
lítið,“ segir hann.

Helgi kynntist listdansi í heimsókn 
Friðbjörns Björnssonar, sem var einn 
af aðaldönsurum Konunglega danska 
ballettsins. Friðbjörn var ættaður frá 
Vestmanneyjum og íslenskur að öðru 
foreldri. Hann fór ungur rétt eins 
og Helgi til náms erlendis í listdansi 
og var samskipa Sif Þórz við nám í 
Höfn. Hún kom heim en Friðbjörn 
dansaði við Konunglega. Vorið 1947 
kom hann hingað til lands með lítinn 
hóp dansara og hélt sýningar bæði í 
Iðnó og í Eyjum. Þar sá Helgi ballett 
í fyrsta sinn. Þegar móðir hans flutti 
til Reykjavíkur fór Helgi tíu ára gam-
all í Listdansskólann sem stofnaður 
var árinu áður í Þjóðleikhúsinu. Hann 
lenti undir handarjaðri Erics Bidsted 
og Lisu konu hans. Hann var ráðinn til 
þeirra fimmtán ára gamall til að dansa 
í Pantomime-leikhúsinu í Tivolí sem 
Bidsted stýrði yfir sumarmánuðina: 
„Eric var strangur og krafðist mik-
ils. Hann var ekki gjöfull á hrós. Það 
var aldrei nógu gott sem maður gerði.“ 
Ég spyr hvort Eric hafi verið skólað-
ur í Bournonville-hefðinni: „Nei, alls 
ekki,“ segir Helgi. „Hann og Lisa voru 
menntuð í Paris. Hann hafði byrjað 
hjá Svend Aage Larsen og Svend var 
svo strangur við hann að Lise sagði að 
Eric hefði mátt byrja alveg upp á nýtt 
þegar hann kom til Parísar.“

Bidsted og Larsen áttu síðar eftir að 
eiga samstarf hér á landi. Svend kom 
hingað margsinnis og setti upp stór-
sýningar í Þjóðleikhúsinu og var í raun 
helsti leikstjóri söngleikja hér á landi 
fram til 1962 þegar hann setti hér á svið 
My Fair Lady, sem hann sviðsetti víða 
á Norðurlöndunum á þessum árum. 

Eftir að Bidsted sleppti hendinni 
af Helga og hann komst inn í skólann 
í Danmörku var helsti lærimeistari 
hans Bartholin, sem líka var mennt-
aður í Paris: „Gamla danska Bournon-
ville-hefðin í Danmörku hafði einangr-
ast og staðnað. Það héldu margir í Am-
eríku að ég væri þjálfaður í henni en 
svo var ekki.“

Það er bjart í Sogamýrinni þegar Helgi Tómasson kemur í hús í Borgarleikhúsinu. Enginn er í starfs-
mannaanddyrinu til að taka á móti honum og hópi dansara en Helgi þekkir hér til og vísar sínu fólki til 
búningsherbergja sem leikarar Leikfélags Reykjavíkur hafa rýmt fyrir gestahópinn frá San Francisco-
ballettinum sem hér verður með fjórar sýningar, þá fyrstu annað kvöld.

Fólk á bara 
að horfa 
á ballett á 
sama máta 
og þú hlust-
ar á músík: 
þú heyrir 
eitthvað og 
hugsar ansi 
er þetta 
fallegt. Þú 
veist ekk-
ert hver 
samdi eða 
hvað stóð 
á bak við 
það, en þú 
hugsar ansi 
er þetta 
fallegt 
– mér líkar 
það.





Franski leikarinn Julien 
Cottereau er atvinnutrúður 
með dálæti á Íslandi. Hann 
leikur veigamikil hlutverk 
í myndinni Skrapp út, sem 
Sólveig Anspach leikstýrir, 
á milli þess sem hann þeyt-
ist um heiminn og kætir 
fólk.

Þetta er í annað sinn sem Julien 
vinnur með Sólveigu en hann lék 
í mynd hennar „Hertu upp hug-
ann“ fyrir nokkrum árum. „Við 
höfum þekkst í sjö ár og ég er afar 
þakklátur henni fyrir að bjóða mér 
þetta hlutverk, það er yndislegt
að vinna með henni,“ segir Julien. 
Auk Diddu, sem lék eftirminnilega 
aðalhlutverkið í mynd Sólveigar, 
Stormy Weather, leika fleiri kunn-
ugleg andlit í nýjustu mynd hennar, 
þar á meðal Ingvar E. Sigurðsson, 
Ólafía Hrönn Jónsdóttir og rit-
höfundurinn Hugleikur Dagsson. 
Myndin verður frumsýnd næsta 
sumar.

„Ég leik franskan stúdent sem 
er að vinna verkefni um íslenska 
ljóðlist. Hann ætlar að hitta skáld-
konu, sem er persónan sem Didda 
leikur, því hennar skáldskapur er 
ekki bara á pappír heldur í hjart-
anu. Hann mun hitta einhvern 
sem lifir ástríðufullu og öðruvísi 
lífi. Hann er að uppgötva ýmis-
legt og þroskast þótt hann viti það 
ekki alveg sjálfur,“ segir hann og 
bætir við: „Þetta er gamanmynd 
en það býr meira undir niðri, það 
er gott jafnvægi í sögunni. Hún 
er bæði eins og íhugul leið til að 
lýsa heiminum og spennandi frá-
sögn með þéttum takti. Fyrir mér 
er þessi mynd svolítið eins og Ís-
land, sumar persónurnar eru með 
eldfjöll innan í sér.“

Julien skellir upp úr þegar blaða-
maður spyr hvort franski stúdent-
inn búi líka yfir innra eldfjalli. 
„Nei, hann er týpískur Frakki, þeir 
eru ekki með eldfjöll innan í sér,“ 
segir hann í gríni. „Frakkar eru 
bókaþjóð. Kannski ekki jafnmikil 
og Íslendingar en það er mikið af 
menntafólki í Frakklandi og mikið 
af draumóramönnum – eins og alls 
staðar. Persónan sem ég leik er 
virkilega djúpt sokkin í verkefnið 
sitt en hann mun ekki skilja hversu 
mikilvæg þessi ferð hans til Ís-
lands er fyrr en hann hefur fengið 
smá fjarlægð,“ útskýrir hann.

Julien var nýlega tilnefndur 
til frönsku Moliére-leiklistar-
verðlaunanna sem bjartasta vonin 
meðal karlleikara. Tilnefning-
una hlaut hann fyrir trúðaeinleik
sinn „Ímyndaðu þér“. „Minn 
bakgrunnur er í sirkusnum en ég 
starfaði fyrst með Cirque du Sol-
eil og var aðaltrúðurinn í sýning-
unni Saltimbanco frá árinu 1994. 
Þegar við sýndum í París einu 

sinni höfðu framleiðendur sam-
band við mig og báðu mig að gera 
mína eigin sýningu.“ Síðan þá 
hefur Julien verið á faraldsfæti en 
sýningin hefur slegið í gegn, geng-
ið afbragðsvel í Frakklandi og á 
næstunni mun hann halda til Tahítí 
og Ástralíu með sýninguna. „Mér 
þætti afar gaman að geta sett upp 
sýninguna hér á landi. Ég hef allt-
af verið hrifinn af Íslandi, þegar 
ég var unglingur las ég bók um Ís-
land og kynnti landið í skólanum. 
Ég veit ekki af hverju, það eru svo 
mörg lönd í heiminum en einhvern 
veginn dregst ég að Íslandi. Ef ég 
hefði tækifæri til þess að koma 
hingað oftar yrði ég mjög glaður.“

 Fyrir nokkrum árum kom 
Julien í heimsókn hingað og hélt 
námskeið í trúðaleik en hann seg-
ist því miður hafa misst samband-
ið við þá vini og félaga sem hann 
kynntist þá. „Ég vildi gjarnan 
heyra frá þeim aftur,“ segir hann 
spenntur og bendir á að hægt sé 
að hafa samband við hann gegnum 
Zik Zak sem sem framleiðir mynd-
ina Skrapp út.

Trúðurinn hefur leitt Julien um 
allar jarðir en hann hefur til 
dæmis starfað með samtökunum 
„Trúðar án landamæra“ sem líkt 
og „Læknar án landamæra“ ferð-
ast til stríðshrjáðra landa og ann-
arra svæða þar sem íbúar búa oft 
við ótryggar aðstæður og fátækt.  
„Mig dreymdi alltaf um að gera 
eitthvað stærra og meira en að 
leika bara í Frakklandi, að ferðast 
til staða þar sem fólk hugsar öðru-
vísi. Eins og vinir mínir hér segja 
þá þekkjum við bara lúxusvanda-
mál miðað við fólk sem virkilega 
þarf að berjast fyrir afkomu sinni, 
sérstaklega börnin.“ Julien hefur 
ásamt öðru listafólki ferðast til 
Súdan, Afganistan og flóttamanna-
búða í Palestínu til þess að skemmta 
fólki og segir þá reynslu sína hafa 
kennt sér mikið um það að vera 
trúður. Hann stefnir að því að fara 
í fleiri ferðir í framtíðinni. „Sum 
barnanna sem við hittum fæðast 
í flóttamannabúðum, þau þekkja 
ekkert annað – þau hafa aldrei séð 
sýningu eða komið saman til ann-
ars en að bíða eftir mat eða læknis-
aðstoð,“ útskýrir hann. Trúðurinn 
hans Julien er landamæralaus og 
tungumálið er engin hindrun því 
sýningin byggist á látbragði og 
hljóðum. „Það er yndislegt að setja 
upp sýningar þar sem allir koma 
saman. Börnin, fullorðnir og eldra 
fólkið hlær saman. Það er sjald-
gæft fyrir þau en afar fallegt. Það 
eru ekki margir trúðar í heiminum 
en trúðurinn getur sameinað fólk 
með hlátrinum. Börn hlæja vegna 
orkunnar sem þau hafa og húmors-
ins fyrir hinu grófa eða því sem er 
„burlesque“, fullorðnir hlæja því 
þeir vita að þeir voru einu sinni 
börn.“

„Það er frábært starf að vera 
trúður, í alvörunni,“ segir Juli-
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Árleg kvikmyndasýning BANFF 
fer fram í Háskólabíói í dag og á 
morgun. Þar verða sýndar stutt-
myndir af afrekum og ævintýrum 
einstaklinga sem stunda fjalla-
mennsku, snjóbretti, klifur, kajak-
róður og fleiri jaðarsport. Mynd-
irnar eru afar fjölbreyttar en eiga 
það sameiginlegt að fjalla um 
samspil manns og náttúru þar sem 
adrenalínflæðið er talsvert. Sam-
tals er um að ræða fjóra tíma af 
ævintýraþrá, útivist og fjöri í ell-
efu myndum. Sýningarnar hefjast 
kl. 20 báða dagana.

Klúbburinn Ísalp stendur fyrir 
sýningunum en hann býður meðal 
annars upp á námskeið í allra 
handa fjallamennsku sem og 
ýmiss konar ævintýraferðir. 

Jaðarsportmyndir

10 11 12 13 14 15 16

Fyrir rúmu ári skipaði mennta-
málaráðherra nefnd til að kanna 
stöðu flugminjasafna á landinu. 
Nefndinni var falið að sinna eftir-
farandi verkefnum sérstaklega: 

Kanna hvaða heimildir eru til um 
íslenska flugsögu og hvaða skrán-
ing hefur farið fram á íslenskum 
flugminjum. Safna saman upp-
lýsingum um þær flugminjar s.s. 
flugvélar, flök flugvéla, flugvallar-
búnað, ljósmyndir, kvikmyndir og 
aðrar minjar sem nýtast myndu 
við stofnun safns af þessum toga. 
Hún skyldi kanna þau söfn sem nú 
þegar eru í rekstri: Flugminjasafn 
Íslands á Akureyri og Flugminja-
safnið á Hnjóti og koma með til-
lögur um hvernig megi samræma 
þennan rekstur, hvaða rekstrar-
form myndi henta slíku flug-
minjasafni og hvaða aðilar gætu 
komið að rekstrinum. Hvaða kost-
ir eru í staðsetningu, ekki síst með 
tilliti til þeirra safna sem þegar 
eru starfrækt. Nefndin hefur nú 
skilað áliti og er það að finna á vef 
ráðuneytisins. Nefndin telur mikil-
vægi flugminjasafns á Íslandi 
ljóst, sér í lagi þar sem flugsaga 

er stór þáttur í menningu lands-
ins, en upphaf flugsamgangna 
markaði tímamót hér á landi hvað 
varðar samskipti við aðrar þjóð-
ir. Nefndin leggur til að stofnað 
verði Flugminjasafn Íslands sem 
samnefnari sjálfstæðra flugs-
afna á Íslandi með sameiginlegri 
stofnskrá sem tryggi samstarf, 
yfirsýn og heildarstefnumótun. 
Flugsafnið á Akureyri er að mati 
nefndarinnar eina safnið sem upp-
fyllir sem stendur skilyrði sem 
aðildarsafn að Flugminjasafni Ís-
lands. Önnur söfn gætu síðar einn-
ig orðið aðilar, svo sem fyrirhuguð 
flugsöfn í Reykjavík og á Suður-
nesjum. Vekur athygli að safnið á 
Hnjóti er ekki talið með í tillögum 
nefndarinnar og hljóta það að vera 
vonbrigði Vestfirðingum en safn-
ið á Hnjóti hefur verið nokkurt 
aðdráttarafl ferðamönnum. Einn-
ig verði formlegt samstarf við 
önnur söfn, fyrirtæki og félög sem 
sinna flugsögunni með einum eða 
öðrum hætti. Fyrirmynd að þessu 
er stofnun samtaka sjóminjasafna 
á Íslandi. 

Flugminjasöfn 
skipulögð



Seiðandi heimsmúsík lagði Hafnarhúsið undir sig á föstu-
dagskvöldið þegar Konono N°1 steig á stokk. Hljóm-
sveitin var komin alla leið frá Kongó til að skemmta 
tónlistarþyrstum Íslendingum, og ekki annað að sjá en að 
ferðalagið hafi verið þess virði. Það var að minnsta kosti 
létt yfir tónleikagestum í Hafnarhúsinu eins og myndirnar 
bera vitni um. 

Ný lúxusheilsulind og snyrtistofa 
sem áformað er að opna á Hótel Sel-
fossi í haust hefur þegar vakið at-
hygli utan landsteinanna. „Við erum 
einmitt að svara fyrirspurn frá 
breska tímaritinu Spa Opportunities 
núna,“ sagði Ágústa Símonardóttir, 
einn hóteleigendanna. Hún sagðist 
ekki vita til þess að sambærilegt spa, 
eins og það heitir á fagmálinu, sé í 
boði á öðrum hótelum á landsbyggð-
inni. Enda var ráðist í framkvæmd-
ina vegna mikillar eftirspurnar eftir 
auknum lúxus í hótelgistingu, frá 
ferðamönnum jafnt sem ráðstefnu-
gestum. „Þetta á að vera fyrsta 
flokks, alveg á heimsklassa,“ sagði 
Ágústa, en heilsulindin mun bera 
nafnið Northern Lights Spa.

„Við fengum þýska framleið-

andann Klafs, sem er mjög framar-
lega á þessu sviði í heiminum, í lið 
með okkur. Við kaupum af þeim 
sánaklefa og blautgufu og þeir sáu 
líka um hönnunarvinnuna,“ sagði 
Ágústa, en teikni- og hönnunar-
vinna hefur verið í gangi í hálft ár. 
„Svo ráðgerum við að opna í nóv-
ember,“ bætti hún við.

Fyrir utan heita potta, blautgufu 
og sánaklefa mun snyrtistofan bjóða 
upp á hefðbundnar meðferðir. „Það 
verður andlitsbað, nudd, fótsnyrt-
ing og handsnyrting. Svo verðum 
við líka með ísskrúbb sem fólk getur 
notað til að kæla sig niður eftir gufu-
böðin,“ útskýrði Ágústa. Þjónustan 
verður öllum opin og segir Ágústa 
heilsulindina stíla jafnt inn á er-
lenda gesti og innfædda. 

Nýtt lúxusspa á Selfossi vekur athygli

Katrín Jakobsdóttir skemmti 
sér stórvel á fyrsta þingflokks-
fundi sínum á sunnudag ef marka 
má myndirnar sem ljósmyndari 
Fréttablaðsins smellti af henni. 
Aðspurð hver hefði verið svona 
fyndinn kvaðst Katrín ekki muna 
það fyrir víst. „Ég man nú ekki 
lengur hvað ég heiti þessa dagana, 

svo það er nú ekki alveg að marka 
það minnisleysi,“ sagði hún og hló 
við. „Það hlýtur að hafa verið Jón 
Bjarnason, hann er svo fyndinn. 
Ég hlæ afar mikið, stundum svo 
horfir til vandræða, og alltaf sér-
staklega mikið með Jóni Bjarna-
syni. Við sátum saman á þessum 
fundi,“ bætti hún við.

Það er sem sagt ekki þing-
mennskan sjálf sem er gleðiefnið? 
„Líf mitt hefur nú ekki breyst 
mikið hingað til,“ sagði Katrín og 
hló.

„Það er algjörlega eins og það 
var fyrir þremur dögum, en það 
var gaman að lifa þá og er enn,“ 
sagði hún. 

Kátt á hjalla hjá Katrínu Jakobs
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Leikkonan Kirsten Dunst segir 
að örlögin hafi gripið í taum-
ana þegar hún hitti kærasta sinn, 
Johnny Borrell, sem er forsprakki 
hljómsveitarinnar Razorlight.

„Ég trúi því að fólki sé ætlað 
að vera saman. Þú finnur það fólk 
sem tengist þér á einhvern hátt. 
Það eru örlög,“ sagði Dunst, sem 
hefur áður verið í samböndum 
með leikurunum Tobey Maguire 
og Jake Gyllenhaal. „Þegar ég var 
yngri vildi ég sumt sem ég gat 
ekki fengið eða einhvern sem kom 
illa fram við mig en ég held að allir 
gangi í gegnum slíkt. Það er miklu 
auðveldara að vera með mann-
eskju sem er ekki með stæla. Ann-
ars verður dramatíkin of mikil. 
Auðveldustu samböndin eru oft-
ast best fyrir mann.“

Örlögin réðu

Hollywood-leikkonan Lindsay 
Lohan er komin með enn einn 
kærastann upp á arminn. Sá er 
breski glaumgosinn Calum Best, 
sonur knattspyrnuhetjunnar 
George Best. Calum hefur sagt 
vinum sínum að mikil alvara sé 
í sambandi þeirra. Það er eitt-
hvað nýtt fyrir hann því hingað 
til hefur Calum verið orðaður við 
ótal konur.

Calum og Lindsay kynntust 
aðeins nokkrum dögum eftir að 
breska blaðið News of the World 
birti myndir af henni að taka 
kókaín. Lindsay bauð honum í 
kjölfarið á frumsýningu nýjustu 
myndar sinnar, Georgia Rule, í 
Bandaríkjunum. Því næst skelltu 
skötuhjúin sér í rómantískt frí 
á Bahamaeyjum. Þar náðu ljós-

myndarar myndum af þeim í 
innilegum faðmlögum á strönd-
inni.

„Þau virðast vera yfir sig ást-
fangin,“ sagði einn sóldýrkand-
inn á Bahamaeyjum við The Sun. 
Það þykir líka vísbending um al-
varleika sambandsins að Lindsay 
hefur kynnt Calum fyrir mömmu 
sinni.

Síðustu árin hefur Calum átt 
vingott við ótal konur í Bret-
landi. Ef marka má nýlegt við-
tal gæti hann þó verið tilbúinn að 
láta af þeim lífsstíl. „Ég er kom-
inn með nóg af skyndikynnum 
og tilgangslausum samböndum. 
Nú langar mig að finna mér full-
komna eiginkonu,“ sagði hann. 
Hvort sú kona er Lindsay verður 
að koma í ljós.

Lindsay Lohan komin með nýjan

Paris Hilton virðist vera byrjuð 
á miklu ímyndarstríði og hefur 
tekið sjálfa sig í gegn en hún er 
sögð vonast til þess að bætt hegð-
un forði sér frá fangelsisvist. Eins 
og komið hefur fram í fjölmiðl-
um þá var hún nýlega dæmd til 45 
daga fangelsisvistar. 

Samkvæmt breska blaðinu The 
Sun hefur hótelerfinginn sett alla 
efnislitlu kjólana sína inn í skáp 
og tekið upp ögn hefðbundnari 
klæðaburð. Þá ku áfengi vera á 
bannlista en lögfræðingar Paris 
hafa ráðlagt henni auðmjúka hegð-
un í staðinn fyrir þá ofdekruðu og 
snobbuðu sem áður var.  

Nunnan 
París Hilton

Óskarsverðlaunamyndin Guð-
faðirinn hefur af lesendum kvik-
myndatímaritsins Empire í Bret-

landi verið valin 
besta myndin 
sem bönnuð var 
áhorfendum
yngri en átján 
ára. Myndin, 
sem skartaði 
þeim Marlon 
Brando, Al Pac-
ino og James 
Caan í aðalhlut-

verkum, skaut geimverutryllinum 
Alien, mafíósameistarastykkinu 
Goodfellas og hryllingsmyndinni 
The Texas Chainsaw Massacre ref 
fyrir rass í kosningunni.

Guðfaðirinn segir frá uppgjöri 
mafíufjölskyldna í New York. 
Myndin var gerð árið 1972 og 
þykir ein áhrifamesta glæpamynd 
síðari tíma. Hún var tilnefnd til 
ellefu Óskarsverðlauna á sínum 
tíma og hlaut þrenn, þar af sem 
besta myndin.

Guðfaðirinn 
besta bann-
aða myndin

Taktu Frelsið með í ferðina
Ferðafrelsið virkar alveg eins og Frelsið þitt heima!

Símtölin eru gjaldfærð samstundis og því færðu enga
bakreikninga eftir  heimkomuna. Núna þarftu ekki að skrá þig
sérstaklega í Ferðafrelsi Vodafone og þú getur notað það í
flestum löndum. Kynntu þér málið á vodafone.is/frelsi áður en
þú leggur af stað.

Góða ferð.

Smelltu þér á www.vodafone.is/frelsi, komdu í næstu verslun Vodafone eða
hringdu í 1414 og fáðu nánari upplýsingar.

Gríptu augnablikið og lifðu núna
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Marija Šerifovic er orðin 
stórstjarna eftir sigurinn í 
Eurovision-söngvakeppn-
inni í Helsinki um síðustu 
helgi. Sigurinn er jafnframt 
kærkominn fyrir Serbíu, 
sem hefur átt erfitt upp-
dráttar undanfarin ár.

Sigurlagið í Eurovision, ballaðan 
Molitva eða Bænin, fjallar um ást-
ina, þar sem trúarlegar tilvísanir 
eru áberandi. „Ég get ekki logið 
að Guði þegar ég krýp og bið bæn-
irnar. Þú ert ástin í lífi mínu,“ söng 
hin serbneska Marija Šerifovic á 
meðan fimm bakraddasöngkon-
ur stóðu þétt fyrir aftan hana og 
sýndu erótíska tilburði með lesb-
ísku ívafi.

Marija Šerifovic fæddist 14. nóv-
ember 1984 í bænum Kragujevac 
í Serbíu. Fyrsta plata hennar, Naj, 
najbolja, var gefin út árið 2003 
og fékk hún mjög góðar viðtökur 
í heimalandinu. Sló lagið Znaj da 
znam í gegn og vakti mikla athygli 
á henni. Önnur plata Šerifovic, Bez 
ljubavi, var gefin út á síðasta ári 
en fékk ekki jafngóðar viðtökur. 

Sigurlaginu Molitva hefur verið 
líkt við gamalt albanskt lag, sem 
vann söngvakeppnina Top Fest. 
Auk þess hafa verið uppi kenning-
ar um að það hafi einungis unnið af 
því að nágrannar Serbíu í Austur-
Evrópu hafi allir gefið laginu tólf 
stig, meira að segja fyrrum óvinir 
Serbíu í Balkanstríðinu, Króatía 
og Bosnía. 

Šerifovic hefur ekki látið þetta 
á sig fá og sagði eftir sigurinn að 
góðar lagasmíðar hefðu borið sig-
urorð af sýndarmennskunni. „Mér 
finnst gaman að hlusta á tónlist, 

ekki horfa á hana,“ sagði hún. „Ég 
vona að þetta verði söngvakeppni á 
nýjan leik í Belgrad á næsta ári.“

Móttökurnar sem Šerifovic fékk 
þegar hún kom heim til Serbíu eftir 
að sigurinn var í höfn voru stór-
fenglegar. Þrjátíu þúsund manns 
mættu í miðborgina til að hylla 
stjörnuna. „Ég vann fyrir Serbíu, 
ég vann fyrir ykkur öll,“ sagði Še-
rifovic. Söng hún sigurlagið af 
svölum borgarstjóraskrifstofunn-
ar í Belgrad á meðan áhorfendur 
kölluðu „Serbía, Serbía!“ og veif-
uðu fánum af miklu kappi. 

Sigurinn hefur verið kærkominn 
fyrir serbnesku þjóðina, sem hefur 
átt erfitt uppdráttar undanfarin ár. 
Var þetta í fyrsta skipti sem þjóð-
in tók þátt í Eurovision-keppninni 
sem sjálfstæð þjóð því undanfarin 
ár hefur hún verið hluti af Serbíu-
Svartfjallalandi og þar áður hluti 
af Júgóslavíu. „Ég er virkilega 
ánægður með að þetta sé ekki ein-
hvers konar stríðslag,“ sagði Al-
eksandar Tijanic, yfirmaður hjá 
serbneska ríkissjónvarpinu. „Með 
því að halda hátíðina á næsta ári í 
Belgrad verðum loksins orðin eðli-
leg á nýjan leik.“

Hljómsveitirnar Benni Hemm Hemm, Stórsveit Nix 
Noltes og Seabear koma fram á Iceland Airwaves-
kvöldi á Great Escape-hátíðinni í Brighton á Englandi 
um næstu helgi. 

Hátíðin hefur verið leiðandi í kynningu nýrrar og 
spennandi tónlistar og þykir gefa góða vísbendingu 
um hvað verður helst á baugi í heimi rokksins á kom-
andi misserum. Jakobínarína, Hafdís Huld og Lay 
Low koma einnig fram á hátíðinni, þó ekki á Airwa-
ves-kvöldinu. Á meðal fleiri hljómsveita sem stíga á 
stokk verða CSS, Magic Numbers, Nouvelle Vague, 
The Rakes og Hot Club de Paris.

Airwaves-kvöldið á Great Escape er haldið í sam-
vinnu við nýstofnaða Útflutningsskrifstofu Íslenskr-
ar tónlistar, með dyggum stuðningi Icelandair. Hljóm-

sveitirnar sem koma fram á kvöldinu voru valdar í 
samvinnu við útsendara Great Escape.

Íslendingar spila í Brighton

THE CONDEMNED   kl. 5.30 - 8 - 10.30 
THE LIVES OF OTHERS   kl. 5.30 - 8 - 10.30 
NEXT kl. 10.30 
MÝRIN 2 FYRIR 1  kl. 5.40
KÖLD SLÓÐ 2 FYRIR 1  kl. 5.50
HOT FUZZ   kl. 10.10 

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 1919HAGATORG www.haskolabio.is

TÍU MUNU BERJAST, NÍU MUNU DEYJA, ÞÚ FÆRÐ AÐ HORFA

SVAKALEG
HASARMYND MEÐ 
TÖFFARANUM
VINNIE JONES.

SÍMI 564 0000 SÍMI 551 9000 SÍMI 462 3500

MIÐASALA Á
!óíbí.rk045

Gildir á allar sýningar í
Regnboganum merktar með rauðu

STÆRSTA ORRUSTAN ER INNRI BARÁTTAN

B.I. 10 ÁRA
B.I. 14 ÁRA

B.I. 10 ÁRA

B.I. 14 ÁRA
B.I. 16 ÁRA
B.I. 18 ÁRA
B.I. 16 ÁRA
B.I.   7 ÁRA

B.I. 10 ÁRA
B.I. 16 ÁRA
B.I. 16 ÁRA

Hann reynir að komast úr
nærbuxunum hennar...
...ekki í þær!

Með Samaire Armstrong úr O.C.

IT´S A BOY GIRL THING kl. 8 - 10
SPIDERMAN 3 kl. 5.20 - 8 - 10.40
NEXT kl. 6

IT´S A BOY GIRL THING  kl. 3.45 - 5.50 - 8 - 10.10
SPIDERMAN 3 kl. 5 - 8 - 11
SPIDERMAN 3 SÝND Í LÚXUS       kl. 5 - 8 - 10.50
NEXT           kl. 5.45
PATHFINDER kl. 8 - 10.15
HILLS HAVE EYES 2 kl. 10.30
PERFECT STRANGER      kl. 5.30 - 8
TMNT   kl. 3.40
ÚTI ER ÆVINTÝRI ÍSLENSKT TAL kl. 3.45

IT´S A BOY GIRL THING       kl. 5.50 - 8 - 10.10
SPIDERMAN 3     kl. 5.30 - 8.30 - 10.20
PATHFINDER     kl. 8
INLAND EMPIRE     kl. 5.45 - 9
ÚTI ER ÆVINTÝRI ÍSLENSKT TAL       kl. 6



Tónleikar Kongósveitarinnar Kon-
ono no. 1 voru með þeim sérstæð-
ustu og skemmtilegustu sem farið 
hafa fram hérlendis í dágóðan tíma. 
Þurfti sú staðreynd reyndar ekki 
að koma mörgum á óvart enda tón-
list Konono frábrugðin flest öllu 
öðru sem heyrist í tónlist í heim-
inum í dag. Því fékk fólk að kynn-
ast strax í fyrsta laginu sem dundi 
á áhorfendum Listasafnsins í hátt 
í þrjá stundarfjórðunga. Í fyrstu 
fór reyndar hljómurinn í salnum 
illa í mig, fannst þetta einum af 
mikið glamm. Þessi pirringur stóð 
ekki yfir lengi og auðvitað áttaði 
ég mig á því að fáir tónleikastaðir 
á landinu hefðu náð að beisla eins 
vel þann hráleika sem einkenn-
ir þessa mögnuðu sveit. Í upphafi 
virtust reyndar sjálfir meðlimir 
sveitarinnar hálf skeptískir uppi á 
sviðinu en eins og með hljóminn í 
huga mínum þá fylltust þeir fljótt 
sjálfstrausti. Þeir brostu, dönsuðu, 
hlógu og höfðu sig alla við til þess 
að skapa magnaða stemningu ekki 
síður en tónlistarflutning.

Ljót staðreynd var hins vegar að 
sjá að eftir því sem leið á tónleik-
ana fækkaði nokkuð í salnum og 
virðist sem „fína fólkið“ hafi ekki 
alveg verið að melta þessa tónlist 
nógu vel og frekar þráð að komast 
í öryggi einhvers heldri barsins 

með aðeins meira framandi drykki 
en voru á boðstólnum í Listasafn-
inu. Mikil synd, því tónlist Konono 
er vissulega allra, þrátt fyrir að 
virka oft á tímum endurtekninga-
söm og fábreytileg, með gamla 
kalla uppi á sviðinu sem plokk-
uðu raf-likembé líkt og þeir væru 
að spila á Game Boy tölvuspil. En 
fítonskrafturinn í þessari hljóm-
sveit! Þarna voru eingöngu notuð 
þrjú likembé, lítil sneriltromma, 
tvær bongótrommur, smá skvetta 
af kúabjöllum og síðan gleðin ein. 
Úr varð fyrirtaks skemmtun sem 
reis og reis allan tímann og end-
aði í æðisgengu uppklappslagi þar 
sem allt ætlaði um koll að keyra. 
Tónleikar sem renna væntanlega 
þeim sem fylgdust með frá upp-
hafi til enda seint úr minni.

Fítonskraftur Konono

Alvöru amerískir!

AFSLÁTTUR

30%

GE kæliskáparnir eru öflugir,
endingargóðir og glæsilega innréttaðir

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

FRÁ FRAMLEIÐANDA 
ATRIX, DIE HARD OG 

Stærsta
orrustan
er innri 
baráttan

ALDREI HAFA TVEIR KARLMENN DANSAÐ JAFN VEL SAMAN!

VIPSALURINN
ER BARA LÚXUS

ER STAÐSETTUR Í SAMBÍÓUNUM ÁLFABAKKA

hraðskreiðir bílar, súpermódel og partý... 
þarf ekki eitthvað meira til að sanna að þú sért frábær leikmaður?

HILARY SWANK STÓRSTJÖRNUR ÚR REAL MADRID... 

/ KRINGLUNNI / KEFLAVÍK/ ÁLFABAKKA / AKUREYRI

DIGITAL-3D
DIGITAL

SPIDERMAN 3 kl. 8 - 10 B.i. 10

NEXT kl. 8 Leyfð

GOAL 2 kl  8 -10 B.i. 7

BLADES OF GLORY kl  8 - 10 B.i.12

GOAL 2 kl. 5:50 - 8:10 - 10:30 B.i.7

THE REAPING kl. 8:10 - 10:20 B.i.16

BLADES OF GLORY kl. 6 - 8:10 B.i.12

300. kl. 10:20 B.i.16

BREACH kl. 8 B.i.12

MR. BEAN´S HOLIDAY kl. 4 Leyfð

ROBINSON FJ... M/- ÍSL TAL kl. 4 Leyfð

WILD HOGS kl. 8 b.i 7

BECAUSE I SAID SO kl. 6 Leyfð

THE REAPING kl. 5:50 - 8 - 10:10 B.i.16

SPIDER MAN 3 kl. 3:30 - 6 - 9 - 10:30 B.i.10

SPIDER MAN 3 VIP kl. 6 - 9 

BLADES OF GLORY kl. 5:50 - 8 - 10:10 B.i.12

SHOOTER kl. 10:30 B.i.16 www.SAMbio.is



Í meðferð hjá færasta íþróttalækni Evrópu

 Magnús Þór Gunn-
arsson hefur samið við Keflavík 
til eins árs en hann skoðaði það 
einnig vandlega að ganga til liðs 
við Snæfell.

„Ætli Keflavíkurhjartað hafi 
ekki slegið hraðar en Snæfells-
hjartað að þessu sinni,“ sagði 
Magnús við Fréttablaðið. Hann 
ákvað sig um helgina eftir vand-
lega íhugun. „Það hefði ekki verið 
minni áskorun að fara í Snæfell. 
Þar eru góðir leikmenn og góður 
þjálfari.“

Magnús hefur allan sinn feril 
leikið með Keflavík og samdi nú 
til eins árs eins og áður segir. „Nú 
á að vinna allt sem er í boði. Við 
höfum verið það lélegir síðustu 
tvö árin að nú er komið að því að 
sýna okkar rétta andlit.“

Verð áfram í Keflavík

 Gylfi Einarsson sagði 
í samtali við Fréttablaðið í gær 
að það kæmi ekki til greina að 
hann spilaði á Íslandi í sumar. 
Gylfi staðfesti að nokkur félög 
á Íslandi hefðu spurst fyrir um 
hvort hann hefði áhuga á því að 
koma aftur heim.

Gylfi sagði jafnframt að hann 
vissi enn ekkert um framtíð sína 

hjá Leeds United, sem fór á dög-
unum í greiðslustöðvun en þetta 
fornfræga félag er nú fallið 
niður í 3. efstu deild á Englandi. 

„Ég vil bara fá að spila. Ef 
ég fæ þá ósk ekki uppfyllta hér 
fer ég eflaust á láni eitthvert 
annað,“ sagði Gylfi, sem enn á 
eitt ár eftir af samningi sínum 
hjá Leeds.

Gylfi er ekki á heimleið

Réttu tækin í þrifin
Háþrýstingur á bílinn, stéttina og húsið

Tilboðið gildir út maí 2007 
eða meðan birgðir endast. 

R
V

62
34

C

Bjarnþór Þorláksson
bílstjóri RV

Rekstrarvörur
1982–200725ára

Vortilboð
2007

Nilfisk-ALTO
háþrýstidælur

Nilfisk-ALTO P160 1-15 B X-tra

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

51.888 kr.

Nilfisk-ALTO C120 2-6

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

12.888 kr.

KR-ingar voru mun 
sterkari framan af og líklegri til 
að taka forystuna. Þau fáu færi 
sem heimamenn sköpuðu sér fóru 
þeir ákaflega illa með.

Annars var spilamennska liðs-
ins í fyrri hálfleik ekki merki-
leg. Hún gekk meira og minna út 
á langar sendingar fram völlinn 
þar sem Björgólfur Takefusa fór í 
kapphlaup við varnarmenn Kefla-
víkur. Það kann ekki góðri lukku 
að stýra enda Björgólfur leikmað-
ur sem kýs að fá boltann í fæt-
urna.

Það var eingöngu Grétar 
Hjartarson sem bjó eitthvað til 
hjá KR og Vesturbæingar hefðu 
að ósekju mátt koma boltanum 
oftar í fæturna á honum. Það var 
hann sem lagði upp þau fáu færi 
sem KR fékk í hálfleiknum. Ekk-
ert spil var upp kantana og þar 
með voru Atli og Sigmundur ekki 
með í leiknum.

Keflvíkingar lágu mjög aftar-
lega og sköpuðu sér engin færi 
í hálfleiknum. Þeim gekk illa að 
halda bolta og voru fáir í fram-
línunni þegar sendingar komu af 
köntunum.

Það var því talsvert gegn gangi 
leiksins þegar Keflvíkingar tóku 
forystuna á 40. mínútu. Guðmund-
ur Steinarsson skoraði örugglega 

úr vítaspyrnu sem dæmd var á 
Pétur Marteinsson fyrir brot á 
Magnúsi Þorsteinssyni.

Síðari hálfleikur fór rólega af 
stað og það hafði lítið sem ekk-
ert gerst þegar Samuelsen kom 
Keflavík í 2-0. Hann afgreiddi 
þá sendingu Kotalainen auðveld-

lega í markið enda var hann á 
auðum sjó í teignum. Hrikalegur 
varnarleikur hjá KR en varnar-
menn þeirra voru úti á túni.

Markið sló KR nokkuð út af lag-
inu og heimamenn virtust ekki 
eiga nein svör og héldu áfram 
að hjakka í sama farinu. Sókn-

ir þeirra voru hugmyndasnauðar 
og varnarmenn Keflavíkur voru í 
litlum vandræðum með að stöðva 
þær.

Það var fátt sem benti til þess 
að KR kæmist inn í leikinn þegar 
Björgólfur kom liðinu loksins á 
blað skömmu fyrir leikslok. Fyrir 
vikið kom meiri kraftur í leik 
heimamanna. Þeir héldu áfram 
að kýla boltanum fram völlinn og 
fjölguðu í sókninni en tilviljana-
kenndur sóknarleikurinn skilaði 
þeim ekki öðru marki.

Björgólfur var þeirra bestur 
í gær. Var sífellt á hreyfingu og 
ógnaði þegar boltanum var spilað 
í lappirnar á honum. Grétar var 
góður framan af en hvarf á löng-
um köflum í síðari hálfleik. Leik-
ur KR olli vonbrigðum og þá sér-
staklega sóknarleikurinn, sem 
hefur ekki batnað mikið frá því í 
fyrra ef mið er tekið af þessum 
leik.

Keflvíkingar spiluðu skynsam-
an bolta í gær og vörðust vel þar 
sem Hallgrímur og Jörgensen 
voru öflugir aftast og Ómar ör-
uggur þar fyrir aftan. Þeir nýttu 
síðan nánast sitt eina færi í leikn-
um. Hefðu eflaust verið sáttir við 
eitt stig en fengu þrjú, sem þeir 
eru án vafa himinlifandi með.

Keflavík byrjar sumarið með látum en þeir fóru með þrjú stig heim úr Vesturbænum í gær. Keflavík spilaði 
skynsaman bolta, nýtti sín færi á meðan KR spilaði slakan sóknarleik og gaf Keflavík eitt mark með kæru-
lausum varnarleik.





TÓPAS TIL FÓLKSINS
TÓPAS ER FRAMTÍÐIN!

Alvöru dramaþættir með frábærum leikurum



www.mpm.is

MEÐAL NÁMSEFNIS Á 1. ÁRI 

• BA/BS/B.ed. eða sambærilegt

• Minnst þriggja ára reynsla úr atvinnulífinu

• Reynsla við verkefnavinnu æskileg

Þ Á T T T Ö K U S K I L Y R Ð I :

MEÐAL NÁMSEFNIS Á 2. ÁRI

• Ferli og ferlisvæðing 

• Hópurinn og hópdýnamík

• Stjórnandinn og skipulag 

• Fjármál verkefna 

• Stefnumótun

• Áætlanagerð

• Leiðtoginn og sjálfið 

• Samningar og deilur

• Upplýsingatækni

TVEGGJA ÁRA NÁM SAMHLIÐA STARFI

Nýr og spennandi kostur fyrir þá sem hafa 
áhuga á afar hagnýtu stjórnunarnámi.

Alþjóðleg vottun í verkefnastjórnun í umboði
alþjóðasamtaka verkefnastjórnunarfélaga (IPMA)

MPM meistaranám í verkefnastjórnun

Umsóknarfrestur til 22. maí 
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„Já, ég vann kosningaveðmál 
fyrirtækisins. Veðbanka var komið 
á til að giska á kosningaúrslitin og 
hver skyldi nú hafa sigrað 
nema ég,“ segir Egill 
Helgason sjónvarpsmað-
ur.

Logi Bergmann Eiðs-
son var veðbankastjóri – 
þekktur fyrir að standa að 
slíkum uppákomum til efl-
ingar vinnumóral – og 
var þátttaka mjög 
góð. Um þrjátíu 

manns lögðu þúsund krónur undir 
hver og þann pott, í kringum þrjá-
tíu þúsund, hirti Egill. Í öðru sæti 
var Einar Mar Þórðarson, kosn-

ingaspekingur Stöðvar 2, og 
ofarlega var á blaði Sigmund-
ur Ernir Rúnarsson.

„Það var verið að giska á 
prósentutölu allra flokkanna 
með aukastaf einnig. Og þegar 
þetta var reiknað út reynd-

ist ég vera með minnst 
frávik frá niðurstöð-
unni,“ segir Egill harla 
ánægður með það. 
Talar um að hann hafi 
þar með heldur betur 
styrkt stöðu sína sem 
stjórnmálaskýrandi.

Spurður um 

niðurstöðuna segir Egill skilaboðin 
óljós. Og nú keppist menn við að 
vera í einhverjum leik.

„Fyndið til dæmis hvað Vinstri 
grænir virðast áfjáðir að komast 
í stjórn með Sjálfstæðisflokkn-
um. Sá möguleiki að Framsóknar-
flokkurinn sitji áfram virðist 
til málamynda og til þess fall-
inn að styrkja samningsstöðu 
Sjálfstæðisflokksins. Hver verður 
niðurstaðan? Nú gæti ég átt á hættu 
að tapa þessu áliti sem ég hef unnið 
mig upp í. En ætla að spá að þetta 
endi með stjórn Sjálfstæðisflokks 

og Samfylkingar. Þessu spái ég af 
fullkomnu ábyrgðarleysi og þó ég 
hafi verið grísinn hvað kosninga-
pottinn snertir er ekki víst að það 
verði aftur.“

Egill Helga vann 30 þúsunda kosningapott

„Ef einhver drepur einhvern þá er 
það sjálfsagt góð auglýsing fyrir 
Securitas. Sjálfum finnst mér þess-
ar auglýsingar mjög ósmekkleg-
ar og fer ekki í grafgötur með þá 
skoðun,“ segir Erlendur Baldurs-
son hjá Fangelsismálastofnun.

Auglýsingar frá Öryggismiðstöð-
inni „Hver vaktar þitt heimili?“ þar 
sem birtist flennimynd af góðkunn-
ingja lögreglunnar, Lalla Johns 
hinum kunna smákrimma, hafa 
vakið athygli og afar blendin við-
brögð. Andlit Lalla er þar augljós-
lega notað til að vekja á því athygli 
að innbrotsþjófar séu á kreiki. Er-
lendur segir sjálfsagt mega túlka 
þetta á ýmsa vegu en þetta sé 
frjálst land og ekki hægt að banna 
auglýsingar af þessu tagi. Og sjálf-
sagt hafi Lalli fengið greitt fyrir 
fyrirsætustörf sín. En óneitanlega 
vakni spurningar um siðferði, aug-
lýsingastofan virðist ekki virða 
nein mörk þar. Hennar starf gangi 
út á að ná athygli og sá tilgangur 
virðist helga meðalið. „Spurning er 
hvað menn vilja ganga langt í svona 
málum,“ segir Erlendur.

Það er auglýsingastofan Him-
inn og haf sem gerir auglýsing-
arnar og þar er fyrir svörum Ei-
ríkur Aðalsteinsson framkvæmda-
stjóri. Hann segir auglýsingarnar 
hafa verið gerðar í samráði við að-
standendur Lalla sem lögðu bless-
un sína yfir auglýsingagerðina sem 
og SÍA – Samtök íslenskra auglýs-
ingastofa.

„Við erum að reyna að koma 
þessu fram sem forvarnardæmi. 
Út á það gengur herferðin. Lalli 
vill snúa við blaðinu og taka þetta 
að sér. Það fannst okkur skemmti-
leg leið til að bæta ímynd hans.“

Eiríkur samsinnir því að Lalli sé 
þarna í hlutverki smáglæpamanns 
en hann sé að segja frá því hvernig 
þetta var. Og Lalli stundi ekki inn-
brot lengur.

„Já, þetta var tekið á Litla-

Hrauni, við vorum í góðu samstarfi 
við yfirvöld og Lalli stóð sig mjög 
vel,“ að sögn Eiríks.

Lalli sjálfur, sem nú situr bak við 
lás og slá, er ánægður með auglýs-
ingarnar enda ekki óvanur mynda-
vélum. En hvað fékk Lalli greitt 
fyrir? „Mjög mjög gott,“ segir Lalli 
og talar um mánaðarlaun?

Tvö til þrjú hundruð þúsund?
„Ha? Nei, minna. Hundrað þús-

und.“
En samkvæmt heimildum Frétta-

blaðsins felst í þessu sjónvarpsrétt-
ur einnig og mun greiðsla til Lalla 

alls hafa numið í kringum þrjú-
hundruð þúsund.

Lalli lætur vel af sér á Litla-
Hrauni en er ósattur við að sitja inni 
með sjö mánaða dóm á bakinu. Seg-
ist ekki fá að fara í meðferð eins og 
hans réttur kveði á um og þá er þetta 
tiltekna afbrot málum blandið.

„Þetta er fyrir einhverja skrif-
blokk og leikfangabangsa sem ég 
á að hafa stolið,“ segir Lalli sem 
ætlar nú að snúa við blaðinu, er 
búinn að fá sig fullsaddan af þessu 
líferni og langar helst á sjóinn að 
lokinni afplánun.

Silja Hauksdóttir hefur verið 
ráðin leikstjóri sjónvarpsþátta-
raðarinnar Stelpurnar, sem hafa 
verið sýndar á Stöð 2 við miklar 
vinsældir. Tekur hún við keflinu 
af Sævari Guðmundssyni sem síð-
ast sat í leikstjórastólnum en ný 
þáttaröð verður frumsýnd í vetur. 
Eftir því sem Fréttablaðið kemst 
næst er Silja fyrsta konan til að 
leikstýra gamanþáttaröðinni en 
áður hafa þeir Óskar Jónasson, 
Ragnar Bragason og áðurnefndur 
Sævar verið við stjórnvölinn.

Silja er þó langt frá því að vera 
ókunnug Stelpunum því hún var 
hluti af handritsteymi þáttarins 
þegar þeir fóru fyrst af stað. „Ég 
hef svona eiginlega verið utaná-
liggjandi á þeim síðan þá,“ segir 
Silja sem kveið því ekkert að fara 

að leikstýra þessum valinkunna 
grínhóp. „Ég hef unnið með þeim 
áður og það verður bara gaman að 
taka þetta alla leið,“ útskýrir leik-
stjórinn. Hún hefur verið að leik-
stýra auglýsingum fyrir Saga-
Film og daðrað aðeins við hand-
ritagerð þótt hún vilji lítið gefa 
upp um þá stöðu mála. Þá fór hún 
í nokkrar ferðir til Afríku fyrir jól 
og tók upp efni fyrir UNICEF og 
festi meðal annars á filmu ferða-
lag Sigur Rósar til Svasílands.

Enn á eftir að ráða í helstu hlut-
verk en eins og undanfarin ár 
hafa verið róteringar á leikhópn-
um og leikarar komið og farið. 
„Það er alveg ótrúlega gaman að 
vera hluti af þessum hóp og nú 
erum við bara að skrifa hand-
ritið,“ segir Silja. Meðal þeirra 

sem sitja sveittir við skriftir 
eru Kjartan Guðjónsson, Sigur-
jón Kjartansson, Katla Margrét 
Þorgeirsdóttir, Ilmur Stefánsdótt-
ir og María Reyndal auk Margrét-
ar Örnólfsdóttur.

„Þegar maður er að flýta sér 
eru tveir staðir sem standa upp 
úr. Það eru eldbökuðu Rizzo 
pizzurnar í Árbænum, og svo 
Food taxi. Það er tær snilld.“

Gó› rá› og gagnlegar
uppl‡singar um heita vatni›

www.stillumhitann.is
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Maítilboð
Mamma framkallaði

100 myndir fyrir 
aðeins 2.900

Stafræn framköllun
íMaíaðeins29 krmyndin

29
kr. stk.



Það er engin tilviljun að hvergi 
í alheiminum er til líkingin 

„fallegur eins og flugstöð“. Væri 
Dante uppi nú á tímum væri einn 
hringja helvítis í vítisljóðum hans 
líkastur risavaxinni flugstöð. Reik-
andi sálir, með þunga pinkla í 
eftirdragi, vafra þar um vegvilltar 
og svefnvana. 

sem kvelja synd-
ara í gömlum helvítisljóðum með 
eldi og brennisteini eiga margt 
sameiginlegt með öryggisvörð-
um flugstöðva. Örþreyttu fólki er 
miskunnarlaust skipað í langar bið-
raðir til þess að ókunnugir hlið-
verðir, með málmleitartæki í stað 
þríforks, geti þuklað það og rótað 
í eigum. Ástæðurnar fyrir aðgerð-
unum þykja mér mjög á huldu. 
Bæklingarnir sem eiga að skýra út 
ástæðurnar fyrir skaðsemi heklu-
nála og naglaklippa veita jafn 
greinargóð svör og talan 42 veitir 
við tilgangi lífsins.

er erfitt að gera grein fyrir 
gerðum sínum þegar maður er tek-
inn höndum fyrir að hafa verið 
með hluti eins og tannkremstúpu 
eða farða í fórum sínum. Slíkir 
hlutir vekja ávallt mikla furðu 
meðal öryggisvarða heimsins. Fátt 
virðist ógna flugöryggi meira en 
varningur af því tagi. 

að reiðileg kona hafði 
strokið mér allri, líklega hefur hún 
verið að kanna hvort ég hefði meira 
tannkrem í fórum mínum, og rótað 
hafði verið í farangri mínum án 
þess að nokkuð vafasamt kæmi í 
ljós þótti mér afsökunarbeiðni sjálf-
sögð. Mér varð ekki að ósk minni. 
Stefnan er að gruna alla þá sem 
fara um í gegnum flugstöðvar um 
möguleg illvirki. Því furða ég mig 
á því hve sjaldan ég heyri fréttir af 
því að hlutir, sem eru hættulegir í 
raun og veru, finnist í fórum ferða-
langa. Síðasta sumar man ég reynd-
ar eftir að hafa lesið frásögn af 
konu sem tekin var höndum á flug-
velli í Vestur-Virginíu eftir að eld-
fimur vökvi fannst í fórum hennar. 
Greint var frá því að hún væri 28 
ára og frá Palestínu. Skoðaði frétt 
af sama atviki á annars staðar 
og komst að því að vökvinn hafði 
verið andlitsvatn. Rafstýrður ró-
bóti var látinn eyða þeim ófögnuði 
undir eftirliti sérsveitar lögreglu-
manna. Samkvæmt síðari frétta-
veitunni virtist konan hafa verið 
búsett í Bandaríkjunum frá barn-
æsku. Starfsmenn hennar höfðu 
greinilega ekki lagt metnað í að 
rekja ættir hennar til meira fram-
andi staða en Massachusetts.

við allan þann metnað sem 
lagður er í leit á farþegum, undir 
því yfirskyni að verið sé að gæta 
öryggis þeirra, kemur mér á óvart 
hvað er svo látið óátalið. Eftir að 
hafa komist í gegnum öryggishlið-
ið við illan leik sá ég konu sem var í 
svo annarlegu ástandi að hún hafði 
misst þvag. Öldruð kona gekk svo 
um óttaslegin á svip æpandi Istan-
bul án þess að starfsmenn sinntu 
um hana. Sá hana reyndar aftur 
eftir um tvo tíma ásamt tyrknesk-
um manni úr matsölunni sem virtist 
leiðbeina henni á áfangastað. Hann 
var eins og engill í víti. Ef það er ör-
yggi farþega sem veldur biðröðum 
á flugvöllum mætti vel athuga fleiri 
þætti en hvort þeir séu með nagla-
þjalir eða farða í farteskinu. 

Fögur er 
flugstöðin

NÚ Á BETRA VERÐI 2.890.000 KR.

ÖFLUGUR
SPORTJEPPI
FYRIR SUMARIÐ

29.616 kr. á mánuði*
*M.v. 30% útborgun og 84 mánaða gengistryggt bílalán frá AVANT.
Einnig fáanlegur með 100% láni.

KIA Sportage dísil túrbó
KIA Sportage er kröftugur sportjeppi með eyðslugrannri 
og hljóðlátri 2ja lítra dísilvél sem skilar 140 hestöflum.

Nú getum við boðið nokkur eintök af þessum vinsæla 
jeppa með aflmikilli dísilvél á lækkuðu verði, 2.890.000 kr.

Heilsársdekk og dráttarbeisli fylgja með.

KIA Sportage er sigurvegari í sínum flokki, 
samkvæmt gæðakönnun hins virta alþjóðlega 
rannsóknarfyrirtækis JD Power. Könnunin náði til 
115 þúsund bíleigenda í Bandaríkjunum.

KIA  umboðið  á Ís landi  er  í  e igu HEKLU         KIA • Laugavegi  172 • Reykjavík • s ími 590 5700 • www.kia. is

H
V

ÍT
A

 H
Ú

S
IÐ

/S
ÍA

 -
 8

1
4

6

FYRSTUR MEÐ
FRÉTTIRNAR

www.visir.is


