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Framsókn opin í báða enda

!UGLÕSING ®R
YGGISMIÈSTÎÈVAR
¥SLANDS ER UMDEILD

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.
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34*«2.-, Jón Sigurðsson, for-

maður
Framsóknarflokksins,
varði gærdeginum í að ræða við
flokksmenn sína og meta stöðu
flokksins eftir kosningarnar. Ráðherrar 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 áframhaldandi ríkisstjórnarsamstarf með
Sjálfstæðisflokknum, annar er
myndun vinstristjórnar með Samfylkingunni og Vinstrihreyfingunni – grænu framboði og sá þriðji

er að flokkurinn verði í stjórnarandstöðu 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 Framsóknarflokkurinn í stjórnarandstöðu
hefur hann ekki aðkomu að
umræðum á Alþingi, líkt og hann
hefur við setu í ríkisstjórn.
Þingflokkur Sjálfstæðisflokksins hittist einnig í gær og greindi
Geir H. Haarde, formaður flokksins og forsætisráðherra, þingmönnum frá stöðu mála.
Geir hefur óskorað umboð þingflokksins til allra athafna og viðræðna um myndun ríkisstjórnar og

Mótmæla ólykt
frá fiskverkun

+2 TAP Å 6ESTURB¾NUM

5-(6%2&)3-, Yfir sex hundruð
íbúar á Akranesi krefjast aðgerða
varðandi lyktarmengun frá
hausaverkun og fiskimjölsbræðslu. Þeir hafa skrifað bréf til
bæjaryfirvalda þar sem þess er
krafist að starfsleyfi verksmiðjanna 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, sængurfötin og föt barnanna lykta svo mikið
að það verður allt hálfónýtt.“
Bæjarráð hefur fundað með
óánægðu íbúunum. Heilbrigðisnefnd segir ekki hægt að koma í
veg fyrir lyktarmengun frá
hausaþurrkuninni en endurnýjaði
þó starfsleyfið.
GAR  SÖS  SJ¹ SÅÈU 
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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 Samfylkingarinnar falli. Verður sá
kostur að teljast afskrifaður og
hefur
mögulegum
stjórnarmynstrum þar með fækkað um eitt.
Ríkisstjórnarfundur, sá fyrsti
eftir kosningar, er fyrirhugaður á
venjubundnum tíma í Stjórnarráðinu fyrir hádegi í dag.

%,$52 /' %9¨),%'').' $ÎNSK KONA HORFIR ¹ EYÈILEGGINGUNA SEM FYLGDI ËEIRÈUNUM Å +AUPMANNAHÎFN Å G¾R -ËTM¾LENDUR

VORU VOPNAÈIR BENSÅNSPRENGJUM EN LÎGREGLAN T¹RAGASI OG KYLFUM ,¾TIN SNERUST UM HÒS SEM YFIRVÎLD VILDU RÅFA
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¥SLENSKUR N¹MSMAÈUR LENTI Å MIÈJUM ËEIRÈUNUM Å +AUPMANNAHÎFN

6ARÈ FYRIR GRJËTKASTI OG T¹RAGASI
Jón Hnefill
Jakobsson, námsmaður í Kaupmannahöfn, lenti í óeirðum í
Kristjaníu í gærmorgun. Tveimur klukkustundum áður hafði lögreglan 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 tilraunir til að grýta okkur og virtu
alþjóðlega
blaðamannapassa
okkar að vettugi,“ segir Jón Hnefill. 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
+!50-!..!(®&.

úr heiminum til að stofna til
óeirða.“
Hluti hússins sem deilan
stendur um brann árið 2002 og
hefur það síðan staðið mannlaust. 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 fjarlægðum þetta ónotaða hús.“
Búist er við því að óeirðir milli
lögreglu og mótmælenda stigmagnist næstu daga.
LBB  SÖS  SJ¹ SÅÈU 

(!24 "!2)34 ,ÎGREGLA TEKUR HART ¹
EINUM MËTM¾LENDANNA (ÒSIÈ SEM
SLEGIST ER UM HAFÈI STAÈIÈ MANNLAUST
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FRÒ ËSKAR (ELGA TIL HAMINGJU

ÈSTA ORÈA LÕÈVELDISINS

Helgi Tómasson
fær stórkrossinn
6)¨52+%..).' Helgi Tómasson,
stjórnandi San Franciscoballettsins, var sæmdur stórkrossi hinnar íslensku fálkaorðu í
gær. Ólafur Ragnar Grímsson,
forseti Íslands, veitti honum
viðurkenninguna við hátíðlega
athöfn á Bessastöðum.
Stórkrossinn er æðsta viðurkenningin sem íslenska lýðveldið
veitir einstaklingum. Halldór
Laxness hlaut hann á sínum tíma.
Dansarar úr San Franciscoballettinum voru viðstaddir
athöfnina í gær ásamt fjölskyldu
Helga og ýmsum úr íslensku
menningarlífi.
SÖS  SJ¹ SÅÈU 
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%GGERT -AGNÒSSON HEITIR FÁ FYRIR UPPLÕSINGAR UM HVARF -ADELEINE -C#ANN

TÎK MILLI 0ALESTÅNUMANNA

Styður leitina að Madeleine

Afsögn ráðherra
í kjölfar átaka

Eggert Magnússon, 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.“

'!:! "/2' !0 Hani Kawasmeh,
innanríkisráðherra Palestínustjórnar, sagði af sér í gær eftir að
fjórir menn fórust af völdum
innbyrðis átaka milli Palestínumanna 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.
GB

-!..²¨!2-,

Þóra, vilja ekki flestir halda
viðhaldinu leyndu?
b¶AÈ FER EFTIR ÖVÅ HVERS LAGS VIÈHALD
ÖAÈ ERm
¶ËRA *ËNSDËTTIR EÈLIS OG TÎLVUNARFR¾È
INGUR ER HÎNNUÈUR GAGNAGRUNNSINS
6IÈHALDSBËKIN ¥ HANN ER H¾GT AÈ SKR¹
ALLAR FASTEIGNAFRAMKV¾MDIR

(ARMA MISBREST ENN ¹ NÕ

Atkvæðin aftur
ógilt af DHL
+/3.).'!2 Starfsmaður DHL í
Bandaríkjunum reif upp umslag
með tveimur utankjörfundaratkvæðum 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 atkvæðanna 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. SÖS

-ORGUNNINN EFTIR VÅNDRYKKJU

Fór ölvuð að
sækja börnin
3,93 Kona á þrítugsaldri missti

stjórn á bifreið sinni á sunnudagsmorgun með þeim afleiðingum 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. ÖO

35¨52.%3
2AFMAGNSLAUS FLUGVÎLLUR
2AFMAGNSLAUST VARÈ ¹ +EFLAVÅKUR
FLUGVELLI Å H¹LFTÅMA UM FJÎGURLEYTIÈ Å
G¾R ®LL ÖJËNUSTA L¹ NIÈRI UM STUNDAR
SAKIR OG EINHVERJAR TAFIR URÈU ¹ FLUGI
%KKI ER LJËST HVERS VEGNA RAFMAGNIÈ
FËR AF

 MAÅ  ¶2)¨*5$!'52

Eggert vonast til að fjölmiðlafárið í kringum hvarfið á
Madeleine auðveldi leitina að
henni. „Ef fundarlaun eru í boði
kemur fólk frekar fram með upplýsingar. 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 lögfræðinga 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.
LBB

-!$%,%).% ,)4,! %KKERT HEFUR SPURST TIL
STÒLKUNNAR SÅÈAN  MAÅ

Melónuskurðarvél
sögð ástæða ferðar
Tveir menn eru ákærðir fyrir innflutning á 834 e-töflum. Annar kennir vini sínum um smyglið. Hinn segist hafa átt von á bókapakka að utan. Svartir peningar
og melónuskurðarvél eru nefnd sem ástæða Hollandsferðar.
$«-3-, 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-töflunum til landsins í nóvember í
fyrra. Mennirnir eru af erlendum uppruna en búsettir hérlendis. 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 melónuskurðarvél 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 tungumálaörðugleika, 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 tilganginn þó fyrst og fremst hafa verið
að heimsækja móður ákærða í

,9&45'®.'). (ÁR M¹ SJ¹ HVERNIG M¹LN

INGU VAR HELLT Å LYFTUGÎNG HÒSSINS
-9.$3+%335(/2.

3KEMMDARVERK ¹ !KRANESI

Tvisvar brotist
inn í sama hús
,®'2%',5-, 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.
SÖS

0AR HANDTEKIÈ ¹ (ELLISHEIÈI

¥ $«-3!, %LDRI SAKBORNINGURINN -OHAMED 4ATOU FYRIR MIÈJU ¹SAMT DËMRITARA

VERJANDA OG DËMTÒLKUM 'EÈL¾KNIR SAGÈI HANN SAKH¾FAN ÖËTT HANN HEFÈI BORIÈ SIG
UNDARLEGA Å VARÈHALDI
&2¡44!",!¨)¨'6!

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 hérlendis, en hann kveðst hafa átt
von á pakka með tveimur bókum
eða fötum. Sakborningarnir opnuðu 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 staðnum 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 – óviðræðuhæfur við yfirheyrslur hjá
lögreglu.
STIGUR FRETTABLADIDIS

Stolið sjónvarp
féll af bifreið
,®'2%',5-, Par var handtekið

með fullan bíl af þýfi á Hellisheiði aðfaranótt mánudags.
Lögregla veitti parinu athygli
þegar sjónvarp féll af bíl
fólksins. Við nánari eftirgrennslan 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.
ÖO
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*APANSKA ÖINGIÈ UNDIRBÕR STJËRNARSKR¹RBREYTINGAR AÈ BEIÈNI !BE FORS¾TISR¹ÈHERRA
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Vilja fá herskárri stjórnarskrá
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*!0!. !0 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 þjóðaratkvæðagreiðslu um breytinguna.
Afgreiðsla þingsins þykir töluverður sigur fyrir
Shinzo Abe forsætisráðherra, en stjórnarskrárbreytingin 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 táknrænu hlutverki, samþykkti í gær stjórnarskrárbreytinguna, sem neðri deildin hafði afgreitt í síðasta mánuði. Þingið hefur nú sett sér þriggja ára
frest til að koma sér saman um orðalag stjórnarskrárbreytingarinnar. Þennan tíma á einnig að
nýta til almennrar umræðu í þjóðfélaginu um hlutverk hersins.
Stjórnarskránni hefur ekki verið breytt frá því
að hún tók gildi árið 1946, meðan Japan var enn

&2)¨!23)..!2 -«4-,! (ËPUR MANNA MËTM¾LTI HARÈLEGA
FYRIRHUGUÈUM STJËRNARSKR¹RBREYTINGUM Å G¾R
&2¡44!",!¨)¨!0

hernumið land eftir skilyrðislausa uppgjöf í lok
heimsstyrjaldarinnar. Stærstan hlut í samningu
hennar áttu bandarískir lögfræðingar.
GB
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Jafnaðu þig í einum grænum
www.kolvidur.is
%INN TANKUR É ÉRI
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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!QUANETWORLD

Starfsemi skoðuð í Bretlandi
&*2-, 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 Aquanetworld 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.“ GHS

$¾MDUR Å FANGELSI FYRIR ¹R¹S

Sparkaði í bak
og rauf skilorð
$«-3-, 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. Fórnarlambið 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.
SH
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"RILLJANT SKILNAÈUR HEFUR VERIÈ FLUTT YFIR
 SINNUM EN EKKI FIMMTÅU SINNUM
EINS OG STËÈ Å BLAÈINU Å G¾R
¥ FRÁTT UM FYRIRHUGAÈA BYGGINGU
MENNINGARMIÈSTÎÈVAR Å 3PÎNGINNI Å
'RAFARVOGI VAR SAGT Å MILLIFYRIRSÎGN AÈ
MIÈSTÎÈIN YRÈI BYGGÈ Å -JËDDINNI Å
"REIÈHOLTI (IÈ RÁTTA ER AÈ MENNINGAR
MIÈSTÎÈIN VERÈUR BYGGÈ Å 3PÎNGINNI
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3EGIR NEYTENDUR YFIRLEITT EKKI LEITA ¹ VEF . TIL AÈ KANNA ELDSNEYTISVERÈIÈ

"¾JARSTJËRASKIPTI Å -OSFELLSB¾

Endurspeglar breyttar áherslur

Ragnheiður út,
Haraldur inn

.%94%.$52 Með því að birta ekki

verð á eldsneyti á vef félagsins er
N1 að undirstrika breyttar áherslur
í rekstrinum, segir Bjarni Benediktsson, stjórnarformaður N1.
Hann segir það mat stjórnenda
félagsins að neytendur fari ekki á
vef félagsins til að kynna sér eldsneytisverðið.
Eins og fram kom í Fréttablaðinu fyrir nokkru hafa bæði Félag
íslenskra bifreiðaeigenda og Neytendasamtökin gert athugasemdir
við að N1 birti ekki verð á eldsneyti á vef sínum. Framkvæmdastjóri neytendasamtakana sagði
það lélega þjónustu. ESSO, forveri
N1, birti eldsneytisverð sitt á

"2%944!
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"JARNI "ENEDIKTS
SON STJËRNAR
FORMAÈUR .
SEGIR FÁLAGIÈ
STANSLAUST SKOÈA
HVERNIG BEST
MEGI ÖJËNUSTA
VIÈSKIPTAVINI

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 breytingu 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 eldsneytisverðið, enda birtist það á stórum
upplýsingaskiltum á öllum bensínstöðvum félagsins um allt land.“ BJ

34*«2.-, 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 Sjálfstæðisflokks í Suðvesturkjördæmi. Hún hefur verið bæjarstjóri 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.
SÖS

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.

3+)),!"/¨ 4), '5¨3 %HUD /LMERT STING

5-(6%2&)3-, „Það er alls ekki við þetta búandi,“

Ísraelar halda
upp á hernám

segja Ketill Björnsson og Guðmundur Sigurbjörnsson, sem ásamt 600 öðrum Akurnesingum skrifuðu
undir bréf til bæjaryfirvalda til að mótmæla lyktarmengun frá fiskhausaverkun Laugafisks og fiskimjölsverksmiðju HB Granda.
Laugafiskur, sem áður var með starfsemi í Njarðvík, hefur frá árinu 2003 rekið hausaverkun á
tveimur stöðum á hafnarsvæðinu á Akranesi. Hausaverkunin er stunduð árið um kring en fiskimjölsverksmiðja 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 vagnarnir, 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 verksmiðjanna verði strax afturkölluð. Síðan verði hausaverkun 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 Umhverfisstofnunar og Heilbrigðiseftirlits Vesturlands. Bæjarráðið 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 Heilbrigðiseftirlitið og Umhverfisstofnun upplýst að verksmiðjurnar 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 hausaþurrkunarinnar og að upplýsingar sem forráðamenn Laugafisks gáfu Heilbrigðiseftirlitinu og hefðu verið forsendur starfsleyfis þess hefðu „ekki reynst í
samræmi við raunveruleikann og lyktarmengun

UR SKILABOÈUM FR¹ -ICHAEL "LOOMBERG
BORGARSTJËRA .EW 9ORK INN Å 'R¹TMÒRINN
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¥32!%, !0 Ísraelar halda þessa
dagana upp á 40 ára afmæli sex
daga stríðsins, sem þeir líta á sem
eitt helsta hernaðarafrek sitt.
Hvorki Bandaríkin né Evrópusambandið sendu þó fulltrúa sinn
í gær til hátíðarsamkomu, sem
haldin var í ísraelska þinghúsinu.
Í sex daga stríðinu árið 1967
hertóku Ísraelar bæði Vesturbakkann 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.
GB
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Þarf að taka
ökuprófið aftur
5-&%2¨ 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 umferðinni. Það þarf að gefa honum
tækifæri til þess að læra meira og
bæta sig,“ segir Einar.
ÖO
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ALGERLEGA ËLÅÈANDI AÈ BÒA VIÈ ËLYKT FR¹ HAUSAÖURRKUN OG LOÈNU
BR¾ÈSLU SEM UPPFYLLI EKKI STARFSLEYFI
&2¡44!",!¨)¨'6!

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.
GAR FRETTABLADIDIS
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30% afsláttur
af Vega vítamínum

Acidophilus Bifidus + FOS

Milk Thistle DETOX

Mjólkursýrugerlar, góðir fyrir meltinguna.

Hreinsaðu líkamann að innan.

Champignon DETOX + FOS og Spirulina

Psyllium Husk Fibre

Hreinsaðu líkamann að innan
- minnkar óæskilega lykt.

Rúmmálsaukandi, gott fyrir
meltinguna.

www.lyfja.is

- Lifið heil
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SUMIR NOTAÐIR BÍLAR
ERU EINFALDLEGA BETRI EN AÐRIR

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 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 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. Toyota Avensis W/G Sol 1800 Bensín sjsk.
Á götuna: 04.06 Ekinn: 65.000 km
Á götuna: 06.05 Ekinn: 101.000 km
Verð: 2.720.000 kr. Skr.nr. UI-633
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

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.
Toyota Kópavogi
Nýbýlavegi 4
Kópavogur
Sími: 570-5070

BETRI NOTAÐIR BÍLAR
ÚRVALSBÍLL

GÆÐABÍLL
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Eru úrslit kosninganna þér að
skapi?
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Ætlar þú að heimsækja Kárahnjúkavirkjun í sumar?
3EGÈU SKOÈUN ÖÅNA ¹ VISIRIS

 MAÅ  ¶2)¨*5$!'52

(ELGAFELLSBYGGINGAR EHF STÎÈVAÈAR ÎÈRU SINNI Å LAFOSSKVOSINNI Å -OSFELLSB¾

.ÕTT FYRIRKOMULAG &RAMSËKNAR

Íbúar gengu fyrir gröfurnar

Samböndin
verði sameinuð

5-(6%2&)3-, Verktakar í Álafosskvos 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 lögregluna, sem hafði skorist í leikinn.
„En hvaða leyfi eruð þið með fyrir
þessari vegfyllingu sem liggur
hér?“ spurði Gunnlaugur Ólafs-

son,
varaformaður
Varmársamtakanna, á móti. Samtökin
telja að um ólöglega vegagerð sé
að ræða, ekki einungis holræsisgerð.
Stríðandi fylkingar héldu áfram
að kýta, en deilunni var skotið á
frest eftir að Hörður Jóhannesson, aðalvarðstjóri í Mosfellsbæ,
mætti á svæðið. Hann tók mótmælendur afsíðis og ræddi við þá.
Lagði og til að menn róuðu sig
niður og færu heim að grilla í góðviðrinu. Úr varð að verktakinn
bauðst til að skjóta framkvæmdum á frest til morguns. Fóru þá
allir til síns heima.
Sigrún Pálsdóttir, stjórnarmaður

34*«2.-, Björn Ingi Hrafnsson,

'5..,!5'52 &*!2,')2 '2).$6%2+

-ËTM¾LENDUR KLIPPTU SIG INN ¹ SV¾ÈIÈ
&2¡44!",!¨)¨6!,,)

í Varmársamtökunum, hét því að
íbúarnir myndu mæta aftur á vettvang í fyrramálið.
KËÖ

borgarfulltrúi Framsóknarflokksins, stefnir að því að efla flokksstarfið með sameiningu kjördæmissambanda flokksins í Reykjavík.
„Það gefur auga leið að framsóknarmaður í Reykjavík norður
er ekkert öðruvísi en framsóknarmaður í Reykjavík suður. Flokkurinn 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.
MH  SÖS

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.
-%..).' Sýningin um risessuna

og risann sem franska götuleikhúsið Royal de Luxe setti upp í
Reykjavík um liðna helgi kostar
25 til 30 milljónir króna, samkvæmt upplýsingum frá Listahátíð í Reykjavík.
„Það er ekki búið að gera upp
endanlega en það er allt útlit fyrir
að áætlanir standist,“ segir
Hrefna
Haraldsdóttir,
framkvæmdastjóri 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 viðbrögð 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 reyndar 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 goshverinn sem komið var fyrir á

2)3%33!. /' 2)3).. &RANSKA RISESSAN +ARL FAÈIR HENNAR FYLGIR Å HUM¹TT ¹ EFTIR
&2¡44!",!¨)¨0*%452

bílastæðinu í Grófinni og var
hluti af ævintýrinu um risessuna.
Hrefna segir Frakkana sjálfa
hafa verið mjög ánægða með sýninguna 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 viðburði. Það fer hver að verða síðastur að tryggja sér miða.“
GAR FRETTABLADIDIS

5MMERKI UM ¾VINTÕRIÈ UM RISANN OG RISSESUNA AÈ HVERFA ÒR BORGARMYNDINNI

Hver risans fluttur úr landi
-%..).' 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 Framkvæmdasviðs Reykjavíkurborgar, sem
annaðist ýmsa vinnu í kringum
uppsetningu goshversins sem
vakti mikla lukku á meðan hans
naut við.
Til stóð að láta nokkra af bílunum sem risinn í leikverki Frakkanna átti að hafa skemmt vera
áfram um sinn á götum borgarinnar. 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.“
GAR

(6%2).. &YRSTI GOSHVERINN SEM FLUTTUR ER ÒR LANDI ER ¹ LEIÈ Å SKIP
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UMHVERFISVÆN EFNI
FYRIR SUMARBÚSTA‹I
Í bústa›num skiptir miklu máli hverskonar vörur eru
nota›ar vi› ﬂrifin. Röng efnanotkun getur au›veldlega
heft ni›urbrot í rotﬂróm og valdi› stíflum. Umhverfisvæn
hreinsiefni eru ﬂví bæ›i betri og öruggari kostur.

 MAÅ  ¶2)¨*5$!'52

2ÁTTUR FYRRVERANDI ÖINGMANNA TIL BIÈLAUNA R¾ÈST AF LENGD ÖINGSETU

4ËLF EIGA RÁTT ¹ LAUNUM Å SEX M¹NUÈI
34*«2.-, Þeir sem hverfa af þingi í kjölfar kosninganna 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 þingmaður, sem fær biðlaun, við starfi meðan þeirra nýtur
falla þau niður ef launin sem starfinu fylgja eru jafnhá, 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 kjörtímabilsins en sú venja hefur skapast að greiða öllum fyrrverandi 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 Þórðardóttir.
BÖS

¶!5 & ")¨,!5.
¥ ÖRJ¹ M¹NUÈI

¥ SEX M¹NUÈI

!NNA +RISTÅN 'UNNARSDËTTIR
$AGNÕ *ËNSDËTTIR
'UÈJËN (JÎRLEIFSSON
'UÈJËN «LAFUR *ËNSSON
'UNNAR ®RLYGSSON
*ËN 'UNNARSSON
-AGNÒS ¶ËR (AFSTEINSSON
-ÎRÈUR RNASON
3IGURJËN ¶ËRÈARSON
3IGURRËS ¶ORGRÅMSDËTTIR
3¾UNN 3TEF¹NSDËTTIR
6ALDIMAR ,EË &RIÈRIKSSON

$RÅFA (JARTARDËTTIR
'UÈMUNDUR (ALLVARÈSSON
'UÈRÒN ®GMUNDSDËTTIR
(ALLDËR "LÎNDAL
(J¹LMAR RNASON
*ËHANN RS¾LSSON
*ËN +RISTJ¹NSSON
*ËNÅNA "JARTMARZ
-ARGRÁT &RÅMANNSDËTTIR
2ANNVEIG 'UÈMUNDSDËTTIR
3IGRÅÈUR !NNA ¶ËRÈARDËTTIR
3ËLVEIG 0ÁTURSDËTTIR

Økoren WC-hreinsir

&LUGSLYSIÈ Å +AMERÒN BEINIR ATHYGLINNI AÈ FLUGÎRYGGI Å !FRÅKU

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

Flugslysahættan óvíða meiri

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

+%.¥! !0 Að fljúga hátt yfir sólbökuðum savannasléttum 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 farþegaflugvél 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 flugöryggisstofnunarinnar 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

392'*%.$52 3TJËRNVÎLD Å +AMERÒN BUÈU ¾TTINGJUM OG VINUM
ÖEIRRA SEM FËRUST TIL FUNDAR ÖAR SEM FARIÈ VAR YFIR M¹LIN
&2¡44!",!¨)¨!0

freistist flugfélögin um leið til að slaka á öryggiskröfum 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.
GB

3ËLVEIG *ËN OG 2ANNVEIG H¾TT

Birgir starfandi
forseti Alþingis
34*«2.-, Birgir Ármannsson,

F í t o n / S Í A
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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.

Ferskt úr kæli

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.

Knorr Vie
100% náttúrulegurr ávaxta- og grænmetisdrykkur
Enginn viðbættur
ur sykur
Engin viðbætt vítamín
tamín
efni
Engin rotvarnarefni
Engin litarefni
Engin bragðefni
Úr hverri flösku af Knorr Vie
fást 200 g af því besta
sta
tum
og hollasta úr ávöxtum
og grænmeti

- hrein fagmennska!

Grundargötu 61 • Grundarfir›i
Sími: 430 0000

Brekkustíg 39 • Njar›vík
Sími: 420 0000

Mi›ási 7 Egilsstö›um
Sími: 470 0000

Ármúla 23 Reykjavík
Sími: 510 0000

•

þingmaður Sjálfstæðisflokksins,
gegnir störfum forseta Alþingis
þar til þing
verður sett á ný.
Birgir er þriðji
varaforseti
þingsins en
forseti þess,
Sólveig Pétursdóttir, og fyrsti
og annar
")2')2
varaforseti, Jón
2-!..33/.
Kristjánsson og
Rannveig Guðmundsdóttir, létu
öll af þingmennsku á kjördag.
Þing kemur saman eftir að botn
hefur fengist í skipan ríkisstjórnar og stýrir aldursforseti þess –
Jóhanna Sigurðardóttir – fundi og
kjöri nýs þingforseta.
BÖS

•

r
Þú finnu
heftið
söfnunar
verslun!
í næstu

Strikamerkjaleikur Knorr
Þrír heppnir safnarar
fá 100.000 kr.
vöru-úttekt í Kringlunni,
hvorki meira
né minna!

$ANIR VEITA SÁRSTÎK VERÈLAUN

Besta hjúkrunarheimilið
$!.-®2+ 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 félagsmálaráherrann, í samstarfi við
danska dagblaðið BT, til samkeppni um besta hjúkrunarheimili
landsins og bárust þeim um
sjöhundruð tilnefningar. Viðurkenninguna hlaut hjúkrunarheimilið meðal annars vegna þess að
sérlega vel þykir hafa tekist til við
að mynda teymi af framúrskarandi
hæfu starfsfólki.
MHG

,®'2%',5&2¡44)2
6EIFUÈU LEIKFANGABYSSU
4VEIR MENN HAFA VERIÈ K¾RÈIR FYRIR AÈ
VEIFA LEIKFANGABYSSU FRAMAN Å MANN
¹ DR¹TTARVÁL ¹ ¶ORL¹KSHAFNARVEGI UM
HELGINA ,ÎGREGLA LAGÈI HALD ¹ BYSS
UNA OG TELST M¹LIÈ UPPLÕST

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

F í t o n / S Í A

í næsta sparisjóð og kynntu þér kosti þjónustunnar – reiknum dæmið saman.
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(LUTFALL SJ¹VARAFURÈA AF HEILDARVERÈM¾TI ÅSLENSKS VÎRUÒTFLUTNINGS L¾KKAR MILLI ¹RA

Minna magn en meiri verðmæti
prósentum hærra í fyrra en árið 2005.
Í fyrra voru fluttar út sjávarafurðir
af sjávarafurðum á síðasta ári samanfyrir 123,6 milljarða króna, samanborið við árið á undan, en verðmæti
borið við um 110 milljarða árið 2005.
útfluttra sjávarafurða jókst þó um 12,9
Eins og verið hefur eru löndin innan
prósent milli ára. Hlutfall sjávarafurða
Evrópska efnahagssvæðisins mikilaf heildarverðmæti vöruútflutnings fer
vægasta
markaðssvæðið
fyrir
lækkandi, úr 56,7 prósentum árið 2005 í
íslenskar sjávarafurðir. Árið 2006
51,1 prósent á síðasta ári.
voru fluttar þangað sjávarafurðir
Þetta kemur fram í riti Hagstofu
fyrir 97,5 milljarða króna, eða 78,4
Íslands um útflutning sjávarafurða sem
prósent af útflutningnum. Verðmætið
kom út í gær.
jókst um 14 prósent milli ára.
Flutt voru út 661 þúsund tonn af
6%2¨-4) ¶R¹TT FYRIR AÈ MINNA
Bretland er mikilvægasta viðsjávarafurðum á síðasta ári, samanMAGN SJ¹VARAFURÈA HAFI VERIÈ SELT
borið við 755 þúsund tonn árið áður, sem ÒR LANDI ¹ SÅÈASTA ¹RI SAMANBORIÈ skiptalandið, og kom fjórðungur af
er 12,4 prósenta samdráttur. Ekki hefur VIÈ ¹RIÈ ¹ UNDAN JËKST VERÈM¾TIÈ tekjum af útflutningi sjávarafurða í
fyrra frá Bretlandi. Annað mikilverið flutt út minna magn síðan árið ¹ MILLI ¹RA
&2¡44!",!¨)¨'6!
vægasta viðskiptalandið var Spánn,
1995.
en þaðan komu 11,4 prósent af tekjunum.
Þrátt fyrir þetta var verðmæti útflutningsins 12,9
BJ

ENNEMM / SIA / NM27698

3*6!2²46%'52 Minna magn var flutt út

$ËMUR H¾STARÁTTAR 0ËLLANDS ¹FALL FYRIR +ACZYNSKI

'ÎRAN 0ERSSON Å NÕJU STARFI

Umdeild lög ógild

Ráðgjafi hjá
einkafyrirtæki

0«,,!.$ !0 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.

GB

*!2/3,!7 +!#:9.3+) &ORS¾TISR¹ÈHERR

ANN HAFÈI EKKI SITT FRAM

&2¡44!",!¨)¨!0
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34/++(«,-52 !0 Göran Persson,
fyrrverandi forsætisráðherra
Svíþjóðar, hefur fengið vinnu sem
ráðgjafi hjá ráðgjafarfyrirtækinu 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 draumastarfsmanninn en hann hefur
reynslu úr viðskiptalífinu og lauk
tíu ára forsætisráðherraferli í
október og enn lengri formannsferli í sænska Jafnaðarmannaflokknum í mars.
LBB
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VEGNA ÖESS AÈ TJËN VORU FLEIRI FYRSTU ÖRJ¹
M¹NUÈI ¹RSINS EN REIKNAÈ VAR MEÈ
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+ASKËTRYGGINGAR H¾KKA
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15 prósenta
hækkun hjá TM
.%94%.$52 Iðgjöld frjálsra

Ferðaskrifstofa

Leyfishafi
Ferðamálastofu
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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.

bifreiðatrygginga, kaskó- og
framrúðutrygginga, hjá Tryggingamiðstöðinni (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.
BJ
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Kíktu á öll verkin á www.ms.is.

SÓMABAKKAR

PANTA‹U Í SÍMA 565 6000 / FRÍ HEIMSENDING*

*AFNAÈARMENN FËRU MEÈ SIGUR
AF HËLMI Å FYLKISÖINGKOSNINGUM Å
"REMEN HINU MINNSTA AF SEXT¹N
SAMBANDSLÎNDUM ¶ÕSKALANDS ,EIKAR
FËRU SVO AÈ *AFNAÈARMANNAFLOKKURINN
FÁKK   PRËSENT ATKV¾ÈA +RISTILEGIR
DEMËKRATAR   PRËSENT OG GR¾N
INGJAR   PRËSENT ¶ESSI ÒRSLIT OPNA
¹ ÖANN MÎGULEIKA AÈ JAFNAÈARMENN
SKIPTI UM STJËRNARSAMSTARFSFLOKK TAKI
GR¾NINGJA INN Å STAÈ KRISTILEGRA

,®'2%',5&2¡44)2
*Gildir a›eins ef panta› er fyrir meira en 3.000 kr.

Mjólk, andleg
næring á fernum!
Nánari uppl‡singar á somi.is

&ESTI SIG UTAN VEGAR
,ÎGREGLA ¹ 3UÈURNESJUM GËMAÈI Å
G¾R ÎKUMANN SEM ËK UTAN VEGAR
SKAMMT FR¹ 2EYKJANESVITA ®KUMAÈ
URINN HAFÈI ¾TLAÈ AÈ STYTTA SÁR LEIÈ
EN EKKI VILDI BETUR TIL EN SVO AÈ HANN
SÎKK Å JARÈVEGINN OG FESTI SIG SVO KYRFI
LEGA AÈ KALLA ÖURFTI ¹ BJÎRGUNARSVEIT TIL
ÖESS AÈ N¹ BIFREIÈINNI UPP
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6IÈBRÎGÈ FJ¹RM¹LAMARKAÈARINS EFTIR KOSNINGAR TIL !LÖINGIS

Úrvalsvísitalan setur met

&,«¨ ¥ 34 ,/5)3 -ISSISSIPPIFLJËT Å
"ANDARÅKJUNUM HEFUR VERIÈ Å MIKLUM
HAM UNDANFARIÈ 3KAMMT FR¹ BAKKA
FLJËTSINS Å 3T ,OUIS STENDUR ÖESSI STYTTA
SEM KASTAR KVEÈJU ¹ÈUR EN HÒN SEKKUR
ALVEG ¹ KAF
&2¡44!",!¨)¨!0

6INNUMARKAÈUR

6)¨3+)04) Úrvalsvísitala Kauphallarinnar hækkaði um rúmt prósent í gær eftir að niðurstöður
þingkosninga lágu fyrir.
Vísitalan endaði í 7.932 stigum í
fyrsta sinn, á degi þar sem fjórtán félög hækkuðu en þrjú lækkuðu. Fimm félög hækkuðu um tvö
prósent eða meira en það voru
Atorka Group (+8,4 prósent),
Teymi (+5,3 prósent), Hf. Eimskipafélagið (+4,4 prósent), Marel
(+2,4 prósent) og 365 hf. (+2,0 prósent).
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, sérfræðingur hjá Greiningu Glitnis,
segir að fjárfestar hafi tekið
úrslitum kosninga með jákvæðum hætti þótt enn sé óvissa um
hverjir leiði næstu ríkisstjórn.
„Þróunin á hlutabréfamarkaðnum gefur til kynna að fjárfestar 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 verðmatsgreiningar.“
Krónan styrkist einnig um
hálft prósent eftir töluverðar sveiflur á gjaldeyrismarkaði í síðustu
viku.
Stóð gengisvísitalan í 116,35 stigum og hefur krónan því styrkst um
• Kreditkortanotkun
níu prósent frá
• Viðskiptavinir í Vildarþjónustu*
ársbyrjun.
Úrvalsvísitalan
• Bílalán hjá Glitni Fjármögnun
hefur hins vegar
• Viðbótarlífeyrissparnaður
hækkað um 23,7
prósent á árinu.
• Eignastýring

SVONA SAFNAR ÞÚ
GLITNISPUNKTUM

SJ¹ SÅÈU  

EÖA

(ERFERÈ AUSTURRÅSKRA YFIRVALDA

Raungreinafólk 40 teknir vegna
vantar verulega barnakláms
6)..5-!2+!¨52 Raungreinafólk

!534522¥+) !0 Lögreglan í

vantar bagalega á íslenskan
vinnumarkað. Magnús Ingi
Óskarsson, deildarstjóri hjá
hugbúnaðarfyrirtækinu Calidris,
telur að töluvert
vanti af verkfræðimenntuðu fólki og
einnig fólki úr
sérhæfðum
raungreinum, til
-!'.²3 ).')
dæmis efnafræð«3+!233/.
ingum. Þetta kom
fram nýlega á fundi hjá Framtíðarlandinu.
„Það er alveg klárlega gríðarlega mikil þörf fyrir topp raungreinamenntun 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 samkeppni“ við 200 milljónir þekkingarverkamanna í Asíu.
GHS

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 barnaklámhring sem flett var ofan af í
febrúar síðastliðnum og teygði
sig til 77 landa, þar á meðal
Íslands.
SDG

• Einkabankaþjónusta
• Tryggingar hjá Sjóvá
og margt fleira

,®'2%',5&2¡44)2
3LASAÈIST VIÈ ¹REKSTUR
%INN VAR FLUTTUR ¹ SLYSADEILD EFTIR
HARÈAN ¹REKSTUR TVEGGJA BÅLA ¹ +ORP
ÒLFSSTAÈAVEGI Å G¾RMORGUN "ÅLARNIR
KOMU ÒR GAGNST¾ÈRI ¹TT OG VIRÈ
IST SEM ANNAR ÖEIRRA HAFI FARIÈ YFIR ¹
ÎFUGAN VEGARHELMING -EIÈSL MANNS
INS VORU EKKI TALIN ALVARLEG

-«4-,!.$) "/2).. ²4 ,ÎGREGLUÖJËNAR BERA EINN MËTM¾LENDA SEM SLASAÈIST Å
¹TÎKUNUM ÒT UM EITT AF HLIÈUM +RISTJANÅU
&2¡44!",!¨)¨!0

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.

ÁRSFUNDUR 2007
Ársfundur Sameina›a lífeyrissjó›sins ver›ur haldinn
fimmtudaginn 24. maí 2007, kl. 16.00, á Nordica hotel,
Su›urlandsbraut 2, Reykjavík.
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
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
Borgartún 30 • 105 Reykjavík • S. 510 5000
mottaka@lifeyrir.is • lifeyrir.is

+!50-!..!(®&. Átök brutust út í
fríríkinu Kristjaníu í Kaupmannahöfn 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.
Mótmælendurnir eru bæði úr röðum íbúa
Kristjaníu og utanaðkomandi
fólks, þar á meðal hópur grímuklæddra ungmenna sem stóð
fyrir mótmælum þegar Ungdómshúsið í Kaupmannahöfn var
rýmt í vetur.
Mótmælendurnir reistu götuvígi 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 miðbæjarkjarnanum í Kristjaníu, á svæðinu 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 mannlaust. Samkvæmt dönskum fjölmiðlum 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 lögreglunnar í Kaupmannahöfn, hissa á
þeim hörðu móttökum sem lögreglan fékk í gær, þegar húsið
var rifið: „Þeir hefðu frekar
getað glaðst yfir því að við
komum og fjarlægðum þetta
ónotaða hús.“
GUDSTEINN FRETTABLADIDIS
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RIÈ  LAGÈI HËPUR FËLKS UNDIR SIG YFIRGEFNAR HERBÒÈIR ¹ +RISTJ¹NS
HÎFN Å +AUPMANNAHÎFN OG STOFNAÈI ÖAR FRÅRÅKI SEM ¹TTI AÈ VERA SJ¹LFST¾TT
SV¾ÈI UTAN ¹HRIFASVIÈS DANSKRA STJËRNVALDA ¥BÒARNIR ERU NÒ UM  TALS
INS OG REKA ÖAR ATVINNUSTARFSEMI AF ÕMSU TAGI EINKUM VEITINGAREKSTUR OG
HANDVERKSIÈNAÈ +RISTJANÅA ER ORÈINN EINN AF VINS¾LLI ¹FANGASTÎÈUM FERÈA
MANNA Å +AUPMANNAHÎFN EN HEFUR JAFNAN VERIÈ STJËRNVÎLDUM ÖYRNIR Å
AUGUM

GÓÐIR VIÐSKIPTAVINIR
GÓÐIR PUNKTAR

VILDAR
KLÚBBUR

DÆMI UM
Viðskiptavinur með 200.000 kr.
kreditkortanotkun á mánuði,
í Gullvild, með bílalán, viðbótarlífeyrissparnað og tryggingar
hjá Sjóvá, safnar um
42.000 punktum á ári.

HVÍTA HÚSIÐ / SÍA 8131

GLITNIS

GLITNISPUNKTASÖFNUN

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

NÝJUNG Í BANKAVIÐSKIPTUM
NÝJUNG Í BANKAVIÐSKIPTUM

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.

Vildarklúbbur Glitnis margborgar sig ... punktur!
* Viðskiptavinir í Vild, Gullvild, Platínum og Námsvild.

Kynntu þér málið á www.glitnir.is, í næsta útibúi eða hjá Þjónustuveri í síma 440 4000.

ÍSLENSKA / SIA.IS

www.urridaholt.is

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

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.
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íbúðagerð fyrir alla aldurshópa - Einbýlishús - Raðhús - Fjölbýlishús - Nálægt helstu umferðaræðum - Umhverfisvænar skipulagslausnir - Barnvænt hverfi
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„ ORÐRÉTT“

Undirbýr komu 400 gesta á ráðstefnu

Stjórnin fallin

Hið saklausa Ísland

b¶ESSI RÅKISSTJËRN ER AUÈVITAÈ
FALLIN ÖËTT HÒN HANGI INNI
T¾KNILEGA SÁÈ ¶JËÈIN
HAFNAÈI HENNI OG SÁRSTAKLEGA
&RAMSËKNARFLOKKNUMm

b M¹LI AUÈHRINGA ER ¥SLAND
EKKI LAND HELDUR ËDÕRT ORKU
SV¾ÈI OG LITIÈ ¹ R¹ÈHERRANA
SEM BARNALEGA EINFELDNINGA
SEM AUÈVELT ER AÈ EIGA VIÈm
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Farsæl
niðurstaða
b¡G TEL AÈ ÖAÈ HAFI
VERIÈ EÈLILEGA STAÈ
IÈ AÈ ÖESSU M¹LI
¶ESSU FËLKI VAR
BOÈIN AÈSTOÈ VIÈ
AÈ KOMAST ANNAÈ
OG ENGUM ÖVING
UNUM BEITT HELD
%,,)¨) 6)'.)33/.
UR ÖAU STUDD TIL
"¾JARSTJËRI Å 6EST
AÈ KOMAST ÖANG
MANNAEYJUM
AÈ SEM ÖAU VILDU
VERA ¡G TEL ÖETTA BARA VERA EÈLILEGA
FRAMVINDU M¹LSINS %NGINN ÖEIRRA
HAFÈI ËSKAÈ EFTIR LANDVISTARLEYFI MÁR
VITANLEGA EÈA HAFÈI HÁR FASTA VINNU
EÈA HUGÈIST DVELJA HÁR SEM FERÈA
MAÈUR /G ÖAU LEITUÈU EFTIR AÈSTOÈ
VIÈ AÈ KOMAST ANNAÈ ¡G TEL AÈ ÖETTA
HAFI VERIÈ FARS¾L NIÈURSTAÈAm

b¡G ER AÈ VINNA AÈ UNDIRBÒNINGI NORR¾NA
SAGNFR¾ÈINGAÖINGSINS SEM VERÈUR HALDIÈ Å
(¹SKËLA ¥SLANDS  TIL  ¹GÒST N¾STKOMANDI m
SEGIR %INAR (REINSSON SAGNFR¾ÈINGUR OG
FRAMKV¾MDASTJËRI .ORR¾NA SAGNFR¾ÈINGA
ÖINGSINS Å ¹R b¶ETTA ER ST¾RSTA R¹ÈSTEFNA
SEM NOKKURN TÅMA HEFUR VERIÈ HALDIN
UM SAGNFR¾ÈI OG FORTÅÈARRANNSËKNIR
¹ ¥SLANDI ¶ETTA ER  NORR¾NA SAGN
FR¾ÈINGAÖINGIÈ SEM HALDIÈ ER OG Å
ANNAÈ SINN SEM ÖAÈ ER HALDIÈ HÁR
¹ ¥SLANDI ¶AÈ VAR SÅÈAST HALDIÈ HÁR
¹ LANDI ¹RIÈ  OG VERÈUR EKKI
HALDIÈ HÁR AFTUR FYRR EN Å FYRSTA LAGI
¹RIÈ m 9FIR  FYRIRLESARAR VERÈA
¹ ÖINGINU OG AÈ SÎGN %INARS
ER ÖINGIÈ MIKILL MENNINGAR
VIÈBURÈUR b-¹LSTOFURNAR
ERU H¹TT Å FIMMTÅU OG FJALLA
UM N¹NAST ALLT SEM MAÈUR

GETUR L¹TIÈ SÁR DETTA Å HUG VARÈANDI RANNSËKNIR
ÒR FORTÅÈINNI ALLT FR¹ ÖÕÈINGU VINSKAPAR FYRIR PËL
ITÅSK SAMBÎND ¹ MIÈÎLDUM YFIR Å ÖAÈ HVERNIG
AUGLÕSINGAR OG MATARGERÈ OG ANNAÈ HAFA ¹HRIF ¹
HVERNIG VIÈ UPPLIFUM HIÈ ËKUNNUGA ¥ KRINGUM
ÖETTA ALLT SAMAN ER MIKIÈ OG STËRSKEMMTI
LEGT FÁLAGSLÅF %F VEL ER AÈ ÖESSU STAÈIÈ M¹
BÒAST VIÈ AÈ ÖARNA VERÈI YFIR  GESTIR
6IÈ MUNUM N¹NAST LEGGJA UNDIR OKKUR
ALLT H¹SKËLASV¾ÈIÈ MEÈAN ¹ ÖESSU
STENDUR ¶ETTA ER EINSTAKT T¾KIF¾RI FYRIR
ALLA SEM HAFA ¹HUGA ¹ ÅSLENSKRI SAGN
FR¾ÈI EÈA BARA SAGNFR¾ÈI YFIR HÎFUÈ
TIL AÈ KYNNAST ÖVÅ HVAÈ ER AÈ GER
AST ÒTI Å HINUM STËRA HEIMI ÖVÅ
ÖAÈ ER EKKI FYRIRSJ¹ANLEGT
AÈ SVONA STËR R¹ÈSTEFNA
VERÈI HALDIN AFTUR HÁR ¹
LANDI ¹ N¾STU TUTTUGU
TIL ÖRJ¹TÅU ¹RUMm
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N (VÅTA HÒSIÈ Å 7ASHINGTON
AÈSETUR BANDARÅSKRA FORSETA Å YFIR
 ¹R VIRÈIST SM¹TT ÖEGAR ÖAÈ
ER SKOÈAÈ ÒR FJARL¾GÈ ¶AR LEYNIST
ÖË ÕMISLEGT ENDA TELST HÒSIÈ SEX
H¾ÈIR ÖAR AF ÖRJ¹R NEÈANJARÈ
AR ¶AR ER H¾GT AÈ HAFA ÕMISLEGT
FYRIR STAFNI %F GESTUM FER AÈ LEIÈ
AST EFTIR AÈ HAFA RÎLT UM HERBERG
IN  OG SKOÈAÈ BAÈHERBERG
IN  GETA ÖEIR SKELLT SÁR Å TENNIS
FELLT KEILUR HORFT ¹ BÅËMYNDIR
Å FULLKOMNUM SAL FARIÈ Å SUND
EÈA PÒTTAÈ
¹ PÒTTVELLI
HÒSSINS %N
BARA EF HÒS
R¹ÈANDI
LEYFIR

Sauðburður langt kominn
Sauðburður er hafinn. Ein ærin var að því
komin að bera á bænum Brekku í Eyjafjarðarsveit 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.“
INDIANA FRETTABLADIDIS
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Tekur ekki
beinan þátt
2¾TT HEFUR VERIÈ UM MÎGULEGA
MINNIHLUTASTJËRN UNDANFARNA DAGA
%R Ö¹ ¹TT VIÈ AÈ 6INSTRI GR¾NIR OG
3AMFYLKING
MYNDI STJËRN
OG &RAMSËKN
bVERJI HANA
FALLIm ²LFAR
(AUKSSON ER
STJËRNM¹LA
FR¾ÈINGUR
(VAÈ ÖÕÈIR
AÈ VERJA
STJËRN FALLI
b¶AÈ ÖÕÈIR
AÈ Å STAÈINN
FYRIR AÈ TAKA
VIRKAN Ö¹TT
Å RÅKISSTJËRN
²,&!2 (!5+33/.
LÕSIR VIÈKOM
3TJËRNM¹LAFR¾ÈINGUR
ANDI FLOKKUR
YFIR HLUTLEYSI VIÈ STJËRNINA OG KEMUR
ÖANNIG Å VEG FYRIR AÈ LÕST SÁ VAN
TRAUSTI ¹ HANA ¶ANNIG N¾R FLOKKUR
INN SÅNUM ¹HRIFUM INN Å STJËRNINA
¹N ÖESS AÈ TAKA BEINAN Ö¹TT Å HENNI
(ANN LOFAR ÖVÅ AÈ VERJA HANA FALLIm
%R ÖETTA ALGENGT STJËRNARFYRIR
KOMULAG
b¶ETTA FYRIRKOMULAG ER ÖEKKT ¹
.ORÈURLÎNDUNUM Å .OREGI 3VÅ
ÖJËÈ OG $ANMÎRKU ¶AR ER HUG
MYNDAFR¾ÈI FLOKKANNA YFIRLEITT STERK
ARI EN HÁR OG MINNI VALDAPËLITÅK
¶¹ LÅTA FLOKKARNIR ÖANNIG ¹ AÈ ÖEIR
VILJA FREKAR FRÅA SIG ¹BYRGÈ ¹ STJËRNAR
ATHÎFNUM EN AF ÖVÅ VIÈKOMANDI
STJËRNARFLOKKUR ER SK¹STI FLOKKURINN
Ö¹ VEITA ÖEIR STJËRNINNI HLUTLEYSIm

!LÖINGI ER MEÈ ELSTU STARFANDI ÖINGUM HEIMS
5NDIRBÒNINGUR AÈ STOFNUN ÖINGSINS ER TALINN
HAFA VERIÈ ¹ ¹RUNUM  TIL  !LÖINGI STARF
AÈI SEM LÎGGJAFARSAMKOMA OG ¾ÈSTI DËM
STËLL LANDSINS ÖAR TIL ¹ ¹RUNUM   ÖEGAR
¥SLENDINGAR SAMÖYKKTU 'AMLA S¹TTM¹LA OG
GENGU .OREGSKONUNGI ¹ HÎND ,ÎGGJAFARVALD
VAR Å HÎNDUM KONUNGS OG !LÖINGIS SAMEIGIN
LEGA EINKUM KONUNGS RIÈ  AFSÎLUÈU ¥S
LENDINGAR SÁR SVO SJ¹LFSTJËRN Å
HENDUR KONUNGI MEÈ +ËPA
VOGSSAMNINGI ¶ING
HALDI LAUK ¹ ¶INGVÎLL
UM ¹RIÈ  EN ,ÎG
RÁTTA KOM ÖË SAMAN
Å (ËLAVALLASKËLA Å
2EYKJAVÅK ¹RIÈ  OG
 !LÖINGI VAR LAGT
AF HINN  JÒNÅ 

(VERNIG VAR !LÖINGI ENDURREIST
$ANAKONUNGUR GAF HINN  MARS  ÒT TIL
SKIPUN UM ENDURREISN !LÖINGIS &YRSTU KOSN
INGARNAR FËRU FRAM ¹RI SÅÈAR OG ÖING KOM Å
FYRSTA SKIPTI SAMAN ¹ ENDURREISTU !LÖINGI
HINN  JÒLÅ  %NDURREIST !LÖINGI STARFAÈI
FYRST UM SINN Å ,ATÅNUSKËLANUM NÒ -ENNTA
SKËLINN Å 2EYKJAVÅK  RIÈ  FLUTTI !LÖINGI
SVO Å SITT NÒVERANDI HÒSN¾ÈI Å !LÖINGISHÒS
INU VIÈ !USTURVÎLL
RIÈ  VAR ÖINGI SKIPT Å TV¾R
DEILDIR EFRI OG NEÈRI
DEILD ¶INGMENN
VORU Ö¹  OG Å
EFRI DEILD SAT ÖRIÈJ
UNGUR ÖINGMANNA
EÈA  ÖING
MENN 3AMEIGIN
LEGIR FUNDIR ÖING

MANNA BEGGJA DEILDA NEFNDUST SAMEINAÈ !L
ÖINGI RIÈ  VAR ÖINGMÎNNUM FJÎLGAÈ UM
FJËRA OG VORU Ö¹  6IÈ STJËRNARSKR¹RBREYT
INGARNAR  VAR KONUNGSKJÎR ÖINGMANNA
FELLT NIÈUR OG TEKIÈ UPP LANDSKJÎR ÖAR SEM ALLT
LANDIÈ VAR EITT KJÎRD¾MI RIÈ  VAR ÖING
MÎNNUM FJÎLGAÈ Å  OG Ö¹ VAR ¹KVEÈIÈ AÈ !L
ÖINGI K¾MI SAMAN ¹RLEGA RIÈ  VAR ÖING
MÎNNUM AFTUR FJÎLGAÈ NÒ UM  EÈA Å 
RIÈ  VAR ÖEIM SVO FJÎLGAÈ Å  ¶¹ VAR
LANDIÈ  KJÎRD¾MI RIÈ  VAR LANDINU
SKIPT UPP Å ¹TTA KJÎRD¾MI MEÈ HLUTFALLSKOSN
INGU AUK  UPPBËTARÖINGS¾TA ¶INGMÎNN
UM VAR AFTUR FJÎLGAÈ NÒ Å  RIÈ  VAR
ÖINGMÎNNUM FJÎLGAÈ Å  OG ¹RIÈ  VORU
DEILDIRNAR TV¾R EFRI OG NEÈRI DEILD SAMEINAÈ
AR +JÎRD¾MASKIPAN VAR SVO BREYTT ¹RIÈ 
MEÈ STJËRNARSKR¹RBREYTINGU OG KJÎRD¾MUNUM
F¾KKAÈ Å SEX

Framsóknarmenn ráðvilltir
Líf ríkisstjórnarinnar
ræðst af vilja framsóknarmanna. 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 Framsóknarflokksins, varði gærdeginum í samtöl við áhrifamenn í
flokknum. Ráðherrar flokksins
hittust síðdegis og þingflokkurinn
kom saman í gærkvöldi. Viðfangsefnið var aðeins eitt, að meta stöðu
flokksins í ljósi kosningaúrslitanna. Forystumenn Framsóknar
hafa oft staðið í sömu sporum en
nú er verkefnið stærra og viðkvæmara en oftast áður. Sjálf
framtíð flokksins er undir.
Jón og Guðni Ágústsson varaformaður eru sammála um mikilvægi þess að heyra í grasrótinni.
Það sé í raun hennar – hins
almenna flokksmanns – að skera
úr um hvernig byggja eigi flokkinn upp að nýju.

+OSTIR OG GALLAR VIÈ ALLA MÎGULEIKA
Eftir samtöl við tugi áhrifamanna
innan Framsóknarflokksins í gær
er niðurstaðan sú að framsóknarmenn vita ekki hvað sé best í stöðunni. 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 Sjálfstæðisflokkinn áfram, taka þátt í

+ANADÅSKIR G¾ÈA NUDDPOTTAR
R¹
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(VAÈ ER ÖAÈ MIKILV¾GASTA Å LÅÙNU ÖÅNU
HEILSANEKKI SATT
FJÎLSKYLDANEKKI SATT
3AMEINAÈU ÖESSA  BESTU KOSTI Å LÅÙ ÖÅNU OG VELDU !RCTIC 3PAS

,¾KJARGÎTU  o  (AFNARFJÎRÈUR o 3ÅMI   o WWWSPAKONGENIS
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!NDRÒMSLOFTIÈ VAR EFTIR ÖVÅ

nýrri ríkisstjórn með öðrum flokkum 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.

&ORMAÈURINN ¹HRIFALÅTILL UTAN ÖINGS
Sú staðreynd að formaður Framsóknarflokksins 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.
+OM ÖEIM ¹ ËVART
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. Fylgishrunið blasti við enda skoðanakannanir allar á einn veg þó
rokkað hafi á nokkrum prósentum
til og frá. Flokksmenn virðast hafa
haldið í þá bjargföstu trú að mæling á fylgi Framsóknarflokksins í
skoðanakönnunum
væri
ekki
marktæk.
6IÈR¾ÈUR Å TR¹SSI VIÈ YFIRLÕSINGAR
Það kemur einnig sumpart á óvart
að framsóknarmenn skuli yfir
höfuð eiga í viðræðum við sjálfstæðismenn um áframhaldandi
samstarf. Forystumenn flokksins,

&2¡44!",!¨)¨(2®..

þar á meðal Jón Sigurðsson, höfðu
jú gefið það út fyrir kosningar að
ef fylgið yrði lágt yrði ekki af ríkisstjórnarþátttöku 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.

«LÅK STAÈA FORMANNA
Staða formanna stjórnarflokkanna 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 Sjálfstæðisflokks.
Þingflokkur Sjálfstæðisflokksins 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 stjórnarsamstarf. 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 Samfylkingunni væri fólkið.

6IÈEYJARSTJËRN MEÈ EINS MANNS
MEIRIHLUTA
Margir hafa velt vöngum yfir því
hvort ríkisstjórn með eins manns
meirihluta sé á vetur setjandi.
Fordæmi eru fyrir slíku því Viðeyjarstjórnin naut slíks meirihluta
á tveimur af þeim þremur kjörtímabilum sem hún starfaði. Ekki
er annað vitað en að innan þingflokka núverandi stjórnarflokka
sé málefnaleg samstaða; í það
minnsta varð hvorki vart málefnaágreinings samflokksmanna í
prófkjörum né í sjálfri kosningabaráttunni.
4ÅMINN EKKI ENDALAUS
Þó að Geir H. Haarde hafi margsinnis sagt að viðræður þeirra Jóns
fari ekki fram innan sérstakra
tímamarka má ljóst vera að myndun 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.
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LS merkjum
VALS
fyrir þig að gera góð kaup á ÚRVA
32" LCD sjónvarp
LOEWE Concept 32 DVB
40" LCD sjónvarp
Samsung LE40S71BX
VERÐ: 249.900 KR.

TILBOÐSVERÐ: 199.900 KR.

Upplausn: 1366 x 768
6,4 miljarðar lita
Hlutföll: 16:9 (breiðtjald)

15" LCD sjónvarp
Samsung LE15S51B

32" LCD sjónvarp
LOEWE Xelos A 32 Antracit

Upplausn: 640 x 480
Birta: 450 cd/m2
Sjónarhorn: 160°/160°
Hlutföll: 4:3

Upplausn: 1366 x 768
Birta: 450 cd/m2
Hlutföll: 16:9 (breiðtjald)

VERÐ: 49.900 KR.

TILBOÐSVERÐ: 39.900 KR.

VERÐ: 299.900 KR.

Upplausn: 1366 x 768
Hlutföll: 16:9 (breiðtjald)
Innbyggður 2 x 40 W hljóðmagnari

VERÐ: 239.900 KR.

TILBOÐSVERÐ: 139.900 KR.

TILBOÐSVERÐ: 159.900 KR.

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.
VERÐ: 89.900 KR.

TILBOÐSVERÐ: 79.900 KR.

LC-37GD8E 37" VERÐ: 219.900 KR.

VERÐ FRÁ 14.990 KR.

TILBOÐSVERÐ: 184.900 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.
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 ÁÐUR: 36.900 KR.

VERÐ ÁÐUR: 16.900 KR.

LÆKKAÐ VERÐ: 29.900 KR.

LÆKKAÐ VERÐ: 14.900 KR.

VERÐ: 35.900 KR.

VERÐ 29.900 KR.

TILBOÐSVERÐ: 28.900 KR.

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

NIKON Coolpix S5

NIKON Coolpix S10

6.0 milljón pixlar

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

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: 49.900 KR.

VERÐ: 46.900 KR.

VERÐ: 46.900 KR.

VERÐ: 46.900 KR.

TILBOÐSVERÐ: 39.900 KR.

TILBOÐSVERÐ 35.900 KR.

TILBOÐSVERÐ 29.900 KR.

TILBOÐSVERÐ: 33.900 KR.

FANGAÐU AUGNABLIKIÐ með
OLYMPUS FE-170

OLYMPUS mju740

OLYMPUS mju750

6,0 milljón pixlar

VEÐURVARIN
7.1 milljón pixlar

7.1 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

VERÐ: 69.900 KR.

VERÐ: 15.900 KR.

TILBOÐSVERÐ 54.900 KR.

TILBOÐSVERÐ 10.900 KR.

VERÐ: 33.900 KR.

TILBOÐSVERÐ 24.900 KR.

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

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

VERÐ: 36.900 KR.

TILBOÐSVERÐ 27.900 KR.

Pioneer RCS-606

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,

VERÐ: 129.900 KR.

TILBOÐSVERÐ: 99.900 KR.

VERÐ: 114.900 KR.

TILBOÐSVERÐ: 79.900 KR.

VERÐ: 65.900 KR.

VERÐ: 39.900 KR.

VERÐ: 139.900 KR.

TILBOÐSVERÐ: 49.900 KR.

TILBOÐSVERÐ: 29.900 KR.

TILBOÐSVERÐ: 99.900 KR.

Sjá nánar á www.ormsson.is

heimabíókerfi með upptöku 5.1 rása
heimabíókerfi með DVD upptökutæki
og innbyggðum hörðum disk
160GB harður diskur / 600W
(6 x 100W RMS)
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'ALLARNIR VIÈ ÅSLENZKA KOSNINGAKERFIÈ

Landið eitt
kjördæmi
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msir hafa orðið til þess, eftir nýafstaðna sviptingasama
kosninganótt, að halda því fram að meinlegir gallar séu á íslenzka kosningakerfinu. „Úrslitin varpa ljósi á það hversu
kosningakerfið er gallað,“ tjáði Baldur Þórhallsson stjórnmálafræðingur Fréttablaðinu. Jöfnunarmannahringekjunni 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 atkvæða í Reykjavíkurkjördæmi norður og fjóra þingmenn kjörna, en
Samfylkingin 29,2 prósent og fimm þingmenn, þar af tvo jöfnunarmenn. 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 ríkisstjórnarflokkanna náðist út á minnihluta atkvæða, 48,3 prósent.
Annar meintur galli sem Ómari Ragnarssyni, formanni Íslandshreyfingarinnar, varð tíðrætt um í kosningasjónvarpsumræðum, er
að fimm prósenta heildaratkvæðaþröskuldurinn væri ósanngjarn og
ólýðræðislegur.
Þorkell Helgason, stærðfræðingur og orkumálastjóri sem er aðalhöfundur kosningakerfisins, segir það aldrei geta verið fullkomið.
Það er rétt og vert að hafa í huga samanburðinn á íslenzka hlutfallskosningakerfinu við kosningakerfi annarra viðurkenndra lýðræðisríkja.
Í Bretlandi, þar sem meirihlutakosningakerfi í stað hlutfallskerfis er við lýði, er það alvanalegt að drjúgur meirihluti þingsæta
náist út á minnihluta atkvæða. Það helgast af einmenningskjördæmaskipulaginu, 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 hlutfallskosningakerfum. Í þingkosningunum í Tyrklandi árið 2002 fékk núverandi stjórnarflokkur, Réttlætis- og þróunarflokkur Erdogans forsætisráðherra, 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 Tyrklandi 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 þjóðþings, ef á því starfa margir tveggja til fimm manna þingflokkar.
Eins og Baldur Þórhallsson bendir á er ein augljós lausn á göllunum 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 heildaratkvæðamagn yrði miklu einfaldari í framkvæmd en í núverandi
kerfi með sex kjördæmum.
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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!

*¹ ¥SLAND ER LÅTIÈ
*ËNÅNA "ENEDIKTSDËTTIR BENDIR ¹
HVAÈ ¥SLAND ER EINSTAKLEGA LÅTIÈ ¹
HEIMASÅÈU SINNI %INS OG KUNNUGT
VARÈ FYRIR HELGI HVATTI *ËHANNES
*ËNSSON KENNDUR VIÈ "ËNUS KJËS
ENDUR 3J¹LFST¾ÈISFLOKKSINS TIL AÈ
STRIKA "JÎRN "JARNASON ÒT AF LISTAN
UM +JÎRNEFND 2EYKJAVÅKUR SUÈUR
MUN SVO ¹ N¾STU DÎGUM VÅSA ÒT
STRIKUNUM TIL LANDSKJÎRSTJËRNAR
ÖEGAR ÒTSTRIKANIR HAFA VERIÈ
REIKNAÈAR ÒT ¥ LANDSKJÎRSTJËRN
SITUR SEM FORMAÈUR 'ESTUR
*ËNSSON NOKKUR ¶ANNIG
VILL TIL AÈ S¹ SAMI 'ESTUR
*ËNSSON VAR VERJANDI
*ËNS SGEIRS *ËHANN
ESSONAR Å "AUGSM¹L
INU ENDALAUSA OG HEFUR

NOKKRUM SINNUM VAKIÈ UPP SPURN
INGAR UM H¾FI "JÎRNS SEM DËMS
M¹LAR¹ÈHERRA Å LJËSI UMM¾LA R¹È
HERRANS

4AKK *ËN "ALDVIN
"¾ÈI ®SSUR 3KARPHÁÈINSSON OG ¶ËR
UNN 3VEINBJARNARDËTTIR VILDU bÖAKKAm
¥SLANDSHREYFINGUNNI Å G¾R FYRIR AÈ
HAFA TEKIST AÈ VERJA RÅKISSTJËRNINA FR¹
FALLI (VORUGT SEGIR ÖAÈ UPPH¹TT
EN V¾NTANLEGA ERU ÖAU B¾ÈI
p SVO OG FLEIRA SAMFYLKINGARFËLK
p AÈ HUGSA FYRRUM KRATALEIÈ
TOGANUM *ËNI "ALDVINI
(ANNIBALSSYNI ÖEGJANDI
ÖÎRFINA %FTIR AÈ HAFA
ÒTHÒÈAÈ 3AMFYLKING
UNNI OG HVATT TIL MYND
UNAR NÕS STJËRNM¹LAAFLS

SNÁRIST HANN AFTUR ¹ SVEIF MEÈ 3AM
FYLKINGU OG FUNDAÈI Å KOSNINGABAR
¹TTUNNI MEÈ FLOKKNUM  LOKASPRETT
INUM FANN HANN HINS VEGAR ÖÎRF HJ¹
SÁR TIL AÈ STYÈJA «MAR 2AGNARSSON OG
SINN GAMLA VIN *AKOB &RÅMANN -AGN
ÒSSON OG HVATTI FËLK TIL AÈ KJËSA ¥S
LANDSHREYFINGUNA %F EINHVER HEFUR
SVARAÈ KALLINU ER ËLÅKLEGT AÈ ÖAR SÁ
UM KJËSENDUR 3J¹LFST¾ÈISFLOKKSINS
AÈ R¾ÈA .OKKRUM HEFUR DOTT
IÈ Å HUG HVORT EKKI SÁ RÁTT FYRIR
3AMFYLKINGUNA AÈ SENDA *ËN
"ALDVIN ÒR LANDI NOKKRUM
M¹NUÈUM FYRIR N¾STU
KOSNINGAR LÅKT OG SAGT ER
AÈ 3J¹LFST¾ÈISFLOKKURINN
GERI VIÈ (ANNES (ËLM
STEIN 'ISSURARSON
SVANBORG FRETTABLADIDIS

Hreyfingarlaust Ísland
K

osningakvöldið var fagurt en
nóttin nöpur. Undir morgun
var komið sannkallað gluggaveður.
Og gluggaúrslit í alþingiskosningum. Þau sýnast góð en eru vond.
Sjálfstæðisflokkur og Vinstri
græn unnu sigra, Samfylking
varnarsigur, Frjálslyndir stóðu í
stað og Íslandshreyfing var ósýnileg. Framsókn löskuð.
Þetta eru hálfgerð hvorki né úrslit. Hreyfingarlaust Ísland í boði
Íslandshreyfingarinnar. 6000 atkvæði féllu dauð og því varð vilji
þjóðarinnar ekki skýr, nema hvað
Framsókn varðar. Stjórnin hélt,
en samt ekki. Stjórnarandstaðan 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 Íslandshreyfingarinnar 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 Frjálslynda um borð. Vinstri græn stinga
upp á minnihlutastjórn í boði
Framsóknar undir forystu Samfylkingar. Kannski er það rökréttasta niðurstaða kosninganna. VG
vann stærsta sigurinn og á því rétt
á stjórnarsetu um leið og Framsókn drægi sig réttilega í hlé, án
þess þó að verða áhrifalaus.
Ingibjörg Sólrún gæti líka myndað „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 nútímavæða Ísland, stokka upp landbúnaðarkerfið og sigla í átt að
evru. Þessi leið hlýtur þó að teljast áhættusöm fyrir Samfylking-
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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 „hræðileg“ og var í kjölfarið skammaður 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 eitthvað bogið við það síðarnefnda? Ef
Framsókn hefði fengið 11 atkvæðum 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 fjölskyldunum á barmi örvæntingar
fram undir morgun? Í svefnrofunum heyrði ég að Samúel Örn Erlingsson væri kominn inn, fyrir
Framsókn í Kraganum. Hann datt
reyndar aftur út áður en yfir lauk,
en greina mátti furðu í rödd fréttamannsins þegar hann sagði frá því
að Framsókn hefði tapað helmingnum 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 sérhverri 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 nefnilega svo sauðtrúir „flokknum
sínum“ að þeim verður lítið haggað. 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 afsagnarsök. Jón er greindur og
góður maður en hann talar enn eins
og embættismaður. Framsóknarmenn 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 forsetakosningar, með endalausum glansmyndum af formanninum. Lítið fór
fyrir málefnum og öðrum frambjóðendum var ekkert flaggað.
Hugtakið „íhald“ lifnar alltaf við
í kosningabaráttum D-listans sem
ganga fyrst og fremst út á að viðhalda óbreyttu ástandi. Steingrímur 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.

Blágræn kosningaúrslit
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.
jálfstæðisflokkurinn er sigurvegSaga Sjálfstæðisflokksins í umhverfisari nýafstaðinna kosninga og deilir
málum er glæsileg, einsog allt skynþeim titli með Vinstri grænum. Samsamt fólk getur séð ef það hefur á því
fylkingin og Framsókn töpuðu en
áhuga. Ótal dæmi má nefna úr sögunni,
Frjálslyndir héldu sínu. Það er sjálfen gleggsta dæmið er kannski það nýjsagt að lesa í þessar staðreyndir þegar
asta: Græn skref í Reykjavík sem meiriný ríkisstjórn er mynduð, en þær eiga
hlutinn í borginni kynnti í vor. Þar er á
þó ekki að ráða öllu. Fleiri staðreyndir
ferðinni nútímaleg umhverfisvernd sem
skipta máli, einsog sú að sitjandi ríkis- '¥3,) -!24%)..
stjórnarandstöðuflokkarnir létu sig aðstjórn hélt velli. Úrslit kosninganna eru "!,$5233/.
eins dreyma um þegar þeir voru í meiriþví blágræn á tvo vegu.
hluta í Reykjavík.
Það er alveg hárrétt sem Geir H. Haarde forKjósendur eru ekki fæddir í gær. Þeir vita að í
sætisráðherra sagði í umræðuþætti í Sjónvarpinu
umhverfismálum þurfa að fara saman hugsjónir og
á sunnudagskvöld, að umhverfismálin voru ekkert
kraftur til aðgerða. Þeir vita líka að enginn flokksérstakt kosningamál. Ekkert mál var sérstakt
ur hefur einkarétt á hugmyndum og þeir sem hæst
kosningamál. Fyrir nokkrum mánuðum leit hinstala eru ekki alltaf þeir sem framkvæma mest.
vegar út fyrir að flokkarnir myndu skiptast í tvo
Þess vegna kusu þeir Sjálfstæðisflokkinn í nýhópa; með og á móti virkjunum, gráa og græna.
afstöðnum kosningum og treysta því af fenginni
Þrýstihópurinn Framtíðarlandið gerði það sem
reynslu, að hann muni áfram standa skynsamlegan
hann gat til að draga flokkana í þessa dilka. Segja
vörð um umhverfi okkar um leið og hann bætir
kjósendum að sumir flokkar væru góðir, en ríklífskjör allra Íslendinga.
isstjórnarflokkarnir væru vondir og myndu fara
illa með landið okkar, svo ekki sé kveðið fastar að
Höfundur er formaður umhverfisráðs Reykjavíkur.
orði. En það tókst ekki. Ástæðan er einföld: Allir
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%FTIRSPURN EFTIR ÖJËNUSTU (EYRNAR OG

3UMARVÎRURNAR ERU KOMNAR Å )KEA ¥ VERSL

TALMEINASTÎÈVAR ER MIKIL EN ÖAÈ SEM AF ER
ÖESSU ¹RI HEFUR HÒN AUKIST UM FJÎRUTÅU
PRËSENT !ÈSËKN Å HEYRNARM¾LINGAR
OG AFGREIÈSLU HEYRNART¾KJA ER MEST
EN EINNIG ER MIKIL AÈSËKN Å
ENDURH¾FINGARTÅMA HJ¹ HEYRNAR
FR¾ÈINGUM ÖAR SEM LEIÈBEINT ER
UM NOTKUN HEYRNART¾KJA -EÈ SKIPULAGS
BREYTINGUM SEM GERÈAR VORU ¹ SÅÈASTA ¹RI
HEFUR ÖË VERIÈ H¾GT AÈ AUKA AFKÎST OG
STYTTA BIÈTÅMA
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UNINNI M¹ FINNA ÕMISLEGT TIL AÈ LÅFGA
UPP ¹ HEIMILIÈ FYRIR SUMARIÈ ALLT
FR¹ GLÎSUM TIL GARÈHÒSGAGNA
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¥SLENSK HEILBRIGÈISÖJËNUSTA ER MEÈ ÖEIM

BESTU ¹ .ORÈURLÎNDUNUM SAMKV¾MT
SKÕRSLU NORR¾NU R¹ÈHERRANEFNDARINNAR
UM G¾ÈAM¾LINGAR Å HEILBRIGÈISÖJËN
USTU .ORÈURLANDANNA SEM KOM ÒT Å
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Höfum til afhendingar strax
Útvegum allar gerðir húsbíla & hjólhýsa nýtt og notað.
Mikið úrval á lager.
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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.

Latibær fyrir fullorðna
Hópur óreyndra fjallgöngumanna klífur hæstu
fjöll landsins til styrktar langveikum og fötluðum börnum.

LMC Dominant 550 RD Nýtt 2007 með gólfhita.
Álfelgur, varadekk. 150 L ísskápur.
Verð 2.500.000 kr.

Bílexport ehf.
www.bilexport.dk • boas@bilexport.dk
Upplýsingar gefur Bóas s. 0049 1752711783
eða Eðvald s.896 6456

Það er ekki á hverjum degi sem hópur óreyndra fjallgöngumanna kemur saman og klífur hæstu fjöll hvers
landshluta í einum rykk. Það ætlar hins vegar hópurinn Fimm tindar að gera helgina 8. til 11. júní til að
safna fé fyrir Sjónarhól, ráðgjafarmiðstöð fyrir langveik 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 kerfisfræðingur, 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 fjallgöngufólk heldur erum við venjulegt fólk. Það mætti
jafnvel segja að okkur hafi fundist fjallgöngur hallærislegar 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 meðlimum 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 viðurkenningu senda heim, óháð því hvað þeir fara hátt.“
ROALD FRETTABLADIDIS
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Hreyfing góð á meðgöngu
Dagmar Heiða Reynisdóttir
og Guðrún Lovísa Ólafsdóttir
hjúkrunarfræðingar fjölluðu
í lokaverkefninu sínu í hjúkrunarfræði um líkamsrækt á
meðgöngu. Þær standa nú fyrir
líkamsræktarnámskeiðum
fyrir ófrískar konur.

Fæst hjá:

Aftur til náttúru
Dreifingaraðili , S.L.I ehf. , Sími: 866 9512

Dagmar og Guðrún byrjuðu með
fyrsta líkamsræktarnámskeiðið
sitt fyrir ófrískar konur í janúar
síðastliðnum en hugmyndin kviknaði þegar þær unnu lokaverkefni í
hjúkrunarfræði árið 2004 um líkamsrækt á meðgöngu. „Við vorum
báðar óléttar á þeim tíma og fundum 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

,ÅKAMSR¾KT ¹ MEÈGÎNGU HEFUR MARGA
KOSTI Å FÎR MEÈ SÁR

$AGMAR OG 'UÈRÒN FENGU HUGMYNDINA AÈ N¹MSKEIÈUNUM ÖEGAR Ö¾R GERÈU LOKA
VERKEFNI Å HJÒKRUNARFR¾ÈI
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sem myndi henta óléttum konum
sem vildu hreyfa sig,“ segir Dagmar.
Hvert námskeið er sex vikna
langt og er boðið upp á leikfimitíma þrisvar sinnum í viku. „Allar
konurnar fá svo möppu með
fræðsluefni og vikulega fræðslupistla. Á hverju námskeiði er
fræðslu- eða skemmtikvöld og við
höfum meðal annars fengið sjúkraþjálfara til að kenna mökunum að
nudda konurnar og lyfjafræðing til
að fara yfir ýmis lyf, fæðubótarefni og slíkt. Við höfum líka verið
með leiðbeiningar um mataræði og
matardagbækur, ekki til að konurnar megrist heldur til að þær borði
hollt og vel,“ segir Dagmar.
Til að byrja með voru námskeiðin 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, þrekhring, dans, tæki, taí-bo og fleira.
Ef konur eru með bakverki eða
grindarverki reynum við að útfæra æfingarnar þannig að þær
henti þeim.“
Margir kostir fylgja því að
stunda leikfimi á meðgöngu að
sögn Dagmarar. „Regluleg hreyfing minnkar þyngdaraukningu
og fitusöfnun, auðveldar fæðinguna, dregur úr líkum á stoðkerfisverkjum 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 þessari meðgöngu en þeim fyrri, svo
hreyfingin er greinilega að skila
sér,“ segir hún.
EMILIA FRETTABLADIDIS
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¶ËTT MANNESKJA SÁ GRÎNN G¾TI HÒN SAMT VERIÈ FEIT &ITA SEM
EKKI SÁST MEÈ BERUM AUGUM EN UMLYKUR HJARTA OG ÎNNUR
MIKILV¾G LÅFF¾RI ER JAFN H¾TTULEG EF EKKI H¾TTULEGRI EN SÒ
SEM ER SJ¹ANLEG OG MÎRGUM ÖYKIR LÕTI
2ANNSËKNARTEYMI VIÈ KONUNGLEGA H¹SKËLANN Å ,ONDON
HEFUR UNDANFARIN ¹R SKANNAÈ UM  MANNS
MEÈ -2) T¾KJUM TIL AÈ KORTLEGGJA HVAR FITAN SEST Å
LÅKAMANUM +OM Å LJËS AÈ ÖEIR SEM PASSA LÅNURNAR
MEÈ MEGRUN Å STAÈ HREYFINGAR ERU LÅKLEGRI TIL AÈ HAFA TÎLU
VERT H¹TT FITUHLUTFALL INNRA MEÈ SÁR ÖËTT ÖEIR LÅTI AÈ ÎÈRU LEYTI
ÒT FYRIR AÈ VERA MJËIR
¶ETTA GETUR LEITT TIL ÖESS AÈ GRANNT FËLK TELJI SIG HEILBRIGT EN
SÁ ÖAÈ EKKI ¶AÈ SÁ Å JAFN MIKILLI H¾TTU ¹ AÈ F¹ SYKURSÕKI EÈA
HJARTASJÒKDËMA
!F KONUNUM SEM KANNAÈAR VORU VORU UM  PRËSENT ÖEIRRA
SEM VORU MEÈ VENJULEGAN LÅKAMSMASSA SAMT MEÈ OF H¹TT HLUTFALL
INNRI FITU -EÈAL KARLA VAR HLUTFALLIÈ  PRËSENT
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Hunsa lyfjarisana

&EIT !LDREI AÈ VITA

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

Plastblóð
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 hemóglóbínsameind í miðju sér líkt og venjuleg 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 raunverulegs blóðs.
TG

4HAKSIN 3HINAWATRA FYRRVERANDI FORS¾TIS
R¹ÈHERRA 4AÅLANDS ER UPPHAFSMAÈUR ÖESS
AÈ TAÅLENSK YFIRVÎLD FRAMLEIDDU ËDÕR LYF

0LASTBLËÈ GEYMIST BETUR EN HEFÈBUNDIÈ

Taílensk stjórnvöld hafa um áralangt skeið framleitt ódýr alnæmislyf framhjá einkaleyfisrétti með þöglu samþykki lyfjaframleiðendanna. Nú hafa þau
hafið framleiðslu á hjartalyfinu 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 lyfjaframleiðenda og framleitt ódýr
lífsnauðsynleg lyf fyrir þegna
sína.
TG
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Hreint 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 límbandsbút, leggur hann á milli takkaraðana og kippir af. Lyklaborðið verður
orðið hreint og fínt á stuttum tíma.
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'ËLFIN HALDAST MIKLU FALLEGRI EF ÖAU ERU ÖVEGIN MEÈ RÁTTUM EFNUM
&LEST GËLF EINS OG DÒKAR PLASTPARKETT OG FLÅSAR ÖURFA BARA HEITT VATN OG
KANNSKI PÅNU UPPÖVOTTALÎG ¹ BLETTI 6IÈARGËLF ÖURFA SÁRSTAKA MEÈFERÈ OG
Ö¹ BORGAR SIG AÈ F¹ R¹È FR¹ VERSLUNUM SEM SELJA VIÈEIGANDI GËLFEFNI

Splunkunýtt af Nálinni
Verslunin Nálin á Laugavegi 7
hefur gerbreytt um svip en er
þó enn með allar helstu hannyrðavörur 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 Þórunnardóttir og Hilda Karen Garðarsdóttir. Þótt fljótt á litið virðist um aðra
verslun að ræða er allt þar þegar
vel er að gáð; garnið, prjónarnir, tvinninn, skærin og pakkningar 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.

(ANDSAUMAÈ UNGBARNAVER MEÈ LJËÈLÅN
UM ÒR $ÕRUNUM Å (¹LSASKËGI

+AUPKONURNAR NÕJU Å .¹LINNI Ö¾R (ELGA *ËNA OG (ILDA +AREN ¾TLA SJ¹LFAR AÈ SAUMA
ÒT EFTIR PÎNTUNUM
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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 sérstök 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 þjóðfélaginu fyrir útsaumi og alls kyns
hannyrðum. Hörinn sem við erum
með er vinsæll í sængurföt, gardínur og dúka en sumt handverkið 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 áberandi í búðinni. Prjónagarnið er til
dæmis danskt og er sérmerkt Nálinni. 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.
GUN FRETTABLADIDIS
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Glæsilegur sportfatnaður frá Hucke
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Beyoncé andlit Diamonds

1

L 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 hönnuðinum þætti Beyoncé einkennandi fyrir glamúr ilmsins, 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 var í miklu stuði á tónleikum í Mílanó.

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

Fallegar
töskur

2

Frábært úrval

Smáralind, sími 5288800, www.drangey.is

Strandpíur í stuði
L 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.

3UMAR 
.Õ SENDING

1. Kynbomban mætir í bletta-

2. Jógaskvísan er kvenleg og

tígursbikiníi, skreytt gulli eins
og sólin. Baðfötin og sandalarnir
fást í La Senza, sólgleraugun og
taskan í Warehouse og skartið í
Accessorize.

sportleg í senn. Kann að meta einfaldleikann 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 60sskvísuna sem alltaf er í sólskinsskapi. Bikiníið fæst í La Senza,
skórnir í Zöru, jarðarberjahálsfesti, hattur og sólgleraugu í Oasis
en eyrnalokkarnir í Accessorize.

3

NÝJAR VÖRUR
Í HVERRI VIKU

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

Reykjavík Faxafen 12 S. 533-1550. Keflavík Hafnargata 25 S. 421-3322

L tíska&fegurð

15. MAÍ 2007 ÞRIÐJUDAGUR

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.
L

1

2. Brúnkukrem frá
franska merkinu Biotherm
sem löngum hefur þótt skara
fram úr þegar það kemur að
framleiðslu húðvara, enda
söluhæsta merki sinnar tegundar í Danmörku.

2

3. Chanel setur nú brúnkukrem 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.

3

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 líkamann 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 sólböðum um hádegisbilið.
Frá Clarins
er einnig
fáanlegur
sjálfbrúnkandi
vökvi (intense
bronze self
tanning kit), en
hann er borinn
á með bómullarhnoðra og gefur
af sér djúpan,
fallegan og
náttúrulegan sólarlit.

1. Lancomé setur nú
á markað nýja línu í
sólvarnarkremum sem
innihalda nýja DNA-formúlu sem ver húðina
enn frekar fyrir óæskilegum áhrifum sólarinnar. Einnig er nú fáanlegt
nýtt brúnkukrem frá Lancomé sem kallast
Flash Bronzer,
eitt fyrir andlitið
og annað fyrir
líkamann, en það
ilmar vel
og liturinn er klár
á nokkrum
mínútum.

4

5

6. Sexí súkkulaði sólargylling frá Bourjouis
fyrir kinnar og
bringu. Nammilykt og freistandi
pakkningar.

6

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

K A R E N M I L LE N

NÝ SENDING
KAREN MILLEN

ALLT AÐ

Kringlunni og Smáralind

50%
afsláttur

vorútsala
Enn meiri lækkun

Herra dagar

Herrabolir
og peysur

30%
afsláttur
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Gallabuxur, Miss
Sixty (Gallerí 17)
12.990. Kjóll,
Warehouse
6.990. Belti, Gallerí 17 3x1.990.
Jakki, All Saints
15.990. Skór,
einkaeign.

Dömuskór
no:1

no:2
Kjóll, All
Saints
17.990. Skór,
GS skór
8.990. Skart,
einkaeign.

no:3

Herraskór
no:4

no:5

Jakki, Miss
Sixty (Gallerí
17) 24.990.
Skart, Gallerí
17 2x1.490.

Barnaleg & töff
útlitsbreyting
L 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.

no:6

www.xena.is

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

Anna María Torfadóttir er þrjátíu og þriggja ára kennari í
Austurbæjarskóla. Anna var
orðin leið á hárinu og fataskápnum þegar hún fór í yfirhalningu
með aðstoð Fréttablaðsins, Birnu
Sifjar förðunarfræðings og stílista 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-húðhreinsun, plokkun og litun og
svo brúnkusprautun að lokum.
Húðin varð dásamlega mjúk eftir

þetta og glansaði mjög fallega. Ég
hafði aldrei prófað svona brúnkusprautun 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 stólinn hjá mér var hún með mjög
sítt og líflaust hár. Ég ákvað því
strax að klippa á hana þungan

Anna María var búin að fá
leið á hárinu og fataskápnum þegar hún fór í „meikóver“ með Fréttablaðinu.
„Krakkarnir sögðu að ég
væri „barnalegri“ eftir
breytinguna.“

topp og stytta hárið töluvert. Það
skemmtilega er að við styttinguna 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 sléttujárn í að móta liði en hver sem er
getur gert svoleiðis með örlítilli
lagni,“ segir hún.

Anna segir að viðbröðin við
breytingunni hafi verið stórkostlega jákvæð. „Það tók mig reyndar svolítinn tíma að venjast þessu
og verða sátt, en núna er ég alveg
himinlifandi með þetta. Krakkarnir 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

(UNDAGALLERq
Smáhundaræktun

Við ræktum: Papillon, Chihuahua, Pomeranian, Japanese Chin, Pug, French bulldog, Cavalier King Charles, Spaniel, Miniature Pinscher, Miniature Púðli, Pekingese, Silky Terrier
Dalsmynni *116 Reykjavík, Sími:566-8417 Fax:5668457 hundagalleri@simnet.is, www.dalsmynni.is
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KR
3L¹TTUVÁLAMARKAÈURINN
6AGNHÎFÈA  2VK 3  

6ANTAR ÖIG M¹LARA

!LHLIÈA M¹LNINGARÖJËNUSTA OG SPRUNGU
VIÈGERÈIR &¹ÈU TILBOÈ TÅMANLEGA
FYRIR SUMARIÈ 5PPL Å S  
(ALLGRÅMUR

"ÒSLËÈAFLUTNINGAR
"ÒSLËÈAGEYMSLA /LIVERS GEYMIR BÒSLËÈIR
INNSIGLAÈAR Å PLASTI ¹ BRETTUM 3TARFAÈ Å
 ¹R 'EYMT Å VÎKTUÈU OG UPPHITUÈU
HÒSN¾ÈI 3     
3¾KJUM OG SENDUM BÒSLËÈIRNAR
(VER SKIPTIR HVERJU SEM ER
WWWSKIPTIMARKADURIS
¶Ò F¾RÈ AÈ SKR¹ FRÅTT TIL 
%RT ÖÒ AÈ FLYTJA "ÒSLËÈAFL FYRIRT¾KJAFL
PÅANËFL OFL %XTRA STËR BÅLL &LUTNINGAÖJ
-IKAELS 3   WWWFLYTJAIS
"ÒSLËÈA FLUTN PÅANË FLUTN OG ALLIR
ALMENNIR FLUTN !UKAMAÈUR EF ËSKAÈ ER
-* FLUTNINGAR 3     

'ARÈAVERKTAKAR
4ÎKUM AÈ OKKUR
(ELLULAGNIR (ITALAGNIR
6EGGHLEÈSLUR 3ËLPALLAR
'IRÈUM OG TYRFUM
®LL ALMENN GARÈAVINNA
&LJËT OG GËÈ ÖJËNUSTA 3 


(ÒSAVIÈHALD
«3 VERK

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

6ERKFAG EHF

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

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


'LERJUNGLUGGAVIÈGERÈIR
-ËÈUHREINSUN GLERJA

!TH 4ÎKUM AÈ OKKUR GARÈSL¹TT FYRIR
EINST HÒSF OG FYRIRT 'ERUM FÎST VERÈT
RATUGA REYNSLA VÎNDUÈ VINNA OG GOTT
VERÈ 5PPL Å S  

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

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

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

"&+«

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

"ËKHALD

3TÅFLUÖJËNUSTA

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

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

  (ÒSEIGNAÖJËNUSTAN 
 ,EKAÖÁTTINGAR ÖAKVIÈG MÒRV
IÈG
HÒSAKL
ÎLL M¹LNINGARVINNA
H¹ÖRÕSTIÖV ÖAKÖÁTTIEFNI  TEYGJ
ANL 
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4ÎLVUR

(EIMAMYND

'EYMSLUHÒSN¾ÈI

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

6ANDAÈAR TÎLVUVIÈGERÈIR

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

®KUKENNSLA

$ULSPEKI HEILUN

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

(EILUN FYRIRB¾NIR R¹ÈGJÎF SLÎKUN
«LAFUR 4HORARENSEN L¾KNAMIÈILL 3 


4IL LEIGU SÁR GEYMSLUBIL   OG  M
%INNIG BRETTI "ÒSLËÈIR FYRIRT¾KI IÈNAÈ
ARMENN 5PPHITAÈ OG VAKTAÈ 3 
 WWWGEYMSLAEITTIS
"ÒSLËÈAGEYMSLA /LIVERS GEYMIR BÒSLËÈIR
INNSIGLAÈAR Å PLASTI ¹ BRETTUM 3TARFAÈ Å
 ¹R 'EYMT Å VÎKTUÈU OG UPPHITUÈU
HÒSN¾ÈI 3     
3¾KJUM OG SENDUM BÒSLËÈIRNAR

3TARFSKRAFTAR ËSKAST STRAX
Å SÎLUTURN 3NAKKBAR Å
MIÈB¾NUM
-IKIL VINNA FRAMUNDAN OG GËÈ
LAUN FYRIR HRESSAR OG DULEGAR
MANNESKJUR
5PPL Å S  

«SKAR EFTIR STARFSFËLKI  ¹RA OG ELDRI
Å KVÎLD OG HELGARVINNU 5PPLÕSINGAR
¹ STAÈNUM VIRKA DAGA MILLI KL OG
 (EIMAMYND ,ANGHOLTSVEGI S 


!TVINNA ËSKAST

3NYRTING

ATVINNA
HEIMILIÐ
!TVINNA Å BOÈI
3ÎLU OG KYNNINGARSTARF

(ÒSGÎGN
3PENNANDI TÅMI FRAM UNDAN 3P¹K
9RSA"JÎRG Å BEINU SAMB 3ÅMASP¹
DRAUMAR¹ÈN &JARHEILUN 3 
 MÅN  6ISA%URO S  
 MÅN 3ÅMATÅMI   (RINGDU
NÒNA

3P¹KONA

3P¹I Å SPIL OG BOLLA R¾È DRAUMA
4ÅMAPANTANIR Å S   3TELLA

3P¹SÅMI $ADDÕAR 


!LLAN DAGINN ALLA DAGA

6EGNA AUKINNA VERKEFNA VANTAR OKKUR
FRAMÒRSKARANDI SÎLU OG KYNNINGARFËLK
TIL STARFA ¹ HÎFUÈBORGARSV¾ÈINU 5M
HLUTASTARF ER AÈ R¾ÈA 6INNUTÅMINN ER
FR¹   VIRKA DAGA OG UM HELGAR 'ËÈ
LAUN Å BOÈI FYRIR RÁTTA AÈILA (ELSTU H¾FN
ISKRÎFUR ERU 6IÈKOMANDI HAFI ¹N¾GJU AF
MANNLEGUM SAMSKIPTUM 'ËÈA FRAM
KOMU 3Á GLAÈV¾R BROSMILDUR ¹REIÈ
ANLEGUR OG STUNDVÅS 3NYRTIMENNSKA
OG LÅFSGLEÈI ER ¹SKILIN &ËLK ¹ ALDRINUM
 ¹RA OG ELDRI SÁRSTAKLEGA VELKOMIÈ
HUGASAMIR HAFI SAMBAND Å S 
 %INNIG M¹ SENDA UMSËKNIR ¹
KYNNING KYNNINGIS

4IL SÎLU HJËNARÒM BORÈSTOFUHÒSGÎGN
TÎLVUHORNSK¹PUR OG HEIMILIST¾KI 


(EIMILIST¾KI
¥SSK¹PUR ËSKAST ENGAN ELLISMELL OG
ÎRBYLGJUOFN ËDÕRT EÈA GEFINS S 


$ÕRAHALD

3P¹DËMAR
.ONNABITI

2AFVIRKJUN

!6- 3TARFSMANNALAUSNIR
GETA FUNDIÈ FYRIR YKKUR
FR¹B¾RA STARFSKRAFTA FR¹
%NGLANDI

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

B¾ÈI KARLA OG KONUR SVO SEM
BYGGINGARIÈNAÈI MATREIÈSLU
FËLK ÖJËNUSTUFËLK FËLK ÒR
TÎLVUGEIRANUM ®LL HAFA MIKLA
REYNSLU ¹ SÅNU SVIÈI !63TARFSMANNALAUSNIR GETA BOÈIÈ
UPP ¹ LAUSR¹ÈNA STARFSMENN
TIL SKAMMS TÅMA ÖEGAR UM
VEIKINDI FRÅ EÈA SKAMMAN FYR
IRVARA ER AÈ R¾ÈA 6IÈ KOMUM
VEL FRAM VIÈ STARFSFËLK OKKAR 
AFKÎSTIN ERU EFTIR ÖVÅ
3J¹IÈ SÅÈUNA OKKAR WWWAVM
IS EÈA HRINGIÈ Å !LAN  
EMAIL AVM AVMIS

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

6ILT ÖÒ TRYGGJA ÖÁR SUMAR
VINNU

3KALLI (RAUNB¾ ËSKAR EFTIR STARFSFËLKI Å
KVÎLD HELGAR OG DAGVINNU NÒ ÖEGAR OG Å
SUMAR 5PPLÕSINGAR Å S  

3ÅMADÎMUR ËSKAST

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

$JARFAR UPPTÎKUR ËSKAST

2AUÈA 4ORGIÈ VILL KAUPA DJARFAR UPPTÎKUR
KVENNA .¹NARI UPPL ¹ WWWRAUDATORG
IDIS OG Å S  
3TARFSFËLK ËSKAST Å SAL ¹ VEITINGAHÒS Å
(AFNARFIRÈI 5PPL Å S  
6ILT ÖÒ KYNNA ,2 HEILSU OG SNYRTIVÎRUR
(AFÈU SAMBAND 3ÅMI  

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

¶ESSI YNDISLEGI POMMASTR¹KUR ER TIL SÎLU
VEGNA OFN¾MIS (ANN ER  M¹N &¾ST
¹  ER ÎRMERKTUR OG BËLUSETTUR
OG HONUM GETUR FYLGT ALLSKONAR DËT FYRIR
LÅTINN PENING 5PPL  

"R¹ÈVANTAR STARFSMANN

6ANTAR ÖIG GËÈAR TEKJUR
/KKUR VANTAR FËLK TIL ÖESS AÈ
SELJA ¹SKRIFTIR 4ÅMAKAUP OG
BËNUS
(AFÈU SAMBAND Å SÅMA 


4IL SÎLU LITLIR OG FALLEGIR #HIHUAHUA HVOLP
AR 5PPL Å S  
4IL SÎLU  #HIHUAHUA STELPUR HEILSUFARS
BËK ÎRMERKTAR ¾TTBËKARF¾RÈAR 5PPL Å
S     

 +ÅLË FARIN

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

6ILTU LÁTTAST %ÈA ÖYNGJAST ¶Ò GETUR ÖAÈ
MEÈ (ERBALIFE (AFÈU SAMBAND «LÎF 3
  OLSIAR HOTMAILCOM
,ÁTTARI OG HRESSARI MEÈ (ERBALIFE WWW
DAGAMUNURIS STA S  

.UDD
6ILTU NUDD  (AFÈU SAMBAND Å SÅMA
 
-ASSAGE 4EL  
.UDD NUDD NUDD 5PPL Å S  

3NYRTING

HÚSNÆÐI
(ÒSN¾ÈI Å BOÈI
.Õ JA HERB ÅBÒÈ Å (AFN TIL LEIGU Å ¹R
5PPL Å S  

(ÒSN¾ÈI ËSKAST
3KILVÅS OG REGLUSÎM  ¹RA KONA VANTAR
 HERB ÅBÒÈ HELST ¹ SV¾ÈI   
HUGASAMIR HAFIÈ SAMBAND Å SÅMA 

 ¹RA KK ËSKAR EFTIR STÒDÅËÅBÒÈ SEM
ALLRA FYRST ¹ STËRHÎFUÈBORGARSV EKKI Å
  2EGLUSEMI OG SKILVÅSUM GREIÈSLUM
HEITIÈ 3  
«SKA EFTIR JA HERB ÅBÒÈ TIL LEIGU Å RB¾
EÈA 3EL¹S ¥ N¾STA N¹GRENNI KEMUR
EINNIG TIL GREINA 3    

 ¹RA KONA ËSKAR EFTIR   HERB ÅBÒÈ FR¹
JÒNÅ 'ET GREITT NOKKRA M¹N FYRIRFRAM
3KILV GR HEITIÈ 3  

(ÒSN¾ÈI TIL SÎLU
0ANIE MIESZKANIA NA SPRZEDAZ W REYKJA
NESB¾R #ENY OD   MILIONA  
FM  TYS ZA  FM )NFORMAZJA 2EMAX
REYKJANESB¾R  
(ÒS TIL SÎLU Å 2EYKJANESB¾ ¹  H¾ÈUM
 HERB ÅBÒÈ 5PPL Å S  

F í t o n / S Í A

&¾ÈUBËTAREFNI

(ANDLAGINN MANN VANTAR TIL STARFA VIÈ
HÒSAVIÈGERÈIR OFL 'ËÈ LAUN FYRIR RÁTTAN
AÈILA 3  
«SKA EFTIR LAGHENTUM TRÁSMIÈ OG
AÈSTOÈARMANNI VIÈ MÒRVERK 5PPL Å S
  -ÒR OG 4RÁ EHF %INAR
&ILLETERS 7E SEEK  OR  EFFICIENT HAND
FILLETERS IMMEDIATELY (ADDOCK * #UT
,OCATION OF OPERATION (AFNARFJORDUR
&OR FURTHER INFORMATION CONTACT (ALLDOR
'3-  3EAFOOD "UREAU
&ISKSÎLUSKRIFSTOFAN EHF

TILKYNNINGAR
&UNDIR
!ÈALFUNDUR -JËLKURFÁLAGS 2EYKJAVÅKUR
HF VERÈUR HALDIN MIÈVIKUDAGINN  MAÅ
 Å (¹TEIGI 'RAND (ËTEL 2EYKJAVÅK
3IGTÒNI   2EYKJAVÅK &UNDURINN
HEFST KL  6ENJULEG AÈALFUNDASTÎRF

µMISLEGT
%NGAR SKULDIR (¾RRI
TEKJUR

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

%INKAM¹L
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Erum með vana pípara á skrá sem
eru klárir til vinnu.
.UDIWDÀ ehf S: 840-1616

-ÒRARAR
%RUM MEÈ VANA MÒRARA SEM ËSKA
EFTIR MIKILLI VINNU
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

+RAFTAÚ EHF

VANTAR ÞIG VANA
IÐNAÐARMENN?
Höfum milligöngu um að útvega
innlenda sem erlenda starfsmenn
fyrir ýmsar greinar atvinnulífsins
Er starfsmannaleiga rétta
lausnin fyrir þig?

Reykjavíkurborg
Skipulags- og byggingarsvið

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.

STARFSMANNAMIÐLUN

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

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

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

Er starfsmannaleiga rétta
lausnin fyrir þig?
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STARFSMANNAMIÐLUN

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

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

550 5000

³a[tOcUZ aW\UO`aS[OZZW`aXt

&!34%)'.)2

Draumahús við sjóinn

Frum

Einstakt hús sem er engu öðru líkt. – Sjón er sögu ríkari!

Norðvesturhlið

182 fm heilsárshús á tveimur hæðum við Breiðagerði í Vatnsleysustrandarhreppi. 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 framsýn. VERÐTILBOÐ.

FASTEIGNAMARKAÐURINN
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.
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Kaupþing er komið með
hámarkshlut í Storebrand
Norska fjármálafyrirtækið er orðið hlutdeildarfélag í bókum Kaupþings.
Kaupþing er komið með fimmtungshlut í norska fjármálafyrirtækinu Storebrand, sem er
sá hámarkshlutur sem Norska
fjármálaeftirlitið heimilaði bankanum 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 fjármálayfirvöld gáfu Kaupþingi og
Gjensidige, öðrum stærsta hluthafanum 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, forstjóri Kaupþings, sagði í samtali 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 tilefni.
Eignarhlutur
Kaupþings
í
Storebrand er metinn á um 52,5
milljarða króna.
EÖA

LÍ spenntur
fyrir Teymi
Greiningardeild Landsbankans
mælir með kaupum á hlutabréfum í Teymi og ráðleggur fjárfestum að yfirvoga bréfin í hlutabréfasöfnum til skemmri tíma.
Nýtt verðmatsgengi er 6,32 krónur á hlut, eða um þrjátíu prósentum 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 nýlegt hlutafjárútboð er Teymi sagt
með fulla vasa af reiðufé sem gefi
félaginu færi á yfirtökum í upplýsingatæknigeiranum.
EÖA

Merck selur
til Mylan
Samheitalyfjahluti þýska lyfjafyrirtækisins Merck verður seldur til bandaríska lyfjaframleiðandans Mylan Laboratories.
Kaupverð nemur 4,9 milljörðum
evra, jafnvirði rúmra 426 milljarða íslenskra króna. Actavis var
lengi vel á meðal þeirra sem helst
komu til greina sem kaupendur á
samheitalyfjahlutanum en fyrirtækið dró sig úr baráttunni í byrjun mánaðar.
Að sögn Merck verður andvirði
sölunnar notað til að greiða niður
skuldir. Þá fá hluthafar í Merck
sérstaka arðgreiðslu í tengslum
við hana.
JAB

Hagnast um
19 milljarða
Hagnaður samstæðu Milestone á
fyrsta fjórðungi þessa árs nemur
22,8 milljörðum króna fyrir skatta,
en 19 að teknu tilliti til tekjuskatts.
Stjórn Milestone samþykkti
á fundi sínum
í gær árshlutareikning fyrsta
ársfjórðungs.
Þar
kemur
meðal annars
fram að á tímabilinu hafi arð- +!2, 7%2.%233/.
semi eigin fjár
verið 268,3 prósent á ársgrundvelli,
heildareignir í marslok numið ríflega 198 milljörðum króna og hafi
aukist um 28 milljarða á fyrstu
þremur mánuðum ársins. Þá hækkaði eigið fé félagsins um 45,6 prósent 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, stjórnarformanni Milestone. Hann segir
mikilvægum stoðum hafa verið
rennt undir starfsemina og aukin
áhersla verið lögð á kjarnastarfsemi.
ËK¹

GcVg<haVhdc
bVigZ^ÂhajbZ^hiVg^
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Ástkær móðir mín, amma, langamma og
systir okkar,

Ásta Maríusdóttir
lést á Landspítala Fossvogi, öldrunardeild, laugardaginn 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

„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.“
-ADELEINE !LBRIGHT VARÈ FYRSTI
KVENKYNS UTANRÅKISR¹ÈHERRA
"ANDARÅKJANNA OG VAR ¹ ÖEIM
TÅMA VALDAMESTA KONA Å SÎGU
"ANDARÅKJANNA -ADELEINE F¾DD
IST Å 4ÁKKLANDI EN FLUTTI UNG AÈ
ALDRI TIL "ANDARÅKJANNA ¹SAMT
FORELDRUM SÅNUM

TIMAMOT FRETTABLADIDIS

¶%44! '%2¨)34  -!¥ 

Bretar gera tilraunir með vetnissprengjur
 ÖESSUM DEGI ¹RIÈ 
FRAMKV¾MDU "RETAR
FYRSTU TILRAUNIR SÅNAR MEÈ
VETNISSPRENGJUR 6ETNIS
SPRENGJUR ERU ÎFLUGUSTU
KJARNORKUSPRENGJURNAR MUN
ÎFLUGRI EN SPRENGJURNAR SEM
"ANDARÅKJAMENN VÎRPUÈU ¹
(IROSHIMA OG .AGASAKI ¶¾R
NÕTA B¾ÈI ORKUNA SEM LOSN
AR VIÈ KLOFNUN OG SAMRUNA
FRUMEINDAKJARNA EN HEFÈ
BUNDNAR KJARNORKUSPRENGJUR
NÕTA EINUNGIS FRUMEINDAKLOFNUN
&YRSTU KJARNORKUTILRAUNIR "RETA FËRU
FRAM ¹RIÈ  OG STËÈU TILRAUNIR
ÖEIRRA MEÈ MISLÎNGU MILLIBILI ALLT FRAM
TIL ¹RSINS 
+ALDA STRÅÈIÈ OG VÅGBÒNAÈARKAPP
HLAUPIÈ VAR Å FULLUM GANGI ¹ ÖESS

UM TÅMA "ANDARÅKIN HÎFÈU
SPRENGT SÅNA FYRSTU VETNIS
SPRENGJU FIMM ¹RUM ¹ÈUR OG
3OVÁTRÅKIN VORU LÅKA BÒIN AÈ
ÖRËA KJARNORKUSPRENGJU
¶ESSAR TILRAUNIR "RETA
M¾TTU MIKILLI ANDSTÎÈU Å
HEIMALANDINU OG VÅÈAR !L
MENNINGUR ËTTAÈIST AÈ EITT
HVAÈ F¾RI ÒRSKEIÈIS VIÈ TIL
RAUNIRNAR OG MÎGULEGAR
AFLEIÈINGAR ÖESS AÈ KJARNORKU
STYRJÎLD BRYTIST ÒT
!ÈEINS SEX ¹RUM SÅÈAR SKRIFUÈU
STËRVELDIN ÖRJÒ "RETLAND "ANDARÅKIN
OG 3OVÁTRÅKIN UNDIR SAMKOMULAG UM
AÈ TAKMARKA TILRAUNIRNAR VERULEGA !L
ÖJËÈLEGT BANN VIÈ KJARNORKUTILRAUNUM
VAR ÖË EKKI SAMÖYKKT FYRR EN FJÎRUTÅU
¹RUM SÅÈAR ¹RIÈ 
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Elskuleg móðir okkar og tengdamóðir,

Guðrún Á. Ingvarsdóttir
Ystaseli 13, Reykjavík,

lést á Landspítalanum að kvöldi 11. maí.
Ólafur Sigurðsson
Sigrún Sigurðardóttir
Ásgeir Sigurðsson

Hjördís Smith
Brynjólfur Gíslason
Arndís 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.

 BARA EFTIR AÈ BATNA MEÈ ALDRINUM
Baltasar Samper var útnefndur heiðurslistamaður
Kópavogs á föstudag. Það
voru Sigurrós Þorgrímsdóttir, formaður lista- og
menningaráðs Kópavogsbæjar, og Gunnar Birgisson bæjarstjóri sem afhentu honum viðurkenninguna. Auk Baltasars fengu
fjórir
listamenn
styrk
en það voru þau Guðrún
Vera Hjartardóttir fyrir
myndlist, Heiðar Sumarliðason fyrir kvikmyndagerð, Kjartan Einarsson
fyrir ljósmyndun og Rúnar
Þórisson
fyrir
tónlist.
Framúrskarandi listnemar voru einnig útnefndir og
hlutu þeir styrk frá bænum
en það voru fiðluleikarinn
Gróa Margrét Valdimarsdóttir og trompetleikarinn
Jóhann Már Nardeau.
Baltasar var staddur á
heimili sínu í veðurblíðunni á Þinghólsbraut þegar
Fréttablaðið náði tali af
honum. Hann sagðist ekki
hafa gert sér grein fyrir því
hvaða þýðingu þessi verðlaun 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-

(%)¨523,)34!-!¨52).. 3IGURRËS ¶ORGRÅMSDËTTIR OG 'UNNAR ) "IRGISSON AFHENDA LISTAMANNINUM "ALTASAR

3AMPER HEIÈURSLISTAVERÈLAUN +ËPAVOGSB¾JAR

ar, sem hefur verið búsettur í Kópavogi í rúm fjörutíu ár. Á þeim árum hefur
Kópavogur mikið breyst,
farið úr því sem margir kölluðu „úthverfi fyrir
Reykjavík“ yfir í að verða
sjálfstæður og glæsilegur bær. „Þegar ég fluttist

&2¡44!",!¨)¨+2)33µ

hingað var meira að segja
enginn kirkjugarður. En
þetta hefur mikið breyst
og staðurinn hefur fengið
sína sál þótt auðvitað vanti
alltaf eitthvað,“ segir listamaðurinn.
Og þrátt fyrir að listamaðurinn sé farinn að nálg-

ast sjötugt segist hann
hvergi nærri vera á leiðinni 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.“
FREYRGIGJA FRETTABLADIDIS

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
Friðfinnur
Guðbjörg Jóhanna
Birna Björk
Margrét Eyrún
og barnabörn.

Sigríður Sigurðardóttir
Lindargötu 57, Reykjavík,

Jóhanna S.

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

Kristján Einar
Kristján Yngvi
Ævar Rafn

Það sem hafa ber í huga varðandi andlát og útför

Sverrir Einarsson

Hermann Jónasson

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

Geir Harðarson

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

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

Guðrún Ásbjörnsdóttir,
tónlistarkennari, Holtsbúð 4, Garðabæ,

andaðist á Landspítalanum við Hringbraut sunnudaginn 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.

Bryndís Valbjarnardóttir

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS
Suðurhlíð 35 Fossvogi • www.utforin.is
Vaktsími: 581 3300 & 896 8242 • Sólarhringsvakt
Komum heim til aðstandenda ef óskað er
Kistur • Krossar • Sálmaskrár • Duftker • Blóm • Fáni • Gestabók • Erfidrykkja • Prestur
Kirkja • Legstaður • Tónlist • Tilkynningar í fjölmiðla • Landsbyggðarþjónusta • Líkflutningar

Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli og
útfarir má senda á netfangið
timamot@frettabladid.is.
Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is eða hringja í síma 550 5000.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir og
amma,

Margrét Árnadóttir

Ástkær móðir mín, tengdamóðir og amma,

Auður Jónsdóttir
Dalalandi 10,

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

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

Nína Hrólfsdóttir
Stefanía Hrólfsdóttir
Margrét Jeanette Cela
Hrólfur Karl Cela
Edda Ívarsdóttir.

Hlín Sveinbjörnsdóttir
Hrólfur Þeyr Þorrason
Auður Hávarsdóttir
Sveinbjörn Hávarsson

Stígur Steingrímsson
Ívar Gissurarson

Hávar Sigurjónsson
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Vinningar verða afhendir hjá BT Smáralind. Kópavogi. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 99 kr/skeytið.
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byggðarflokkurinn og lýstu yfir
kosningasigri. Jú, hinar og þessar
skoðanakannanir hefðu sýnt flokkinn 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 formenn á rökstólum. Velta því fyrir
sér hvernig sé best að haga þessum 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 Íslandi. Minnsti flokkurinn gerir sig
breiðan fyrir þann stærsta þrátt

Alþingiskosningarnar
eru nýafstaðnar. Allir
enduðu auðvitað sem
sigurvegarar
nema
Framsóknarflokkurinn.
Sem barðist reyndar
í bökkum í sjónvarpsútsendingum við að reyna
að draga úr falli sínu. Flokkurinn
hefði nú sigrast á skoðanakönnunum. Sömu sögu má segja um Samfylkingu. Þrátt fyrir að hafa tapað
tveimur þingmönnum og nánast
staðið í stað hvað fylgið varðar þá
stóðu flokksmenn upp fyrir formanninum og klöppuðu honum lof
í lófa fyrir „kosninguna“. Meira
að segja einhverjir forystuhollir
flokksmenn reyndu að beita sömu
smjörklípuaðferð og græni lands-

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 atkvæði. Minnir á svolítið skemmtilegar kosningar í Bandaríkjunum
fyrir nokkrum árum þegar stríðsóður Texasbúi komst í Hvíta húsið
þrátt fyrir að hafa fengið færri atkvæði 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 dansara í My Fair Lady. Svo þegar komið
var að frumsýningu þá veikist söngkonan 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 sýningarnar á prógrammi sem hann fór með um
alla Evrópu.“

6ESTURFÎR
Robbins hafði í þann tíma skapað sér
mikla viðurkenningu sem dansahöfundur, 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 dansarar 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.“

-!¨52 4%+52 ¶!¨ "%34!
Það er bjart í Sogamýrinni þegar Helgi Tómasson kemur í hús í Borgarleikhúsinu. Enginn er í starfsmannaanddyrinu 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 Franciscoballettinum sem hér verður með fjórar sýningar, þá fyrstu annað kvöld.

Þ

að er skrýtin tilfinning að setjast niður með Helga. Fáir núlifandi menn eiga feril á borð við
hans, sem hefur verið langur og gifturíkur. Í honum tengjast þræðir sem
liggja langt og víða um lendur danslistarinnar 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.

3TR¹KUR ÒR %YJUM
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 danssögu 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 sýningardaga 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 samtalinu 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.
!F SVEITABALLI
„Þetta eru fjögur verk í svona nútímaklassískum ballettstíl sem ég hef
samið síðustu árin. Það er enginn söguþráður 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 gerólík flestu sem hún hefur samið. Hún
býr í Ástralíu og það er nostalgía í þessari 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 sveitaböllin. 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 hrifnar af eða sæt stúlka sem dansaði vel og
strákarnir voru að horfa á.“

!È UPPLIFA DANS
„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 líkaminn getur gert.
Annar ballettinn er samin við tónlist 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 ballett samdi ég fyrir fjórum, fimm árum
síðan og þá fannst mér ég vera orðinn 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.“
/F LÅTIL SVIÈ
Helgi gat ekki komið með allan dansflokk 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 hingað 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 hingað með stóru ballettana hans en sviðið
í Borgarleikhúsinu er of lítið: „Allt of
lítið,“ segir hann.

(EIMSËKN TIL %YJA
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 gamall 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 mikils. Hann var ekki gjöfull á hrós. Það
var aldrei nógu gott sem maður gerði.“
Ég spyr hvort Eric hafi verið skólaður 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.“
-Y &AIR ,ADY
Bidsted og Larsen áttu síðar eftir að
eiga samstarf hér á landi. Svend kom
hingað margsinnis og setti upp stórsýningar 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 menntaður í Paris: „Gamla danska Bournonville-hefðin í Danmörku hafði einangrast og staðnað. Það héldu margir í Ameríku að ég væri þjálfaður í henni en
svo var ekki.“

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.

(J¹ BESTU MÎNNUM Å HEIMI
Í New York var Helgi kominn í danssali hjá virtustu danshöfundum heimins 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 Harknessflokksins sem var farandflokkur sem
fór um allan heim. Þar kynntist hann
konu sinni: „ Það var dásamleg reynsla
að ferðast um allan heim og sjá veröldina,“ segir hann en eftir sex ár sagði
hann upp. Hann hafði tekið þátt í Alþjóðlegu danskeppninni í Moskvu og
keppt við Baryshnikov og mátt sætta
sig við silfrið. Hann var því ekki vonlítill um vinnu en vissi hann hvert
hann var að fara? „Nei, ég hef alltaf tekið áhættu. Eric Bruun sagði við
mig: Vogun vinnur, vogun tapar. Ég hef
alltaf tekið áhættu. Sérstaklega sem
stjórnandi.“
&LOKKAR Å TVEIMUR ¹LFUM
Hann var líka ráðinn sem aðaldansari 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 tilboð 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 dansinn: „Þeir vilja hafa mig og segja að ég
geti verið þar eins lengi og ég vil.“
3TÎÈUG ÖRËUN
Ballettstjórn er kröfuhart starf og erfitt en langur ferill Helga hefur kennt
honum þá list sem þarf til að ná árangri. Hann kallar listdansinn í þeirri
mynd sem flokkurinn er rómaður fyrir
nútímalegan ballett. Verkefnaskráin
samanstendur af sígildum verkum
sem eru löguð að nýjum kröfum: Ballettinn er alltaf að þróast,“ segir hann.
„Kröfurnar aukast og þjálfunin breytist.“ Þó eru klassískir titlar á verkefnaskránni, 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 konungsdótturina – utan þess að hann vann sér tign
og virðingu í ströngustu list allra lista
– dansinum.
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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 þeytist um heiminn og kætir
fólk.
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„ÞAÐ ELSKA ALLAR KONUR HEIMSFRÆGA MENN“
GRETTIR

¹L OG MENNING HEFUR GEFIÈ ÒT
BËKINA (ERNAÈURINN GEGN LAND
INU p ¶*«2326%2 p HJARTA LANDS
INS EFTIR 'UÈMUND 0¹L «LAFSSON
"ËKIN FJALLAR UM STRÅÈ SEM STAÈIÈ
HEFUR Å H¹LFA ÎLD AÈ MESTU FJARRI KAST
LJËSI FJÎLMIÈLA "AR¹TTAN HEFUR GEISAÈ
UM N¹TTÒRUPERLUNA ¶JËRS¹RVER OG ÖAR
HAFA TEKIST ¹ HEIMAMENN OG R¹ÈA
MENN ÖJËÈARINNAR N¹TTÒRUUNNEND
UR OG VIRKJANASINNAR ANDST¾ÈAR HUG
MYNDIR UM N¹TTÒRU ¥SLANDS OG HLUT
VERK MANNSINS Å HENNI (ÎFUNDUR
LÕSIR Å GREINARGËÈU M¹LI OG MEÈ HJ¹LP
¾GIFAGURRA MYNDA HVAÈ Å HÒFI ER OG
RAKIN ER SKIPULEGA SAGAN UM STÎÈUGA
¹S¾LNI ORKUYFIRVALDA SEM ALDREI HAFA
GEFIÈ UPP ¹ B¹TINN AÈ SÎKKVA ÖESSARI
H¹LENDISVIN TIL AÈ FRAMLEIÈA RAFMAGN
HANDA ¹LBR¾ÈSLUM 'UÈMUNDUR 0¹LL
«LAFSSON RITHÎFUNDUR N¹TTÒRUFR¾È
INGUR OG LJËSMYNDARI ER FYRIR LÎNGU
LANDSKUNNUR FYRIR EINST¾ÈAR B¾KUR
SÅNAR UM N¹TTÒRU ¥SLANDS SEM GERT
HAFA MIKIÈ TIL AÈ OPNA AUGU LANDS
MANNA FYRIR ÖEIM VERÈM¾TUM OG
ÖEIM ARFI SEM OKKUR ER TRÒAÈ FYRIR AÈ
VARÈVEITA HANDA KOMANDI KYNSLËÈUM

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

Þetta er í annað sinn sem Julien
vinnur með Sólveigu en hann lék
í mynd hennar „Hertu upp hugann“ 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 kunnugleg andlit í nýjustu mynd hennar,
þar á meðal Ingvar E. Sigurðsson,
Ólafía Hrönn Jónsdóttir og rithöfundurinn Hugleikur Dagsson.
Myndin verður frumsýnd næsta
sumar.

%LDFJÎLLIN INNRA
„Ég leik franskan stúdent sem
er að vinna verkefni um íslenska
ljóðlist. Hann ætlar að hitta skáldkonu, sem er persónan sem Didda
leikur, því hennar skáldskapur er
ekki bara á pappír heldur í hjartanu. Hann mun hitta einhvern
sem lifir ástríðufullu og öðruvísi
lífi. Hann er að uppgötva ýmislegt 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 frásögn með þéttum takti. Fyrir mér
er þessi mynd svolítið eins og Ísland, sumar persónurnar eru með
eldfjöll innan í sér.“
Julien skellir upp úr þegar blaðamaður spyr hvort franski stúdentinn 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 Íslands er fyrr en hann hefur fengið
smá fjarlægð,“ útskýrir hann.
 FARALDSF¾TI
Julien var nýlega tilnefndur
til frönsku Moliére-leiklistarverðlaunanna sem bjartasta vonin
meðal karlleikara. Tilnefninguna hlaut hann fyrir trúðaeinleik
sinn „Ímyndaðu þér“. „Minn
bakgrunnur er í sirkusnum en ég
starfaði fyrst með Cirque du Soleil og var aðaltrúðurinn í sýningunni Saltimbanco frá árinu 1994.
Þegar við sýndum í París einu

sinni höfðu framleiðendur samband við mig og báðu mig að gera
mína eigin sýningu.“ Síðan þá
hefur Julien verið á faraldsfæti en
sýningin hefur slegið í gegn, gengið 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 alltaf verið hrifinn af Íslandi, þegar
ég var unglingur las ég bók um Ísland 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 segist því miður hafa misst sambandið 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 myndina Skrapp út.

(UGSJËNATRÒÈUR
Trúðurinn hefur leitt Julien um
allar jarðir en hann hefur til
dæmis starfað með samtökunum
„Trúðar án landamæra“ sem líkt
og „Læknar án landamæra“ ferðast til stríðshrjáðra landa og annarra 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 öðruvísi. Eins og vinir mínir hér segja
þá þekkjum við bara lúxusvandamál miðað við fólk sem virkilega
þarf að berjast fyrir afkomu sinni,
sérstaklega börnin.“ Julien hefur
ásamt öðru listafólki ferðast til
Súdan, Afganistan og flóttamannabúða 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 annars en að bíða eftir mat eða læknisaðstoð,“ 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 sjaldgæft 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 húmorsins fyrir hinu grófa eða því sem er
„burlesque“, fullorðnir hlæja því
þeir vita að þeir voru einu sinni
börn.“
(L¹TURINN LIFI
„Það er frábært starf að vera
trúður, í alvörunni,“ segir Juli-
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¹L OG MENNING
HEFUR GEFIÈ ÒT BËK
INA (ERNAÈURINN GEGN
LANDINU p ¶*«2326%2
p HJARTA LANDSINS EFTIR
'UÈMUND 0¹L «LAFSSON
"ËKIN FJALLAR UM STRÅÈ
SEM STAÈIÈ HEFUR Å H¹LFA
ÎLD AÈ MESTU FJARRI KAST
LJËSI FJÎLMIÈLA "AR¹TTAN
HEFUR GEISAÈ UM N¹TT
ÒRUPERLUNA ¶JËRS¹RVER OG
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Flugminjasöfn
skipulögð
Fyrir rúmu ári skipaði menntamálaráðherra nefnd til að kanna
stöðu flugminjasafna á landinu.
Nefndinni var falið að sinna eftirfarandi verkefnum sérstaklega:
Kanna hvaða heimildir eru til um
íslenska flugsögu og hvaða skráning hefur farið fram á íslenskum
flugminjum. Safna saman upplýsingum um þær flugminjar s.s.
flugvélar, flök flugvéla, flugvallarbúnað, 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 Flugminjasafnið á Hnjóti og koma með tillögur um hvernig megi samræma
þennan rekstur, hvaða rekstrarform myndi henta slíku flugminjasafni og hvaða aðilar gætu
komið að rekstrinum. Hvaða kostir 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 mikilvægi flugminjasafns á Íslandi
ljóst, sér í lagi þar sem flugsaga

er stór þáttur í menningu landsins, en upphaf flugsamgangna
markaði tímamót hér á landi hvað
varðar samskipti við aðrar þjóðir. Nefndin leggur til að stofnað
verði Flugminjasafn Íslands sem
samnefnari sjálfstæðra flugsafna á Íslandi með sameiginlegri
stofnskrá sem tryggi samstarf,
yfirsýn og heildarstefnumótun.
Flugsafnið á Akureyri er að mati
nefndarinnar eina safnið sem uppfyllir sem stendur skilyrði sem
aðildarsafn að Flugminjasafni Íslands. Önnur söfn gætu síðar einnig orðið aðilar, svo sem fyrirhuguð
flugsöfn í Reykjavík og á Suðurnesjum. Vekur athygli að safnið á
Hnjóti er ekki talið með í tillögum
nefndarinnar og hljóta það að vera
vonbrigði Vestfirðingum en safnið á Hnjóti hefur verið nokkurt
aðdráttarafl ferðamönnum. Einnig 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.
PBB FRETTABLADIDIS

Jaðarsportmyndir
Árleg kvikmyndasýning BANFF
fer fram í Háskólabíói í dag og á
morgun. Þar verða sýndar stuttmyndir af afrekum og ævintýrum
einstaklinga sem stunda fjallamennsku, snjóbretti, klifur, kajakróður og fleiri jaðarsport. Myndirnar eru afar fjölbreyttar en eiga
það sameiginlegt að fjalla um
samspil manns og náttúru þar sem
adrenalínflæðið er talsvert. Samtals er um að ræða fjóra tíma af
ævintýraþrá, útivist og fjöri í ellefu 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.
!$2%.!,¥.)¨ &,¨)2 ¥SKLIFUR NÕTUR TALS
VERÈRA VINS¾LDA HJ¹ FËLKI Å FJALLAMENNSKU
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Nýtt lúxusspa á Selfossi vekur athygli

,²853 ²4)  ,!.$) .ORTHERN ,IGHTS 3PA ¹ (ËTEL 3ELFOSSI VERÈUR VELKOMIN VIÈBËT Å

HEILSULINDAFLËRUNA EN HËTELREKENDUR SEGJAST HAFA FUNDIÈ FYRIR MIKILLI EFTIRSPURN EFTIR
SLÅKRI AÈSTÎÈU

Ný lúxusheilsulind og snyrtistofa
sem áformað er að opna á Hótel Selfossi í haust hefur þegar vakið athygli 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 landsbyggðinni. Enda var ráðist í framkvæmdina vegna mikillar eftirspurnar eftir
auknum lúxus í hótelgistingu, frá
ferðamönnum jafnt sem ráðstefnugestum. „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 framarlega 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 hönnunarvinna hefur verið í gangi í hálft ár.
„Svo ráðgerum við að opna í nóvember,“ bætti hún við.
Fyrir utan heita potta, blautgufu
og sánaklefa mun snyrtistofan bjóða
upp á hefðbundnar meðferðir. „Það
verður andlitsbað, nudd, fótsnyrting og handsnyrting. Svo verðum
við líka með ísskrúbb sem fólk getur
notað til að kæla sig niður eftir gufuböðin,“ útskýrði Ágústa. Þjónustan
verður öllum opin og segir Ágústa
heilsulindina stíla jafnt inn á erlenda gesti og innfædda.
SUN
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Kátt á hjalla hjá Katrínu Jakobs
Katrín Jakobsdóttir skemmti
sér stórvel á fyrsta þingflokksfundi 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 sérstaklega mikið með Jóni Bjarnasyni. Við sátum saman á þessum
fundi,“ bætti hún við.

Það er sem sagt ekki þingmennskan 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.
SUN
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10 ár í fararbroddi

!,,52 !,$52 %KKI VORU ALLIR TËNLEIKA
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LÁTU SIG EKKI VANTA ¹ TËNLEIKA +ONONO
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+ONGËSTEMNING
UM KVÎLD

Förðun: Anna Lilja Gísladóttir

Förðun: Herdís Jónsdóttir

Förðun: Ósk Kristjánsdóttir

GESTIR H¹IR Å LOFTINU &EÈGARNIR )NGËLFUR
OG 'YLFI 'ARÈARSSON VORU ¹ MEÈAL ÖEIRRA
SEM NUTU TËNLISTARINNAR

Seiðandi heimsmúsík lagði Hafnarhúsið undir sig á föstudagskvöldið þegar Konono N°1 steig á stokk. Hljómsveitin 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.

Ljósmyndari: Esther Ír

Láttu drauminn rætast
TÍSKU- OG LJÓSMYNDAFÖRÐUN
Nýtt sumarnámskeið að hefjast
6 og 12 vikna námskeið í tísku- og ljósmyndaförðun

+/.'«4!+452 (LJËMSVEITARMEÈLIMIR

+ONONO SPILA ¹ HLJËÈF¾RI SEM MÎRG HVER
KOMA ¥SLENDINGUM SP¹NSKT FYRIR SJËNIR
4AKTURINN VIRTIST ÖË HITTA BEINT Å MARK OG
HRÅFA ¹HEYRENDUR MEÈ SÁR
&2¡44!",!¨)¨(2®..

Innritun haﬁn í síma 553 7900 og á skoli@snyrtiakademian.is
sjá nánar www.snyrtiakademian.is
2%9+6¥3+52 $!.3 +OLBRÒN 2AGNHEIÈUR

S N Y R T I -A K A D E M Í A N

'«¨52 &¡,!'33+!052 &EÈGININ /LGA

OG *AKOB &ENGER NUTU STEMNINGARINNAR Å
GËÈUM FÁLAGSSKAP

+RISTJ¹NSDËTTIR OG "ENEDIKT «LAFSSON
VORU ¹ MEÈAL ÖEIRRA TËNLEIKAGESTA SEM
¹TTU ERFITT MEÈ AÈ STANDA HREYFINGAR
LAUS OG TËKU NOKKUR DANSSPOR %KKI ER
ÖË GOTT AÈ SEGJA HVORT DANSINN VAR AF
AFRÅSKUM UPPRUNA
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Lindsay Lohan komin með nýjan

0!2)3 ¶ESSI KL¾ÈABURÈUR HEYRIR NÒ

SÎGUNNI TIL OG Å STAÈINN HEFUR FYRIRS¾TAN
TEKIÈ UPP bHEFÈBUNDNARIm KL¾ÈNAÈ

Nunnan
París Hilton
Paris Hilton virðist vera byrjuð
á miklu ímyndarstríði og hefur
tekið sjálfa sig í gegn en hún er
sögð vonast til þess að bætt hegðun forði sér frá fangelsisvist. Eins
og komið hefur fram í fjölmiðlum 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 hegðun í staðinn fyrir þá ofdekruðu og
snobbuðu sem áður var.

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 eitthvað 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-

34&!.'). ,INDSAY ,OHAN ER SÎGÈ YFIR

SIG ¹STFANGIN
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myndarar myndum af þeim í
innilegum faðmlögum á ströndinni.
„Þau virðast vera yfir sig ástfangin,“ sagði einn sóldýrkandinn á Bahamaeyjum við The Sun.
Það þykir líka vísbending um alvarleika sambandsins að Lindsay
hefur kynnt Calum fyrir mömmu
sinni.
Síðustu árin hefur Calum átt
vingott við ótal konur í Bretlandi. Ef marka má nýlegt viðtal gæti hann þó verið tilbúinn að
láta af þeim lífsstíl. „Ég er kominn með nóg af skyndikynnum
og tilgangslausum samböndum.
Nú langar mig að finna mér fullkomna eiginkonu,“ sagði hann.
Hvort sú kona er Lindsay verður
að koma í ljós.

Guðfaðirinn
besta bannaða myndin
Óskarsverðlaunamyndin
Guðfaðirinn hefur af lesendum kvikmyndatímaritsins Empire í Bretlandi verið valin
besta
myndin
sem bönnuð var
áhorfendum
yngri en átján
ára.
Myndin,
sem
skartaði
þeim
Marlon
Brando, Al Pacino og James
'5¨&!¨)2)..
Caan í aðalhlutverkum, 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.

Taktu Frelsið með í ferðina
Ferðafrelsið virkar alveg eins og Frelsið þitt heima!
+)234%. $5.34 $UNST SEM LEIKUR Å

3PIDER -AN  HEFUR HITT DRAUMAPRINSINN
SINN

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.

Örlögin réðu

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

Fíton/SÍA

Leikkonan Kirsten Dunst segir
að örlögin hafi gripið í taumana 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 manneskju sem er ekki með stæla. Annars verður dramatíkin of mikil.
Auðveldustu samböndin eru oftast best fyrir mann.“

Gríptu augnablikið og lifðu núna

(%00).. 6ÅST ER AÈ MARGIR KARLMENN

MYNDU VILJA VERA Å SPORUM #ALUMS "EST
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Hann reynir að komast úr
nærbuxunum hennar...
...ekki í þær!

STÆRSTA ORRUSTAN ER INNRI BARÁTTAN

Með Samaire Armstrong úr O.C.

SÍMI 564 0000
IT´S A BOY GIRL THING
SPIDERMAN 3
SPIDERMAN 3 SÝND Í LÚXUS
NEXT
PATHFINDER
HILLS HAVE EYES 2
PERFECT STRANGER
TMNT
ÚTI ER ÆVINTÝRI ÍSLENSKT TAL

kl. 3.45 - 5.50 - 8 - 10.10
kl. 5 - 8 - 11
kl. 5 - 8 - 10.50
kl. 5.45
kl. 8 - 10.15
kl. 10.30
kl. 5.30 - 8
kl. 3.40
kl. 3.45

SÍMI 462 3500

SÍMI 551 9000

B.I. 10 ÁRA
B.I. 14 ÁRA
B.I. 16 ÁRA
B.I. 18 ÁRA
B.I. 16 ÁRA
B.I. 7 ÁRA

IT´S A BOY GIRL THING
SPIDERMAN 3
PATHFINDER
INLAND EMPIRE
ÚTI ER ÆVINTÝRI ÍSLENSKT TAL

kl. 5.50 - 8 - 10.10
kl. 5.30 - 8.30 - 10.20
kl. 8
kl. 5.45 - 9
kl. 6

B.I. 10 ÁRA
B.I. 16 ÁRA
B.I. 16 ÁRA

IT´S A BOY GIRL THING
SPIDERMAN 3
NEXT

kl. 8 - 10
kl. 5.20 - 8 - 10.40 B.I. 10 ÁRA
kl. 6
B.I. 14 ÁRA

MIÐASALA Á

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

+¾RKOMINN SIGUR 3ERBA
SVAKALEG
HASARMYND MEÐ
TÖFFARANUM
VINNIE JONES.

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

Marija Šerifovic er orðin
stórstjarna eftir sigurinn í
Eurovision-söngvakeppninni í Helsinki um síðustu
helgi. Sigurinn er jafnframt
kærkominn fyrir Serbíu,
sem hefur átt erfitt uppdráttar undanfarin ár.
Sigurlagið í Eurovision, ballaðan
Molitva eða Bænin, fjallar um ástina, þar sem trúarlegar tilvísanir
eru áberandi. „Ég get ekki logið
að Guði þegar ég krýp og bið bænirnar. Þú ert ástin í lífi mínu,“ söng
hin serbneska Marija Šerifovic á
meðan fimm bakraddasöngkonur stóðu þétt fyrir aftan hana og
sýndu erótíska tilburði með lesbísku ívafi.

¶EKKT Å HEIMALANDINU
Marija Šerifovic fæddist 14. nóvember 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.
3TOLIÈ LAG
Sigurlaginu Molitva hefur verið
líkt við gamalt albanskt lag, sem
vann söngvakeppnina Top Fest.
Auk þess hafa verið uppi kenningar um að það hafi einungis unnið af
því að nágrannar Serbíu í AusturEvrópu 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 sigurorð af sýndarmennskunni. „Mér
finnst gaman að hlusta á tónlist,
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ekki horfa á hana,“ sagði hún. „Ég
vona að þetta verði söngvakeppni á
nýjan leik í Belgrad á næsta ári.“

3TJARNAN HYLLT
Móttökurnar sem Šerifovic fékk
þegar hún kom heim til Serbíu eftir
að sigurinn var í höfn voru stórfenglegar. Þrjátíu þúsund manns
mættu í miðborgina til að hylla
stjörnuna. „Ég vann fyrir Serbíu,
ég vann fyrir ykkur öll,“ sagði Šerifovic. Söng hún sigurlagið af
svölum borgarstjóraskrifstofunnar í Belgrad á meðan áhorfendur
kölluðu „Serbía, Serbía!“ og veifuðu fánum af miklu kappi.

%KKERT STRÅÈSLAG
Sigurinn hefur verið kærkominn
fyrir serbnesku þjóðina, sem hefur
átt erfitt uppdráttar undanfarin ár.
Var þetta í fyrsta skipti sem þjóðin tók þátt í Eurovision-keppninni
sem sjálfstæð þjóð því undanfarin
ár hefur hún verið hluti af SerbíuSvartfjallalandi og þar áður hluti
af Júgóslavíu. „Ég er virkilega
ánægður með að þetta sé ekki einhvers konar stríðslag,“ sagði Aleksandar Tijanic, yfirmaður hjá
serbneska ríkissjónvarpinu. „Með
því að halda hátíðina á næsta ári í
Belgrad verðum loksins orðin eðlileg á nýjan leik.“ FREYR FRETTABLADIDIS

Íslendingar spila í Brighton

THE CONDEMNED
THE LIVES OF OTHERS
NEXT
MÝRIN 2 FYRIR 1
KÖLD SLÓÐ 2 FYRIR 1
HOT FUZZ
HAGATORG

kl. 5.30 - 8 - 10.30
kl. 5.30 - 8 - 10.30
kl. 10.30
kl. 5.40
kl. 5.50
kl. 10.10
www.haskolabio.is

B.I. 16 ÁRA
B.I. 16 ÁRA
B.I. 14 ÁRA
B.I. 12 ÁRA
B.I. 12 ÁRA
B.I. 16 ÁRA
SÍMI 530 1919

Hljómsveitirnar Benni Hemm Hemm, Stórsveit Nix
Noltes og Seabear koma fram á Iceland Airwaveskvöldi 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 komandi misserum. Jakobínarína, Hafdís Huld og Lay
Low koma einnig fram á hátíðinni, þó ekki á Airwaves-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 samvinnu við nýstofnaða Útflutningsskrifstofu Íslenskrar tónlistar, með dyggum stuðningi Icelandair. Hljóm-
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%SCAPE H¹TÅÈINNI Å "RIGHTON

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

HILARY SWANK

STÓRSTJÖRNUR ÚR REAL MADRID...

Stærsta
orrustan
er innri
baráttan

FRÁ FRAMLEIÐANDA
ATRIX, DIE HARD OG

VIPSALURINN

hraðskreiðir bílar, súpermódel og partý...

ER BARA LÚXUS

ER STAÐSETTUR Í SAMBÍÓUNUM ÁLFABAKKA

þarf ekki eitthvað meira til að sanna að þú sért frábær leikmaður?
HVER ÞARF UPPHÆÐIN AÐ VERA SVO ÞÚ SVÍKIR ÞJÓÐ ÞÍNA...

ALDREI HAFA TVEIR KARLMENN DANSAÐ JAFN VEL SAMAN!

/ ÁLFABAKKA

/ AKUREYRI

/ KEFLAVÍK

/ KRINGLUNNI

kl. 5:50 - 8 - 10:10

B.i.16

BREACH

kl. 8

B.i.12

GOAL 2

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

B.i.7

SPIDERMAN 3

kl. 8 - 10

B.i. 10

GOAL 2

kl 8 -10

B.i. 7

SPIDER MAN 3

kl. 3:30 - 6 - 9 - 10:30

B.i.10

MR. BEAN´S HOLIDAY

kl. 4

Leyfð

THE REAPING

kl. 8:10 - 10:20

B.i.16

NEXT

kl. 8

Leyfð

BLADES OF GLORY

kl 8 - 10

B.i.12

ROBINSON FJ... M/- ÍSL TAL

kl. 4

Leyfð

BLADES OF GLORY

kl. 6 - 8:10

B.i.12

300.

kl. 10:20

B.i.16

BLADES OF GLORY

kl. 5:50 - 8 - 10:10

B.i.12

WILD HOGS

kl. 8

b.i 7

SHOOTER

kl. 10:30

B.i.16

BECAUSE I SAID SO

kl. 6

Leyfð

Fítonskraftur Konono
Tónleikar Kongósveitarinnar Konono no. 1 voru með þeim sérstæðustu og skemmtilegustu sem farið
hafa fram hérlendis í dágóðan tíma.
Þurfti sú staðreynd reyndar ekki
að koma mörgum á óvart enda tónlist Konono frábrugðin flest öllu
öðru sem heyrist í tónlist í heiminum í dag. Því fékk fólk að kynnast 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 einkennir 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 tónleikana 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
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3TËRSKEMMTILEG UPPLIFUN ÖAR SEM
GLEÈIN OG STUÈIÈ SPILAÈI STËRA RULLU OG
EKKI VAR TËNLISTIN SJ¹LF TIL AÈ SPILLA FYRIR

með aðeins meira framandi drykki
en voru á boðstólnum í Listasafninu. Mikil synd, því tónlist Konono
er vissulega allra, þrátt fyrir að
virka oft á tímum endurtekningasöm og fábreytileg, með gamla
kalla uppi á sviðinu sem plokkuðu raf-likembé líkt og þeir væru
að spila á Game Boy tölvuspil. En
fítonskrafturinn í þessari hljómsveit! 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 endaði í æðisgengu uppklappslagi þar
sem allt ætlaði um koll að keyra.
Tónleikar sem renna væntanlega
þeim sem fylgdust með frá upphafi til enda seint úr minni.
3TEINÖËR (ELGI !RNSTEINSSON

DIGITAL-3D
DIGITAL

www.SAMbio.is
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SPIDER MAN 3 VIP kl. 6 - 9
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THE REAPING
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Alvöru amerískir!
GE kæliskáparnir eru öflugir,
endingargóðir og glæsilega innréttaðir
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 "JARNI SEMUR VIÈ 3T 2APHAEL

Í meðferð hjá færasta íþróttalækni Evrópu

(ANDKNATTLEIKSKAPPINN "JARNI &RITZSON ER BÒINN AÈ SKRIFA
UNDIR TVEGGJA ¹RA SAMNING VIÈ FRANSKA FÁLAGIÈ 3T 2APHAEL
SEM !KUREYRINGURINN *ËNATAN -AGNÒSSON LÁK MEÈ SÅÈASTA
VETUR 3T 2APHAEL PAKKAÈI SAMAN N¾STEFSTU DEILD Å
&RAKKLANDI OG VAR KOMIÈ UPP ÖEGAR FIMM UMFERÈIR VORU
EFTIR AF DEILDINNI ,IÈIÈ ¾TLAR SÁR STËRA HLUTI N¾STA VETUR AÈ
SÎGN "JARNA OG ER BÒIÈ AÈ STYRKJA
SIG UM FJËRA LEIKMENN !È BAKI
LIÈINU STANDA STERKIR BAKHJARLAR OG
"JARNI SEGIR AÈ ÖAÈ SÁ SPENNANDI
VERKEFNI AÈ FARA TIL LIÈSINS (ANN
HAFNAÈI MEÈAL ANNARS TILBOÈUM
FR¹ 3P¹NI OG &RAKKLANDI

-EIÈSLASAGA 'UNNARS (EIÈARS ¶ORVALDS
SONAR ÖETTA TÅMABIL HEFUR VERIÈ LÎNG (ANN
HEFUR ALDREI KOMIST ALMENNILEGA Å GANG HJ¹
ÖÕSKA ÒRVALSDEILDARLIÈINU (ANNOVER  SEM
HANN GEKK TIL LIÈS VIÈ SÅÈASTLIÈIÈ SUMAR
(ANN HEFUR VERIÈ AÈ GLÅMA VIÈ N¹RAMEIÈSLI
EN LENGI VEL TËKST EKKI AÈ GREINA ALMENNI
LEGA HVAÈ N¹KV¾MLEGA V¾RI AÈ %N NÒ HORFIR
TIL BETRI VEGAR
b¡G ER NÒ ¹ LEIÈ TIL -ÔNCHEN Å ÖRIÈJA
SKIPTIÈ ¹ SKÎMMUM TÅMA m SAGÈI HANN Å
SAMTALI VIÈ &RÁTTABLAÈIÈ ¶AR HEFUR HANN
VERIÈ Å MEÈFERÈ VEGNA MEIÈSLANNA HJ¹ EIN
HVERJUM F¾RASTA ÅÖRËTTAL¾KNI %VRËPU AÈ
SÎGN 'UNNARS (EIÈARS b(ANN SÁR UM LEIK
MENN "AYERN -ÔNCHEN OG ÖÕSKA LANDSLIÈS
INS OG ER MJÎG ÖEKKTUR Å ÖESSUM GEIRAm
'UNNAR (EIÈAR KOM HINGAÈ TIL LANDS FYRIR
NOKKRUM VIKUM TIL AÈ F¹ MEÈFERÈ HÁR VIÈ

SPORT FRETTABLADIDIS
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HEFUR 'UNNAR (EIÈAR ¹ÈUR SAGT AÈ
HANN STEFNI ¹ AÈ TAKA Ö¹TT Å ÖEIM
b¡G VEIT EKKI HVORT ÁG VERÈ VALINN
UPP ÒR ÖESSU ¡G MYNDI EKKI GERA
ÖAÈ SJ¹LFUR ¡G ER AÈ STÅGA UPP ÒR
MEIÈSLUM OG ÖETTA TEKUR SINN TÅMA AÈ
JAFNA SIG ENDANLEGAm
(ANN SEGIR Ö¹ LÅKLEGT AÈ HANN
VERÈI ¹FRAM HJ¹ (ANNOVER
b-ÁR SÕNIST ¹ ÎLLU AÈ ÖEIR
VILJI HALDA MÁR ¡G VIL LÅKA
SÕNA OG SANNA AÈ ÁG ¹
FULLT ERINDI Å ÖETTA LIÈ OG
ÖESSA DEILD %N ÖAÈ ER
ALDREI AÈ VITA HVAÈ GERIST
¹ N¾STU VIKUMm
(ANNOVER M¾TIR .ÔRN
BERG Å LOKAUMFERÈ DEILDAR
INNAR ¹ LAUGARDAG

+EFLAVÅK SKELLTI +2 Å 6ESTURB¾NUM


+2

MEIÈSLUM SÅNUM b¡G KOM MIKLU BETRI
TIL BAKA OG Ö¹ ¾TLUÈU L¾KNAR (ANN
OVER AÈ REYNA AÈ GERA EITTHVAÈ SJ¹LF
IR ¡G TËK FYRIR ÖAÈ OG Ö¹ SENDU ÖEIR
MIG TIL -ÔNCHEN /G ÁG HELD AÈ HANN
HAFI FUNDIÈ HVAÈ HAFI VERIÈ AÈ MÁR m
SAGÈI HANN
3ÅÈAN Ö¹ HEFUR HANN FARIÈ
TVÅVEGIS Å SPRAUTUMEÈFERÈ HJ¹
L¾KNINUM OG LOKAHEIM
SËKNIN ER Å DAG
b¡G VERÈ VONANDI ORÈINN
NOKKUÈ GËÈUR EFTIR NOKKRA
DAGA ¶AÈ ER BARA EINN
LEIKUR EFTIR AF DEILDINNI OG
VEIT ÁG EKKI HVORT ÁG F¹I
T¾KIF¾RI Ö¹m
4VEIR LANDSLEIKIR ERU FRAM
UNDAN Å N¾STA M¹NUÈI OG












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 kærulausum varnarleik.
&«4"/,4) 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 liðsins í fyrri hálfleik ekki merkileg. Hún gekk meira og minna út
á langar sendingar fram völlinn
þar sem Björgólfur Takefusa fór í
kapphlaup við varnarmenn Keflavíkur. Það kann ekki góðri lukku
að stýra enda Björgólfur leikmaður sem kýs að fá boltann í fæturna.
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. Ekkert spil var upp kantana og þar
með voru Atli og Sigmundur ekki
með í leiknum.
Keflvíkingar lágu mjög aftarlega og sköpuðu sér engin færi
í hálfleiknum. Þeim gekk illa að
halda bolta og voru fáir í framlínunni þegar sendingar komu af
köntunum.
Það var því talsvert gegn gangi
leiksins þegar Keflvíkingar tóku
forystuna á 40. mínútu. Guðmundur Steinarsson skoraði örugglega

"!2445,%)+52 ¥ 6%3452".5- 3IGMUNDUR +RISTJ¹NSSON LEIKMAÈUR +2 RENNIR SÁR
HÁR ¹ EFTIR BOLTANUM Å LEIK +2 OG +EFLAVÅKUR Å G¾RKVÎLDI 3UÈURNESJAMENNIRNIR FËRU
MEÈ ÎLL STIGIN ÒR 6ESTURB¾NUM
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úr vítaspyrnu sem dæmd var á
Pétur Marteinsson fyrir brot á
Magnúsi Þorsteinssyni.
Síðari hálfleikur fór rólega af
stað og það hafði lítið sem ekkert gerst þegar Samuelsen kom
Keflavík í 2-0. Hann afgreiddi
þá sendingu Kotalainen auðveld-

Háþrýstingur á bílinn, stéttina og húsið
Vortilboð
2007
Nilfisk-ALTO
háþrýstidælur

51.888 kr.

HENRY FRETTABLADIDIS

-AGNÒS 'UNNARSSON HAFNAÈI TILBOÈI FR¹ 3N¾FELLI

Réttu tækin í þrifin

Bjarnþór Þorláksson
bílstjóri RV

lega í markið enda var hann á
auðum sjó í teignum. Hrikalegur
varnarleikur hjá KR en varnarmenn þeirra voru úti á túni.
Markið sló KR nokkuð út af laginu 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 tilviljanakenndur 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 löngum köflum í síðari hálfleik. Leikur KR olli vonbrigðum og þá sérstaklega sóknarleikurinn, sem
hefur ekki batnað mikið frá því í
fyrra ef mið er tekið af þessum
leik.
Keflvíkingar spiluðu skynsaman bolta í gær og vörðust vel þar
sem Hallgrímur og Jörgensen
voru öflugir aftast og Ómar öruggur þar fyrir aftan. Þeir nýttu
síðan nánast sitt eina færi í leiknum. Hefðu eflaust verið sáttir við
eitt stig en fengu þrjú, sem þeir
eru án vafa himinlifandi með.

12.888 kr.

Verð áfram í Keflavík
Magnús Þór Gunnarsson 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 Snæfellshjartað að þessu sinni,“ sagði
Magnús við Fréttablaðið. Hann
ákvað sig um helgina eftir vandlega 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.“
ES¹

+®2&5"/,4)

-!'.²3 ¶«2 6ERÈUR ¹FRAM Å +EFLAVÅK
&2¡44!",!¨)¨34%&.

&RAMTÅÈ 'YLFA %INARSSONAR ER Å LAUSU LOFTI HJ¹ ,EEDS

RV6234C

Gylfi er ekki á heimleið

25áraRekstrarvörur
1982–2007

Nilfisk-ALTO P160 1-15 B X-tra

Nilfisk-ALTO C120 2-6

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

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

Tilboðið gildir út maí 2007
eða meðan birgðir endast.

&«4"/,4) 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 dögunum 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.
HÖH
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6AMPÅRUVEIÈARINN "LADE ÎÈRU
NAFNI 7ESLEY ER EKKI Å GËÈUM
M¹LUM (ANN VAR ¹K¾RÈ
UR FYRIR STËRFELLD SKATTSVIK ¹
¹RUNUM  TIL  OG
HANDTEKINN Å LOK SÅÈASTA ¹RS
7ESLEY KVAÈST VERA SAKLAUS
OG VAR LEYSTUR ÒR HALDI GEGN
TRYGGINGU 3ÎKUM UMFANGS
M¹LSINS FER ÖAÈ EKKI FYRIR
DËM FYRR EN Å OKTËBER OG
¹ LEIKARINN YFIR HÎFÈI SÁR
ALLT AÈ SEXT¹N ¹RA FANG
ELSI 7ESLEY LEIKUR Å
.INE ,IVES KL 

Alvöru dramaþættir með frábærum leikurum
3PENNAN KOMST Å H¹MARK ¹ MÅNU HEIMILI ÖEGAR 3ÕN FËR AÈ AUGLÕSA
Ö¹TTTÎKU ¥SLENDINGA ¹ HEIMSMEISTARAMËTINU Å PËKER 0OPPIÈ OG
KËKIÈ VAR ÖVÅ TILBÒIÈ ÖEGAR FYRSTI Ö¹TTURINN BYRJAÈI 'AMANIÈ K¹RNAÈI
HINS VEGAR FLJËTLEGA ,EIKURINN VAR KLIPPTUR NIÈUR OG ÎRF¹AR HENDUR
SÕNDAR OG AÈEINS ÖEGAR Ö¹TTTAKENDUR SETTU ALLT SITT UNDIR &YRIR VIKIÈ
VARÈ ¹HORFIÈ EKKERT SKEMMTILEGT ¡G EFA AÈ KNATTSPYRNU¹HUGAMENN
MYNDU S¾TTA SIG VIÈ AÈ SJ¹ AÈEINS MÎRKIN EN EKKI HEILU LEIKINA 6IÈ
G¹FUMST FLJËTLEGA UPP OG HORFÈUM ¹ ALVÎRU PËKER Å TÎLVUNNI Å STAÈ
INN
¶¾TTIRNIR 3TRICTLY #ONFIDENTIAL ERU FR¹B¾RIR EN ÖVÅ MIÈUR ER SÅÈASTI
Ö¹TTURINN ¹ DAGSKR¹ ANNAÈ KVÎLD "RETAR ERU SNILLINGAR AÈ BÒA TIL FR¹
B¾RAR EN OF STUTTAR Ö¹TTASERÅUR ¶AÈ TRUFLAR MIG SAMT HVAÈ ,INDA
AÈALGELLAN ER RËLEG ÖËTT MARGT BENDLI EIGINMANN HENNAR VIÈ MORÈ
FRAMHJ¹HALD OG AFBRIGÈILEGA KYNLÅFSHEGÈUN
(EF SÁÈ NOKKRA Ö¾TTI AF BANDARÅSKU SYRPUNNI "ROTHERS  3ISTERS OG
ER KOLFALLINN AÈD¹ANDI ¶ETTA ERU ALVÎRU DRAMAÖ¾TTIR MEÈ FR¹B¾R
UM LEIKURUM EINS OG #ALISTU &LOCKHART OG 3ALLY &IELD OG ÁG M¾LI

%++) -)33! !&

AN  .ORSK Ö¹TTARÎÈ ÖAR SEM SAGÈAR
ERU NÒTÅMASÎGUR BYGGÈAR ¹ VERKUM (ENRIKS
)BSENS (ILDE OG 4OM HAFA VERIÈ SAMAN
LENGI OG VILJA B¾ÈI AÈ EITTHVAÈ FARI AÈ GER
AST ¶AU UNDIRBÒA GARÈVEISLU OG BJËÈA
TRÒÈNUM SBIRNI ,EIKSTJËRI ER !RILD °STIN
/MMUNDSEN

 "LESS AMMA &ARVEL FARMOR



3IMPSONS 34®¨ 

$ANSKUR Ö¹TTUR UM -INE 0EDERSEN SEM
F¾DDIST ¹RIÈ  OG LÁST  "ARNA
BARN HENNAR SEM ER FRÁTTAMAÈUR HJ¹ $ANSKA
SJËNVARPINU REKUR ¾VI HENNAR Å STËRUM DR¹TT
UM OG BREGÈUR UM LEIÈ UPP SVIPMYND AF
HINUM MIKLU BREYTINGUM SEM URÈU ¹ LÅFI
FËLKS OG UMHVERFI ¹  ÎLD

 4ÅUFRÁTTIR
 .JËSNADEILDIN  "RESKUR
SAKAM¹LAFLOKKUR !TRIÈI Å Ö¹TTUNUM ERU EKKI
VIÈ H¾FI BARNA

 6ÅKINGASVEITIN  5LTIMATE



-ALIBUS -OST 7ANTED
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&ORCE "RESKUR SPENNUMYNDAFLOKKUR UM
SÁRSVEIT INNAN HERSINS SEM F¾ST VIÈ ERFIÈ
M¹L !TRIÈI Å Ö¹TTUNUM ERU EKKI VIÈ H¾FI
BARNA E

4RUMP SNÕR AFTUR Å FIMMTU SERÅUNNI AF ,¾R
LINGNUM ÖAR SEM HANN LEITAR ENN ¹ NÕ AÈ
L¾RLINGI FYRIR 4RUMP FYRIRT¾KJAVELDIÈ

 +ASTLJËS
 $AGSKR¹RLOK

 3HARK 
 ,AS 6EGAS  3PENNANDI

34®¨  "¥«



!MERICAN )DOL 3)2+53

 4IMELINE
 #HEAPER "Y 4HE $OZEN 
 ,ITTLE "LACK "OOK
 (OPE &LOATS
 #HEAPER "Y 4HE $OZEN 
 ,ITTLE "LACK "OOK
 (OPE &LOATS
 4IMELINE
 -ALIBUS -OST 7ANTED 'L¾PA
MYND ¹ LAUFLÁTTUM NËTUM !ÈALHLUTVERK
*AMIE +ENNEDY 4AYE $IGGS !NTHONY !NDER
SON "ÎNNUÈ BÎRNUM
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3NOCROSS

,OKAÖ¹TTUR

 .INE ,IVES
 #HILDREN OF THE #ORN 
 -ALIBUS -OST 7ANTED

BANDARÅSK Ö¹TTARÎÈ SEM GERIST Å PARTÅBORG
INNI ,AS 6EGAS

 4HE 5NIT  ®NNUR SERÅA ÖESS
ARAR VINS¾LU Ö¹TTARAÈAR SEM FJALLAR UM STÎRF
LEYNILEGRAR ÒRVALSVEITAR INNAN BANDARÅSKA
HERSINS
 4WENTY &OUR  3JÎTTA Ö¹TTA
RÎÈ VINS¾LASTA SPENNUÖ¹TTAR 3TÎÈVAR  SÅÈ
USTU ¹RIN 3TRANGLEGA BÎNNUÈ BÎRNUM

 #OLD #ASE  ,ILY 2USH ER
RANNSËKNARMAÈUR HJ¹ LÎGREGLUNNI Å &ÅLADELF
ÅU SEM HEFUR ÖARFT VERK AÈ VINNA "ÎNNUÈ
BÎRNUM

 °YENSTIKKER $RAGONFLIES .ORSK
VERÈLAUNAMYND "ÎNNUÈ BÎRNUM

 -ARY 3HELLEYS &RANKENSTEIN E
 3HARK 
 &RÁTTIR OG ¥SLAND Å DAG
 4ËNLISTARMYNDBÎND FR¹ 0OPP 4Å6Å

 )NSIDER ¥ ÖESSUM Ö¹TTUM FARA
STJËRNENDURNIR MEÈ OKKUR Å INNSTA HRING
STJARNANNA ÖAR SEM VIÈ F¹UM AÈ SJ¹ EINKA
VIÈTÎL NÕJUSTU UPPLÕSINGARNAR OG SANNLEIK
ANN ¹ BAKVIÈ HEITASTA SLÒÈRIÈ Å (OLLYWOOD

 &RÁTTIR
 ¥SLAND Å DAG
 %NTERTAINMENT 4ONIGHT ¥ GEGN
UM ¹RIN HEFUR %NTERTAINMENT 4ONIGHT FJALL
AÈ UM ALLT ÖAÈ SEM ER AÈ GERAST Å SKEMMT
ANABRANSANUM OG ¹TT EINKAVIÈTÎL VIÈ FR¾G
AR STJÎRNUR

 $A !LI ' 3HOW
 'ENE 3IMMONS &AMILY *EWELS
 2OKKGOÈIÈ 'ENE 3IMMONS ÒR HLJËM
SVEITINNI +ISS HLEYPIR ¹HORFENDUM INN Å LÅF SITT
Å Ö¹TTUNUM &AMILY *EWELS 3IMMONS SÕNIR
¹ SÁR NÕJA HLIÈ SEM HEFUR VERIÈ FALIN ÖAR TIL
NÒ &¹ ¹HORFENDUR AÈ KYNNAST KONU HANS TIL
 ¹RA OG BÎRNUNUM ÖEIRRA TVEIMUR 3J¹ÈU
MJÒKU HLIÈAR 3IMMONS ÖAR SEM HANN REYNIR
AÈ LAGA FJÎLSKYLDULÅFIÈ AÈ LÅFI ROKKARANS

 9OUNG "LADES  3PENNANDI
Ö¹TTARÎÈ ÖAR SEM SÎGUSVIÈIÈ ER &RAKKLAND ¹
MIÈÎLDUM OG SVOKALLAÈAR SKYTTUR SJ¹ UM AÈ
VERJA LANDIÈ GEGN ILLUM ÎFLUM .Õ KYNSLËÈ
AF SKYTTUM ERU Å ÖJ¹LFUN OG MEÈAL ÖEIRRA
ER SONUR HINNAR ÖEKKTU SKYTTU $!RTAGN
AN (INN UNGI $!RTAGNAN OG FÁLAGAR HANS
ÖURFA AÈ LEGGJA ALLT UNDIR TIL AÈ VERJA KON
UNG SINN GEGN HINUM ILLA KARDÅN¹LA -AZ
ARIN SEM GERIR HVAÈ SEM ER TIL AÈ KOMAST
TIL VALDA

 'REYS !NATOMY 
 !MERICAN )DOL  3LAGURINN
HELDUR ¹FRAM ¹ !MERICAN )DOL SVIÈINU EN NÒ
FER AÈ STYTTAST Å ÒRSLITAKVÎLDIÈ ¶AÈ ERU AÈ
EINS FJËRIR SÎNGVARAR EFTIR EN Å LOK KVÎLDSINS
F¹UM VIÈ AÈ VITA HVERJIR VERÈA ÖEIR ÖRÅR EFSTU

 !MERICAN )DOL 
 0USSYCAT $OLLS 0RESENT 4HE
3EARCH  E

 %NTERTAINMENT 4ONIGHT E
 4ËNLISTARMYNDBÎND FR¹ 0OPP 46

IR SNJËSLEÈAKAPPAR Å SKEMMTILEGRI KEPPNI ÖAR
SEM EKKERT ER GEFIÈ EFTIR

 1UEER %YE FOR THE 3TRAIGHT 'UY
(INIR FIMM FR¾KNU HJ¹LPA MISHEPPNUÈUM
N¹UNGA SEM ER FASTUR Å MIÈÎLDUM .Ò LANG
AR HANN AÈ BERA UPP BËNORÈIÈ OG TÅSKU
LÎGGURNAR HJ¹LPA HONUM AÈ GERA AUGNA
BLIKIÈ ¾VINTÕRALEGT

 )NNLIT  ÒTLIT (ÎNNUNAR OG LÅFS
STÅLSÖ¹TTUR ÖAR SEM ¶ËRUNN .ADIA OG !RNAR
'AUTI KOMA VÅÈA VIÈ HEIMS¾KJA SKEMMTI
LEGT FËLK OG BREYTA OG B¾TA ¹ HEIMILUM
ÖESS
 #LOSE TO (OME  !NNABETH
#HASE ER UNGUR SAKSËKNARI SEM VILL ËLM F¹
ÎLL ERFIÈUSTU GL¾PAM¹LIN OG HLÅFIR SÁR HVERGI
3PILLT LÎGGA ER SÕKNUÈ AF MORÈK¾RU EN
!NNABETH NEITAR AÈ GEFAST UPP EFTIR AÈ LYKIL
VITNI Å M¹LINU ER MYRT

 %VERYBODY ,OVES 2AYMOND
 *AY ,ENO
 (EROES E
 *ERICHO E
 "EVERLY (ILLS  E
 -ELROSE 0LACE E
 6ÎRUTORG
 «STÎÈVANDI TËNLIST

3+*2 30/24
3*«.6!20 ./2¨52,!.$3
 . &RÁTTIR OG AÈ ÖEIM LOKNUM
VEÈURFRÁTTIR OG MAGASÅNÖ¹TTUR $AGSKR¹IN ER
ENDURSÕND ¹ KLUKKUTÅMA FRESTI TIL KL 
N¾STA DAG

 OG  TAK MEÈ 'UÈRÒNU
'ÅSLA %NDURSÕNING ¹ KLUKKUTÅMA FRESTI FR¹
 TIL  N¾STA DAG

/-%'!
$AGSKR¹ ALLAN SËLARHRINGINN

TÓPAS ER FRAMTÍÐIN!
TÓPAS TIL FÓLKSINS

 "EVERLY (ILLS  E
 2ACHAEL 2AY E
 6ÎRUTORG
 -ELROSE 0LACE E
 «STÎÈVANDI TËNLIST
 6ÎRUTORG
 &YRSTU SKREFIN E
 "EVERLY (ILLS 
 -ELROSE 0LACE
 2ACHAEL 2AY
 %VERYBODY ,OVES 2AYMOND E
 3NOCROSS ,OKAÖ¹TTUR ¥SLENSK

T

3*«.6!20)¨

 "ATMAN
 -YRKF¾LNU DRAUGARNIR
 -YRKF¾LNU DRAUGARNIR
 /PRAH
 ¥ FÅNU FORMI 
 "OLD AND THE "EAUTIFUL
 &ORBOÈIN FEGURÈ 
 .UMBERS 
 &RESH 0RINCE OF "EL !IR 
 -ANS 7ORK 
 (¹DEGISFRÁTTIR
 .¹GRANNAR
 (OMEFRONT
 ,AS 6EGAS 
 7HOSE ,INE )S IT !NYWAY 
 6EGGFËÈUR 
 3HIN #HAN
 (ORANCE OG 4ÅNA
 4AZ -ANIA 
 "OLD AND THE "EAUTIFUL
 .¹GRANNAR
 ¥SLAND Å DAG OG VEÈUR
 &RÁTTIR
 ¥SLAND Å DAG ÅÖRËTTIR OG VEÈUR
 3IMPSONS 
 4HE !PPRENTICE  $ONALD

T

 ,EIÈARLJËS
 4¹KNM¹LSFRÁTTIR
 &RANKLÅN 
 /FURÖJARKINN OG APAHERSVEITIN
 &RÁTTIR
 6EÈUR
 +ASTLJËS
 %VERWOOD 
 «MUR AF )BSEN +ËNGULËARVEISL

3+*2%)..

T

.JËSNADEILDIN

MEÈ AÈ SJËNVARSPSSTÎÈVARNAR TRYGGI SÁR RÁTTINN SEM ALLRA FYRST
"ROTHERS  3ISTERS ER N¾STA 'REYlS !NATOMY

3*«.6!20)¨

T



"2/4(%23  3)34%23 ¶ESSIR DRAMAÖ¾TTIR ERU N¾STA 'REYkS !NATOMY

 ¥TÎLSKU MÎRKIN E
 "LACKBURN 2EADING FR¹  MAÅ
 7ATFORD .EWCASTLEFR¹  MAÅ
 ¶RUMUSKOT E
 4OTTENHAM -AN #ITY FR¹ 
MAÅ

 ¥TÎLSKU MÎRKIN E
 ,IVERPOOL #HARLTON FR¹  MAÅ
 ¶RUMUSKOT
 $AGSKR¹RLOK
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6IÈ M¾LUM MEÈ
«-52 !& )"3%.
3JËNVARPIÈ KL 
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3HARK

.ORSK Ö¹TTARÎÈ ÖAR SEM SAGÈ
AR ERU NÒTÅMASÎGUR BYGGÈAR ¹ VERK
UM (ENRIKS )BSEN (ILDE OG 4OM HAFA
VERIÈ SAMAN LENGI OG VILJA B¾ÈI AÈ
EITTHVAÈ FARI AÈ GERAST ¶AU UNDIRBÒA
GARÈVEISLU OG BJËÈA TRÒÈNUM SBIRNI
,EIKSTJËRI ER !RILD °STIN /MMUNDSEN

*AMES
7OODS ER
HÁR Å HLUT
VERKI SAK
SËKNARANS
3EBASTIANS
3TARK SEM
ER MIKIÈ
HÎRKUTËL Å
RÁTTARSALN
UM ¥ Ö¾TTI
KVÎLDSINS
ÖARF 3TARK
AÈ S¾KJA TIL SAKA FORSTÎÈUKONU KVENNAATHVARFS SEM SÎKUÈ ER UM MORÈ
¹ KL¹MFRAMLEIÈANDA ¶ETTA REYNIST ERFITT ÖAR SEM KONAN ER ALMENNT TALIN
HETJA Å SAMFÁLAGINU 3TARK ER ÖË EKKI VANUR AÈ BÅÈA L¾GRI HLUT OG ÖVÅ ÖARF
HANN AÈ FINNA LAUSN ¹ M¹LINU SEM FYRST

23  &-   
 "¾N
 -ORGUNVAKTIN
 ,AUFSK¹LINN
 -ORGUNLEIKFIMI
 (EIMA ER BEST
 3AMFÁLAGIÈ Å N¾RMYND
 &RÁTTAYFIRLIT
 (¹DEGISÒTVARP
 (¹DEGISFRÁTTIR
 6EÈURFREGNIR
 $¹NARFREGNIR OG AUGLÕSINGAR
 6ÅTT OG BREITT
 ²TVARPSSAGAN ,ÅFSJ¹TNING
 3EIÈUR OG HÁLOG
 /RÈ SKULU STANDA
 3ÅÈDEGISFRÁTTIR

 6EÈURFREGNIR
 (LAUPANËTAN
 6ÅÈSJ¹
 +VÎLDFRÁTTIR
 !UGLÕSINGAR
 3PEGILLINN
 $¹NARFREGNIR OG AUGLÕSINGAR
 6ITINN
 ,AUFSK¹LINN
 3AGNAÖ¾TTIR *ËNS (ELGASONAR
 ¥ HEYRANDA HLJËÈI 4ORF Å ARF
 /RÈ KVÎLDSINS
 ,OTTA Å 7ETZLAR OG 7EIMAR
 &IMM FJËRÈU
 ²TVARPAÈ ¹ SAMTENGDUM R¹SUM TIL
MORGUNS

&-   4ALSTÎÈIN &-   ²TVARP 3AGA &-   "YLGJAN &-   &-  4OPP
TËNLISTARSTÎÈIN &-   ²TVARP ,ATIB¾R  &JÎLSKYLDU ÒTVARP &-   ,INDIN 
+RISTILEGT EFNI &-   ,ÁTT "YLGJAN  4ËNLIST OG AFÖREYING &-   ²TVARP "OÈUN
 +RISTILEGT EFNI &-   8! 2ADÅË   SPORA EFNI &-   8 IÈ  %NGINN VIÈBJËÈUR

 ,ANDSBANKADEILDIN  +2
+EFLAVÅK

 ,ANDSBANKADEILDIN  +2
+EFLAVÅK

 -EISTARADEILD %VRËPU FRÁTTA
Ö¹TTUR

 #OCA #OLA DEILDIN $ERBY
3OUTHAMPTON

 0'! 4OUR  (IGHLIGHTS 4HE
0,!9%23 #HAMPIONSHIP 3VIPMYNDIR FR¹ SÅÈ
ASTA MËTI ¹ 0'! MËTARÎÈINNI Å GOLFI Å "ANDA
RÅKJUNUM &ARIÈ ER YFIR HELSTU TILÖRIFIN FYRSTU
ÖRJ¹ KEPPNISDAGANA EN SVO ER EFSTU KYLFING
UNUM FYLGT EFTIR ¹ LOKAHOLUNUM

 (EIMSMEISTARAMËTIÈ Å PËKER
7ORLD #UP OF 0OKER (EIMSMEISTARAMËTIÈ
 Å 0ËKER SEM FRAM FËR ¹ 3P¹NI SÅÈAST
LIÈIÈ HAUST ¶AR TËKU ¥SLENDINGAR Ö¹TT Å FYRSTA
SINN OG VERÈUR SPENNANDI AÈ FYLGJAST MEÈ
GENGI ÖEIRRA

 5%&! #UP &INAL  %VR
ËPUKEPPNI FÁLAGSLIÈA ²TSENDING FR¹ ÒRSLITA
LEIKNUM Å 5%&! BIKARNUM  ÖAR SEM
3EVILLA TËK -IDDLESBROUGH Å BAKARÅIÈ

MPM meistaranám í verkefnastjórnun
Umsóknarfrestur til 22. maí

 #OCA #OLA DEILDIN $ERBY
3OUTHAMPTON

TVEGGJA ÁRA NÁM SAMHLIÐA STARFI
 .ÕJAR EIGNIR .ÕJUSTU EIGNIRNAR ¹
MARKAÈNUM SÕNDAR

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

 &JÎLBÕLI OG H¾ÈIR ,ITLAR OG MEÈAL

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

STËRAR EIGNIR SÕNDAR

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

 0OSTMAND 0ER  .ODDY  *EG ELSKER
BzFLER  'RÐNNE HAVER  $EADLINE  3EKTION
 *ERSILD  3PIN  3TUDENTERNE FRA 0UMWANI
 $EN  TIME  'RAUBALLEMANDEN 
46 !VISEN  (ORISONT  5D I NATUREN
 'ENBRUGSGULD  !FTENSHOWET 
(OLD MASKEN  .YHEDER P½ TEGNSPROG 
46 !VISEN MED VEJRET  $AWSONlS #REEK
 (JERTEFLIMMER  3HIN #HAN  .INJA
4URTLES 4IDSREJSEN   DAGE I !MAZON JUNG
LEN  ,ILLE .ÐRD  !FTENSHOWET  46
!VISEN MED 3PORT  !FTENSHOWET MED 6EJRET
 (VAD ER DET V¾RD  (OKUS +ROKUS
 3MAG P½ $ANMARK MED -EYER 
46 !VISEN  +ONTANT  3PORT.YT 
7ICKED -INDS  (ERCULE 0OIROT  $YRENE
FRA ,ILLESKOVEN  2ASMUS +LUMP  0ALLE
'RIS P½ EVENTYR  +AJ OG !NDREA OG 9RSA 
0OSTMAND 0ER

 *UKEBOKS  0ULS "EDRE 0ULS  &AKTOR
,IVETS LOTTO  &REMLEGGING AV REVIDERT NASJONAL
BUDSJETT  /DDASAT .YHETER P½ SAMISK 
$ISTRIKTSNYHETER  &RA .ORDLAND  3ISTE
NYTT  $ISTRIKTSNYHETER  &RA -ÐRE OG
2OMSDAL  &RA (ORDALAND OG 3OGN OG &JORDANE
 3ISTE NYTT  ,UNSJTRAV  3ISTE NYTT
 $ISTRIKTSNYHETER  &RA /SLO OG !KERSHUS
 &RA °STFOLD  3ISTE NYTT  *AMES
%LLROY  3ISTE NYTT  0OKERLANDET 
3ISTE NYTT  /DDASAT .YHETER P½ SAMISK
 *AN I NATUREN  4ID FOR TEGN 
.YHETER P½ TEGNSPR½K  ,ILLE 0RINSESSE 
2OBOTGJENGEN  %N ALTMULIGMANN TIL MAMMA
 $ISTRIKTSNYHETER  $AGSREVYEN  5T
I NATUREN -AGASIN  %N STATSMINISTER TAKKER
FOR SEG  $ISTRIKTSNYHETER  $AGSREVYEN
  3TANDPUNKT  %XTRA TREKNING 
3AFARI  +VELDSNYTT  +ULTURNYTT 
5TSYN "ARN I SLAVEARBEID  oo "AKROMMET
&OTBALLMAGASIN  "ETH (ART  *UKEBOKS

Alþjóðleg vottun í verkefnastjórnun í umboði
alþjóðasamtaka verkefnastjórnunarfélaga (IPMA)

MEÐAL NÁMSEFNIS Á 1. ÁRI

MEÐAL NÁMSEFNIS Á 2. ÁRI

• Stefnumótun

• Ferli og ferlisvæðing

• Áætlanagerð

• Hópurinn og hópdýnamík

• Leiðtoginn og sjálfið

• Stjórnandinn og skipulag

• Samningar og deilur

• Fjármál verkefna

• Upplýsingatækni

ÞÁTTTÖKUSKILYRÐI:

• BA/BS/B.ed. eða sambærilegt
• Minnst þriggja ára reynsla úr atvinnulífinu
• Reynsla við verkefnavinnu æskileg

364 
 .¼R GR¼SRÎTTERNA TAR ÎVER  "ARNET OCH ORDEN
OM SPR½K I FÎRSKOLAN  $E SKAPADE HISTORIA
 6ETENSKAP M¼NNISKAN AVSLÎJAD  6¼LF¼RD
FR½N VAGGA TILL GRAV  2APPORT  !TLANTENS
OUTFORSKADE VILDMARK  3OMMARNÎJE SÎKES
 2APPORT  'OMORRON 3VERIGE 
0ONIENTE  3PORT MIT 3IMONE  +ROKOMAX
 -YROR I BRALLAN  3AGOBER¼TTAREN 
,ILLA !KTUELLT
KORTNYHETER  +INAS HOPP
 2APPORT  5PPDRAG 'RANSKNING 
(UNTER  !RGUMENT  2APPORT 
+ULTURNYHETERNA  +OBRA  3TINA 
3¼NDNINGAR FR½N 364  'OMORRON 3VERIGE

www.mpm.is
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Egill Helga vann 30 þúsunda kosningapott

„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.“
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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 Sjálfstæðisflokknum. Sá möguleiki að Framsóknarflokkurinn sitji áfram virðist
til málamynda og til þess fallinn 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
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,2¡44  ÎRVERPI  RYKKORN  SEFA
 PRJËNAVARNINGUR  TVEIR EINS 
FÅNT EFNI  LÒKAR  SAMANBURÈ
ARTENGING  H¾KKAR  FARFA 
TËNLISTARMAÈUR  MANNVÅG
,«¨2¡44  SVIK  TVEIR EINS 
STJËRNM¹L  M¹L  REIKNIVÁL  R¹
 ÅL¹T  SËT  LOGA  ¹ F¾TI
,!53.

„Ef einhver drepur einhvern þá er
það sjálfsagt góð auglýsing fyrir
Securitas. Sjálfum finnst mér þessar auglýsingar mjög ósmekklegar og fer ekki í grafgötur með þá
skoðun,“ segir Erlendur Baldursson hjá Fangelsismálastofnun.
Auglýsingar frá Öryggismiðstöðinni „Hver vaktar þitt heimili?“ þar
sem birtist flennimynd af góðkunningja lögreglunnar, Lalla Johns
hinum kunna smákrimma, hafa
vakið athygli og afar blendin viðbrögð. Andlit Lalla er þar augljóslega notað til að vekja á því athygli
að innbrotsþjófar séu á kreiki. Erlendur segir sjálfsagt mega túlka
þetta á ýmsa vegu en þetta sé
frjálst land og ekki hægt að banna
auglýsingar af þessu tagi. Og sjálfsagt hafi Lalli fengið greitt fyrir
fyrirsætustörf sín. En óneitanlega
vakni spurningar um siðferði, auglýsingastofan 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 Himinn og haf sem gerir auglýsingarnar og þar er fyrir svörum Eiríkur Aðalsteinsson framkvæmdastjóri. Hann segir auglýsingarnar
hafa verið gerðar í samráði við aðstandendur Lalla sem lögðu blessun sína yfir auglýsingagerðina sem
og SÍA – Samtök íslenskra auglýsingastofa.
„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 skemmtileg 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 innbrot lengur.
„Já, þetta var tekið á Litla-

,«¨2¡44  FALS  RR  PËLITÅK 
TAL  REIKNIR  SL¹  KER  ASKA
 ELD  T¹
,2¡44  URPT  AR  RËA  LES
 LL  SILKI  K¹ETA  EN 
RÅS  LIT  KK  DR¹P
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Gó› rá› og gagnlegar
uppl‡singar um heita vatni›

www.stillumhitann.is

¥ FRÁTT ¹ SUNNUDAGINN UM ENDUR
FUNDI GAMALLA (AGASKËLANEMENDA
URÈU ÖAU LEIÈU MISTÎK AÈ SAGT VAR
AÈ ÖETTA V¾RU ENDURFUNDIR NEM
ENDA SEM VORU Å SKËLANUM ¹RIN
  (IÈ RÁTTA ER AÈ ÖAÈ ERU
NEMENDUR F¾DDIR ¹ ÖESSUM ¹RUM
SEM ¾TLA AÈ HITTAST

4ILBOÈ

&ERSKUR STËR HUMAR KRKG
,AXASTEIKUR Å
TERIYAKI HUNANGS APPELSÅNU
KRKG
¶Ò GETUR ALLTAF TREYST ¹ PRINSINN
(LÅÈASM¹RA  o  +ËPAVOGI
S   o WWWHAFIDIS
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,ALLI *OHNS SJ¹LFUR
ER ¹N¾GÈUR MEÈ
AUGLÕSINGUNA ENDA
VANUR MYNDAVÁLUN
UM OG FÁKK bMJÎG
MJÎG GOTTm GREITT
FYRIR
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FER HVERGI Å GRAFGÎTUR MEÈ Ö¹
SKOÈUN SÅNA AÈ AUGLÕSINGIN
SÁ AFAR ËSMEKKLEG

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 auglýsingarnar enda ekki óvanur myndavélum. En hvað fékk Lalli greitt
fyrir? „Mjög mjög gott,“ segir Lalli
og talar um mánaðarlaun?
Tvö til þrjú hundruð þúsund?
„Ha? Nei, minna. Hundrað þúsund.“
En samkvæmt heimildum Fréttablaðsins felst í þessu sjónvarpsréttur einnig og mun greiðsla til Lalla

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

%'),, (%,'!3/. 3TYRKTI STÎÈU SÅNA SEM
STJËRNM¹LASKÕRANDI VERULEGA MEÈ ÖVÅ AÈ
HIRÈA KOSNINGAPOTTINN

,ALLI KOSTAÈI  ÖÒSUND
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manns lögðu þúsund krónur undir
hver og þann pott, í kringum þrjátíu þúsund, hirti Egill. Í öðru sæti
var Einar Mar Þórðarson, kosningaspekingur Stöðvar 2, og
ofarlega var á blaði Sigmundur Ernir Rúnarsson.
„Það var verið að giska á
prósentutölu allra flokkanna
með aukastaf einnig. Og þegar
þetta var reiknað út reyndist ég vera með minnst
frávik frá niðurstöðunni,“ segir Egill harla
ánægður með það.
Talar um að hann hafi
þar með heldur betur
styrkt stöðu sína sem
stjórnmálaskýrandi.
Spurður
um
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6EÈBANKASTJËRINN
EFNIR GJARNAN TIL
VEÈM¹LA TIL EFLING
AR STARFSANDANUM

(JALTI ²RSUS RNASON KRAFTAKARL OG
KERFISFR¾ÈINGUR

1

„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 sjónvarpsmaður.
Logi Bergmann Eiðsson var veðbankastjóri –
þekktur fyrir að standa að
slíkum uppákomum til eflingar vinnumóral – og
var þátttaka mjög
góð. Um þrjátíu

alls hafa numið í kringum þrjúhundruð þúsund.
Lalli lætur vel af sér á LitlaHrauni en er ósattur við að sitja inni
með sjö mánaða dóm á bakinu. Segist 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 skrifblokk 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. JAKOB FRETTABLADIDIS

&2¡44)2 !& &«,+)
¥SLENSKU BLAÈAMENNIRNIR SEM
FYLGDUST GRANNT MEÈ GANGI M¹LA Å
%UROVISION SÎNGVAKEPPNINNI Å (ELS
INKI R¹KU UPP STËR AUGU ÖEGAR
¹ VEGI ÖEIRRA VARÈ SJ¹LFUR
YFIRLÎGREGLUÖJËNNINN
'EIR *ËN ¶ËRISSON ¶Ë
AÈ 'EIR *ËN SÁ SÎNGMAÈ
UR MIKILL VAR EKKI VITAÈ TIL
ÖESS AÈ HANN V¾RI SÁR
STAKUR ¹HUGAMAÈUR
UM %UROVISION %NDA
KOMA ÖAÈ ¹ DAGINN
VIÈ N¹NARI EFTIRGRENNSLAN AÈ EKKI
VAR ÖAÈ %UROVISION SEM DRË 'EIR
*ËN TIL &INNLANDS HELDUR R¹ÈSTEFNA
YFIRLÎGREGLUÖJËNA HÎFÈUBORGANNA
EN ÖEIR ERU AÈ R¹ÈA R¹ÈUM SÅNUM
TIL HVAÈA AÈGERÈA MEGI GRÅPA GEGN
SKIPULÎGÈUM GL¾PAHRINGJUM 'EIR
*ËN SÕNDI %UROVISION TAKMARKAÈAN
¹HUGA OG ÖËTTI ÖETTA FREMUR FURÈU
LEG SAMKOMA
!NNAR SEM S¹ST ¹ VAPPI Å (ELSINKI
SÎNGMAÈUR MIKILL EN ÖEKKTUR AF
ÎÈRU EN %UROVISION ¹HUGA NEFNI
LEGA SJ¹LFUR "JARNI RMANNSSON
¶ËTTI TÅÈINDUM S¾TA AÈ SJ¹ HANN
GANGA HJ¹ ÒTIBÒI +AUP
ÖINGS ÖAR Å BORG OG
SPRUTTU FRAM SAMS¾RIS
KENNINGARNAR UM HVORT
HANN V¾RI AÈ GANGA TIL
LIÈS VIÈ +AUPÖING (ITT
ER VITAÈ AÈ "JARNI ER
AÈ SKIPULEGGJA MIKLA
BANKASTJËRAR¹È
STEFNU Å 2EYKJAVÅK ÖAR SEM KOMA
TIL FUNDA UM FJÎRUTÅU BANKASTJËRAR
¹SAMT MÎKUM /G VERÈUR Ö¹ ÎLLU
TIL TJALDAÈ SVO AÈ VEL FARI UM GEST
INA %N SLÅK R¹ÈSTEFNA ER HALDIN ¹R
LEGA OG VAR Å !ÖENU FYRIR ¹RI
.OKKUR ¾SINGUR GREIP UM SIG
MEÈAL SJ¹LFST¾ÈISMANNA KOSN
INGANËTTINA ÖEGAR KVIKMYNDATÎKU
GENGI VAR M¾TT TIL AÈ MYNDA ÖAÈ
ÖEGAR FORINGINN 'EIR ( (AARDE
K¾MI TIL AÈ TAKA ¹ MËTI HYLLINGU
SINNA MANNA %KKI VORU NEMA TVÎ
HUNDRUÈ MANNS ¹ "ROAD
WAY OG SMALAÈI 'ÅSLI
-ARTEINN "ALDURSSON
AF MIKLU ÎRYGGI FËLKI
SAMAN OG SETTI INNAN
RAMMA ÖANNIG AÈ ALLT LITI
SEM BEST ÒT ¹ MYND
JBG

3ILJA (AUKSDËTTIR STÕRIR 3TELPUNUM
Silja Hauksdóttir hefur verið
ráðin leikstjóri sjónvarpsþáttaraðarinnar Stelpurnar, sem hafa
verið sýndar á Stöð 2 við miklar
vinsældir. Tekur hún við keflinu
af Sævari Guðmundssyni sem síðast 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 utanáliggjandi 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 leikstjórinn. Hún hefur verið að leikstýra auglýsingum fyrir SagaFilm og daðrað aðeins við handritagerð 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 ferðalag Sigur Rósar til Svasílands.
Enn á eftir að ráða í helstu hlutverk en eins og undanfarin ár
hafa verið róteringar á leikhópnum og leikarar komið og farið.
„Það er alveg ótrúlega gaman að
vera hluti af þessum hóp og nú
erum við bara að skrifa handritið,“ segir Silja. Meðal þeirra

3),*! (!5+3$«44)2 3EGIST EKKI KVÅÈA

ÖVÅ AÈ LEIKSTÕRA HINUM ËSTÕRIL¹TA GRÅN
HËPI SEM PRÕÈIR SJËNVARPSÖ¹TTARÎÈINA
3TELPURNAR

sem sitja sveittir við skriftir
eru Kjartan Guðjónsson, Sigurjón Kjartansson, Katla Margrét
Þorgeirsdóttir, Ilmur Stefánsdóttir og María Reyndal auk Margrétar Örnólfsdóttur.
FGG

Maítilboð
Mamma framkallaði
100 myndir fyrir
aðeins 2.900

29
k r. s t k
.

Stafræn framköllun
íMaí aðeins29 kr myndin

Bankastræti • Fjörður • Kringlan • Laugavegur 178 • Smáralind

www.visir.is

FYRSTUR MEÐ
FRÉTTIRNAR
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Fögur er
flugstöðin

Þ

að 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. Reikandi sálir, með þunga pinkla í
eftirdragi, vafra þar um vegvilltar
og svefnvana.

$2µ3,!2.)2

sem kvelja syndara í gömlum helvítisljóðum með
eldi og brennisteini eiga margt
sameiginlegt með öryggisvörðum flugstöðva. Örþreyttu fólki er
miskunnarlaust skipað í langar biðraðir til þess að ókunnugir hliðverðir, með málmleitartæki í stað
þríforks, geti þuklað það og rótað
í eigum. Ástæðurnar fyrir aðgerðunum þykja mér mjög á huldu.
Bæklingarnir sem eiga að skýra út
ástæðurnar fyrir skaðsemi heklunála og naglaklippa veita jafn
greinargóð svör og talan 42 veitir
við tilgangi lífsins.

ÖFLUGUR
SPORTJEPPI
FYRIR SUMARIÐ
NÚ Á BETRA VERÐI 2.890.000 KR.

¶!¨ er erfitt að gera grein fyrir
gerðum sínum þegar maður er tekinn 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.
%&4)2 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 sjálfsögð. 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 ferðalanga. Síðasta sumar man ég reyndar eftir að hafa lesið frásögn af
konu sem tekin var höndum á flugvelli í Vestur-Virginíu eftir að eldfimur 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 róbóti var látinn eyða þeim ófögnuði
undir eftirliti sérsveitar lögreglumanna. Samkvæmt síðari fréttaveitunni virtist konan hafa verið
búsett í Bandaríkjunum frá barnæsku. Starfsmenn hennar höfðu
greinilega ekki lagt metnað í að
rekja ættir hennar til meira framandi 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 öryggishliðið 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 Istanbul án þess að starfsmenn sinntu
um hana. Sá hana reyndar aftur
eftir um tvo tíma ásamt tyrkneskum manni úr matsölunni sem virtist
leiðbeina henni á áfangastað. Hann
var eins og engill í víti. Ef það er öryggi farþega sem veldur biðröðum
á flugvöllum mætti vel athuga fleiri
þætti en hvort þeir séu með naglaþjalir eða farða í farteskinu.

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.

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

Heilsársdekk og dráttarbeisli fylgja með.

29.616 kr. á mánuði*

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

KIA umboðið á Íslandi er í eigu HEKLU

KIA • Laugavegi 172 • Reykjavík • sími 590 5700 • www.kia.is

