„En þar sem hann er anarkisti væri samt þversögn í sjálfu
sér að hann væri þingmaður og ég sé Jón ekki í anda
starfa sem flokkspólitískur þingmaður.“
+!42¥. *!+/"3$«44)2 /' *«. '.!22 3%4*!34  2®+34«,!
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"OÈAR KARLA Å ¹HEYRNARPRËF

.¾STI TENGDASON
UR ¥SLANDS

Ætlar að stofna
strákakvartett

*OSH 'ROBAN NAUT
MIKILLAR KVENHYLLI ¹
¥SLANDI
&«,+ 

3ÎNG ¹ EFTIR
4INU 4URNER
2EGÅNA «SK SEGIR
ROKKÎMMUNA
HAFA VERIÈ
STËRKOSTLEGA
¹ "AUGSDEG
INUM
&«,+ 

'LANS GLAMÒR OG GLEÈI
+VIKMYNDAH¹TÅÈIN Å #ANNES STEND
UR NÒ YFIR ¹ FRÎNSKU 2IVÅERUNNI OG
ÖAR ER FULLTRÒI &RÁTTABLAÈSINS
²44%+4  

FRAM Å 3TJÎRNUNNI
2OLAND 6ALUR %RADZE
VERÈUR ¹FRAM
Å 3TJÎRNUNNI
OG MUN LEIKA
MEÈ LIÈINU ¹
N¾STU LEIKTÅÈ

Áhersla á einfaldan
málefnasamning

5
5
23

"*!24 39¨2!
¥ DAG VERÈA
NORÈAN   MS HVASSAST AUSTAN
6ATNAJÎKULS "JART AÈ MESTU SYÈRA
ANNARS RIGNING EÈA SKÒRIR EN SLYDDU
ÁL ¹ 6ESTJFJÎRÈUM (ITI   STIG
SVALAST ¹ NORÈANVERÈUM 6ESTFJÎRÈ
UM EN HLÕJAST SYÈRA
6%¨52 

34*«2.-, Góður andi er í stjórnarmyndunarviðræðum formanna
Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar og líkur á því að niðurstaða náist
á næstunni, að mati Ingibjargar
Sólrúnar Gísladóttur, formanns
Samfylkingarinnar.
Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins leggja flokkarnir áherslu
á að klára einfaldan málefnasamning á næstu dögum, en reikna með
að unnið verði áfram fram á sumar
við eiginlegan málefnasamning
ríkisstjórnarinnar.
Formennirnir funduðu í Ráðherrabústaðnum í Tjarnargötu
seinnipart dags í gær. „Okkur miðaði vel áfram, það er góður andi í
þessum viðræðum og við höfum
farið yfir nokkur mál. Við teljum
að það séu góðar líkur til þess að

við náum niðurstöðu innan ekki
allt of langs tíma,“ sagði Ingibjörg
Sólrún eftir fundinn. Hún sagði
ómögulegt að segja til um hvort
ríkisstjórn yrði mynduð um helgina, enda engin ástæða til að rasa
um ráð fram.
Geir H. Haarde, formaður Sjálfstæðisflokksins, sagði eftir fundinn að þar hefði verið byrjað á að
fara yfir málefnin, en ekki væri
enn komið að því að útdeila ráðuneytum. „Þetta er allt á byrjunarstigi, en það er góður andi í málinu.“
Jón Sigurðsson, formaður Framsóknarflokksins, sagði í pistli á vef
flokksins í gær að ekki færi á milli
mála að trúnaðarbrestur hefði
orðið milli Framsóknarflokksins
og Sjálfstæðisflokksins. Ríkis-

stjórn Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar væri óskabarn „eins
stærsta auðfélags landsins“, og ef
hún kæmist á koppinn yrði hún
trúlega kennd við foreldri sitt og
nefnd Baugsstjórnin.
Geir sagði þessi ummæli Jóns
afskaplega óviðeigandi, og ólíkt
Jóni að tala á þennan hátt. „Ég vil
ekki munnhöggvast við mína samstarfsmenn í ríkisstjórnini, sem
eru þar enn, og legg bara áherslu á
okkar góða starf í gegnum tíðina.“
Hann sagði alla þekkja það ferli
sem hefst eftir kosningar. „Þó að
menn séu í viðræðum eru menn
ekki bundnir, og það er ekki bannað að spjalla saman í því ferli. [...]
Ég hef átt mjög mörg samtöl við
mjög marga stjórnmálamenn eftir
kosningarnar.“
BJ

¶ÕSK SENDINEFND R¾ÈIR MÎGULEIKA ¹ EFLDU VARNARM¹LASAMSTARFI VIÈ ¥SLENDINGA

4ÎLVULEIKJAPERSËNA Å VANDA

Lögregla handtók Löru Croft
"2%4,!.$ Vopnaðir lögreglumenn í
Manchester á Bretlandi brutu sér
leið inn á heimili eiganda tölvuverslunar nýverið og gripu Löru
Croft, aðalsögupersónuna í
tölvuleikjum og kvikmyndum,
vopnaða og tilbúna í átök.
BBC segir frá því að lögreglan
hafi verið kölluð að íbúðinni þar
sem eigandinn hafði orðið fyrir
ítrekuðum símahrekkjum. Þegar
hún knúði dyra svaraði enginn, og
þegar lögreglumenn litu inn um
glugga sáu þeir móta fyrir
manneskju með byssu.
Lögreglumennirnir gripu síður
en svo í tómt, en í stað vopnaðrar
manneskju fundu þeir brúðu í líki
Löru Croft í fullri stærð. Þrátt
fyrir að vopn hennar hafi ekki
reynst hættuleg var húsráðandi
handtekinn og hafður í haldi í 13
klukkustundir, og hald lagt á Löru
Croft. Húsráðandinn íhugar nú að
leita réttar síns vegna ólögmætrar
handtöku.
BJ

Vilja taka þátt í æfingum
6!2.!2-, Sendinefnd háttsettra

embættismanna úr ráðuneytum
utanríkis- og varnarmála í Þýskalandi átti í gær könnunarviðræður
við fulltrúa íslenskra stjórnvalda
um möguleika á efldu samstarfi
landanna á sviði öryggis- og varnarmála. Sendinefndarmenn skoðuðu aðstæður á öryggissvæðinu á
Keflavíkurflugvelli.
Einn nefndarmanna, fulltrúi úr
þýska
varnarmálaráðuneytinu,
tjáði Fréttablaðinu að þýsk her-

Himinn og haf/SÍA

6%¨2)¨ ¥ $!'

7

&2¡44!",!¨)¨0*¡452

Líkur eru á niðurstöðu í stjórnarmyndunarviðræðum á næstunni. Formaður
Framsóknar talar um trúnaðarbrest og kallar verðandi stjórn Baugsstjórnina.

¥¶2«44)2 

3

34*«2.!2-9.$5. !È LOKNUM FYRSTA STJËRNARMYNDUNARFUNDI 3J¹LFST¾ÈISFLOKKS OG 3AMFYLKINGAR R¾DDU ÖAU 'EIR ( (AARDE OG
)NGIBJÎRG 3ËLRÒN 'ÅSLADËTTIR VIÈ FJÎLMIÈLA -EÈ ÖEIM ¹ FUNDINUM VORU ®SSUR 3KARPHÁÈINSSON OG ¶ORGERÈUR +ATRÅN 'UNNARSDËTTIR

4«.,)34 „Það eina
sem ég get sagt á
þessu stigi er að
þetta er ekki
„boy-band“. Ef
kalla má þetta
eitthvað er þetta
strákakvartett
eða sönghópur,“
segir Einar
%).!2
Bárðarson
"2¨!23/.
umboðsmaður.
Um mánaðamótin næstu hyggst
Einar efna til áheyrnarprófs.
Hann er á höttunum eftir karlkyns söngvurum á aldrinum 18 til
35 ára. Hópinn hyggst hann láta
syngja inn á plötu sem ráðgert er
að komi út í haust og verður efni
hennar einhvers konar blanda af
klassískri, trúarlegri og dægurtónlist. Fyrir þremur árum boðaði
Einar til áheyrnarprófs og mættu
þá tugir ungra söngkvenna til
leiks og afraksturinn varð Nylonflokkurinn frægi.
JBG  SJ¹ SÅÈU 

málayfirvöld teldu að þótt friðvænlegt væri á Norður-Atlantshafssvæðinu væri það hernaðarlega
mikilvægt, vegna olíu- og gasauðlinda í Norðurhöfum og hernaðarumsvifa Rússa. Þess vegna væru
þýsk yfirvöld áhugasöm um að liðsmenn þýska hersins hlytu þjálfun í
að taka þátt í aðgerðum á svæðinu.
Nú þegar ætti þýski herinn gott
samstarf við þann norska og að
mati nefndarmannsins lægi nú
beint við, eftir að Norðmenn og

Stangveiði-

sýning um helgina

Íslendingar sömdu um eflt varnarmálasamstarf, að Þjóðverjar víkkuðu varnarmálasamstarf sitt við
Norðmenn út til Íslands, að því
gefnu að Íslendingar sýndu því
einnig áhuga. Keflavíkurflugvöllur
byði upp á góða æfingaaðstöðu. Til
að byrja með myndi þó sennilega
sjóherinn verða virkastur í slíku
samstarfi við Íslendinga; þýsk herskip gætu til dæmis valið að leggja
í auknum mæli leið sína um íslenska
lögsögu á leið vestur um haf.
AA

Finndu
réttu gjöfina

Opið 10-18 í dag
Opið laugard. 10–16 og sunnud. 12–16
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+AMBUR ¹ &LATEYRI SAGÈI UPP  MANNS EN B¾JARSTJËRINN HORFIR TIL FRAMTÅÈAR

3YNJAÈ VEGNA REGLUGERÈAR

Uppgjöf er ekki í orðabókinni

Nýsjálensk lömb
flutt inn á ný

!46)..5-, „Við þurfum að setja

upp kerfi fyrir þetta fólk til að
greiða því allar leiðir sem hægt er
varðandi aðra atvinnu,“ segir
Halldór Halldórsson, bæjarstjóri
Ísafjarðar. Um 120 manns var sagt
upp störfum hjá Kambi á Flateyri
í gær. Um er að ræða sjómenn á
fimm bátum og starfsfólk í landvinnslunni.
Ástæða uppsagnanna er sögð
vera slakt rekstrarumhverfi auk
sterkrar stöðu krónunnar og hás
vaxtakostnaðar. Fyrirtækið hafi
að þessum orsökum safnað miklum skuldum á undanförnum
árum.
Kambur á um 3.000 tonn af afla-

Hrafn, varstu að skoða óðal
feðranna?
b*A ÖETTA VAR EIGINLEGA ËÈAL FORFEÈR
ANNAm
(RAFN 'UNNLAUGSSON LEIKSTJËRI BR¹ SÁR Å
REISU TIL ¥TALÅU OG ¶ÕSKALANDS OG VITJAÈI
HEIMASLËÈA ÎMMU SINNAR %LLENAR 3VEINS
SON &YRSTA KVIKMYND (RAFNS Å FULLRI LENGD
HÁT «ÈAL FEÈRANNA

&,!4%92) «VISSA ER MIKIL ¹ &LATEYRI EFTIR
AÈ +AMBUR SAGÈI UPP STARFSFËLKI ¹ SJË OG
¹ LANDI
&2¡44!",!¨)¨(%)¨!

heimildum en hefur leigt til sín
kvóta og unnið átta til níu þúsund
tonn á ári.
„Við erum sem betur fer með
öfluga útgerðarmenn á okkar

svæði og þeir eru að skoða hvað af
þessum aflaheimildum þeir geta
keypt. Vonandi ná þeir einhverju
til sín,“ segir Halldór.
Að sögn bæjarstjórans er
atvinnuástandið á norðanverðum
Vestfjörðum nokkuð tvískipt. Á
meðan erfiðleikar séu í fiskvinnslu
vanti fólk í ýmis önnur störf. Eins
sé von á 80 nýjum störfum á svæðið eftir tillögum Vestfjarðanefndarinnar. „Hluti af þessu fólki getur
kannski snúið sér að slíku. Tímabundnar afleiðingar af þessu eru
alveg skelfilegar en til langs tíma
eigum við að geta náð okkur út úr
þessu. Uppgjöf er ekki í orðabókinni.“
GAR

,!.$"².!¨52 Lárus Óskarsson,

framkvæmdastjóri Aðfanga,
segir ekkert því til fyrirstöðu að
fyrirtækið geti flutt inn nýsjálenskt lambakjöt. Landbúnaðarráðuneytið synjaði beiðni
Aðfanga um að flytja inn
sýnishorn af kjöti á dögunum.
„Umsókninni var hafnað á þeirri
forsendu að ráðuneytið fékk ekki
öll gögn áður en varan var send
af stað,“ segir Lárus. „Við höfum
pantað aðra sendingu og sendum
inn umsókn eftir helgi. Við
uppfyllum öll skilyrði, það er
ekki hægt að neita okkur um
þetta,“ segir Lárus Óskarsson.
SÖS

(ËTEL 3AGA OG KL¹MR¹ÈSTEFNA

Líkur á að sátt
náist um bætur
3+!¨!"452 „Mér sýnist nú

líklegra en ekki að sátt náist um
þetta,“ segir Oddgeir Einarsson,
lögmaður þeirra sem stóðu að
baki klámráðstefnu sem úthýst
var af Hótel Sögu í mars.
Oddgeir krafði hótelið um
bætur fyrir hönd hópsins og segir
samninga í smíðum. „Þau eru að
kasta á milli hugmyndum og
stefnan er að halda þessu utan
dómstóla. Ég held þetta verði
alveg klárað á endanum,“ segir
hann. Viðræður mjakist áfram.
Lögmaðurinn vill ekki tjá sig
um upphæðina sem krafist er, en
hún mun byggð á verði flugmiða
fyrir hátt á fimmta tug manna,
launagreiðslum og fleira.
KËÖ

&EMÅNISTAFÁLAG ¥SLANDS

Jafnrétti einkenni sáttmála
*!&.2¡44)3-, Femínistafélag
Íslands hefur sent frá sér áskorun
í tilefni af stjórnarmyndunarviðræðum Sjálfstæðisflokks og
Samfylkingar sem hefjast í dag.
Í yfirlýsingu félagsins segir að
samþykkja þurfi ný lög um jafnan
rétt og stöðu karla og kvenna,
sporna gegn klámvæðingu,
kynbundnu ofbeldi og vændi.
Stórefla þurfi Jafnréttisstofu og
útrýma kynbundnum launamun.
Skorað er á nýja ríkisstjórn að
sýna jafnrétti í verki með því að
hafa jöfn kynjahlutföll í ráðherraliði.
SH¹

,!.$(%,')3'3,!.
3ËTTU SLASAÈAN SJËMANN
¶YRLA ,ANDHELGISG¾SLUNNAR SËTTI SLAS
AÈAN SJËMANN UM BORÈ Å RÒSSNESK
AN TOGARA ¹ 2EYKJANESHRYGG AÈFARA
NËTT FÎSTUDAGS -AÈURINN HAFÈI HLOTIÈ
¹VERKA ¹ AUGA OG VAR FLUTTUR ¹ SJÒKRA
HÒS Å 2EYKJAVÅK

*«. 3)'52¨33/. 3EGIR MENN EKKI ÖURFA

AÈ HAFA ¹HYGGJUR AF FRAMTÅÈ SINNI

&RAMTÅÈ *ËNS 3IGURÈSSONAR

Fundur í miðstjórn bráðlega
6%446!.'52 3,933).3 %INAR % 3IGURÈSSON VARÈ FYRIR ¹R¹S FIMM UNGRA MANNA EFTIR AÈ BÅLAR ÖEIRRA SKULLU SAMAN ¹ GATNAMËTUM

3TRANDVEGAR OG (ALLSVEGAR Å 'RAFARVOGI

&2¡44!",!¨)¨(®2¨52

Börðu slasaðan mann,
vitni og lögreglumenn
Fimm menn voru handteknir í fyrrakvöld eftir að þeir réðust á mann sem var í
bíl sem þeir óku á, vitni að slysinu og lögreglumenn. Fórnarlambið, Einar E. Sigurðsson, segir að sér þyki verst að hjálpsamir vegfarendur hafi ekki verið öruggir.
,®'2%',5-, „Ég var vankaður

eftir áreksturinn. Fyrst reyndi ég
að biðja þá um að hætta en þeir
skildu ekki neitt, þá bað ég þann
sem mest hafði sig í frammi um að
róa sig á ensku en ekkert þýddi,“
segir Einar E. Sigurðsson, útgerðarmaður frá Raufarhöfn, sem varð
fyrir árás fimm manna um tvítugt
eftir að bílar þeirra rákust saman
í Grafarvogi í fyrrakvöld.
Einar segist hafa verið á leið
yfir gatnamót Strandvegar og
Hallsvegar á grænu ljósi þegar
bifreið fimmmenninganna ók á
bíl hans. Honum hafi skiljanlega
brugðið þó nokkuð við viðbrögð
mannanna en sárast þyki sér að
þeir hafi ráðist að vegfarendum
sem urðu vitni að slysinu. „Það er
brýnt að veita fólki sem lendir í
slysi aðstoð en það er skiljanlegt

að fólk verði óttaslegið þegar það
getur átt von á að lenda í svona,“
segir Einar. Hann segir fólkið
sem ætlaði að koma honum til
aðstoðar hafa þurft að flýja af
vettvangi en það hafi kallað til
hjálp og komið aftur þegar um
hægðist.
Lögreglumennirnir sem komu
til að skakka leikinn urðu svo
einnig fyrir barðinu á ungu mönnunum og þurfti að kalla út liðsauka vegna þeirra. Margeir
Sveinsson,
lögreglufulltrúi
umferðardeildar, segir mennina
hafa verið ölvaða en ekkert bendi
til þess að þeir hafi verið undir
áhrifum annarra vímugjafa. Hann
segir áverkana sem hlutust af
barsmíðum mannanna sem betur
fer hafa verið minniháttar.
„Það er því miður nokkuð um

að menn missi stjórn á sér þegar
svona kemur upp,“ segir Margeir. Hann segir rannsóknina langt
á veg komna og fimmmenningunum var sleppt úr haldi seinni
hluta dags í gær. Þeir hafi engar
skýringar getað gefið á hegðun
sinni. „Það var bara gott að engin
alvarlega slys urðu á fólki, hvorki
í árekstrinum né í slagsmálunum,“ segir Margeir.
„Ég er ekki mikið meiddur,
bara tognaður og snúinn eftir
þetta. Það sem situr kannski mest
í mér er að svona nokkuð geti
gerst. Svona hegðar fólk á Raufarhöfn sér ekki,“ segir Einar,
bæði í gríni og alvöru. Hann segist fegnastur verða þegar hann
kemst aftur heim og segist vona
að viðlíka atburðir endurtaki sig
ekki.
KAREN FRETTABLADIDIS

34*«2.-, Framtíð Jóns Sigurðssonar, formanns Framsóknarflokksins, gæti ráðist á vorfundi
miðstjórnar flokksins. Fundurinn
hefur ekki verið boðaður, en Jón
sagði í gær að það færi að styttast
í hann.
Framtíð Jóns er óviss þar sem
hann náði ekki kjöri á þing, og
þar sem útlit er fyrir að hann
verði ekki ráðherra hefur hann
enga aðkomu að Alþingi.
„Menn þurfa ekki að hafa
áhyggjur af minni framtíð, því ég
mun sjá um hana eins og mína
fortíð,“ sagði Jón í gær. Spurður
hvort hann hefði tekið einhverja
ákvörðun um framhaldið sagði
hann: „Ég mun skýra framsóknarmönnum frá því fyrst, og aðrir
verða að frétta það frá framsóknarmönnum.“
BJ

2%9+*!6¥+52"/2'
'AMLIR STAURAR FEGRI MIÈB¾
&RAMKV¾MDAR¹È 2EYKJAVÅKUR HEFUR
¹KVEÈIÈ AÈ L¹TA SKOÈA KOSTNAÈ VIÈ
ÖAÈ AÈ SETJA UPP AÈ NÕJU GAMLA LJËSA
STAURA TIL AÈ FEGRA MIÈBORGINA

(J¹LPARSVEITIR F¹  MILLJËNIR
&JËRAR BJÎRGUNARSVEITIR Å 2EYKJAVÅK
MUNU SAMAN F¹ ¹TJ¹N MILLJËNIR KRËNA
Å STYRK ÒR BORGARSJËÈI N¾STU ÖRJÒ ¹RIN
SAMKV¾MT NÕJUM SAMNINGI VIÈ BORG
INA ¥ SAMNINGNUM FELST AÈ SVEITIRN
AR S¾KI EKKI UM FREKARI FJ¹RSTYRKI FR¹
BORGINNI ¹ ÖESSU TÅMABILI

7ÏAA96<H>CH

,EIÈTOGAFUNDUR 2ÒSSLANDS OG %VRËPUSAMBANDSINS Å 3AMARA Å 2ÒSSLANDI

H667."*'#%L6<DC

%NGU N¾R LAUSN ¹ ¹GREININGNUM
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2²33,!.$ !0 Leiðtogar Rússlands
og Evrópusambandsins deildu um
ástand mannréttindamála í Rússlandi undir lok fundar þeirra í
Samara í Rússlandi í gær. Enginn
áþreifanlegur árangur náðist á
fundinum og hann sýndi glögglega
sídýpkandi ágreining milli Rússlands og Vesturlanda.
Angela Merkel, kanslari Þýskalands sem nú gegnir formennskunni í ESB, kvartaði yfir því að
mótmælendum úr röðum stjórnarandstöðunnar í Rússlandi var
meinað að ferðast á fundarstaðinn. Þeirra á meðal var Garrí
Kasparov, fyrrverandi heimsmeistari í skák sem nú er í forystu
fyrir gagnrýnendum stjórnar Vladimírs Pútín forseta.
„Ég hef áhyggjur af því að sumt
fólk á í erfiðleikum með að ferðast
milli staða hérna,“ tjáði Merkel

-%2+%, /' 0²4¥. ,EIÈTOGARNIR H¹ÈU SNERRU UM MANNRÁTTINDAM¹L ¹ BLAÈAMANNA
FUNDI Å LOK FUNDAR ÖEIRRA Å G¾R
&2¡44!",!¨)¨!0

fréttamönnum. „Ég vona að því
verði gefið tækifæri til að tjá
skoðun sína.“
José Manuel Barroso, forseti

framkvæmdastjórnar ESB, sagði
við þetta tækifæri að lýðræði og
réttarríki væru „Evrópusambandinu helg gildi“.
AA

F í t o n / S Í A

Finndu
réttu gjöfina
Sumarið er mikill gjafatími, útskriftir, fermingar og brúðkaup. Hjá okkur
finnur þú góðar og fallegar gjafir sem henta öllum tilefnum, auk þess sem
gjafakort Kringlunnar er gjöf sem hittir alltaf í mark. Njóttu þess að gefa
gjöf sem gleður.
Opið 10–18 í dag

Mán. til mið.
10.00–18.30

Fimmtudagur
10.00–21.00

Föstudagur
10.00–19.00

Laugardagur
10.00–18.00

www.kringlan.is / upplýsingasími 588 7788 / skrifstofa 568 9200

Sunnudagur
13.00–17.00
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Þrír handteknir
við húsleit
,®'2%',5-, Karlmaður og tvær
konur voru handtekin við húsleit
í miðborginni á miðvikudagskvöld. Nokkuð af fíkniefnum
fannst á staðnum en einnig
fjármunir sem taldir eru
tengjast fíkniefnasölu.
Karl Steinar Valsson, yfirmaður fíkniefnadeildar lögreglunnar,
segir að efnið sé að öllum
líkindum hass og amfetamín. Það
var líkast til ekki ætlað til
dreifingar. Fólkinu hefur verið
sleppt og málið telst upplýst. ÖO

"*®2'5.!236%)4!2-%.. ,ANDSÖINGIÈ
LAÈAR TIL SÅN BJÎRGUNARSVEITARMENN ÒR
ÎLLUM LANDSHLUTUM

,ANDSÖING ,ANDSBJARGAR

Keppt í björgunarleikum
3,93!6!2.)2 Landsþing Slysavarna-

félagsins Landsbjargar hófst í gær
og heldur áfram í dag. Um 500
manns hvaðanæva af landinu
sækja þingið sem að þessu sinni er
haldið í Reykjanesbæ. Ólafur
Ragnar Grímsson, forseti Íslands,
ávarpaði þingið í gær.
Í dag keppa björgunarsveitir í
björgunarleikum sem fram fara
víðs vegar um Reykjanesbæ og
almenningi gefst kostur á að
reyna sig í ýmsum þrautum. Þá
verður sýning á búnaði björgunarsveitanna við Duushús í
Keflavík.
ÖO
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5NGUR SÅBROTAMAÈUR Å VARÈHALD

Starfið verður auglýst að nýju

Klámunnandi í
gæsluvarðhald

34*«2.3µ3,! Starfssamningur við
Boga Nilsson ríkissaksóknara
hefur verið framlengdur fram að
áramótum. Björn Bjarnason dómsmálaráðherra tilkynnti umsækjendum um þetta í gær. Starfið
verður auglýst að nýju laust til
umsóknar síðar á árinu.
Bogi ætlaði sér að hætta störfum 1. júlí og var staðan auglýst
laus til umsóknar eftir að Bogi tilkynnti um áform sín. Fimm sóttu
um stöðuna í upphafi, hæstaréttarlögmennirnir Egill Stephensen,
Jón H.B. Snorrason, Jóhannes
Rúnar Jóhannsson, Sigríður Friðjónsdóttir og Brynjar Níelsson.
Jóhannes Rúnar dró umsókn sína

"*®2.
"*!2.!3/.

til baka eftir að starfsviðtöl höfðu
farið fram.
Í viðtali við Fréttablaðið sagðist
hann líta svo á að stöðunni hefði

$«-3-, Átján ára piltur hefur

verið úrskurðaður í gæsluvarðhald
til 12. júní vegna ítrekaðra afbrota.
Maðurinn reyndi að ræna verslun
með andlit hulið nælonsokki í
október, en stökk á flótta þegar
afgreiðslukonan neitaði og sagðist
þekkja hann í gegnum sokkinn.
Í janúar stóð lögreglan hann að
því að reyna að brjóta upp
hraðbanka með kúbeini, og hann
braust inn á tannlæknastofu og stal
þaðan ýmsu. Þá braust hann inn á
verkstæði og heimili í grenndinni
skömmu síðar. Þá braust hann í
tvígang inn í búð sem selur
hjálpartæki ástarlífsins um síðustu
helgi. Hann á sakaferil að baki. SH

Frakkar fá straumlínulagaða jafnréttisstjórn
Með vali á ráðherraefnum úr fleiri flokkum en sínum eigin og með því að fela
konum sjö af fimmtán ráðherraembættum reynir Nicolas Sarkozy, hinn nýi forseti Frakklands, að sýna að sér sé umhugað um sættir milli pólitískra fylkinga.
&2!++,!.$ !0 Nicolas Sarkozy,
nýr forseti Frakklands, skipaði í
gær nýja ríkisstjórn landsins.
Hann efndi fyrirheit sitt um að
fækka ráðherrum um helming, úr
þrjátíu í fimmtán, og að fela
konum jafnmikla ábyrgð og körlum. Hann sótti ráðherraefni einnig út fyrir raðir eigin flokks.
Hinn hægrisinnaði Sarkozy
gerði Bernard Kouchner, vinsælan sósíalista, að utanríkisráðherra. Að Kouchner skyldi hafa
þegið boðið er áfall fyrir Sósíalistaflokkinn nú í aðdraganda þingkosninganna sem fara fram 10. og
17. júní. Talsmenn flokksins lýstu
því strax yfir að þeir litu nú svo á
að Kouchner væri ekki lengur í
flokknum.
Athygli vekur einnig að Alain
Juppé, sem um skeið var forsætisráðherra í forsetatíð Jacques
Chirac, er nú aftur sestur í ríkisstjórn, í þetta sinn sem umhverfisráðherra. Það þykir sæta tíðindum ekki síst í ljósi þess að hann
var árið 2004 dæmdur í skilorðsbundið fangelsi fyrir aðild að pólitísku fjármálahneyksli.
Kona af norður-afrískum uppruna, Rachida Dati, tekur við
dómsmálaráðuneytinu og Sarkozy
fékk náinn samherja, Brice Hortefeux, til að fara fyrir nýju og
umdeildu ráðuneyti innflytjendaog þjóðernismála.
Sarkozy, sem er stjórnmálamaður sem skoðanir fólks eru
mjög skiptar um, hefur frá því
hann sigraði sósíalistann Ségolène Royal í úrslitaumferð forsetakosninganna 6. maí reynt að sýna
sig sem landsföður sem leggi sig

ÍSLENSKA / SIA.IS / HSK 37476 05/07

VIÐSKIPTA- OG
HAGFRÆÐIDEILD

METNAÐARFULLT, FRAMSÆKIÐ OG HAGNÝTT NÁM
6 námsleiðir
 BA í hagfræði

 BS í markaðsfræði og alþjóðaviðskiptum

 BS í hagfræði

 BS í reikningshaldi

 BS í fjármálum

 BS í stjórnun og forystu

Umsóknarfestur er til 5. júní.
Árleg skráningargjöld eru 45.000 kr.
Styrktu stöðu þína og sæktu um.
Rafræn skráning og upplýsingar
um námið eru á vef viðskipta- og
hagfræðideildar, www.vidskipti.hi.is.

"/') .),33/.

þegar verið ráðstafað, en Björn
sjálfur þyrfti að svara því hvort
það væri til Jóns H.B. Snorrasonar saksóknara hjá lögreglustjóranum í Reykjavík. Jón var áður
yfirmaður efnahagsbrotadeildar
ríkislögreglustjóra. Björn neitaði
því alfarið að búið væri að ráðstafa stöðunni og sagði mikilvægt
að „vanda til verksins“.
Skýrt var tekið fram að allir
umsækjendurnir hefðu verið
hæfir til þess að gegna embættinu
en á grundvelli samkomulags milli
Björns og Boga hefði verið ákveðið að Bogi hætti störfum 1. janúar
2008 og starfið auglýst að nýju
seinna á árinu.
MH

www.hi.is
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MENN UNNU AÈ ÖVÅ AÈ SLÎKKVA B¹LIÈ ¹
ATHAFNASV¾ÈI (RINGR¹SAR -9.$(%,') (2!&.

3TËRBRUNI ¹ !KUREYRI

Slökkvistarf tók
hálfan sólarhring

.µ 34*«2. &RAN¿OIS &ILLON FORS¾TISR¹ÈHERRA FREMST TV .ICOLAS 3ARKOZY FORSETI OG

FLEIRI R¹ÈHERRAR NÕJU STJËRNARINNAR EFTIR FYRSTA FUND HENNAR Å 0ARÅS Å G¾R

fram við að sameina andstæðar
fylkingar. Val hans á François
Fillon, hófsömum íhaldsmanni, til
þess að fara fyrir nýju stjórninni,
er álitið liður í þessari viðleitni
hans.
Að sjö af fimmtán ráðherrum
skuli vera konur er tvímælalaust
nýr áfangi að jafnrétti í Frakklandi, þar sem konur fengu fyrst
kosningarétt árið 1944. Enn þann
dag í dag eru aðeins 14 prósent
þingmanna á franska þinginu
konur.

&2¡44!",!¨)¨!0

Michele Alliot-Marie, fyrrverandi varnarmálaráðherra, mun
sem nýr innanríkisráðherra stýra
aðgerðum Frakka í hryðjuverkavörnum. Sarkozy gegndi því
embætti í fjögur af síðastliðnum
fimm árum.
Jean-Louis Borloo, vinsæll fyrrverandi atvinnumálaráðherra, er
nýr ráðherra efnahags- og fjármála. Hervé Morin úr miðjuflokknum UDF tekur við varnarmálaráðuneytinu.
AUDUNN FRETTABLADIDIS

%,$36/¨) Slökkviliðsmenn á
Akureyri stóðu vaktina á svæði
Hringrásar fram undir morgun í
gær.
„Slökkvistarfi lauk formlega
klukkan þrjú eða tólf tímum eftir
að tilkynnt var um eldinn,“ segir
Þorbjörn Haraldsson slökkviliðsstjóri á Akureyri. Þegar eldurinn
var kulnaður var unnið að því að
tæta í sundur hjólbarðahauginn
og kæla hann niður. Slökkviliðsmenn héldu heim klukkan tíu um
morguninn.
Þorbjörn segir að slökkvistarfið hafi gengið vel og það hafi
verið mildi að vindátt var ekki
önnur. „Ef reykinn hefði lagt yfir
bæinn hefði þurft að rýma hús en
til allrar hamingju sluppum við
við það,“ segir Þorbjörn.
ÖO

,®'2%',5&2¡44)2
&ESTU SIG Å SNJËSKAFLI ¹ HEIÈI
,ÎGREGLUMENN FR¹ (ËLMAVÅK HÁLDU
UPP ¹ 3TEINGRÅMSFJARÈARHEIÈI AÈFARA
NËTT FÎSTUDAGS TIL AÈ LEITA AÈ UNGU
PARI SEM EKKI HAFÈI SKILAÈ SÁR HEIM
TIL (ËLMAVÅKUR ¥ LJËS KOM AÈ PARIÈ
SAT FAST Å BÅL SÅNUM Å SNJËSKAFLI %KKERT
AMAÈI AÈ ÖEIM OG VORU ÖAU FLUTT TIL
(ËLMAVÅKUR
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'EIRS ( (AARDE FORS¾TISR¹ÈHERRA UM LAUSN FYRIR SIG OG R¹ÈUNEYTI SITT MEÈ ORÈUN
UM bFELLST ¹ TILLÎGUNAm 'EIR SKRIFAÈI SJ¹LFUR UNDIR BRÁFIÈ SEM OG "OLLI ¶ËR "OLLASON
R¹ÈUNEYTISSTJËRI Å FORS¾TISR¹ÈUNEYTINU EN UNDIRSKRIFT HANS SÁST EKKI ¹ MYNDINNI
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Geir veitt umboð til
stjórnarmyndunar
Forseti Íslands fól formanni Sjálfstæðisflokksins myndun nýrrar meirihlutastjórnar í gær. Formlegar stjórnarmyndunarviðræður hófust strax í kjölfarið.
Næðingur lék um
Bessastaði þegar Geir H. Haarde,
forsætisráðherra og formaður
Sjálfstæðisflokksins, gekk á fund
forseta Íslands, Ólafs Ragnars
Grímssonar, til að biðjast lausnar
fyrir sig og ráðuneyti sitt.
Geir renndi í hlað klukkan ellefu ásamt Bolla Þór Bollasyni,
ráðuneytisstjóra
forsætisráðuneytisins.
Inni biðu forseti og nánustu
samstarfsmenn hans; Örnólfur
Thorsson forsetaritari og Árni
Sigurjónsson, skrifstofustjóri á
forsetaskrifstofunni.
Svo sem til siðs er skrifaði Geir
nafn sitt í gestabók Bessastaða
áður en hann hélt inn í Bessastaðastofu þar sem forsetinn tók á móti
honum.
Eftir myndatökur gengu þeir til
bókhlöðu Bessastaða þar sem þeir
sátu í þrjá stundarfjórðunga.
Geir hafði meðferðis skjalfesta

34*«2.-,
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tillögu um að forseti veitti ráðuneytinu lausn. Slíkt skjal hefur
ekki verið skrifað síðan 1995
þegar Davíð Oddsson óskaði eftir
lausn fyrir ráðuneyti sitt í forsetatíð Vigdísar Finnbogadóttur.
Eftir fundinn skýrði forseti frá
því að hann hefði fallist tillöguna
og jafnframt falið Geir myndun
nýrrar ríkisstjórnar er nyti meirihluta þingmanna.
Sagðist hann jafnframt ekki sjá
ástæðu til að ræða við formenn
annarra stjórnmálaflokka enda
hefði hann orð Geirs og upplýsingar úr fjölmiðlum um ríkan vilja
forystu Sjálfstæðisflokks og Samfylkingarinnar til myndunar ríkisstjórnar.
Á meðan þessu fór fram hafði
vindinn lægt. Sólbjartur, stilltur
sumardagur mætti því Geir þegar
hann gekk af fundi forseta með
umboð til stjórnarmyndunar upp á
vasann.
BJORN FRETTABLADIDIS

!¨ &5.$) ,/+.5- «LAFUR 2AGNAR

'RÅMSSON FORSETI TILKYNNTI AÈ HANN HEFÈI
FALIÈ 'EIR ( (AARDE MYNDUN NÕRRAR
RÅKISSTJËRNAR

5NDARLEGT AÈ KALLA
'EIR EINAN INN

4RÒNAÈARBRESTUR
VARÈ Å RÅKISSTJËRN

6INSTRI GR¾N
GERÈ AÈ BLËRABÎGGLI

„Í ljósi þess að
stærsti stjórnarandstöðuflokkurinn, Samfylkingin, hafði lýst því
yfir að hann væri
tilbúinn að
mynda stjórn
með Sjálfstæðisflokknum þá
þykir mér ekki '5¨*«. !2.!2
+2)34*.33/.
undarlegt að
forsetinn láti sér nægja að kalla
Geir einan inn,“ segir Guðjón
Arnar Kristjánsson, formaður
Frjálslynda flokksins. Hann telur
tómt mál að kvarta yfir því að
formenn annarra flokka hafi ekki
verið kallaðir til forseta.
„Það er ekkert hægt að gera
nema hafa annað hvort Sjálfstæðisflokkinn eða Samfylkinguna
með í ráðum. Það er bara ekki
nægilegur þingmannafjöldi til að
mynda stjórn.
Ég er aftur á móti ekki viss um
að stjórn þessara tveggja flokka
sé það besta sem völ var á fyrir
land og þjóð. Ég velti því fyrir
mér hvað verði um málefni
landbúnaðar og sjávarútvegs.“

„Trúnaðarbrestur varð milli
Framsóknarflokks og
Sjálfstæðisflokks þegar
sjálfstæðismenn
ræddu við aðra
flokka á meðan
formaður
flokksins ræddi *«. 3)'52¨33/.
við Framsóknarmenn, segir Jón Sigurðsson,
formaður Framsóknarflokksins.
Jón segir að viðræður Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar
hafi greinilega verið komnar
lengra en aðrir hafi gert sér
grein fyrir á meðan viðræðum
við Framsóknarflokkinn var
haldið áfram. Hann trúi þó ekki
að formaður Sjálfstæðisflokksins hafi staðið í þeim sjálfur.
Jón sagði ekki óeðlilegt að
forseti Íslands hafi ekki rætt við
formenn allra flokka áður en
hann fól formanni Sjálfstæðisflokksins stjórnarmyndunarumboð, í ljósi ummæla formanns
Samfylkingarinnar í fjölmiðlum.

„ Þegar forsætisráðherra slátrar
sinni eigin
ríkisstjórn og
boðar þá næstu í
sömu setningu þá
sér maður að
þetta er partur af
atburðarás sem
er handan við
34%).'2¥-52 *
svið manns,“
segir Steingrím- 3)'&²33/.
ur J. Sigfússon, formaður Vinstri
grænna.
„Áhugi þeirra á að taka við sæti
Framsóknar var mjög mikill. Ég
er að fá upplýsingar um að jafnvel
fyrir kosningar hafi þetta verið
komið í kortin. Samfylkingin
hefur nú afsalað sér þeirri stöðu
sem flokkurinn byggði á, það er að
vera mótvægi við Sjálfstæðisflokk. Hún verður nú að sætta sig
við hlutskipti flokks sem fer í
stjórn undir forystu sjálfstæðismanna.“ Það telur hann ekki
heppilegt hlutskipti og bendir á að
Alþýðuflokkur og Framsókn hafi
misst um helming fylgis síns eftir
að hafa verið í ríkisstjórn með
Sjálfstæðisflokknum.
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Ný ævintýraleg verslun með allt til ferðalagsins

+ONUNGLEGUR KOPPUR
MEÈAL SÕNINGARGRIPA
Vorhátíðin
Vorskipið
kemur! er haldin á Eyrarbakka
og Stokkseyri nú helgina, og hófst
í gærkvöldi. Þar er sérstök
áhersla lögð á aldamótin 1900 og
verður þar meðal annars opnuð
sérstök sýning á myndum og
munum frá Konungskomunni
1907 á Byggðasafninu í Húsinu,
þar sem sjá má náttpott hans
hátignar, sem hann notaði á ferð
sinni um landið.
Þá mun leikfélagið sýna einþáttunginn Boðorðið eftir Chekov
og veitingastaðurinn Rauða húsið

(4¥¨

'2)2 /' '5''.)2 ,JËSMYNDASTOFAN
%YRARBAKKI BÕÈUR GESTUM AÈ L¹TA TAKA AF
SÁR MYND Å NÅTJ¹NDU ALDAR UPPSTILLINGU

á Eyrarbakka býður upp á sérstakan aldamótamatseðil.
SH

Polar sænskir eðalvagnar
- sjáðu með eigin augum
Hlaðið
aukabúnaði

5.$)2 (%,'!&%,,) (ÁR ER MEÈAL ANNARS SLEGIST UM TENGIVEG OG NÕTT HVERFI ¥BÒAR
VILJA EKKI HAFA VEGINN Å SÅNU N¹GRENNI EN YFIRVÎLD SEGJA HANN HVERGI ANNARS STAÈAR
GETA VERIÈ
&2¡44!",!¨)¨ 6!,,)

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

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

Verð frá: 2.799.000 kr.

Einum verkþætti frestað
Félagar í Varmársamtökunum eru ekki grunaðir
um skemmdarverkin frekar en aðrir. Einum verkþætti við skolplagnagerð var frestað í gær. Varmársamtök fagna nýjum tóni yfirvalda og verktaka.
Enginn stjórnarmanna Varmársamtakanna hefur
verið yfirheyrður af lögreglu, þrátt
fyrir afdráttarlausar ásakanir verktakans í þeirra garð. Hörður Jóhannesson aðalvarðstjóri segir félaga í
samtökunum ekki liggja undir grun,
umfram annað fólk.
„Við tökum enga mótaða afstöðu
til þess. Maður horfir ekki alltaf á
augljósustu ástæðuna í málum eins
og þessum,“ segir hann.
Sölvi Jónsson, eigandi Magna,
verktakafyrirtækisins á svæðinu,
sagði í fréttum í vikunni að hann
„stimplaði beint á Varmársamtökin“
þær skemmdir sem unnar voru á
vinnuvélum aðfaranótt miðvikudagsins. Þá urðu sjö vinnuvélar
fyrir skemmdarverkum og var
meðal annars úðað „X-D“ á þær.
Íbúum á svæðinu varð illa brugðið við spellvirkin og hafa keppst við
að fordæma þau síðustu daga. Berglind
Björgúlfsdóttir,
formaður
Varmársamtakanna, er ein þeirra.
„Við vonumst til þess að lögreglan
komist til botns í málinu og að þeir
sem ábyrgð bera á þessu gefi sig
fram. Mér finnst ekki réttmætt að
verið sé að klína þessu á samtökin
opinberlega, eins og gert var,“ segir
hún.
Jóhannes Bjarni Eðvarðsson íbúi
í Kvosinni, tekur í sama streng. „Ég
tel að botninum hafi verið náð með
skemmdarverkunum og voru þau
mikið áfall fyrir okkur. Það veldur
fólki vanlíðan að liggja undir grun
um að hafa gert þennan óskapnað.
Jóhannes gekk á fund formanns
skipulags- og byggingarnefndar
Mosfellsbæjar í gær, ásamt fyrrnefndum Sölva verktaka. Í framhaldi af því var einum verkþætti við
skolplagnagerð við Álafoss frestað.
Haraldur Sverrisson. formaður

-/3&%,,3"2

Hlaðið
aukabúnaði

ENNEMM / SÍA / NM27633

Rockwood
Sterkbyggðu fellihýsin sem
reynst hafa frábærlega á Íslandi.

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

Verð frá 1.299.000 kr.
Fortjöld
Corsican

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

Fylgihlutir
Stútfull búð af frábærum
fylgihlutum fyrir ferðalagið.

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

Fyrir fellihýsi
Mini weekender: 39.900 kr.
PDQ 2,5 m: 59.900 kr.
PDQ 2,9 m: 79.900 kr.
Fyrir hjólhýsi
Mini weekender: 39.900 kr.
PDQ 3,5 m: 69.900 kr.
Corsican: Verð frá 109.900 kr.

6)+!. 6)¨ 6!2-
-¹NUDAGUR
6ERKTAKAR -AGNA HEFJA GRÎFT OG
TRJ¹FLUTNING ¹ SV¾ÈINU 6ERKTAKI
STÎÈVAÈUR AF ÅBÒUM ¹ SV¾ÈINU
6ARAFORMAÈUR 6ARM¹RSAMTAKANNA
FLEYGIR NIÈUR GIRÈINGU

¶RIÈJUDAGUR
¥BÒUM GERT AÈ YFIRGEFA VINNUSV¾È
IÈ ÎÈRU SINNI OG VERKTAKI F¾R AÈ
HALDA ¹FRAM

-IÈVIKUDAGUR
6ERKTAKI KEMUR AÈ SJÎ VINNUVÁLUM
SÅNUM SKEMMDUM "ÒIÈ AÈ BRJËTA
RÒÈUR OG SPREYJA 8 $ ¹ T¾KIN

&IMMTUDAGUR
6ERKTAKI HEFUR FRAMKV¾MDIR ¹
UPPSTIGNINGARDAG Å ËÖÎKK ÅBÒA

&ÎSTUDAGUR
&ORMAÈUR SKIPULAGS OG BYGGINGAR
NEFNDAR FRESTAR NÕJU FRAMKV¾MD
UNUM ÖAR TIL GREINARGERÈ KEMUR
FR¹ HÎNNUÈUM

nefndarinnar, bað þá hönnuði lagnagerðarinnar að rita greinargerð til
að útskýra betur framkvæmdina
fyrir íbúum.
„Við ákváðum að fara aðeins yfir
málið og setja þetta niður á blað
þannig allir væru upplýstir um hvað
væri um að vera,“ segir Haraldur.
Hann býst við greinargerðinni um
helgina.
Jóhannes Bjarni er ánægður með
þessa þróun og það sem hann telur
„nýjan tón“ í samskiptum allra hlutaðeigandi. „Þetta er algjörlega nýr
póll í þau vinnubrögð sem hafa verið
í Kvosinni. Vonandi erum við að
verða þeirrar gæfu aðnjótandi að ný
vinnubrögð verði tekin upp hér. “

3*«.!26/44!2 '%&) 3)' &2!,ÎGREGLAN Å -OSFELLSB¾ HVETUR ALLA Ö¹ SEM UPPLÕSINGAR KUNNA AÈ HAFA UM
SKEMMDARVERKIN Å LAFOSSKVOS AÈ GEFA SIG FRAM VIÈ LÎGREGLU b¶AÈ ER OFT SEM
SVONA M¹L LEYSAST EINMITT ÒT AF ¹BENDINGUM m SEGIR (ÎRÈUR *ËHANNESSON
AÈALVARÈSTJËRI Å -OSFELLSB¾
3KEMMDARVERKIN KUNNA AÈ VERA TENGD ÎÈRUM SPELLVIRKJUM ÖVÅ SÎMU NËTT
OG SKEMMDIRNAR VORU UNNAR VORU UNNIN SKEMMDARVERK VÅÈAR 4IL D¾MIS ¹
VINNUVÁLUM VERKTAKA ¹ ²LFARSFELLSLANDI

F í t o n / S Í A

MEIRA Í LEIÐINNI
Vertu klár, fáðu þér Smart tvennu fyrir 1. júní og
þú eignast 3.000 Safnkortspunkta án fyrirhafnar

N1 ÞJÓNUSTUSTÖÐVAR

WWW.N1.IS

Með Smart tvennu N1, Safnkorti og Greiðslulykli, færðu bestu
hugsanlegu kjör hjá okkur. Smart tvenna veitir þér samtals
3 kr. afslátt af hverjum eldsneytislítra: 1 kr. í beinan afslátt auk
2 kr. í formi Safnkortspunkta. Hver Safnkortspunktur jafngildir 1 kr.
Sæktu um Smart tvennu á www.n1.is
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0AUL 7OLFOWITZ BANKASTJËRI !LÖJËÈABANKANS L¾TUR AF STARFI Å LOK JÒNÅ

%RLENDIR FERÈAMENN AKA HRATT

Segir af sér í kjölfar hneykslis

Hafa stöðvað
373 ökumenn

!0 Paul Wolfowitz,
bankastjóri Alþjóðabankans, tilkynnti á fimmtudag að hann myndi
segja af sér í kjölfar hneykslismáls varðandi stöðu- og launahækkun ástkonu hans, Shaha Riza.
Wolfowitz hyggst láta af starfi 30.
júní næstkomandi.
Tvö ár eru síðan George W.
Bush Bandaríkjaforseti skipaði
Wolfowitz í embætti. Skipunin olli
ólgu hjá Evrópusambandinu og
fleiri ríkjum vegna aðkomu Wolfowitz að innrásinni í Írak en hann
var áður aðstoðarvarnarmálaráðherra Bandaríkjanna.
Undanfarnar vikur hefur Wolfowitz sætt harðri gagnrýni eftir

7!3().'4/.

(4¥¨!2"².).'52 ¶RÅFORKUR Å GEGN
UM TUNGUNA ER HLUTI AF H¹TÅÈABÒNINGI
ÖESSARAR INDVERSKU KONU SEM TEKUR
Ö¹TT Å H¹TÅÈAHÎLDUM HINDÒA TIL HEIÈURS
GYÈJUNNI -ARIAMMAN
./2$)#0(/4/3!&0

3(!(! 2):!
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að upp komst um að Riza hafði
fengið stöðu- og launahækkun
eftir að hann tók við starfi.
Hneykslismálið
olli
mikilli
ónægju meðal starfsfólks bankans
og þykir hafa skaðað orðstír bank-

ans og tengsl hans út á við.
Wolfowitz háði harða baráttu
fyrir starfi sínu en sérstök rannsóknarnefnd sem stjórn bankans
skipaði úrskurðaði að hann hefði
brotið reglur með aðkomu sinni að
málinu. Wolfowitz fékk það þó í
gegn að stjórn bankans viðurkenndi að hann bæri ekki einn alla
ábyrgð.
Bandarísk stjórnvöld tilkynntu
að George W. Bush Bandaríkjaforseti myndi tilnefna eftirmann
Wolfowitz sem fyrst svo starfsemi
bankans komist í samt lag. Stjórn
bankans þarf að staðfesta hvern
þann sem Bush mun tilnefna.
SDG

,®'2%',5-, Það sem af er þessu

ári hafa 373 ökumenn verið
stöðvaðir fyrir of hraðan akstur í
umdæmi lögreglunnar á Hvolsvelli. Það er 130 ökumönnum
fleira en á sama tíma í fyrra. Nær
allir eru stöðvaðir á þjóðvegi eitt.
„Eftir að umdæmin voru
sameinuð höfum við tekið harðar
á hraðakstri en áður,“ segir
Sveinn K. Rúnarsson, yfirlögregluþjónn á Hvolsvelli. Hann
segir að flestir séu stöðvaðir á
veginum um Mýrdalssand.
Þá vekur athygli að í 110
tilfellum var um útlendinga að
ræða, oftast ferðamenn á
bílaleigubílum.
ÖO

3AKA B¾JARSTJËRN UM KLÒÈUR

3TËRH¾TTA HEFUR SKAPAST ÖEGAR FYLLT ER UPP Å TIPP Å (EIMSENDA Å +ËPAVOGI

Beitarland á
tvöföldu verði

Hestarnir skynja raskið sem jarðskjálfta

36%)4!234*«2.)2 Minnihluti A-

listans í bæjarstjórn Hveragerðis
segir vinnubrögð meirihluta
sjálfstæðismanna
hafa leitt til 8
milljóna króna
aukakostnaðar við
eignarnám á
beitarréttindum í
landi jarðarinnar
Kross. Fyrrverandi
meirihluti hafði
boðið 6,2 milljónir
!,$¥3 (!&
króna en ábúendur
34%).3$«44)2
vildu 6,6 milljónir.
Málið fór fyrir matsnefnd
eignarnámsbóta sem úrskurðaði
að bærinn ætti að greiða samtals
15 milljónir fyrir landið og í
málskostnað. Minnihlutinn vill
skýringar frá bæjarstjóra en
sjálfstæðismenn segja vinnubrögðin ekki óeðlileg.
GAR

&2!-+6-$)2 Stórhætta hefur
skapast
í
hesthúsahverfinu
Heimsenda í Kópavogi. Verktaki
er að fylla upp í tipp á svæðinu og
óttast hestamenn að hestar fælist
og börn lendi í slysum. Þorvaldur
Sigurðsson,
formaður
hestamannafélagsins Andvara, segir
að stöðug umferð sé af vörubílum
að fylla á tippinn. Stórir bílar
sturti fram af brúninni eða í
hrúgu og jarðýta ýtir svo fram
af.
„Þetta var ekki svona mikið
vandamál þegar bílarnir voru
lengra í burtu en nú eru þeir
komnir svo nærri reiðveginum.
Þegar jarðvegurinn kemur hrynjandi niður þá skynja hestarnir
það sem jarðskjálfta,“ segir Þorvaldur. „Þetta er stór slysahætta.
Sem betur fer hefur ekkert slys
orðið en ef þetta heldur svona

áfram þá er það ekki spurning
hvort, heldur hvenær.“
Stefán L. Stefánsson, deildarstjóri hjá Kópavogsbæ, segir að
unnið sé að gatnagerð fyrir nýtt
hesthúsahverfi.
Bæjaryfirvöld
hafi átt fundi með hússtjórn
Heimsendahverfis
og
skýrt
ástand mála. Reynt sé að fara
eftir athugasemdum. Því hafi
verið beint til verktaka að fleygvinna verði ekki í gangi seinni
part dagsins og verktakar taki
fullt tillit til hestamanna. Kvörtun hafi borist vegna þess að vörubíll hafi sturtað jarðvegi í átt að
reiðstíg „og það var náttúrulega
stoppað snarlega“.
Hestamenn vilja að verktakinn
taki meira tillit til þeirra og geri
hlé seinnipart dags meðan riðið
er út.
GHS

34«2(44! 6%'.! &2!-+6-$! b¶ETTA VAR EKKI SVONA MIKIÈ VANDAM¹L ÖEGAR

BÅLARNIR VORU LENGRA Å BURTU EN NÒ ERU ÖEIR KOMNIR SVO N¾RRI REIÈVEGINUM m SEGIR
¶ORVALDUR 3IGURÈSSON FORMAÈUR HESTAMANNAFÁLAGSINS !NDVARA UM FRAMKV¾MDIRNAR
¹ SV¾ÈINU (ESTAMÎNNUM ÖYKIR VERKTAKINN EKKI TAKA N¾GILEGT TILLIT TIL STARFSEMINNAR
OG STËRH¾TTA HAFI SKAPAST
&2¡44!",!¨)¨6!,'!2¨52

Fjölskylduskemmtun
í Grafarholtsútibúi við Vínlandsleið
í dag kl. 14–16 • Hara úr X–factor
• Stígur og Snæfríður úr Stundinni okkar
• Andlitsmálun og hoppkastali
fyrir krakkana
• Sproti kíkir í heimsókn
• Skemmtileg getraun
– spennandi vinningar
ÍSLENSKA / SIA.IS / LBI 37452 05/07

• Pylsur fyrir alla

Hlökkum til að sjá þig!
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+ARLMAÈUR UM FERTUGT D¾MDUR Å FANGELSI FYRIR BROT GEGN DËTTUR LEIGJANDA SÅNS

Misnotaði tíu ára stúlkubarn
$«-3-, Karlmaður um fertugt

hefur í Héraðsdómi Norðurlands
eystra verið dæmdur í átján mánaða fangelsi fyrir að misnota tíu
ára stúlku kynferðislega á Akureyri í fyrra.
Faðir stúlkunnar leigði hjá manninum, og dvaldi hún því á heimili
hans þegar hún var í helgarheimsóknum hjá föður sínum. Hún var
stundum skilin eftir ein með
honum, og mun hann í að minnsta
kosti tvö af þeim skiptum hafa misnotað stúlkuna. Hann káfaði á kynfærum hennar utan klæða í það
minnsta einu sinni, en í alvarlegasta tilvikinu neyddi hann stúlkuna
til munnmaka.

(¡2!¨3$«-52 "ROTIN HÎFÈU MIKIL ¹HRIF

¹ STÒLKUNA OG BREYTTIST HEGÈUN HENNAR
TALSVERT Å KJÎLFAR ÖEIRRA

Stúlkan sagði foreldrum sínum
allt af létta í lok október í fyrra, en
hegðun hennar hafði þá breyst
töluvert frá því sem áður var. Hún

var farin að tala um sjálfsvíg og
hafði tekið upp á því að eyðileggja
hluti að því er virtist að tilefnislausu. Misnotkunin hafði víðtæk
áhrif á stúlkuna. Að sögn vitna
varð hún feimin með líkama sinn,
hrædd við karlmenn og dreymdi
oft illa í kjölfarið. Hún lagðist síðan
inn á Barna- og unglingageðdeild
og skánaði líðan hennar við það.
Tekið var tillit til þess að maðurinn hafði ekki áður sætt refsingum, auk þess sem hann játaði brot
sín skýlaust og leitaði sér aðstoðar
í kjölfar atburðanna. Hann var því
dæmdur í 18 mánaða fangelsi, og
til að greiða stúlkunni milljón krónur í miskabætur.
SH

$AGVÎRUVERSLUN KÎNNUÈ

Veltan jókst um
ellefu prósent
6%23,5. Velta í dagvöruverslun

Háskólafélag
Suðurlands
Z``^c\h`VeVgh`cVg[¨g^

jókst um rúm ellefu prósent í
apríl síðastliðnum miðað við
apríl í fyrra, á föstu verðlagi.
Rannsóknarsetur verslunarinnar
á Bifröst birti þessar niðurstöður á miðvikudag. Mæld var velta
á dagvöru, áfengi, fötum og
skóm.
Velta dagvöruverslunar
breyttist lítið milli mánaðanna
mars og apríl, eða rétt um hálft
prósent, þrátt fyrir páska í apríl.
Óvenjumikil söluaukning þegar
virðisaukaskattur lækkaði 1.
mars er talin helsta ástæða þess.
Velta fata- og skóverslunar
minnkaði hins vegar töluvert á
milli mánaða.
SÖS

¥3!&*®2¨52
6EL HEPPNAÈAR MINKAVEIÈAR
6ETRARVEIÈAR ¹ MINK Å GILDRUR Å LANDI
¥SAFJARÈAR ÖYKJA HAFA TEKIST SVO VEL AÈ
FULL ¹ST¾ÈA SÁ TIL AÈ HALDA GILDRUVEIÈ
UM ¹FRAM AÈ VETRI !LLS VEIDDUST 
DÕR OG NAM KOSTNAÈUR VIÈ ÖAÈ 
ÖÒSUND KRËNUM EÈA T¾PLEGA 
KRËNUM ¹ HVERT DÕR

"#$ % $!%
%&%"'"  '%(
#)" %#" %

Boðað er til samráðs- og kynningarfundar
um aukið samstarf fyrirtækja og rannsóknastofnana á Suðurlandi föstudaginn 25. maí,
kl. 10 - 16 í höfuðstöðvum Landgræðslu
ríkisins í Gunnarsholti á Rangárvöllum.
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Háskólafélag
Suðurlands
KZg`Z[c^hhi_gc

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000

RANNSËKN OG GERÈI VITNALEIÈSLUR ERFIÈAR ÖAR SEM FJÎLDI VITNA VAR FARINN AF LANDI BROTT

6ARNARLIÈSMAÈUR SÕKNAÈUR AF MORÈI

Rannsókn málsins
sögð meingölluð
"!.$!2¥+). Flutningur bandaríska

HjccaZch` Z``^c\!gVcch`c^gd\ gjc#

Ráðstefnan er öllum opin og er aðgangur ókeypis.
$ %"!# # $
valdis@primordia.is$ $!
  !
$www.primordia.is !!
#!$! 

6!2.!236¨)¨  +%&,!6¥+526%,,) "ROTTFLUTNINGUR HERLIÈSINS TORVELDAÈI VETTVANGS

A

varnarliðsins frá Íslandi torveldaði
mjög alla rannsókn morðmálsins,
sem bandaríski hermaðurinn Calvin
Eugene Hill var sýknaður af á
fimmtudag. Hill var grunaður um
að hafa myrt annan hermann,
Ashley Turner, þann 14. ágúst árið
2005.
Brottflutningurinn
torveldaði
meðal annars vettvangsrannsókn
og
sömuleiðis
urðu allar vitnaleiðslur erfiðari
þar sem nærri
hundrað vitni í
málinu voru á
ýmsum stöðum í
Bandaríkjunum
og sum ennþá á
Íslandi, en réttarhöldin
voru
!3(,%9 452.%2
haldin í Bollingherstöðinni
í
Washington í Bandaríkjunum.
Meðal vitnanna var taílensk kærasta Hills, sem búsett er á Íslandi.
Hún segir að þau hafi verið að horfa
á kvikmyndina Top Gun á herbergi
Hills, en hann hafi farið út úr herberginu klukkan 20.30 og sagst ætla
að tala við yfirmann sinn á fyrstu
hæð. Hann hafi síðan komið til baka
„sveittur og illa lyktandi“, svo hún
sagði honum að fara í sturtu.

Sönnunargögn í málinu voru
meira en hundrað talsins, en verjendur héldu því fram að fjöldi sönnunargagna hafi aldrei komið fram í
réttarhöldunum. Rannsókn málsins
hafi verið meingölluð vegna þess
að ákæruvaldið hafi frá upphafi
ekki talið mögulegt að neinn annar
en Hill hafi framið morðið. Hann
hefði átt yfir höfði sér líflátsdóm.
Meðal veikleika á málflutningi
ákæruvaldsins bentu verjendur
Hills á að blóð á strigaskóm hans,
sem reyndist vera blóð út hinni
myrtu, gat hæglega hafa komist á
skóna síðar um kvöldið þegar Hall
var leiddur út úr húsinu. Blóð úr
Turner hafi nefnilega getað lekið á
ganginn meðan hún var borin út á
sjúkrabörum eftir sama gangi og
Hall var síðar leiddur út um.
Turner var myrt átta dögum áður
en hún átti að bera vitni gegn Hill,
sem var sakaður um að hafa stolið
peningum af bankabók hennar.
Hann viðurkenndi þann stuld síðar.
Hún var afar illa leikin þegar
hún
fannst
meðvitundarlaus
skammt frá herbergi sínu. Höfuðkúpan var brotin eftir högg á andlitið með þungu barefli, hugsanlega
lyftingalóðum, og mænan var
sömuleiðis skorin í sundur eftir
eina hnífsstungu.
GB
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Ókeypis Footscan
hlaupagreining
í Útilíf Glæsibæ.

Laugardaginn 19. maí kl 12-16.

© 2006 adidas AG. adidas, the 3-Bars logo and the 3-Stripes mark are registered trademarks of the adidas Group.

UNGNAUTAHAMBORGARAR
120 G

129

kr.
stk.

n!

G

Opið 10-21

Þú sparar

60

kr. stk.

LAMBAGEIRI Í RÓSMARÍN
GRILLSPJÓT

KEILUSPJÓT SÍTRÓNUPIPAR MARINERING

Þú sparar

2.698 300
kr.
kg

398

kr. kg

kr.
stk.

Þú sparar

70

kr. stk.

Nýtt

ANDABRINGUR
ERLENDAR

2.798

kr.
kg

20

%

afsláttur

LAMBAKÓRÓNA
AÐ HÆTTI GRIKKJA

2.498

kr.
kg

STEINBÍTSSPJÓT
M/CHILI OG LIME

Þú sparar

500

398

kr. kg

kr.
stk.

Nóatún
mælir
með!

fﬁídýfu
Ljúffengt með ka
að ítölskum sið!

N.Y.C BISCOTTI
SÚKKULAÐI OG MÖNDLU

239

kr.
pk.

Badia Season all
Gott á
hamborgara!
Nýtt kortatímabil!

CAJ PI GRILLOLÍA 4 TEGUNDIR

199

kr.
stk.

10%
afsláttur

Tilboöð
ti!

á grillkj

Grillbæklingur
Nóatúns

er kominn
í verslanir!

Þú sparar

300
kr. kg

GRILLPYLSUR ÚR KJÖTBORÐI
TÓMAT, MOZZARELLA EÐA CHILI

998

kr.
kg

Nóatún
mælir
með!

Tilbúnir be!int
á grillið

NÓATÚNS GRÍSAKÓTELETTUR
AÐ HÆTTI GRIKKJA

%
5
1
1.443
kr.
kg

afsláttur

GRÍSAGRILLSTEIK
MIÐJARÐARHAFS

998

kr.
kg.

NÓATÚNS LAMBALÆRISSNEIÐAR LAS VEGAS

%
5
1
1.953
kr.
kg

afsláttur

25%
afsláttur

MAÍSSTÖNGLAR
FORSOÐNIR

149

kr.
pk.

Bökunarkartöﬂur

r
e
b
n
í
v
g
o
r
u
n
ó
l
e
M
ferskt og gott!
Verði ykkur að góðu!
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Framsókn bauð Sjálfstæðisflokknum
átta ráðherrastóla í nýrri ríkisstjórn
Tíðindi af viðræðum sjálfstæðismanna og samfylkingarfólks um myndun ríkisstjórnar hleyptu illu blóði
í framsóknarmenn. Eftir
að upplýst var um samtal
Ingibjargar Sólrúnar Gísladóttur og Geirs H. Haarde á
miðvikudag líta framsóknarmenn svo á að trúnaður
millum stjórnarflokkanna
hafi brostið.
Vatnaskil urðu í viðræðum um
næstu ríkisstjórn Íslands miðvikudaginn 16. maí.
Þegar dagur reis benti margt til
þess að samstarfi Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks yrði

fram haldið en deginum áður hafði
Geir Haarde sagt líkur til þess
ágætar.
Framsóknarmönnum
svelgdist þó á morgunkaffinu því í
morgunfréttum Útvarps á miðvikudag kom fram að Samfylkingin hefði vakið athygli sjálfstæðismanna á mögulegu samstarfi en
formleg viðbrögð ekki borist.
Jón Sigurðsson og Geir hittust
tvisvar á miðvikudeginum og
ræddu málin án þess þó að þeim
væri þokað sérstaklega áfram.
Jón hefur sjálfur upplýst að framsóknarmenn hafi lagt fram málefnapunkta sem efnivið í nýjan
stjórnarsáttmála en samkvæmt
heimildum Fréttablaðsins lagði
Geir ekkert slíkt fram á fundum
þeirra. Heimildir Fréttablaðsins
herma einnig að Framsókn hafi
boðið Sjálfstæðisflokknum átta
ráðherrastóla.

:gijcd``ja^hiVaVjh4
B^`^gkVaV[a^hiVkZg`VW`jb
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opið til kl. 22.00 öll kvöld

",%33 'UÈNI GÒSTSSON VINKAR ÖEGAR
ÎRLÎG RÅKISSTJËRNARINNAR TIL TËLF ¹RA VORU
R¹ÈIN ¹ FIMMTUDAG ¥ +ASTLJËSI UM
KVÎLDIÈ SAGÈI HANN TRÒNAÈARBREST HAFA
ORÈIÈ MILLI FRAMSËKNARMANNA OG SJ¹LF
ST¾ÈISMANNA OG UNDIR ÖAU ORÈ TËK *ËN
3IGURÈSSON Å YFIRLÕSINGU Å G¾R
&2¡44!",!¨)¨$!.¥%,

Geir gekkst ekki að því boði enda
var það skoðun hans og annarra
forystumanna flokksins að mikill
meirihluti ráðherraembætta í
krafti aflsmunar væri léttvægt í
heildarmyndinni. Önnur mál réðu
ferð.
Í aðdraganda viðræðna Geirs og
Jóns eftir kosningar sagði Geir að
ríkisstjórn yrði ekki mynduð út á
kosninganiðurstöðurnar einar og
sér; pólitískur grundvöllur þyrfti
að vera fyrir samstarfi. Þau orð
mátti skilja á þann veg að flokkarnir þyrftu að ná saman um áherslur
og stefnumið á kjörtímabilinu. Séu
þau hins vegar skoðuð í ljósi síðari
atburða má álykta að með þeim hafi
hann átt við annan pólitískan grundvöll; nefnilega hvort líklegt væri að
Framsóknarflokkurinn væri í raun
tækur til samstarfs.
Samtöl við þungavigtarfólk í
Sjálfstæðisflokknum leiða í ljós að
þar á bæ voru uppi efasemdir um
að sú væri raunin. Áhyggjur af
heilindum og einingu innan flokksins voru ríkar meðal sjálfstæðismanna.
Eftir því sem leið á miðvikudaginn barst framsóknarmönnum æ
oftar til eyrna að þreifingar Sjálfstæðisflokks og Samfylkingarinnar væru meira en bara orðin tóm;
full alvara og talsverður áhugi af
beggja hálfu byggju að baki.

¶!++!¨ &92)2 3!-34!2&)¨ ¶AÈ FËR ¹G¾TLEGA ¹ MEÈ *ËNI OG 'EIR ÖEGAR TËKUST Å
HENDUR EFTIR FUNDINN MEÈ BLAÈAMÎNNUM Å 3TJËRNARR¹ÈSHÒSINU ¹ FIMMTUDAG ¶EIR
HITTUST FJËRUM SINNUM EFTIR KOSNINGAR FYRST DAGINN EFTIR Ö¾R Å TVÅGANG ¹ MIÈVIKUDAG
OG Å SÅÈASTA SINN ¹ FIMMTUDAG ÖEGAR *ËN TJ¹ÈI 'EIR AÈ FRAMSËKNARMENN G¾TU EKKI
HUGSAÈ SÁR AÈ HALDA SAMSTARFINU ¹FRAM 'EIR VAR SAMA SINNIS *ËN TËK SKÕRT FRAM AÈ
EKKI HEFÈI ORÈIÈ TRÒNAÈARBRESTUR MILLI FLOKKANNA AÈRAR ORSAKIR L¾GJU AÈ BAKI SAM
STARFSSLITUM %FTIR FUNDINN HITTUST 'EIR OG )NGIBJÎRG 3ËLRÒN Å ALÖINGISHÒSINU OG UPP
LÕSTU UM VILJA BEGGJA TIL AÈ GANGA TIL FORMLEGRA STJËRNARMYNDUNARVIÈR¾ÈNA 6IÈ ÖAU
&2¡44!",!¨)¨(®2¨52
TÅÈINDI FANNST FRAMSËKNARMÎNNUM SEM TRÒNAÈUR HEFÈI BROSTIÈ

Jón Sigurðsson sagði síðdegis á
miðvikudag að hann ætti síður von
á að eitthvað gerðist á fimmtudag,
uppstigningardag. Þegar kom fram
á kvöldið var þó orðið ljóst að framsóknarmenn gátu ekki lengur setið
hver í sínu horni – þingflokkurinn
þyrfti að koma saman.
Með skömmum fyrirvara var
boðað til fundar klukkan ellefu á
fimmtudag og á þremur klukkustundum varð niðurstaða framsóknarmanna sú að þeir gætu ekki
hugsað sér framhald á samstarfinu. Greindu Jón og Guðni Ágústsson, varaformaður forsætisráðherra, frá þeirri afstöðu upp úr
klukkan tvö og hálftíma síðar upplýstu Jón og Geir um samstarfsslitin á blaðamannafundi.
Á blaðamannafundinum sagði
Jón í tvígang að ekki hefði orðið
trúnaðarbrestur milli hans og
Geirs.
Orð Guðna í Kastljósinu á
fimmtudagskvöld og yfirlýsing

Jóns frá í gærmorgun kunna að
stangast á við það enda lýstu þeir
báðir yfir að trúnaðarbrestur hefði
orðið.
Sá trúnaðarbrestur varð þó ekki
í viðræðunum sjálfum heldur eftir
þær, þegar fyllri mynd af samtölum sjálfstæðismanna og samfylkingarfólks lá fyrir. Fór það einnig
mjög fyrir brjóstið á þeim að Geir
og Ingibjörg Sólrún skyldu hittast
opinberlega jafn skömmu eftir
fundinn í stjórnarráðinu og raun
ber vitni.
Í yfirlýsingu sinni sagði Jón
ríkisstjórn Sjálfstæðisflokksins og
Samfylkingarinnar óskabarn eigenda Baugs. Kæmist hún á koppinn
yrði hún trúlega nefnd Baugsstjórnin.

&2¡44!3+µ2).'
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BJORN FRETTABLADIDIS

GARÐHÚSGÖGN
NÝJAR SENDINGAR – NÝJAR GERÐIR!

Fyrir vandláta...

20% AFSLÁTTUR
AF VÖLDUM HÚSGÖGNUM

GARÐPLÖNTUSALAN Í FULLUM GANGI!
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Himalajaeinir

Geislasópur

20 Stjúpur

780kr

980kr

990kr

GÓÐ RÁÐ

GARÐHEIMA:

Blákorn er góður alhliða áburður á tré, gras og
matjurtir. Notið um 5 kg. á 250 m2
Graskorn örvar grasvöxtinn. Notið 5 kg á 125 m2
Þörungamjöl er lífrænn áburður, góður á grasflöt
og undir torf. Notið um 25 kg á 500 m2

heimur heillandi hluta og hugmynda
Stekkjarbakka 6 - Sími 540 3300 - www.gardheimar.is
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Reynir að byrgja brunninn
Fæstir gera sér grein fyrir
því að þunglyndi er algengasta ástæða fötlunar
í þróuðum löndum á eftir
hjartaslagi. Að mati Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar er talið að þunglyndi
muni valda hvað mestri
vanlíðan og óvinnufærni
á heimsmælikvarða eftir
rúman áratug.
Hugur og heilsa er umfangsmikið
rannsóknarverkefni sem Eiríkur
Örn Arnarson, forstöðusálfræðingur á Landspítala - háskólasjúkrahúsi og dósent við læknadeild Háskóla Íslands, hefur unnið
að undanfarin ár ásamt mörgum
öðrum. Markmið rannsóknarinnar
er að finna virkar leiðir til þess að
koma í veg fyrir þunglyndi, að það
taki sig upp og að þróa meðferð við
því.
„Ég hef löngum unnið við meðferð á kvíða og þunglyndi og hugmyndin kom upp í samtali við samstarfsmann
minn
í
þessari
rannsókn, prófessor Ed Craighead,
þar sem við vorum að velta því
fyrir okkur hvort hægt væri að
byrgja brunninn og koma í veg
fyrir það að fólk yrði þunglynt,“
segir Eiríkur. „Í rannsóknum hefur
komið fram að um 14 prósent ungmenna greinast með þunglyndi/
óyndi fyrir 15 ára aldur. Fram að
því er tíðni svipuð hjá stúlkum og
drengjum en eftir 15 ára aldur
eykst tíðni nær helmingi hraðar
hjá stúlkum og þróast í að verða
tvöfalt meiri hjá stúlkum en
drengjum. Því vaknaði sú hugmynd hvort unnt væri að grípa inn
í með viðeigandi aðgerðum, þegar
unglingar væru í níunda bekk, og
koma í veg fyrir að þunglyndi þróaðist síðar á lífsleiðinni.“
Eiríkur bendir á góðan árangur
í forvörnum hjarta- og æðasjúkdóma og eins hvað varðar tannheilsu; einfaldlega með því að
kenna börnum bætta tannhirðu.
„Það hefur hins vegar lítið verið
gert í að fyrirbyggja geðræn
vandamál að áfengis- og vímuefnavandamálum undanskildum.
Það er oft talað um þunglyndi sem
kvef
geðsjúkdómanna
vegna
hversu algengt það er. Langsniðsrannsóknir hafa leitt í ljós að
þunglyndi á táningsaldri er um
átján prósent. Þetta var hvatinn að
því að rannsaka hvort hægt væri
að koma í veg fyrir þá þróun.“

2ISAVAXIÈ VANDAM¹L
Fólk er í hættu alla ævina á að
þróa með sér þunglyndi. Þunglyndi hefur færst í aukana og er
algengara meðal yngstu kynslóðarinnar en þeirra sem eru á miðjum aldri. Breytingin er ekki
komin til vegna breytinga á skilmerkjum fyrir greiningu þunglyndis. Að mati Alþjóðaheilbrigðisstofnunar (WHO) er talið að það
muni verða önnur algengasta
ástæða fötlunar og lífsgæðaskerðingar í heiminum þegar árið 2020
og komi næst á eftir kransæðasjúkdómum. Algengi þunglyndis
á lífsleiðinni er um 17 prósent, 21
prósent meðal kvenna og 13 prósent meðal karla.
„Talið er að um helmingur ungmenna sem greinast með mörg
einkenni þunglyndis á aldrinum
14-15 ára fái sitt fyrsta þunglyndiskast fyrir tvítugt og þau eiga
erfitt uppdráttar síðar á ævinni.

(3+«,!2!..3«+.)2
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AMALEGUR
AMALYNDI AMI
ANGURSEMD ANGURSEMI
BRINGSMALASKOTTA
DAPUR DEPURÈ DAPURLEIKI
GLEÈILEYSI GRAMUR
HRYGGÈ
HUGARHRELLING HUGSJÒKUR HUGARVÅL
HUGARVINGL HUGSÕKI
LEIÈINDI LÅFSLEIÈI
LUNDARÖUNGUR
ËGLEÈI ËK¾TI
STÒRLYNDI
SÒT SVARTSÕNI
ÖR¹

Þessi hópur er talinn í meiri
áhættu á að ánetjast áfengis- og
fíkniefnum, eiga við atferlisröskun að stríða og verða utanveltu í
skóla. Því er til mikils að vinna að
koma í veg fyrir að þau þrói með
sér þunglyndi,“ segir Eiríkur.
Mikilvægi starfs Eiríks og samstarfsfólks ber að skoða í þessu
samhengi því verkefnið felur í sér
markmið sem beinast að auknum
skilningi á eðli og meðferð þunglyndis og þar með betri árangri í
þunglyndisvörnum.

(UGUR OG HEILSA
„Tilgangur verkefnisins er þróa
heildrænt kerfi sem auðveldar
starfsfólki í félags-, skóla og heilbrigðisgeiranum að veita ungu
fólki markvissa aðstoð til að koma
í veg fyrir þunglyndi,“ segir Eiríkur. „Það er gert með því að meta
áhættuþætti og veita ráðgjöf
varðandi þau viðhorf og venjur
sem síðar á lífsleiðinni geta leitt
til þunglyndis. Verkefnið styðst
við hugmyndir hugrænnar atferlismeðferðar (HAM) í meðferð
þunglyndis og er sjónum beint að
viðbrögðum ungmenna við vandamálum.“
Í hugrænni atferlismeðferð
beinist athyglin að viðbrögðum
ungmenna og hvernig þau koma
fram í hugsunum, tilfinningum og
hegðun. Lögð er áhersla á tvo
aðalþætti. Annars vegar hugræna
þjálfun sem beinist að því hvernig
hafa megi áhrif á hugsanir, atferli
og skýringar á atburðum og hins
vegar að þjálfa hæfni ungmenna
til að takast á við vandamál. Að
sögn Eiríks hefur hugræn atferlismeðferð fyrir börn og unglinga
lítið verið rannsökuð við íslenskar
aðstæður. „Námsefnið sem hefur
verið þróað miðar að því að kenna
unglingum að taka á niðurrifshugsunum með því að hafa áhrif á
hugsun og hegðun og þannig sé
hægt að breyta líðan. Um hópstarf
er að ræða þar sem ungmennin
vinna saman, fá fræðslu og leiðbeiningar. Námskeiðið er sett
fram í handbók fyrir leiðbeinendur og þátttakendur og reynt var
að gæta þess að texti, dæmi og
myndir féllu að hugmyndum

%)2¥+52 ®2. !2.!23/. 3EGIR LÅTIÈ HAFA VERIÈ GERT Å AÈ FYRIRBYGGJA GEÈR¾N VANDAM¹L AÈ ¹FENGIS OG VÅMUEFNAVANDAM¹LUM
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%IRÅKUR ®RN !RNARSON ER F¾DDUR Å 2EYKJAVÅK ¹RIÈ  %IG
INKONA HANS ER ¶ËRDÅS +RISTMUNDSDËTTIR PRËFESSOR Å LYFJA
FR¾ÈI VIÈ (¹SKËLA ¥SLANDS ¶AU EIGA TV¾R D¾TUR (ILDI SEM
ER VIÈSKIPTAFR¾ÈINGUR OG +RISTÅNU "JÎRK SEM ER NEMANDI Å
LYFJAFR¾ÈI VIÈ (¹SKËLA ¥SLANDS
%IRÅKUR ER FORSTÎÈUS¹LFR¾ÈINGUR S¹LFR¾ÈIÖJËNUSTU ,3(
ENDURH¾FINGARSVIÈI OG DËSENT Å S¹LFR¾ÈI VIÈ L¾KNADEILD
(¹SKËLA ¥SLANDS (ANN LAUK STÒDENTSPRËFI FR¹ -ENNTASKËL

íslenskra unglinga.“
Námskeiðin fara fram í hópum
með sex til átta nemendum sem
sálfræðingur stjórnar og hittist
hópurinn fjórtán sinnum í tólf
vikur. Rannsóknin fór fram í sex
sveitarfélögum á landinu og þátttakendum fylgt eftir í tvö ár að
námskeiði loknu. „Eftirfylgni með
þeim sem setið hafa námskeið
hefur sýnt marktækt betri árangur meðal þeirra sem setið hafa

ANUM Å 2EYKJAVÅK ¹RIÈ  OG "3C PRËFI (ONS FR¹ (¹
SKËLANUM Å -ANCHESTER  - 0SYCHOL PRËFI FR¹ (¹
SKËLANUM Å ,IVERPOOL  OG DOKTORSPRËFI FR¹ (¹SKËLAN
UM Å -ANCHESTER  %IRÅKUR VARÈ LÎGGILTUR S¹LFR¾ÈINGUR
¹RIÈ  #HARTERED #LINICAL 0SYCHOLOGIST ¹RIÈ  OG
HLAUT SÁRFR¾ÈIVIÈURKENNINGU Å KLÅNÅSKRI S¹LARFR¾ÈI ¹RIÈ
 (ANN HEFUR GEGNT FJÎLDA ¹BYRGÈARSTARFA OG VERIÈ
VIRKUR Å FÁLAGSSTARFI TENGDU MENNTUN SINNI

námskeiðin í samanburði við þá
sem ekki gerðu það. Þátttakendur
virðast einnig halda áfram að nýta
sér það sem lærst hefur.“ Í ljósi
rannsóknarniðurstaðna
hefur
verkefnið þróast í þjónustuverkefni og á liðnum vetri hafa námskeið farið fram í öllum grunnskólum Hafnarfjarðar, Mosfellsbæ,
í Árbæjarskóla og Verzlunarskóla
Íslands og hafa margir aðrir skólar sýnt áhuga á því að innleiða
verkefnið á komandi skólaári. Til
marks um góðan árangur hlaut
verkefnið Hugur og heilsa Hagnýtingarverðlaun Háskóla Íslands
árið 2005.

-ARGMIÈLUN
Markáætlun Rannís um upplýsingatækni
og
umhverfismál
styrkti gerð margmiðlunarverkefnis, sem byggist á verkefninu.
Það var unnið í samvinnu við
Sjöfn Ágústsdóttur sálfræðing og
fyrirtækið Greind. Undirbúningsvinna hófst árið 2003 og er margmiðlunarverkefninu nýlokið. „Þar
er þess freistað að nýta tækni
margmiðlunar til að þróa nýstárlega og árangursríka forvörn

gegn þunglyndi,“ segir Eiríkur.
„Hefðbundin sálfræðileg meðferð
er að jafnaði veitt einstaklingum,
pörum, fjölskyldum eða litlum
hópum og er fremur kostnaðarsöm. Því er brýnt að leita leiða til
að ná til sem flestra á sem ódýrastan hátt.“ Eiríkur telur að framsetning með margmiðlun gæti
orðið kjöraðferð til þess að höfða
til ungmenna, sem fyrir hafa þá
tækni á færi sínu.

.¾STU SKREF
Verkefnið felur í sér markmið
sem beinast að auknum skilningi
á eðli og meðferð og forvörnum
þunglyndis. „Það hefur náðst
marktækur árangur hér í íslensku
menningarsamfélagi enda er
efnið lagað að okkar veruleika,“
segir Eiríkur. „Það á síðan eftir að
framkvæma rannsóknir í öðrum
löndum til að sjá hvort hliðstæður
árangur náist. Ég sé ekki ástæðu
til að ætla að svo verði ekki og
stendur fyrir dyrum að þýða verkefnið á önnur tungumál í samvinnu við erlenda fræðimenn og
má segja að það sé næsta skref.“
SVAVAR FRETTABLADIDIS
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6ALGERÈUR TIL ¥TALÅU
2¹ÈHERRAR &RAMSËKNAR SINNA ENN STÎRFUM SÅNUM
SAMVISKUSAMLEGA ÖR¹TT FYRIR AÈ VERA S¹RIR ÒT Å
3J¹LFST¾ÈISFLOKKINN FYRIR AÈ STÅGA Å V¾NGINN VIÈ
3AMFYLKINGUNA 6ALGERÈUR 3VERRISDËTTIR UTANRÅKIS
R¹ÈHERRA LÁT SIG ÖVÅ EKKI VANTA ¹ ÅTALSKA VIÈSKIPTA
DAGINN SEM ¥TALSK ÅSLENSKA VIÈSKIPTAR¹ÈIÈ STËÈ
FYRIR Å G¾R 6ALGERÈUR ¹VARPAÈI FUNDARGESTI EN
ÖURFTI FR¹ AÈ HVERFA FLJËTLEGA ÖAR SEM FLEIRI R¹È
HERRASKYLDUR BIÈU HENNAR &UNDARSTJËRINN 'UÈ
JËN 2ÒNARSSON FRAMKV¾MDASTJËRI 3AMTAKA
BANKA OG VERÈBRÁFAFYRIRT¾KJA OG FORMAÈUR
¥TALSK ÅSLENSKA VIÈSKIPTAR¹ÈSINS KVADDI 6AL
GERÈI MEÈ FÎGRUM ORÈUM OG M¹TTI ¹ HONUM
HEYRA AÈ HANN S¾I ¹ EFTIR R¹ÈHERRANUM FR¹
FARANDI (VATTI HANN 6ALGERÈI TIL AÈ FETA Å
FËTSPOR SÅN OG PRËFA AÈ BÒA ¹ ¥TALÅU 6AL
GERÈUR TËK VEL Å HUGMYNDINA 3AGÈI HÒN
ALDREI AÈ VITA NEMA HÒN T¾KI 'UÈJËN ¹
ORÈINU HÒN HEFÈI Å ÖAÈ MINNSTA KANNSKI
TÅMA TIL ÖESS NÒNA

Samþykkja sölu La Tasca
Meirihluti hluthafa í spænsku veitingahúsakeðjunni La Tasca hefur
samþykkt yfirtökutilboð eignarhaldsfélagsins LAT Holdings upp
á 200 pens á hlut. Að eignarhaldsfélaginu standa Kaupþing og fjárfestingasjóðurinn R20, fjárfestingafélag fjölskyldu hins íransættaða Roberts Tchenguiz, sem
búsettur er í Lundúnum í Bretlandi. Hann er jafnframt stjórnarmaður í Exista.
Með samþykkinu getur eignarhaldsfélag Kaupþings og Tchenguiz

keypt 98,78 prósent hlutabréfa í
veitingahúsakeðjunni, 54,6 milljón
hluti. Af núverandi hluthöfum eiga
félög Kaupþings og Tchenguiz dágóðan skerf sem þau keyptu um
það leyti sem yfirtökutilboðið var
lagt fram í byrjun apríl. Mun félagið vera í startholunum að gera
þeim hluthöfum sem ekki tóku boðinu nýtt tilboð.
La Tasca er skráð á Aim-markaðinn í bresku kauphöllinni í Lundúnum en stefnt er að afskráningu
þegar kaupin ganga í gegn.
JAB

Atorka selur Parlo Parlogis
Atorka Group hefur
gengið frá sölu á vörustjórnunarfyrirtækinu
Parlogis hf. sem verið
hefur í eigu félagsins frá
árinu 2002. Kaupandi er
eignarhaldsfélagið Parlo
en Guðný Rósa Þorvarðardóttir verður áfram
framkvæmdastjóri félagsins.
Kaupverð er sagt
vera trúnaðarmál. Fyrirtækjaráðgjöf Landsbankans var seljanda
til ráðgjafar, en ráð- '5¨.µ 2«3!
gjafi kaupanda var fyr- ¶/26!2¨!2$«44)2

irtækjaráðgjöf Kaupþings að því er fram
kemur í tilkynningu.
Nýir eigendur Parlogis reka meðal annars Transport toll- og
flutningsmiðlun ehf
og DM Logistics sem
einnig starfa á vörustjórnunarmarkaði.
Félögin verða rekin
áfram
sem
sjálfstæðar einingar með
óbreyttu sniði. Stjórnarformaður
félaganna er Friðrik Smári
Eiríksson.
ËK¹

Nám í umhverfisskipulagi við
Landbúnaðarháskóla Íslands
Námið veitir undirbúning fyrir störf á teiknistofum
landslagsarkitekta, skipulagsfræðinga, verkfræðinga
og arkitekta, við ráðgjöf og ýmis störf á vegum
opinberra aðila, meðal annars í sveitarfélögum.
Námið er góð undirstaða fyrir frekara nám í
skipulags-og umhverfisfræði, landslagsarkitektúr og
tengdum greinum sem hafa vaxandi vægi í
þjóðfélaginu.
Nánari upplýsingar er að fá á vef LbhÍ – www.lbhi.is
Umsóknarfrestur er til 4. júní

-!2+!¨305.+4!2

Peningaskápurinn ...
-IKILV¾GAST AÈ L¹TA SIG DREYMA
 FUNDINUM TËK TIL M¹LS MARGT FËLK SEM SAMAN
LAGT HEFUR VÅÈT¾KA REYNSLU AF VIÈSKIPTUM ¥SLANDS
OG ¥TALÅU ¹ MILLI !LLT VIRTIST ÖAÈ SAMM¹LA UM AÈ
MÎGULEIKARNIR Å VIÈSKIPTUM MILLI LANDANNA SÁU
TÎLUVERT FLEIRI EN ÖEGAR HAFA VERIÈ NÕTTIR -EÈAL
ÖEIRRA VORU 2OSA !NNA #ONIGLIO 0APALIA SENDI
HERRA ¥TALÅU ¹ ¥SLANDI (VATTI HÒN MEÈAL ANN
ARS ÅSLENSKA FJ¹RFESTA TIL AÈ BEINA SJËNUM SÅNUM
FREKAR AÈ ÖEIM  MILLJËNA MANNA NEYTENDA
MARKAÈI SEM ¥TALÅA ER ¶¹ FJALLAÈI 'UÈRÒN 3IGURÈ
ARDËTTIR HJ¹ )SLANDTOURS ,ECCO UM KÒNSTINA
VIÈ AÈ MARKAÈSSETJA ¥SLAND FYRIR ¥TALI OG %YGLË
«LAFSDËTTIR ÒTFLUTNINGSSTJËRI HJ¹ ÅTALSKA MAT
V¾LAFRAMLEIÈANDANUM 3ACL¸ UM LÅKINDIN OG
ËLÅKINDIN MEÈ ¥SLENDINGUM OG ¥TÎLUM ¥ LOK
FUNDARINS HREIF 4HOR 6ILHJ¹LMSSON RIT
HÎFUNDUR OG FORSETI $ANTE FÁLAGSINS
FUNDARGESTI MEÈ SÁR -INNTI HANN ¹
AÈ EKKERT V¾RI MIKILV¾GARA Å ÖESSUM
HEIMI EN AÈ L¹TA SIG DREYMA

6ÅSITALA BYGGINGARKOSTNAÈAR L¾KKAÈI
UM   PRËSENT MILLI M¹NAÈA SAM
KV¾MT NÕBIRTUM TÎLUM (AGSTOFU ¥S
LANDS 3ÅÈASTLIÈNA TËLF M¹NUÈI HEFUR
VÅSITALAN H¾KKAÈ UM   PRËSENT
OG ER SAMKV¾MT VERÈLAGI UM MIÈJAN
MAÅ   STIG
¶¹ UPPLÕSTI (AGSTOFAN Å G¾R AÈ HÁR
HAFI Å FYRRA STARFAÈ  FYRIRT¾KI Å UPP
LÕSINGAT¾KNIIÈNAÈI OG FJÎLGAÈ UM 
FR¹ ¹RINU ¹ÈUR MEST ÖEIM SEM SÁR
H¾FA SIG Å HUGBÒNAÈARGERÈ OG R¹ÈGJÎF
(EILDARVELTA Å UPPLÕSINGAT¾KNIGEIRA
JËKST UM  PRËSENT MILLI ¹RA OG NAM
RÁTT T¾PUM  MILLJÎRÈUM KRËNA Å
FYRRA  PRËSENT SKRIFAST ¹ FYRIRT¾KI Å
HUGBÒNAÈARGERÈ OG R¹ÈGJÎF  PRË
SENT ¹ FYRIRT¾KI Å SÅMA OG FJARSKIPTA
ÖJËNUSTU OG  PRËSENT ERU TILKOMIN
VEGNA FYRIRT¾KJA Å HEILDVERSLUN

+RËNAN VERÈUR STERK
TIL LOKA ¹RSINS 

Greiningardeild Landsbankans spáir áframhaldandi styrkingu krónunnar.
Sókn í ávöxtun mun vega þyngra en fyrirhugaðar vaxtalækkanir Seðlabankans.
Greiningardeild Landsbankans
telur fátt geta komið í veg fyrir
að gengisstyrking krónunnar
haldi áfram, þótt búast megi við
töluverðum sveiflum í henni.
Við síðustu áramót stóð gengisvísitala krónunnar í 127,9 stigum
en stendur nú í 115 stigum. Hún
hefur því styrkst um ellefu prósent á rúmum fjórum mánuðum.
Það er töluvert meiri styrking en
greiningardeild
Landsbankans
gerði ráð fyrir í krónuspá sinni
í upphafi árs. „Við áttum von á
að krónan myndi sveiflast á bilinu 120 til 125 og að kraftarnir
til hækkunar og lækkunar yrðu
álíka sterkir,“ segir Björn Rúnar
Guðmundsson, sérfræðingur á
greiningardeild Landsbankans.
„Þá áttum við frekar von á að hún
myndi styrkjast þegar lengra liði
á árið og meira jafnvægi næðist í
hagkerfinu.“
Krónan hefur hins vegar
styrkst jafnt og þétt á árinu.

Helstu skýringarnar þar að baki
eru að nýr kraftur hefur færst í
útgáfu jöklabréfa, sem styður við
gengi krónunnar. Það sem af er
ári hafa verið gefin út jöklabréf
að upphæð 156 milljónir króna.
Þá hafa væntingar um vaxtaþróun breyst. Almennt er nú talið
að vaxtalækkunarferli Seðlabankans hefjist ekki fyrr en seint
á þessu ári.
Greiningardeildin gerir ráð
fyrir að gengi krónunnar muni
haldast sterkt allt fram til ársloka 2008, þrátt fyrir að Seðlabankinn muni þá hafa lækkað
vexti töluvert. „Þegar Seðlabankinn fer að lækka vexti er það gert
í þeirri trú og vissu að jafnvægi
í efnahagskerfinu sé að verða
meira. Þar með minnkar áhættan fyrir erlenda fjárfesta að taka
stöðu með krónunni. Þeir munu
því væntanlega halda því áfram
þrátt fyrir lækkandi vexti.“
HOLMFRIDUR FRETTABLADIDIS

Ráða 98,16% í FIM
Kaupum Glitnis á FIM Group
verður að fullu lokið og þau
uppgerð eigi síðar en 25. þessa
mánaðar samkvæmt tilkynningu
félagsins til Kauphallar Íslands í
gær. Félagið birti þá bráðabirgðaniðurstöðu yfirtökutilboðs síns
í alla hluti og kauprétti í FIM
Group.
Tilboðið hófst 25. apríl síðastliðinn og lauk síðasta fimmtudag. Samkvæmt bráðabirgðaniðurstöðum hafa hluthafar í
FIM sem fara með 12.825.638
hluti í félaginu, eða 30,05 prósent
hluta og atkvæða í félaginu gengið að tilboðinu. Heildarhlutafjáreign Glitnis í FIM er samkvæmt
því 98,16 prósent eftir tilboðið og
atkvæðisréttur samsvarandi, að
teknu tilliti til hluta sem Glitnir hafði áður eignast í félaginu.
„Þessu til viðbótar samþykktu

*!. &/23"/- ¥ VIKUNNI VAR FR¹ ÖVÅ GREINT

AÈ *AN &ORSBOM SEM VAR YFIR EIGNASTÕR
INGU &)- Å (ELSINKI HEFÈI VERIÈ R¹ÈINN
FRAMKV¾MDASTJËRI EIGNASTÕRINGASVIÈS
'LITNIS
&2¡44!",!¨)¨'6!

allir kaupréttarhafar yfirtökutilboðið,“ segir í tilkynningu Glitnis. Lokaniðurstaða yfirtökutilboðsins verður staðfest og tilkynnt eftir helgina.
ËK¹

+2«.!. &2!- 34%2+ "JÎRN 2ÒNAR
'UÈMUNDSSON SÁRFR¾ÈINGUR ¹ GREINING
ARDEILD ,ANDSBANKANS

Tap Atlantic
Petroleum eykst
Færeyska olíuleitarfélagið Atlantic Petroleum tapaði 4,1 milljón
danskra króna á fyrsta ársfjórðungi eftir skatta, eða sem nemur
tæpum 47 milljónum íslenskra króna.
Á sama tíma í fyrra
nam tap félagsins 2,33
milljónum
danskra
króna, eða tæpum 27
milljónum íslenskra.
Í tilkynningu segir
félagið afkomuna vera 7),(%,í samræmi við áætlan- 0%4%23%.
ir. „Aðaláhersla félagsins síðasta
ársfjórðung hefur verið á olíuleit,“
er haft eftir Wilhelm Petersen, forstjóra Atlantic Petroleum.
Heildareignir félagsins í marslok námu rúmum 344,2 milljónum danskra króna, samanborið við
361,4 milljónir í fyrra.
ËK¹

Baugur kaupir 21 sjúkrahús

Hvanneyri · 311 Borgarnes
Sími 433 5000 · www.lbhi.is

Breski fasteignasjóðurinn Prestbury hefur náð samkomulagi um
kaup á 21 einkareknu sjúkrahúsi
í Bretlandi af fjárfestingasjóðnum Capio AB. Kaupverð nemur
686 milljónum punda, jafnvirði
85,7 milljarða íslenskra króna.
Bakhjarlar Prestbury eru Baugur,
West Coast Capital, fjárfestingafélag skoska fjárfestisins Toms
Hunter, sem enn fremur keypti í
Glitni af Milestone á dögunum, og
Halifax Bank of Scotland.
Fréttastofa Reuters segir húsnæði sjúkrahúsanna leigð áfram
fyrir jafnvirði rúmra 4,9 milljarða
króna á ári. Samningurinn nær til

(/53% /& &2!3%2 "AUGUR OG FLEIRI
FJ¹RFESTAR SEM STËÈU AÈ KAUPUNUM ¹
(OUSE OF &RASER Å FYRRA HAFA N¹È SAMNING
UM UM KAUP ¹  EINKAREKNU SJÒKRAHÒSI Å
"RETLANDI

30 ára og ættu áætlaðar leigutekjur því að nema rúmum 148 milljörðum íslenskra króna.
Fleira liggur undir því fyrrver-

andi eigandi sjúkrahúsanna, Capio
AB, hefur verið seldur til fjárfestingasjóðanna Apax Partners og
Nordic Capital.
Fjárfestarnir hafa allir unnið
saman með einum eða öðrum hætti
um árin en þeir stóðu í sameiningu
að kaupunum á bresku verslanakeðjunni House of Fraser ásamt
fleirum í fyrra og garðvöruverslanakeðjunni Wyevale Garden
Centres í apríl sama ár. Þá munu
þeir Jón Ásgeir, forstjóri Baugs,
og Tom Hunter hafa farið fyrr á
árinu saman til Indlands en þeir
stefna að því að fjárfesta saman í
gegnum félög sín þar í landi.
JAB
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Rökréttur kostur
¶/234%).. 0,33/. 3+2)&!2

Ú

r úrslitum kosninganna fyrir viku var ekki unnt að lesa
skýr skilaboð kjósenda um ríkisstjórnarsamstarf. Tilboð stjórnarandstöðunnar um nýja stjórn fékk ekki
hljómgrunn hjá kjósendum. Tæpur meirihluti stjórnarflokkanna hafði ekki nægilega traust bakland til áframhaldandi samstarfs.
Í því ljósi var rökrétt að Sjálfstæðisflokkur og Samfylking
reyndu myndun nýrrar ríkisstjórnar. Málefnalega skilur minnst
á milli þessara tveggja flokka. Ólíklegt er að formenn flokkanna
hefðu hafið tilraun til slíkrar stjórnarmyndunar nema fyrir þá sök
að þeir hafi fyrirfram þóst sjá til lands í þeim málamiðlunum sem
augljóslega blasa við.
Samstarf Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar hefur mun öflugri
þingmeirihluta en fráfarandi ríkisstjórn. Hitt skiptir þó meira máli
að í pólitískum skilningi er um mun breiðara samstarf að ræða.
Ákvarðanir geta að vísu um margt orðið snúnari. Á móti kemur að
ný stjórn af þessu tagi ætti að hafa breiðari stuðning bæði meðal
atvinnufyrirtækja og launþega.
Framundan eru margvíslegar ákvarðanir sem kalla á sterka ríkisstjórn. Þannig blasir við að gæta þurfi verulegrar aðhaldssemi
í rekstri ríkissjóðs til þess að treysta betri stöðugleika í hagkerfinu. Á sama tíma sitja báðir stjórnarflokkarnir með lista nýrra úrlausnarefna sem kjósendum var gerð góð grein fyrir í kosningabaráttunni.
Þessar aðstæður krefjast mikils aga við forgangsröðun verkefna. En þær kalla líka á nýjar lausnir í rekstri opinberrar þjónustu. Síðasta stóra verkefnið á því sviði var sameining spítalanna.
Hún hefur skilað meiri afköstum og víðtækari þjónustu í heilbrigðiskerfinu fyrir sömu fjármuni. Það var engin skyndilausn. Slíkar
aðgerðir gera kröfu um úthald.
Án aðgerða af þessu tagi er enginn vegur að sinna nýjum viðfangsefnum í opinberri þjónustu. Ný rekstrarform og samvinna
við einkahlutafélög hafa víða verið notuð sem tæki til þess að ná
slíkum markmiðum. Þeir frjálslyndu sósíaldemókrataflokkar sem
náð hafa bestum árangri í Evrópu hafa verið óhræddir við að beita
nýjum starfsháttum að þessu leyti.
Fróðlegt verður að sjá hvort væntanlegri ríkisstjórn tekst að láta
ferskan vind blása af Arnarhóli. Hún þarf vissulega að leysa nýja
hugsun úr læðingi. Með því móti einu má bæta velferðarþjónustuna og stuðla að áframhaldandi framförum í skólamálum.
Jafn áhugavert verður að fylgjast með breyttri stjórnarandstöðu. Hún er líka á sinn hátt að leggja grunn að nýrri pólitískri
framtíð. Á síðasta kjörtímabili náði Vinstri grænt þeirri vígstöðu
að fara lengstum með málefnalega forystu. Það var ekki fyrr en
eftir álversatkvæðagreiðsluna í Hafnarfirði að Samfylkingunni
tókst að ákveða dagskrá stjórnarandstöðunnar.
Framsóknarflokkurinn stendur nú frammi fyrir því tvíþætta
hlutverki að gera upp við sig hvers kyns flokkur hann ætlar að
vera til framtíðar og ná trausti sem ábyrgt forystuafl í stjórnarandstöðu. Fyrsta prófmálið laut eðlilega að afstöðu til nýrrar ríkisstjórnarmyndunar. Þar kaus forysta Framsóknarflokksins að apa
eftir ótrúverðugum viðbrögðum Vinstri græns.
Of fljótt er að draga ályktanir af þessu fyrsta skrefi. Hitt er staðreynd að í mótlæti Framsóknarflokksins felast líka ný tækifæri.
En spurningin er: Hvort leggst hann í var eða siglir?
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Ekkert blað?
Fyrst þú ert að lesa þetta þá hefurðu
fengið Fréttablaðið. En til vonar
og vara skaltu klippa þetta símanúmer
út og hringja ef blaðið berst ekki.

550 5600

- mest lesið

6ANGAVELTUR UM KYNJAHLUTFÎLL
4ËLF R¹ÈHERRAR VORU Å FR¹FARANDI RÅK
ISSTJËRN 3J¹LFST¾ÈISFLOKKS OG &RAM
SËKNARFLOKKS ¥ ÖEIRRI STJËRN SEM NÒ
VÅKUR VORU FJËRIR KVENKYNS R¹ÈHERRAR
EÈA ÖRIÈJUNGUR 3TEFANÅA «SKARSDËTT
IR STJËRNM¹LAFR¾ÈINGUR SAGÈI Å H¹DEG
ISFRÁTTUM Å G¾R VONAST EFTIR RÅKISSTJËRN
MEÈ JÎFNU HLUTFALLI KARLA OG KVENNA
 PËSTLISTA FEMÅNISTA ER EINNIG R¾TT
UM M¹LIÈ OG MINNT ¹ SAM
ÖYKKT 3AMFYLKINGAR FR¹
LANDSFUNDI ÖESS EFNIS
AÈ KYNJAHLUTFÎLL ¾TTU AÈ
VERA JÎFN Å R¹ÈHERRALIÈI
3AMFYLKINGARINNAR

(VERJAR KOMA TIL
GREINA
+VENRÁTTINDAKON
AN )NGIBJÎRG 3ËL

RÒN VILL ÎRUGGLEGA EKKI HAFA HLUT
KVENNA L¾GRI Å RÅKISSTJËRN 3AMFYLKING
AR OG 3J¹LFST¾ÈISFLOKKS EN Å FR¹FARANDI
STJËRN %N ÖAÈ ER EKKI VÅST AÈ ÖAÈ TAK
IST +ONUR SEM TALDAR ERU EIGA TILKALL
TIL EMB¾TTIS HJ¹ 3AMFYLKINGUNNI ERU
HELSTAR NEFNDAR AUK FORMANNSINS Ö¾R
¶ËRUNN 3VEINBJARNARDËTTIR +ATRÅN *ÒLÅ
USDËTTIR OG *ËHANNA 3IGURÈARDËTT
IR (J¹ SJ¹LFST¾ÈISMÎNNUM F¾R ¶OR
GERÈUR +ATRÅN 'UNNARSDËTTIR ÎRUGG
LEGA R¹ÈHERRAEMB¾TTI %KKI ERU
MARGAR AÈRAR NEFNDAR TIL SÎG
UNNAR HJ¹ ÖEIM FLOKKI HELST
AÈ MINNST SÁ ¹ STU -ÎLLER
OG 'UÈFINNU "JARNADËTTUR

(VAÈ ¹ BARNIÈ AÈ HEITA
4AKIST STJËRNARMYNDUN
FLOKKANNA HAFA FRAM
SËKNARMENN

LAGT FRAM TILLÎGU AÈ NAFNI RÅKISSTJËRN
ARINNAR "AUGSSTJËRN b2ÅKISSTJËRN
3J¹LFST¾ÈISFLOKKSINS OG 3AMFYLKING
ARINNAR ER ËSKABARN EIGENDA EINS
ST¾RSTA AUÈFÁLAGS LANDSINS SVO SEM
BERLEGA KOM FRAM Å SÁRBLAÈI $6 SEM
GEFIÈ VAR ÒT Å KOSNINGAVIKUNNI &RAM
SËKNARFLOKKNUM TIL ËFR¾GINGAR %F
ÖESSI NÕJA RÅKISSTJËRN KEMST ¹ KOPP
INN VERÈUR HÒN TRÒLEGA KENND VIÈ FOR
ELDRI SITT OG NEFND "AUGSSTJËRN
IN n SEGIR *ËN 3IGURÈSSON FOR
MAÈUR &RAMSËKNARFLOKKSINS Å
PISTLI 3AMFYLKINGARMENN OG
SJ¹LFST¾ÈISMENN ERU LÅKLEGA
EKKI HRESSIR MEÈ NAFNGIFT
INA OG REYNA V¾NTANLEGA
AÈ HRISTA HANA AF SÁR MEÈ
EINHVERJUM R¹ÈUM
SIGRIDUR FRETTABLADIDIS

Umhverfissveifla
E

nginn vafi er á því hver eru
helstu tíðindi þingkosninganna
sl. laugardag. Í fyrsta lagi styrkti
Vinstrihreyfingin – grænt framboð stöðu sína verulega, bætti við
sig 5,6% og hlaut 14,4% atkvæða
og 9 þingmenn kjörna. Sá flokkur sem bætti næstmestu fylgi við
sig var nýr flokkur, Íslandshreyfingin, sem hlaut 3,3% en fékk ekki
mann kjörinn á þing. Hvortveggja
lagði ríka áherslu á að endurskoða
núverandi stefnu stjórnvalda í atvinnumálum – ekki síst þá áráttu
að troða álverum í hvert einasta
skúmaskot á landinu.
Það er sama hvað reynt verður að segja til að breiða yfir þessa
niðurstöðu; 8,9% sveifla gegn atvinnustefnu stjórnvalda eru mikil
tíðindi meðal þjóðar sem er jafn
íhaldssöm og Íslendingar og hefur
lengi búið við góðæri. Úrslitin
eru skýr krafa um það að velferð
okkar megi ekki byggja á sandi.
Við viljum vissulega hagvöxt og
uppbyggingu en það má ekki vera
á kostnað velferðar og uppbyggingar í framtíðinni.
Framsóknarflokkurinn beið afhroð í kosningunum og hefur
aldrei fengið minna fylgi í alþingiskosningum í rúmlega 90 ára
sögu flokksins. Meira að segja
þar sem fylgi flokksins er mest,
á Norðausturlandi, er það í sögulegu lágmarki. Framsóknarflokkurinn fékk færri atkvæði í kjördæminu núna, en hann fékk samtals í Norðurlandi eystra og
Austurlandi í öllum þingkosningum 1959-1999 (og er þá ekki tekið
tillit til fólksfjölgunar). Ekki er
þar með sagt að fylgishrunið komi
á óvart. Framsóknarmenn skáru
sig úr í kosningabaráttunni með
neikvæðum málflutningi og það
kom niður á þeim. Núna stendur Framsóknarflokkurinn frammi
fyrir vali; hann getur annaðhvort
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endurskoðað stefnumál sín og
áherslur — eða haldið áfram að
glata tiltrú kjósenda uns flokkurinn hverfur. Líklega verður
skipt um forystumann í brúnni og
miðað við árangur í kosningunum
er afar líklegt að Valgerður Sverrisdóttir taki við formennsku. Í
augum umhverfissinna hefur hún
neikvæða ímynd en það þarf ekki
að vera ókostur. Að sumu leyti
er Valgerður í sterkari stöðu en
margir aðrir innan flokksins til að
leiða endurskoðun á stóriðjustefnunni. Hins vegar er ekki trúlegt
að það muni gerast nema að Framsóknarflokkurinn fari í stjórnarandstöðu. Flokkar á valdastóli takast sjaldan á hendur málefnalegt
uppgjör.
Tap Samfylkingarinnar var
óvæntara en fylgishrun Framsóknarflokksins. Flokkurinn
hefur notið þess að vera í stjórnarandstöðu og lagði mikla fjármuni í kosningabaráttuna. Eigi
að síður var útkoman lakasti árangur flokksins frá stofnun; tæp
26,8%. Á því kunna að vera ýmsar
skýringar en ein hlýtur að vera
sú að Samfylkinguna skortir málefnalega sérstöðu. Helsta málefnið sem hefur átt að sameina
flokksmenn er að flokkurinn eigi
að vera stór og mótvægi við Sjálfstæðisflokkinn. En raunverulegt mótvægi felst ekki í stærð
heldur málefnum og Samfylking-

in hefur alls ekki veitt Sjálfstæðisflokknum málefnalegt aðhald.
Í átökum um velferð, umhverfi
og stefnu í alþjóðamálum er það
jafnan VG sem er mótpóllinn við
Sjálfstæðisflokkinn. Í því ljósi
er það kannski ekki furðulegt að
Sjálfstæðisflokkurinn skuli vera
fyrsti valkostur Samfylkingarinnar í stjórnarmyndunarviðræðum,
en eigi að síður hljóta einhverjir
kjósendur flokksins að vera vonsviknir. Önnur tíðindi eru auðvitað að Samfylkingin er nú orðin
karlaflokkur — einungis 6 af 18
þingmönnum flokksins eru konur.
Tap Samfylkingarinnar kom
svolítið á óvart en einnig verður að teljast óvænt að Frjálslyndi
flokkurinn heldur stöðu sinni á
þinginu — þótt enn hafi engin
kona náð kjöri á þing fyrir flokkinn. Frjálslyndi flokkurinn náði
að sumu leyti góðum árangri í að
móta sér málefnalega sérstöðu í
vetur, en það var á kostnað samstöðu stjórnarandstöðuflokkanna.
Enda þótt VG og Samfylkingin hafi nú hlotið meira fylgi samanlagt en vinstriflokkar á Íslandi
í nokkrum kosningum fyrir utan
1978 þá var aldrei von til þess að
flokkarnir næðu hreinum meirihluta á Alþingi. Með málflutningi sínum í innflytjendamálum
gerðu Frjálslyndir það að verkum
að stjórnarandstaðan varð aldrei
trúverðugur valkostur við ríkisstjórnina.
Erfitt er að meta kosningaúrslit
þegar ríkisstjórn heldur velli með
atkvæðum 48,4% þeirra sem taka
afstöðu. Hvort eru kjósendur að
velja breytingar eða sama grautinn í eilítið öðruvísi skál? Sveiflan
til umhverfisaflanna segir okkur
hins vegar hvað það er sem þjóðin vill breyta. Nú er að sjá hvort
þingmeirihlutinn er til í að taka
mark á þjóðinni um þetta.

Athugasemd vegna viðtals
við dómsmálaráðherra
Mér finnst afleitt að ráðherrann dragi
nafn Jóns Steinars Gunnlaugssonar hæstaréttardómara inn í umræðuna með þessum hætti. Ráðherrann veit vel að hlutverk
landskjörstjórnar í alþingiskosningum er
Viðskiptablaðinu 18. maí er viðtal við
gjörólíkt hlutverki yfirkjörstjórna í forBjörn Bjarnason dómsmálaráðherra þar
setakosningum. Í forsetakosningum eiga
sem hann lætur í ljós skoðanir á auglýskjósendur val á milli fárra einstaklinga
ingum Jóhannesar Jónssonar, kaupmanns
en í alþingiskosningum er kosið á milli
í Bónus, sem skoraði á kjósendur Sjálfstjórnmálaflokka þar sem frambjóðendur
stæðisflokksins í kjördæmi ráðherrans að
strika yfir nafn hans á kjörseðlinum. Í því '%3452 *«.33/. skipta hundruðum. Yfirkjörstjórnir annast
alla framkvæmd kosninganna þ.m.t. talningu atsamhengi er haft eftir ráðherranum:
kvæða og útstrikana. Landskjörstjórn tekur síðan
„Athygli hefur verið vakin á því að Gestur Jónsvið skýrslum frá yfirkjörstjórnum hvers kjördæmson höfuðlögmaður Baugs er formaður landskjöris m.a. um atkvæðatölur hvers lista og fjölda útstjórnar. Jón Steinar Gunnlaugsson sagði af sér
strikana einstakra frambjóðenda. Landskjörstjórn
sem formaður yfirkjörstjórnar þegar Ólafur Ragnúthlutar þingsætum á grundvelli þessara upplýsar Grímsson var í kjöri vegna orða, sem hann hafði
inga og gefur síðan út kjörbréf til þeirra sem kosnlátið falla um Ólaf. Gestur Jónsson telur hins vegar
ingu hlutu.
eðlilegt, að hann sitji sem formaður landskjörMér finnst það vera áhyggjuefni að dómsmálastjórnar.“
ráðherra skuli gefa það í skyn í opinberu viðtali að
Mér er gert óþarflega hátt undir höfði þegar ég
staða mín sem verjanda Jóns Ásgeirs Jóhanneser titlaður „höfuðlögmaður Baugs“. Hið rétta er
sonar geri mig vanhæfan sem formann landskjörað ég hef verið skipaður verjandi Jóns Ásgeirs Jóstjórnar.
hannessonar í málum ákæruvaldsins gegn honum.
Ég get því miður ekki hreykt mér af því að hafa
Höfundur er hæstaréttarlögmaður og formaður
sem lögmaður átt þátt í glæsilegri uppbyggingu
landskjörstjórnar.
Baugs á undanförnum árum.
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Orkuveitan er fyrst íslenskra fyrirtækja með þá stefnu að fjölga vistvænum farartækjum í starfsemi sinni.
Innan sex ára er stefnt að því að vera með að minnsta kosti 55% af bíla- og vinnuvélaflota fyrirtækisins
knúin með vistvænum orkugjöfum og strax í ár mun hlutfallið verða að minnsta kosti 10%.

Orkuveita Reykjavíkur tengir heimilin við náttúruauðlindir landsins.
Ábyrg stefna og umhyggja fyrir umhverfi og samfélagi er því

ÍSLENSKA / SIA.IS / ORK 37672 05/07

grundvallarþáttur í starfsemi OR.

• Ökumenn OR eru sendir á vistakstursnámskeið til að stuðla að minni útblæstri frá bílaflota fyrirtækisins.

www or.is
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Skógfræði og
landgræðsla við
Landbúnaðarháskóla Íslands
Síðastliðið haust hóf
Landbúnaðarháskóli Íslands
að kenna skógfræði og
landgræðslu til BS
og MS gráðu.
· Þriggja ára nám
· Áhersla lögð á traustan vísindalegan grunn
· Nemendur búnir undir störf sem fræðimenn,
stjórnendur eða sjálfstæðir atvinnurekendur
· Fjarnám og sjálfstæð MS verkefni
· Umsóknarfrestur um skólavist er til 4. júní
Hafið samband við kennsluskrifstofu Landbúnaðarháskólans eða brautarstjóra Skógfræði og landgræðslubrautar, Bjarna Diðrik Sigurðsson (bjarni@lbhi.is) til að
fá frekari upplýsingar. Nánari upplýsingar er einnig að
fá á heimasíðu LbhÍ - www.lbhi.is

Hvanneyri · 311 Borgarnes
Sími 433 5000 · www.lbhi.is

Tjáðu þig!

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

Viltu sýn’eikkað?
Ný útlit · Myndaalbúm · Símablogg

Stæsta bloggsamfélagið á Íslandi

Hjartahlýr dugnaðarforkur
með fullkomnunaráráttu

H

mörku en kom eins
elgi
oft og hann möguTóm(%,') 4«-!33/.
lega gat til Íslands.
asson
Hann var afar
dansnáinn móður sinni
ari var
en það var hún sem
sæmdur stórkrossi
hafði dregið hann
íslensku fálkaá fyrstu ballettsýnorðunnar, sem er
inguna.
æðsta viðurkenning
Helgi kynntist
sem forseti Íslands
tveimur af helstu
veitir einstaklingballettdönsurum, á Bessastöðum heims, Jerome
um í byrjun vikunnar. Helgi náði
Robbins og George
langt sem dansari
Balanchine, þegar
og danshöfundur
hann var táningen hefur ekki síður
ur. Fyrir tilstuðlnáð langt sem listan Robbins fékk
rænn stjórnandi
Helgi námsstyrk
San Francisco balltil að nema dans
ettsins en dansvið School of Amflokkurinn telst
erican Ballet í New
vera einn sá besti í
York. Helgi dansBandaríkjunum.
aði með HarkVið athöfnina á
ness-ballettflokknBessastöðum sagði
um í New York til
Ólafur Ragnar
ársins 1970 þegar
Grímsson, forseti
hann gekk til liðs
Íslands, að Helgi
við New York City
væri einn þeirra
Ballet. Þar dansaði
þriggja listamanna
hann til ársins 1985
sem hefði náð hvað
þegar hann lagði
lengst í listheimindansskóna á hillum. Hinir tveir eru
una og tók við listBjörk Guðmundsrænni stjórn hjá
dóttir og Halldór
San Francisco ballLaxness.
ettinum.
Ólíkt Björk og
Kona Helga heitLaxness hefur
ir Marlene TómasHelgi lagt stund á
son. Þau eiga tvo
listgrein sem hefur
syni; Kristin, sem
átt litlum skilnstarfar hjá bílaingi að mæta hér á
framleiðandanlandi. Lengi vel var
um Ford og Erik,
það undir hælinn
sem starfar við
lagt hvort fjallað
hlið föður síns þar
var um Helga eða
sem hann sér um
verk hans í fjölmyndatökur fyrir
6)'2)0
miðlum. Velgegni
San Francisco-ball(ELGI 4ËMASSON ER F¾DDUR Å 2EYKJAVÅK  OKTËBER ¹RIÈ 
Helga hefur því
ettinn. Helgi og
SONUR $AGMARAR (ELGADËTTUR OG 4ËMASAR "ERGS 3NORRASONAR
kannski verið mun
Marlene eiga sum¶EGAR
FORELDRAR
HANS
SLITU
SAMVISTUM
FLUTTIST
(ELGI
MEÈ
MËÈUR
meiri en Íslendarhús í Napa-dalnSINNI UPP ¹ LAND (ÒN GIFTIST *ËNI (AUKI 'UÈJËNSSYNI HÒSASMÅÈA
ingar hafa áttað
um í Kaliforníu en
MEISTARA ¹RIÈ  EN HANN LÁST ¹RIÈ  (ELGI ¹ EINN H¹LF
sig á þótt skilningþangað flýja þau
BRËÈUR 'UÈJËN )NGA (AUKSSON $AGMAR LÁST ¹RIÈ  Ö¹  ¹RA
ur þeirra hafi farið
þegar þau vilja
GÎMUL EN 4ËMAS LÁST ¹RIÈ 
vaxandi á síðustu
slappa af og teygja
(ELGI HËF DANSN¹M HJ¹ 3IGRÅÈI RMANN OG 3IF 4HORS EN TÅU ¹RA
árum.
úr sér. Helgi ræktGAMALL SKR¹ÈI HANN SIG Å ,ISTDANSSKËLA ¶JËÈLEIKHÒSSINS (ELGI FËR
Helgi fæddar þar líka sitt eigið
SÅÈAN Å 3CHOOL OF !MERICAN "ALLET Å .EW 9ORK OG DANSAÈI FYRST
ist í Reykjavík en
vín. Helgi kemur
MEÈ *OFFREY BALLETTINUM OG SÅÈAR (ARKNESS BALLETTFLOKKNUM RIÈ
fyrstu æviárunum
reglulega til Ís GEKK HANN SVO TIL LIÈS VIÈ .EW 9ORK #ITY "ALLET HËPINN ¶AR
eyddi hann í Vestlands en á miðvikuDANSAÈI
HANN
TIL
¹RSINS

ÖEGAR
HANN
LAGÈI
DANSSKËNA
¹
HILL
mannaeyjum. Helgi
daginn heimsótti
UNA OG TËK VIÈ LISTR¾NNI STJËRN HJ¹ 3AN &RANCISCO BALLETTINUM SEM
fluttist til Reykjahann VestmannaHANN HEFUR STÕRT SÅÈAN VIÈ GËÈAN ORÈSTÅR
víkur á áttunda aldeyjar með forseta
urs ári. Bjó fyrst
Íslands og fylgdar6!.. 3¡2 4), &2'¨!2
á Nýlendugötunni
liði. Það var í fyrsta
en fluttist svo með
sinn sem Helgi
(ELGI ÖËTTI EINN BESTI BALLETTDANSARI HEIMS ¹ ¹RUM ¹ÈUR OG
fjölskyldu sinni á
heimsótti Eyjarnar
HREPPTI MEÈAL ANNARS SILFURVERÈLAUN ¹ FYRSTU ALÖJËÈLEGU BALLETT
Fornhagann.
frá því að hann var
SAMKEPPNINNI Å -OSKVU ¹RIÈ  'ULLVERÈLAUNIN Å ÖEIRRI KEPPNI
Helgi sá ballettbarn. Samferðafólk
HREPPTI DANSSNILLINGURINN -IKHAIL "ARYSHNIKOV (ELGI DANSAÈI MEÈ
sýningu í fyrsta
Helga lýsir honum
(ARKNESS DANSHËPNUM OG SÅÈAR .EW 9ORK #ITY "ALLET HËPNUM
sinn þegar Konsem alvörugefnum,
SEM EINN AF AÈALDÎNSURUM HËPSINS -EÈAL ÖEIRRA SEM SÎMDU
unglegi danski ballhjartahlýjum fullDANSA FYRIR (ELGA VORU *EROME 2OBBINS OG 'EORGE "ALANCHINE
ettinn hélt sýnkomnunarsinna.
SEM VORU TVEIR BESTU BALLETTDANSARAR HEIMS
ingu VestmannaHann er hófsam(ELGI HEFUR NÒ STÕRT 3AN &RANCISCO BALLETTINUM ELSTA ATVINNUDANS
eyjum og upp frá
ur maður með gríðFLOKKI "ANDARÅKJANNA Å RÒM TUTTUGU ¹R OG HEFUR HRËÈUR FLOKKS
því kviknaði áhugarlega sköpunarINS BORIST VÅÈA %R MEÈAL ANNARS TALINN EINN AF FJËRUM BESTU DANS
inn. Hann hóf dansgáfu. Sem dansari
HËPUM "ANDARÅKJANNA (ELGI FÁKK STËRKROSS ÅSLENSKU F¹LKAORÈUNN
nám hjá Sigríði Árlagði Helgi mikið á
AR Å BYRJUN VIKUNNAR EN ÖETTA ER Å ANNAÈ SINN SEM LISTAMAÈUR ER
mann og Sif Þórs.
sig, var með ótrúS¾MDUR KROSSINUM &YRSTUR TIL AÈ VERA S¾MDUR HONUM VAR (ALL
Sigríður segir að
lega tækni en um
DËR ,AXNESS
Helgi hafi verið
leið afskaplega ein„ósköp fallegur og
lægur í því sem
(6!¨ 3%')2 (!..
lítill drengur og
hann tók sér fyrir
ljómandi dugleghendur. Þeir sem
b¶AÈ ER ALLTAF GAMAN AÈ F¹ VIÈURKENNINGU EN AÈ F¹ SVONA STËRKOST
ur“. Fyrsta verkhafa dansað undir
LEGA VIÈURKENNINGU ;RIDDARAKROSSINN= FR¹ LÎNDUM MÅNUMÖAÈ ER
ið sem Helgi tók
stjórn Helga segja
EKKERT SEM KEMST N¾RRI ÖVÅ ¶AÈ ER STËRKOSTLEGTm
þátt í að setja upp
hann strangan og
var Draumur garðkröfuharðan en
(6!¨ 3%'*! !¨2)2
yrkjumannsins sem
segja hann jafnvar sýnt í Þjóðleikframt kurteisan
b(ANN VAR MJÎG VEL AF GUÈI GERÈUR HAFÈI FALLEGAN KROPP ALVÎRU
húsinu árið 1951
og skemmtilegan,
GEFINN OG BROSTI LÅTIÈ EN VAR AFSKAPLEGA HLÕR (ANN HAFÈI ALLT MEÈ
en þá var Helgi níu
sem sé ekki vanSÁR FALLEGAN KROPP ALVÎRUGEFINN OG BROSTI LÅTIÈ EN VAR AFSKAPLEGA
ára.
inn í ballettheiminHLÕR (ANN VAR ALVEG LJËMANDI DUGLEGURm 3IGRÅÈUR RMANN FYRSTI
Tíu ára fór
um, enda beri hann
DANSKENNARI (ELGA
Helgi í listdansvirðingu fyrir dönsb(ELGI ER ALVÎRUGEFINN EN HLÕR OG SVO ER HANN MEÈ FULLKOMNUNAR
skóla Þjóðleikhússurum.
¹R¹TTUm 'UÈJËN )NGI (AUKSSON BRËÈIR (ELGA
ins sem BidstedSamferðafólks
hjónin ráku en þau
Helga er sammála
hafnar þar sem hann dansaði
áttu eftir að hafa mikil áhrif
um að hann hafi fallega framá sumrin með Pantotime-ballá hann og lögðu í raun grunnkomu, sé hlýr eða eins og Sigettflokknum í Tívolí-garðinum.
inn að því sem Helgi byggði
ríður Ármann lýsir því: “PerÞegar Helgi var unglingur var
ofan á. Helgi fylgdi Bidstedsónuleiki Helga endurspeglast
hann með annan fótinn í Danhjónunum til Kaupmannaí dansinum hjá honum því þar
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Skrúfað fyrir öndunarvélina
Í Dagbók Þráins Bertelssonar er sagt frá sjúkrahúsvist, pólitískri fyrirgefningu og áfallahjálp. Einnig er vitnað í Sturlungu og
útskýrt hvernig breyta má Landspítalanum í hátæknisjúkrahús fyrir hundrað þúsund kall.
kvæma skoðanakannanir og vill
í sífellu troða upp á mig óþörfum
upplýsingum.
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3VARTI DAUÈINN 3J¹LF
ST¾ÈISFLOKKUR PËLITÅSK
FYRIRGEFNING OG 3TURLUNGA
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¶R¹INN "ERTELSSON SKRIFAR
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Nú byrjar fengitíminn hjá stjórnmálaflokkunum. En áfallahjálp
hefur forgang.
Geir Haarde er með starfsfélaga
sinn Jón Sigurðsson í áfallahjálp,
strýkur honum um sveittan vangann og hvíslar að honum í huggunarrómi að þetta hefði allt saman
getað farið miklu verr.

„Sussubía, Nonni minn,“ segir
Geir góði. „Það hafa að vísu sviðnað á þér fjaðrirnar en þú ert samt
uppáhalds verndarengill okkar
Sjálfstæðismanna. Vertu bara rólegur. Það verður ekki kosið aftur
fyrr en eftir langan, langan tíma.“
Það er fallegt að sjá þessa hlýju
sem Geir sýnir. Best af öllu er að fá
að horfa á þetta í sjónvarpinu. Þarna
eru allir formennirnir mættir:
Það er greinilega ekki hættulaust
starf að aðstoða Sjálfstæðisflokkinn í ríkisstjórn. Í upphafi komu 17
þingmenn til þeirra stuðningsstarfa
frá Vinnumiðlun Framsóknar. Nú
lifa sjö. Tíu eru fallnir. Það er 60
prósent mannfall.
Aðeins Svarti dauði hefur skil-

ið eftir sig hærri dánartölur í sögu
Evrópu, um 30 prósent þar sem
hann kom mildast niður og rétt yfir
60 prósent þar sem hann var verstur. Það er hluti af áfallahjálpinni hjá
Geir að segja að þetta séu rangar
tölur: „Það er gott og heilsusamlegt
að vinna með okkur,“ hvíslar hann
að Jóni og horfir á hann blíðlega.
Jón svitnar í fanginu á honum og
fær ósjálfráðar snerkjur í andlitið.
Steingrímur J. Sigfússon er
greinilega ekki jafn bjartsýnn á lífslíkur Jóns. Hann ávarpar sjúklinginn af kennivaldi og biður hann að
játa syndir sínar og iðrast fyrir
dauðann.
Sjálfur er Steingrímur hinn
sprækasti og ætlar engrar afsökun-

ar að biðjast á því að heimta „zero
Framsókn“, tala um „Framsókn og
spillingu“ og að útrýma Framsóknarflokknum.
Jón tók ekki tilboðinu, afþakkaði
náðarmeðulin. Sem var skynsamlegt í ljósi íslenskrar stjórnmálasögu.
Í ofanverðum september árið
1264, nánar til tekið á 27. degi mánaðarins kom Oddaverjinn Þórður
Andrésson fyrir Gizurr Jarl Þorvaldsson af ætt Haukdæla.
Þórður mælti þá: „Þess vil ég biðja
þig Gizurr jarl, að þú fyrirgefir mér
það er ég hef af gert við þig.“
„Það vil ég gera,“ segir Gizurr,
„þegar þú ert dauður.“
Síðan var Þórður hálshöggvinn.
3!-3%44-9.$

+OSNINGADAGURINN
„Ætlarðu ekki að koma með okkur
að kjósa?“ spurði ég litlu Sól í morgun.
„Kjósa Össur?“ spurði hún á móti.
Það segir mér tvennt, að hún hefur
greinilega stjórnmálahæfileika úr
því að hún kann að svara einfaldri
spurningu með annarri spurningu,
og sömuleiðis að hún er frændrækin vel.
Ég var að hugsa um að benda
henni á að Geir Haarde er líka
fjarskyldur ættingi hennar og er í
framboði í Reykjavík rétt eins og
Össur frændi. En ég fór ekki út í
að útskýra kjördæmaskiptingu og
reglurnar um úthlutun fyrir henni.
Ekki vegna þess að barnið er bara
þriggja ára, heldur vegna þess
að þetta kosningakerfi er ofvaxið
mínum skilningi.
Á leið minni á kjörstað var ég að
hugsa um að stjórnmálaumræðan
síðustu daga fyrir kosningar ætti að
snúast um kosningamál – ekki skoðanakannanir.
Nú ættum við að taka skynsamlega á hlutunum og banna skoðanakannanir síðustu vikuna fyrir
kjördag og tryggja að samtöl við
stjórnmálamenn rétt fyrir kosningar snúist um stjórnmálastefnur en
ekki um viðbrögð við nýjustu niðurstöðum skoðanakannana.
Það hlýtur að vera réttur minn
sem einstaklings að biðja samfélagið að vernda mig síðustu daga fyrir
kosningar fyrir sífelldu áreiti fólks
sem hefur tekjur af því að fram-
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Þessi litla saga um fyrirgefningu
í íslenskri stjórnmálasögu á sennilega nokkurn þátt í því að stjórnmálamenn hafa verið tregir til að
biðja hver annan afsökunar eða falast eftir afsökunarbeiðnum.
Við vorum boðin í skírnarveislu í
dag. Systursonardóttir mín, ef það
orð er þá til, var til skírnar borin í
Háteigskirkju og var skírð Birna
Mjöll.
Enginn organisti var við athöfnina, en það kom ekki að sök því að
presturinn, séra Helga Soffía hefur
svo fallega söngrödd að annað eins
hef ég ekki heyrt í kirkjum lands
síðan síra Þorsteinn heitinn Björnsson söng í Fríkirkjunni fyrir margt
löngu.
Ég spái því þegar Birna Mjöll
skírir börnin sín verði Framsóknarflokkurinn fyrir löngu risinn upp
úr sínum andlegu og líkamlegu veikindum og búinn að finna aftur löngu
gleymd stefnumál sín og eigi falleg
heimili bæði í borg og sveit og hafi
á nýjan leik lært að treysta óbreyttum flokksmönnum sínum, sem sé þá
kúnst að hlusta á grasið gróa.

Hér eru gerð á mér hjartalínurit, ómanir, speglanir, teknar blóðprufur, þvagprufur. Ég er tengdur við súrefni, mælitæki og ýmiss
konar hátæknibúnað svo að ég get
ekki ímyndað hvað vantar upp á að
þetta sé hátæknisjúkrahús. Nema
kannski breikka gangana svo að
fleiri sjúklingar geti legið á þeim
og starfsfólkið samt komist leiðar
sinnar.
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6IL F¹ SAMA SKAMMT OG
KONAN Å N¾STA RÒMI
Ég svaf alveg dásamlega í nótt.
Reyndar vaknaði ég til að öfunda
konuna í næsta rúmi af því hvað hún
hraut einstaklega vel og hraustlega.
Ég reyni að finna betri svefnstellingu. Við bröltið slít ég af mér
einhverja víra sem tengja mig við
mælitæki. Þetta sjá næturhjúkk-

urnar og koma á harðaspretti.
Þær spyrja hvort ég vilji fá eitthvað til að geta sofið.
Ég bendi á konuna sem hrýtur
og bið um að fá það sama og hún –kannski aðeins meira.
Og eftir augnablik
er ég sofnaður aftur.
Mér
er
færður
morgunmatur í rúmið eins og á
besta hóteli og svo
fara að tínast að mér
læknar og sérfræðingar til
að kynna rannsóknarniðurstöður úr honum
ýmsu kjördæmum
líkamans.
Rökstuddur
grunur beinist að illvígum
bakteríum sem heita því ljóta nafni
streptókokkar sem eru taldir hafa
átt sök á hálsbólgu, beinverkjum
og vanlíðan um síðustu helgi. Sjúkdómsgreiningin er gauklabólga eða

nýrnabólga.
Góðu fréttirnar eru að þetta lagast – yfirleitt.
Vondu fréttirnar eru að það tekur
nokkrar vikur eða nokkra
mánuði að komast til sæmilegrar heilsu – ef það tekur
þá ekki lengri tíma.
Klukkan
hálffimm
fæ ég að fara heim. Næ
ekki að kveðja neinn til
að þakka fyrir mig. Það
er verið að hátta nýjan
sjúkling ofan í rúmið
mitt og verið að skipta
um sængurföt á rúminu
sem losnaði á ganginum.
Sem betur fer eru engar
biðraðir á planinu fyrir
utan spítalann.
Ég er með handskrifuð fyrirmæli, tímabókun hjá Arnóri gigtarlækni næstkomandi þriðjudag,
og lyfseðla upp á vasann þegar frú
Sólveig kemur að sækja mig. Það

eina sem mér finnst vanta upp á að
Landspítalinn sé hátæknisjúkrahús
er betra kaffi.
Góðar kaffivélar kosta frá 50 til
100 þúsund kall.

3KRÒFAÈ FYRIR ÎNDUNARVÁL
INA
Nú sé ég í netfréttum að Geir er
hættur í áfallahjálpinni, búinn að
skrúfa fyrir öndunarvélina og hættur við að þræla Jónka upp á Everest með sér.
Geir er farinn að vinna fyrir kaupinu sínu og huga að því að mynda
hér almennilega og starfhæfa ríkisstjórn. Með Samfylkingunni.
Það finnst mér skynsamlegt og ég
heiti ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks
og Samfylkingar fullum stuðningi
fyrstu tíu dagana.
Svo sný ég mér aftur að mínum
skylduverkum. Í stjórnarandstöðu!
Gangi ykkur allt í haginn!
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,JËTUR LEIKUR OG AMMA Å
ÎNDUNARVÁL

3AAB

Ertu ekki örugglega í þotuliðinu?
Það er klassi yfir Saab 9-3 ARC bílunum, enda á Saab sér áratugalanga sögu sem einn stílhreinasti
og öruggasti bíll sem völ er á. Saab 9-3 er margverðlaunaður bíll þar sem öryggi og mýkt í akstri
eru í fyrirrúmi. Stórkostleg hönnun, öflug vél og ríkulegur staðalbúnaður gera Saab 9-3 að
góðum kosti fyrir þá sem gera miklar kröfur!
Komdu og reynsluaktu, finndu muninn!

3.590.000 kr.
Saab 9-3 ARC
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Það eru fleiri en stjórnmálamenn
sem eiga það til að vera ekki vandir að meðulum. Það er dapurlegur
og ljótur leikur að nota sjúklinginn
Lalla Johns í auglýsingu Öryggismiðstöðvarinnar.
Það er
hrein og
klár mannvonska að
notfæra
sér neyð
annarra.
Ég skora
á alla sem
eru í viðskiptum
við þetta
fyrirtæki að
hugsa
sinngang
og velta því fyrir sér
hvort ekki sé vitlegra að beina viðskiptum til einhvers sem hefur vott
af siðferðisþroska. „Himinn og haf“
heitir víst auglýsingastofan sem
fékk þessa smekklegu hugmynd.
Gott að vita það fyrir þá auglýsingendur sem sækjast eftir því að fá almenningsálitið upp á móti sér.
Ég skil vel að nú er fengitíminn
hjá stjórnmálaflokkunum og formenn þeirra langar til að sýna manndóm sinn með því að belgja sig út til
marks um að þeir kunni öll trixin í
faginu.
Eflaust er tilgangur Geirs með yfirlýsingum um að stjórnin sé ekki
fallin sá að sýna öðrum flokkum að
hann þurfi í rauninni ekkert á þeim
að halda, svo að þeir geri ekki óraunhæfar kröfur þegar til þeirra verður leitað.
En yfirlýsing um að stjórn D og B
geti setið áfram finnst mér álíka trúverðug og ef einhver lýsti því yfir
að hann ætlaði að ganga með ömmu
sinni á Everest – þegar allir vita að
amman er í öndunarvél.
Þessi flensa sem ég fékk um helgina ætlar ekki að gera það endasleppt við mig. Ég búinn að vera með
skelfilega verki í beinum og liðamótum síðan ég stóð upp úr flensunni,
og nú gat ég bara ekki staðið lengur
á löppunum.
Í kvöld var ég lagður inn á Landspítalann, bráðamóttöku ofan í kjallara við Eiríksgötu. Ég er hér í sex
eða átta manna stofu. Sé það ekki nákvæmlega af því að stofunni er skipt
niður með bláum tjöldum sem eru
dáldið sjúskuð og á sífelldri hreyfingu eins og leiktjöld á fjörugri leiksýningu.
Hér er algert jafnrétti í reynd.
Konur og karlar í einni kös.
Ég er lukkunnar pamfíll og hef
ekki yfir neinu að kvarta. Ég var að
fá mitt einkahorn í alvöru sjúkrastofu. Aðeins þrír aðrir hér inni hafa
aðgang að 90° horni.
Frammi á gangi liggur fullt af
fólki sem er svo óheppið að veikjast
á eftir mér. Það getur þó haft sína
kosti. Ef maður liggur á ganginum
er sennilega betra útsýni yfir starfsemi deildarinnar og hugsanlega
betri aðstaða til að ná læknisfundi ef
maður hefur verið nógu forsjáll til
að taka með sér háf eða krókstjaka.
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ÒR FANGELSI EFTIR AÈ HAFA SETIÈ INNI Å TVÎ
¹R FYRIR KYNVILLU

Hjartans þakkir fyrir auðsýnda samúð
og hlýhug vegna andláts og útfarar móður
okkar, tengdamóður, ömmu og langömmu

Guðrúnar Jónasdóttur
frá Öxney (Guðrúnar í Galtarey)

Sérstakar þakkir fyrir frábæra umönnun færum við
starfsfólki Dvalarheimilis aldraðra í Stykkishólmi.

 'L¾PAMYNDIN 3CARFACE 4HE 3HAME
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OF A .ATION ER FRUMSÕND Å ,OS !NGELES
-YNDIN VAR ENDURGERÈ ¹RIÈ  MEÈ
!L 0ACINO Å AÈALHLUTVERKI

„Íhaldið hefur alltaf verið karlrembusvínastía og það breytist ekki nema með
hormónagjöf.“

 +JARASAMNINGUR MILLI VERKALÕÈSFÁLAGA

OG ATVINNUREKENDA UNDIRRITAÈUR -IK
ILSVERT SAMKOMULAG UM LÅFEYRISSJËÈ
N¹ÈIST

¶INGMAÈURINN FYRRVERANDI F¾DDIST ÖENNAN
DAG ¹RIÈ 

 &RUMSÕNDUR ER Å BANDARÅSKU SJËNVARPI

Ö¹TTURINN -AYBERRY 2&$ SEM VAR
FRUMRAUN *ODIE &OSTER ¹ HVÅTA TJALDINU
(ÒN VAR Ö¹ SEX ¹RA GÎMUL

Hreinn Jóhannsson
Geirþrúður Kjartansdóttir
Sigríður Jóhannsdóttir
Reynir Vilhjálmsson
Brynja Jóhannsdóttir
Þorvaldur Ólafsson
barnabörn og fjölskyldur þeirra.

 3EX AF FORR¹ÈAMÎNNUM (AFSKIPS

HF VORU HANDTEKNIR OG ÒRSKURÈAÈIR Å
G¾SLUVARÈHALD ¹ MEÈAN MEINT BROT
ÖEIRRA VORU RANNSÎKUÈ &IMM ¹RUM
SÅÈAR VORU FLESTIR ÖEIRRA SÕKNAÈIR

TIMAMOT FRETTABLADIDIS
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,IFIR Å S¹TT OG SAMLYNDI

Elskulegur eiginmaður minn, faðir,
tengdafaðir og afi,

Ólafur Auðunsson
frá Ysta-Skála, til heimilis að Stuðlaseli 15,

lést á Landspítalanum í Fossvogi fimmtudaginn
17. maí.
Áslaug Ólafsdóttir
Guðrún Ólafsdóttir
Auður Ólafsdóttir
Guðmundur Tryggvi Sigurðsson
Ólafur Haukur Ólafsson Sigrún Konráðsdóttir
Þorri Ólafsson
Guðný Gísladóttir
og barnabörn.

Róbert Kárason,
Frostafold 6, Reykjavík, áður til heimilis
að Ásgarði á Svalbarðsströnd,

lést á gjörgæsludeild Landspítalans við Hringbraut
þriðjudaginn 15. maí sl. Útförin fer fram frá
Grafarvogskirkju fimmtudaginn 24. maí kl. 13.00.
Blóm og kransar eru vinsamlega afþakkaðir en þeim
sem vildu minnast hans er bent á Hjartavernd.
Hlíf Harpa Róbertsdóttir
Arna Vala Róbertsdóttir
Elías Már Hallgrímsson
Páll Róbertsson
Auður Sólmundsdóttir
Heiðdís Ellen Róbertsdóttir
Arnfríður Róbertsdóttir
og barnabörn.

Auglýsingar sendist á
auglysingar@frettabladid.is
eða hringja í síma
550 5000.

Guðjón Sigmundsson, betur
þekktur sem Gaui litli, er
fimmtugur í dag. Gaui verður staddur á Snæfellsnesi
á afmælisdeginum þar sem
ljósmyndatökur standa yfir
fyrir bandarísk tískufyrirtæki. Heldur Gaui utan um
hópinn, sem í eru 45 manns.
Í kvöld ætlar Gaui að gista
á Hótel Glym í Hvalfirði en
fer síðan aftur til starfa á
Snæfellsnesinu í fyrramálið. „Glymur er eitt af mínum
uppáhaldshótelum því það er
fallegt og býður upp á góðan
mat og þjónustu. Ég verð
þarna með stórfjölskyldunni og ekki með neina stórveislu,“ segir Gaui, sem bauð
tvö hundruð manns í fertugsafmælið sitt sem hann hélt á
Fjörukránni í Hafnarfirði.
„Það er alltaf spurning fyrir
hvern maður er að halda afmæli. Það varð ofan á að
eyða þessu svolítið í mig,
ég ætti það kannski inni hjá
sjálfum mér.“
Gauja líst vel á að vera
kominn á sextugsaldurinn
en segist núna í fyrsta skipti
vera farinn að hugsa um aldurinn. „Þegar maður er orðinn fimmtugur fer maður
að hugsa dálítið fram á við.
Ég á kannski 25 til 30 ár
eftir og mér finnst núna að
maður þurfi svolítið að huga
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að því að eyða þessum árum
í sátt og samlyndi við menn
og mýs og halda heilsunni.
Maður verður að huga að því
að geta hreyft sig og verið
heilsusamlegur fram í andlátið. Það þarf að setja það í
forgang,“ segir hann.
Gaui segist vera við góða

heilsu um þessar mundir
enda hafi hann verið duglegur við að æfa í vetur. „Ég held
að þessi tímamót skipti sköpum. Fyrir tíu árum hljómaði
þetta hjá mér: „Allt er fertugum fært“ en núna er réttlátari og skynsamari tónn í
mönnum.“
FREYR FRETTABLADIDIS

AFMÆLI
Elskulegur sambýlismaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir, afi og langafi,

Brynleifur Jóhannesson
bílamálarameistari, Stekkjargötu 81, Njarðvík,

lést á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja þriðjudaginn
15. maí. Jarðarförin auglýst síðar.
Lilja Markúsdóttir
Jón Axel Brynleifsson
Ingunn Sigurðardóttir
Brynja Brynleifsdóttir
Mallios Phillip Mallios
Jóhann Brynleifsson
Sigríður Garðarsdóttir
Karl Brynleifsson
Jónína Skaftadóttir
Tóbías Brynleifsson
Margrét Jónsdóttir
Jósep Brynleifsson
Melanie Brynleifsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur sambýlismaður minn, faðir, tengdafaðir,
bróðir, afi og langafi,

Oddgeir Halldórsson
Ferjubakka 8, Reykjavík,

0ETE
4OWNSEND GÅT
ARLEIKARI 4HE
7HO ER 
¹RAA

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

Guðni A. Ólafsson

'RACE *ONES
SÎNG OG LEIK
KONA ER  ¹RA

Núpalind 2, Kópavogi,

andaðist á Landspítala háskólasjúkrahúsi Fossvogi
miðvikudaginn 16. maí. Útförin verður auglýst síðar.
Valgerður Á. Blandon
Ingibjörg Unnur Guðnadóttir Ragnar Sigurðsson
Valgerður Selma Guðnadóttir Guðbjörn Björgólfsson
Þorbjörg Guðnadóttir
Helgi S. Reimarsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær sonur minn, bróðir okkar og
mágur,

Ásþór Sigurðsson
verkstjóri, Garðarsbraut 77, Húsavík,

lést á Landspítalanum við Hringbraut föstudaginn
11. maí. Jarðarför fer fram frá Fossvogskirkju þriðjudaginn 22. maí kl. 13.00.

andaðist á heimili sínu þriðjudaginn 15. maí síðastliðinn. Jarðarförin tilkynnt síðar.

Sigurbjörg Guðvarðardóttir
Hörður Oddgeirsson
Kristín Hafsteinsdóttir
Hanna Halldórsdóttir
Rúna Halldórsdóttir
Oddur Halldórsson
Guðrún Halldórsdóttir
og afabörn.

Jóhanna Sigfúsdóttir
Ólafur Ármann Sigurðsson Þórunn Ástrós Sigurðardóttir
Guðrún Sigurðardóttir
Óðinn Sigurðsson
Edda Sigurðardóttir
Jón Pétursson
Margrét Sigurðardóttir
Árni Grétar Gunnarsson
Klara Valgerður Sigurðardóttir
Hafliði Jónsson
Þórsteinunn Rut Sigurðardóttir

'ÅSLI
*ËHANNSSON
'IS K¹NTRÅ
SÎNGVARI ER FER
TUGUR

3ËLVEIG
'UÈMUNDS
DËTTIR LEIK
KONA ER ÖRÅTUG

Ástkær móðir okkar, amma, tengdamóðir
og systir,

Agatha Sesselja
Sigurðardóttir
lést á Landspítalanum við Fossvog þann 15. maí sl.
Útför verður auglýst síðar.
Jóhanna Baldursdóttir
Stefanía Ellý Baldursdóttir
Sigrún Baldursdóttir
tengdasynir, barnabörn og systkini.

NÝR LAND ROVER
FREELANDER 2 SPORT
TIL Í ALLT

KOMDU Á FRUMSÝNINGU LAUGARDAGINN 19. MAÍ OG UPPLIFÐU
LÚXUS SPORTJEPPA AF FREMSTU GERÐ.
HÖFUM OPIÐ FRÁ KL. 12 TIL 16.

NÝR FREELANDER 2 SPORT
TIL Í ALLT HVENÆR SEM ER

NÝR FREELANDER 2 SPORT

kr. 4.540.000

INNIFALIÐ Í NÝJUM FREELANDER 2 SPORT: Leðurinnrétting, hiti í sætum, rafmagn í framsætum, leðurstýri, sjálfvirk loftkæling
fyrir ökumann og farþega, aðgerðarstýri með skriðstillir, regnskynjari, 755 ltr farangursrými, CD spilari, 6 þrepa sjálfskipting,
Terrain Response™ aldrifskerfi, 5 stjörnur frá NCAP, 7 loftpúðar ,aftengjanlegur loftpúði fyrir farþegasæti og 17” álfelgur.
Turbo Dísel 2,2 ltr vél 160 hö með 400 Nm tog, eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 8.5 ltr/100 km.

Þriggja ára ábyrgð. Verð kr. 4.540.000
B&L • Grjóthálsi 1 • 110 Reykjavík • Sími 575 1200 • www.landrover.is
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Ekki spauga á spítölum
Jón Gnarr hefur lengi haft dellu fyrir hákörlum. Katrínu Jakobsdóttur finnst það merkilegt því bræður hennar eru sömuleiðis
á einhverju hákarlatímabili þessa dagana. Sjálf er hún veik fyrir fossum. Júlía Margrét Alexandersdóttir fór í gegnum fordóma,
kærleik og hugmynd að nýjum útvarpsþætti með þingkonunni og grínistanum.

Þ

ekkist þið og hvað
vitið þið um hvort
annað?
Katrín: Nei. En ég
hef auðvitað séð Jón
á röltinu með barnavagn. Hann er náttúrulega frægur maður. Ætli ég muni ekki fyrst
eftir honum úr Tvíhöfða. Svo hef ég
lesið skrif hans aftan á Fréttablaðinu sem og bókina sem hann gaf út
síðast; Indjánann. Svo man ég eftir
pistlunum hans um trúmál. Mér
fannst dálítið áhugavert að fylgjast
með viðbrögðum þjóðarinnar sem
hélt að þeir pistlar væru grín.
Jón Gnarr: Ég tengi Katrínu við
pólitíkina. Og ég veit reyndar svolítið um hana því ég er mjög mikið
á netinu. Ég er netfíkill og eyði þar
örugglega um 2-3 klukkustundum
á dag. Einhvern tímann rakst ég á
einhverja heimasíðu um Katrínu
og las þar ýmislegt um hana. Hún
lærði franskar bókmenntir eftir
menntaskóla í eitt ár. Stundaði
svo nám í íslensku eða bókmenntum við Háskóla Íslands. Hennar
aðalhugðarefni þar voru íslenskar
glæpasögur. Og mig minnir að hún
hafi haft gífurlegan áhuga á fossum.
Katrín: Hvar hefurðu lesið þetta?
En ég er sko með mikla fossadellu.
Þegar ég var lítil gat ég endalaust teiknað myndir af fossum og
flett þeim upp í hinum og þessum
bókum. Svolítið asnalegt.
Jón Gnarr: Veistu af hverju þú
fékkst þessa dellu?
Katrín: Ég man bara að mér
fannst ferðalög út á land aldrei almennileg nema við færum að einhverjum fossi. Varð miður mín ef
ég uppgötvaði að það yrði enginn
foss í ferðinni.
Jón Gnarr: Þetta minnir mig á að
Pétur Jóhann Sigfússon er einmitt
með dellu fyrir kjölsogi. Þegar
hann fermdist buðu foreldrar
hans honum það að ferðast hvert
sem var í heiminum. Hann valdi
siglingu með Norrænu. Til að geta
staðið úti á þilfari og horft á kjalsogið.
Katrín: Ég hef líka mjög gaman
af því að standa úti í bát og horfa
á kjalsogið og skoða öldurnar. Og
ég verð alltaf jafn spennt yfir því
hvort næsta alda verði kannski
ótrúlega stór. Kannski þetta hafi
allt saman eitthvað að gera með
vatn.
Jón: Já. Ég hef haft dellu fyrir hákörlum frá því ég var barn. Hún
er reyndar aðeins að eldast af mér
síðustu fimm árin.
Katrín: Þetta er nú allt svolítið
merkilegt því þegar bræður mínir
skiptust á jólagjöfum síðustu jól
var fræðibók um hákarla í öðrum
pakkanum. Þeir hafa verið í einhverri hákarlastemningu undanfarið.

G¾TU HERRAMENN ÖESSI UNGA
DAMA V¾NA MÅN c
Síðustu misserin hafa einkennst
af því að fólk er ósammála um eitthvað. Enda kosningar nýafstaðnar og mikið argaþras gengið yfir
fjölmiðla, kaffistofur og bloggsíður. Fylgist þú með slíku maraþonkarpi Jón? Hver er hnyttnasti
þingmaðurinn úr röðum andstæðinga að þínu mati, Katrín?
Jón Gnarr: Mér finnst umræðan
fremur leiðinleg. Fyrirsjáanleg
og föst í sama formi. Kosningarnar núna runnu eiginlega saman við
Eurovison. Þetta var bara í gangi
og ég vissi af því þarna en ég
hafði lítinn áhuga. Þetta er svipað
og með umræður um fótbolta. Ég
kinka kolli með – vil ekkert vera
leiðinlegur – en ég næ ekki að
tengja mig við þetta. Nema ef það
er eitthvert fólk sem kemur fram
og mér finnst áhugavert. Ég hef
yfirleitt miklu fremur kosið fólk
en flokka eða málefni. En sú hlið
á pólitískri umræðu að gera lítið
úr fólki finnst mér mjög leiðinleg.
Þegar vitsmunalegum yfirburðum, yfirlæti eða hroka er beitt.

Mér líður illa fyrir hönd þeirra
sem sitja undir því. Og þar eru
ýmsar lúmskar aðferðir notaðar,
líkt og í trúarumræðunni, þegar
gera á til dæmis lítið úr prestum,
þá eru þeir kallaðir klerkar. Og
bókstafstrúarmenn.
Katrín: Það er hundleiðinlegt að
lenda í umræðum sem snúast bara
um það að grípa fram í og segja
„væna mín“. Þarna eru frasar eins
og: „Það er nú hálfhlægilegt að
heyra þig segja þetta.“ Og þá segi
ég á móti: „Þessi herramaður er
náttúrulega …“ Þið skiljið. Það er
lítið skemmtilegt þegar umræðurnar fara út í þetta.
Jón Gnarr: Já, það er glatað þegar
það er í lagi að vera vondur og
ósvífinn og sá frekasti og ósvífnasti vinnur. Ég hef oft reynt að
fara inn í pólitíkina, mætt hjá einhverjum pólitískum samtökum
eða kynnt mér einhver ákveðin
mál. En svo hef ég bara bakkað út
úr því aftur. En ég hef samt mína
pólitísku skoðun: Ég er anarkisti.
Katrín: Það meikar alveg fullkominn sens.
Jón Gnarr: Þegar við vorum með
Tvíhöfða tókum við meðal annars
pólitíkusa í viðtöl. Það kom mér
verulega á óvart að sjá Steingrím
J. Sigfússon og Davíð Oddsson
spjalla saman um eitthvað á léttu
nótunum. Ég hélt að pólitísku andstæðingarnir töluðust ekki við.
Katrín: Ef svo væri ekki held ég að
maður yrði bara eitthvað galinn. Að
vera á vinnustað með 62 öðrum og

 2®+34«,5þar af líkar manni illa við 57. Það
væri mjög galið að vera bölvandi
einn úti í horni. Og það finnst mér
erfiðast þegar fólk fer í haminn að
tala niður til andstæðinganna. Það
á sjaldnast við, við þekkjumst flest
nefnilega af góðu. En af hnyttnum
andstæðingum segirðu. Mér finnst
Bjarni Harðarson skemmtilegur,
kannski af því að hann er bókakarl
eins og ég.
Jón Gnarr: Já, er hann nördinn þarna? Já, hann er svolítið
skemmtilegur og hlýlegur.

&RIÈARFLOKKUR ¹N HIPPAFÕLU
En hvernig þingmaður heldurðu að
Jón yrði, Kata – hvaða málaflokkum sérðu hann beita sér fyrir? Og
hvernig útvarpsþáttum myndir þú
vilja sjá Kötu stýra?
Katrín: Afnotagjöld ríkissjónvarpsins. Er það ekki eitthvað sem
þú hefur talað dálítið um?
Jón Gnarr: Jú, rétt.
Katrín: Einmitt, þú ert ekki mikið
hrifinn af þeim. Ég sé alveg fyrir
mér að Jón myndi flytja frumvarp
um einkavæðingu RÚV og niðurfellingu afnotagjaldanna. En þar
sem hann er anarkisti væri samt
þversögn í sjálfu sér að hann væri
þingmaður og ég sé Jón ekki í anda
starfa sem flokkspólitískur þingmaður. Ég held að atkvæðagreiðslur gætu til dæmis orðið dálítið erfiðar fyrir flokkinn hans, sérstaklega ef naumur meirihluti væri
fyrir hendi, því það væri engin leið
að vita með hverju hann myndi
greiða atkvæði. Maður sér enga
sérstaka flokkslínu í skrifum hans.
Jón Gnarr: Ég var á móti afnotagjöldum ríkissjónvarpsins því mér
fannst RÚV hafa brugðist hlutverki
sínu. En ef ég sé það svart á hvítu að
ég sé að fá eitthvað fyrir peninginn
minn er ég alveg til í að borga. Að
miklu leyti var þetta svo líka af eigingjörnum og persónulegum ástæðum en ég fékk ekki vinnu hjá þeim.
Katrín: Koma hundabeinin þar
upp.
Jón Gnarr: Já, ég var bitur út í
RÚV. En ef ég færi á þing held ég
að ég myndi beita mér fyrir kærleik og mannvirðingu.
Katrín: Við Jón gætum fyllt flokk
friðarsinna.
Jón Gnarr: Já, ef það væru þá bara
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*ËN 'NARR ER F¾DDUR ¹RIÈ
 OG HÁLT UPP ¹ FER
TUGSAFM¾LIÈ  JANÒAR SÅÈ
ASTLIÈINN 'NARR ËLST UPP Å
&OSSVOGSHVERFINU OG SEG
IST EKKI HAFA NEINA HEFÈ
BUNDNA MENNTUN *ËN
'NARR HEFUR KOMIÈ VÅÈA VIÈ
EN VARÈ FYRST ÖJËÈÖEKKT
UR FYRIR ÒTVARPSÖ¹TTINN 4VÅ
HÎFÈA SEM ÒTVARPAÈ VAR
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friðarsinnar því oft verða þeir svo
pólitískir. En ég gæti verið í friðarflokki – án þess að það væri einhver hippaflokkur. Kannski anarkista-friðarflokkurinn? En útvarpsþátturinn hennar Katrínar
yrði þáttur um íslenska fossa.
Katrín: (dregur útvarpsröddina
fram) „… og þarna heyrðum við í
Seljalandsfossi. Höfum hér undanfarnar 10 mínútur verið að hlusta á
hann. Og þetta var lóa sem heyrðist í þarna við hliðina á.“ En frábær
hugmynd! Og svo væri getraun.
Jón Gnarr: Já fossagetraun!
Katrín: (útvarpskona áfram) ...
„Nú heyrum við í þremur fossum, hlustendur góðir. Hvaða fossar eru þetta?“

3J¹LFST¾ÈISMENN EKKI LABBAKÒTAR
Margir vilja meina að öll séum
við haldin einhverjum fordómum. Meðan einhver hópur vill ekki
sjá útlent vinnuafl hér á landi eru
aðrir sem halda að vaxtarræktartröll séu með lambhagasalat í
stað heila. Burðist þið sjálf með
einhverja fordóma og þá af hvaða
sort? Eru Íslendingar haldnir einhverjum áberandi fordómum?
Jón Gnarr: Ég er algjörlega fordómalaus.
Katrín: Gaman að þú segir það.
Því það á algerlega við mig líka!
Jón Gnarr: Nei, nei. Ég er með fordóma fyrir öllu sem fólk er með
fordóma fyrir og hef orðið uppvís að því. Ég er með fordóma
gegn múslímum. Ég taldi mig
ekki hafa þá en ég fór til London eftir sprengingarnar þar og
í lestinni sem ég var í var ungur
múslími með Nike-bakpoka og ég
svitnaði í lófunum. Einu sinni var
ég svo í hraðbanka á skuggalegum stað í Bandaríkjunum. Tveir
stórir svertingjar komu og ég
varð hræddur. Svertingjar, nótt =
glæpamenn. Þeir buðu bara góða
kvöldið og ekkert mál. Heilinn í
okkur er bara svo magnað fyrirbæri að hann er byrjaður að tína
inn upplýsingar og dæma áður en
við komumst að sjálf. En ég hef
vilja til að yfirstíga fordómana.
Katrín: Ég held þetta sé rétt. Auðvitað er maður með hugmyndir fyrirfram. Maður hittir sjálfstæðismann og hugsar með mér að þetta
sé einhver labbakútur. Þar til annað
kemur á daginn. Og þá er maður
snöggur að vilja skipta um skoðun.
Það er t.d. til marks um mína fordóma að ég tala alltaf rosalega hátt
við gamalt fólk – og skýrt.
Jón Gnarr: Fólk fer líka oft að tala
í þriðju persónu.
Katrín: Ég geri það að vísu ekki en
ég er alveg með það á hreinu að
gamalt fólk sé heyrnarlaust og fer
alltaf að æpa. Þar til mér er bent á
að ég þurfi ekkert að standa þarna
og æpa.
Jón Gnarr: Það er einn mjög leiðinlegur fordómur sem hrjáir Íslendinga. Mjög lífseigur og andstyggilegur og hefur fengið að
viðgangast hér áreitislaust en það
eru fordómar gegn Grænlendingum. Eins og Grænlendingar séu
óæðra fólk en við. Til dæmis er oft
sagt frá því í blöðunum ef grænlenskir menn eru í bænum og eru
fullir – og þá í gamansömum tón.
Í blaði hefur fyrirsögnin „Grænlendingur réðist á mann“ verið
notuð. Eins og Grænlendingur sé
eitt og maður annað.
%KKERT FYNDIÈ AÈ KAUPA BLEIUR
Talandi um fyrirfram mótaðar
hugmyndir um hvernig fólk er og
á að vera. Er fólk ekkert að skipta
sér af því hvernig opinberar persónur eins og alþingismenn klæða
sig og koma fyrir? Verður þú vör
við það, Katrín? Og skemmtikraftar eiga alltaf að vera að segja eitthvað fyndið. Líka í fermingarveislum og við kassann í Hagkaup. Eða
hvað?
Jón: Mín grundvallarskoðun er sú
að flestir séu ágætir og vilji vel.
En svo getur fólk líka verið svolítið taktlaust. Ég hef til dæmis lent
í því að vera staddur á spítala og
ókunnugt fólk fer að hlæja og spyr
mig hvort það sé eitthvert grín
í gangi. Ég myndi aldrei fara að
grínast í einhverjum sem staddur
væri á spítala ef ég vissi ekki hvað
hann væri að gera þar. Við svona
aðstæður, þá jú. Annars hefur þetta
ekki stuðað mig mikið.
Katrín: Líkt og með Spaugstofumenn til dæmis. Maður tekur
stundum eftir því ef þeir eru að

leika í alvarlegum leiksýningum.
Þegar þeir koma inn á sviðið fer
svona ákveðinn taugaveiklunarhlátur í gang. „Þarna kemur Siggi
Sigurjóns … hehe“. Þegar það
er kannski eitthvað svaka stofudrama í gangi.

mig alveg við það svo sem. En ég
hef rekið mig á það hjá fólki að það
heldur að ég sé fáviti og að ég fíflist út í eitt. Það sé til dæmis ofsalega gaman hjá fjölskyldu minni
því þegar ég komi heim úr vinnunni haldi ég áfram að fíflast. Og

grínið. Mér finnast grínistar oftast
þurfa að gefa alveg ótrúlega mikið
af sálinni af sér í grínið.
Jón Gnarr: Það hefur einmitt alltaf farið í taugarnar á mér að vera
kallaður skemmtikraftur. Mér
finnst það hreinlega móðgandi. Ég

… og þarna heyrðum við í Seljalandsfossi. Höfum hér
undanfarnar 10 mínútur verið að hlusta á hann. Og
þetta var lóa sem heyrðist í þarna við hliðina á.
Jón Gnarr: Ég hef til dæmis
lent í því þegar ég er kannski að
hlaupa út í búð eftir bleium handa
syni mínum að afgreiðsludaman
springur úr hlátri. Að ég skuli
koma og kaupa bleiur og vera að
flýta mér er ofsa fyndið. Ég sætti

börnin geti ekki einu sinni lært í
friði fyrir fíflagangi í mér.
Katrín: Ég held einmitt að grínistar
séu svolítið að rífa úr sér hjartað:
Þú lætur oft skína mest í hver þú
ert með því hvernig þú grínast. Og
það er oft heilmikil alvara á bak við

lít á grín sem list. Og takmark mitt
með minni list er að gefa hluta af
mér í grínið og reyna einhvern veginn að vekja viðbrögð hjá fólki. Að
hreyfa við því, fá það til að hugsa,
vekja einhverjar tilfinningar og
svo framvegis. Hlutverk skemmti-

krafts finnst mér aftur á móti alls
ekki vera að vekja einhverjar hugsarnir hjá fólki heldur mun frekar að láta því líða einhvern veginn
„melló“. Þetta er svipað og að bera
saman djass og lyftutónlist.
Katrín: En varðandi klæðaburðinn
þá hugsa ég að það séu einfaldlega
gerðar meiri kröfur á kvenmenn en
karlmenn að líta vel út. Og þá ekkert
meira í pólitík. Það er almennt bara
eitthvað sem maður verður var við
sem kona. En fari maður í pólitík er
maður svolítið búinn að opna dyrnar fyrir því að fólk leyfi sér að segja
ýmislegt við mann. Ég fæ reglulega
athugasemdir frá ókunnugu fólki.
Það er til dæmis sagt við mig að
ég mætti brosa aðeins minna. Tala
minna með höndunum. Fólk lætur
bara vaða. En þetta stuðar mig ekkert. Svo fær maður líka jákvæð viðbrögð. Fólk hefur bara skoðun á
þessu sem öðru.

ÚR VÖRN Í SÓKN

Morgunverðarfundur um íslenska fjármálastorminn vorið 2006

Dr. Gregory Miller, prófessor við Harvard háskóla, hefur gert ferilsrannsókn á viðbrögðum íslenskra aðila sem á
síðasta ári urðu fyrir áhrifum af neikvæðri umfjöllun frá bæði erlendum fjölmiðlum og álitsgjöfum um fjármál.
Það er okkur sönn ánægja að bjóða þér til morgunverðarfundar þar sem rannsókn Dr. Millers verður kynnt og rædd.
Fundurinn verður haldinn á Hótel Nordica þann 21. maí kl. 8.30.
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8.30

Ræðumenn:
Dr. Gregory Miller, Ph.D, Harvard-háskóla
Bjarni Ármannsson, fyrrum forstjóri Glitnis
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Pallborðsumræður:
Þórður Friðjónsson, forstjóri OMX Nordic Exchange á Íslandi
Halla Tómasdóttir, framkvæmdastjóri Viðskiptaráðs Íslands
Bjorn Richard Johansen, framkvæmdastjóri Samskiptasviðs hjá Glitni
Richard Thomas, forstöðumaður Kredit-rannsókna hjá Merrill Lynch
Hafliði Helgason, viðskiptaritstjóri Fréttablaðsins

Fundarstjóri verður Kristján Kristjánsson, forstöðumaður upplýsingasviðs FL Group.
Fundurinn verður haldinn á ensku. Aðgangur er ókeypis og boðið verður upp á léttan morgunverð.
Skráning fer fram á www.fvh.is
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Kristjanía brátt
á tímamótum
Fríríkið Kristjanía komst í fréttirnar nú í vikunni þegar harkaleg mótmæli
brutust þar út eftir að danska lögreglan hófst handa við að rífa þar niður
leifar af hálfbrunnum kofa. Guðsteinn Bjarnason fer yfir sögu og framtíðarhorfur Kristjaníu.

E

kki eru nema fáeinar vikur síðan ungmenni í Kaupmannahöfn efndu til harkalegra mótmæla gegn
aðgerðum stjórnvalda
þegar Ungdómshúsið á Norðurbrú
var rýmt og síðan rifið fáeinum
dögum síðar. Dögum saman ríkti
nánast stríðsástand í borginni og
ákveðinn hluti mótmælenda vílaði
ekki fyrir sér að beita ofbeldi, eins
og að kasta grjóti í lögregluþjóna
og kveikja í bifreiðum.
Á mánudaginn mátti sjá sams
konar myndir á ný frá Kaupmannahöfn, en að þessu sinni var
verið að mótmæla niðurrifi á hálfbrunnu húsi í fríríkinu Kristjaníu
þar sem gamlir hippar og fólk sem
telur sig ekki falla vel að samfélaginu hefur skapað sér athvarf.
Þetta hús var reyndar varla
nema timburkofi, jafnan kallaður
„Cigarkassen“ eða Vindlakassinn
af íbúum Kristjaníu. Hann brann
að hluta fyrir fimm árum og hefur
staðið mannlaus síðan, þótt útigangsfólk hafi stundum leitað sér
þar athvarfs. Í rauninni stóð aðeins eftir grindin ein.

!TVINNUMËTM¾LENDUR
Viðbrögðin við niðurrifinu urðu
miklu meiri og harðari en stjórnvöld og lögregla reiknuðu nokkurn tímann með. Sannkallað stríðsástand skall á í Kristjaníu og
næsta nágrenni þegar mótmælendur flykktust að, reistu götuvígi og kveiktu í þeim, kveiktu í
bifreiðum og köstuðu grjóti í lögregluna.

Bæði íbúar Kristjaníu og þeir
sem skipulögðu mótmæli vegna
Ungdómshússins hafa hins vegar
svarið af sér alla ábyrgð á ofbeldinu sem beitt var. Þeir segjast ekki
hafa hvatt til ofbeldis. Þvert á móti
hafi þeir hvatt fólk til að mótmæla
með friðsamlegum hætti.
„Þetta virðist vera aðallega ný
kynslóð mótmælenda, fólk sem
kemur hingað gagngert til að mótmæla stjórnvöldum og lögreglu
og hikar ekki við að beita ofbeldi.
Þetta er mjög nýtt hérna í Danmörku,“ segir Jón Hnefill Jakobsson, sem er búsettur í Kaupmannahöfn og hefur fylgst grannt með
málefnum Ungdómshússins og
Kristjaníu undanfarið.
„Þetta er fólk sem skipuleggur
aðgerðir mikið til á netinu og með
sms-skilaboðum. En lögreglan veit
hverjir forsprakkarnir eru og það
virðist duga þessi gamla taktík að
taka burtu höfuðpaurana.“

6ALDNÅÈSLA
Íbúar Kristjaníu mótmæltu vissulega aðgerðum lögreglunnar og
beittu til þess ýmsum öðrum aðferðum en ofbeldi. Meðal annars
gerðu þeir sér lítið fyrir og reistu
kofann á ný í skjóli nætur. „Þetta er
bara Kristjaníuhúmor,“ sagði einn
íbúa Kristjaníu um þær aðgerðir í
viðtali við danska dagblaðið Politiken í vikunni. „Við gerum svolítið
at í fólki til að leggja áherslu á að
þetta var óþarfa valdníðsla.“ Yfirvöld segjast ætla að rífa niður nýbygginguna við tækifæri.
Valdníðslan felst í því að stjórnvöld ætli sér að grípa fram fyrir

hendur íbúa Kristjaníu og í raun
taka stjórnina í eigin hendur. Íbúar
fríríkisins treysta ekki stjórnvöldum og telja einsýnt að lögreglan,
borgarstjórnin og ríkisstjórnin
ætli til lengri tíma litið að svipta
Kristjaníubúa þeirri sérstöðu sem
þeir hafa haft síðustu áratugina.

¥BÒALÕÈR¾ÈI
Sérstaðan felst ekki síst í því að
inn á við er stjórnskipan Kristjaníu byggð á opnu íbúalýðræði sem
virkar þannig að allar ákvarðanir
eru teknar á sameiginlegum íbúafundi, og ef einhver vill til dæmis
flytja þangað þarf hann að fá samþykki til þess á slíkum fundi.
Hver íbúi greiðir sömuleiðis fast
mánaðargjald, eins konar leigu, í
sameiginlegan sjóð sem meðal annars er notaður til að greiða skatt til
ríkisins og fyrir viðhaldi og endurnýjun.
Íbúarnir reka fjölmörg fyrirtæki
af ýmsu tagi, ekki síst veitingarekstur, handverksiðnað og verkstæði af ýmsu tagi. Þarna eru einnig nokkrir leikskólar enda stór hluti
íbúanna á barnsaldri.
Skoðanir fólks á Kristjaníu og
íbúum þess, sem nú eru um 800 talsins, hafa hins vegar alla tíð verið
skiptar. Margir líta á þetta litla
þorp í hjarta Kaupmannahafnar
sem hreina paradís þar sem mannlíf getur þrifist með allt öðrum
hætti en venja er til í nútímasamfélagi. Öðrum er Kristjanía stór
þyrnir í augum. Þeir sjá ekki betur
en að þarna dafni hreinasti ólifnaður og íbúarnir þykist geta verið
„stikkfrí“ frá samfélaginu, skyldum þess og sköttum.
Þarna hafa meðal annars búið
nokkrir Íslendingar, einkum á árunum um og upp úr 1980 en ekki er
vitað til þess að neinn Íslendingur
búi þar nú.
3KATTAR OG SKYLDUR
Kristjanía var stofnuð haustið 1971
þegar hópur ungmenna lagði undir
sig yfirgefnar herbúðir á Kristjánshöfn stutt frá miðbænum í Kaupmannahöfn. Frá upphafi var það yfirlýst stefna íbúanna að Kristjanía
skyldi vera „fríríki“, sérstakt samfélag utan við dönsk lög og danskar reglur. Því til áréttingar stendur skrifað stórum stöfum enn í dag
innan á aðalhliði Kristjaníu: „Þú ert
nú að fara inn í Evrópusambandið“.
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Þótt sérstaða Kristjaníu sé töluverð er þó engan veginn rétt að
tala um „fríríki“ nema í afar takmörkuðum skilningi. Landsvæðið
allt og gömlu byggingarnar, sem
herinn notaði áður fyrr, eru til
dæmis enn í eigu danska ríkisins.
Íbúarnir greiða skatt eins og
aðrir íbúar Danmerkur, hvort sem
þeir sækja vinnu utan Kristjaníu
eða stunda eigin atvinnurekstur
innan svæðisins. Sum fyrirtækin
í Kristjaníu eru opinberlega skráð
og um þau gilda sömu skattareglur og um önnur dönsk fyrirtæki,
en sérstaðan felst að nokkru í
því að óskráðum fyrirtækjum er
heimilt að starfa innan Kristjaníu.
Af þeirri starfsemi er hins vegar
greiddur sameiginlegur skattur á
nafni Kristjaníu.

5MDEILD ¹FORM
Árið 1989 voru sett sérstök lög um
Kristjaníu þar sem íbúunum var
formlega veitt heimild til sjálfstjórnar á vissum sviðum, en jafnframt gerðar kröfur til þeirra um
að sinna viðhaldi svæðisins og
húsakostsins þar. Árið 2004, þegar
hægri stjórn var tekin við völdum í Danmörku, voru síðan sett
ný lög sem gera ráð fyrir töluverðum breytingum í Kristjaníu á næstu árum, þótt engan veginn sé gert ráð fyrir því að leggja
niður Kristjaníu. Í lögunum segir
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að markmiðið sé að setja almenna
umgjörð um „nýja þróun á svæðinu, með svigrúm fyrir fólk til að
lifa annars konar lífi innan ramma
almennra laga“.
Jafnframt var umsjón svæðisins flutt frá varnarmálaráðuneytinu til fjármálaráðuneytisins og
hefur síðan verið á hendi Slots
og Ejendomsstyrrelsen, stofnunar sem heyrir undir fjármálaráðuneytið og hefur á sinni könnu umsýslu með höllum og öðrum fasteignum danska ríkisins.
Á vegum þessarar stofnunar
var fljótlega hafist handa við að
skipuleggja framtíð Kristjaníusvæðisins, og er gert ráð fyrir að
endurnýja húsakostinn að stórum
hluta, hreinsa upp menguð svæði
og vernda sögulegar minjar frá
því danski herinn hafði þarna aðstöðu.
Nú í haust náðist, að mati stofnunarinnar, samkomulag við fulltrúa Kristjaníu um þátttöku
þeirra í þessum fyrirhuguðu framkvæmdum, en eftir áramót varð
ljóst að almennt voru íbúar Kristjaníu engan veginn sáttir við áform
stjórnvalda. Íbúafundur hafnaði þessum samningi. Eftir það
hefur allt verið í járnum og íbúarnir virðast margir hverjir telja
aðgerðir lögreglunnar nú á mánudaginn einungis lið í að brjóta
samstöðu þeirra á bak aftur.
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+RISTJANÅA HEFUR LÎNGUM VERIÈ ALR¾MD FYRIR HASSVERSLUN SEM LENGI VEL VAR
STUNDUÈ FYRIR OPNUM TJÎLDUM ¹ SVOKÎLLUÈU 0USHER 3TREET bSÎLUMANNAGÎTUm
STUTTUM GÎTUSPOTTA MIÈSV¾ÈIS Å +RISTJANÅU ÖAR SEM ¹ÈUR STËÈU Å RÎÈUM SÁR
STAKIR SÎLUB¹SAR ÖAR SEM KAUPENDUR G¹TU VALIÈ ÒR ËLÅKUM TEGUNDUM AF HASSI
,ÎGREGLAN LEIT FRAMHJ¹ ÖESSU EN ¹STANDIÈ VAR STJËRNVÎLDUM JAFNAN ÖYRNIR Å
AUGUM
&YRIR TVEIMUR ¹RUM RÁÈST SÅÈAN LÎGREGLAN TIL ATLÎGU GEGN HASSVERSLUNINNI
OG RÕMDI 0USHER 3TREET OG SÅÈAN Ö¹ HEFUR LÎGREGLAN EKKI LIÈIÈ NEINA FÅKNI
EFNASÎLU 3AMT HEFUR ENGAN VEGINN TEKIST AÈ ÒTRÕMA HENNI
b¶AÈ SEM HEFUR BREYST ER AÈ NÒ ERU SÎLUB¹SARNIR FARNIR OG LÎGREGLAN SÁST
OFTAR EN HASSSALAN LIFIR SAMT GËÈU LÅFI m SEGIR *ËN (NEFILL *AKOBSSON b-AÈUR
ÖARF BARA AÈ SPYRJA N¾STA MANN Å HEKLUPEYSU ¶AÈ ER EINKENNISBÒNINGUR
INN ÖEIRRAm
(ANN SEGIR HINS VEGAR AÈ NÒ ORÈIÈ SÁ FÅKNIEFNASALAN Å +RISTJANÅU N¹N
AST ALFARIÈ UNDIR STJËRN (ELLkS !NGELS MËTORHJËLASAMTAKANNA ALR¾MDU SEM
STUNDA SKIPULAGÈA GL¾PASTARFSEMI VÅÈA UM HEIM b/G ÖEIR HLEYPA ENGUM
ÎÈRUM INN ¹ ÖANN MARKAÈm
(ANN SEGIR SKOÈANIR +RISTJANÅUBÒA SJ¹LFRA ¹ ÖESSU AFAR BLENDNAR b&LEST
IR ÖARNA ERU REYNDAR FËLK SEM TELUR SIG EKKI FÒNKERA INNAN SAMFÁLAGSINS OG
ÖETTA ER VOÈA MIKIÈ FËLK SEM ER AÈ REYKJA SJ¹LFT EN MARGIR ERU LÅKA MIKIÈ ¹
MËTI ÖVÅ AÈ ÖAÈ SÁU (ELLkS !NGELS SEM STJËRNA ÖESSUm
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BORGAR KOLEFNISJÎFNUN Å EITT ¹R FYRIR
ALLA SELDA 6OLKSWAGENBÅLA (EKLA
SKULDBINDUR SIG TIL AÈ GRËÈURSETJA
TRÁ SEM BINDA JAFN MIKIÈ KOLEFNI
OG MEÈALBÅLLINN LOSAR ÒT Å AND
RÒMSLOFTIÈ ¹ ¹RI
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Sendum frítt um land allt!

Betra verð á
heilsársdekkjum
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PIPAR • SÍA • 70753

Úrval annarra stærða upp í 38".
Felgustærð 15", 16" 17" og 18".
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Þeysir um
þöndum seglum

Jeppadekk
235/65R17, kr. 12.900
245/70R17, kr. 13.900
265/70R17, kr. 14.900
275/60R17, kr. 15.900
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++ LEIKUR FLEST SÅN
ÖEKKTUSTU LÎG EN
EINNIG NÕ LÎG SEM
HANN HEFUR SAMIÈ
SÁRSTAKLEGA AF
ÖESSU TIL
EFNI 3ÕNT
ER Å ,AND
N¹MS
SETRINU Å
"ORGAR
NESI

Nánar á jeppadekk.is
Við mælum með míkróskurði

ALORKA • Vagnhöfða 6 • Sími 577 3080
AUGLÝSINGASÍMI

550 5000

*ËN «LAFUR -AGNÒSSON BÕÈUR FERÈAMÎNNUM FYRIRT¾KJUM OG FJÎLSKYLDUM UPP ¹ SEGLBÅLA Å ALLT SUMAR

Seglbílar eru vinsæl skemmtun meðal fyrirtækjahópa og ferðamanna. Í sumar verða þeir
einnig í boði úti í Viðey á fjölskylduvænu verði.
„Bílarnir komu til landsins fyrir rúmu ári. Við fundum þessa afþreyingu í Hollandi, en pöntuðum bílana frá Nýja-Sjálandi þar sem þeir eru framleiddir,“ segir Jón Ólafur Magnússon, framkvæmdastjóri
Ferðaþjónustunnar HL.
Að sögn Jóns eru bílarnir mjög vinsælir í Evrópu
þar sem þeyst er eftir þar til gerðum brautum. Á
Íslandi hafa bílarnir verið notaðir á flugvellinum á
Skógum, við Kleifarvatn, Stokkseyri og á Þingvöllum meðal annars.
Bílarnir eru oftast notaðir á afmörkuðu svæði
en að sögn Jóns eru engar reglur sem stríða á móti
notkun bílanna á götum úti.
„Um daginn voru tveir úr hópnum hjá okkur sem
fóru frá Þingvöllum niður í Mosfellsdal. Bílarnir virkuðu mjög vel og þeir náðu hæst 60 kílómetra
hraða á leiðinni,“ segir Jón.
Flestir þeirra sem keyra bílana eru íslenskir og
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erlendir fyrirtækjahópar í hvataferð, auk erlendra
ferðamanna. Viðtökur hafa verið ótrúlegar að sögn
Jóns og þrátt fyrir að hafa aldrei auglýst var fullbókað allt síðasta sumar.
Bílarnir eru tólf talsins en innan skamms er von
á tíu í viðbót til að anna eftirspurn. Í sumar verður
samastaður seglbílanna í Viðey, þar sem þeir verða
í boði fyrir einstaklinga og fjölskyldur. „Við höldum
áfram með hópa sem endranær, en ætlum einnig að
bjóða fjölskylduvænt verð úti í Viðey í sumar,“ segir
Jón.
Bílarnir eru fyrst og fremst afþreying og markmiðið er að bjóða þá víðs vegar um land með tíð og
tíma.
„Ég sé fyrir mér að bílarnir geti verið nýr tekjumöguleiki fyrir ferðaþjónustuna um land allt. Þá
geta hótel og fjölfarnir ferðamannastaðir boðið upp
á bílana á sumrin svo ferðamenn geti þeyst um þöndum seglum,“ segir Jón.
Bílarnir eru úti í Viðey á milli klukkan 12-16 alla
laugardaga í sumar. Nánari upplýsingar um Ferðaþjónustuna HL er að finna á vefnum: www.hl.is
RH FRETTABLADIDIS
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6IÈGERÈIR
¹ GÎMLUM BÅLUM GETA KOSTAÈ MIKIÈ 6ERKST¾ÈIN ÖURFA ÖVÅ
AÈ F¹ UPPLÕSINGAR UM H¹MARKSUPPH¾È SEM BIFREIÈAEIGANDI
HEFUR HUGSAÈ SÁR AÈ EYÈA Å VIÈGERÈ ¹ÈUR EN HAFIST ER HANDA
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.ÕI &REELANDERINN BER MUN STERKARI ¾TT
ARSVIP ,AND 2OVER EN FORVERI SINN

Freelander 2
B&L frumsýnir í dag Freelander 2 frá Land Rover.

SUMARDEKK
HEILSÁRSDEKK
OLÍS SMURSTÖÐ
BÓN OG ÞVOTTUR

HJÓLBARÐAÞJÓNUSTA
RAGEYMAÞJÓNUSTA
BREMSUKLOSSAR
PÚSTÞJÓNUSTA

SMUR- BÓN OG DEKKJAÞJÓNUSTAN
SÆTÚNI 4 • SÍMI 562 6066

STÝRISENDAR,
SPINDILKÚLUR
OG FÓÐRINGAR
í jeppa í miklu úrvali
Japan/U.S.A.

Vagnhöfða 7
110 Reykjavík
Sími: 517 5000

B&L frumsýnir aðra kynslóðina af
Land Rover Freelander í dag. Um
verulegar breytingar er að ræða á
milli kynslóða, bæði hvað útlit og
búnað snertir, auk þess sem Freelander 2 kemur á markað hér á
landi í séríslenskri sport-útgáfu.
Íslenska útgáfan er búin út með
hliðsjón af búnaðarstigi sportjeppa í lúxusflokki. Meðal staðalbúnaðar er ný TD4 2,2 l dísilvél
sem skilar 160 hestöflum og 400
Nm togi.
Útlitslega ber nýja kynslóðin
augljósan Land Rover ættarsvip
og leynir skyldleikinn við Range
Rover Sport og Discovery sér því
ekki. Þess má geta að Freelander 2
er eini jeppinn í sínum flokki sem
hlotið hefur fimm stjörnur frá
Euro NCAP fyrir öryggi farþega.
Frumsýningin stendur frá kl 12
til 16 í sýningarsal B&L að Grjóthálsi. Í tilefni dagsins hefur í samvinnu við Bandalag skáta verið
komið upp níu metra háum klifurvegg fyrir framan söludeild Land
Rover og er gestum og gangandi
boðið að spreyta sig á því skemmtilega verkefni að klífa vegginn.

(¾GT ER AÈ KEYRA '4 ÖANNIG AÈ HANN EYÈI RÒMUM  LÅTRUM ¹ HUNDRAÈIÈ -EÈ 
HESTÎFL UNDIR HÒDDINU ÖARF ÖË MIKINN VILJASTYRK TIL ÖESS
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Octavia sigraði
Skoda Octavia sigraði í sparaksturskeppni FÍB og Atlantsolíu. Meðal keppenda var Ford
GT.
Þegar kemur að mótorsporti er
fólk duglegt að finna óteljandi
leiðir til að keppa. Ein þeirra er að
eyða sem minnstu bensíni og um
það snýst sparaksturskeppni FÍB
og Atlantsolíu.
Keppnin fór þannig fram að lagt
var af stað frá plani Húsgagnahallarinnar í Ártúnsbrekku til
Þingvalla um Mosfellsdal. Þaðan
beinustu leið niður á Selfoss, svo
til Eyrarbakka og að lokum um
Þrengslin aftur á upphafsreit. Sá
sem eyddi minnstu bensíni vann.
Eins einfalt og það verður.
Sigurvegari keppninnar var

Ragnar Borgþórsson á Skoda Octavia 1,9 l TDI dísil. Hann eyddi
3,51 lítra á hundraðið sem verður
að teljast frábær árangur. Í öðru
sæti var Brynjar S. Þorgeirsson
á Ford C-Max en hann eyddi 3,75
lítrum á hundraðið. Þess má geta
að í þjóðvegaakstri gefur Ford upp
að C-max eyði 7,2 lítrum á hundraðið. Í þriðja sæti var svo Eiríkur
Einarsson á Toyota Auris D4D, en
Auris er arftaki Corollu.
Mikla athygli vakti þátttaka
Gísla G. Bjarnasonar á Ford GT.
Þrátt fyrir að vera upprunalega
hannaður fyrir þolaksturskeppnir
telst GT seint til sparneytnari bíla,
enda 550 hestöfl. Gísla tókst þó að
koma eyðslunni niður í 11,31 lítra
á hundraðið og er því ótvíræður
sigurvegari er litið er á eyðslu á
hvert hestafl.
TRYGGVI FRETTABLADIDIS
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Hvíta borgin Belgrad
Belgrad er ein elsta borg Evrópu. Borgin er í örum vexti og
þar er meðal annars stærsta
rétttrúnaðarkirkja heims.
Eurovision-keppni næsta árs verður haldin í Belgrad í Serbíu. Borgin er þekkt fyrir líflegt næturlíf
og eru margir barir opnir fram á
morgun. Borgin ætti því að henta
Eurovision-förum vel, sama hvort
þeir eru að fagna góðu gengi eða
drekkja sorgum sínum.
Belgrad var stofnuð af keltum á
þriðju öld fyrir Krist og er hún ein
elsta borg Evrópu. Síðar varð hún
að rómversku nýlendunni Singidunum en slavneska nafnsins Belgrad
er fyrst getið árið 878. Nafnið þýðir
hvíta borgin.
Belgrad hefur í gegnum tíðina

3AMKV¾MT OPINBERUM TÎLUM FR¹ 
BÒA UM   MILLJËNIR MANNA Å "ELGRAD
-ARGIR TELJA ÖETTA VANMAT OG AÈ UM 
MILLJËNIR MANNA DVELJI INNAN BORGAR
MARKANNA

verið hlið milli austursins og vestursins. Sem slík hefur hún oftar en
ekki lent í stríði mitt á milli stórvelda úr austri og vestri. Tyrkir
börðu á borgarbúum á miðöldum,
Ungverjar í fyrri heimsstyrjöldinni
og bæði möndulveldin og bandamenn í síðari heimsstyrjöldinni.

Í dag er borgin í hröðum vexti.
Eftir hörmungar borgarastríðsins á
tíunda áratug síðustu aldar er efnahagurinn að ná sér á strik og kemur
um þriðjungur þjóðartekna Serbíu
frá borginni.
Í Belgrad er stærsta rétttrúnaðarkirkja heims, kirkja heilags Sava.
Safn borgarinnar hýsa muni eins
og eitt elsta handrit heims ritað á
serbnesku og brak bandarísku F117 stealth-þotunnar sem skotin
var niður í borgarastríðinu. Þetta
er í eina skiptið sem slíkri flugvél
hefur verið grandað.
Árlega fer fram fjöldi listahátíða
í Belgrad og er borgin óðum að ná
fyrri styrk á sviði menningar, lista
og íþrótta og mun söngvakeppnin,
hvað svo sem fólki finnst um hana,
verða enn ein skrautfjöðurin í öflugt menningarlíf. TRYGGVI FRETTABLADIDIS

BdcigZVa"@VcVYV
')#bV"'(h¨i^
(&#bV"g[{h¨i^
,#_c"')h¨i^

;g{).#..%`g#

@gViV
CZikZgÃ{bVcc!b#k#]_cbZÃ'Wgc!'"&&
{gV#Hgi^aWdÃWÃ{9^VbVci!(#_ck^`j#
',#bV"JEEH:AI
(#_c"&&h¨i^
&%#_c"JEEH:AI

;g{(.#..%`g#

8dhiVYZaHda
CZikZgÃ{bVcc!b#k#]_cbZÃ'Wgc!'"&&
{gV#Hi``iji^aWdÃ#(%#bVk^`j#
'(#bV",h¨i^
(%#bV"g[{h¨i^
+#_c"JEEH:AI

;g{(.#..%`g#

BVaadgXV
CZikZgÃ{bVcc!b#k#]_cbZÃ'Wgc!'"&&
{gV#Hi``iji^aWdÃ'*#bVk^`j#6i]#hg"
i^aWdÃ{AVh<Vk^diVhd\;dciVcZaaVh!'*#bV
ZÃV&#_ck^`j`g#&%#%%%Vj`VaZ\V#
'*#bV"&.h¨i^
&#_c"g[{h¨i^

(¾GT ER AÈ BORÈA KRËKËDÅLAKJÎT
¹ VEITINGASTAÈNUM 2EEF .k"EEF Å
+AUPMANNAHÎFN

+%.'²2! %-² &5', /' +2«+
«$¥,,  -!43%¨,) 2%%& .k"%%&
STRALSKI VEITINGASTAÈURINN 2EEF
.k"EEF ER RÁTT VIÈ R¹ÈHÒSTORG
IÈ Å +AUPMANNAHÎFN  MATSEÈLI
HANS ER AÈ FINNA SÅGILDA ¹STRALSKA
RÁTTI EINS OG KRËKËDÅL EMÒ FUGLA
STEIK KENGÒRU OG ÒLFALDA !LLT ER
ÖETTA MATUR SEM FËLKIÈ HÁRNA
MEGIN ¹ JARÈARKÒLUNNI F¾R N¹N
AST ALDREI AÈ SMAKKA 3TAÈURINN
NÕTUR MIKILLA VINS¾LDA OG ER ÖVÅ
VISSARA AÈ PANTA BORÈ MEÈ FYR
IRVARA EÈA M¾TA SNEMMA 3J¹
WWWREEFNBEEFDK
KEÖ

;g{(.#..*`g#

;jZgiZkZcijgV
CZikZgÃ{bVcc!b#k#'[jaadgÃcVd\'Wgc#
Hgi^aWdÃ{DVh^hEVeV\Vndk^`j!&%#!&,#ZÃV
')#_a#
JEEH:AIbV
*#_c"&&h¨i^
&'#_c"&)h¨i^

;g{(.#..%`g#

7Zc^Ydgb
CZikZgÃ{bVcc!b#k#'")hVbVcWÃ{
K^cVYZaBVgk^`j#')#ZÃV(&#bV#
')#bV·&.h¨i^
(&#bV"'(h¨i^
,#_c"JEEH:AI

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

Mundu

MasterCard
ferðaávísunina!

(AMRABERG EHF

¶VERHOLTI   -OSFELLSB¾
3 
E MAIL MAGNUSMV SIMNETIS

H`\Vg]a&-&%*GZn`_Vk`Hb^*.*&%%%;Vm*.*&%%&
6`jgZng^hb^/)+&&%..=V[cVg[_gÃjghb^/*&%.*%%

8AA8@@"F<4"A@%*+)&

+RËKËDÅLL Å +ÎBEN

; !,,!2 3-!5',µ3).'!2 6)+5..!2  VISIRIS =

3-!5',µ3).'!3¥-)..
%2 /0).. !,,! $!'! +,

p

3-!5',µ3).'!3¥-).. %2 
SMAAR FRETTABLADIDIS  VISIRIS



!&'2%)¨3,!. %2 /0).
6)2+! $!'!
5- (%,'!2

p
p

 

BÍLAR &
FARARTÆKI

"ENZ % ¹RG k EK  ÖÒS
.ÕYFIRFARINN 6ERÈ  ÖÒS 3 


--# ,ANCER %VOLUTION -2 ¹RG 
EKÖÒSKM 6ERÈ ÖÒSKR

 BÅLAR EHF
&UNAHÎFÈA   2EYKJAVÅK
3ÅMI  
/PIÈ VIRKA DAGA   OG
LAUGARDAGA  
WWWBILARIS

/PEL :AFIRA  DÅSEL  , %K  Ö
KM  MANNA !"3 #$ FILMUR REYKLAUS
OMFL %YÈSLA UNDIR , ¹  KM &R¹B¾R
FJÎLSKYLDUBÅLL Å TOPPSTANDI 6ERÈ AÈEINS
 Ö "ÅLLIS S  

+AWASAKI %2 N A GÎTUNA ¹GÒST k
EKIÈ  KM Å ¹BYRGÈ VERÈ  ÖÒS
5PPL Å S   OG  

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

0,9-/54( '2!.$ 6/9!'%2 k "ÅLL
Å TOPP VIÈHALDI .¾ST SK  5PPTEKIN
SKIPTING NÕ TÎLVA OFL 4ILBOÈSVERÈ 
ÖÒS 3  

$ODGE 'RAND #ARAVAN 3E

 MANNA  DYRA SJ¹LFSKIPTING FRAM
HJËLADRIF !"3 HEMLAR 'EISLASPILARI
,ÅKNARBELGIR ,OFTK¾LING 2AFDRIFNAR
RÒÈUR 2AFDRIFNIR SPEGLAR 3AML¾SINGAR
6ELTISTÕRI 6ÎKVASTÕRI 2EYKLAUST ÎKUT¾KI
6ERÈ  HVÅLANDI 
4IL SÕNIS HJ¹ 4OPPBÅLUM   5PPL
EINNIG Å S  

0EUGEOT    k EK  ÖÒS SK k
NÕ TÅMAREIM LISTAVERÈ  ÖÒS 6ERÈ
 ÖÒS 3  

.ISSAN 0RIMERA FASTBACK   RGl
EK  ÖÒS 3KOl -IKIÈ ENDURNÕAÈ
UR 4ÅMAKEÈJA 5PPL Å S  
"-7  ¹RG k EK  ÖÒS SM¹
BREYTTUR FÅNAR GR¾JUR SETT VERÈ 
ÖÒS 4ILBOÈ  ÖÒS 3  

,ANDROVER  %KINN  ÖÒS  MANNA
TOPPBÅLL AUKABÒNAÈUR 5PPL Å S 
   

"ÅLAR TIL SÎLU
-ERCEDES "ENZ 3  !-' , RG k
"ÅLL Å TOPPSTANDI OG HLAÈINN AUKABÒNAÈI
6ERÈ  ÖÒS 5PPL VEITIR !RNAR Å S
 

.ISSAN 0ATROL k EK AÈEINS  ÖÒS
KM %INN MEÈ ÎLLU 6ERÈ   M 3 

4URBO SJSK LEÈUR OG RAFMAGN 'ËÈUR
OG ÎRUGGUR BÅLL EKÖKM 6ÖÒS
3 OG 
4OYOTA 9ARIS ¹RG  VÁL  EKINN
 ÖÒS 6ERÈ  3AMLITUR
GEISLASPILARI ¹LFELGUR OG NÕ SUMARDEKK
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

77 0ASSAT k
%KINN  ÖÒS KM  DYRA
BEINSKIPTUR .Õ YFIRFARIÈ LAKK EN
ÖARFNAST SM¹V¾GILEGRA LAGF¾R
INGA &¾ST ¹ SANNGJÎRNU VERÈI
5PPL Å S  

&ORD %SCAPE RGl %K  KM
,ÅTIÈ KEYRÈUR OG VEL MEÈ FARINN
"RIMBORGARBÅLL 6ERÈ  KR 5PPL
Å S  

$/$'% 2!-  ,ARAMI ¹RG 
EKINN ¶,EÈUR 4OPPLÒGA 'ËÈUR BÅLL
6ERÈ 3  WWWPLUSGALL
ERYIS
4OYOTA 4OURING  Ö RG  %K
 3K$RKÒLA X CC 3


3UZUKI )NTRUDER 6,  ¹RG  EKIÈ
¶ KM3   WWWPLUSGALLERYIS
4IL SÎLU NISSAN PATROL m DISEL ¹RG  
MANNA EK ÖÒNÕ SKOÈAÈUR ¹ NÕJUM
DEKKJUM4ILBOÈ OSKAST UPPL

!UDI ! SPORTBACK   , 
EK  ÖÒS '¾SILEGUR BÅLL 5PPHAFLEGT
VERÈ   M 4ILBOÈSVERÈ   M 5PPL Å
S  

$IESEL

&ORD -USTANG '4  ¹RG k EKINN
 MÅLUR Xm PÒSTKERFI m OG m
¹LFELGUR FYLGJA 3KEMMTILEGUR BL¾JUBÅLL
MEÈ N¾GA ORKU 4ILBOÈ ËSKAST 5PPL
3  

(YUNDAI !CCENT ¹RG k EKINN Ö
SUMAR OG VETRARDEKK ¹ FELGUM TOPP
LÒGA KASTARAR 6ERÈ  5PPL Å S
 

4IL SÎLU 4OYOTA !VENSIS 7AGON 3OL
CC ¹RG  EK  ÖÒS KM
4OPPEINTAK 5PPL Å S  

.ISSAN !LMERA  DYRA k EK  ÖÒS
4ILBOÈ ËSKAST 3  

 ÖÒS ÒT

.ISSAN !LMERA LUXURY  k EK 
ÖÒS ABS CD REYKLAUS RAFM Å ÎLLU 6ERÈ
 ÖÒS &¾ST ¹ YFIRTÎKU ¹ L¹NI AFB
 ÖÒSM¹N  ÖÒS  ÖÒS ÒT 3
 

4IL SÎLU (YUNDAI 4OUCSON ¹RG  EKINN
ÖÒS EINN MEÈ RÒMLEGA ÎLLU SÅMI
 

4OYOTU #OROLLA

¹RG k %KIN  ÖÒS KM SUMAR OG
NEGLD VETRARDEKK FYLGJA 2EYKLAUST SJ¹LF
SKIPTUR CC FULLKOMIN ÖJËNUSTU OG
SMURBËK  EIGENDUR TOPPBÅLL 6ERÈ
 L¹N RÒM MILLJËN ÖÒS ¹ M¹NUÈI
'OTT STGR VERÈ  UPPLÕ  

4IL SÎLU 4OYOTA !VENSIS ¹RG k $ÅSEL
STATION %K  ÖÒS 5PPL Å S 


0EUGEOT 0ARTNER ¹RG k EK  ÖÒS
NÕSK ¹LFELGUR &R¹B¾R SPARIBAUKUR Å
TOPPSTANDI 6ERÈ  ÖÒS 4ILBOÈ ËSKAST
3  

(ONDA !CCORD %8   ¹RG k %K Ö
SSK TOPPLÒGA LEÈUR FJARSTART L¹N Ö
AFB Ö V Ö S 

4IL SÎLU SÎLU MJÎG GËÈUR OG VEL MEÈ
FARINN 3UBARU )MPEZA 7AGUM ,X 7$
k SK k EK  Ö 3KIPT UM TÅMA
REIM  NËTUR SMURBËK "ILL Å
TOPPSTANDI ,ISTAVERÈ  Ö 6ERÈ 
Ö 5PPL Å S  

.ISSAN -AXIMA 18 ¹RG k %K 
ÖÒS 6ÁL 6  (ESTÎFL 3SK LEÈUR
S¾TI RAFM Å RÒÈUM LOFTK ¹LF OFL %R ¹
GËÈUM SUMARD OG GËÈ VETRARD FYLGJA
MEÈ .¾STA SK  'ËÈUR BÅLL 6ERÈ
 STGR 5PPL GEFUR «SKAR Å S 
   

4OYOTA (ILUX 8 CAB $ÅSEL ¹RGl EK
 ÖÒS 6ERÈ  ÖÒS 5PPL Å S 


&ORD %XCURSION ,IMITED RGl 
 MANNA $VD AUKAFELGUR
DEKK %K
ÖÒS )NNFL AF "RIMBORG !RNAR S 


4OYOTA $# k EK  Ö m BREYTTUR
MGORMAFJÎÈRUN AÈ AFTAN OG AUKATANK
.ÕSK ¹N ATHUGASEMDA STAND OG ÒTLIT
FREMUR GOTT 5PPL Å S  

67 "JALLA ¹RG k Å MJÎG GËÈU ¹STANDI
"EINSKIPTUR 6ERÈ  ÖÒS 5PPL Å S
 

&ORD #ONTOUR k EK  ÖÒS SSK
NÕ SUMARDEKK TOPPBÅLL ¹ GËÈU VERÈI
SETT  ÖÒS &¾ST ¹  ÖÒS STGR 3
 

4OYOTA !VENSIS STW $ISEL ¹RG k EK
Ö 3Kl $R¹TTARB .Õ TÅMAREIM
4OPP VIÈHALD 6ERÈ ÖÒS 5PPL Å S
 

!LGJÎR P¾JUBÅLL

4OYOTA 9ARIS  ¹RG EK
KMSJ¹LSK 3VARTUR MSPORTPAKKA 6ERÈ
 ÖÒS HV ÖÒS %KKI SKIPTI
MÎGULEG 5PPL Å S  

.ISSAN !LMERA ,UXURY ¹RG k EK  Ö
3VARTAR RÒÈUR SPOILER  DISKA MAGASÅN
L¹N GETUR FYLGT MEÈ 'ËÈUR BÅLL Å GËÈU
STANDI 5PPL Å S  

!LVÎRU SPORTARI

6ERÈ AÈEINS  KR

4IL SÎLU VIKSUND M "UKH HP DIESEL Å
FÅNU LAGI EN ÖARF AÈ M¹LA  SAMA STAÈ
ËSKAST 'ARMIN KORTAT¾KI 3

-ERCEDES "ENZ % +OMPRESSOR ¹RG
 EKINN  ÖÒS KM 3SK 4OPPLÒGA
OFL 6ERÈ AÈEINS  5PPLÕSINGAR
Å SÅMA  

67 0OLO ¹RG k EK  Ö BEINSKIPT
UR SKl 4ILBOÈ  Ö 5PPL Å S 
   

"-7 -2OADSTER k EK  ÖÒS
HARÈUR TOPPUR CD SK k 8ENON RAFM
Å ÎLLU ÖJËFAVÎRN !# 3CHNITZSER FJÎÈR
UN PÒST VELTIBOGAR  HÎ 'EÈVEIKUR
SPORTBÅLL SEM F¾ST ¹ GËÈU VERÈI SETT
 ÖÒS 4ILBOÈ ËSKAST !THUGA SKIPTI
¹ DÕRARI OG ËDÕRARI 3  

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

&ORD -USTANG ¹RG k   6 %K Ö
MÅLUR 6ERÈ Ö 5PPL Å S  

,!5'!2$!'52  MAÅ 



3-!5',µ3).'!2
4IL SÎLU 2ENAULT -EGANÁ #OUPÁ k EK
 ÖÒS BEINSK SK k 6ERÈ  ÖÒS
2ENAULT ,AGUNA k BEINSK EK 
ÖÒS 6ERÈ  ÖÒS 3  

4IL SÎLU 3UBARU ,EGACY 7AGON /UTBACK
¹RGl %K  ÖÒS ¥ GËÈU STANDI VERÈ
AÈEINS  ÖÒS 3ÅMI  

3UBARU &ORRESTER ¹R  TIL SÎLU
&ALLEGUR OG VEL MEÈ FARINN BÅLL UPPLÕS
INGAR Å SÅMA  

4IL SÎLU (YNDAI ACENT ¹RGEÈ  EKINN
Ö TOPPLUGA OG FLEIRA NYSK D VERÈ
Ö UPL Å S
-"ENZ STATION ¹RG  MANNA FJËR
HJËLADR  CYL BENSÅN EKINN  Ö NÕ
HEDDPAKN VETRAR OG SUMARD ¹ FELGUM
LEÈURS¾TI DR¹TTARKRËK TOPPLÒG6Ö
L¹N FYLGIR 3

67 #ADDY   BEINSK SK k EK  ÖÒS
GËÈUR VINNUBÅLL VERÈ  ÖÒS STGR 5PPL

4IL 3ÎLU 4OYOTA ,ANDCRUISER  ¹RG k
%KINN AÈEINS  ÖÒS 'ËÈ m DEKK
NÕJAR FELGUR  LTR TANKUR 'PS OG M FL
6   5PPL Å S  

&ORD -ONDEO k %K  Ö ,ÅTUR MJÎG
VEL ÒT 6  Ö EÈA 4ILBOÈ 5PPL Å S
 

#OROLLA 8LI  NÕ TÅMAREIM GOTT EINTAK
SMURBËK 3 

(ONDA 648  2 ¹RG k EK  ÖÒS
4OPPHJËL HLAÈIÈ AUKAHL 6ERÈ 
ÖÒS 3  

4RANS !M 73 0ERFORMANCEPAGE 2 AIR
RG k %K Ö %NBONY LEÈUR  GÅRA
4REMEC 6 ALUMINUM CAR #A  HP
'R¾JA MEÈ MEIRA EN ÎLLU !LGER DEKUR
BÅLL %INN EIGANDI !UKAHLUTIR CA Ö
0RO 3,0 .Õ DEKK 6ERÈ AÈEINS Ö
3  

%INN «DÕR OG GËÈUR(YUNDAI ACCENT ¹RG
m EKINN  ÖÒS NÕ SKOÈAÈUR Å TOPP
STANDI VERÈ KR  ÖÒS STAÈGREITT UPPL Å
SÅMA 

(ELGARTILBOÈ

'OLF ', STW EK Ö .ÕTT PÒSTKERTI
BREMSUR SETT Ö TILBOÈ ËSKAST S


4OYOTA #OROLLA XLI X  EK 
ÖKM S V DEKK ¹ FELGUM .Õ TÅMAREIM
UPPL 
4OYOTA HILUX m EXTRA CAP -IKIÈ BREITT
UR BÅLL NÕM¹LAÈUR mDEKK +L¹R ¹ FJÎLLIN
VERÈ  ÖÒS 5PPL 

&ORD %XPLORER ¹RG k 3KOÈAÈUR 3SK
4OPPLÒGA OG KÒLA 6ERÈ Ö 3 


«DÕRT  ÖÒS

'OLF STV   ¹RG k EK  ÖÒS SK
k .Õ TÅMAREIM PÒST 5PPL Å S 


4IL SÎLU (YUNDAI !CCENT ¹RG k
3KOÈAÈUR OG Å TOPPSTANDI 6ERÈ Ö
AÈEINS UM HELGINA 5PPL Å S 

«DÕR OG GËÈUR LÅTÈ EKINN BÅLL $AIHATSU
4ERIOS7$ l %K  Ö NÕSKOÈAÈ
UR GEISLASPILARI VETRAR OG SUMARDEKK
4ILBOÈ  STGR UPPL Å 

6IL KAUPA GEGN  ÖUS KR STAÈGREIÈSLU
VELMEÈFARINN OG VELVIÈHALDIÈ LÅTIÈ
KEYRÈAN REYKLAUSAN HELST BEINSKIPTANN
FËLKSBÅL  6INSAMLEGA HAFIÈ SAMBAND Å
SÅMA !TLI EÈA 4RAUSTI EFTIR KL
 ¹ KVÎLDIN EÈA SENDIÈ UPPLÕSINGAR OG
MYND TIL ARNASON INTERNETIS

67 "ORA k EK ÖÒS S  
'ËÈUR BÅLL EINNIG 0ASSAT k

&ORD -ONDEOAMERÅKUTÕPA l EK
ÖÒS KM HP  V VÁL TIL SÎLU ¹
Ö +RISTJ¹N S

4OYOTA #ARINA ¹RG  4IL SÎLU ¥ TOPP
STANDI KEYRÈ KM 3J¹LFSKIPT
+R 5PPL 3  

4OYOTA !VENSIS ¹RGl 3SK %K  ÖÒS
6ERÈ ÖÒS 3ILFURGR¹R 3  

&ORD %SCORT  STATION ¹RG k EK
 LÅTUR VEL ÒT OG Å TOPPSTANDI .ÕJAR
BREMSUR OG KÒPLING NÕ HEILS¹RSDEKK NÕ
SKOÈAÈUR VERÈ  UPPL Å 
 OG 

6ANTAR l FELGUR UNDIR4OYOTA ,ANDCRUCER
 GATA UPPL SIMI 

!UDI !  , RGl %K ÖÒS
"EINSK 6ERÈ ÖÒS 5PPL Å S 


.ISSA 0ICK UP ¹RG k 3Kl %K 
ÖÒS 5PPL Å S  

VW GOLFlARG EKINNÖÒS GIRA 
DYRA CD SK GËÈUR BÅLL VERÈÖÒS
S

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

76 'OLF k .ÕSKOÈAÈUR VERÈ Ö
5PPL Å S  
.ISSAN 0ATROL  4$ k EK Ö
MANNA SUMAR VETRAR ËBREYTTUR SNYRTI
LEGUR BILL SKIPTI M ¹ GËÈUM TJALDVAGNI 6
Ö STGR 3

4IL SÎLU "ENS FLOKKABÅLL ¹RG k MEÈ
KRANA OG STURTUPALLI "ILUÈ VÁL 4ILBOÈ
ËSKAST UPPL GEFUR ¶ËRARINN S 


.ISSAN 6AN k 6SK BÅLL 6ERÈ Ö 5PPL
Å S  

4OYOTA #OROLLA 4URING X ¹RG k %K
 Ö 6  Ö 3TG 3ÅMI  
EFTIR KL 

4OYOTA #OROLLA k VERÈ  ÖÒS 5PPL
Å S  

(VÅT VEL MEÈ FARIN -AZDA  ¹RG 
EKIN   KM SETT VERÈ 
5PPL Å SÅMA   2UT

  ÖÒS

&IAT 0UNTO %,3  DYRA ¹RGl 3Kl
%INN EIGANDI LÅTUR VEL ÒT AÈ INNAN SEM
UTAN .Õ TÅMAREIM 6ERÈ Ö 5PPL Å
S  
$AIHATSU #HARADE ¹RG k %K ÖÒS
5PPL Å S  
"-7 I ¹RGl DÎKK GR¾NN %K 
Ö KM 5PPL Å S  

7ILLYS #J ¹RG k &R¹B¾RT LEIKT¾KI
FYRIR UNGA SEM ALDNA .ÕUPPGERÈUR 6ÁL
!-#  CID M FL¾KJUM m DEKK 3
 

(ONDA #IVIC k EKINN ÖÒS 6ERÈ
 KR NÕ TÅMAREIM S 
67 'OLF   ¹RG  EK ÖÒS 4ILBOÈ
STGR ÖÒS 3

4IL SÎLU (ONDA #IVIC ¹RG k %K Ö
3K k 6ERÈ Ö 4OYOTA ,AND #RUISER
68  ¹RG k EK Ö 3K k 6ERÈ
Ö 5PPL Å S  

"%.: % ¹RG ¹ AÈEINS Ö
3J¹LF NÕJAR ¹LFELGUR %KINN ÖKM
3

"¥,!2 4), 3®,5

 «DÕRIR OG GËÈIR

%NGIN ÒTBORGUN KR ÖÒS PR M¹N
2ENAULT -EGANE $YNAMIC ¹RG 
SJ¹LFSK EK ÖÒS 5PPL Å SÅMA 


&ORD ,INCOLN ¹RG k DYRA 6ÁL 6
%INNIG "-6 ¹RG k -ËDEL 
DYRA 4ILBOÈ ËSKAST 3  

,ANDCRUISER   DIESEL EK
ÖÒS -JÎG VEL ÒTBÒINN BÅLL m ¹LFELG
UR OFL 6ERÈ Ö 3ÅMI  

'RAND #HEROKEE 6   RGl .Õ
TEKINN Å GEGN NÕ DEKK 3TG  Ö 3ÅMI
 

3KODA &ABIA k EK Ö BSK SK k
SUMAR OG VETRARDEKK VERÈ ÖÒS HV
Ö   3IGURBJÎRG

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

4OYOTA (ILUX ¹RG k 6 SSK GËÈ DEKK
SVOL RIÈGAÈUR  ÖÒS S 
4OYOTA 2AV  RGl %K  ÖÒS 5PPL
Å S  

  ÖÒS
67 PASSAT   ¹LFELGUR TOPP
LÒGA KRËKUR LITAÈ GLER VETRADEKK ¹
ST¹LFELGUM EKÖÒS 6STGR  ÖÒS
S  

%CONOLINE %  DÅSEL  X EK
ÖÒS $ANA  FRAMAN 4ILVALIÈ HÒS
BÅLAEFNI 6ERÈ Ö 3ÅMI  

3KODA &ELICIA ¹RG k EK  ÖÒS 3K
k &ALLEGUR BÅLL 5PPL Å S  
'OLF STATION k -JÎG GOTT EINTAK 6ERÈ
 ÖÒS 5PPL Å S  

.YR BILL TIL SOLU /PEL /0# +EYRDUR
KM !RG  !SETT VERD M
!HV M TUS A MAN 5PPL I SIMA


,ANDCRUISER ,8 DIESEL  EK
ÖÒS 3J¹LFSK ¹LFELGUR 6ERÈ Ö 3ÅMI
 

«DÕRT  ÖÒS

4IL SÎLU 2ENAULT  ¹RGERÈ  ÖARFN
AST LAGF¾RINGAR 3ELST ¹  KR UPP
LÕSINGAR Å SÅMA 
4IL SÎLU 6OLVO  ¹RG  ¶ARFNAST
SM¹ LAGF¾RINGAR FYRIR SKOÈUN UPPL Å
SÅMA  

(ÎFUM OPNAÈ GL¾SILEGA BÅLASÎLU
AÈ 'YLFAÚÎT  'RAFARVOGI
"JARTUR OG RÒMGËÈUR SÕNINGARSALUR
6ANTAR ALLAR GERÈIR BÅLA ¹ SKR¹

%NGIN SÎLULAUN Å MAÅ
EN SELJANDI BORGAR UMSÕSLUGJALD KR 
 FYRIR UMSKR¹NINGU

"¥,!2 4), 3®,5

-!:$! 30%%$ !7$  HÎ KEMUR ¹
GÎTUNA  CC 452"/  GÅRA
EK Ö KM "OSE HLJËMKERÙ n ¹LFELGUR
OG MARGT ÚEIRA 6ERÈ Ö
¹HV Ö !FB Ö

#(293,%2 # n +RËMFELGUR ¹RG
 SJSK CC 6 ,EÈUR OG
MARGT ÚEIRA 'L¾SILEG BIFREIÈ
6ERÈ Ö ¹HV Ö

!UDI !   DIESEL k EK  Ö BL¹R
SSK LEÈUR 8ENON LJËS 6  ÖÒS 3
 

4OYOTA 2!6 ,ANGUR 7$  VÁL
BREITTUR b SKEMMTILEGUR ¹RG k
&IMM GÅRA EK ÖÒS 2ÒMGËÈUR
FR¹B¾R INNANB¾JAR SEM UTAN 6ERÈ
 .¹NARI UPPL "JÎRK  

&/2$ %80,/2%2 ,)-)4%$ 8 ¹RG
 SJSK CC ,EÈUR OG MARGT
ÚEIRA 4ILBOÈSVERÈ Ö
&LEIRI %XPLORER Å BOÈI

35:5+) '2!.$ 6)4!2! ¹RG 
SJSK CC $R¹TTARKÒLA !KSTURSTALVA
OG MARGT ÚEIRA 6ERÈ Ö

 MAÅ  ,!5'!2$!'52



3-!5',µ3).'!2
3UBARU ,EGACY 7AGON ¹RGl TIL SÎLU
'R¹R MEÈ DR¹TTARKÒLU OG m NÕ SUM
ARDEKK 6ERÈ  5PPLÕS Å SÅMA


 MILLJËNIR

4OYOTA (I !CE ¹RG k %K Ö 3K k
.ÕSPRAUTAÈUR OG FÅNN BÅLL 5PPL GEFUR
!NDRI Å S  

&ORD ,ARIAT   EK  Ö &ALLEGUR
BÅLL 6ERÈTILBOÈ 3  

3UBARO &ORESTER ¹RGl 3SK EK 
ÖÒS 'ËÈUR BÅLL 6ERÈHUGMYND  ÖÒS
5PPL Å S     
0EUGEOT  b EKINN  ÖÒS VEL MEÈ
FARINN  EIGANDI 5PPL Å S  

4ILBOÈ 4ILBOÈ

"MW IA D LEÈUR AUTO MIÈSTÎÈ
UPPLÕSINGAR ¹ WWWBLOGCENTRALIS
BMW TILBOÈ ËSKAST Å  

4IL SÎLU !UDI  4URBO ¹RG  EKIN Ö
6Ö 3 ' %RIK
.ÕR  $ODGE #ALIBER 6ANDAÈUR 
SPARNEYTINN FËLKSBÅLLJEPPL FR¹ ÖÒS
 ,KM &¾ST MX .ÕIR.ÕLEGIR
BÅLAR FR¹ 53!%VRËPU ALLT AÈ  UNDIR
MARKAÈSVERÈI ¥SLENSK BYRGÈ "ÅLAL¹N
 ¹RA TRAUST FYRIRT¾KI 3ÅMI  
WWWISLANDUSCOM

4OYOTA (ILUX DOUBLE #AB ¹RGl %K
 ÖÒS m NÕ HEILS¹RSDEKK 6ERÈ 
ÖÒS 5PPL Å S  
&LOTTUR 'ALLOPER TIL SÎLU b VERÈ 
ÖÒS 5PPL Å S   EÈA  

-"ENZ %  #$) %LEGANCE ¹RG 
EK  ÖÒS 3J¹LFSKIPTUR LEÈUR ¹LFELG
UR NAVIGATION RAFM Å ÎLLU  DISKA CD
SPILARI OFL OFL 6IRKILEGA GËÈUR BÅLL ¹SETT
VERÈ  !TH TILBOÈ STAÈGREITT
 5PPL Å SÅMA  
!NTON

4ILBOÈ TILBOÈ

/PEL #ORSA ¹RG k  DYRA SK LISTA
VERÈ  ÖÒS TILB  ÖÒS MÎGUL 
L¹N S 

4OYOTA !VENSIS ¹R BSK   LÒGA SPOIL
ER FILMUR VÖÒS UPPL Å 

67 0ASSAT 4URBO  3TATION ¹RG k
 'ULLMOLI 9FIRTAKA ¹ L¹NI KR
Ö !FB Ö &YRSTUR KEMUR FYRSTUR
F¾R 5PPL 3  
4IL SÎLU STEINGR¹R (ONDA !CCORD 4YPE
3 ¹RG k %+  ÖÒS  GÅRA 
HÎ DÎKKAR FILMUR SPOILER m ¹LFELGUR
CRUISE CONTROL 6ERÈ  ÖÒS 5PPL Å
S  

  ÖÒS

4IL SOLU -AZDA 28  #HALLENGER +EYRDUR
TUS 6ERD M 3KIPTI A MOTORHJOLI
5PPL I SIMA  

0EUGOT  S   LTR ¹RG  %K 
Ö G mVETR mSUMAR ¹ ¹LF 6ERÈ 
Ö ¹HV  Ö 5PPL Å S  

2!6 !¨%).3  ¶²3 ²4  ¹RG
¹HV  Ö  Ö PR M¹N %K  Ö
6ERÈHUGM  Ö 5PPL  

%INGIN ÒTBORGUN

!UDI ! DÅSEL ¹RGl EK  Ö 3SK
XENON LJËS ¹LFELGUR CD MAGASIN NAVI
GATION OFL OFL &¾ST NÒ ¹ YFIRTÎKU L¹NS
  ÖÒS Ö ¹ M¹N 5PPL Å S 


"-7  ¹RG  LEÈUR BEINSK EK 
ÖÒS KM VERÈ  ÖÒS S  

"ÅLAR ËSKAST
«SKA EFTIR BÅL SSK !LLT AÈ  Ö 3TGR
%KKI ELDRI EN k !ÈEINS BÅLAR MEÈ
GËÈUM AFSTL¾TTI KOMA TIL GREINA %KKI
KËREU BÅLAR 5PPL Å S  
-"ENZ # !-' 6KOMPRESSOR
%K KM SSK
¹RG l
,EÈUR LÒGA XENON5PPLS

'ALLOPER k MODEL TIL SÎLU %KINN
 KM "ÒIÈ ER AÈ SKIPTA UM
KÒPLINGU OG STARTKRANS "ÅLLINN ER Å GËÈU
STANDI OG ER FÅNN JEPPI SETT VERÈ
 Ö UPPLÕSINGAR Å SÅMA  


452"/$)%3%, -"ENZ # ¹RG k
EKINN Ö KM +RËKUR LEÈUR SSK
SUMAR OG VETRARDEKK ¹ FELGUM 4ILBOÈ
 ÖÒS KR 5PPL Å SÅMA  EÈA
4OPPBÅLAR 

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

4OYOTA !VENSIS  3J¹LFSK CC
LFELGUR &ILMUR %KINN  6ERÈ
ÖÒS %NGIN SKIPTI 3


. 0ATROL k ,¾STUR AFTANFRAMAN SPIL
'PS OMFL 'OTT ÒTLIT 6 ÖÒS 3K MÎG
¹ *AP PICKUP 3 

*EPPI ËSKAST SEM N¾ST BEINUM SKIPTUM
¹ --# ,ANCER ¹RGl %K  ÖÒS
3Kl ¶ARF AÈ SKIPTA UM AFTURSTUÈARA
3KOÈA FLEST ALLT ÖARF AÈ VERA SK %R MEÈ
  ÖÒS Å PEN -ARÅA S  
/KKUR VANNTAR TVO GËÈA BÅLA FYRIR LÅTINN
PENING UPP  EÈA 

*EPPAR

*EEP 'RAND #HEROKEE ,AREDO m k
(VÅTUR EKINN KM .ÕSKOÈAÈUR
.ÕR VATNSKASSI OG NÕ DEKK 3TIGBRETTI
¹N FESTINGA FYLGJA 6ERÈ KR 3
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Fáðu þér sopa
L Tedrykkja á sér aldalanga hefð. Hinn vestræni heimur
er löngu kolfallinn fyrir drykknum góða og svolgrar í sig
grænu, ávaxta-, kamillu- og jurtatei. Tekatlar eru því ómissandi hlutir í tilveru tedrykkjumannsins.

1. Tekanna og bolli sem saman
mynda eina heild. Þegar ekki er
verið að nota bollann er hægt að
sestja tekönnuna ofan á hann.
Sniðugt fyrir einyrkjann. Fæst í
Söstrene Grene á 421 kr.

3. Svartur teketill úr þungum
málmi. Það ætti ekki að skvettast
svo auðveldlega upp úr þessum
gæðalega katli sem fæst í Líf og
list á 8.460 kr.

4. Teketill frá Beehouse. Falleg
2. Telaufin þarf að geyma á þurrum stað. Box eins og þetta henta
því einstaklega vel. Söstrene
Grene, 199 kr.

hönnun og fæst í nokkrum litum.
Þá er sniðugt að fá grind undir
ketilinn til að halda honum heitum. Fæst í Te og kaffi á 4.120 kr.

1
4
Katrín Jakobsdóttir alþingismaður situr í sófanum með syninum Jakobi. Sófasettið er uppáhaldshlutur Katrínar á heimilinu enda
segir hún settið vera hjarta heimilisins.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Hjarta heimilisins
Katrín Jakobsdóttir, nýkjörinn alþingismaður, segir sófasettið hennar vera uppáhaldshlutinn á heimilinu.
L

2

3
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: Nordic photos/Getty images

„Við hjónaleysin fórum í búð með
notuð húsgögn í Kópavogi að leita
að einhverju allt öðru. Ég man nú
ekki hvað það var en það var eitthvað mjög mikilvægt sem okkur
vantaði,“ segir Katrín og bætir
því við að þá hafi þau rekist á
þetta sófasett. „Við áttum náttúrlega ekki eina einustu krónu
þannig að það var stór ákvörðun
að taka upp kreditkortið, strauja
það og fjárfesta í þessu,“ segir
hún og hlær.

„Sófasettið er búið að vera hjá
okkur núna í tvö ár og þetta er
besta fjárfestingin sem við gerðum þegar við fluttum. Það kostaði 40.000 krónur og við náðum
að greiða það þetta sama ár,“
segir Katrín hlæjandi. „Það er
svo erfitt þegar maður á engan
pening að vera að eyða í eitthvað svona en við höfum þakkað
fyrir það æ síðan að hafa keypt
sófasettið. Það er mjög þægilegt
og einstakt,“ bætir hún við. „Það

eina sem við þurftum að gera var
að styrkja botninn því hann var
orðinn dálítið siginn.“
Katrín segir settið vera frá
árinu 1960 og hafa verið í eigu
sömu fjölskyldu þannig að það
hafi verið ótrúlega vel með farið.
„Hvort sem við erum með boð eða
að horfa á sjónvarpið, lesa bók
eða eitthvað þá er sófasettið alltaf
notað þannig að það er bara hjarta
heimilisins,“ segir alþingismaðurinn Katrín Jakobsdóttir.
- sig
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L SÉRHÖNNUÐ OMMILETTUPANNA veitir nýja sýn á matreiðslu
þessa morgunverðar meistarans.
Eggin festast ekki við pönnuna
og ekki þarf að hafa áhyggjur af
því að snúa pönnukökunni því
pannan er jú tvöföld, þú einfaldlega snýrð henni við. Herra
Eggbert er líka voða sætur og
hægt er að fá handþeytara í
sama stíl. Pannan kostar 2.990
krónur en þeytarinn 799 krónur.
Fæst í Debenhams.

Þrjár kynslóðir kvenna endurspeglast í hönnun Önnu Þórunnar Hauksdóttur.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Minni kvenna í
nútímalegri hönnun
L Þrjár kynslóðir kvenna eru hugmyndin á bak við útskriftarverkefni Önnu Þórunnar
Hauksdóttur vöruhönnuðar.

Hinar vinsælu
dönsku bókahillur
komnar aftur
Tekk - Kirsuberja - Hlynur
Hringið og biðjið um mynda- og verðlista

„Kollarnir endurspegla persónuleika þriggja kvenna sem tengjast
mér sterkum böndum. Mig langaði að vinna með þrjár kynslóðir kvenna og gera húsgögn sem
táknuðu persónuleika þeirra,“
segir Anna Þórunn Hauksdóttur,
nýútskrifaður vöruhönnuður, frá
Listaháskóla Íslands.
Fyrsti kollurinn er gerður eftir
persónuleika langömmu Önnu
sem var fædd árið 1867. Hún var
af þeirri kynslóð sem klæddist
upphlut daglega og bar skart úr
víravirki.
Kollurinn er svartur með einfaldar línur og skartar kýr með
fallegu víravirki eftir Helgu Ósk
Einarsdóttur gullsmið. „Langamma var fátæk og barnmörg.
Þau þurftu að þiggja af sveitinni

en áttu þó eina mjólkurkýr sem
var þeim afar dýrmæt. Víravirkið
minnir mig á styrk og þrautseigju
kvenna. Er fíngert og hefur sterka
byggingu,“ segir Anna Þórunn.
Annar kollurinn er rósóttur ruggukollur með prjónuðum
hnöppum. Hann er eftir ömmu
Önnu Þórunnar, sem fæddist
1907. „Amma var stórgerð, hlýleg
og glaðleg kona. Hún bjó í sveit
og var mjög gestrisin og yndisleg.
Hún hafði alltaf tíma fyrir barnabörnin og réri með okkur í fanginu á meðan hún söng og sagði
sögur. Síðan prjónaði hún stanslaust dúkkuföt og þessvegna eru
prjónaðir hnappar á kollinum,“
segir Anna sem er mikill fagurkeri eins og stóra systir hennar
sem á þriðja kollinn.

„Systir mín er grannvaxin og
falleg kona. Ávallt vel til höfð á
háum hælum. Hún er dugleg og
fylgin sér og sannkölluð nútímakona sem sinnir bæði frama og
fjölskyldu. Síðan er hún mjög
hjátrúarfull, svo ég setti demant í setuna, því hann á að vernda
gegn öllu illu,“ segir Anna Þórunn.
Stólarnir eru allir til sölu og
Anna Þórunn tekur einnig að sér
að gera kolla eftir persónuleika
fólks ef þess er óskað.
Kollarnir eru til sýnis á útskriftarsýningu Listaháskóla Íslands í Kartöflugeymslunni við
Ártúnshöfða sem stendur til 27.
maí. Sýningin er opin alla daga
milli klukkan 12.00-18.00.

G r i l l ve i s l a S æ g r e i f a n s
Hin fullkomna
humarsúpa
samkvæmt New York Times

Opið 7-21 alla daga vikunnar

Humarsúpa
Fiskur á grillið
Verbúð 8 við Geirsgötu, 101 Reykjavík, Sími 553 1500

rh@frettabladid.is
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L SEM FUGLINN
FLJÚGANDI Sætir
og krúttlegir, fiðraðir
ungar sem stinga má
innan um greinar og
laufblöð pottablóma í stofunni. Sá græni og guli kostar 550
krónur en sá með gylltu pallíetturnar
er á 650 krónur í Blómálfinum.

Dásamlega bleikt veisluborð sem einfalt er að setja upp. Í trén er hægt að setja grófa ljósaseríu og hengja pappaljósakrónur yfir
perurnar. Ljósakrónur eins og þessar fást í IKEA og víðar og eru mjög ódýrar.

Veisluhöld í garðinum
L HINN NÆSTUM ÞVÍ SÚRREALÍSKI MARK RYDEN
Kaliforníski listamaðurinn Mark Ryden er einn af frumkvöðlum
hins nýja málverks á vesturströnd Bandaríkjanna. Verk hans
jaðra við það að vera súrrealísk þar sem hann notar grunnstef súrrealismans, en yfirvinnur það með því að velja meðvitað viðfangsefni.
Hann málar barnslegar fígúrur sem
eru sakleysið uppmálað í annarlegum kringumstæðum. Gefur það
verkum hans heillandi en undarlegan blæ á sama
tíma. Verk hans má
sjá á vefsíðunni
www.markryden.
com og er hægt
að kaupa prentuð afrit af verkum
hans á eBay.

L Ef veður leyfir er dásamlegt að færa brúðkaupsveisluna eða útskriftarveisluna út í garð.
Á landi þar sem veður og vindar gera sjaldan boð á undan sér, þarf að skipuleggja veisluhöld utandyra afar vel. Gott skjól verður að vera til staðar ef himnarnir opnast og regnið
fellur eða kuldinn sækir að. Hér eru nokkur góð ráð sem nýtast við skipulagningu garðveislunnar:

1. Skreyttu garðinn með ljósaseríum og settu kertastjaka með tekertum út um allt.
2. Notaðu borð sem eru ekki of stór og auðvelt er að
bera inn ef veðrið leikur mann grátt.
3. Hafðu klappstóla eða netta kolla við höndina sem
auðvelt er að kippa með sér.
4. Láttu veisluborðið standa í skjóli.
5. Gashitarar eru algerlegar nauðsynlegir og gott
er að hafa eitthvað af teppum sem hægt er að setja
yfir fæturna.
6. Ef veislunni er ætlað að vera innandyra en veðrið
er unaðslegt er um að gera að fá alla til að bera borð
og stóla út í garðinn.
7. Komdu hátölurum fyrir í garðinum svo hægt sé
að spila tónlist. Láttu þá standa í skjóli eða í glugga.

Ef veðrið er sérstaklega gott er um að gera að kippa borðum
og stólum út og hafa veisluna úti í garði.

Vörn gegn brunaslysum frá Danfoss
Termix One tengigrind til hitunar á neysluvatni
•
•
•
•
•
•
•
•

Stillanlegt hitastig neysluvatns
Stórminnkar slysahættu af völdum heita neysluvatnsins
Jafn þrýstingur á heitu og köldu neysluvatni, lengir líftíma blöndunartækja
Léttari þrif, enginn kísill á flísum og hreinlætistækjum
Vönduð vara, lítill viðhaldskostnaður
Áralöng reynsla stjórnbúnaðar við íslenskar hitaveituaðstæður
Auðveld í uppsetningu
Snyrtileg hlíf fylgir

www.stillumhitann.is

Danfoss stjórnbúnaður fyrir hitakerfi fæst í öllum helstu lagnaverslunum landsins
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Nýr Chevrolet Lacetti Station
á aðeins 26.980,- á mán.*

DYNAMO REYKJAVÍK

Aukbúnaður á mynd: Álfelgur

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

*m.v. 84 mánaða bílasamning (í erlendri mynt, vextir 4,27%)

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

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

Lacetti

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

Tangarhöfða 8-12

Sími 590 2000

www.benni.is

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

Umboðsmenn: Bílahornið hjá Sissa, Keflavík. Bílasalan Ós, Akureyri. Bílasala austurlands, Egilsstöðum.
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„Krúttlegt og rómantískt
“ segir hönnuðurinn sjál
fur
um forsíðumyndina á
nýju símaskránni.

Krúttlegt og rómantískt
og eitthvað að gerast
Símaskráin 2007 er komin út og
forsíðu hennar að þessu sinni
prýðir verk eftir ungan listamann,
Kristin Gunnar Atlason, sem er
fyrsta árs nemi í grafískri hönnun
í Listaháskóla Íslands.
Kristinn Gunnar segist hafa
verið að teikna og hanna síðan
hann man eftir sér. Hann ákvað
því að fara í Myndlistaskólann í
Reykjavík þaðan sem leiðin lá í
Listaháskóla Íslands þar sem hann
er á fyrsta ári í grafískri hönnun.
Hefð er fyrir því að nemendur

á fyrsta ári í grafískri hönnun taki
þátt í samkeppninni um forsíðu
símaskrárinnar. „Þetta er hluti af
kúrs í skólanum svo allir fyrsta
árs nemar taka þátt og kennarinn gefur okkur einkunn fyrir
tillögurnar líka,“ segir Kristinn
Gunnar.
Þemað í keppninni í ár var umhverfisvænt og Kristinn segist aðeins hafa haft það í huga við hönnun forsíðumyndarinnar. „Þetta er
allt eitthvað svona krúttlegt og
rómantískt, svona blóm og eitt-

hvað að gerast auk þess sem græni
liturinn er áberandi,“ segir hann.
Sigurinn í keppninni kom
Kristni ánægjulega á óvart. „Ég
var mjög sáttur með sigurinn en
samt kom það dálítið á óvart að
þessi tillaga hefði unnið,“ segir
hann.
Kristinn ætti þó ekki að vera
óvanur því að vinna samkeppni
því fyrsta árs nemarnir í grafísku
hönnuninni tóku þátt í annarri
hönnunarsamkeppni í vetur sem
Kristinn vann einnig. „Í þeirri
keppni áttum við að hanna lógó
fyrir Hringsjá sem er svona endurhæfingarstöð,“ segir hann.
Það er því augljóst að Kristinn er efnilegur en ekki er enn
komið á hreint hvað hann á eftir
að fást við í framtíðinni. „Þegar
ég byrjaði í grafísku hönnuninni
var ég svolítið að gæla við að
fara í arkitektúr eða myndlist
því ég er mikið að mála líka. Í
skólanum er ég líka búinn að kynnast ýmsu nýju eins og vöruhönnun
og svoleiðis sem mér finnst mjög
áhugavert og eins húsgagnahönnun, þannig að það er allt mögulegt
í þessu. Ég er samt mjög sáttur þar
sem ég er núna. Þetta er rosalega
skemmtilegt nám og skemmtilegir krakkar. Ég stefni því á að klára
grafísku hönnunina en eftir það
er allt óráðið, ég spila þetta bara
svona eftir eyranu eitthvað,“ segir
Kristinn.
EMILIA FRETTABLADIDIS

Kristinn hefur áhuga á ýmsu og segir að framtíðin sé enn óráðin.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Kristinn vann aðra hönnunarsamkeppni sem fyrsta árs nemar í grafískri
hönnun tóku þátt í með þessu lógói fyrir
Hringsjá.

Þessi mynd eftir Kristin er á sýningu
í versluninni Fígúru á Skólavörðustíg sem verður opnuð í dag.
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Fyllt hófsóley (Flore pleno) er falleg
garðplanta sem blómstrar snemma.
Þessi mynd er tekin í Grasagarðinum
í Laugardal.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

L KERTI Í BLÓMALÍKI eru sæt og krúttleg og fara vel
á borði. Reyndar eru þau það falleg að maður tímir varla að
kveikja á þeim nema við sérstök tækifæri. Þau fást fjögur saman
í pakka í Habitat á 336 krónur.

Skógarlyngrós blómstrar nú í Grasagarðinum í Laugardal í lok apríl og hefur
fært blómgunartímann fram um allt að fjórar vikur á síðustu árum, eflaust vegna
hlýnandi veðurfars á landinu. En blómin þola ekki frostnótt, enda fínleg með
afbrigðum.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Vorið í garðinum
L Innan um indæla vorlauka, páskaliljur og túlípana
eru nokkrar fjölærar plöntur sem blómstra í maí. Þar má
nefna prímúlur í ótal afbrigðum, hófsóleyjar og lyngrósir.

Viðhaldsfríar

ÞAKRENNUR
Þegar hús eru klædd með „viðhaldsfrírri“ klæðningu er nauðsynlegt að nota „viðhaldsfríar“ þakrennur.
Rennurnar frá Grövík Verk í Noregi eru gerðar úr 0,9 mm áli og tærast ekki, ryðga, né brotna.
Fyrsta rennan var framleidd árið 1956 og er enn í notkun.
Litir til á lager: Svartar, hvítar, rauðbrúnar og ólitaðar.

Hágæða

Varmaskiptasamstæður
loftræstistokkar og tengistykki

HAGBLIKK ehf.
Smiðjuvegi 4C
Box 281 202 Kópavogur
Sími 587 2202 Fax 587 2203
hagblikk@hagblikk.is www.hagblikk.is

Augl. Þórhildar 1460.24

Þessi tígulega prímúla er í garði
Ólafs Björns Guðmundssonar lyfjafræðings.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

L PÚÐURDÓS með fallegu blómamynstri á
bláum grunni. Vafalaust
hefur fín frú dregið
þessa dós stolt upp
úr veski sínu við hin
ýmsu tækifæri til að
bera púður á nefið.
Þessi fannst í Fríðu
frænku og kostar 1.800
krónur.
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Rauði þráðurinn á heimilinu
L Rauður er litur eldsins, reiði og ástar. Rauður er árásargjarn litur sem lengi hefur verið
tákngervingur áræðni, hugrekkis og byltinga. Rauður er einnig notaður mikið í húsbúnað
af ýmsu tagi, enda vekja slíkir hlutir athygli í hvívetna.

1. Bolli og undirskál frá Iittala. Bollinn
hárauður og kostar 999 krónur en undirskálin með fallegu rauðu mynstri og kostar 1.299 krónur. Debenhams.

4. Málmsigti frá Typhoon, fallega rautt

2. Tímastillir í skemmtilegu eplalíki frá

með silfurlitum höldum. Fæst í Debenhams á 1.590 krónur.

aða athygli í partíum. Þetta mót úr silíkoni
fæst í Byggt og búið á 475 krónur.

Mebus. Fæst í Byggt og búið á 549 krónur.

5. Nuddbjallan linar verki í aumum
3. Hjartaklakar ættu að vekja verðskuld-

5

vöðvum. Tiger, 200 krónur.

Girðingaefni í miklu úrvali!
Komdu í verslun okkar að Lynghálsi 3 eða hafðu samband við sölumenn okkar
og fáðu ráðleggingar og/eða tilboð í stærri verk

JARDA skrautnet

TRADY skrautnet
Plasthúðað og galvanhúðað
skrautnet í garðinn í miklu úrvali

RYLOCK er hágæða grængalvaníserað túngirðinganet
í 100 og 300 m rúllum. Einnig bjóðum við upp á
spænsku netin frá MOREDA.

Rafstöðvar og rafgirðingaefni
fyrir kröfuharða

Rörahlið, stækkanleg frá 1 upp í 4 metra,
einnig fáanlegar fastar stærðir
Lynghálsi 3 Sími: 540 1125
www.liﬂand.is
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Opnaðist nýr heimur
L

Hvítar diskamottur með harðangri og klaustri,
heklaðir pottaleppar og púði er meðal þess sem Kristín Amalía Þuríðardóttir hefur hannyrðað síðustu vikurnar í Hússtjórnarskólanum í Reykjavík.
„Mér finnst frábært að geta nú sest niður og búið
til eitthvað fallegt, föt á börnin mín, gjafir handa
vinum mínum og peysur á sjálfa mig sem mamma
hefur hingað til séð um að prjóna,“ segir Kristín Amelía sem hefur nýlokið einnar annar námi í Hússtjórnarskólanum við Sólvallagötu. Hún býr með manni og
tveimur börnum á fallegu heimili í Teigahverfinu og
getur nú prýtt það enn frekar með eigin hannyrðum.
„Ég er vön eldamennsku og samt finnst mér ég
hafa grætt heilmikið á matreiðslunáminu í skólanum.

Hins vegar hef ég nánast aldrei gert handavinnu
og því opnaðist þar alveg nýr heimur fyrir mér. Það
finnst mér stórkostlegt. Þetta er svo góður grunnur
fyrir framtíðina,“ segir hún brosandi.
Munirnir sem Kristín Amelía gerði í skólanum og
leggur á borðstofuborðið eru bæði listrænir og
fjölbreyttir. Vélsaumauð barnaföt með bróderuðum vösum, pils, lopapeysa, heklað sjal, vefnaður og
prjónles. Ein mynd er með gamla krosssporinu og
Kristín hlær þegar hún er spurð hvort hún hafi verið
seinleg í vinnslu. „„Þetta er svona ein kvöldstund“
er viðkvæðið hjá kennurunum og var orðið að orðtaki hjá okkur stelpunum líka.“ Hún kveðst skilja við
skólann, kennarana og stelpurnar með
eftirsjá. „En auðvitað er líka gaman að
vera búin og halda áfram að þróa sína
handavinnu,“ bætir hún við að lokum.
gun@frettabladid.is

Kristín Amelía með hluta afrakstursins úr Hússtjórnarskólanum.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Listaverk úr þæfðri ull.

Þessi ofni renningur
er fallegur á borði.

Þegar

gæðin
þá

skipta öllu
máli

vinnum
við

fyrir

þig

!

Það er mikilvægt fyrir endingu allra málmhluta að þeir séu
rétt meðhöndlaðir. Duftlökkun okkar veitir bestu fáanlegu
vörn gegn tæringu auk þess sem áferð verður eins og best
verður á kosið. Í boði eru hundruðir lita í mismunandi
áferðum.

Ekki mála þig út í horn...
Hafðu samband við okkur og sjáðu hvað við getum gert fyrir þig.

Smiðjuvegi 1
200 Kópavogur
sími: 544 5700
http://www.polyhudun.is

Hversu hátt stefnir þú?
3-79!"24-!  

Himinn og haf / SÍA – 9070354
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Vegmúla 2 – 108 Reykjavík – 550 1310 – verdbref@spron.is
www.spronverdbref.is – www.spron.is eða í næsta útibúi SPRON
Allar ávöxtunartölur eru miðaðar við árið 2006. Ávöxtun í fortíð er ekki vísbending um ávöxtun í framtíð. Gengi verðbréfa getur hækkað jafnt sem lækkað.
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&JËRHJËL
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(ËTELSTARF 3TARFSKRAFTUR ËSKAST VIÈ ÖRIF
MORGNUMAT OG N¾TURVAKT ¹ HËTELI Å
+ËPAVOGI 5PPLÕS Å SÅMA   HOT
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4IL SÎLU &ORD 4RANSIT  ¹RG k
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 Ö KM #HAUSSON '! HÒS %INN MEÈ
ÎLLU 5PPL Å S     
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SÅMA   
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5PPL Å S  

+&8  ¹RSGAMALT ,ÅTIÈ NOTAÈ 'ALLI
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HJOLHYSALEIGAN !4(  AFSL EF LEIGT ER
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FYRIR SUMARIÈ

9!-!(! &: 2'  %+)¨ ¶ +- 3
  WWWPLUSGALLERYIS
#HERVOLET #AMARO ¹RG  BILLINN
ÖARFNAST AÈHALDS AÈ INNANBODDI OG
UNDIVAGN ËRYÈGAÈ OG LAKK GOTT  GÅRA
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UPPLS
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FYRIR  MANNS SËLARSELLA MARKISA OG
STËRT GEYMSLURÕMI .¹NARI UPPL Å S
 

4IL SÎLU +AWASAKI 6ULCAN  #LASSIC
MEÈ TÎSKUM OG bORGINALm GLERI ¹RG
 'ULLFALLEGT HJËL OG LÅTUR ÒT EINS OG
NÕTT %KIÈ KM 6ERÈ KR 
5PPL Å SÅMA  

&JËRHJËL TIL SÎLU !RCTICAT !46 ,%
¹RGl ,ÅTIÈ NOTAÈ OG VEL MEÈ FARIÈ
HJËL SPIL OG FL AUKADËT 6ERÈ 
ÖÒS KOSTAR NÕTT  5PPL Å S
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PLUSGALLERYIS
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5PPL Å SÅMA 
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SKIPTI 6ERÈ  ÖÒS 5PPL  

4IL SÎLU 2ENAULT 4RAFFIC HÒSBÅLL ¹RG k
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ÖÒS ¹HVÅL ÖÒS AFBORGUN ÖÒS
M¹NUÈI VERÈ  ÖÒS UPPL 


0ALLBÅLAR ²TSALA &ORD & FR¹ ÖÒS
4OYOTA 4ACOMA FR¹ ÖÒS %INNIG &ORD
$ODGE 2!-  X DÅSEL ¹N
HRAÈATAKMARKARA .ÕIR.ÕLEGIR BÅLAR FR¹
53!%VRËPU ALLT AÈ  UNDIR MARK
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TRAUST FYRIRT¾KI 3ÅMI   WWW
ISLANDUSCOM

3ENDIBÅLAR

4IL 3ÎLU (YUNDAI (  DIESEL SENDIBÅLL ¹RG
 EK  ÖÒS NÕ UPPT VÁL NÕ
DEKK NÕTT PÒST OG M FL -JÎG GËÈUR BÅLL
6  ÖÒS 5PPL Å S  

(ËPFERÈABÅLAR

+ERRUR

JA SLEÈA KERRA B L H  VERÈ
UPPLS

(JËLHÕSI

(ÒSBÅLL &ORD %CONL k &LOTTUR BÅLL Å TOPP
STANDI EINN MEÈ ÎLLU MYNDIR OG UPPL ¹
(USBILLIS 3 

4IL SÎLU #HATEAU TREILER HÒS MEÈ MEÈ
ÒTKEYRANLEGRI HLIÈ OG ÎLLUM Ö¾GINDUM
TILBÒIÈ FYRIR SUMARIÈ UPPLYSINGAR Å SÅMA
 

(JËLHÕSI 0ËLSKT ¹RG 

4IL SÎLU 9AMAHA 2OADSTAR 3ILVERADO
-IDNIGHTSTAR ¹RG  CC %K
 M (LAÈIÈ AUKABÒNAÈ 5PPL GEFUR
¶ËRHALLUR Å SÅMA 

(USABERG &%% k ,ÅTIÈ NOTAÈ GÎTU
SKR¹È TOPP T¾KI 'OTT VERÈ S

4IL SÎLU HJËLHÕSI SEM NÕTT  FULLORÈNIR
KOJA FYRIR BARN  GASKÒTAR RAFGEYMIR
FORTJALD HJËLAGRIND 6ERÈ   MILLJ 5PPL Å
SÅMA  

4IL SÎLU ENDUROHJËL FR¹ 3HINERAY  ##
H¾GT AÈ GÎTUSKR¹ HJËL SEM HAFA KOMIÈ
¹G¾TLEGA ÒT OG OG VERÈIÈ ¹ ÖEIM ER
AÈEINS   +RAKKATORF¾RUHJËL 
## FR¹ 3HINERAY ¹   &LOTTUSTU
VESPURNAR Å B¾NUM ¹ AÈEINS  
5PPLÕSINGAR Å S  OG VEFSÅÈA
WWWENDUROHJOLCOM
4IL SÎLU 9AMAHA 72  & %NDURO ¹RG
k %K ÖÒS 6ERÈHUGM ÖÒS
3  

+NAUS 3ÔDWIND  &5 ¹RG k ,ITIÈ
NOTAÈ 6ERÈ  ÖÒS 5PPL Å S 
   

TIL SÎLU HONDA CRF ¹RG  N¹NAST
EKKERT NOTAÈ UPPL Å SÅMA 
4-  ¹RG k -IKIÈ ENDURNÕJAÈ
4ILBOÈ Ö 5PPL Å S  

-OTOR CROSS HJËL

 S¾TA - "ENS  -IKIÈ ENDUR
BYGGÈUR JUNKER NÕLEGA M¹LAÈUR HVÅTUR
6   MILLJ 3  

6ÎRUBÅLAR

-"ENZ $ ¹RG k ORGINAL HÒSBÅLL
FR¹ 7ESTALIA EK  ÖÒS SSK  GÅRA
VÎKVASTÕRI FULL INNRÁTTAÈUR MEÈ WC OFL
"ÅLLINN ER Å EINSTAKLEGA GËÈU ¹STANDI FR¹
DEKKJUM TIL TOPPAR 3KR¹ÈUR  MANNA
SVEFNPL¹SS FYRIR  ËSLITINN BÅLL AÈ ÎLLU
LEYTI 5PPL Å S  

4IL SÎLU -AN 4,' 8 ¹SAMT BREIÈUM
DEKKJAGANGI 5PPL Å SÅMA  

4IL SÎLU (IMER  ¹RG k BÅLL FORD
TRANSIT   %K  KM TRUMA MIÈ
STÎÈ ÅSSK¹PUR WC GAS ELDAVÁL OG STURTA
 OG  VOLT VERÈ  %INNIG
HJËLHÕSI "URSTNER SITY ¹RG k  M L GAS
ELDAVÁL ISSK¹PUR TRUMA MIÈSTÎÈ WC
 OG  VOLT INNFLUTT FR¹ ÖÅSKALANDI
 VERÈ  5PPL Å S  
3IGURÈUR

4IL SÎLU -AN 4,' 8 ¹SAMT BREIÈUM
DEKKJAGANGI 5PPL Å SÅMA  

,¹GÖEKJUHÒSBÅLL ËSKAST TIL KAUPS 3 
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&ELLIHÕSALEIGA
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AÈ TAKA NIÈUR PANTANIR FYRIR SUMARIÈ %
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4IL SÎLU (OBBY  5&% ¹RG k -EÈ
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4IL SÎLU ,-# &AVORIT HJËLHÕSI 2($
 ¹RGERÈ  MJÎG VEL MEÈ FARIÈ
!LDE MIÈSTÎÈVARKERFI SKYGGNI GRJËT
GRIND SJËNVARPS LOFTNET OG FLEIRA FYLGIR
5PPLÕSINGAR Å SÅMA 

1UICKSILVER  0),/4(/53% -EÈ
HP FJËRGENGIS UTANBORÈSMËTOR 
KERRU .¹NAST ËNOTAÈUR 5PPLÕSINGAR Å
SÅMA  +RISTJ¹N

«SKA EFTIR #AMPERHÒSI MEÈ SVEFNPL
FYRIR   ¶ARF AÈ VERA VEL MEÈ FARIÈ OG
Å GËÈU LAGI -¹ KOSTA ALLT AÈ ÖÒS
5PPL Å S  

&ELLIHÕSI

*#" #8 k EK VST 6ERÈ
Ö VSK 3  

6EL MEÈ FARIÈ FT 0ALOMINO 9EARLING
FELLIHÕSI ¹RG &ORTJALD SËLARRAFHLAÈA
SVEFNTJÎLD GRJËTGRIND 5PPLÅ S 

4IL SÎLU TRÁB¹TURINN .ONNI 
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  
6ANTAR GËÈAN  HP UTANBORÈSMËTOR
MEÈ LENGRI LEGG RAFSTARTI OG STJËRNT¾KJ
UM 3     

,YFTARAR
&LUG

4IL SÎLU (OBBY UFE  MEÈ MARK
ISU FJARSTÕRINGU ¹ LJËS OG RÒMTEPPI OG FL
SÅMI 

42¥4),, ER TIL SÎLU 3TARCRAFT  FT FJALLA
FELLIHÕSI ¹RG  ¹SAMT FORTJALDI TIL SÎLU
-JÎG VEL MEÈ FARIÈ HV L¹N GETUR FYLGT
5PPLÕS  

4IL SÎLU  FETA 3TARKRAFT PALLHÕSI ¹RG
 MEÈ 7# KALTHEITT VATN ÅSSK¹PUR
MEÈ FRYSTIHËLFI ÒTVARPCD SJËNVARP OG
¹FÎSTUM ¹LSTIGA 5PPL Å S   OG
  *ËN OG (ELGA

4IL SÎLU $ETHLEFFS ¹RG k SËLARSELLA OG
NÕTT FORTJALD 6  Ö 3  

+ÎRFUBÅLALEIGAN

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

"ÅLAÖJËNUSTA
4IL SÎLU 4RAVEL ,ITE PALLHÕSI ¹RG 
ËNOTAÈ 7# KALTHEITT VATN ÅSSK¹PUR
MEÈ FRYSTIHËLFI OFL 0ASSAR ¹  FETA PALL
5PPL 

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

LBOX FYRIR TJALDVAGNA OG FELLIHÕSI +%
-¹LMSMÅÈI (AMARSHÎFÈA  3 
   WWWKEIS

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

4IL SÎLU 4RIGANO TJALDVAGN   MANNA
¹RGl M&ORTJALDI ,ÅTIÈ NOTAÈUR OG VEL
MEÈ FARINN SETT VERÈ ÖÒS 4ILBOÈ
ËSKAST 5PPL Å S     

4), 3®,5

#OLEMAN BAYSIDE TIL SÎLU k ¹RGERÈ OG
MEÈ ÎLLU 6ERÈ ÖÒS KV ÖÒS
5PPL 3  
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Helluhraun 2 - Hafnarfjörður

0ALOMINO 9ERLING FELLIHÕSI TIL SÎLU FET
3VEFNPL   MANNS &YLGIHL &ORTJALD
SËLARSELLA ÅSSK GRJËTGRIND RAFDRIFIÈ VATN
GASKÒTAR OG FERÈAWC 3KR¹È 
&ËR FYRST ¹ GÎTUNA SUMARIÈ  ,ÅTIÈ
NOTAÈ ¹SETT VERÈ  ÖÒS 5PPL Å S
    
#OLEMAN 4AOS  FET ¹RG k MEÈ FOR
TJALDI SËLARSELLU FJÎÈRUM OG NÕLEGUM
FËTUM 6ERÈ  ÖÒS 5PPL Å S 
   
'ULLFALLEGT #OLEMAN #HAYENNE ¹RG k
SELLA  7 SKYGGNI OFL 5PPL Å S 
   

!UKAHLUTIR Å BÅLA

#AMPLET2OYAL  TIL SÎLU µMSIR
AUKAHLUTIR ,ÅTIÈ NOTAÈUR 6ERÈ  ÖÒS
ÒTB  ÖÒS S  

.ÕLEG -ICHELEN RADIAL SUMARDEKK
 2  6ERÈ ÖÒS 0ASSAR TD
/PEL :AFIRA 3  

4IL SÎLU !LPEN +REUZER TJALDVAGN ¹RGl
5PPL Å S  
4IL SÎLU #OMBI #AMP FAMILY TJALDVAGN
¹RG k MEÈ FORTJALDI OG HIMNI FYLGIR
ELDAVÁL OG FL 5PPL Å S  
#AMPLET #ONCORDE b FYRST NOTAÈ
 %INN MEÈ ÎLLU UPPL Å S 

4IL SÎLU TJALDVAGN (OLTCAMPER &LYER ¹RG
k Å GËÈU LAGI 6ERÈ  ÖÒS STGR 5PPL
 

(JËLBARÈAR

"¹TAR

6INNUVÁLAR

#OLEMAN &LEETWOOD -ESA  FET b
EITT M ÎLLU LÅTUR ÒT SEM NÕTT UPPL Å S
 

4IL SÎLU TVEIR JET B¹TAR

9AMAHA  82 LIMITED ¹RG  
(0  MANNA SIGLIR  MÅLUR 3EADOO
CHALLENGER  ¹RG k  (0 
MANNA SIGLIR  MÅLUR 6AGNAR FYLGJA
B¹ÈUM B¹TUM 5PPL Å S   
 

6ANTAR VEL MEÈ FARIÈ FELLIHÕSI MFORTJALDI
6ERÈ CA ÖÒS 3ÅMI  
FELLIHYSI VISIRIS
4IL SÎLU FETA FELLIHÕSI ¹RG  UPPH¾KK
AÈ  GASKÒTAR MIÈSTÎÈ FORTJALD OFL VERÈ
Ö EÈA TILBOÈ UPPL Å SÅMA  
#OLEMAN 2EDWOOD k   FET MSËLAR
RAFHLÎÈU 7 LOFTNET MARKISA 5PPL
Å S  
#OLEMAN #ARMEL k l 3ËLARSELLA
UPPH¾KKAÈ CD SKIGNI FORTJALD OG FL
6ERÈ  Ö 5PPL Å S  
4IL SÎLU 0ALOMINO -USTANG FELLIHÕSI MEÈ
HÎRÈUM HLIÈUM ¹RG k LÅTIÈ NOTAÈ
5PPL Å S  

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


4IL SÎLU TRÁB¹TURINN .ONNI 
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

,!5'!2$!'52  MAÅ 
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µMISLEGT
'OLFBÅLL TIL SÎLU 9AMAHA BENSÅN GOLFBÅLL
Å MJÎG GËÈU STANDI TIL SÎLU .Õ DEKK OG
NÕR RAFGEYMIR 5PPL Å S  

4IL LÅTIÈ NOTUÈ NAGLADEKK ¹ ¹LF 
 RA GATA KOSTAÈU  Ö 3ELJAST ¹ 
Ö 3  
4IL SÎLU m SLITIN DEKK ¹  GATA ¹LFELGUM
%INNIG  GATA ¹L OG ST¹LFELGUR STËRA
DEILING &ORD  3  

'ARÈHÒSGÎGN

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


6ÁLAR OG VERKF¾RI
6ARAHLUTIR

'RAFA OG VÎRUBÅLL MEÈ
KRABBA

ÞJÓNUSTA

6ANTAR YKKUR AÈ L¹TA MOKA
GRUNNA EÈA GERA GARÈINN FLOTT
AN KOMUST EINNIG Å SM¹GRÎFU
!LLT KEMUR TIL GREINA
5PPLÕSINGAR GEFUR )NGËLFUR Å
SÅMA  

(REINGERNINGAR

µMSIR HLUTIR TIL VEITINGA
REKSTRAR
%RUM MEÈ TIL SÎLU HLJËMT¾KI
ÖMT KAROKEE MAGNARI SPILARI
OG DISKAR
.¹NARI UPPLÕSINGAR GEFUR JÒLÅUS
Å S  

+LIPPI RUNNA LIMGERÈI OG FELLI TRÁ ®NNUR
GARÈVERK 'ARÈAÖJËNUSTA (AFÖËRS 3
 

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

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

'ARÈYRKJA

²ÈUN KLIPPING MOLD SL¹TTUR FELLI TRÁ
OG ÎNNUR GARÈVERK (ALLDËR GARÈYRKJUM
3  

6ÁLAR EHF

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

4IL SÎLU SL¹TTUVÁL M SNÒRU OG RUNNA
KLIPPUR "LACK$ECKER.ÕLEGT OG VEL M
FARIÈ 3  

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

-¹LVERK FR¹ +ÒBU TIL SÎLU µMSAR ST¾RÈIR
X X OG X OG GERÈIR
-ARGIR LITIR SS GUL BLEIK BRÒN BL¹ OFL
5PPL Å SÅMA 
 MIÈAR TIL OG FR¹ +ÎBEN MEÈ )CELANDAIR
6ERÈ  ÖÒS STK MSKÎTTUM
3

6IÈ ERUM FLEST ALLIR ¹ WWWPARTA
SOLURIS

¶VOTTAVÁLAR OG ÖURRKARAR

6ARAHLUTIR Å 4OYOTA #OROLLA ¹RGl DYRA
4D 6ÁLDRIF BODYHLUTIR ¹LFELGUR OG DEKK
3  

.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  

6ERSLUN

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

%R AÈ RÅFA 2ENAULT ,AGUNA PASSAR Å
¹RG 
5PPL


-¹LARAR

#-4 HANDFR¾SITENNUR SAGARBLÎÈ BORAR
OFL SBORG VERKF¾RI VÁLAR 3MIÈJUVEGI
 SÅMI  

ÖRIF OG TILTEKT Å HEIMAHÒSUM %R VÎN
SANGJART VERÈ 5PPL Å S  

4IL SÎLU NOKKRAR YFIRFARNAR ÖVOTTAVÁLAR
UPPÖVOTTAVÁLAR OG ÖURRKARAR 4ÎKUM BIL
AÈAR UPP Å %INNIG VARAHLUTIR Å ÖVOTTAVÁL
AR 3  

'ARÈYRKJA

 ¹RA 'ÎRENJE ÅSSK¹PUR OG  ¹RA  L
FRYSTIKISTA  ¹RS KIRSUBERJASJËNVARPSSK
GLERBORÈ ÒR 4- HÒSGÎGNUM  ¹RA
'RUNDIG SJËNVARP ,ÅTUR ALLT MJÎG VEL ÒT
3  

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

«SKAST KEYPT

KEYPT
& SELT
4IL SÎLU

6ANTAR PL¹SS

%IGUM TIL G¹MA Å ÕMSUM ST¾RÈUM B¾ÈI
EINANGRAÈA OG ËEINANGRAÈA GOTT VERÈ
FREKARI UPPLÕSINGAR ¹ WWWBOSIS EÈA
S 

'¹MAR ËSKAST

 FETA G¹MAR ËSKAST KEYPTIR 5PPL Å S


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

(LJËÈF¾RI

4ÎKUM AÈ OKKUR ALLT SEM VIÈKEMUR
GARÈINUM AUK ALLRAR ALMENNRAR SMÅÈA
VINNU LÎGG HÒSASMÅÈAMEISTARI 6ANIR
MENN SNÎR HANDTÎK 3¾LUGARÈAR S
 

$A #ABO ÖJËÈLAGAGÅTAR POKI OG STILLI
FLAUTA +R 'ÅTARINN 3TËRHÎFÈA
 3ÅMI   WWWGITARINNIS
GITARINN GITARINNIS

4), 3®,5

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

4ÎLVUR
«DÕRAR TÎLVUVIÈGERÈIR

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

$ÎNSK BARNAFÎT TIL SÎLU %J SIKKE LEJ
$ANEF¾ OG .ANOOU HTTPWWWSJO
BERGIS

4), 3®,5

4IL BYGGINGA

/FNAR

µMSIR HLUTIR TIL VEITINGA
REKSTRAR
%RUM MEÈ TIL SÎLU BL¹STURSOFNA
UPPÖVOTTAVÁL LEIRTAU 6ILLEROY 
"OCH BORÈ OG STËLA
.¹NARI UPPLÕSINGAR GEFUR JÒLÅUS
Å S  

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

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

 MAÅ  ,!5'!2$!'52
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&¾ÈUBËTAREFNI
6ILTU LÁTTAST %ÈA ÖYNGJAST ¶Ò GETUR ÖAÈ
MEÈ (ERBALIFE (AFÈU SAMBAND «LÎF 3
  OLSIAR HOTMAILCOM

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

.UDD

'ISTING

6ILTU NUDD  (AFÈU SAMBAND Å SÅMA
 

4IL LEIGU ORLOFSHÒS ¹ «LAFSFIRÈI ¹ GËÈUM
STAÈ VIÈ VATNIÈ 5PPL Å S  

3NYRTING

&YRIR VEIÈIMENN
¥ 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  

6ANTAR ÖIG M¹LARA

!LHLIÈA M¹LNINGARÖJËNUSTA OG MÒRVIÈ
GERÈIR &¹ÈU TILBOÈ TÅMANLEGA FYRIR SUM
ARIÈ 5PPL Å S   (ALLGRÅMUR

"ÒSLËÈAFLUTNINGAR
"ÒSLËÈAGEYMSLA /LIVERS GEYMIR BÒSLËÈ
IR 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 

,AX "LEIKJA '¾S

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

3TEYPUSÎGUN OG
+JARNABORUN *)3 EHF
3TEYPUSÎGUN KJARNABORUN FLJËT
OG GËÈ ÖJËNUSTA 'ERUM FÎST
VERÈTILBOÈ
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

5NGVERSKIR VIZSLU HVOLPAR &R¹B¾RIR
VEIÈI OG FJÎLSKYLDUHUNDAR !ÈEINS TV¾R
TÅKUR EFTIR 4ILBÒNIR TIL AFHENDINGAR 
MAÅ TTBËK FR¹ (2&¥ 3ÅMI  

%RTU AÈ FLYTJA AUSTUR ¹
LAND

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

(ÒSAVIÈHALD

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

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

"ÒSLËÈA FLUTN PÅANË FLUTN OG ALLIR
ALMENNIR FLUTN !UKAMAÈUR EF ËSKAÈ ER
-* FLUTNINGAR 3     

'LERJUNGLUGGAVIÈGERÈIR
-ËÈUHREINSUN GLERJA

(ÒSAVIÈHALD

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

HÚSNÆÐI

®KUKENNSLA

(ÒSN¾ÈI Å BOÈI

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

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

HEIMILIÐ

&LÅSALÎGN MÒRVINNA
M¹LUN SMÅÈI

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


4IL LEIGU  HERB ÅBÒÈ  FM ¹ SV¾ÈI
 MEÈ HÒSGÎGUM FR¹ MEÈ 
 «SKA EFTIR VERÈ TILBOÈI 5PPL MEÈ
NAFNI TILBOÈI OG TRYGGINGU 3ENDIST ¹
HOLMARS SIMNETIS FYRIR ÖRIÈJUDAGINN
 MAÅ
6IÈ ERUM GULLFALLEGIR  VIKNA "OXER
HVOLPAR RAKKAR BËLUSETTIR ÎRMERKT
IR ORMAHREINSAÈIR M¾TTBËK FR¹
¥SHUNDUM OG MEÈ TRYGGINGU FR¹ 6¥3
6IÈ ËSKUM EFTIR GËÈU HEIMILLI 6ERÈ 
Ö 3KIPTI KOMA TIL GREINA ¹ BÅL 5PPL Å S
  'UÈLAUGUR

(ÒSGÎGN

4IL LEIGU SNYRTILEG  FM  HERB ÅBÒÈ Å
 6ERÈ  ÖÒS )NNIFALIÈ RAFMAGN HITI
OG HÒSSJËÈUR 5PPLS

(ÎNNUN ¹ ELDVARNARVEGGJUM 5PPL Å S
 

 (ERB ÅBÒÈ TIL LEIGU Å 'RAFARVOGI 5PPL
UM FJÎLSKYLDUHAGI SENDIST ¹ CGTMS
HOTMAILCOM

WWWSUMARHUSATHJON
USTANIS

 (ERB ÅBÒÈ M BÅLSKÒR TIL LEIGU Å
VESTURB +ËPAVOGS %INUNGIS REGLUSAMIR
OG REYKLAUSIR KOMA TIL GREINA 5PPL Å S
 

&ÁLÎG OG EINSTAKLINGAR (AFIÈ EKKI
¹HYGGJUR AF SUMARHÒSINU VIÈ SKULUM
SJ¹ UM ÖAÈ 4D SËLPALLAR M¹LUN SL¹TTUR
ÖRIF OFL 3  
4ÎKUM AÈ OKKUR ALLT VIÈHALD HÒSA SS
MÒRUN M¹LUN FLOTUN GLERJUN RENNUR
NIÈURFÎLL BLIKK OFL 5PPL Å S  

-ÒRVIÈGERÈIR TRÎPPUR OG
M¹LUN

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

-¹LARI GETUR B¾TT VIÈ SIG

VERKEFNUM Å M¹LNINGAVINNU 3 


$ULSPEKI HEILUN
(EILUN FYRIRB¾NIR R¹ÈGJÎF SLÎKUN
«LAFUR 4HORARENSEN L¾KNAMIÈILL 3 


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

3TÅNA ,ËA 3P¹MIÈILL

4ARROT OG DRAUMR¹ÈNINGAR ,EIÈSÎGN UM
¹STIR VIÈSKIPTI OG FJ¹RM¹L 3ÅMI  
 KRMÅN HJ¹ 3ÅMANUM 'EYMIÈ
ÖESSA AUGLÕSINGU
3P¹SÅMINN   3TJÎRNUSP¹ 4AROT
RSSP¹ $RAUMR¹ÈNINGAR ¹ST OG PENING
AR !NDLEG HJ¹LP 4RÒNAÈUR

3P¹SÅMI $ADDÕAR 


!LLAN DAGINN ALLA DAGA

 

3ÅMASP¹

6)3!%52/   KR MÅN EÈA STAÈGR
&AST VERÈ /PIÈ VIRKA DAGA   HELGAR
 
(EILUN EÈA SP¹ TÅMAPANTANIR Å SÅMA
 *ENNÕ VARÈVEITIÈ
AUGL

(ÒSN¾ÈI ËSKAST
TIL SÎLU  LASYBOY STËLAR Å MJÎG GËÈU
STANDI 6ERÈÖKR STYKKIÈ
4IL SÎLU VEGNA FLUTNINGS FALLEGT LEÈUR
SËFASETT SËFABORÈ  ANTIK SK¹PAR STËLL
BORÈSTOFUBORÈ  STËLAR 5PPL Å S 


-ASSAGE 4EL   -ARIA 

-ÒRARAR
-ÒRVIÈGERÈIR FLÅSALAGNIR ARINHLEÈSLUR
-ÒRARAMEISTARI 5PPL Å S   
 

3P¹DËMAR

4IL
SÎLU
LÅTIÈ
NOTUÈ
KOJA
H L BR M
UNDIRRÕMIH
 %R M SKRIFBORÈI UNDIR OG FATA
SK¹PURH BR D GETUR FYLGT 3
 
4IL SÎLU 1UEEN SIZE RÒM 6ERÈ  ÖÒS
5PPL Å S 

4IL SÎLU MA BARNAKERRA ËNOTAÈUR FATN
FATASK¹PUR SKÅÈI VINYLPLÎTUR OG GEISLAD
TJAKKUR B¾KUR OFL KR  

'EFINS VEGNA FLUTTNINGA ÅSSK¹PUR FRYSTI
KISTA FISKABÒR FËTANUDDT¾KI OG HAMST
UR Å BÒRI 5PPL Å S  

 ¹RA KARLMAÈUR ËSKAR EFTIR   HERB
ÅBÒÈ TIL LEIGU 'REIÈSLUGETA   ÖÒS
(ELST LANGTÅMALEIGA ER REGLUSAMUR
4RAUSTAR GREISLUR 5PPL Å S  
 M¹N PAPILLON TÅK TIL SÎLU AÈEINS EIN
EFTIR ÒR GOTINU 3PRAUTUÈ OG ÎRMERKT
TTBËK FYLGIR FR¹ ¥SHUNDUM 3 


3UMARBÒSTAÈIR

6EGNA BREYTTRA AÈST¾ÈNA ER YNDISLEG
 M¹NAÈA 'OLDEN ,ABRADOR 2ETRIVER
TÅK TIL SÎLU 6ERÈ  ÖÒS 5PPL Å S 

9NDISLEGAN M¹N 3HEFF,ABRAD¥SL
HUND ËSKAR EFTIR NÕJU HEIMILI 5PPL

&ALLEGA BLENDINGSTÅK FAÈIR ENSKUR SETT
ER MËÈIR BOXER OFL VANTAR GOTT HEIM
ILI (EFUR AÈ ÎLLUM LÅKINDUM VEIÈIEÈLI
5PPLÕSINGAR VEITTAR Å SÅMA  
5PPRENANDI MINKAHUNDAR 4IL SÎLU
TÅKUR AF GËÈU MINKAHUNDAKINI UPPL
HUBERTUS SIMNETIS

4IL SÎLU M SUMARBÒSTAÈUR 3TENDUR ¹
2EYKJAVÎLLUM 2EYKHOLTI !RATUNGU 'OTT
HEILS¹RS HÒS MEÈ HITAVEITU STËRUM PALLI
HEITUM POTTI POTTASTÕRINGU OG FR¹B¾RU
ÒTSÕNI 5PPL Å SÅMA  GÒST

4IL SÎLU LITLIR OG FALLEGIR #HIHUAHUA HVOLP
AR 5PPL Å S  

$ÕRAHALD

4IL SÎLU GULLFALLEGIR HREINR¾KTAÈIR
#HIHUAHUA HVOLPAR 5PPL Å S  
3¾TIR  VIKNA GAMLIR KASSAVANIR KETLINGAR
F¹ST GEFINS 5PPL Å S  

(EILSUVÎRUR

(REINR¾KTAÈUR  M¹NAÈA ENSKUR 3ETTER
ÎRMERKTUR OG SPRAUTAÈUR TIL SÎLU MEÈ
BÒRI OG RÒMI ¹  ÖÒS 3   
 

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     
RANGUR MEÈ (ERBALIFE Å  ¹R +AUPAUKI
Å MAÅ WWWLIFSSTILLIS %DDA "ORG S 


 ¹RA ++ ËSKAR EFTIR LÅTILLI SNYRTILEGRI ÅBÒÈ
TI LEIGU Å   EÈA  LAUS SEM
FYRST 6ERÈHUGMYND CA  M¹N
UÈI %INNIG H¾GT AÈ BORGA FYRIRFRAM 3

 ¹RA REGLUSÎM OG REYKLAUS KVK ËSKAR
EFTIR LEIGUÅBÒÈ FR¹ JÒNÅ SEPT MIÈ
SV¾ÈIS Å 2VK %R AÈ FLYTJA HEIM ÒR
H¹SKËLAN¹MI % MAIL GUSGUDJM STU
DENTGUSE

,EÈURSËFASETT     ÖÒS  NÕLEG
"EAUTY SLEEP RÒM  CM SVEFN OG
HEILSA  ÖÒS STK STËRT 3ONY TV MEÈ
FLÎTUM SKJ¹  ÖÒSS  

'EFINS

HEILSA

(REINR¾KTAÈUR 7EIMARANER HVOLPUR TIL
SÎLU 4ILB TIL AFH 5PPL Å S  
  

.ÕR LJËSBL¹R TUNGUSËFI ÒR (ÒSGAGNAHÎLLINI
KOSTAR NÕR Ö &¾ST ¹ AÈEINS Ö STGR
3ÅMI  

(EIMILIÈ
.UDD

 HERBERGJA FALLEG ÅBÒÈ TIL LEIGU Å KËP
,AUS STRAX S   EÈA KHAX
HIVEIS
4IL LEIGU  HERB ÅBÒÈHERB ¹ SV¾ÈI 
MEÈ HÒSGÎGNUM FR¹  TIL 
4ILBOÈ SENDIST ¹ LINDASMARI YAHOO
COM S

%LDVARNARVEGGIR

6ERKFAG EHF

HERB FM KJÅB Å (LÅÈUNUM TIL LEIGU
Ö M¹N M HITA RAFMAGN HÒSSJ S
 

µMISLEGT
(AVANESE (VOLPAR TILBÒNIR TIL AFH SJ¹
MYNDIR ¹ WWWBOLIIS TTBËK FR¹ (2&¥
3  OG 

 ¹RA ÅSLENSK STELPA TEKUR AÈ SÁR ÖRIF
¹ HEIMILUM HVORT SEM UM ER AÈ R¾ÈA
EITT SKIPTI EÈA FLEIRI PANTANIR Å SÅMA
 

3UMARHÒS TIL SÎLU

.¹NAST FULLBÒIÈ HEILS¹RSHÒS TILB TIL
FLUTNINGS  M
 M SVEFNLOFT
!4( 3ÁRSTAKL VANDAÈ HÒS KL¾TT GIPSI ¹
VEGGJUM OG HVÅTTUÈUM PANIL Å LOFTUM
&ALLEGAR INNRÁTTINGAR (ÒSIÈ VERÈUR TIL
SÕNIS FYRIR ¹HUGASAMA KAUPENDUR MILLI
 OG  SUNNUD  MAÅ OG ¹ ÎÈRUM
TÅMUM EFTIR SAMKOMULAGI 5PPL 0ÁTUR
  "IRGIR  

,!5'!2$!'52  MAÅ 



!46)..!

3-!5',µ3).'!2
4IL SÎLU  FM EIGNARLAND ¹
3UÈURLANDI  KM AUSTAN FR¹ 3ELFOSSI
5PPL Å S  

$ÒKÖAK ËSKAR EFTIR MÎNNUM Å VINNU Å
SUMAR -IKIL VINNA FRAMUNDAN 5PPL
GEFUR 3TEF¹N Å SÅMA    (JÎRTUR
Å SÅMA  

'L¾SILEGUR NÕ UPPGERÈUR SUMARBÒÈ
STAÈUR Å LANDI (ALLKELSHËLA 'RÅMSNESI
EINS HEKTARA LEIGULËÈ TIL  ¹RA FM
!UK FM SVEFNPL 3JËN ER SÎGU RÅKARI
6ERÈ  M 3     

3B VEITNIGAR AUGLÕSA EFTIR BËKARA FR¹
 TIL  VIRKA DAGA 5PPLÕSINGAR Å
SÅMA  )NGIBERGUR
'RÎFUMENN 6ANTAR MANN ¹  TONNA
BELTAVÁL OG  TONNA HJËLASKËFLU 3 


!TVINNUHÒSN¾ÈI
«SKA EFTIR   FM IÈNAÈARHÒSN¾ÈI
(EF MEÈM¾LI OG GET GREITT FYRIRFRAM
GREIÈSLU EF MEÈ ÖARF %R Å SÅMA 
 3TEF¹N

'EYMSLUHÒSN¾ÈI
«SKA EFTIR ËDÕRU GEYMSLUHÒSN¾ÈI FYRIR
CA   ÖÒSM¹N (ELST ¹ 3ELTJARNARNESI
EÈA Å N¹GRENNI 3  

'ISTING
'ISTIHEIMILI (ALLDËRU (VIDOVRE+ÎBEN
«DÕR OG GËÈ GISTING WWWGISTIHEIMILID
DK   
#ANAL (ËTEL "¾JARHRAUNI  (AFNAFIRÈI
3ÁRTILBOÈ ÒT MAÅ  MANNA STÒDÅË 
KR %INSMANS STÒDÅË  KR 3ÅMI 
 EÈA CANAL HOTELCOM

®RYGGISG¾SLAN EHF ËSKAR
EFTIR STARFSFËLKI

6ANTAR ÖIG VINNU

/KKUR VANTAR HRESST FËLK Å SAL ELDHÒS
OG UPPVASK +VÎLD OG HELGARVINNA
5MSËKNIR LIGGJA FRAMMI Å 3KIPHOLTI 
5PPLÕSINGAR GEFUR (AUKUR Å S  
  

(¹RGREIÈSLUNEMI 
(¹RGREIÈSLUNEMI ¹ ÖRIÈJA ¹RI
ËSKAR EFTIR AÈ KOMAST AÈ ¹ STOFU
Å SUMAR MAÅ JÒNÅ OG JÒLÅ %R
MJÎG DUGLEG OG SAMVISKUSÎM
5PPL Å S   ¶ËRA

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

«SKUM EFTIR AÈ R¹ÈA VÁLVIRKJA
OG J¹RNIÈNAÈARMENN 4ÎKUM VIÈ
NEMUM
5PPLÕSINGAR Å SÅMA   
 

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

%RT ÖÒ SNYRTIFR¾ÈINGUR

3NYRTISTOFAN -IST ËSKAR EFTIR SNYRTIFR¾È
INGI &ULLT STARF EÈA HLUTASTARF 5PPL Å S
    
0RACOWNIK DO HOTELU  0OSZUKUJEMY
OSOBY DO SPRZATANIA I PRZYGOTOWYW
ANIA SNIADAN W HOTELU W +ËPAVOGUR
)NFORMACJE POD TELEFONEM  
6ANTAR TRÁSMIÈ SEM GETUR VERIÈ MEÈ
MANNAFORR¹È TIL STARFA VIÈ HÒSAVIÈGERÈIR
OFL 'ËÈ LAUN FYRIR RÁTTAN AÈILA 3 


3TARFSFËLK Å 'ARÈVINNU

TILKYNNINGAR
µMISLEGT

!TVINNA Å BOÈI

«SKUM EFTIR AÈ R¹ÈA BÅLSTJËRA ¹
G¹MABÅL OG VÎRUBÅL
5PPL Å S   +AREL OG
  ¶ËRARINN

*ARÈKRAFTUR EHF
4¾KJAMENN

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

STARFSMANNAMIÐLUN

HAFNARGATA 90• 230 REYKJANESBÆR • WWW.VOOT.IS

Voot starfsmannamiðlun hefur
milligöngu um að útvega innlenda
sem erlenda starfsmenn fyrir ýmsar
greinar atvinnulífsins

STARFSMANNAMIÐLUN

HAFNARGATA 90• 230 REYKJANESBÆR • WWW.VOOT.IS

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

%INKAM¹L

4ËNLISTARKENNARAR ËSKAST

«SKUM EFTIR DULEGUM OG SAMVISKU
SÎMUM MÎNNUM VÎNUM J¹RNSMÅÈI
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

4ËNLISTARSKËLI 2ANG¾INGA ËSKAR EFTIR TËNLISTARKENNURUM ER
GETA HAÙÈ STÎRF N¾STA HAUST

3TÕRIMANN OG ANNAN VÁLSTJËRA VANTAR ¹
T¾PLEGA  TONNA NETA OG DRAGNOTA
B¹T SEM GERÈUR ER ÒT FR¹ 3UÈURNESJUM
5PPL Å S  

«SKAÈ ER EFTIR ¹HUGASÎMUM KENNURUM TIL KENNSLU ¹ PÅANË
SÎNG FORSKËLA OG TËNFR¾ÈIGREINAKENNSLU

6ÎRUBÅLSSTJËRI ËSKAST

.Ò ER RÁTTI TÅMINN TIL AÈ BREYTA
TIL

SÍMI 581 2222

«SKA EFTIR STARFSKRÎFTUM Å GARÈSL¹TT OG
UMHIRÈU 5PPL Å S   'ARÈLÅF

6ANTAR BÅLSSTJËRA ¹ ÎXLA VÎRUBÅL OG
KRËKABÅL ÖARF EKKI AÈ VERA VANUR 5PPL Å
S    ABLTAK VORTEXIS

STARFIS

Er starfsmannaleiga ekki rétta
lausnin fyrir þig? Hafðu samband.

SÍMI 581 2222

%NGAR SKULDIR (¾RRI
TEKJUR

*¹RNSMÅÈI

*ARÈKRAFTUR EHF
-EIRAPRËFSBÅLSTJËRAR

Voot starfsmannamiðlun hefur
milligöngu um að útvega innlenda
sem erlenda starfsmenn fyrir ýmsar
greinar atvinnulífsins

Er starfsmannaleiga ekki rétta
lausnin fyrir þig? Hafðu samband.

6ANAN FJËSA OG HESTAMANN VANTAR Å
SVEIT 5PPL Å S  

ATVINNA

VANTAR ÞIG VANA
IÐNAÐARMENN?

VANTAR ÞIG PÍPULAGNINGARMENN?

«SKA EFTIR SMIÈ EÈA VÎNUM MANNI Å
VINNU SEM FYRST 5PPL Å S  

"R¹ÈVANTAR STARFSMANN

*¹RNIÈNAÈARMENN

!TVINNA ËSKAST

«SKA EFTIR AÈ R¹ÈA BÅLAM¹LARA BÅLA
SMIÈ OG AÈSTOÈARMENN 2ÁTT HJ¹ *ËA Å
-OSFELLSB¾ 5PPL Å S  

«SKUM EFTIR LIÈLEGUM VÁLAMANNI
¹ BELTAVÁL OG HJËLAVÁL
5PPL Å S   +AREL OG
  ¶ËRARINN

 ¹RA KARLMAÈUR VILL GJARNAN KOMAST
Å KYNNI VIÈ KONU YNGRI EN  ¹RA FR¹
AUSTUR EVRËPU MEÈ N¹INN EÈA FÁLAGSLEG
KYNNI Å HUGA 3VÎR SENDIST TIL FRÁTTABLAÈS
INS FYRIR  MERKT ,OVE FOR EVER

&!34%)'.)2

3TARFSSV¾ÈI 4ËNLISTARSKËLA 2ANG¾INGA ER 2ANG¹RVALLASÕSLA
OG KENNT ER ¹ ÖREMUR STÎÈUM Å SÕSLUNNI ÖE (VOLSVELLI
(ELLU OG ,AUGALANDI
-JÎG GËÈ AÈSTAÈA Å ALLA STAÈI FYRIR FJÎLSKYLDUFËLK AÈ BÒA
¹ ÖESSU SV¾ÈI OG EINUNGIS Å UM  KM FJARL¾GÈ FR¹
2EYKJAVÅK
.¹NARI UPPLÕSINGAR GEFUR SKËLASTJËRI SKËLANS ,¹SZLË #ZENEK
Å SÅMA   OG ¹ NETFANGI TONRANG ISMENNTIS

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

4IL SÎLU ER EIGNIN
"ÎGGVISSTAÈIR VIÈ $ALVÅK

6EITINGAHÒSIÈ
.INGS (LÅÈARSM¹RA
3UÈURLANDSBRAUT 
3TËRHÎFÈA

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

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

3-)¨)2
"YGGINGARFÁLAG 'YLFA OG 'UNNARS HF ËSKAR EFTIR
TRÁSMIÈUM Å INNIVINNU MIKIL VINNA FRAMUNDAN

5PPLÕSINGAR GEFUR 4ORÙ Å SÅMA  
.¹NARI UPPLÕSINGAR ¹ SKRIFSTOFU Å SÅMA   OG
'UNNAR Å SÅMA   OG 'UÈJËN Å SÅMA  
%RTU HRESS STUNDVÅS OG
¹TTU BÅL ,ANGAR ÖIG AÈ
VINNA ¹ STAÈ ÖAR SEM
GAMAN ER Å VINNUNNI

(J¹ OKKUR ER VIRKT STARFSMANNAFÁLAG OG GËÈUR AÈBÒNAÈUR
6IÈ LEITUM EFTIR FËLKI ¹ ÎLLUM ALDRI

%F SVO ER Ö¹ LANGAR OKKUR AÈ F¹
ÖIG Å VINNU 6EGNA MIKILLA ANNA
ÖURFUM VIÈ AÈ B¾TA VIÈ NOKKR
UM SENDLUM 6IÈ BJËÈUM UPP¹
SVEIGJANLEGAN VINNUTÅMA ENGIN
N¾TURVINNA  3TARFIÈ HENTAR
B¾ÈI STELPUM OG STR¹KUM
%F ÖETTA ER STARF SEM G¾TI
HENTAÈ ÖÁR HAFÈU Ö¹ SAMBAND
VIÈ -ARÅU Å SÅMA  
EÈA SENDU EMAIL ¹ JUSTEAT
JUSTEATIS

STJARNAN

RE/MAX Stjarnan kynnir tvö sumarhús
að Lambholti 10 og 12

Opið hús í dag kl. 15-17

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

6EITINGAHÒSIÈ
,¾KJARBREKKA
,¾KJARBREKKA ËSKAR EFTIR
AÈSTOÈAFËLKI Å VEITINGASAL UM
KVÎLD OG HELGAR 2EYNSLA ER
KOSTUR EN EKKI SKILYRÈI +ENNSLA
Å FRAMKOMU OG VINNUBRÎGÈUM
FYRIR ËVANA
!LLAR UPPLÕSINGAR ERU VEITTAR ¹
STAÈNUM ¹ MILLI KLUKKAN 
 EÈA Å SÅMA  

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

3ÅMADÎMUR ËSKAST

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

Vandað heilsárshús í landi
Hæðarenda í Grímsnes- og
Grafningshreppi á eins hektara
eignarlóð 91,5 fm. Skilast fullbúið að utan án verandar. Fjarri
umferð á friðsælum stað með
góðu útsýni til Ingólfsfjalls,
Heklu og Eyjafjallajökuls. Hægt er að fá húsin afhent við kaupsamning
og byrja að njóta þess í sumar að vera í sínu eigin sumarhúsi í fallegu
veðri í hjarta suðurlands.
Leiðarvísir: Keyra eftir vegi nr. 35 Biskupstungnabraut. Fara inn á veg nr. 351
Búrfellsveg. Keyra framhjá Hitaveitu, þegar komið að Hæðarenda skal fylgja eftir
RE/MAX merkingu. RE/MAX fána. Frá Þingvallavegi nr. 36. Fara inn á veg nr. 351
Búrfellsveg við Ásgarðsland. Fara fram hjá kirkjunni við Búrfell. Þegar komið að
Hæðarenda skal fylgja eftir RE/MAX merkingu. RE/MAX fána.
Takið auglýsinguna með ykkur.

$JARFAR UPPTÎKUR ËSKAST

A;È/C5:A7<5/@4@pBB/0:/A7<A
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@
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7A

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

6ANTAR STRAX

«SKUM EFTIR DUGLEGU FËLKI Å GARÈVINNU
¹ ALDRINUM   ¹RA 3TUNDVÅSI OG
¹REIÈANLEIKI SKILYRÈI 5MSËKNIR ¹ WWW
GARDLISTIS

Björn S Ingólfsson. Sölufulltr.
S 8600-299, bjorn@remax.is

Björgvin Pétursson. Sölufulltr.
S 8200-747, bjorgvin@remax.is

Rúnar S Gíslason. Hdl og
löggildur fasteignasali.
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Skynjaði aldrei neina hættu
Jón Björnsson rithöfundur hjólaði frá Trabzon í
Tyrklandi eftir Svartahafsströndinni til Georgíu
og svo gegnum miðja Georgíu alla leið niður til
Bakú í Aserbadsjan í vor. Þetta var einn leggur af
þremur á ferðalagi hans eftir Silkileiðinni til Kína.
Guðrún Helga Sigurðardóttir fékk Jón til að segja
ferðasöguna.

J

ón lagði af stað um miðjan apríl og hjólaði fyrir
neðan te- og tóbaksbrekkurnar við Svartahafið yfir
landamærin til Georgíu og alla leið til Batumi
í Adsjaríu, héraðs í Georgíu. Batumi tilheyrir Adsjaríu sem frá
fornu fari hefur sérstöðu, meðal
annars vegna þess að Adsjaría
hélt sjálfstæði sínu á Sovéttímanum. „Þegar Georgía fékk sjálfstæði reyndi höfðingi í Adsjaríu að hnupla svæðinu og gera það
sjálfstætt. Hann var nánast búinn
að loka landamærunum en aldrei
kom til neinna átaka við Georgíumenn. Árið 2005 lét núverandi forseti Georgíu reyna á hvort opnað
yrði fyrir sér á landamærunum og
það var gert. Adsjaría er hluti af
Georgíu en vill gjarnan láta eins
og hún sé það ekki. Í bæklingum
sem maður fær á landamærunum
stendur að Adsjaría sé ekki hluti
af Georgíu,“ segir Jón.

(UNDARNIR HISSA OG ERGILEGIR
Jón gisti í Batumi eina nótt, hélt
áfram til Poti og þaðan til Kutaisi sem er inni í landi. Leiðin lá um
gróðursælan dal sem upphaflega
var ársléttan um Rioni-fljótið en

hefur nokkru sinni gist á – og hefur
þó gífurlega reynslu af vondum
hótelum. „Í þessum löndum eru
gömlu Intourist-hótelin í opinberri
eigu og gjarnan notuð undir flóttafólk en nokkur herbergi leigð út
til að standa undir lágmarkskostnaði. Hótelið var ískalt, engin kynding og ekki rennandi vatn. Baðkerið var fullt af vatni og maður
gat hellt úr fötu til að þvo sér og
sturta niður. Ég var blautur og aðstæðurnar ömurlegar.“

+ËKFLASKA MEÈ VODKA
Morguninn eftir skein sólin og
Jóni hlýnaði. Hann flutti sig til
gamallar konu sem leigði út herbergi. „Hún hugsaði um mig eins
og barn. Ég hálf veðurtepptist
því að hretið hélt áfram og ég átti
fyrir höndum að fara yfir skarð í
þúsund metra hæð svo að ég beið
í nokkra daga. Jón rifjar upp að
gamla konan hafi komið með kókflösku í gleri ýmist fulla eða hálffulla af sextíu prósenta vodka með
matnum. „Ég fann aldrei út hvort
henni sýndist að mér væri alltaf
kalt eða hvort ástæðan væri einhver önnur. Ég vissi heldur aldrei
hvers vegna flaskan var stundum
full og stundum hálf,“ segir hann,

$!.3!  -),,) (/,.! b¡G SKYNJAÈI ALDREI NEINA H¾TTU NEMA HELVÅTIS HUND
ANA OG SVO BÅLANA Å 'EORGÅU m SEGIR *ËN "JÎRNSSON RITHÎFUNDUR b'EORGÅUMENN
ERU SNILLINGAR Å AKSTRI OG VANIR AÈ DANSA ¹ MILLI HOLNAm (ÁR SÁST HANN R¾ÈA
M¹LIN VIÈ NOKKRA !SERA
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N &ERÈALAG *ËNS
*ËN "JÎRNSSON LAGÈI AF STAÈ Å 4YRK
LANDI  APRÅL OG HJËLAÈI EFTIR
STRÎNDINNI TIL 0OTI HÁLT ÖAÈAN INN Å
LAND FËR TIL 4ÅBLISI HÎFUÈBORGAR 'E
ORGÅU OG VAR KOMINN TIL "AKÒ 
MAÅ (ANN ¾TLAÈI AÈ FARA ALLA LEIÈ
TIL 4ÒRKMENISTANS EN FÁKK EKKI VEGA
BRÁFS¹RITUN Å !SERBAÅDSJAN ÖAR SEM
4ÒRKMENAR HAFA LOKAÈ SENDIR¹È
INU ÖAR
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Þetta var því eiginlega val um
að vera étinn af hundi eða deyja
úr hjartaslagi.
er núna mikill ávaxtagarður. „Ég
hafði verið í þokkalegu veðri þegar
það kom hret á leiðinni til Kutaisi
í kringum 20. apríl. Það hafði ekkert snjóað í Georgíu nema á fjöllum í allan vetur en þarna fór hitinn niður í þrjú til fjögur stig með
rigningu og snjókomu á fjöllum,“
segir hann.
Daginn sem hann fór frá Puti til
Kutaisi var „mikill hremmingadagur. Eitt aðaláhyggjuefni hjólreiðamanna eru hundar. Ef hjólreiðamennirnir eru með kerru í
löndum sem ekki er mikið hjólað í
verða hundarnir hissa og ergilegir,“ segir Jón og kveðst hafa tvær
kenningar um hunda, að 900. hver
hundur bíti og að hundar hlaupi á
25 kílómetra hraða. „Síðast var ég
bitinn í Póllandi og þarna kom að
því aftur. Þetta var ekki alvarlegt
bit en ég þurfti að gera ráðstafanir til að sótthreinsa sárið,“ heldur
hann áfram.

"AÈKERIÈ FULLT AF VATNI
„Þegar ég kom inn í Kutaisi, sem
er næststærsta borgin í Georgíu,
byrjaði að rigna og kólna. Kutaisi ber þess merki að vera næst
Abkasíu, sem reif sig lausa frá
Georgíu eftir sjálfstæðið frá Sovétríkjunum, því að þar er mikið
af flóttamönnum frá Abkasíu og
borgin ber þess merki að búa við
minni efni en Tbilisi. Í mígandi
rigningu og skítakulda er hættulegt að hjóla. Göturnar eru ekki
góðar í Georgíu, ekki síst vegna
þess að menn eiga til að gleyma
því að setja hlemma ofan á göturæsin. Ég var að koma inn í þennan
bæ og var orðinn eitthvað óaðgætinn, farinn að hugsa um að finna
hótel, þegar ég hjóla yfir poll. Ég
veit ekkert hvað var í botninum á
pollinum en ég datt allt í einu fram
yfir mig, hjólið brotnaði og ég lá
flatur á götunni og var búinn að
meiða mig,“ segir hann.
Jón reis framlágur upp úr drullunni með brotið hjól og reyndi
að flýta sér á hótel. Honum gekk
hálfilla að finna hótel og lenti að
lokum á versta hóteli sem hann

„en þetta var mjög fróm kona
og engan veginn að hún væri að
steypa mér í óreglu.“
Jón notaði tímann í Kutaisi til
að skoða ýmsar menningarminjar, Gelati-klaustur og virðulegar og fallegar krosskirkjur. Hann
tók á endanum bíl yfir skarðið og hjólaði svo alla leið til
Gori, fæðingarbæjar Stalíns. Í Gori hafa Georgíumenn reist hof yfir húsið
sem Stalín fæddist í. Jón
kom einnig við í Mskreta
rétt hjá Tbilisi þar sem
skikkja krists er grafin. „Nunna ein komst
yfir skikkjuna og hún
festist við hana. Það var
ekki hægt að ná skikkjunni
af nunnunni þegar hún dó
þannig að skikkjan var grafin
með henni,“ segir hann.

(LAUPA HRAÈAR Å !SERBAÅDSJAN
Ferðinni var svo haldið áfram til
höfuðborgarinnar Tíblisi sem er
blanda af austurlenskri og evrópskri borg. Eftir nokkurra daga
stopp hélt hann áleiðis til Aserbaídsjan og fór yfir landamærin við
Lagodeki og Balakan og hjólaði
undir háum og fögrum Kákasusveggnum áleiðis niður frjósaman
dalinn til Zagatala. Fljótlega eftir
komuna til Aserbaídsjan brást
önnur kenning hans um hunda því
að hundar í Aserbaídsjan eru afar
grimmir og hlaupa á þrjátíu og
fimm kílómetra hraða.
„Þetta er alvarlegt mál því það
er hrikalega erfitt að koma hjólinu
upp í 25 kílómetra hraða í brekku
og losa sig þannig við hundana,
hvað þá 35 kílómetra hraða. Þetta
var því eiginlega val um að vera
étinn af hundi eða deyja úr hjartaslagi.“
Jón segist sárasjaldan hafa séð
hjólreiðamenn í Aserbaídsjan.
Hann hafi skorið sig úr umhverfinu og því hafi hann lent í sjónvarpsviðtölum. „Aserum fannst
ég ofboðslega skrýtinn. Þeim
fannst í fyrsta lagi skrýtið að ég
skyldi ferðast á hjóli. Í öðru lagi
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fannst þeim undarlegt að ég byggi
á hótelum úr því að ég væri svona
blankur að ég þyrfti að ferðast á
hjóli. Í þriðja lagi fannst þeim
hrikalega skrýtið að ég skyldi vera
sextíu ára. Þeir áttu við mig viðtöl
um þessi undur öll,“ segir hann.
Jón hitti íslenska ferðamenn
undir fararstjórn Jóhönnu Kristjónsdóttur sem færðu honum varadekk að heiman og hélt svo áfram
ferðinni niður til höfuðborgarinnar Bakú sem á sér gamla og merkilega sögu. Bakú er olíuborg, fyrir
hundrað árum kom helmingurinn
af allri olíu heimsins þaðan og hún
er einn mengaðasti staður heims.
„Ef þú stingur niður tánni þá gýs
upp olía nánast alls staðar. Alls
staðar er olíulykt og hráolíubrák,“
segir hann.
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5NAÈSLEGT AÈ SJ¹
Í Bakú varð Jón að láta staðar
numið. Hann hafði fengið upplýsingar um að sendiráð Túrkmena
væri opið en það reyndist rangt
og því gat hann ekki fengið vegabréfsáritun yfir til Túrkmenistan. Næsta vor bíður hans því það
verkefni að fara aftur til Bakú,
taka þaðan ferju yfir til Túrkmenistan og hjóla síðan sem leið liggur
í gegnum Túrkmenistan til Kirgisistan og alla leið til Kína.
Spurður um hvað hafi verið lærdómsríkast á ferðalaginu segir
Jón að hvergi hafi honum þótt fólk
verða eins hissa á sér og í Aserbaídsjan. Þó hafi eitt atvik komið
upp í Austur-Tyrklandi þegar hann
var þar eitt sinn á ferð með félaga
sínum. „Við komum hjólandi inn í
þorp og hittum þorpsfíflið. Hann

&2¡44!",!¨)¨+2)34¥.

tók okkur greinilega sem árás á
sína stöðu. En í Aserbaídsjan þótti
ég mjög framandi og vakti mikla
athygli. Aserar eru dálítið áleitnir og forvitnir, mjög vingjarnlegir og afskaplega hissa og komu
gjarnan og vildu forvitnast. Þetta
er mjög yndislegt fólk en fátækt.
Ég skynjaði aldrei neina hættu
nema helvítis hundana og svo bílana í Georgíu,“ segir hann og útskýrir.
„Georgíumenn eru snillingar
í akstri og vanir að dansa á milli
holna sem eru ekki neinar venjulegar holur því að það sést ekki
einu sinni til botns í þeim. Þeir
keyra mikið á gömlum moskvitsum, fara um á ofsahraða og sveigja
á milli holna og þegar þeir mæta
öðrum bílum. Þetta var unaðslegt
að sjá, nánast eins og ballett.“
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TOSHIBA SATELLITE P100-356
Intel® Core 2 Duo T5200
17” WXGA HB TrueBrite
- Upplausn 1440 x 900
Intel 945GM 128MB
1GB DDR Minni (Mest 4GB)
100GB SATA S.M.A.R.T Harður diskur
DVD skrifari Dual Layer
WiFi LAN Intel 3945ABG
Kortalesari 5 - 1
Harman Kardon® hátalarar
SRS® TruSurround XT™ System og SRS® WOW
IEEE 1394 - DV Ready
DVI, 3xUSB2, S-Video tengi
HD to go - mobile High Definition viewing
Rafhlöðuending 3:00 (Mobile Mark™)
Microsoft® Windows® Vista Premium
2 ára alþjóðleg ábyrgð á vinnu og varahlutum

Intel Core 2 Duo
CÅ_VhiV[Vgiakji¨`c^c[g{>ciZa#HigVj`^c
V[`VhiV"\ZiV!aZc\g^gV[]aÂjZcY^c\d\
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Intel 945GM skjákort

1GB Vinnsluminni
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Windows Vista Premium
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TFD-1903
19” LCD sjónvarp m/ innbyggðum DVD spilara
1440x900
Svartími 8ms
1:500 kontrast
250CD/M2 birta
CD, CD-R/RW, DVD-R/RW, DVD+R/RW
MP3, JPEG, VCD, SVCD, MPEG4
Textavarp
Fjarstýring
Scart tengi / A/V tengi
VGA tengi / S-Video tengi

*#%%%`gcV\_V[V"
Wg[jeeegZciVgV
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8ms svartími
Hröð og skörp mynd fyrir
krefjandi efni eins og
hasarmyndir og fótbolta.
Innbyggður DVD spilari
Spilar CD, CD-R/RW, DVD-R/
RW, DVD+R/RW MP3, JPEG,
VCD, SVCD, MPEG4.

49.999
Ï76GC6>"Á

=
TFD-1503
15” LCD sjónvarp m/ innbyggðum DVD spilara
1024x768
1:500 kontrast
250CD/M2 birta
CD, CD-R/RW, DVD-R/RW, DVD+R/RW
MP3, JPEG, VCD, SVCD, MPEG4
Textavarp
Fjarstýring
Scart tengi / A/V tengi
VGA tengi / S-Video tengi
Vesa 75 standard

(#

<

5.097*

&*¹

2.834**

8ms svartími
Hröð og skörp mynd fyrir
krefjandi efni eins og
hasarmyndir og fótbolta.
Innbyggður DVD spilari
Spilar CD, CD-R/RW, DVD-R/
RW, DVD+R/RW MP3, JPEG,
VCD, SVCD, MPEG4.

39.999

4.118*

* tilboð gildir aðeins á auglýstum tölvum
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Stjórnarsamstarf
í 4400 daga
Önnur ríkisstjórn Davíðs Oddssonar tók við stjórnartaumunum á Íslandi 23. apríl 1995. Þá hófst stjórnarsamstarf Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks sem staðið
hefur í rúm tólf ár, lengur en samstarf þeirra átján
stjórna sem hafa setið á lýðveldistímanum. Þrír forsætisráðherrar hafa leitt samstarfið og 27 einstaklingar hafa
gegnt ráðherraembætti í fimm ríkisstjórnum. Svavar
Hávarðsson og Salvar Þór Sigurðarson litu til baka á
samstarf sem var árangursríkt að margra mati en jafnframt umdeilt.
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(ALLDËR SGRÅMSSON  DAGAR 5TANRÅKISR¹È
HERRA FR¹  APRÅL  TIL  SEPTEMBER 
FORS¾TISR¹ÈHERRA  SEPTEMBER  TIL  JÒNÅ

"JÎRN "JARNASON  DAGAR -ENNTAM¹LAR¹ÈHERRA FR¹  APRÅL  TIL
 MARS  $ËMS OG KIRKJUM¹LAR¹ÈHERRA FR¹  MAÅ 
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$AVÅÈ /DDSSON  DAGAR &ORS¾TISR¹ÈHERRA FR¹  APRÅL  TIL 
SEPTEMBER  UTANRÅKISR¹ÈHERRA FR¹  SEPTEMBER  TIL  SEPT
EMBER 

+/-5 /' &«25
&INNUR )NGËLFSSON  DAGAR )ÈNAÈAR OG VIÈSKIPTAR¹ÈHERRA  APRÅL
 TIL  DESEMBER 
RNI -AGNÒSSON  DAGAR &ÁLAGSM¹LAR¹ÈHERRA  MAÅ  TIL 
MARS 
4ËMAS )NGI /LRICH  DAGAR -ENNTAM¹LAR¹ÈHERRA  MARS  TIL 
DESEMBER 
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*ËN 3IGURÈSSON  DAGAR )ÈNAÈAR OG VIÈSKIPTAR¹ÈHERRA FR¹  JÒNÅ

*ËNÅNA "JARTMARZ  DAGAR 5MHVERFISR¹ÈHERRA  JÒNÅ 
-AGNÒS 3TEF¹NSSON  DAGAR &ÁLAGSM¹LAR¹ÈHERRA  JÒNÅ 
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RNI - -ATHIESEN SJ¹VARÒTVEGSR¹ÈHERRA   FJ¹RM¹LAR¹ÈHERRA
SÅÈAN 
RNI -AGNÒSSON FÁLAGSM¹LAR¹ÈHERRA  

,%)¨4/'!2 3AMSTARF 3J¹LFST¾ÈISFLOKKS OG &RAMSËKNARFLOKKS FR¹  VERÈUR MINNST
FYRIR MARGA HLUTA SAKIR (OLDGERVINGAR SAMSTARFSINS ERU ÖEIR $AVÅÈ /DDSSON (ALLDËR
SGRÅMSSON OG 'EIR ( (AARDE SEM HAFA GEGNT FORS¾TISR¹ÈHERRAEMB¾TTINU ¹ TÅMABIL
INU

&RIÈRIK 3OPHUSSON

)NGIBJÎRG 0¹LMADËTTIR

Efnahagslegur
árangur mikill

Atvinnuleysi
nánast útrýmt

„Það er enginn vafi á því í
mínum huga að
þetta samstarf
sem hefur staðið
yfir í tólf ár, og
fjögur árin þar
á undan, eru án
efa mestu framfaraskref á Íslandi, ekki síst
þegar litið er á &2)¨2)+
efnahagslegan 3/0(533/.
árangur,“ segir
Friðrik Sophusson, fyrrverandi
fjármálaráðherra. „Ég held það
þurfi ekkert að taka eitt mál út úr
fremur öðrum, það verður að líta
á heildarmyndina.“
Sem dæmi um eitthvað sem
betur hefði mátt fara nefnir
Friðrik efnahagsstöðugleikann.
„Þegar maður lítur á síðustu ár
er ljóst að ekki hefur alveg tekist
að halda efnahagnum stöðugum.
Eftir á að hyggja held ég að þeir
fjármunir sem fóru í einkaneyslu
vegna breytinga á húsnæðislánum hafi verið mistök.“

„Ef við eigum
að nefna það
sem ríkisstjórnin gerði best
held ég að við
verðum fyrst
og fremst að
minnast á atvinnuleysi,
sem er nánast
ekkert í dag,“
segir Ingibjörg ).')"*®2'
Pálmadótt0,-!$«44)2
ir, fyrrverandi
heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra. „Ríkisstjórnin hefur einnig skilað hallalausum fjárlögum í
áraraðir, en þegar hún tók við var
halli á ríkissjóði átta milljarðar.“
Hvað varðar hluti sem betur
hefðu mátt fara nefnir Ingibjörg
að Framsóknarflokkurinn hefði
getað unnið betur saman innbyrðis. „Miðað við hvað vel hefur
gengið að vinna að þjóðarhag þá
er það rannsóknarefni hvernig
við sjálf höfum getað klúðrað því
að koma því ekki betur til skila,“
segir hún.

%INAR + 'UÈFINNSSON SJ¹VARÒTVEGSR¹ÈHERRA SÅÈAN 
&RIÈRIK 3OPHUSSON FJ¹RM¹LAR¹ÈHERRA  TIL 

%INAR -AR ¶ËRÈARSON STJËRNM¹LAFR¾ÈINGUR

'EIR ( (AARDE FJ¹RM¹LAR¹ÈHERRA   UTANRÅKISR¹ÈHERRA 
 FORS¾TISR¹ÈHERRA SÅÈAN 

Einkavæðingin
helsta afrekið

'UÈMUNDUR "JARNASON LANDBÒNAÈAR OG UMHVERFISR¹ÈHERRA  TIL

&)..52 ).'«,&33/.

'UÈNI GÒSTSSON LANDBÒNAÈARR¹ÈHERRA SÅÈAN 
(ALLDËR "LÎNDAL SAMGÎNGUR¹ÈHERRA  TIL 
)NGIBJÎRG 0¹LMADËTTIR HEILBRIGÈIS OG TRYGGINGAM¹LAR¹ÈHERRA  TIL

*ËN +RISTJ¹NSSON HEILBRIGÈIS OG TRYGGINGAM¹LAR¹ÈHERRA  TIL 
&ÁLAGSM¹LAR¹ÈHERRA 
0¹LL 0ÁTURSSON FÁLAGSM¹LAR¹ÈHERRA  TIL 
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3IV &RIÈLEIFSDËTTIR UMHVERFISR¹ÈHERRA  TIL  (EILBRIGÈIS OG
TRYGGINGAM¹LAR¹ÈHERRA SÅÈAN 
3IGRÅÈUR !NNA ¶ËRÈARDËTTIR UMHVERFISR¹ÈHERRA  TIL 
3ËLVEIG 0ÁTURSDËTTIR DËMS OG KIRKJUM¹LAR¹ÈHERRA  TIL 
3TURLA "ÎÈVARSSON SAMGÎNGUR¹ÈHERRA SÅÈAN 
6ALGERÈUR 3VERRISDËTTIR IÈNAÈAR OG VIÈSKIPTAR¹ÈHERRA  TIL 
UTANRÅKISR¹ÈHERRA SÅÈAN 
¶ORGERÈUR +ATRÅN 'UNNARSDËTTIR MENNTAM¹LAR¹ÈHERRA SÅÈAN 
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¶ORSTEINN 0¹LSSON SJ¹VARÒTVEGS DËMS OG KIRKJUM¹LAR¹ÈHERRA 
TIL

„Eitt helsta afrek þessarar ríkisstjórnar held ég að hljóti að vera
einkavæðingin og þá sérstaklega
einkavæðing bankanna,“ segir
Einar Mar Þórðarson stjórnmálafræðingur þegar hann lítur yfir
farinn veg. „Hún gjörbreytti íslensku atvinnulífi og hefur verið
mjög jákvæð fyrir samfélagið.“
Hann nefnir líka sprengingu í
háskólamenntun þar sem háskólum og nemendum hefur fjölgað
verulega.
„Það sem telst umdeildara
er til dæmis álverið fyrir austan og Kárahnjúkavirkjun, sem
naut reyndar yfirburðastuðnings
á Alþingi þó hávær minnihluti
hafi verið á móti. Fjölmiðlafrumvarpið var stjórninni einnig erfitt, en þar var hún að fara fram í
ósátt við mikinn meirihluta þjóðarinnar.“
Einar nefnir að lokum Íraksstríðið sem eftirminnilegt og umdeilt mál. „Þó stjórnarflokkarnir

hafi verið samstiga í þeirri
ákvörðun
að
styðja stríðið þá
voru óánægjuraddir
innan
Framsóknar
sem hjálpuðu
ekki upp á deilur og ósætti.“
Hann
segir
síðasta
kjör%).!2 -!2
tímabil
hafa
¶«2¨!23/.
einkennst
af
ákveðnum erfiðleikum innan
Framsóknar. „Flokkurinn tapaði
miklu fylgi í sveitarstjórnarkosningum sem varð til þess að Halldór Ásgrímsson, þá orðinn forsætisráðherra, hætti. Síðan verða
deilur innan Framsóknar sem
flokkurinn galt fyrir í síðustu
kosningum. Almennt var þetta
stjórnarsamstarf samt tiltölulega
farsælt og oftast góð sátt á milli
flokkanna.“

Þú&
119.950,-

SONY Alpha Stafræn SLR myndavél
DSLRA100W
Tvær linsur fylgja
18-70mm og 75-300mm
10 megapixlar
Notar Sony og Minolta linsur
Hristivörn á myndﬂögur
2,5” LCD skjár

- ótrúleg upplausn
og ótrúleg gæði!

139.950,-

Full HD

1080

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

www.sonycenter.is sími: 588 7669
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Glans, glamúr og gleði
Á 60 ára afmælishátið Cannes 2007
Kvikmyndahátíðin í Cannes stendur nú yfir á frönsku Rivíerunni og þar má sjá pálmatré, bikiní,
snekkjur, hátísku, kokteila, Hollywood-stjörnur, artí-leikstjóra, kaupendur, seljendur, framleiðendur,
stressaða viðskiptamenn, blaðamenn, ljósmyndara, rauða dregilinn, endalaus partí og allt þar á milli.
Hanna Björk Valsdóttir kíkti á stemninguna.

Þ

að var mikið um
dýrðir þegar 60. kvikmyndahátíðin í Cannes var sett síðasta
miðvikudagskvöld
með tilheyrandi galasýningu á opnunarmyndinni My
Blueberry Nights eftir leikstjórann Wong Kar-Wai. Þetta er fyrsta
mynd hins virta kínverska leikstjóra Wong Kar-Wai með ensku
tali og var beðið með nokkurri
eftirvæntingu. Myndin skartar
þeim Jude Law og Noruh Jones í
aðalhlutverki ásamt Natalie Portman og Rachel Weisz. Það var ekki
síður eftirvænting eftir því að sjá
hvernig söngkonan vinsæla og
Grammy-verðlaunahafinn Norah
Jones myndi taka sig út í fyrsta
sinn á hvíta tjaldinu.

2AUÈA TEPPIÈ AÈALM¹LIÈ
Allt fór fram með hefðbundnum
hætti á opnunni. Rauða dreglinum
var rúllað út við höllina Festival de
Palais á aðalgötunni La Croistette
meðan stelpurnar lágu ennþá berbrjósta í sólbaði rétt fyrir neðan
og snekkjueiginendur drukku

kokteila rétt fyrir utan ströndina.
Æstir aðdáendur byrjuðu að raða
sér upp við La Croisette daginn
áður og biðu í ofvæni eftir að limósínurnar mættu með stjörnurnar
sem byrjuðu að tínast ein af öðrum
í höllina. Sólin skein og dúndrandi
partítónlist barst úr hátalarakerfinu meðan kynnirinn tilkynnti
hátt og skýrt hverjir voru mættir á rauða dregilinn. Ljósmyndararnir höfðu stillt sér upp við dregilinn, allir í smóking. Fagnaðarlætin brutust út þegar Jude Law
og Norah Jones mættu loksins.
Jude lék við hvern sinn fingur og
óð beint til aðdáenda og tók í höndina á þeim. Norah virtist heldur
feimnari og það mátti heyra ljósmyndarana keppast um að kalla
„Norah líttu hingað“ meðan blossarnir blinduðu nærstadda. Í Cannes er skylda að klæða sig upp áður
en stigið er inn á rauða dregilinn
og meira að segja ljósmyndararnir þurfa að vera í smóking.

"L¹BERJAN¾TUR
Myndin My Blueberry Nights
fékk heldur dræma dóma hjá

gagnrýnendum. Wong Kar-Wai er
eftirlætisbarn í Cannes. Fyrsta
myndin hans As Tears Go By var
sýnd á hátíðinni 1989, en það var
Chungking Express sem skaut
honum á stjörnuhimininn 1994
og fyrsta mynd hans sem fékk alþjóðlega dreifingu. Happy Together var verðlaunuð fyrir bestu
leikstjórn á Cannes 1997 og In
the Mood for Love var frumsýningarmynd Cannes 2000. Í fyrra
var þessi virti leikstjóri formaður
dómnefndar og þótti því við hæfi
að hann opnaði keppnina og hátíðina þetta árið.
Gagnrýnendur virtust sammála
um að það hefði verið helstu mistök Wong Kar-Wai að gera myndina
í Bandaríkjunum. Ástæðan fyrir
því að Kínverjinn fór þangað var
einföld: „Ég vildi fá Noruh Jones
til að leika, ég elska röddina hennar, en ekki gat ég látið hana leika
á kínversku“ sagði Wai við blaðamenn. „Ég hitti hana á kaffistað í
New York, hún labbaði inn í „flipflops“ og þáði hlutverkið.“ Þar með
var það ákveðið að hann myndi
gera mynd með ensku tali. Myndin

er hugljúf rómantísk ástarsaga og
sannkölluð stelpumynd. My Blueberry Nights þykir minna á hans
vinsælustu mynd, In the Mood for
Love, en í þetta sinn þykir ekki
takast eins vel til. Flestir eru sammála um að hún sé of sykurhúðuð
og minnir um of á súpermarkaðs
ástarsögu. Þó að Norah hafi verið
dásamleg í sínu hlutverki dugði
það ekki til. En það er ekki svo óalgengt að leikstjórum sem vegnar
vel með myndir á eigin tungumáli
mistakist þegar þeir færa sig yfir
til Hollywood og gera mynd með
ensku tali.

'ULLP¹LMINN EFTIRSËTTI
Það eru keppnismyndirnar sem
keppa um hinn eftirsótta Gullpálma sem vekja jafnan mestan áhuga í Cannes. Ný keppnismynd er frumsýnd á hverjum
degi með tilheyrandi galasýningu,
blaðamannafundum og tilstandi.
Á öðrum degi var það stórmyndin Zodiac eftir David Fincher sem
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Rauða dreglinum var rúllað út við höllina Festival de Palais á aðalgötunni La Croistette meðan stelpurnar lágu
ennþá berbrjósta í sólbaði rétt fyrir neðan og snekkjueigendur drukku kokteila rétt fyrir utan ströndina.
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var frumsýnd. Myndin er stjörnum prýdd og því mikið um að
vera á rauða teppinu þegar Jake
Gyllenhall, Chloe Sevigny, Mark
Ruffalo, Robert Downey Jr. og
læknirinn vinalegi úr ER, Anthony
Edwards, mættu á teppið.
David Fincher sló í gegn með
myndinni Se7en árið 1995 og
stimplaði Brad Pitt inn á kortið.
Á eftir fylgdi myndin Fight Club
sem náði hálfgerðum költ-status og
Panic Room. Zodiac er sannsöguleg mynd og fjallar um raðmorðingjann fræga í San Francisco á
sjöunda áratugnum sem kallaði sig
Zodiac og skrifaði bréf til helstu
dagblaða á svæðinu. Jake Gyllenhal átti þarna stórleik og hefur náð
að stimpla sig inn sem einn mikilvægasti leikarinn af hans kynslóð
eftir Óskarsverðlaunatilnefningu
fyrir Brokeback Mountain í fyrra.

Zodiac hefur fengið mikið lof
gagnrýnenda og þykir besta mynd
Finchers, jafnvel of fullkomin.

1UENTIN 4ARANTINO Å KEPPNINNI
Seinna um kvöldið var síðan rúmenska myndin 4 Months, 3 Weeks and
2 Days eftir Christian Mungiu frumsýnd, en hún fær góða dóma gagnrýnanda. Ekki var samt mikið um
húllumhæ á rauða dreglinum þegar
sú mynd var frumsýnd og greinilegt að í Cannes eins og annars staðar eru það Hollywood-stjörnur sem
draga að sér mesta athyglina. Ekki
fer mikið fyrir tali um góða lýsingu,
kvikmyndatöku og klippingu sem
heyrist oft á kvikmyndahátíðum þar
sem kvikmyndanördar koma saman
heldur eru það stjörnur, stjörnur og
aftur stjörnur sem skipta máli.
Nú þegar hafa líka verið frumsýndar í keppninni franska myndin
Les chanson d’amour eftir Christop-

Náttúru- og
umhverfisfræði
Með aukinni ásókn í land og fjölbreyttari nýtingu þess
er mikil þörf á fagfólki sem hefur víðtæka þekkingu á
náttúru Íslands og sjálfbærri nýtingu hennar. Við
Landbúnaðarháskóla Íslands er boðið upp á nám í
náttúru- og umhverfisfræði. Áhersla er lögð á náttúru
Íslands, áhrif mannsins á umhverfið, sjálfbæra nýtingu
náttúrugæða og náttúruvernd.
Námið er góð undirstaða undir allt framhaldsnám í
náttúruvísindum. Það hentar vel fyrir margvísleg störf
að umhverfismálum sem krefjast sérþekkingar á
íslenskri náttúru, s.s. umsjón, stjórn og skipulag
umhverfismála og landnýtingar, eftirlit og umsjón
með náttúruverndarsvæðum og mat á umhverfisáhrifum. Einnig er námið kjörið fyrir kennslu í náttúrufræðum á grunn- og framhaldsskólastigi.
Nánari upplýsingar er að fá á vef LbhÍ – www.lbhi.is
Umsóknarfrestur er til 4. júní.

Hvanneyri · 311 Borgarnes
Sími 433 5000 · www.lbhi.is
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he Honoré og rússneska myndin Izgnanie eftir Andrei Zvyagintsev. En
keppnin er enn þá komin of stutt af
stað og of snemmt er að segja til um
hvaða myndir eru sigurstranglegastar. 22 myndir taka þátt í keppninni. Meðal annarra er Emir Kusturica mættur aftur til leiks með Promise Me This og Gus Van Sant með
Paranoid Park. Íslandsvinurinn Quentin Tarantino á mynd í keppninni,
Death Proof, þar sem hryllingurinn
heldur áfram og spennandi að sjá
hvernig honum verður tekið í Cannes. Fatih Akin sem sló í gegn með
Head On árið 2004 og vann Berlínarbjörninn reynir nú við Gullpálmann. Rússinn Alexander Sokurov var heiðursgestur Alþjóðlegu
kvikmyndahátíðarinnar í fyrra og
er núna með myndina Alexandra í
keppninni.
Cannes virðist vera að velja leikstjóra þetta árið sem áður þóttu of
avant-garde fyrir Cannes og er Sokurov einn þeirra. Hátíðin reynir
að hafa meira listrænt gildi þó að
Hollywood-stjörnurnar og markaðurinn fái ennþá mestu athyglina.

#OHEN BR¾ÈUR M¾TTIR AFTUR
Joel og Ethan Cohen-bræður eru
nokkurs
konar
eftirlætissynir Cannes og snúa aftur með það
sem þeir þekkja best, þunglyndislega mynd sem þeir kalla Paranoid
Park og fjallar um hjólabrettastrák
sem drepur óvart öryggisvörð. Þeir
gagnrýnendur sem hafa séð myndina segja hana jafnvel bestu mynd
þeirra, eftir nokkrar frekar misheppnaðar tilraunir til að gera grínmyndir á borð Oh Brother Where
Art Thou. Joel og Ethan mættu
fyrst á Cannes 1987 með aðra mynd
sína Arizona Junior, 1991 unnu þeir
Gullpálmann fyrir Barton Fink,
árið 1996 unnu þeir bestu leikstjórn
fyrir hittarann Fargo og aftur 2001
fyrir The Man Who Wasn´t There.
Þeim verður því vafalaust vel tekið
í Cannes þetta árið.
3ËL P¹LMATRÁ OG STJÎRNUR
Stemningin í Cannes er engri lík.
Cannes er lítill strandbær í Suður
Frakklandi og ekki margar kvikmyndahátíðir sem fara fram niður
við strönd í sumar og sól. Cannes er líka hátíð ríka fólksins, skútur og snekkjur liggja alls staðar við
höfnina og það þykir fínt að koma
til Cannes, gista á ofurdýrum hótelum og klæða sig upp í ofurfína kjóla
til að fara í bíó. Það fer enginn inn á
rauða dregilinn nema í sínu fínasta
pússi.
Cannes er stærsta kvikmyndahátíð í heimi og markaðurinn í
kringum hana er risastór. Þar má
sjá fólk „víla og díla“ allan daginn.
Þar eru framleiðslufyrirtæki sem
keppast við að selja myndirnar
sínar og allir eru sveittir í símanum allan daginn. Þannig er Cannes sambland af artí-kvikmyndhátíð
og amerískri hátíð því bransagaurarnir eru úti um allt. Áhorfendur og aðdáendur flykkjast á hátíðina og fyrir utan höllina má sjá
slagsmál um miða því færri komast að en vilja og ekki auðvelt fyrir
almúgann að komast inn í höllina Festival de Palais. Úti um allt
eru ljósmyndarar tilbúnir að taka
myndir þegar næsta stjarna sést
labba niður götuna og á kvöldin er
mikið líf og fjör út á götu og partíið heldur að sjálfsögðu áfram langt
fram á nætur. Hér eru endalaus
boð og partí.
Meðfram ströndinni á La Croisette þar sem höllin stendur er
troðið af fólki sem smeygir sér
um milli pálmatrjáa með tilheyrandi hamagangi og látum. Þar má
sjá stjörnur jafnt sem „wannabes“,
stelpur
uppstrílaðar
reyna að láta taka eftir sér og
keppast um athygli ljósmyndara sem eru úti um allt. Hér
er líka ríka og fallega fólkið,
venjulega fólkið sem gengur
samt um í Gucci og Louis Vuitton eins og ekkert sé sjálfsagðara,
gistir á lúxushótelum eða á risasnekkjunum sem setja svip sinn
á frönsku Rivíeruna. Sumir koma
til Cannes og fara aldrei í bíó, þeir
eru of uppteknir við að samningana, hanga á barnum og að mæta
í partíin.
Í heimi fræga fólksins þykir líka
fínt að láta sjá sig í Cannes og þess
vegna má sjá stjörnur eins og Jessica Simpson mæta upp úr þurru og
djamma með Jude Law og Noruh
Jones í frumsýningarpartíinu. N

„Kljúfum
loftið eins og
Concord-þota...“
- Vængjalaus, Sálin hans jóns míns, Höf: Stefán Hilmarsson

Nýr vefur » Á hvað ert þú að hlusta?
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67 km til Írak

.JÎRÈUR 0 .JARÈVÅK SKRIFAR
UM ÅSLENSKT M¹L
$AGUR UM BORÈ
Norðaustanvindurinn ýtir breiðum, þungum bylgjum úr Íshafinu
suður. Skútan liggur á 300 faðma
dýpi 60 mílur austur af Langanesi, og bylgjurnar velta henni
með hægum, föstum takti, og
það brakar í viðum hennar. Þetta
er snemma morguns, og brakið í
viðum skútunnar hljómar eins og
hrotur. Hún veltur þyngra undan
vindinum, í stjórnborða, og þá er
eins og hún andi að sér; svo veltur hún í bakborða og andar frá
sér. Skútan andar djúpt, hrýtur hátt, sefur fast. En stórseglið
vakir. Það er barkarlitað með eina
hvíta bót og slengir bómunni út í
hverri veltu, kippir í tóin, rykkir
í stuðtalíuna, og reynir að slíta sig
laust.
Jónas Árnason: Færeyingar
(Veturnóttakyrrur 1957)
¶INGMAÈUR SETUR NIÈUR
„Þingmaðurinn og hans þingflokkur setur niður við slíka framgöngu,“ segir í aðsendri grein í
Mbl. 3. maí. Hvað skyldi þingmaðurinn setja niður? Kartöflur?
Varla setur hann niður þolfall.
 HINUM .ORÈURLÎNDUNUM
Oft heyrum við tekið svo til orða,
að eitthvað sé svona „á hinum
Norðurlöndunum“.
Það er órökrétt því að þá erum
við um leið að segja að okkar land
sé „þetta Norðurland“ – sbr. fornöfnin þessi og hinn – og það dytti
engum í hug. Miklu betur fer á því
að segja einfaldlega „annars staðar á Nörðurlöndum“.
(UGARBURÈUR
er býsna einkennilegt orð. Frummerking er að bera eitthvað í huga
sér, og þannig er elsta dæmi í rit-

máli, í Píslarsögu sr. Jóns Magnússonar frá miðri 17du öld og aftur í
Árbókum Espólíns. En merkingin
vitleysa, fjarstæða, ímyndun eða
heilaspuni (sem er líka skemmtilegt orð) kemur fyrst fyrir í Fjölni,
– og allar götur síðan.

'EÈVEIKUR
Jón Gunnar Sæmundsson bendir á
notkun lo. geðveikur í Fréttablaðinu 21. apríl: „...getur maður borðað yfir sig af geðveikum mat“.
Lo. geðveikur er auðvitað haft
um alvarlega sjúkdóma, sem enginn skyldi skopast að. Því miður
hefur borið á því sem eins konar
unglingaslangri að nota orðið sem
sterkt atviksorð, að e-ð sé „geðveikt skemmtilegt“ – eða kannski
segja unglingarnir „kúl“ enda
þykir þeim fínt að sletta ensku. En
eitt er unglingatalmál og annað alvöruskrif í dagblöðum. Því þótti
mér hörmulegt að sjá í fyrirsögn
í Lesbók Mbl. 5. maí: „Ja, þið eruð
bara að mælast geðveikt vel.“ Hélt
ég satt að segja að þar á bæ væri
meiri metnaður og aðrar kröfur
um málfar.
!È BERJA AUGUM
Getur það stafað af einhverri
innbyggðri ofbeldishneigð að nú
þykir fínt að „berja e-ð augum“ í
stað þess að aðgæta, gá, horfa á,
líta, sjá, skima, skoða, skyggnast,
virða fyrir sér? Ekki skortir orð.
"RAGHENDA
Ragnar Böðvarsson sendir þessa
braghendu um varðandi-staglið:
Varðandi hvað varðar þetta
verður gaman
er við losnum loks við amann
af leti og heimsku að vinna
saman.

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

Ég endaði dvöl mína hér í Teheran á að flýja stórborgina og
eyddi síðustu helginni minni með
nokkrum vinum í Suður-Íran í ríkasta héraðinu, nefnilega Khuzestan. Khuzestan er olíufylkið, flestir skýjagljúfrar í Teheran eru
byggðir fyrir peninga sem koma
þaðan. Samt sem áður er fólkið
þar fátækt. Peningarnir fara allir
til borgarinnar. Það eru flug á 20
mínútna fresti til Ahvaz og flugvélin var full af olíubransafólki.
Þegar ég labbaði út úr flugvélinni labbaði ég á vegg. Hitinn
sem var yfir 40 gráður var nánast
óbærilegur en svartur síðermaklæðnaður og slæða á höfðinu var
samt ennþá skylda og svitinn rann
eftir bakinu. Þegar við keyrðum
í klukkutíma frá flugvellinum
til Shush sem var áfangastaður
okkar sáum við olíuna brenna út
í loftið á staurunum sem gnæfðu
upp úr jörðinni. Mjög tilkomumikið og ég fann næstum lyktina
af peningunum í loftinu.
En Khuzestan er líka ríkasta
landbúnaðarhérað Íran. Þar renna
þrjár stórar ár í gegn og skapa
úrvalsræktunarland. Þar vinna
bændur hörðum höndum á hveitiökrum og sykurökrum, og allir
mögulegir ávextir og grænmeti
eru líka ræktaðir á svæðinu.
Vegna þess hversu ræktunarland er gott á svæðinu eru þarna
elstu minjar um byggð í Íran að
finna og þarna settust þeir fyrst
að. Shush var ein af mikilvægustu borgunum í fornu Persíu.
4000 ára fornminjar liggja alltum
kring. Íran hefur aldrei hætt að
koma mér á óvart og það var því
mjög ánægjulegt að komast að
því að í miðri eyðimörk í Shush
sem engir túristar hafa heyrt
talað um - kannski af því að þar
eru engin hótel og engir veitingastaðir, og fólksfjöldinn nokkrar
hræður - eru einhverjar merki-

þau ferðast á milli.
legustu fornminjar Írans
Saddam
Hussein
að finna.
reyndi mikið að komDarius I byggði vetrarast yfir fylkið í stríðinu
höll þarna 521 fyrir Krist
við Íran 1980-1988 vegna
sem svipar til Persepolauðlindanna sem finnis. Höllin lifði af Alexast hér; olía og ræktunander mikla en eftir árás
arland. Fylkið varð því
Mongólanna hvarf höllin í
verst úti í stríðinu og um
sand og fannst ekki fyrr
hálf milljón Írana lét hér
en á 19. öld þegar fransklífið við að vernda Khuzir fornleifafræðingar hófestan.
ust handa við að grafa upp (!..! "*®2+
höllina. Íranski hlutinn ¥ ¥2!.
Á föstudeginum sátu
í Louvre-safninu í París
konurnar í moskunni,
kemur því allur frá þessu svæði.
sem er líka aðalfélagsmiðstöðin,
Þeir sem hafa séð minjarnar í
og báðu, sungu, görguðu og böðLouvre geta farið til Shush og séð
uðu út höndum, þetta var eins og
það sem var skilið eftir.
að labba inn í fuglabjarg og ég hef
aldrei séð eins mikla karaktera.
Héraðið liggur upp við Írak og
Gömlu konurnar með sólþurrkþví vorum við með næturverði til
uð andlitin eins og krumpaðað passa okkur á nóttunni. Í 67 km
ar sveskjur, þykk gleraugu með
fjarlægð í Írak ríkir nefnilega alsvörtum þykkum umgjörðum og
gjör lögleysa og óstjórn. Bandasvörtu klútana vafða um höfuðið
ríkjaher þykist vera á staðnum en
„arab-style“.
er aðallega í Baghdad þannig að
restin af Írak er frekar afskiptaVið gistum á sannkölluðu óðali,
laust. Íbúarnir í Khuzestan eru af
í gömlu stóru húsi með þjónustuarabískum uppruna og þó að persfólki, kokkum og einkabílstjórneska sé opinbera tungumálið þá
um. Og eins og alltaf var gester arabíska aðaltungumálið. Innrisnin í hámarki og þetta fólk bar
fæddir gera ekki greinarmun á
mig á höndum sér. Þetta var fullfólkinu hinum megin við landakominn endir á fullkominni dvöl
mærin. Þetta er sama fólkið, sama
í frábæru landi sem hættir ekki
jörðin og í hugum þeirra eru engin
að koma á óvart. Fólkið og mennlandamæri. Frændur og frænkingin er stórkostleg. Hér hef ég
ur búa hinum megin við línuna og
eignast vini á mettíma og því var
hálf dapurt að koma aftur til Teheran til að pakka ofan í tösku og
kveðja.
Það veit svo sem enginn hvað
gerist næst í íslamska lýðveldinu Íran sem heldur áfram að
óhlýðnast bandaríska stórveldinu og setja hömlur á eigin íbúa
en ég vona innilega að landið
verði látið í friði og að fólkið fái
frið til að lifa sínu lífi. Ég kveð
núna Íran í bili og þakka öllum
sem lásu pistlana. Khodahafez!
#(/1! :!."), ¥ 3(53(  LISTA
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Þú sendir SMS skeytið
JA LAUSN LAUSNARORÐIÐ
á númerið 1900!
Dæmi hvernig SMS gæti
litið út ef svarið er Jón.
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Búvísindi
Í búvísindanámi við Landbúnaðarháskóla Íslands er
lögð áhersla á raunvísindagreinar, námskeið á sviði
jarðræktar og búfjárfræða og rekstrar- og tæknigreinar. Markmiðið er að undirbúa nemendur fyrir
viðfangsefni og störf sem tengjast ræktun lands og
landbúnaðarframleiðslu ásamt því að leggja grunn að
framhaldsnámi og fræðistörfum á sviði búvísinda.
Nám til BS-prófs veitir undirbúning fyrir margvísleg
störf sem tengjast landbúnaði við ráðgjöf, kennslu og
rannsóknir. Einnig nýtist námið vel sem undirbúningur fyrir rekstur búa og störf hjá fyrirtækjum sem
þjóna landbúnaði og atvinnurekstri í dreifbýli.
Tveggja ára starfsmiðað meistaranám í framhaldi af
BS- gráðu eykur hæfni fólks til starfa við leiðbeiningarþjónustu landbúnaðarins þar sem kröfur um
menntun fara vaxandi. MS-próf uppfyllir menntunarkröfur fyrir störf landsráðunauta.
Nánari upplýsingar er að fá á vef LbhÍ – www.lbhi.is
Umsóknarfrestur er til 4. júní.

Öllum finnst gaman
að heyra af óförum
annarra, svo lengi
sem enginn hafi
slasast alvarlega eða
dáið. Þetta á sérstaklega við um ríkt fólk
sem ofmetnast hefur
vegna allra núllanna á
launamiðanum.
Þetta er algild staðreynd og þar
sem það er laugardagur og allir
ættu að vera í stuði fyrir skemmtilegar ófarir ætla ég að segja smá
sögu. Ég þarf því miður að sleppa
nöfnum af ótta við málsóknir og
hefndaraðgerðir.
Oft vill verða að þeir sem
stofna lítil fyrirtæki sem vaxa
hratt verða hrikalega góðir með

sig og þykjast vita allt betur en
fólkið í kringum þá. Einn slíkur fór með starfsmenn fyrirtækis síns í heimsókn í systurfyrirtæki. Þeir fengu leiðsögn um allt
fyrir tækið og flestir hlustuðu af
mikilli athygli á það sem fram
fór. Svo fór að styttast í annan
enda heimsóknarinnar og komið
var inn í stóran sal þar sem hlýða
átti á stuttan fyrirlestur áður en
matur yrði borinn á borð.
Forstjórinn góði tók eftir því
að einn í hópnum góndi út í loftið
og var ekkert að fylgjast með. Til
að gera langa sögu stutta brjálaðist forstjórinn, rauk í strákinn og
spurði af hverju hann væri ekki
að fylgjast með. Áður en strákurinn gat stamað upp svarinu spurði

forstjórinn hvað hann væri með í
laun á mánuði. Strákurinn svaraði að það væru 40 þúsund krónur. Forstjórinn beið ekki boðanna
heldur reif upp veskið, tíndi til 40
þúsund krónur sem hann skellti
í lófann á stráknum og öskraði á
hann að hann væri rekinn.
Greyið hrökklaðist út og eftir
stóð forstjórinn agalega ánægður með að hafa sýnt vald sitt.
Hann tók hins vegar eftir því að
einn og einn í hópnum þurfti að
bæla niður hlátur. Hann rauk því
í næsta flissandi mann og spurði
hvað í ósköpunum væri svona
fyndið?
Hann fékk einfalt svar: Þú varst
að „reka“ pítsusendilinn.
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Sími 433 5000 · www.lbhi.is
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Leiðin á milli gamla og nýja tímans
17.00
Kór eldri Þrasta og Samkór
Rangæinga halda tónleika í
Hásölum í Hafnarfirði í dag.
Stjórnandi beggja kóranna
er Guðjón Halldór Óskarsson. Aðgangur er ókeypis.

MENNING FRETTABLADIDIS

3ÕNINGIN ,EIÈIN ¹ MILLI p BROT FORTÅÈAR Å LISTSKYNJUN AÈIST 'UÈRÒNU SÕN INN Å KVEÈSKAPARHEIM "ËLU
ÖRIGGJA KVENNA NÒTÅMANS VERÈUR OPNUÈ Å "OGA
(J¹LMARS Å GEGNUM FAGURLEGA ÒTSKORINN SK¹P
SAL ¶JËÈMINJASAFNS ¥S
HANS SEM NÒ ER Å EIGU
LANDS Å DAG  SÕNINGUNNI
¶JËÈMINJASAFNSINS +RIST
VINNA ÖRJ¹R LISTAKONUR 'UÈ
ÅN DREGUR FRAM RAUÈA SKRIF
BJÎRG ,IND *ËNSDËTTIR 'UÈ
BORÈIÈ HANS *ËNASAR (ALL
RÒN +RISTJ¹NSDËTTIR OG +RIST
GRÅMSSONAR OG 'UÈBJÎRG
ÅN *ËNSDËTTIR FR¹ -UNKA
,INDA TENGIST VIÈ FÎRUKON
ÖVER¹ ER KENNA SIG VIÈ
UNA ,¹TRA "JÎRGU Å GEGNUM
!NDR¹ MEÈ ÖJËÈARARFINN
KAFFIBOLLA
OG S¾KJA INNBL¹STUR Å MUNI
3ÕNING !NDR¹R HËPSINS
ÒR ¶JËÈMINJASAFNINU
ER EIN AF MÎRGUM MIÈLUN
6ERKIN ERU INNSETNING
ARLEIÈUM Å LISTR¾NNI END
AR SEM HEITA (RINGHENDA
URSKÎPUN OG SETJA MYND
!ÈDR¹TTARAFL OG 'ESTRISNI 
LISTARKONURNAR MENNINGAR
SÕNINGUNNI FETA KONURNAR
ARFINN Å ANNAÈ SAMHENGI
ÖRJ¹R LEIÈINA ¹ MILLI GAMLA
EN ¹ÈUR
OG NÕJA TÅMANS p SETJA NÕ
3ÕNINGIN VERÈUR OPNUÈ
VERK Å SAMHENGI VIÈ GÎMUL '!-,! 3+2)&"/2¨)¨ (!.3 *«.!3!2 -EÈAL Å "OGASAL ¶JËÈMINJASAFNS
OG S¾KJA JAFNVEL Å PERSËNU EFNIS Å INNSETNINGU !NDR¹R HËPSINS ER SKRIF
INS Å DAG KLUKKAN  OG
LEGA MUNI ¶ANNIG OPN
STENDUR TIL  SEPTEMBER
BORÈ *ËNASAR (ALLGRÅMSSONAR

 %KKI MISSA AF
&JÎR FYRIR BRÒÈKAUP OG JARÈARFARIR
4ËNSK¹LDIÈ OG GÅT
ARLEIKARINN 'ORAN
"REGOVIC HEFUR
VERIÈ HELSTI MERK
ISBERI BALKANSKRAR
TËNLISTAR Å TVO ¹RA
TUGI (ANN M¾TIR
MEÈ STËRHLJËM
SVEIT SÅNA ¹ ,ISTA
H¹TÅÈ Å SAMSTARFI VIÈ TËNLISTARH¹TÅÈINA
6ORBLËT OG FLYTUR TËNLIST ÒR BRÒÈKAUP
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+JARVALSSTAÈIR KRAUMA
Hönnunarsýningin MAGMA/KVIKA verður opnuð á
Kjarvalsstöðum í dag. Sýningin, sem er hluti af Listahátíð, er ein sú viðamesta
sem sett hefur verið upp um
íslenska samtímahönnun og
spannar allt frá súkkulaðifjöllum til stoðtækja.
%).+!3µ.).' 2!8 2AGNAR !XELSSON RÅÈUR ¹ VAÈIÈ MEÈ EINKASÕNINGU Å &ËTË
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Fótógrafí helgað ljósmyndun
Ari Sigvaldason, fyrrverandi fréttamaður á Rúv,
hefur söðlað um. Hann opnar ljósmyndagalleríð Fótógrafí á Skólavörðustígnum
í dag.
Framkvæmdastjórn Fótógrafí er í
höndum Ara, en þeir Stígur Steinþórsson, leikmyndahönnuður, Stefán
Einarsson, grafískur
hönnuður
og
Sigvaldi Arason, faðir Ara,
standa einnig
að baki galleríinu.
„Ég hef verið
að taka ljósmyndir í tuttugu ár og hef !2) 3)'6!,$!3/.
haldið nokkr&2¡44!",!¨)¨%«,
ar
sýningar.
Mig langaði að finna einhvern flöt
á því að vinna við þetta,“ útskýrði
Ari. Ljósmyndagallerí eru af skornum skammti í Reykjavík og að sögn
Ara hefur uppgangur í sölu ljósmynda í heiminum öllum ekki náð
til Íslands. „Um allan heim er mikill uppgangur í sölu ljósmynda. Ég
held að unga fólkið í dag vilji ekk-

ert síður hafa ljósmyndir á veggjum hjá sér en málverk. Svo er líka
mikil gróska í ljósmyndun þessa
stundina, svo þetta er góður tímapunktur,“ sagði hann.
Í Fótógrafí verða ekki eingöngu
sýningar. „Hérna verða bæði búð og
sýningarsalur. Við erum með myndir eftir tuttugu ljósmyndara til sölu.
Svo er hellingur af ljósmyndabókum, bæði eldgömlum og glænýjum, póstkort og plaköt og bolir með
myndum á. Grunnhugmyndin er
sú að allt hérna inni byggir á ljósmyndum,“ útskýrði Ari, en elsta
ljósmyndun er aldargömul. Ein
einkasýning í mánuði mun opna í
sérstökum sýningarsal og Ragnar Axelsson, ljósmyndari Morgunblaðsins, ríður á vaðið.
Myndirnar eru verðlagðar á á bilinu 6.000 til 315.000 krónur. „Þær
verða merktar, svo fólk er kannski
að kaupa eitt eintak af tíu eða fimm.
Það eflir söfnunargildi og verðgildi,“ sagði Ari. Á meðal ljósmyndara sem verða með verk sín til sölu
eru Ragnar Axelsson, Páll Stefánsson, Börkur Sigþórsson, Gunnar V.
Andrésson og Thorsten Henn. „Það
mun fjölga í þeim flokki,“ sagði Ari,
sem útilokar ekki að sýna sjálfur í
galleríinu. „Það getur vel verið, ef
það myndast einhvern tíma pláss
fyrir það.“
SUN

Guðrún
Lilja
Gunnlaugsdóttir, hönnuður, er sýningarstjóri
Magma/Kviku. Hún segir val á
verkum til sýningarinnar hafa útheimt mikla leit. „Ég reyndi að
finna það sem mig langaði að sjá,
hvað væri eiginlega að gerast
hérna. Það þarf að hafa fyrir því
að grafa það upp,“ sagði hún. Uppgröfturinn skilaði af sér verkum
rúmlega 80 íslenskra hönnuða og
er sýningin fyrir vikið afar fjölbreytt. Á meðal verka á Magma/
Kviku má finna allt frá pallíettufossi til endurskinsmerkja, frá
gaddavírsbangsa og snjóbrettum
til matarstells og vasa. Verk hönnuðanna eru öll ný af nálinni, enda
sýningin sannkölluð samtímasýning.
„Þetta er ekki yfirlitssýning.
Hún teygir sig tvö, þrjú ár aftur
í tímann, en snýst um það sem er
að gerast nákvæmlega núna í íslenskri hönnun,“ útskýrði Guðrún
Lilja. Fimm hönnuðir hafa þar að
auki tekið þátt í sérstöku nýsköpunarverkefni fyrir sýninguna.
Þeir eru þau Ninna Þórarinsdóttir, Páll Einarsson, Sigríður Heimisdóttir, Unnur Friðriksdóttir og
Þórunn Árnadóttir, sem frumsýna
öll verk á Magma/Kviku.
Íslenska hönnun segir Guðrún
Lilja vera afar alþjóðlega. „Rauði
þráðurinn í sýningunni er kannski
bara kraftur, en ég sé engin sérþjóðleg einkenni,“ sagði hún. Titill sýningarinnar vísar í þennan
sama kraft, bæði á íslensku og
ensku. „Hluti sýningarinnar fer
líka til New York, þar sem verður
forsýning frá 31. maí til 3. júní,“
sagði Guðrún Lilja.
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Guðrún Lilja leitast einnig við
að vekja fólk til umhugsunar um
hönnun í umhverfi sínu. „Fólki
finnst hönnunin í kringum sig
oft vera svo sjálfsögð. En það er
mikil hugsun á bak við hana, sama
hvort um ræðir lítinn smáhlut eða
hátæknitæki. Ég hef verið að leita
eftir því að finna hvað er á bak við
hlutina, svo að fólk almennt verði
meðvitaðra um hönnun í umhverfinu,“ sagði hún.
Samhliða sýningunni verður
gefin út vegleg bók um íslenska
samtímahönnun. Jafnframt verður opnuð verslun á Kjarvalsstöðum, þar sem sumir hlutanna á
sýningunni verða til sölu. Í norðursal Kjarvalsstaða verður sýningin Kveikja – Opin listsmiðja
til húsa. Þar gefst börnum kostur á að smíða úr gömlum íspinnaprikum og skoða ný leikföng sem
byggjast á sömu hugmyndafræði.
Einnig verður efnt til fræðslu- og
fyrirlestrardagskrár á sýningartímabilinu og í hverju fimmtudagshádegi leiða hönnuðir gesti
um sýninguna.
Magma/Kvika er unnin í samvinnu við Hönnunarvettvang
og er á dagskrá Listahátíðar í
Reykjavík. Hún stendur yfir til
26. ágúst.
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3JËÈHEITUR BR¾ÈINGUR
Tónleikar Oumou Sangaré
og Tómasar R. Einarssonar
á Nasa á fimmtudagskvöldið
voru fyrstu tónleikar Vorblóts 2007, en hátíðin er nú
haldin öðru sinni. Vorblótið
einbeitir sér að þjóðlagatónlist, djassi og heimstónlist
og er kærkomin viðbót í tónlistardagatal Reykjavíkur.
Tómas R. hóf Vorblótið á fimmtudagskvöld á Nasa. Hann mætti
með fimm manns með sér og lék
lög af latin-plötunum sínum, Kúbanska, Havana og Romm Tomm
Tomm. Flott tónlist spiluð af sannfæringu. Hljóðfæraleikurinn var
fyrsta flokks, en gítarleikarinn
Ómar Guðjónsson var fremstur
meðal jafningja – plokkaði af innlifun og lét vaða á súðum í sólóunum.
Eftir smá hlé fóru meðlimir
hljómsveitar Oumou Sangaré að

tínast inn á sviðið. Tíu manns auk
söngkonunnar sjálfrar. Hljóðfæraskipanin var sambland af hefðbundnum hljóðfærum (rafmagnsbassa, rafmagnsgítar, trommusetti) og afrískum hljóðfærum eins
og kora, belgfiðlu, flautu og ýmsum
ásláttarhljóðfærum. Ég verð að
viðurkenna að ég þekkti ekkert
til Oumou þegar koma hennar var
boðuð á Vorblótið. Maður þarf hins
vegar ekki að skoða sig lengi um á
netinu til þess að sjá að þarna er
stórstjarna á ferðinni.
Tónlist Oumou er kennd við
Wassoulou-landshlutann á Malí.
Hún er bræðingur af þjóðlegri afrískri tónlist og vestrænni; einhvers
konar afrískt fönk með óvenjulegum hryn og hljóðheimi. Það var
strax ljóst að þarna var hörkuband á ferðinni. Oumou hefur mikinn sviðsþokka. Hún söng með
sínum frægu tilþrifum og dansaði
og hoppaði á sviðinu. Hún stjórnaði hljómsveitinni og gaf meðlimunum stundum merki, einum í
senn, um að stíga fram og sýna list-
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BR¹ST EKKI ¹ .ASA ¹ FIMMTUDAGSKVÎLD
IÈ (ÒN M¾TTI MEÈ TÅU MANNA SVEIT
OG N¹ÈI UPP MIKILLI STEMNINGU

ir sínar. Og það gerðu þeir. Undir
kraumaði hnausþykkt grúvið.
Stemningin á tónleikunum fór
stigvaxandi. Tónleikagestir voru
flestir farnir að dilla sér og dansa
með þegar á leið og í lokin var allt á
suðupunkti: Hljómsveitin á útopnu
í dáleiðandi takti og Oumou og bakraddasönkonurnar tvær skiptust á
um að sýna listir sínar í villtum
dansi á miðju sviðinu. Magnað.
Á heildina litið voru þetta frábærir tónleikar sem skilja mann
eftir þyrstan í meira.
4RAUSTI *ÒLÅUSSON

Síðustu tónar Kristalsins í ár
„ÞAÐ ELSKA ALLAR KONUR HEIMSFRÆGA MENN“
GRETTIR

Síðustu tónleikar Kristalsins,
kammertónleikaraðar
Sinfóníuhljómsveitar Íslands, á þessu
starfsári verða haldnir í Listasafni
Íslands í dag þegar allir málmblásarar
Sinfóníuhljómsveitarinnar leika saman ásamt tveimur slagverksleikurum. Á efnisskránni eru meðal annars verk
Modests Mússorgskíj, Myndir á
sýningu, í útsetningu fyrir málmblásarasveit eftir Elgar Howarth,
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sem og verk eftir Pablo Casalas
og Henri Tomas.
Hljómsveitarstjóri á tónleikunum er Anthony Plog en hann
hefur starfað jöfnum höndum við
tónsmíðar og hljómsveitarstjórn
og er mjög virtur á sínu sviði.
Lengi vel sérhæfði hann sig í tónsmíðum fyrir blásturshljóðfæri
og hefur hlotið fjöldann allan af
viðurkenningum fyrir framlag
sitt.

Myndir á sýningu hefur lengi
vel verið eitt vinsælasta verk
Mússorgskíjs. Verkið er upphaflega samið fyrir píanó en Maurice
Ravel útsetti það fyrir hljómsveit.
Meðal þeirra sem hafa spreytt sig
á verkefninu er Vladimir Ashkenazy.
Tónleikarnir verða sem fyrr
segir haldnir í Listasafni Íslands
og hefjast klukkan 17.00. Miðaverð er 1.500 krónur.

Atli Heimir heimsækir Laugaborg
Áshildur
Haraldsdóttir
flautuleikari, Anna Guðný Guðmundsdóttir píanóleikari og Atli Heimir
Sveinsson flytja tónverk fyrir einleiksflautu og flautu og píanó í félagsheimilinu Laugaborg í Eyjafjarðarsveit í dag klukkan 15.00.
Tónleikarnir eru hluti af Listahátíð
Reykjavíkur.
Á tónleikunum verða meðal annars flutt verkin Xanties fyrir flautu
og píanó (1975), Lethe, fyrir einleiksaltflautu (1987), Tvær tónamínútur fyrir einleiksflautu (1998) og
Sónata fyrir flautu og píanó (2005).
Atli Heimir Sveinsson hefur verið
leiðandi afl í íslensku tónlistarlífi í
áratugi og samið fjölda tónverka.
Verk fyrir flautu eru áberandi á
verkaskrá hans, enda gjörþekkir
hann hljóðfærið, möguleika þess og
takmarkanir.
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Margt á seyði á Seyðisfirði
Listahátíðin Á Seyði hefst í dag.
Hátíðin, sem hefur verið haldin á
Seyðisfirði í rúman áratug, hefur
verið mikil lyftistöng fyrir menningarlíf bæjarins. Það hefur eflst
mikið á þessum tíma og Seyðisfjörður er orðinn eitt af helstu
menningarplássum landins.
„Hátíðin er eins konar regnhlíf
yfir alls konar menningarviðburði
sem eru haldnir á Seyðisfirði yfir
sumartímann,“ segir Helgi Örn
Pétursson, verslunareigandi og
annar sýningarstjóri Vesturveggsins í Skaftfelli. „Það verða sýningar í Skaftfelli í allt sumar, Lunga,
listahátíð ungs fólks á Austfjörðum sem hefur verið haldin hér síðustu ár og margt fleira.“
Tvær listasýningar verða opnaðar í Menningarmiðstöðinni Skaft-

3µ.).'!234«2).. (ELGI ®RN 0ÁTURSSON

HEFUR VEG OG VANDA AÈ SÕNINGUNNI

felli í tilefni hátíðarinnar. Listamennirnir Finnur Arnar, Jón Garðar Henrísson og Þórarinn Blöndal
opna sýninguna Angur:blíða í sýn-

ingarrýminu á efri hæðinni. Þessi
sýning er óbeint framhald sýningarinnar Far:angur sem þeir héldu
saman á Akureyri í fyrra.
Á neðri hæð Skaftfells í
„Bistroinu“ er svo verið að fara af
stað með nýja sýningaröð.
„Við erum að fá listamenn sem
vinna bæði við myndlist og tónlist. Þeir sem ríða á vaðið eru Sigtryggur Berg Sigmarsson og Helgi
Þórsson. Þeir hafa getið sér gott
orð bæði í myndlist og sem hljómsveitin Stilluppsteypa.“
Sýning þeirra nefnist Óli Gunnar
Seyðisfjörður og byggir á ímyndaða fréttaritaranum Óla Gunnari.
Sýningarnar standa til 14. júní.
Þeir munu einnig halda tónleika
í Skaftfelli kl. 22 í kvöld undir
merkjum Evil Madness. Sú hljóm-
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sveit er samstarfsverkefni þeirra
tveggja, Jóhanns Jóhannssonar,
DJ Musician, BJ Nilsen og Curvers.

Dagskráin hefst kl. 14.00 og
kvennakórinn Léttsveit Reykjavíkur mun syngja nokkur lög við
opnun hátíðarinnar.
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"¾KURNAR UM %INAR SKEL HAFA VERIÈ Å
UPP¹HALDI HJ¹ ÅSLENSKUM BËKAORMUM
OG FORELDRUM ÖEIRRA UM ¹RABIL EÈA
SÅÈAN FYRSTA BËKIN UM HANN KOM ÒT Å
ÅSLENSKRI ÖÕÈINGU 3IGRÒNAR RNADËTT
UR ¹RIÈ 
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Stórt stækkanlegt borð
og 6 staflanlegir stólar

20 21 22

Stærð: 180cm(60cm)X120cm

,AUGARDAGUR

88.800,-

Verð:
Borð einnig fáanlegt í
stærð:120cm(60cm)X120cm
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Ibiza legubekkur
Verð:

27.000,-

Washington bekkur
L: 150cm
Verð:

43.000,-
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Dorset stóll
m/stillanlegu baki
Verð:

11.500,-

F  3ÕNINGIN ,EIÈIN ¹ MILLI VERÈ
UR OPNUÈ Å "OGASAL ¶JËÈMINJASAFNS
¥SLANDS !È ÖESSU SINNI SÕNA ÖRJ¹R
LISTAKONUR SEM KENNA SIG VIÈ !NDR¹
Ö¾R 'UÈBJÎRG ,IND *ËNSDËTTIR
'UÈRÒN +RISTJ¹NSDËTTIR OG +RISTÅN
*ËNSDËTTIR FR¹ -UNKAÖVER¹ ¶¾R
VINNA MEÈ ÖJËÈARARFINN OG S¾KJA
¹ SÕNINGUNNI INNBL¹STUR Å MUNI ÒR
¶JËÈMINJASAFNINU &YRIR SÕNINGUNA
HÁLT !NDR¹RHËPURINN MEÈAL ANNARS
Å KÎNNUNARLEIÈANGUR UM GEYMSLUR
SAFNSINS OG NAUT LEIÈSAGNAR STARFS
MANNA
5PPLÕSINGAR UM VIÈBURÈI OG SÕNINGAR
SENDIST ¹ HVAR FRETTABLADIDIS EKKI
SÅÈAR EN SËLARHRING FYRIR BIRTINGU

Átthyrnt borð og 4 klappstólar m/örmum
Borð 120cm. í þvermál

39.360,-

Tilboðsverð nú:
(ATH! verð án sessana)

Bakkaborð
m/2 auka bökkum
Verð:

10.800,-

Opið: mán-fös 10:00-18:00 - lau 10:00-16:00 - sun 13:00-16:00
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+VIKMYND UM ¾VI #OCO #HANEL
ER R¹ÈGERÈ AF LEIKSTJËRANUM
7ILLIAM &RIEDKIN
4ÅMARITIÈ SVALA :OO ER MEÈ
STËRA GREIN UM ÅSLENSKA TÅSKU
Å BÅGERÈ
0UCCI TÅSKUHÒSIÈ FAGNAR  ¹RA
AFM¾LI NÒNA UM HELGINA Å
&LORENCE
+ATE -OSS LOVES 4OP 3HOP
OPNAÈI Å G¾R Å 3M¹RALIND %INS
GOTT AÈ DRÅFA SIG
"EYONCÁ +NOWLES ER FYRIRS¾TAN
FYRIR NÕJA !RMANI ILMINN
$IAMONDS

FYRIR ALVÎRU
STJÎRNU Å ANDA
#ATHERINE
$ENEUVE
&R¹ 3PÒÒTNIK
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3UNDBOLUR
MEÈ BELTI

Stjörnur, sandur og brjóst
Eina ferðina enn munu blöð fyllast af myndum af fögru fólki á rauða
dreglinum því nú er Cannes hátíðin byrjuð. Nú herja ljósmyndarar með flass á stjörnurnar og á morgun birtast ummæli um hvort þær
voru flottar eða hörmulegar og hver skandalíseraði mest. Persónulega leiðist mér að horfa á þessar síðkjólaathafnir. Mér leiðast reyndar síðir kjólar. Punktur. Skemmtilegra að sjá
hver heldur þakkarræðuna á perunni eða hver
missir brjóstið út úr kjólnum. Svoleiðis hlutir
gerast auðvitað mun frekar í Frakklandi heldur en í Hollywood. Cannes er náttúrlega hátíð
skandalanna og það verður skemmtilegt að sjá
hvaða mynd gerir alveg út af við siðgæðisvitund fólks í ár. En auðvitað samþykki ég það að
það eru hátíðir sem þessar sem geta hjálpað
fatahönnuðum að komast á kortið, eða þá rústað
ímynd þeirra gersamlega. Hjá Yves Saint-Laurent hefur hönnuðurinn Stefano Pilati til dæmis
náð föstu kjólasambandi við leikkonur eins og
Tildu Swinton, Julianne Moore og Kristinu Scott
Thomas, sem eru nú allar frekar þekktar fyrir
„artí“ myndir, og heldur þar í ákveðna hefð eins
og þegar Catherine Deneuve var aðalmúsa fyrir3/0()% -!2#%!5 /'
tækisins. Moschino vill helst klæða leikkonur
"2*«34)¨  #!..%3
sem eru minna frægar því eins og Ítalarnir vita
þá er best að ná leikkonum sem yngstum og ferskustum því þá eru þær
líklegri til þess að halda sig við hönnuðinn þegar aldurinn færist yfir
eins og fyrrnefnd Deneuve. (Verð reyndar að viðurkenna að ég er með
algjört æði fyrir Catherine Deneuve þessa dagana og er að uppgötva
gamlar myndir með henni. Snilldin „Hunger“ þar sem hún leikur kynþokkafulla tvíkynhneigða blóðsugu er ákveðið tískulistaverk því þar
sprangar hún um í dömulegum drögtum, hælaskóm og rauðum varalit
með uppsett hár og sólgleraugu. Hver sagði að „eighties“ tískan þyrfti
alltaf að vera hræðileg?) En, aftur að Cannes. Hlakka til að sjá myndir af svölum evrópskum stjörnum sem tekst alltaf að vera miklu smartari en þessar gervilegu Hollywood-pæjur. Mæta bara í svörtum kjól
eða gallabuxum og greiða sér varla en leiftra af kynþokka. Hlakka líka
til að sjá hvort Sophie Marceau missi aftur líkamsparta út úr kjólnum á
rauða dreglinum.
P.S. Mætti á opnun Kate Moss loves Top Shop á föstudagsmorgun.
Var tíu mínútum of sein og skilst að ég hafi misst af flottustu fötunum
því allt seldist á augabragði. En ég græddi samt vatnsflösku með Kate
Moss utan á. Bíð spennt eftir hvað gerist þegar ég klára innihaldið.

36!24 /' &*«,5",44 3IXTÅS KJËLL MEÈ

SKEMMTILEGU MYNSTRI
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'UCCI BREYTIR UM STEFNU
Bless bless glysrokk, halló hippatíminn. Hönnuðurinn Frida Giannini tók við af Tom Ford fyrir
um ári síðan, og í sumar brá hún
frá hinum þekkta Gucci-stíl þar
sem þröng, dökk og rokkaraleg
föt hafa verið í fyrirrúmi. Með
strandlínunni sinni kom hún með
afar kvenlega og afslappaða tísku

sem minnti á hippatímabilið og var
undir miklum áhrifum frá þjóðbúningum Evrópu. Stuttir kjólar
með púffermum, sixtíslegir modkjólar í skærum litum og stuttbuxur voru sexí án þess að gefa
of mikið í skyn. Giannini hefur
sjálf kallað lúkkið „St. Tropez árið
1960,“ sem er bæði skemmtileg

tilhugsun í okkar svala íslenska
sumri og rímar vel við athygli
heimsins sem beinist að ströndum
Suður-Frakklands þessa dagana
þegar Cannes hátíðin er í algleymingi. Við getum öll látið okkur
dreyma um sól, sand og ... eitthvað
fleira sem Gainsbourg söng á þessum árum.
AMB
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Ofurstílistinn Isabella Blow kveður
Síðastliðinn sunnudag lést ein frægasta tískudrottning heims, hin breska
Isabella Blow, sem hefur verið talin
ein sérvitrasta og framúrstefnulegasta konan innan tískuheimsins.
Það var hún sem kom til dæmis Alexander McQueen, Philip Treacy,
Stellu Tennant og Sophie Dahl á kortið og sat fremst á öllum tískusýningum um heim allan. Isabella Blow
var aðalsborin og og flutti til New
York ung að árum. Þar byrjaði hún
að vinna hjá Guy Laroche en varð
svo aðstoðarkona Önnu Wintour, ritstýru bandaríska Vogue. Tíu árum
síðar flutti hún aftur til London og
varð tískuritstjóri Tatler og Sunday
Times Style blaðsins. Hún hóf farsælt samstarf með hattahönnuðinum
Philip Treacy og eftir sú kynni birt-

ist hún aldrei opinberlega án þess að
bera brjálæðislegan hatt á höfðinu.
Þegar hún var eitt sinn spurð í viðtali
af hverju hún væri alltaf með hatt
svaraði hún með sínum sérvitringslega hætti: „ Til þess að halda fólki
í burtu frá mér. Fólk segir, „Má ég
kyssa þig?“ Og ég svara „ Nei takk
kærlega fyrir.“ Þess vegna er ég alltaf með hatt. Bless. Mig langar ekki
til þess að allir kyssi mig. Bara fólkið
sem ég elska.“ Isabella Blow var gift
listabraskanum Dietmar Blow en þau
eignuðust aldrei börn. Hún veiktist
af krabbameini í legi fyrir rúmu ári
síðan og hafði hrakað mikið undanfarið, en við krufningu uppgötvaðist að hún hafði kosið að binda enda
á þjáningar sínar með illgresiseitri.
Hennar var minnst í íburðarmikilli

jarðarför í London á fimmtudag þar
sem hún var borin í glerkistu á hestvagni líkt og Mjallhvít í ævintýrinu.
Mikið hefur verið fjallað um dauða
hennar í bresku pressunni og fjöldi
minningargreina hefur birst í virtum miðlum þar sem öllum ber saman
um að hún skilji eftir sig mikið tómarúm á bresku tískusenunni. Eins og
vinur hennar Philip Treacy skrifaði
henni til minningar: „ Hún var hefðarborin en var pönkari í hjarta sínu.“

www.uu.is
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Heillandi heimsálfa hinumegin á hnettinum
30. OKTÓBER–18. NÓVEMBER 2007

Hvítar strendur, kristaltær sjór,
falleg kóralrif, regnskógar og
ómótstæðileg náttúra er bara
brotabrot af því sem bíður þín
hinumegin á hnettinum.
Spennandi stórborgir og áhugaverðar byggingar í bland við
fjölbreytt mannlíf er meðal þess
sem ber að líta í ferðinni sem
hefst í Melbourne. Ferðin er
farin á góðum tíma þegar

ástralska vorið er að byrja og
allt er í blóma. Hver dagur er
ævintýri út af fyrir sig þar sem
þú uppliﬁr alltaf eitthvað nýtt,
hvort sem það er heimsborgin
Melbourne, afskekktasti bær
veraldar Alice Spring, heilagur
staður frumbyggjanna Ayers
Rock eða hið eilífa óperuhús
í Sydney.

Þóra Valsteinsdóttir
er fararstjóri með áratuga
reynslu. Hún mun leiða
hópinn í gegnum ferðina
eins og henni einni er lagið.

471.200 kr.
á mann í tvíbýli

Innifalið: Flug, gisting með morgunverði,
tveir kvöldverðir, akstur, aðgangseyrir á söfn,
innanlandsﬂug í Ástralíu, ﬂugvallarskattar
og íslensk fararstjórn.
Ferðaskrifstofa

Leyfishafi
Ferðamálastofu

ÚRVAL ÚTSÝN ~ LÁGMÚLA 4 ~ 108 REYKJAVÍK ~ SÍMI 585 4000 ~ FAX 585 4065 ~ INFO@UU.IS
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Kassagítarmorðingjar og kvöldvökukóngar
„Ging gang gúllí gúllí...? Jájá við
syngjum það meðal annars,“ segir
Sigurður Úlfarsson, formaður
Skátakórsins sem fagnar nú tíu
ára afmæli sínu. Og efnir til stórtónleika í Grensáskirkju í dag
klukkan 16 í dag. Stjórnandi kórsins er Margrét Sigurðardóttir.
Skátakórinn er þrjátíu manna,
blandaður, meðlimir á aldrinum
25 til 70 ára og á efnisskránni eru
íslensk þjóðlög, kórlög og ensk
lög. Þó skátar séu, að sögn Sigurðar, frægir „kassagítarmorðingjar“ og kvöldvökukóngar syngjandi í tíma og ótíma, eru skátakórar fremur sjaldgæft fyrirbæri.
„Já, við ætlum einmitt að hefja
tónleikana á því að fá gesti til að
syngja með. Skátar úr Kópavogi

').' '!.' '²,,¥ !¨ 3*,&3®'¨5  %&.)33+2..) 3IGURÈUR OG NOKKRIR FÁLAGAR ÒR
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koma vopnaðir kassagíturum og
efna til hópsöngs.“
Mikið stendur til hjá skátum
og Skátakórnum. Skátahreyfingin sjálf er hundrað ára um þessar mundir. Fyrir hundrað árum
fór sjálfur Baden Powell í útilegu,
og „the rest is history“ eins og þar
stendur. Til að fagna því verður
alheimsmót skáta á Bretlandseyjum um mánaðamótin júlí/ágúst og
þar verður skátakórinn að sjálfsögðu.
„Þarna verða um fjörutíu þúsund manns og þar af um fjögur til fimm hundruð Íslendingar.
Við teljum að þarna fari einhver
stærsti æskulýðshópur sem um
getur,“ segir Sigurður hress og
kátur.
JBG

(ARRY BANNAÈ AÈ SKEMMTA SÁR
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!MERICAN )DOL ER EINN S¹ VINS¾LASTI HÁR
¹ LANDI

Úrslit Idol
sýnd í beinni
Úrslitaþáttur American Idol verður í beinni útsendingu í fyrsta sinn
á Stöð 2 næstkomandi miðvikudagskvöld.
„Það er orðin tímaskekkja að
bjóða ekki upp á úrslitaþáttinn í
beinni því það fer út um allt hver
vinnur keppnina. Þess vegna vildum við koma til móts við áhorfendur Stöðvar 2 á þennan þátt,“
segir Skarphéðinn Guðmundsson, upplýsingafulltrúi hjá 365.
„Í síðasta þætti voru 42 milljónir atkvæða greiddar, sem gefur
eitthvað til kynna um stærðina á
þessu. American Idol er langvinsælasti þátturinn í Bandaríkjunum og ólíkt annars staðar í heiminum hefur hann orðið vinsælli og
vinsælli með hverju árinu.“
Allir sigurvegararnir í American Idol hafa komist á plötusamning og flestir hverjir náð miklum
vinsældum. Verður því fróðlegt að
sjá hver ber sigur úr býtum á miðvikudagskvöldið.
FB

Það er ekki hægt að segja
að lífið leiki við Harry
Bretaprins þessa dagana.
Fyrr í vikunni var ákveðið að hann fengi ekki að
fara til Íraks með herdeild
sinni eins og hann óskaði.
Nú hafa yfirmenn hersins
bannað Harry að skemmta
sér á næturklúbbum.
Harry prins hefur verið fyrirskipað
að „halda sér á mottunni“. Það eru
bresk hermálayfirvöld sem skipa
svo fyrir og Harry hefur lofað því
að hlýða að þessu sinni. Fyrr í vikunni var ákveðið að prinsinn fengi
ekki að fara á vígvöllinn í Írak
eins og hann vildi. Nú telja yfirmenn hans Harry fyrir bestu að
hann haldi sig frá næturklúbbum næsta hálfa árið eða svo,
á meðan hersveit hans er
í Írak. Ástæða þess er sú
að það þykir ekki sæma að
myndir birtist í dagblöðum
af Harry að skemmta
sér á nóttunni á
meðan félagar hans
eru í lífshættu á vígvellinum.

349¨52 3).. -!..

#HELSY $AVY ¾TLAR
AÈ EYÈA SUMRINU
MEÈ K¾RASTANUM

Harry hefur verið fastagestur á heitustu klúbbunum í London
en verður nú að láta af þeim heimsóknum í bili. Samkvæmt fréttum í
breskum fjölmiðlum sættir Harry
sig við þessa ákvörðun. Hann er
eftir sem áður afar vonsvikinn
yfir því að fá ekki að berjast í Írak
og ekki bætir þetta úr sök. Harry
finnst klúbbabannið þó skiljanlegt,
öfugt við þá ákvörðun að hann þurfi
að sitja heima.
Nú er unnið að því að finna
Harry nýtt hlutverk í hernum á
meðan hersveit hans er í Írak. Eitt
af því sem þykir koma sterklega til
greina er að hann verði færður í lífvarðasveit sem gætir drottningarinnar, ömmu hans. „Fyrst hann fær
ekki að berjast er alveg eins gott
að skella honum á hestbak og
setja hann á vakt,“ sagði
heimildarmaður The Sun í
konungsfjölskyldunni.
Harry greyið hefur þó
fengið gleðifréttir sem
hjálpa honum að komast yfir þessi vonbrigði.
Kærasta hans, hin 21 árs
Chelsy Davy, hefur aflýst hluta af heimsreisu sinni til að
vera með Harry.
Hún átti að leggja
af stað í lok mánaðarins en hefur
í staðinn ákveðið að eyða
sumrinu með
Harry.

46®&®,$ 6/."2)'¨) (ARRY "RETAPRINS F¾R EKKI AÈ FARA TIL ¥RAKS ¥ OFAN¹LAG HEFUR
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Sumartískan

TAX FREE

15%
afsláttur

aðeins í 4 daga

18 - 21 maí

Kringlunni s.512 1766

MAGNAÐUR
SÁLFRÆÐITRYLLIR

Ef þú rýnir
nógu djúpt
sérðu að allir
hafa veikan
blett.

STÆRSTA ORRUSTAN
ER INNRI BARÁTTAN

SÍMI 564 0000
FRACTURE
IT´S A BOY GIRL THING
SPIDERMAN 3
SPIDERMAN 3 SÝND Í LÚXUS
PATHFINDER
TMNT
ÚTI ER ÆVINTÝRI ÍSLENSKT TAL

SÍMI 462 3500

SÍMI 551 9000

B.I. 14 ÁRA
kl. 5.30 - 8 - 10.30
kl. 1.30 - 3.45 - 5.50 - 8 - 10.10
B.I. 10 ÁRA
kl. 2 - 5 - 8 - 10.50
kl. 2 - 5 - 8 - 10.50
B.I. 16 ÁRA
kl. 8 - 10.15
B.I. 7 ÁRA
kl. 2 - 4 - 6
kl. 2 - 3.45

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

kl. 3 - 5.30 - 8 - 10.30
kl. 3 - 5.50 - 8 - 10.10
kl. 3 - 6 - 9
kl. 5.45 - 9
kl. 3

FRACTURE
IT´S A BOY GIRL THING
SPIDERMAN 3

B.I. 10 ÁRA
B.I. 16 ÁRA

kl. 8 - 10.10
kl. 2 - 4 - 6
kl. 4 - 7 - 10

B.I. 14 ÁRA
B.I. 10 ÁRA

450 kr. í bíó!

MIÐASALA Á

Gildir á allar sýningar í
Borgarbíó merktar með rauðu

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

Bylting á afmæli Tónlist.is
Heimasíðan
Tónlist.is
hefur
verið endurbætt í tilefni af fjögurra ára afmæli sínu um síðustu
mánaðamót. „Þetta hefur verið
mjög ánægjulegt allt saman. Við
höfum séð 100 prósenta aukningu
milli ára,“ segir Stefán Hjörleifsson framkvæmdastjóri um framgang síðunnar.
Auk breytts útlits og auðveldara aðgengis felast helstu breytingarnar í því að höfundarréttarvörnin DRM, hefur verið tekin
af lögunum sem eru til sölu, rétt
eins og gert hefur verið með
geisladiska. Verð á lögum verður
áfram 99 krónur en verðlagningu
hefur einnig verið breytt í þá
veru að útgefendum gefst færi

Ef þú rýnir
nógu
djúpt sérðu
að allir
hafa veikan
blett.

MAGNAÐUR SÁLFRÆÐITRYLLIR

SVAKALEG
HASARMYND MEÐ
TÖFFARANUM
VINNIE JONES.

Mánaðarlangri
tónleikaferð
hljómsveitarinnar Sign um Bretland er nýlokið. Sveitin hitaði
upp fyrir rokkarana í The Wildhearts á tónleikaferðinni og lét
forsprakki söngvarinnar, Ginger, hafa eftir sér í blaðaviðtali að Ragnar Sólberg væri með
bestu rödd sem hann hefði heyrt
í rokkinu. Hefur hann hælt Sign
í hástert bæði á tónleikunum og í
viðtölum.
Dómur birtist um tónleika
Sign í tímaritinu Kerrang! fyrir
skömmu þar sem sagt var að Sign
ætti framtíðina fyrir sér. „Við
spiluðum fyrir fullu húsi á nítján
tónleikum á 500 til 1.500 manna
stöðum og fengum alls staðar

    
 
    
       

HAGATORG

kl. 3 - 5.30 - 8 - 10.30
kl. 8 - 10.30
kl. 3 - 5.30 - 8 - 10.30
kl. 8 - 10.30
kl. 3.20 - 5.40
kl. 3.30 - 5.50

www.haskolabio.is

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

MANNS ERU SKR¹ÈIR NOTENDUR ¹ 4ËNLISTIS

á að selja lög á öðru verði kjósi
þeir svo. Einnig hefur síðunni
verið breytt þannig að Macintosh-tölvur hafa nú fullan aðgang
að henni. „Þetta er í raun og veru

Ragnar með bestu röddina

   
   

FRACTURE
THE CONDEMNED
THE LIVES OF OTHERS
NEXT
MÝRIN 2 FYRIR 1 SÍÐUSTU SÝNINGAR
KÖLD SLÓÐ 2 FYRIR 1 SÍÐUSTU SÝNINGAR

34%&. (*®2,%)&33/. ¶RJ¹TÅU ÖÒSUND

bylting, fyrir utan það að allt aðgengi er auðveldara því maður
heyrði af fólki sem fannst þetta
flókið. Það voru alls kyns takmarkanir og til dæmis var ekki
hægt að hlaða niður heilli plötu í
einu á einfaldan hátt,“ segir Stefán.
Um þrjátíu þúsund manns eru
skráðir notendur á Tónlist.is og
um fimm þúsund manns borga
mánaðargjald og geta þannig
hlaðið niður ótakmörkuðu magni
af lögum.
Ekki er hægt að hlaða inn erlendri tónlist á síðunni en það
stendur til bóta síðar á þessu ári
eftir að samningar þess efnis
verða komnir í höfn.
FB


  

  




mjög góð viðbrögð,“ segir trommarinn Egill Rafnsson.
Fyrirtækið Riot Promotions
hefur boðið Sign í tíu daga tónleikaferðalag um Bretland í
ágúst næstkomandi. Þetta verður í fyrsta skipti sem Sign verður aðalhljómsveitin og spilar hún
á tvö til þrjú hundruð manna stöðum. Þá stefnir hljómsveitin á tónleika í Þýskalandi í september.
Sign ætlar að taka upp ný lög í
sumar og stefnir sveitin á útgáfu
hér á landi í haust.

2!'.!2 3«,"%2' 3ÎNGVARI 3IGN FÁKK
GËÈA DËMA HJ¹ FORSPRAKKA HLJËMSVEITAR
INNAR 4HE 7ILDHEARTS

Rokksveitin Future Future heldur sjón- og hljómlistarveislu
í galleríi Kling og Bang í dag
klukkan 17. Þar mun sveitin
spila alla plötu sína, Insight, sem
kom út seint á síðasta ári, í vel
skreyttu umhverfi.
„Þetta er í rauninni það sem
kemur í staðinn fyrir útgáfutónleika af því að við héldum enga
slíka,“ segir Arnar Ingi Viðarsson, trommari Future Future.
Hljómsveitin er að vinna að nýju
efni um þessar mundir og eru
tónleikarnir í dag hugsaðir sem
lokahnykkurinn í því að kynna
nýju plötuna. Í ágúst ætlar sveitin síðan að halda tónleika í Danmörku. Ókeypis er inn á tónleikana í Kling og Bang.
FB
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Spilar alla plötuna
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 "ERGLIND AFTUR Å 6AL
"ERGLIND ¥RIS (ANSDËTTIR ER GENGIN
Å RAÈIR 6ALS ¹ NÕJAN LEIK "ERGLIND
HEFUR SKRIFAÈ UNDIR TVEGGJA ¹RA
SAMNING VIÈ (LÅÈARENDAFÁLAGIÈ
EN HÒN LÁK MEÈ LIÈINU ¹ÈUR EN
HÒN HÁLT Å VÅKING TIL $ANMERKUR
"ERGLIND LÁK MEÈ 3+ RHUS EN
ËSKAÈI EFTIR ÖVÅ AÈ FARA FR¹ LIÈINU
ÖR¹TT FYRIR AÈ EIGA EITT ¹R EFTIR AF
SAMNINGI SÅNUM OG VARÈ DANSKA LIÈIÈ
VIÈ ÖEIRRI ËSK MARKMANNSINS "ERGLIND
VAR VALIN ÅÖRËTTAMAÈUR 6ALS ¹RIÈ  OG
HEFUR SANNAÈ SIG SEM EINN ALLRA FREMSTI
MARKMAÈUR LANDSINS OG ER 6ALSLIÈINU ÖVÅ
MIKILL STYRKUR

SPORT FRETTABLADIDIS

2.) '!5452 !2!3/. (%&52 (!&)¨ 6)¨2¨52 5- .µ*!. 3!-.).' 6)¨ 6,%2%.'!

Vålerenga vill halda Árna Gauti í sínum röðum
&ORR¹ÈAMENN NORSKA ÒRVALSDEILDARFÁLAGS
INS 6½LERENGA TILKYNNTU LANDSLIÈSMARKVERÈ
INUM RNA 'AUTI !RASYNI AÈ LIÈIÈ VILDI HALDA
HONUM INNAN RAÈA FÁLAGSINS .ÒVERANDI
SAMNINGUR HANS VIÈ 6½LERENGA RENNUR ÒT Å
HAUST
(ANN ER ÖË SJ¹LFUR OPINN FYRIR
ÎLLUM MÎGULEIKUM b¶AÈ ER
ENGIN NIÈURSTAÈA EFTIR FUNDI
VIKUNNAR 6IÈ SÎGÈUMST
¾TLA AÈ R¾ÈAST VIÈ AFTUR
¹ N¾STU VIKUM %N ÁG
ER FREKAR RËLEGUR OG LIGG
UR EKKERT ¹ ÖANNIG SÁÈ
¡G ¾TLA AÈEINS AÈ BÅÈA OG
SJ¹ TIL m SAGÈI RNI 'AUTUR VIÈ
&RÁTTABLAÈIÈ Å G¾R
(ANN ÖEKKIR VEL TIL Å .OREGI OG
ER AÈ SAMA SKAPI VEL ÖEKKTUR KNATT

SPYRNUMAÈUR ÖAR (ANN VANN TIL
FJÎLDAMARGRA MEISTARATITLA ÖEGAR
HANN LÁK MEÈ 2OSENBORG OG
SVO VAR HANN LYKILMAÈUR Å MEIST
ARALIÈI 6½LERENGA ¹RIÈ  (ANN
LÁK EINNIG TIL SKAMMS TÅMA MEÈ
-ANCHESTER #ITY
(ANN SEGIST VERA OPINN FYRIR
ÎLLU B¾ÈI AÈ VERA ¹FRAM Å 6½L
ERENGA OG EINNIG AÈ PRËFA
EITTHVAÈ NÕTT
b-ÁR LÅÈUR VEL HÁR EN ER
TIL Å AÈ SKOÈA AÈRA MÎGU
LEIKA EF EITTHVAÈ SPENNANDI
VERÈUR Å BOÈI (VORT SEM
ÖAÈ YRÈI Å .OREGI EÈA Å ÎÈRU
LANDI ¶AÈ GETUR LÅKA VEL VERIÈ
AÈ ÁG HALDI ¹FRAM HÁR m SAGÈI
HANN

!ÈSPURÈUR SAGÈIST HANN LÅTIÈ HAFA HEYRT
Å ÎÈRUM LIÈUM ALLA VEGA EKKERT SEM HANN
HEFUR SJ¹LFUR VILJAÈ FYLGJA EFTIR
&YRIR SKEMMSTU VAR RNI 'AUTUR VALINN
BESTI ÒTLENDINGUR SEM LEIKIÈ HEFUR Å NORSKU
ÒRVALSDEILDINNI FR¹ UPPHAFI AF EINU STËRBLAÈ
ANNA Å .OREGI (ANN HEFUR ¹TT FAST S¾TI Å LIÈI
6½LERENGA ALLAN SINN TÅMA ÖAR ÖR¹TT FYRIR AÈ
ALMENNT SÁ TALIÈ AÈ BESTI VARAMARKVÎRÈUR
DEILDARINNAR °YVIND "OLTHOF SÁ Å FÁLAGINU
RNI 'AUTUR MISSTI AF HLUTA UNDIRBÒNINGS
TÅMABILSINS OG ÖVÅ VAR TALIÈ AÈ "OLTHOF ¾TTI
MEIRI MÎGULEIKA ¹ BYRJUNARLIÈSS¾TI Å UPP
HAFI TÅMABILSINS (INS VEGAR SÕNDI RNI 'AUT
UR HVERS HANN ER MEGNUGUR ER HANN STËÈ
VAKTINA Å MARKI ¥SLANDS GEGN 3P¹NI ¹ -ALL
ORCA Å MARS SÅÈASTLIÈNUM 3ÅÈAN Ö¹ HEFUR
HANN EKKI MISST ÒR EINA MÅNÒTU Å DEILDINNI
MEÈ 6½LERENGA

2OLAND ¹FRAM Å 3TJÎRNUNNI
Það er mikið um að vera í leikmannamálum Stjörnunnar þessar vikurnar. Að
minnsta kosti sex leikmenn eru á leið í félagið auk þess sem Patrekur Jóhannesson spilar áfram með liðinu. Tite Kalandadze og tveir aðrir eru á leið burt.
%''%24 6ONAST TIL AÈ BINDA ENDA ¹
SÎGUNA ENDALAUSU
./2$)# 0(/4/3'%449

%GGERT -AGNÒSSON

Ósáttur við
Sheffield Utd.
Eggert
Magnússon,
stjórnarformaður West Ham,
er ósáttur við þær aðferðir sem
Sheffield United beitir en félagið leitar nú allra leiða til að sleppa
við fall. United vonast eftir því að
West Ham verði kært á nýjan leik
fyrir að standa ólöglega að kaupunum á Carlos Tevez og Javier
Mascherano. Hamrarnir fengu 5,5
milljóna punda sekt fyrir athæfið
en engin stig voru tekin af þeim og
héldu þeir sér þar með naumlega
uppi á kostnað Sheffield.
„Mér finnst ýmislegt sem sagt
hefur verið um þennan frábæra
klúbb vera óréttlætanlegt. Frá
mínu sjónarhorni séð voru bæði
Tevez og Mascherano skráðir löglega. Það þarf ekkert að deila um
þetta. Margt hefur verið skrifað um málið til að koma á okkur
höggi en það eru allir sammála
um þetta, meðal annars FIFA og
stjórn ensku úrvalsdeildarinnar,“
sagði Eggert.
HÖH

&«4"/,4)

(!.$"/,4) Roland Valur Eradze
hefur samþykkt að leika áfram
í Stjörnunni, næsta tímabil að
minnsta kosti. Samningur hans við
félagið rann út í vor en nú stefnir
í að nýr samningur verði undirritaður á næstu dögum.
„Það á enn eftir að ganga frá
nokkrum lausum endum en ég
mun spila í Stjörnunni á næsta
ári, það er rétt,“ sagði Roland við
Fréttablaðið í gær.
Það er mikið um að vera í leikmannamálum Stjörnunnar þessar
vikurnar en í gær var staðfest að
þeir Guðlaugur Arnarsson, Heimir
Örn Árnason og Hlynur Morthens
ganga til liðs við félagið og spila
með því næstu tvö árin.
Þá hefur Patrekur Jóhannesson
samþykkt að spila áfram með liðinu og Kristján Halldórsson verður áfram þjálfari þess.
Þorsteinn Johnsen, formaður handknattleiksdeildar Stjörnunnar, staðfesti þetta í samtali
við Fréttablaðið í gær. Enn fremur sagði hann ekki frágengið að
Björgvin Hólmgeirsson myndi
semja við Stjörnuna.
„Það er hins vegar klárt að þrír
aðrir leikmenn munu ganga til liðs
við félagið og verður greint frá
því í næstu viku hverjir það eru,“
sagði Þorsteinn.
Björn Óli Guðmundsson og Tite
Kalandadze verða ekki áfram hjá
Stjörnunni og þá hefur hornamaðurinn Elías Már Halldórsson
samið við þýska 2. deildarliðið HC
Empor Rostock.
Það er ljóst að lið Stjörnunnar
verður afar vel mannað á næstu
leiktíð og mun án vafa gera tilkall
til Íslandsmeistaratitilsins.
Sem fyrr segir hefur Hlynur
Morthens markvörður gengið til

34%&. %R HÁR Å BAR¹TTU VIÈ :LATAN
)BRAHIMOVIC Å LANDSLEIK ./2$)# 0(/4/3!&0

3TEF¹N 'ÅSLASON

Horfir spenntur
til Englands
&«4"/,4) Stefán Gíslason seg-

2/,!.$ 6!,52 (EFUR STAÈIÈ SIG VEL Å VETUR MEÈ 3TJÎRNUNNI ÖR¹TT FYRIR AÈ HAFA VERIÈ
MEIDDUR LENGST AF ¹ TÅMABILINU (ÁR ER HANN MEÈ BIKARINN EFTIR SIGUR Å ÒRSLITALEIK
BIKARKEPPNINNAR GEGN &RAM
&2¡44!",!¨)¨!.4/.

liðs við Stjörnuna en hann og Roland munu deila markvarðarstöðunni.
„Mér líst vel á að fá Hlyn til
Stjörnunnar. Hann er góður markvörður og við munum verða vinir,
ekki mótherjar, enda erum við í
sama liðinu. Það verður einhver
góð lausn fundin á þessu,“ sagði
Roland.
Meiðsli hafa hrjáð hann ítrekað
undanfarin ár og spilaði hann síðustu þrjá mánuði leiktíðarinnar

meiddur í baki og öxl. Hann hefur
þó ekki gefið landsliðið upp á bátinn.
„Það hefur nú enginn haft samband við mig frá landsliðinu en ég
er fyrst og fremst að hugsa um að
ná mér góðum af mínum meiðslum. Það mun hafast með góðum
og réttum æfingum. En ef kallið kæmi frá landsliðsþjálfaranum myndi ég gera allt sem í mínu
valdi stæði til að láta það ganga
upp.“
EIRIKUR FRETTABLADIDIS

ist vera spenntur fyrir því að
prófa nýja hluti. Stefán er á mála
hjá Lyn í Noregi en hann verður samningslaus í árslok. Hann
horfir til þess að færa sig út fyrir
Skandinavíu með England sem
sinn fyrsta kost.
„Það eru þreifingar í gangi en
það er ekkert öruggt ennþá. Það
verður spennandi að sjá hvað gerist í félagaskiptaglugganum í júlí
en hversu auðveldlega Lyn sleppir mér fer eftir gengi liðsins.
Þeir hafa líka sagt mér að fari ég
myndu þeir helst ekki vilja selja
mig innan Noregs,“ sagði Stefán
við Fréttablaðið í gær.
„Ef það býðst eitthvað spennandi væri gaman að breyta til. Ég
er kominn með fjölskyldu og því
yrði þetta stór ákvörðun en að
sjálfsögðu horfi ég til Englands.
Ef eitthvað slíkt myndi bjóðast
yrði það frábært,“ sagði Stefán.
HÖH

3'%)2 (ÁR TIL H¾GRI Å LEIK MEÈ 3TUTTGART

GEGN (AMBORG
4%6%: (ÁLT 7EST (AM N¹NAST UPPI EINN

SÅNS LIÈS
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#ARLOS 4EVEZ FER FR¹ 7EST (AM

Mig langar
að breyta til
&«4"/,4) Argentínumanninn Car-

los Tevez langar að breyta til og
fara frá West Ham. Þessi snjalli
sóknarmaður var besti leikmaður
Hamranna á tímabilinu en hann
sagði á blaðamannafundi í heimalandi sínu í gær að hann langaði
til að ganga til liðs við „risa í Evrópufótboltanum“, en Tevez hefur
meðal annars verið orðaður við
Real Madrid. „Ég veit ekkert um
áhuga Real Madrid en ef það er
orðrómur í gangi hlýtur að vera
eitthvað til í þessu,“ sagði Tevez.
„Spænsku og ítölsku liðin eru
ekki búin að spila í deildunum og
ensku liðin eiga enn eftir að spila
úrslitaleiki og því eru þau líklega
ekki að hugsa um leikmannakaup.
Hvað sem líður ræður West Ham
ferðinni en ég held að það sé tími
til að fara í nýtt lið,“ sagði Argentínumaðurinn.
HÖH

./2$)# 0(/4/3"/.'!243

"JÎRGVIN (ËLMGEIRRSON ER ¹ LEIÈINNI FR¹ UPPELDISFÁLAGI SÅNU ¥2 Å "REIÈHOLTI

SGEIR 3IGURVINSSON SPENNTUR

Það er ótrúlega erfitt að fara frá ÍR

Stuttgart getur
orðið meistari

(!.$"/,4) Efnilegasti handknattleiksmaður landsins, Björgin
Hólmgeirsson, mun fara frá uppeldisfélagi sínu ÍR á næstu dögum.
Björgin hefur verið í viðræðum
við nokkur lið en svo virðist vera
sem Stjarnan leiði kapphlaupið um Björgin sem hefur einnig rætt við Hauka. Björgvin vildi
ekki staðfesta að um Stjörnuna
væri að ræða en sagði að málið
myndi skýrast fljótlega. Hann
staðfesti þó að hann væri búinn að
taka ákvörðun um hvar hann muni
spila næstu árin. Björgin er samningsbundinn ÍR til 1. júní.
„Mig langar ekkert að fara frá
ÍR en eins og staðan er núna er best
fyrir mig að fara. Það er ótrúlega
erfitt, erfiðara en margur heldur.
Allir vinir mínir eru þarna sem
ég hef þekkt alla ævi. Félagið er
frábært og pabbi minn [Hólmgeir
Einarsson] hefur gert frábæra
hluti þarna auk þess sem systkini
mín og mamma mín hafa verið hjá
ÍR,“ sagði Björgin við Fréttablað-

ið í gær en bróðir hans, atvinnumaðurinn Einar Hólmgeirsson
sem spilar með Großwallstadt, er
Björgvini innan handar.
„Við tölum mikið saman og
hann hjálpar mér mikið,“ sagði
Björgvin um bróður sinn en atvinnumennskan er einnig mjög
ofarlega í huga hinnar nítján ára
gömlu skyttu. „Ég hef stefnt að atvinnumennskunni frá því síðan ég
man eftir mér. Það er draumurinn
að vinna við eitthvað sem manni
finnst gaman að gera. Ég stefni á
atvinnumennskuna eftir nokkur
ár en ég er ekkert að flýta mér,“
sagði Björgin Hólmgeirsson sem
skoraði 145 mörk í 21 leik fyrir ÍR
á tímabilinu.
HÖH
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"JÎRGIN ¹TTI GOTT TÅMABIL MEÈ ¥2 OG VAR
VALINN EFNILEGASTI LEIKMAÈUR DEILDARINNAR
Å LOKAHËFI (3¥ ¹ MIÈVIKUDAGINN
&2¡44!",!¨)¨$!.¥%,

&«4"/,4) Stuttgart getur í dag

tryggt sér þýska meistaratitilinn
með því að ná jafntefli á heimavelli gegn Energie Cottbus í dag
er lokaumferðin fer fram.
Ásgeir Sigurvinsson lék með
liðinu árið 1984 er liðið varð
meistari og Eyjólfur Sverrisson
átta árum síðar við sama tilefni.
Þá starfaði Ásgeir hjá félaginu.
„Ég verð nú því miður ekki á
staðnum en mun fylgjast með
leiknum,“ sagði Ásgeir sem fylgist ávallt vel með sínum mönnum.
„Svo eru bikarúrslitin framundan þannig að þetta gæti orðið tvöfalt hjá okkur. Það hefur aldrei
áður gerst.“
Ásgeir er bjartsýnn fyrir lokaumferðina. „Ég held að þetta geti
hreinlega ekki klikkað. Liðinu
hefur gengið vel að undanförnu
og komið bakdyramegin að toppsætinu. Fyrir tímabilið bjóst enginn við því að liðið væri meistaraefni.“
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²RSLITALEIKUR ENSKU BIKARKEPPNINNAR SNÕR AFTUR ¹ NÕJAN OG ENDURB¾TTAN 7EMBLEY LEIKVANG

Bretarnir kvarta yfir bjórverðinu á Wembley

3+/2!¨) 3)'52-!2+)¨ 6EIGAR 0¹LL
TRYGGÈI 3TAB¾K SIGUR GEGN /DD 'REN
LAND ¹ MIÈVIKUDAG
&2¡44!",!¨)¨3#!.0)8

%INKUNNAGJÎFIN Å .OREGI

Veigar fær góða
dóma í Noregi
&«4"/,4) Sjöunda umferð norsku
úrvalsdeildarinnar fór öll fram
á miðvikudaginn, þjóðhátíðardag Noregs. Átta Íslendingar af
þeim fjórtán sem leika í deildinni
komu við sögu í leikjunum en af
þeim fékk Veigar Páll Gunnarsson langhæstu meðaleinkunn frá
fjóru stærstu fjölmiðlum landsins.
Hann skoraði sigurmarkið í 10 sigri Stabæk á Odd Grenland á
heimavelli og fékk þrjár sexur og
eina sjöu fyrir. Kristján Örn Sigurðsson fékk verstu dómana fyrir
frammistöðu sína í 2-2 jafnteflisleik Brann og Fredrikstad, fjóra
fjarka.
Veigar Páll var valinn í lið umferðarinnar hjá Aftonbladet.
ES¹
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FÁLAGSLIÈS Å HEIMI

&2¡44!",!¨)¨

!LEXANDER 0ETERSSON

Semur við stórliðið Flensburg
(!.$"/,4) Hornamaðurinn knái

Alexander Petersson er á leiðinni
til Flensburg. Íþróttadeild Stöðvar 2 og Sýnar hefur þetta eftir
heimildum sínum og ku þýska
stórveldið hafa lagt mikið á sig
til að fá Alexander lausan undan
samningi sínum. Alexander leikur nú með Grosswallstadt en var
áður á mála hjá Düsseldorf.
Alexander hefur átt gott tímabil með Grosswallstadt auk þess
sem hann vakti mikla athygli með
frábærri frammistöðu á heimsmeistaramótinu sem fór fram í
Þýskalandi í janúar. Anders Dahl
Nielsen mun taka við sem framkvæmdastjóri hjá Flensburg í
sumar en hann gat ekki tjáð sig
um málið þegar falast var eftir
því í gær. Búist er við að tilkynnt
verði um félagaskiptin í næstu
viku.
Flensburg er í þriðja sæti
þýsku deildarinnar og tapaði
nýverið fyrir Kiel í úrslitaleik
Meistaradeildarinnar.
Ekki náðist í Alexander vegna
málsins í gær.
HÖH

&«4"/,4)
Nýr og glæsilegur
Wembley-leikvangur tekur á móti
leikmönnum Manchester United
og Chelsea. Sjö ár eru síðan úrslitaleikur ensku bikarkeppninnar
fór síðast fram á Wembley.
Knattspyrnustjörnur sem hafa
mótað sögu ensku bikarkeppninnar síðastliðin fimmtíu ár munu
taka þátt í athöfn fyrir leikinn. Vilhjálmur Bretaprins verður heiðursgestur á leiknum sem sýndur verður í beinni útsendingu um
allan heim. Flugvélar munu einnig fljúga yfir leikvanginn og þetta
verður mikil skrautsýning.
Þrátt fyrir glæsilega umgjörð
eru ekki allir áhorfendur beint

sáttir við verðlagninguna á vellinum sem er í hærri kantinum.
Bjórglasið kostar til að mynda 560
krónur sem er verð sem Íslendingar þekkja vel en fellur illa í kramið hjá Bretunum.
Hamborgaramáltíð kostar síðan
1.000 krónur. Miðaverðið á leikinn
var einnig óvenju hátt.
HBG

',3),%'4 -!..6)2+)

(INN NÕI 7EMBLEY ER MIKIÈ
OG GL¾SILEGT MANNVIRKI
&2¡44!",!¨)¨'%449 )-!'%3

$RAUMAÒRSLITALEIKUR ¹ 7EMBLEY
Manchester United og Chelsea mætast í úrslitum ensku bikarkeppninnar í dag á nýjum og glæsilegum
Wembley-leikvangi. Enski bikarinn er eini bikarinn sem José Mourinho hefur ekki unnið með Chelsea á
Englandi og leikmenn Chelsea munu leggja allt í sölurnar til að koma í veg fyrir tvöfaldan sigur United.
&«4"/,4) Úrslitaleikurinn í frægustu og elstu bikarkeppni heims
fer fram í dag. Þá mætast ensku
stórliðin Manchester United og
Chelsea í draumaúrslitaleik knattspyrnuunnenda en þessi tvö lið
eru klárlega þau sterkustu í enska
boltanum í dag.
Manchester United verður tvöfaldur meistari með sigri en liðið
varð enskur meistari á dögunum. Síðasta liðið til að vinna tvöfalt var Chelsea árið 2000 en þá
var einmitt leikið í síðasta skipti á
hinum gamla Wembley-leikvangi.
José Mourinho hefur ekki enn
tekist að stýra Chelsea til sigurs í
ensku bikarkeppninni. Liðið vann
deildarbikarinn fyrr í vetur en
Chelsea vill meira en þann bikar.
Það eru mikil meiðsli í herbúðum Chelsea og Mourinho hefur
aðeins úr fimmtán leikmönnum
að velja að því er Sky-fréttastofan greinir frá. Meðal þeirra sem
eru frá vegna meiðsla eru Andriy
Shevchenko, Michael Ballack og
Ricardo Carvalho. Fastlega er
búist við því að Michael Essien
leiki í miðvarðarstöðunni við hlið
Johns Terry. Ashley Cole, Arjen
Robben og John Obi Mikel eru
síðan tæpir vegna meiðsla.
Meiðslavandræði eru eitthvað
sem lið Man. Utd þekkir ákaflega vel. United verður án Gary
Neville og Louis Saha. Ryan
Giggs verður því fyrirliði en hann
getur orðið enskur bikarmeistari í
fimmta skiptið á ferlinum.
Sir Alex Ferguson, stjóri Man.

&/2).'*!2 ¶EIR *OSÁ -OURINHO STJËRI #HELSEA OG 3IR !LEX &ERGUSON STJËRI -AN 5TD
STÅGA ENN EINN DANSINN ¹ 7EMBLEY Å DAG
&2¡44!",!¨)¨'%449 )-!'%3

Utd, óttast að tapa aftur úrslitaleik í vítaspyrnukeppni en fyrir
tveim árum varð United fyrsta
liðið til þess að tapa úrslitaleik í
vítaspyrnukeppni gegn Arsenal.
„Þið þekkið mína sögu í víta-

spyrnukeppnum. Hún er hræðileg. Vonandi fer þessi leikur ekki
í vítaspyrnukeppni,“ sagði Ferguson. Patrick Vieira skoraði úr
sigurspyrnunni fyrir Arsenal í
leik sem United átti frá upphafi

til enda. Úrslitaleikurinn í fyrra
fór einnig í vítaspyrnukeppni en
þá vann Liverpool sigur á West
Ham.
José Mourinho, stjóri Chelsea, segist hlakka til leiksins sem
verður án vafa mikill viðburður.
„Nú er það undir leikmönnum,
stjórunum og dómurum að sjá til
þess að leikurinn verði íþróttaviðburður sem munað verði eftir.
Staðreyndin er sú að þetta er á
Wembley og þó svo að það séu 90
þúsund áhorfendur á leiknum þá
er ég viss um að það hefði auðveldlega verið hægt að selja 180
þúsund miða. Það væri stórkostlegt að vinna þennan leik. Sigur
hér mun þó ekki verða til þess að
við gleymum því hvað gerðist á
þessari leiktíð. Við höfum verið á
eftir þessum titli samt og ég hef
sagt frá fyrsta degi að Wembley sé staður sem ég hafði viljað
koma á,“ sagði Mourinho.
Það hefur talsvert verið talað
um dómgæslu í aðdraganda leiksins og Mourinho hefur talað um að
leikaraskapur gæti eyðilagt leikinn. Það verður því pressa á Steve
Bennett dómara.
„Það eru snjallir leikmenn á
vellinum sem gera sér mat úr
snertingum og gera starf dómarans erfitt,“ sagði Bennett sem
er að dæma sinn fyrsta úrslitaleik. Mourinho bætti við: „Ég yrði
mjög svekktur ef einhverjir leikmenn fara að kasta sér niður til að
fá andstæðing af velli.
HENRY FRETTABLADIDIS

.EMANJA 6IDIC HAFÈI MIKLAR ¹HYGGJUR Å UPPHAFI FERILSINS HJ¹ -ANCHESTER 5NITED

Ég hélt ég ætti enga framtíð hér
&«4"/,4) Nemanja Vidic óttaðist

um framtíð sína hjá Manchester
United eftir afleita byrjun hjá félaginu. Vidic kom til United í janúar í fyrra og átti í erfiðleikum
með að aðlagast lífinu á Englandi.
Nú kveður við annan tón og Vidic
var lykilmaður í Englandsmeistaraliði United.
„Fyrsti mánuðirnir á Englandi
voru mér mjög erfiðir og satt best
að segja taldi ég að ég ætti mér
enga framtíð á Englandi. Fótboltinn er allt öðruvísi hér og mér
leið ekki vel fyrst um sinn,“ sagði
Vidic.
„Það var ekki það að ég væri
hræddur, heldur missti ég alveg
sjálfstraustið á þessum erfiðu
tímum og ég var að klúðra einföldustu hlutum í hverjum leik. Það
var eins og ég hefði glatað öllum
hæfileikum,“ sagði Serbinn. Betri
tímar tóku þó fljótlega við.
„Leikmenn þurfa að vera sterkir andlega til að spila í svona stórum klúbbi og ég fór að öðlast
meira sjálfstraust. Ég hafði fullan stuðning þjálfaraliðsins og
það skipti mig öllu máli. Ef það
hefði ekki gerst hefði allt orðið
mun erfiðara,“ sagði Vidic sem

4/.) (EFUR SKORAÈ  MÎRK Å 3ERIE ! ¹
TÅMABILINU
./2$)# 0(/4/3'%449

,UCA 4ONI

Þarf að fara
í uppskurð
&«4"/,4) Luca Toni hefur að öllum

'«¨)2 3!-!. 6IDIC OG &ERDINAND HAFA VERIÈ ÖÁTTIR FYRIR Å HJARTA -ANCHESTER 5NITED
VARNARINNAR ALLT TÅMABILIÈ
./2$)# 0(/4/3'%449

verður væntanlega á sínum stað í
vörninni við hlið Rios Ferdinand í

bikarúrslitaleiknum gegn Chelsea
í dag.
HÖH

líkindum spilað sinn síðasta leik
fyrir Fiorentina. Þessi sterki
sóknarmaður hefur ekki spilað síðan í aprílmánuði en hann
hefur átt í þrálátum vandræðum
með vinstri fótinn og nú er komið
í ljós að hann þarf að fara í uppskurð. Hann missir því af tveimur síðustu umferðum deildarinnar á Ítalíu.
Miklar líkur eru taldar á því að
Toni semji við Bayern München
í sumar en þýska félagið hefur
staðfest áhuga sinn á þessum þrítuga sóknarmanni sem hefur
verið iðinn við kolann með Fiorentina á tímabilinu.
HÖH
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$ETROIT 0ISTONS ER KOMIÈ Å ÒRSLIT !USTURSTRANDARINNAR Å ."! DEILDINNI Å KÎRFUBOLTA

Chicago Bulls játaði sig loks sigrað

,*5.'"%2' (EFUR ¹TT VELGENGNI AÈ

FAGNA HJ¹ !RSENAL

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

,EIKMANNAM¹L !RSENAL

Ljungberg
fer hvergi
&«4"/,4) Umboðsmaður Svíans

Freddies Ljungberg sagði í gær
að hann væri ekki á leið frá félaginu eins og greint hefur verið frá
í vikunni. Því hefur verið haldið fram að Arsene Wenger ætli að
losa sig við ellefu leikmenn fyrir
næsta tímabil.
„Ég get staðfest að upplýsingarnar séu rangar. Freddie vill
vera áfram hjá Arsenal og félagið
vill halda honum,“ sagði umboðsmaðurinn.
Meðal þeirra sem eru sagðir á förum eru Philippe Senderos,
Jeremie Aliadiere, Jose Antonio
Reyes og Julio Baptista.
ES¹

6!,452 ¥ 3%33) .¾STA VÅST ÖYKIR AÈ

#APELLO ÖURFI AÈ TAKA POKANN SINN Å
SUMAR
./2$)#0(/4/3'%449

&RAMTÅÈ &ABIO #APELLO

Enn í óvissu
&«4"/,4) Fabio Capello hefur tímabilið til að bjarga starfi sínu hjá
Real Madrid. Predrag Mijatovic,
yfirmaður íþróttamála hjá spænska
stórveldinu, neitaði að segja nokkuð um framtíð stjórans á blaðamannafundi í gær og rennir það
frekari stoðum undir þær fregni að
hann verði rekinn í sumar.
Eftir dapra spilamennsku og
slæm úrslit er Capello undir gríðarlegri pressu en hann á enn möguleika á að halda starfinu vinni hann
spænsku deildina. Real er á toppi
deildarinnar þegar fjórar umferðir
eru eftir en Bernd Schuster, stjóri
Getafe, er talinn líklegastur til að
taka við af Capello.
HÖH

."! Detroit Pistons tryggði sér
sæti í úrslitum Austurdeildar
NBA í fyrrinótt með 95-85 sigri
á Chicago Bulls. Detroit komst í
3-0 í einvíginu. Bulls gáfust ekki
upp, unnu næstu tvo leiki og því
var spennan rafmögnuð í Detroit
þar sem pressan á heimamönnum var mikil. Ekkert lið í NBA
hefur tapað sjö leikja viðureign
eftir að hafa komist 3-0 yfir og
það breyttist ekki þar sem Detroit
fór með sigur af hólmi og verður
nú í fimmta sinn í röð í úrslitum
Austurdeildarinnar.
Leikurinn var kaflaskiptur en
gestirnir í Chicago leiddu allan
fyrri hálfleik. Eftir að hafa verið
48-43 undir í hálfleik tóku leikmenn Detroit sig saman í andlitinu og komust yfir í þriðja leikhluta sem þeir unnu með tíu stigum. Chicago náði sér síðan aldrei

46® 34)' 'AMLA KEMPAN #HRIS 7EBBER
SETUR NIÈUR TVÎ STIG Å LEIKNUM Å FYRRINËTT
./2$)#0(/4/3'%449

á strik í fjórða og síðasta leikhlutanum og þægilegur tíu stiga sigur
Detroit var staðreynd.
„Það kom ekki til greina að tapa
fyrir framan okkar eigin áhangendur. Við vissum að við þyrftum
að leggja okkur alla fram í þessum leik til að ná sigri,“ sagði Richard Hamilton eftir leikinn og
félagi hans Tayshaun Prince tók
í svipaðan streng. „Við töluðum
aldrei um að það kæmi til leiks
númer sjö. Við vildum virkilega
sýna hvað í okkur býr í þessum
leik.“
Hamilton
var
stigahæstur heimamanna með 23 stig en
Chauncey Billups skoraði 21. P.J.
Brown setti 20 stig fyrir Chicago
og Ben Gordon skoraði 19.
Detroit mætir annaðhvort New
Jersey Nets eða Cleveland Cavaliers í úrslitunum.
HÖH

.%34! "INDUR SAMAN VÎRN !# -ILAN
./2$)#0(/4/3'%449

!LESSANDRO .ESTA

Framlengir
hjá AC Milan
&«4"/,4) Alessandro Nesta hefur

framlengt samning sinn við AC
Milan til ársins 2011. Þessi sterki
varnarmaður átti aðeins eitt ár
eftir af samningi sínum og var
hann sterklega orðaður við sitt
gamla félag Lazio. Nesta er 31
árs gamall og ætlar sér að vera út
ferilinn hjá Mílanóliðinu.
HÖH

6ALSSTELPUR GETA STEFNT ¹ METSUMAR
Landsbankadeild kvenna hefst í kvöld með þremur leikjum. Valskonur unnu tvöfalt í fyrra og hafa bætt
við sig sterkum leikmönnum. Fyrir vikið ætti Valur að vera komið með eitt allra sterkasta lið allra tíma.
&«4"/,4) Valsstúlkur áttu frábært

tímabil í fyrra og unnu bæði Íslandsmótið og bikarkeppnina.
Það er ekki auðvelt að sjá hvernig
þær geta toppað síðasta sumar en
Fréttablaðið hefur fundið krefjandi markmið fyrir hið gríðarsterka Valslið í sumar.
Þegar Margrét Lára Viðarsdóttir yfirgaf Valsliðið í haust
þá styrkti Hlíðarendaliðið sig
með tveimur af betri leikmönnum deildarinnar, öðrum markahæsta leikmanni hennar, Nínu
Ósk Kristinsdóttur hjá Keflavík
og Vanju Stefanovic sem hefur
spilað með KR (2005) og Breiðabliki (2006) síðustu ár. Auk þessa
gekk sóknarmaðurinn Sif Atladóttir til liðs við liðið en hún hefur
síðan blómstrað í stöðu hægri bakvarðar. Það var því ljóst að um
leið og Margrét Lára sneri aftur
var saman komið eitt allra sterkasta íslenska kvennalið allra tíma
enda voru átta leikmenn liðsins
valdar í átján manna landsliðshóp á dögunum. Valsliðið er frábært sóknarlið sem sést ekki síst
á því að tveir af öflugustu sóknarmönnum þess eru bakverðirnir Sif Atladóttir og Guðný Óðinsdóttir. Með besta leikmann deildarinnar á skotskónum stendur
síðan ekkert í vegi fyrir að liðið
stefni á öll markametin í efstu
deild kvenna.
Valsstúlkur hafa ekki varið
einn stóran titil af þeim fjórum
sem liðið hefur unnið á þessari
öld og það er því stórt markmið
fyrir þær að mæta til leiks með
pressuna á sér og vinna báða titlana sem liðið vann í fyrra. Það
hefur ekkert lið unnið tvöfalt tvö
ár í röð í 24 ár eða síðan Blikastúlkur gerðu það þrjú ár í röð

&*®2+,&!2 6ALSSTÒLKUR HAFA SKEMMT KNATTSPYRNUUNNENDUM MEÈ FR¹B¾RUM LEIK OG EKKI SÅÈUR SKEMMTILEGUM FÎGNUM ¶¾R

VERÈA EFLAUST JAFN SKEMMTILEGAR Å SUMAR

1981 til 1983. Síðan þá hafa 9 lið
unnið tvöfalt en engu þeirra tekist
að verja báða titlana árið eftir.
Valsliðið skoraði 87 mörk í 13
leikjum í fyrra og bætti markamet KR frá 2002 um fjögur mörk.
Valsliðið hefði getað bætt metið
enn frekar en þar sem FH gaf síðasta leikinn var liðið skráð hafa
unnið leikinn 3-0. Markatala Valsliðsins telst því hafa verið 90-8.
Það ætti að vera spennandi fyrir
Valsstúlkur að verða fyrsta liðið
til þess að skora 100 deildarmörk
á einu sumri en til þess þurfa þær
að skora 6,3 mörk að meðaltali í

&2¡44!",!¨)¨6!,,)

leik en skoruðu 6,7 mörk að meðaltali síðasta sumar.
Það hafa aðeins tvö lið náð fullu
húsi í efstu deild kvenna síðan
hún innihélt fyrst 8 lið árið 1985,
Breiðablik 1996 og KR árið eftir.
Valssliðið getur bætt stigametið
því liðið fær 16 leiki til þess að ná
þessum 42 stigum. Vinni Valsliðið
alla leiki sína fær það alls 48 stig
og bætir stigametið um sex stig.
Margrét
Lára
Viðarsdóttir bætti í fyrra 25 ára markamet
Ástu B. Gunnlaugsdóttur um tvö
mörk þrátt fyrir að leika aðeins 13
leiki á tímabilinu. Margrét Lára

fær tækifæri til að bæta metið
enn frekar í sumar þar sem hvert
lið spilar nú 16 leiki vegna fjölgun
liða í deildinni og markadrottningin magnaða fær því þremur leikjum fleira en síðasta sumar.
Það hefur ekkert lið verið með
betri markatölu en Valsstúlkur
sumarið 2006 en þær skoruðu þá
82 fleiri mörk en þær fengu á sig
og bættu met KR-liðsins frá sumrinu 2002.
Fyrstu mótherjar Valsliðsins er
Stjarnan og fer leikurinn fram á
Valbjarnarvellinum í kvöld.
OOJ FRETTABLADIDIS

Finnst þér gaman
að hoppa Lárus?

Það er nú svona
upp og niður
Lalli minn!

Hvert í
hoppandi
Enn ein stöðin
opnar hjá Orkunni
og nú á Akranesi
Frá klukkan 10 í dag verða hoppukastalar við
Orkustöðina og svo bjóðum við Akurnesingum
og öðrum gestum út að borða í hádeginu
kl. 12-13. Lifandi tónlist. Hljómsveitir frá
Akranesi og Reykjavík leika fyrir hátíðargesti.
Við hvetjum alla til að hlusta á beina
útsendingu frá Reykjavík 101,5 sem verður
með beina útsendingu frá opnunarhátíðinni.
Sendingartíðnin á Akranesi er 96,2.

Grillað verð á Miklubraut
Í tilefni opnunar Orkustöðvarinnar á
Akranesi, verður blásið í verðlúðra á
stöðinni við Miklabraut Suður. Verðið lækkar
og vertinn í sjoppunni verður á grillinu.

Haukur og Ingvar Víkings

ka
Bland íalploa
fyrir
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Undraverður árangur á fjörutíu mínútum

7ILL VAR R¹ÈINN Å Ö¾TTINA 3AT
URDAY .IGHT ,IVE ¹RIÈ 
OG FYRSTA VETURINN ÖËTTI HANN
HÎRMULEGUR ¶AÈ LEIÈ ÖË EKKI
¹ LÎNGU ÖAR TIL HANN VAR ORÈ
INN VINS¾LASTI LEIKARI SEM
NOKKRU SINNI HEFUR LEIKIÈ Å
Ö¹TTUNUM OG EINN F¹RRA SEM
HLOTIÈ HEFUR %MMY TILNEFNINGU
7ILL LEIKUR Å +ICKING AND 3CREAM
ING ¹ 3TÎÈ  KL 

%ITT AF ÖVÅ SEM ÁG HEF ALLTAF HAFT SÁRLEGA GAMAN AF ER HIÈ SVOKALLAÈA
bFYRIR OG EFTIRm ÖEMA OG UMBREYTINGAR AF HVAÈA TAGI SEM ER HAFA ALLT
AF HÎFÈAÈ STERKLEGA TIL MÅN SVO LENGI SEM Ö¾R ERU TIL HINS BETRA
&YRIR FËLK EINS OG MIG ERU ÖVÅ GËÈIR TÅMAR FYRIR FRAMAN SKJ¹INN ÖESSI
MISSERIN ÖVÅ ÒRVALIÈ AF bFYRIR OG EFTIRm ER HREINT SEM ALDREI
FYRR
¶AR BER HELST AÈ NEFNA 1UEER EYE FOR THE STRAIGHT GUY
%XTREME -AKEOVER B¾ÈI (OME %DITION OG ÒTLITS 7HAT NOT
TO WEAR 0IMP MY RIDE "IGGEST LOOSER Ö¾TTIRNIR MEÈ HINNI
SM¹U EN KN¹U $R 'ILLIAN -C+EITH SEM TEKUR MISKUNNAR
LAUST TIL Å ELDHÒSSK¹PUM FËLKS OG SVO M¾TTI LENGI TELJA
"REYTINGAR TIL HINS BETRA ERU SANNARLEGA M¹LIÈ HJ¹ bFYRIR OG
EFTIRm FÅKLUM ¹ BORÈ VIÈ SJ¹LFA MIG OG AÈ SAMA SKAPI Ö¹ ERU
BREYTINGAR TIL HINS VERRA ALVEG HREINT SKELFILEGAR -ISHEPPN
AÈ bFYRIR OG EFTIRm ¹TAK GETUR N¹NAST VALDIÈ V¾GU ¹FALLI HJ¹ FËLKI
EINS OG MÁR
¶VÅ MIÈUR KEMUR SLÅKT OFT OG IÈULEGA FYRIR Å Ö¹TTUNUM
%XTREME -AKEOVER Å ÖEIM TILFELLUM ÖEGAR KARLAR ERU bTEKNIR
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"LANCHE  -YRKF¾LNU DRAUGARNIR
 +ALLI KANÅNA OG FÁLAGAR  +ALLI
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FYLGJUMST MEÈ NOKKRUM FJÎLSKYLDUM ÖAR
SEM M¾ÈUR OG FEÈUR SKIPTA UM FJÎLSKYLDUR
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 &YRIRHEITNA LANDIÈ
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 6EÈUR
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 "ANDARÅSK HLJËMKVIÈA !N !MER
ICAN 2HAPSODY 5NGVERSK STÒLKA REYNIR AÈ
FËTA SIG Å TILVERUNNI EFTIR AÈ HÒN FLYST TIL FOR
ELDRA SINNA Å "ANDARÅKJUNUM -EÈAL LEIK
ENDA ERU 3CARLETT *OHANSSON .ASTASSJA
+INSKI OG 4ONY 'OLDWYN

 5NDANKOMULEIÈIN /NE 7AY /UT
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"ANDARÅSK BÅËMYND FR¹  ,ÎGGA SEM
ER HALDIN SPILAFÅKN OG SKULDAR STËRFÁ ER FENG
IN TIL AÈ SEGJA MANNI TIL UM HVERNIG HANN
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MYNDINNI ERU EKKI VIÈ H¾FI BARNA

 ,JËSKA Å LAGAN¹MI ,EGALLY
"LONDE E
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34®¨  "¥«

,IVE &ROM !BBEY 2OAD

3)2+53

T



 4RIUMPH OF ,OVE
 3HALL 7E $ANCE
 !IRHEADS
 .ATIONAL 4REASURE
 4RIUMPH OF ,OVE
 3HALL 7E $ANCE
 !IRHEADS
 .ATIONAL 4REASURE
 +INSEY 3ÎNN SAGA UM PRËFESSOR

SEM ÎLLI STRAUMHVÎRFUM Å "ANDARÅKJUNUM
ÖEGAR HANN GAF ÒT BËKINA b+YNLÅFSHEGÈUN
MANNSINSm "ÎNNUÈ BÎRNUM



4HE $EAD :ONE

3+*2%)..

 4HE ,AST -INUTE
 $OG 3OLDIERS
 +INSEY

 0RINCESS $IARIES  4HE 2OYAL
%NGAGEMENT
 (¹DEGISFRÁTTIR
 "OLD AND THE "EAUTIFUL
 ,EITIN AÈ STR¹KUNUM 
 4HE .EW !DVENTURES OF /LD #HR


 -ANS 7ORK 
 ¥TALÅU¾VINTÕRI *AMIE /LIVERS 
 7HOSE ,INE )S IT !NYWAY 
 3J¹LFST¾TT FËLK
  MÅNÒTUR &YRRUM HERÖJ¹LFI Å UPP
REISNARHER MÒSLIMA VINNUR NÒ MEÈ "ANDA
RÅKJASTJËRN TIL AÈ KOMA Å VEG FYRIR HRYÈUVERKA
¹R¹SIR  MINUTES SEGIR SÎGU HANS SEM OG
SÎGU #.. FRÁTTAMANNSINS ,OU $OBBS SEM
HEFUR UNNIÈ GEGN ËLÎGLEGUM INNFLYTJENDUM

 &RÁTTIR
 ¥ÖRËTTIR OG VEÈUR
 ,OTTË
 (OW ) -ET 9OUR -OTHER
 *OEY 
 3TELPURNAR 
 +ICKING AND 3CREAMING "R¹È
FYNDIN GAMANMYND MEÈ 7ILL &ERRELL OG
2OBERT $UVAL Å AÈALHLUTVERKUM 0HIL 7ESTON
ER MJÎG KAPPSAMUR MAÈUR SEM TEKUR AÈ
SÁR AÈ ÖJ¹LFA FËTBOLTALIÈ KRAKKA EN ÖAÈ GENG
UR EKKI VANDR¾ÈALAUST FYRIR SIG ,EYFÈ ÎLLUM
ALDURSHËPUM

 #OLLATERAL (ÎRKUSPENNANDI MYND
MEÈ ÖEIM 4OM #RUISE OG *AMIE &OX Å AÈAL
HLUTVERKI ,EIGUBÅLSTJËRI KEMST Å HANN KRAPP
ANN ÖEGAR HANN TEKUR LEIGUMORÈINGJA UPP Å
BÅLINN 3TRANGLEGA BÎNNUÈ BÎRNUM

 "LIND $ATE 5NGUR MAÈUR ¹ STEFNU
MËT VIÈ STÒLKU (ANN HEFUR VERIÈ VARAÈ
UR VIÈ AÈ HÒN ÖOLI ILLA VÅN SAMT BYRJAR HANN
¹ ÖVÅ AÈ BJËÈA HENNI KAMPAVÅN !ÈALHLUT
VERK *OHN ,ARROQUETTE +IM "ASINGER ,EYFÈ
ÎLLUM ALDURSHËPUM
 )NTERSTATE 
 -ALICIOUS )NTENT #IVILITY
 (OW ) -ET 9OUR -OTHER 
 3TELPURNAR 
 &RÁTTIR
 4ËNLISTARMYNDBÎND FR¹ 0OPP
4Å6Å

 "ESTU 3TR¹KARNIR  E
 &RÁTTIR
 !MERICAN )NVENTOR  E
 *OAN OF !RCADIA  3AGAN
AF *ËHÎNNU AF ®RK F¾RÈ Å NÒTÅMANN 4¹N
INGSSTELPAN *OAN ER NÕFLUTT TIL SM¹B¾JAR
INS !RCADIA ÖEGAR SKRÅTNAR UPP¹KOMUR FARA
AÈ HENDA HANA ¶¹TTARÎÈIN VAR TILNEFND TIL
%MMY VERÈLAUNA AUK ÖESS SEM HÒN HLAUT
0EOPLES #HOICE !WARD FYRIR BESTU DRAMA
Ö¾TTINA

 ,IVE &ROM !BBEY 2OAD 

 6ÎRUTORG
 /NE 4REE (ILL -ARAÖON E
 0SYCH E
 &YRSTU SKREFIN E
 3URVIVOR &IJI E
 'AME TÅVÅ E
 %VERYBODY (ATES #HRIS E
 7ORLDlS -OST !MAZING 6IDEOS
 2AUNVERULEIKINN ER LYGINNI LÅKASTUR OG
HJARTAÈ SL¾R HRAÈAR ÖEGAR ÖÒ SÁRÈ ÖESSI EIN
STÎKU MYNDBÎND

 3TARGATE 3'  !FAR VANDAÈIR Ö¾TT
IR BYGGÈIR ¹ SAMNEFNDI KVIKMYND ¶ETTA ER
ÎNNUR Ö¹TTARÎÈIN SEM 3KJ¹R%INN SÕNIR UM
*ACK /l.EILL OG SÁRSVEIT HANS SEM HÁLT Å
KÎNNUNARLEIÈANGUR ÒT Å GEIMINN EFTIR AÈ
JARÈARBÒAR FUNDU bSTJÎRNUHLIÈm SEM OPNAÈI
ÖEIM AÈGANG AÈ ¹ÈUR ËÖEKKTUM PL¹NETUM

¶¾TTIR MEÈ LIFANDI TËNLIST FR¹ ÖESSU ÖEKKT
ASTA UPPTÎKUVERI HEIMS SEM "ÅTLARNIR GERÈU
ËDAUÈLEGT (EIMSFR¾GIR TËNLISTARMENN FLYTJA
ÖRJÒ LÎG ¹ MILLI ÖESS SEM ÖEIR SPJALLA UM
TËNLIST SÅNA OG LÅFIÈ &JÎLBREYTNIN ER MIKIL OG
MEÈAL GESTA ERU *OSH 'ROBAN -ASSIVE
!TTACK )RON -AIDEN -USE 2ED (OT #HILI
0EPPERS *AMIROQUAI $AMIEN 2ICE 2ICHARD
!SHCROFT 'IPSY +INGS .ORAH *ONES OG 0AUL
3IMON

T

+ICKING AND 3CREAM

 -ORGUNSTUNDIN OKKAR 

T

3*«.6!20)¨

3+*2%)..

T



4ÅMAFLAKK

3*«.6!20)¨

T



Å GEGNm %INHVERN VEGINN VIRÈIST FRAMLEIÈENDUM Ö¹TTANNA ALLTAF TAKAST
AÈ UMBREYTA ¹G¾TIS KÎRLUM Å EINHVERS KONAR PLAST BRÒNKUKREMS
SKRÅMSLI MEÈ SNJAKAHVÅTAR TENNUR OG ËGNVEKJANDI BROS "RÒNKU
KREMSSKRÅMSLI SEM FARA STUNDUM AÈ GR¹TA ÖEGAR ÖEIR AFHJÒPA UM
BREYTINGARNAR FYRIR FJÎLSKYLDUM SÅNUM EKKI VEGNA ÖESS AÈ ÖEIR SJ¹
SVO EFTIR ÖVÅ SEM ÖEIR GERÈU HELDUR VEGNA ÖESS AÈ ÖEIR ERU
SVO YFIRM¹TA HAMINGJUSAMIR MEÈ BREYTINGARNAR
¶ETTA ER SAMT EIGINLEGA EINI ËKOSTURINN SEM ÁG SÁ VIÈ
bFYRIR OG EFTIRm Ö¾TTI ÖVÅ YFIRLEITT ERU ÖEIR HREINT STËRKOSTLEG
IR ¡G ÖEKKI TIL D¾MIS MARGA SEM HAFA VIÈURKENNT AÈ HAFA
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"ANDARÅSKUNGVERSK BÅËMYND FR¹
 5NGVERSK STÒLKA REYNIR AÈ FËTA
SIG Å TILVERUNNI EFTIR AÈ HÒN FLYST TIL
FORELDRA SINNA Å "ANDARÅKJUNUM EN
HÒN VARÈ EFTIR Å FÎÈURLANDINU ÖEGAR
ÖAU FLÒÈU ¹RIÈ  ,EIKSTJËRI ER ¡VA
'¹RDOS OG MEÈAL LEIKENDA ERU 3CARL
ETT *OHANSSON .ASTASSJA +INSKI OG
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(ÎRKUSPENNANDI
MYND MEÈ 4OM
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Å AÈALHLUTVERKUM
,EIGUBÅLSTJËRINN -AX
ER ËS¹TTUR VIÈ STARF
IÈ OG TELUR SIG ÖVÅ HAFA
DOTTIÈ Å LUKKUPOTTINN
ÖEGAR FARÖEGI BÕÈUR
HONUM H¹A UPPH¾È
FYRIR AÈ KEYRA SIG UM
ALLA BORG ¶AÈ RENNA
ÖË TV¾R GRÅMUR ¹ -AX
ÖEGAR HANN UPPGÎTVAR
AÈ FARÖEGINN ER LEIGU
MORÈINGI
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GEN  (ELD OG ,OTTO  +AJ OG !NDREA
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FLOORBALL FOR KVINDER  .½R ORANGUTANGEN G½R
P½ BARSEL  !FF¾REN I -ÐLLEBY  -ISS
-ARPLE .EMESIS  #IRKUSREVYEN  
#ONVICTION  "OOGIE ,ISTEN  'URLI 'RIS
 :OE +EZAKO  4ROLDERI

 -IKKES KLUBBHUS  °RNULF ÐRNEN MED
HÐYDESKREKK  3KRIMMEL 3KRAMMEL  $E
TRE VENNENE OG *ERRY  +½RNI OG "ÐRNI 
-¹N¹ID 46 3AMISK BARNE TV  ,IGA 
&ABRIKKEN  .EWTON  #REATURE #OMFORTS
HVORDAN HAR VI DET  .ORSKE FILMMINNER "ARE
ET LIV (ISTORIEN OM &RIDTJOF .ANSEN  (JARTE
I !FRIKA  %N ITALIENSK DESIGNER  'IRO Dl)
TALIA  3OLENS MAT  3KRIMMEL 3KRAMMEL
 %N GUL EN OG EN GRÐNN EN  !MIGO
 ,ÐRDAGSREVYEN  ,OTTO TREKNING 
k!LLO k!LLO  7ESENLUND ER GULL I GRUNN 
+INGDOM  &AKTA P½ LÐRDAG -ILLIARD¾RENES
V½TE DRÐMMER  3YKKELKVELD FRA )TALIA 
+VELDSNYTT  $EN FRANSKE LÐYTNANTENS KVINNE
 3T½ OPP  $EN LILLE RÐDE TRAKTOREN 
,ISA  4EDDY OG !NNIE  +ALLE OG -OLO
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 "OLI"OMPA  -ECKAR -ICKE  3IMSKOLA
 :OÁ +ÁZAKO  ) -UMINDALEN  +ARAMELLI
 3AGOTR¼DET  !MIGO  (J¼RNKONTORET
 2OBINS  6¼DRETS MAKTER  -ITT I NATUR
EN  0LUS  !NSLAGSTAVLAN  3VENSKA
SLAG  (UNDKOLL  5PPDRAG 'RANSKNING
 %N ODÎDLIG MAN  3ARAS KÎK 
%XTRAS  $ISNEYDAGS  2ASMUS P½ LUFFEN
 2APPORT  3PORTNYTT  "ARNENS
"EPPE  "ROTTSKOD &ÎRSVUNNEN  R
SKÎNHETSMEDEL BARA EN BLUFF  2APPORT
 -ICHELANGELOS KOD  3PIDER 
3¼NDNINGAR FR½N 364  "OLI"OMPA

RÚM FYRIR MEIRA!
Við skorum á þig að koma og skoða nýjasta meðliminn í
Skoda fjölskyldunni, Skoda Roomster. Roomster er snarpur
og skemmtilegur bíll með ótrúlegt notagildi. Hönnunin,
aðgengið og útsýnið gerir aksturinn að hreinni unun.
Roomster er flottur og hagkvæmur bíll fyrir
nútímafjölskylduna

Verð frá

1.790.000 kr.
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Groban með íslenska dömu upp á arminn
Þórunn Sigurðardóttir
!LDUR 
3TARF ,ISTR¾NN STJËRNANDI ,ISTAH¹
TÅÈAR

&JÎLSKYLDA +V¾NT 3TEF¹NI "ALDURS
SYNI ËPERUSTJËRA EIGA TVÎ BÎRN
&ORELDRAR 3IGURÈUR «LASON H¾STA
RÁTTARLÎGMAÈUR OG 5NNUR +OLBEINS
DËTTIR KENNARI
"ÒSETA .EÈSTALEITI Å 2EYKJAVÅK
3TJÎRNUMERKI 6OGIN
¶ËRUNN 3IGURÈARDËTTIR ER LISTR¾NN STJËRN
ANDI ,ISTAH¹TÅÈAR Å 2EYKJAVÅK SEM STENDUR
NÒ YFIR OG ALLT TIL  MAÅ
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 B¹RU AÈ  TVEIR EINS  BELJA 
FORSÎGN  FRÒ  M¹NUÈUR  TIL
SÎLU  BÕLI  TEMJA  M¾LIEIN
ING  TVÅHLJËÈI  RÁTTUR
,«¨2¡44
 ELDHÒS¹HALD  KLAFI  SKORDÕR 
DÕRAHLJËÈ  SETJA UPP  GEISLAHJÒP
UR  V¾TLA  GORT  KL¾ÈALAUS
 TVEIR EINS
,!53.

Tvennir tónleikar Josh Groban
á þriðjudags-og miðvikudagskvöldinu þóttu heppnast með hreinum ágætum
og féllu ófá tár yfir tilþrifum hans á sviðinu. Ísleifur B. Þórhallsson, framkvæmdastjóri Concert,
sagði það hafa verið
ótrúlega upplifun að
horfa yfir salinn og
sjá grátbólgin augu og
klúta á lofti. „Hann og
allir í kringum hann
voru alveg ótrúlega
ánægðir með ferðina og ég er búin að
fá urmulinn allan af
tölvupóst frá þeim
þar sem þeir segja

þar en í Laugardalshöllinni. Og
sneri víst ekki einn síns liðs aftur
upp á hótelherbergið.
Sjónarvottar sáu Groban yfirgefa Rex síðla kvölds í fylgd með
ungri ljóshærðri snót og keyrðu
þau burt í glæsilegri Lexusbifreið sem beið söngvarans. Þá mun Groban hafa
komið við á Vegamótum
þar sem ófáar yngismeyjarnar létu mynda sig við
hlið stórstjörnunnar. Og
kunni hann því víst ákaflega vel og brosti sínu breiðasta. Groban lýsti því yfir
í viðtali við Fréttablaðið
ekki alls fyrir löngu
að hann væri piparsveinn en hygð-

ist koma sér upp fjölskyldu fyrr
en síðar. Og hver veit nema næsti
tengdasonur Íslands verði einmitt
Groban.
Ísleifur segir að Groban hafi
þegar lýst yfir áhuga sínum
að koma aftur hingað til
lands og endurtaka leikinn, slík hafi ánægjan
verið með tónleikana. Og
væntanlega teitið líka.
FGG

¥3,%)&52 &YLGDARLIÈ SÎNGV

ARANS OG 'ROBAN SJ¹LFUR
HÁLDU EKKI VATNI YFIR
FERÈINNI OG VILJA KOMA
AFTUR HINGAÈ SEM FYRST

%).!2 "2¨!23/. 34/&.!2 .µ*!. 342+!+6!24%44
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5MBOÈSMAÈUR ¥SLANDS
EFNIR TIL ¹HEYRNARPRËFS
„Það eina sem ég get sagt á þessu
stigi er að þetta er ekki „boyband“. Ef kalla má þetta eitthvað
er þetta strákakvartett eða sönghópur,“ segir Einar Bárðarson,
umboðsmaður Íslands.
Einar situr ekki auðum höndum frekar en fyrri daginn og um
mánaðamótin næstu hyggst hann
efna til áheyrnarprófs. Hann er á
höttunum eftir karlkyns söngvurum á aldrinum 18 til 35 ára. Hópinn hyggst hann láta syngja inn á
plötu sem ráðgert er að komi út í
haust og verður efni hennar einhvers konar blanda af klassískri,
trúarlegri og dægurtónlist. Eitthvað í líkingu við Il Divo hópinn
hugsanlega. Þá er hugmyndin að
þegar stofnað hefur verið til sönghópsins muni hann koma fram við
ýmis tækifæri. Einar ætlar með
kvartettinn eins langt og hægt er
og helst lengra.
Fastlega má gera ráð fyrir því
að menn komi í hópum til að syngja
fyrir Einar og hans fólk en þar fer
fremst í flokki Kristjana Stefánsdóttir söngkennari. Þau tvö leiddu

,2¡44  KOMU  UU  KÕR  SP¹
 FR  APRÅL  FALUR  B¾ 
AGA  ERG  AU  RAGÒ
,«¨2¡44  AUSA  OK  MÕFLUGA
 URR  UPPF¾RA  ¹RA  ÅLA 
RAUP  BER  GG

.9,/. &,/++52)..

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

þetta hafa verið yndislega dvöl,“
segir Ísleifur sem var komin
til Cannes til að skoða nýjustu myndirnar fyrir Græna
ljósið.
Eins og fram kom í Fréttablaðinu var haldið smá teiti
fyrir Groban og fylgdarlið hans á skemmtistaðnum Rex í Austurstræti á miðvikudagskvöldinu. Fjöldi
fólks lagði leið sína
til
að
samgleðjast
Groban
yfir
góðu gengi og samkvæmt heimildum
Fréttablaðsins naut
Groban ekki síður
mikillar kvenhylli

!FSPRENGI ¹HEYRNARPRËFS
SEM %INAR EFNDI TIL FYRIR
ÖREMUR ¹RUM .Ò
ER KOMINN TÅMI ¹
PILTANA

www.stillumhitann.is

3ORG RÅKIR NÒ Å BLOGG
HEIMUM EINKUM OG
SÁR Å LAGI MEÈAL KLAPP
LIÈSINS ¹ ATHUGA
SEMDAKERFI SJËNVARPS
STJÎRNUNNAR 3IGMARS
'UÈMUNDSSON
AR SEM HEFUR
¹KVEÈIÈ AÈ L¹TA
AF BLOGGI Å BILI
/RÈINN LEIÈUR ¹
ÖVÅ EN 3IGMAR HEFUR VERIÈ EINHVER
ALLRA VINS¾LASTI BLOGGARI LANDSINS
UM LANGT SKEIÈ !NNAR MIKILVIRKUR
BLOGGARI HEFUR EINNIG LAGT PENNANN
¹ HILLUNA NEFNILEGA «MAR 2 6ALDI
MARSSON KYNNINGARFULLTRÒI (ANN
STENDUR REYNDAR Å M¹LAVAFSTRI HEFUR
K¾RT 'AUK ²LFARSSON FYRIR AÈ KALLA
SIG bRASISTAm ¹ SINNI SÅÈU /G LÅK
LEGA TALIÈ Å LJËSI ÖESS G¹FULEGAST AÈ
HALDA SIG TIL HLÁS 2EYNDAR
VORU
ÖEIR 3IGMAR OG «MAR OF
ARLEGA ¹ BLAÈI Å ÒTTEKT
HELGARBLAÈS &RÁTTA
BLAÈSINS ¹ VONDUM
BLOGGURUM OG VILL
FËLK ÖAR MEINA AÈ
SÒ SÁ ¹ST¾ÈA ÖESS
AÈ ÖEIR HAFI NÒ
DREGIÈ SIG Å HLÁ
'ÎTUTËNLISTARMAÈURINN *ËJË KOMST
HELDUR BETUR Å FEITT UM SÅÈUSTU HELGI
ÖEGAR HANN VAR AÈ SPILA Å +OLAPORT
INU *ËJË VAR RÁTT AÈ TELJA Å ÖEGAR
HANN VAR SPURÈUR AÈ ÖVÅ HVORT HANN
VILDI LEIKA Å SJËNVARPSAUGLÕSINGU
¶VÅ J¹TTI HANN OG ¹ÈUR EN LANGT
VAR LIÈIÈ VAR GÎTUSPILARINN KOMINN
MEÈ BYSSUBELTI UM SIG MIÈJAN OG
Å HLUTVERK ÅTALSKS MAFÅËSA !UGLÕS
INGIN VAR FYRIR &RESCHETTA PÅTSUR OG
MUN *ËJË HAFA H¹MAÈ Å SIG MINNST
TÅU PÅTSUR ¹ MEÈAN ¹ TÎKUM STËÈ
¶AÈ HEFUR KOMIÈ SÁR VEL ENDA GEF
AST EKKI MÎRG T¾KIF¾RI TIL AÈ BORÈA
ÖEGAR GÎTULISTAMAÈURINN ER AÈ
STÎRFUM ¶AÈ NÕJASTA MUN ÖË VERA
AÈ *ËJË TEKUR AÈ SÁR AÈ
SPILA Å GARÈVEISLUM
ENDA F¾R HANN Ö¹
NËG AÈ BORÈA

%).!2 "2¨!23/.  SKRIFSTOFU SINNI Å ,ONDON ÖAÈAN SEM HANN SKIPULEGGUR N¾STU

SKREF Å NÕJUM LANDVINNINGUM

einmitt Jógvan Hansson til sigurs í X-Factor nú í vor. Þá væntanlega spillir ekki fyrir glæsilegur ferill og orðspor Einars á sviði
umboðsmennsku en skjólstæðingur hans, Garðar Cortes, er nú að
gera það gott á Bretlandseyjum
sem og söngflokkurinn
Nylon. Nú eru einmitt rétt liðin um
þrjú ár síðan Einar
boðaði til áheyrnaprufa á Nordica Hótel og bauð
þangað stúlkum
á aldrinum 18
til 25 ára. Þær
komu í stórum hópum og
úr því varð
Nylon.
Aðspurður hvort ekki
sé þá rökrétt

að þessi kvartett heiti Bómull eða
The Cotton Boys segir Einar það
ólíklegt. „Neineinei, það er ekkert
nafn komið ennþá enda ráð fyrir
gert að ákveða allt slíkt í samráði
við þá sem verða fyrir valinu.“
Einar hefur engar áhyggjur af
því að ekki sé úr nægu að moða.
„Gríðarlega mikið er til á Íslandi
af hæfileikaríkum söngvurum.
Söngskóli Reykjavíkur, FÍH ... eru
stútfullir af efnilegum söngvurum.
En menn skulu ekki miða sig
eingöngu við þá sem hafa lært
söng. Þarna eru fleiri atriði sem
spila inn í. Við viljum fá sem flesta
á prufuna. Allir sem telja sig geta
sungið eiga að mæta.“
Ekki hefur enn verið ákveðið
hvar áheyrnarprófin fara fram en
líklega verður það í húsakynnum
FÍH þar sem Kristjana Stefánsdóttir heldur til. JAKOB FRETTABLADIDIS

JBGHDM

Tina Turner söng á Baugsdegi

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000

„Hún var alveg geggjuð kellingin,“ segir söngkonan Regína Ósk
Óskarsdóttir sem kom fram á
Baugsdeginum í Mónakó ásamt
stórsöngkonunni Tinu Turner.
Starfsfólk Baugs fékk óvæntan
glaðning á starfsdögum sínum
í Mónakó þegar hin aldna söngkona Tina Turner steig þar á svið.
Turner mætti með bakraddasöngkonur og dansara og söng hátt í
tíu lög. Var henni ákaft fagnað. „Ég vil ekki vera að tjá
mig mikið um þetta en get
þó sagt að þetta var mjög
gaman. Ég söng nú ekki
með henni en fékk
3®.' &92)2 #/7%,,

*ËN SGEIR *ËHANNES
SON SÎNG 3T¹L OG HNÅF
FYRIR 3IMON #OWELL

að heilsa henni baksviðs,“ segir
Regína Ósk.
Fjölmörg
skemmtiatriði
voru í boði á lokakvöldi Baugsdagsins. Breskur kynnir
sá um að halda gestum
við efnið og auk Turner
skemmti breskur búktalari svo eitthvað sé
nefnt. Stefán Hilmarsson
söng
einnig
fyrir
gesti.
Baugsdagurinn stóð í þrjá
daga, frá þriðjudegi til fimmtudags.
Um er að ræða árlegan viðburð þar
sem blandað er
saman fræðslu og
skemmtun fyrir

starfsfólk Baugs á Íslandi og
hæstráðendur í fyrirtækjum sem Baugur á hlut í úti í
heimi. Eins og Fréttablaðið
greindi frá á miðvikudag
söng Jón Ásgeir Jóhannesson, forstjóri Baugs,
Bubbalagið Stál og
hnífur fyrir sjálfan Simon Cowell í
sérstökum X-Factor-þætti sem sýndur
var í Mónakó. Þá var
framleiddur sérstakur
þáttur með stjörnunum
úr Little Britain sem
kallaðist Little Baugur.
HDM
.'¨ -%¨ 4).5 2EG

ÅNA «SK VAR ¹N¾GÈ MEÈ
4INU 4URNER

$2/44.).'). 3®.' 4INA 4URNER
SKEMMTI STARFSFËLKI "AUGS Å -ËNAKË
&2¡44!,!¨)¨'%449)-!'%3

Stangveiði-

sýning um helgina

Í tilefni af formlegri opnun stangveiðideildar Ellingsen helgina 19.–20. maí verðum við með frábær tilboð báða dagana.
Við kynnum m.a. nýja fatalínu frá Loop og glænýjar stangir; Opti og Multi ásamt fisléttum og glæsilegum hjólum.
Stangveiðideildin verður troðfull af nýjum vörum sem vert er að skoða. Glaðningur fyrir börnin. Verið velkomin!
Reyksuðukassar
frá Snowbee
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Shakespeare-stangarsett
fyrir börnin
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Peter Tan, heimsmeistari í
strandveiðiköstum, kynnir
Shimano-veiðivörur
á laugardag.

H i m i n n og h a f/ SÍ A

Fiskislóð 1 • Sími 580 8500 • www.ellingsen.is • Póstsendum um allt land

Opið laugard. 10–16 og sunnud. 12–16

4.500

kr.

Kynning á Veiðikortinu.
Kortið er til sölu á
sérstöku kynningarverði.

www.visir.is

FYRSTUR MEÐ
FRÉTTIRNAR
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Sumarið

er tíminn...

Flókið kerfi

É

g verð að segja, að á kosningavökunni um liðna helgi
og í kjölfar hennar, hvarflaði að
mér nokkrum sinnum að íslenska
kosningakerfið væri svo flókið og
illskiljanlegt að líklega hefði horft
til verulegra vandræða ef stærðfræðingarnir sem sömdu það hefðu
ekki verið á landinu þegar kosið
var.

3%'*5-

sem svo að þeir hefðu
verið úr símasambandi og ekki
hefði verið búið að setja upp forritið til þess að reikna þetta allt saman
áður. Hvað hefðu menn gert? „Uh,
félagi,“ sé ég fyrir mér að virðulegur kjörstjórnarmaður hefði
umlað. „Það voru að koma hérna
tölur? Hvað eigum við að gera við
þær?“ „Nú ég veit það ekki,“ hefði
þá einhver annar svarað. „Verðum
við ekki bara að lesa þær upp og
sjá hvað gerist? Svo tilkynnum við
bara að einhverjir séu inni og einhverjir úti. Það tekur enginn eftir
neinu.“

995,-

¡' sjálfur tók mér góðan tíma til
þess að stúdera kosningalöggjöfina
og reiknireglurnar í aðdraganda
kosninganna og ég get svo sem sagt
það, að eftir næturyfirlegu taldi ég
mig skilja þetta. Aðeins hársbreidd
munaði, þegar allt kom heim og
saman í höfði mínu, að ég felldi tár
yfir því sigurvirki talnanna sem þá
blasti við mér kristaltært og fagurt. „Undur mannsandans,“ hugsaði ég með sjálfum mér einn við
skrifborðið við föla lampabirtu.
Kosningakerfið íslenska stóð mér
ljóslifandi fyrir hugskotssjónum í
eitt stórbrotið andartak og ég hélt
uppveðraður til hvílu.

SOMMAR lugt m/kubbakerti
H28 cm ýmsir litir verð pr. stk.

SKINA ljósakrans Ø45 cm
ýmsar tegundir 2.995,-

¶!¨

(«&34

þá rússibanareiðin. Inn á
þing fór ég fjórum sinnum þá nóttina og út aftur. Upp úr miðnætti
hafði ég gjörsamlega misst þráðinn
og verð að játa að hið margbrotna
íslenska kosningakerfi hafði á
þeirri stundu farið þannig um sálartetur hins unga frambjóðanda að
honum leið dálítið eins og honum
hefði verið stungið inn í þvottavél
á fullu spinni til þess eins að vera
kippt þaðan út aftur ringluðum og
ráðalausum, einu stóru spurningamerki í krumpuðum jakkafötum og
með hárið út í loftið.

890,-/stk.
ORKÍDEA planta
H55 cm ýmsir litir

YUCCA planta
3 stofnar H130 cm 2.990,-

SOMMAR skrautkerti m/bakka
4 stk. L8xB4 cm ýmsir litir 495,-

BLANKÖ svalaborð
L40xB60 cm
ýmsir litir 1.590,-

SOMMAR löber
L140xB45 cm ýmsir litir 495,-

595,SOMMAR hangandi
sprittkertastjaki
H27 cm ýmsir litir

SOMMAR karfa
L36xB24 cm ýmsir litir 695,-/stk.

GRENÖ stólsessa
L50xB50xH14 cm 1.490,-

ÄPPLARÖ bekkur
L117xB62xH80 cm 8.990,ÄPPLARÖ stóll m/örmum
ÄPPLARÖ hægindastóll
ÄPPLARÖ felliborð
L62xB62xH82 cm
L140/260xB78xH72 cm 13.990,- L80xB63xH103 cm
gegnheill akasíuviður 5.290,- gegnheill akasíuviður
gegnheill akasíuviður 5.290,-

36)052 þeirra kollega minna sem

eygðu von, þótt lítil væri í tilviki
sumra, um jöfnunarþingsæti, bar
vitni um þessa upplifun líka. Þegar
þeir voru dregnir fram úr bælinu undir morgunsárið á vit mjög
svo óvæntrar, en vissulega ánægulegrar, þingmennsku, fór undrunin ekki fram hjá neinum. „Ha, ég?
Er það?“ stundu menn efnislega og
göptu. „Er ég orðinn þingmaður?
Hvernig þá?“

SOMMAR blómapottur
Ø20 H18 cm
ýmsir litir 495,-

Morgunmatur

BBQ kjúklingalæri

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

með kúskús og steiktu grænmeti

450,SOMMAR hangandi sprittkertastjaki
Ø13 H12 cm ýmsir litir

195,  

 

490,  
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urðu mér því talsverð vonbrigði verð ég að segja, þegar ég
uppgötvaði daginn eftir að þegar
ég ætlaði að útskýra kerfið fyrir
vini mínum áhugasömum, tafsaði ég talsvert á staðreyndunum
og umrætt samtal – sem ég hugðist nota til þess að slá mig til riddara – rann út í sandinn. Á kosninganótt reyndi ég líka vitaskuld í anda
pólitíkusa að sannfæra sjálfan mig
og aðra um að kosningakerfið lægi
fyrir mér eins og opin bók og að
sjálfsögðu væri ég sérfræðingur í
því, nema hvað, enda frambjóðandi
sjálfur og kandidat í svokallað jöfnunarþingsæti sem kallað er.

