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Aldrei jafn
grannur og fallegur

farsími í heim
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mp3 spilari
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Tölvulistaverkið
Bitmap Beauty
lega flutt við
var upprunalifandi tónlist
og er til heiðurs
gömlu tölvuleik
junum.

„Ég hef alltaf
haft mikinn
hæfileikar
áhuga á tónlist
mínir helst
en
Þess vegna
fór ég að geraliggja á sjónræna fannst
við lifandi
sviðinu.
tölvulistaverk
tónlist hljómsvei
sem
segir Magnús
tarinnar Steed ég flyt
Leifsson,
hönnnuður
Lord,“
frá Listahásk nýútskrifaður grafískur
Útskrift
óla Ísla d
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Verkið er
ekki klippt upptaka frá lifandi
flutningi
eins og hefðbund
Að sögn Magnúsar
in myndbön og er því
slíka listsköpun
eru ekki margir d.
á Íslandi.
að fást við
myndbandsflutning
Erlendis er
ur vel þekktur,
þó lifandi
um, skífuþeyt
urum og í
Markmiðið
leikhúsum hjá hljómsveittil flutnings er að halda áfram .
að þróa lifandi
. Bæði fyrir
við tónlistarm
Steed Lord
efni
anninn D
og í
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Eign sem er
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engri lík á sjávarlóð

er til sölu hjá

Remax Center.

Ævintýraleg

t hús við sjó

Einstakt timburhú
s á Vatnsley
fyrir heitum
suströnd þar
potti í turni
sem gert er
er til sölu hjá
ráð
Remax Center

borðstofu,
eldhúsi skál

inn
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$RAUMUR F¹T¾KS BËNDA

Draugur vísar á
fjársjóð í gröf

3EMJA VOPNAHLÁ
(EATHER -ILLS OG 0AUL
-C#ARTNEY HAFA SAMIÈ
UM FRIÈ MEÈAN SKILN
AÈUR ÖEIRRA GENGUR Å
GEGN ¶AU VILJA HLÅFA
DËTTUR SINNI

+!-"«$¥! !0 Fátækur bóndi í

Kambódíu, Pheng Chea, segist
heldur betur hafa dottið í lukkupottinn þegar honum birtist í
draumi látið fórnarlamb Rauðu
khmeranna, sem ríktu þar harðri
hendi á árunum 1975 til 1979.
„Draugurinn sagði mér að gröfin
væri nálægt gömlum trjástubbi,
svo ég gróf hálfan metra og fann
gullið,“ sagði bóndinn, sem tók
þátt í uppgrefti á fjöldagröfum frá
tíma Rauðu khmeranna þegar
hann fann fjársjóðinn.
GB
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KAUPIÈ SELT
&YRSTA LEIK
STJËRAVERKEFNI
6ALDÅSAR «SKARS
DËTTUR VEKUR
MIKLA ATHYGLI

&¹ SEXTÅU MILLJËNA STYRK

&«,+ 

Brimið verður
að bíómynd
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&ARA EKKI ËKEYPIS
3TJËRNARFORMAÈUR
3ILKEBORG SEGIR
¥SLENDINGANA
ÖRJ¹ SEM ERU HJ¹
FÁLAGINU EKKI FARA
FRÅTT
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OG ÎÈRU 3AMFYLKINGARFËLKI SEM KOM TIL FUNDAR Å

BÒSTAÈ FORS¾TISR¹ÈHERRA ¹ ¶INGVÎLLUM UM H¹DEGISBIL Å G¾R

Fulltrúar Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar héldu áfram stjórnarmyndunarviðræðum á Þingvöllum í gær. Viðræður langt komnar og lýkur hugsanlega í dag.
34*«2.-, Myndun nýrrar ríkis-

3+²2!6%¨52 6%2¨52 !,,3
2¨!.$) UM VESTANVERT LANDIÈ
Å BYRJUN VIKUNNAR EN BJARTARA
AUSTANTIL (ITI ¹ BILINU   STIG
KALDAST ¹ 6ESTFJÎRÈUM EN HLÕJAST
FYRIR AUSTAN
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Stjórnarmyndun á
síðustu metrunum
stjórnar Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar er á síðustu metrunum
og herma heimildir að líklegt sé að
samkomulag takist í dag.
Fámennir hópar frá báðum
flokkum funduðu í bústað forsætisráðherra á Þingvöllum í gær,
annan daginn í röð. Unnið var að
orðalagi í stjórnarsáttmála, auk
þess sem rætt var um skiptingu
ráðuneyta.
Ingibjörg Sólrún Gísladóttir,
formaður
Samfylkingarinnar,
sagði í samtali við Fréttablaðið á
níunda tímanum í gærkvöldi að
viðræðurnar gengju ágætlega.
„Þær eru drjúgar innansleikjurnar,“ sagði Ingibjörg,

spurð hvort sanngjarnt væri að
segja að viðræðurnar væru á lokametrunum. Alltaf gæti eitthvað
komið upp sem tæki tíma að vinna
úr.
Geir H. Haarde, formaður Sjálfstæðisflokksins, sagði viðræðurnar um helgina hafa gengið vel.
Spurður hvort viðræður um skiptingu ráðuneyta hefðu verið erfiðar
sagði hann að ekki væri enn farið
að ræða þær svo ítarlega.
Að öðru leyti vildu formennirnir lítið segja um viðræðurnar,
annað en að vel gengi að koma
stjórnarsáttmálanum á blað.
Þingflokkar Sjálfstæðisflokks
og Samfylkingar höfðu ekki verið
boðaðir til fundar í gærkvöldi,

eftir því sem næst varð komist.
Ingibjörg Sólrún sagði við fréttamenn á Þingvöllum um miðjan dag
í gær að þingflokkarnir yrðu ekki
kallaðir saman fyrr en stjórnarsáttmáli lægi fyrir.
Á laugardag fundaði tíu manna
hópur á Þingvöllum en í gær voru
hóparnir smærri. Auk Geirs voru
þar frá Sjálfstæðisflokki þau Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir varaformaður og Andri Óttarsson,
framkvæmdastjóri flokksins. Auk
Ingibjargar voru þar Samfylkingarmennirnir Össur Skarphéðinsson þingflokksformaður, Ágúst
Ólafur Ágústsson varaformaður
og Skúli Helgason, framkvæmdastjóri flokksins.
BJ  SJ¹ SÅÈU 

(ARKALEG ¹TÎK Å ,ÅBANON MILLI STJËRNARHERSINS OG HERSK¹RRA MÒSLIMA

4UGIR MANNA FALLNIR Å 4RÅPËLÅ
,¥"!./. !0 Stjórnarherinn í Líbanon barðist í gær við herskáa
múslima í palestínskum flóttamannabúðum rétt hjá borginni
Trípólí, sem er norðan til í landinu. Hátt í fimmtíu manns fórust
í þessum átökum, sem eru þau
hörðustu sem stjórnarherinn
hefur átt hlut að í áratug.
Hinir herskáu múslimar tilheyra samtökum sem nefnast
Fatah íslam, og eru þau grunuð
um tengsl við Al Kaída. Bæði
leiðtogar súnní-múslima í landinu og PLO, samtök Palestínumanna í Líbanon, hafa lýst stuðningi sínum við stjórnarherinn í
þessum átökum.

&2¡44!",!¨)¨!0

b¶AÈ GETUR VERIÈ GAGNLEGT FYRIR
SAMFÁLAGIÈ EINSTAKLINGA FYRIRT¾KI
OG FJÎLSKYLDUR AÈ VINNA AÈ ÒRLAUSN
DEILUM¹LA AF FÒSUM OG FRJ¹LSUM
VILJA m SKRIFAR SDÅS * 2AFNAR H¾STA
RÁTTARLÎGMAÈUR
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(LAUPANDI ¹ ÖJËÈVEGINUM TIL FLËTTA
MANNABÒÈANNA .AHR EL "ARED

Átökin hófust þegar hermenn
og lögreglumenn réðust á bækistöðvar Fatah Islam í leit að
mönnum sem grunaðir eru um
aðild að bankaráni nýverið. Þeir

mættu mikilli mótspyrnu og
vopnaðar sveitir streymdu út úr
flóttamannabúðunum Nahr elBared og lögðu undir sig herstöðvar stjórnarhersins, rændu
tveimur brynvörðum bifreiðum
og sátu fyrir hermönnum.
Stjórnarherinn náði yfirhöndinni undir kvöld en óljóst var
hvort herinn myndi ráðast til inngöngu í sjálfar flóttamannabúðirnar, sem njóta ákveðinnar
friðhelgi eins og aðrar flóttamannabúðir í Líbanon.
Herinn hefur undanfarið átt
fullt í fangi með að hemja vopnaða hópa sem hafa hreiðrað um
sig í Líbanon.
GB

hafa fengið sextíu milljóna króna
styrk frá Kvikmyndamiðstöð
Íslands til framleiðslu á kvikmyndinni Brim, sem var upprunalega
leikhúsverk eftir Jón Atla
Jónasson. Að sögn Rakelar
Garðarsdóttur, framkvæmdastjóra
Vesturports, hefur lengi staðið til
að kvikmynda verkið.
Handrit myndarinn verður
skrifað af leikhópnum Vesturporti,
ásamt Óttó Geir Borg og Árna
Ólafi Ásgeirssyni sem er jafnframt leikstjóri
Fyrirhugað er að hefja tökur
seinna á árinu.
RH

&ARALDUR Å UPPSIGLINGU

Söngtifur koma
eftir sautján ár
"!.$!2¥+). !0 Íbúar í Miðvestur-

ríkjum Bandaríkjanna búa sig nú
undir faraldur síðar í mánuðinum
þegar milljarðar af söngtifum fara
á kreik eftir að hafa dvalið
neðanjarðar í sautján ár.
Söngtifur eru fljúgandi skorkvikindi á stærð við rækjur en bíta
hvorki né stinga og lifa ekki lengi
eftir að þær koma upp á yfirborðið.
Þær eru hins vegar þekktar fyrir
ærandi hljóð sín sem geta verið
háværari en garðsláttuvélar.
GB
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Valtýr, er kostur að hafa
fingralanga menn í garðyrkju?
b-IKILV¾GARA ER AÈ HAFA MENN MEÈ
GR¾NA FINGUR OG EINHVERJA REYNSLU AF
PLÎNTUR¾KTm
&ANGARNIR Å (EGNINGARHÒSINU VIÈ 3KËLA
VÎRÈUSTÅG HAFA UNDANFARIÈ STUNGIÈ UPP
FANGELSISGARÈINN OG PLANTAÈ ÖAR KARTÎFL
UM SPERGILK¹LI RABARBARA OG GULRËTUM
6ALTÕR 3IGURÈSSON ER FANGELSISM¹LASTJËRI

 MAÅ  -.5$!'52

3J¹VARÒTVEGSR¹ÈHERRA SEGIR .¥ SETJA ¹ SVIÈ LEIKRIT MEÈ BRÁFI TIL 3EA 3HEPHERD

%NDURSTEINING ¶JËÈLEIKHÒSS

Ættu að fordæma aðferðirnar

Umdeild hrafntinna notuð

3*6!2²46%'52 Náttúruverndarsamtök Íslands (NÍ) ættu frekar
að
fordæma
skilyrðislaust
aðferðir Sea Shepherd heldur en
að setja á svið leikrit fyrir
íslenskan almenning, segir Einar
K. Guðfinnsson sjávarútvegsráðherra.
Hann gagnrýnir harðlega bréf
sem formaður NÍ sendi forseta
Sea Shepherd nýverið og sagði
það virka á sig eins og leikrit sem
sett væri á svið.
„Þarna er um það að ræða að
hryðjuverkasamtökin
Sea
Shepherd hóta því að koma til
Íslands, brjóta lög og reglur og
ráðast gegn rétti okkar sem sjálf-

stæðrar þjóðar til að nýta náttúruauðlindir okkar,“ segir Einar.
„Viðbrögð Náttúruverndarsamtaka Íslands er að skrifa bænaskjal til þessara hryðjuverkasamtaka þar sem fyrst og fremst er
beðist vægðar á þeim forsendum
að það sé taktískt ekki mjög sniðugt, og sé ekki nægilega snjöll
herstjórnarlist,“ segir Einar.
Hann segir málið ekki snúast
um hernaðarlist, heldur þá grundvallarspurningu hvort NÍ séu tilbúin til að fordæma skilyrðislaust
aðgerðir af því tagi sem Sea Shepherd hóti Íslendingum. Bréfaskipti NÍ og Sea Shepherd virðist
ekki til marks um að svo sé og NÍ

%).!2 + '5¨&)..33/. b6IÈBRÎGÈ
.¹TTÒRUVERNDARSAMTAKA ¥SLANDS ER AÈ
SKRIFA B¾NASKJAL TIL ÖESSARA HRYÈJUVERKA
SAMTAKAm

ættu að kveða upp úr með afdráttarlausum hætti um hótanir Sea
Shepherd um valdbeitingu.
BJ

Leikskóli vísar einhverfum dreng frá

"¥,(2 5MHVERFIS¹TAK !KUREYRARB¾JAR

FELST MEÈAL ANNARS Å ÖVÅ AÈ TAKA Ë¹SJ¹
LEGA OG ËÎKUF¾RA BÅLA ÒR UMFERÈ

Halla Rut Bjarnadóttir fékk þau svör að leikskólinn tæki ekki við fjögurra ára
syni hennar þar sem hann væri einhverfur. Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir, formaður leikskólaráðs, segir börn með sérþarfir eiga að njóta forgangs á leikskóla.

5MHVERFIS¹TAK ¹ !KUREYRI

Lýsa eftir eigendum bílflaka

-%..4!-, Fjögurra ára drengur

!+52%92) Akureyrarbær auglýsir

nú á vef sínum eftir eigendum
nokkurra illa farinna bíla sem eru
þyrnir í augum bæjarbúa.
Af myndum að dæma er ljóst
að umræddum bílum verður ekki
ekið á brott, og gefi eigendur sig
ekki fram verða bílarnir dregnir
af vettvangi og fargað eftir 45
daga í geymslu.
Þetta er hluti af umhverfisátaki
sem umhverfisnefnd, framkvæmdaráð og heilbrigðisnefnd
Akureyrar hafa efnt til. Þegar
hafa nokkur bílflök verið
fjarlægð og þeim fargað.
BJ

&ANGAVERÈIR ¹FRAM VIÈ STÎRF

Draga uppsagnir sínar til baka
6)..5-!2+!¨52 Fangaverðir sem
sagt höfðu upp störfum vegna
óánægju með launakjör hafa nú
dregið uppsagnir sínar til baka, í
kjölfar þess að skrifað var undir
nýjan stofnanasamning á dögunum.
Fangavarðafélagið kynnti
stofnanasamninginn á fundum með
fangavörðum og ákváðu þeir í kjölfarið að hætta við uppsagnirnar, að
því er fram kemur á vef Fangelsismálastofnunar.
Alls eru um áttatíu fangaverðir
starfandi í fangelsum landsins,
stærstur hluti þeirra við fangelsið
á Litla-Hrauni.
BJ

fær ekki pláss á leikskóla þótt
yngri bróður hans sé velkomið að
fá vist þar. Halla Rut Bjarnadóttir,
móðir drengsins, segir ástæðuna
sem leikskólastjórinn hafi gefið
þá að drengurinn sé einhverfur.
Ekki sé hægt að leggja á starfsfólkið að veita honum pláss þar
sem þegar sé annað barn með einhverfu á leikskólanum.
„Ívan Victor greindist með
ódæmigerða einhverfu þegar
hann var rúmlega tveggja ára.
Hann var þá í leikskólanum Heiðarborg í Seláshverfi. Við fluttum svo
tímabundið til Englands og bjuggum í um það bil ár og ætluðum að
flytja aftur heim í þessum mánuði. Ég sendi umsókn í sama leikskóla fyrir drengina mína tvo en
fékk þau svör að aðeins væri hægt
að taka við þeim yngri. Leikskólastjórinn sagði mér að barn eins og
Ívan gæti ekki fengið pláss,“ segir
Halla Rut.
Halla telur mjög undarlegt að
leikskóli ætli sér að velja inn börn
eftir heilbrigði þeirra.
Ekki náðist í Emelíu Möller,
leikskólastjóra á Heiðarborg, en
Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir, formaður leikskólaráðs Reykjavíkurborgar, segir klárt mál að börn
með sérþarfir eigi að njóta forgangs á leikskóla. Ekki sé hægt
undir nokkrum kringumstæðum
að bera manneklu fyrir sig í
málum sem þessum.
Guðrún Pétursdóttir, stjórnarmaður Umsjónarfélags einhverfra,
segir mál sem þetta ekki einsdæmi. Oft komi upp á að börn með
fatlanir gangi ekki fyrir þótt þau

(!,,! 254 "*!2.!$«44)2

5NDRAST AÈ LEIKSKËLINN GETI
VALIÈ BÎRN INN EFTIR ÖVÅ HVORT
ÖAU ERU HEILBRIGÈ EÈA EKKI

5-(6%2&)3-, Múrhúðun og
endursteining á Þjóðleikhúsinu
hefur nú verið boðin út, en það er
lokaáfanginn í utanhússviðgerðum á Þjóðleikhúsinu.
Við þennan verkþátt verða
notuð þau fimmtíu tonn af
hrafntinnu sem tekin var úr
Hrafntinnuskeri síðasta haust, en
þau hafa þegar verið mulin niður.
Hrafntinnan var tekin innan
friðlýsts svæðis með leyfi
Umhverfisstofnunar. Efnistakan
var kærð til umhverfisráðherra
af Guðrúnu S. Gísladóttur
leikkonu, fyrst í eigin nafni en
síðar í nafni félagsins Hrafntinnuriddaranna.
BJ

3AFN 3IGURJËNS «LAFSSONAR

Höggmyndir á
hrakhólum
,)34)2 Verk í eigu Listasafns
Sigurjóns Ólafssonar myndhöggvara sem ekki eru til sýnis
eru geymd í
óviðunandi
húsnæði og
safnið á í
rekstrarvanda.
Á næsta ári er
öld frá fæðingu
Sigurjóns og
menningar- og
ferðamálaráð
3)'52*«.
Reykjavíkur
«,!&33/.
segir við hæfi
að nota tækifærið og heiðra minningu
listamannsins með veglegum
hætti og tryggja komandi
kynslóðum aðgang að verkum
hans.
Starfshópur á að gera tillögur
um rekstur, viðhald og framtíðaruppbyggingu safnsins í Laugarnesi. Ráðið segir Sigurjón vera í
hópi merkustu listamanna
þjóðarinnar.
GAR

0«,,!.$
"2¨25- -)3-5.!¨ "R¾ÈURNIR ¥VAN 6ICTOR
OG !RNBERG 6ICTOR NJËTA EKKI SÎMU RÁTTINDA
3¹ ELDRI F¾R EKKI LEIKSKËLAPL¹SS ÖAR SEM HANN
ER EINHVERFUR

Þetta eru sorglegar
fréttir og full ástæða til
að vera á varðbergi þegar maður
heyrir að verið sé að velja börn
inn á leikskóla eftir heilbrigði
þeirra.
'%2¨52 !!'/4 2.!«44)2
&/2-!¨52 3*«.!2(«,3

eigi að njóta forgangs samkvæmt
öllum reglum. „Það er mjög slæm
staða því það er afar mikilvægt að
markviss vinna hefjist í kringum
börn með sérþarfir. Þetta getur

'AY 0RIDE MËTM¾LT
¶/2"*®2' (%,'! 6)'&²3
$«44)2 3EGIR BÎRN MEÈ SÁR

ÖARFIR EIGA AÈ NJËTA FORGANGS

svo valdið því að fjölskyldur einangrast,“ segir Guðrún, sem telur
velferðarþjóðfélagið oft ekki ná
til þeirra sem helst þurfa á því að
halda.
„Þetta eru sorglegar fréttir og
full ástæða til að vera á varðbergi
þegar maður heyrir að verið sé að
velja börn inn á leikskóla eftir
heilbrigði þeirra. Að úthýsa barni
með sérþarfir af leikskóla er
algerlega óviðunandi, brýtur gegn
reglum og á ekki að eiga sér stað,“
segir Gerður Aagot Árnadóttir,
læknir og formaður Sjónarhóls,
ráðgjafarþjónustu foreldra barna
með sérþarfir.
KAREN FRETTABLADIDIS

-ENNTAM¹LAR¹ÈHERRA 0ËLVERJA FOR
D¾MDI BAR¹TTU SAMKYNHNEIGÈA ¹SAMT
FJÎLMENNI Å 6ARSJ¹ -ËTM¾LIN FËRU
FRAM DAGINN EFTIR 'AY 0RIDE GÎNGU
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2¹ÈGJAFAR "ANDARÅKJAFORSETA BÒAST VIÈ
AÈ 'ORDON "ROWN N¾STI FORS¾TISR¹È
HERRA "RETA AFTURKALLI ALLT HERLIÈ ÖEIRRA
FR¹ ¥RAK "RETAR HYGGJAST F¾KKA HER
MÎNNUM UM TVÎ ÖÒSUND ¹ ¹RINU
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&LESTIR S¹TTIR VIÈ 3ARKOZY
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kominn til Ástralíu, heimalands síns, þar sem hann
fær að afplána það sem eftir er af fangelsisdómnum
sem hann hlaut nýverið.
Hicks varð fyrstur fanga Bandaríkjahers í
Guantanamo á Kúbu til að koma fyrir herdómstól í
mars síðastliðnum, eftir sex ára fangavist án dóms
og laga.
Hann átti yfir höfði sér ævilangt fangelsi, en hlaut
samkvæmt samkomulagi við ákæruvaldið níu
mánaða fangelsisdóm eftir að hafa játað sig sekan
um að hafa aðstoðað Al Kaída, meðal annars með því
að sækja þjálfunarbúðir á vegum samtakanna í
Afganistan.
Hicks var járnaður og klæddur í appelsínugulan
fangabúning þegar hann kom til Ástralíu í gærmorgun. Hann var fluttur í Yatala-fangelsið skammt frá
Adelaide, þar sem hann verður hafður í haldi í
sérstakri öryggisdeild í litlum fangaklefa ekki
ósvipuðum þeim sem hann mátti dúsa í á Kúbu.
„Hann er ánægður með að vera kominn aftur á
ástralska grund,“ sagði David McLeod, lögmaður

$!6)$ -#,%/$ ,ÎGMAÈUR (ICKS SEGIR HANN ¹N¾GÈAN MEÈ AÈ

VERA KOMINN TIL STRALÅU

&2¡44!",!¨)¨!0

hans, við blaðamenn fyrir utan Yatala-fangelsið.
„Honum var greinilega létt þegar flugvélin lenti.“
Sjö mánuðir eru eftir af fangelsisdómnum en að
þeim afplánuðum verður Hicks látinn laus.

GB

www.toyota.is

Við þurfum Toyotuna þína
því okkar stoppa svo stutt við!

ÍSLENSKA SIA.IS TOY 37513 05/07

Nú standa yfir uppítökudagar hjá Toyota og
Toyota Betri Notuðum Bílum

Ert þú með rétta bílinn fyrir okkur?
Vegna góðs gengis vantar okkur tilfinnanlega lífsreyndar Toyotur
til sölu hjá Betri Notuðum Bílum.
Gríptu tækifærið, komdu með Toyotuna þína á uppítökudaga
Toyota og Toyota Betri Notaðra Bíla. Það er aldrei að vita,
þú gætir ekið heim á glæsilegri nýrri Toyotu og verið viss um
að hafa skilið þá gömlu eftir í öruggum höndum.
Okkur þykir jú jafn vænt um hana og þér!

Toyota Kópavogi
Nýbýlavegi 4
Kópavogur
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbær
Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14
Selfoss
Sími: 480-8000

Toyota Austurlandi
Miðási 2
Egilsstaðir
Sími: 470-5070
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%NGIN VIÈVÎRUNARSKILTI ¹ SV¾ÈINU ÖAR SEM BANDARÅSKUR FERÈAMAÈUR FËRST

-IKIL ËF¾RÈ ¹ H¹LENDINU

%KKI H¾GT AÈ ¹FELLAST NEINN

Hellisheiði
skoðuð í dag

3,93 „Það er mjög varhugavert að áfellast leiðsögumanninn í máli eins og þessu. Ég veit það að leiðsögumaðurinn varaði fólkið við hættunni. Fólk ber svo
ábyrgð á sjálfu sér. Það er ekki auðvelt að ferðast um
landið okkar og því fögnum við öllum merkingum sem
gætu orðið til að leiðbeina fólki,“ segir Ragnheiður
Björnsdóttir, formaður Félags leiðsögumanna.
Bandarísk kona fórst í gær þegar brimskafl dró hana
út á haf úr fjörunni vestan við Reynisfjall við Vík í
Mýrdal. Engin viðvörunarskilti eru á svæðinu en
formaður björgunarsveitarinnar Víkverja hefur greint
frá því að búið hafi verið að taka ákvörðun um að þar
yrðu bæði sett skilti og björgunarkútar á næstunni. Því
miður hafi málið ekki verið komið lengra á veg en svo.
Stefán Helgi Valsson, leiðsögumaður og ritstjóri
fréttabréfs leiðsögumanna, segir slík varnaðarorð
skila sér misjafnlega vel til fólks. „Ég hef margsinnis
farið með hópa í fjöruna. Alltaf vara ég þá við sjónum

3!-'®.'52 Mikil ófærð var á

$92(«,!%9 +ONA FËRST Å FJÎRUNNI VIÈ 6ÅK Å -ÕRDAL Å G¾R 3TAÈUR

INN ER VINS¾LL FERÈAMANNASTAÈUR EN ENGIN VIÈVÎRUNARSKILTI ERU
¹ SV¾ÈINU

en undantekningarlaust kemur einhver í hópnum
blautur inn. Það má samt vel bæta merkingar um
landið, þá sérstaklega við helstu ferðamannastaðina
en í þessu máli er ekki hægt að áfellast neinn,“ segir
Stefán.
KDK

Ísraelsher herðir
enn árásir á Gaza
42!*!. "!3%3#5 3AKAÈUR UM AÈ MIS

NOTA VÎLD SÅN

&2¡44!",!¨)¨!0

+OSNING Å 2ÒMENÅU

Þjóðin hafnar
kæru á forseta
2²-%.¥! !0 Rúmenar felldu með

yfirgnæfandi meirihluta í
þjóðaratkvæðagreiðslu á
laugardag tillögu um að Trajan
Basescu forseti yrði kærður til
embættismissis.
Þjóðþing landsins vék forsetanum úr embætti í síðasta mánuði
og sakaði hann um að hafa
misnotað völd sín. Forsetinn
neitar þeim ásökunum og
samkvæmt stjórnarskrá var
ákæra til embættismissis borin
undir þjóðaratkvæði.
Þegar meira en níutíu prósent
atkvæða höfðu verið talin höfðu
nærri 75 prósent hafnað
ákærunni, en þátttaka í kosningunum var 44 prósent.
GB
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¶RÅR BÅLAR R¹KUST ¹
.OKKUR UMFERÈARËHÎPP URÈU ¹ HÎFUÈ
BORGARSV¾ÈINU Å G¾R  "REIÈHOLTS
BRAUT VARÈ ÖRIGGJA BÅLA ¹REKSTUR EN
ENGIN SLYS URÈU ¹ MÎNNUM  +JALAR
NESVEGI VAR ÎKUMAÈUR FLUTTUR ¹ SLYSA
DEILD EFTIR ¹REKSTUR TVEGGJA BÅLA

3TÒTUR TEKINN
%INN ÎKUMAÈUR VAR TEKINN ¹ 3UÈUR
NESJUM GRUNAÈUR UM ÎLVUNARAKSTUR
%INNIG VAR NOKKUÈ UM HRAÈAKSTUR OG
UMFERÈARLAGABROT Å UMD¾MINU

Þrír Palestínumenn létu lífið í bifreið á Gaza-strönd eftir loftárás frá Ísraelsher.
Palestínumenn héldu áfram að skjóta flugskeytum yfir til Ísraels frá Gazaströnd. Innbyrðis átök Palestínumanna minnka.
'!:! "/2' !0 Ísraelski herinn
hélt uppi hörðum árásum á liðsmenn samtakanna Hamas og
Íslamska Jihad á Gaza-strönd í
gær. Liðsmönnum samtakanna
tókst engu að síður að skjóta að
minnsta kosti tólf flugskeytum
yfir landamærin til Ísraels.
Ísraelsk stjórnvöld segja þessi
tvenn samtök bera alla ábyrgð á
harðnandi átökum á Gaza-svæðinu
síðustu daga. Ísraelar segjast ætla
að halda áfram árásum sínum á Palestínumenn, og herða þær ef flugskeytaárásum frá Gaza linnir ekki.
Þrír menn fórust þegar Ísraelar
skutu sprengju á bifreið í Gazaborg. Að minnsta kosti einn þeirra
var liðsmaður Hamas. Ísraelsmenn sögðust einnig hafa gert
loftárás
á
vopnaverksmiðju
norðan til á Gaza-strönd, en eigandi húsnæðisins sagði að raftækjaverslun sín hefði orðið fyrir
árás og sagði það hljóta að hafa
verið mistök.
Árásir Ísraela hafa hins vegar
orðið til þess að draga úr innbyrðis
átökum Palestínumanna. Hamas
og Fatah hafa gert með sér vopnahlé og grímuklæddir liðsmenn
beggja samtakanna hafa ekki
verið eins áberandi á götum úti.
„Enginn myndi styðja innbyrðis
átök meðan Ísraelar eru að
sprengja á Gaza,“ sagði Fawzi
Barhoum, talsmaður Hamas.
Íbúar, sem höfðu haldið sig
heima við meðan verstu átökin
stóðu yfir á síðustu dögum, hættu
sér út í verslanir til að birgja sig
upp. Börn voru látin fara í skólann
til að taka lokapróf og fullorðnir
sneru aftur til vinnu.

hálendisvegum um helgina.
Hellisheiði eystri hefur verið ófær
síðan á föstudag. Að sögn Vegagerðarinnar verður heiðin skoðuð í
dag. Allur akstur á hálendisvegum
er bannaður vegna hættu á
aurbleytu og vegaskemmdum.
Aðrir helstu vegir landsins eru
greiðfærir og inn í Þórsmörk er
fært, Uxahryggir eru færir ásamt
Dettifossvegi og Hólssandi. Á
Austurlandi er mikið um að hreindýr séu við vegi og eru vegfarendur beðnir um að aka með gát.
Bílar og vélsleðar frá Húsafelli
upp á Langjökul og frá Sólheimaheiði upp á Mýrdalsjökul.
RH

4VEIR NIÈUR VEGNA ÒTSTRIKANA

Björn og Árni
einu sæti neðar
+/3.).'!2 Björn Bjarnason
dómsmálaráðherra og Árni
Johnsen, nýkjörinn þingmaður
Sjálfstæðisflokks, féllu báðir
niður um eitt sæti á listum
Sjálfstæðisflokksins vegna
útstrikana.
Þetta var niðurstaða landskjörstjórnar, sem skilaði í gær
niðurstöðum vegna kosninganna
12. maí.
Samkvæmt upplýsingum frá
landskjörstjórn féll Árni úr öðru
sæti á lista Sjálfstæðisflokks í
Suðurkjördæmi í það þriðja
vegna útstrikana og Björn féll úr
öðru sætinu í það þriðja á lista
Sjálfstæðisflokks í Reykjavíkurkjördæmi suður af sömu ástæðu.
Landskjörstjórn kom saman í
gær og úthlutaði þingsætum.
Jafnframt gaf kjörstjórnin út
kjörbréf til frambjóðenda sem
náðu kjöri, auk fyrstu varamanna allra þingmanna.
BJ

!FSKIPTASEMI Å SKJËLI N¾TUR

Litla hafmeyjan
með höfuðklút
$!.-®2+ !0 Árrisulir Kaup-

2²34)2 !& ")&2%)¨ +RAKKAR Å 'AZA BORG HËPUÈUST Å G¾R AÈ FLAKI BIFREIÈAR SEM ¥SRAELAR
HÎFÈU GERT LOFT¹R¹S ¹
&2¡44!",!¨)¨!&0

Meira en fimmtíu manns hafa
farist í innbyrðis átökum Palestínumanna í Gazaborg undanfarna
daga. Átökin hófust eftir að
Mahmoud Abbas, forseti Palestínustjórnar, sendi þúsundir vopnaðra manna, hliðholla Fatah, út á
götur borgarinnar án samráðs við
Hamas, samstarfsflokk Fatah í
Palestínustjórn.
Þá hefur staða Ehuds Olmerts,
forsætisráðherra Ísraels, versnað
enn. Hart var sótt að honum að

segja af sér nýverið vegna gagnrýni á Líbanonstríðið síðastliðið
sumar, en nú hótar Avigdor
Lieberman hermálaráðherra því
að draga sig út úr stjórnarsamstarfinu ásamt litlum flokki
sínum ef ekki verður farið út í
harðar aðgerðir gegn Hamas.
„Annaðhvort verða Hamassamtökin leyst upp, eða ríkisstjórnin verður leyst upp,“ sagði
Lieberman.
GUDSTEINN FRETTABLADIDIS

mannahafnarbúar gátu séð Litlu
hafmeyjuna í nokkuð óvenjulegum búningi í gærmorgun. Í skjóli
nætur hafði hún verið klædd í föt
að íslömskum sið með höfuðklút.
Strax og lögreglan fékk veður
af þessu brá hún skjótt við og
sendi menn á staðinn sem
fjarlægðu fötin í snarhasti.
Styttan af Litlu hafmeyjunni
hefur orðið fyrir ýmiss konar
afskiptasemi, meðal annars
hefur hún fjórum sinnum verið
afhausuð og alloft útötuð
málningu.
Fyrir fjórum árum var hún
klædd í búrku, kufl strangtrúaðra múslíma sem hylur allan
líkamann.
GB

SONUR MINN ER
KONUNGBORINN

HANN ER ÞAÐ DÝRMÆTASTA SEM ÉG Á
Við viljum öll skapa fjölskyldu okkar örugga og trausta umgjörð því hún er
það dýrmætasta sem við eigum. Til þess þurfa tryggingarnar að vera í lagi.
F plús fjölskylduvernd VÍS er vinsælasta og víðtækasta fjölskyldutrygging á
Íslandi. Leyfðu okkur að bera ábyrgðina með þér – með F plús.

F í t o n / S Í A

VÍS – ÞAR SEM TRYGGINGAR SNÚAST UM FÓLK

Vátryggingafélag Íslands Ármúla 3 108 Reykjavík Sími 560 5000 vis.is
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!LCOA &JARÈA¹L L¾TUR KANNA HUG ÅBÒA .ORÈAUSTURLANDS TIL ¹LVERS ¹ "AKKA

%VRËPUKOSNINGAR Å "ÒLGARÅU

Aukinn stuðningur við álver

Þátttaka lítil en
sósíalistar sigra

)¨.!¨52 Stuðningur íbúa Norð-

Gætir þú hugsað þér að kaupa
nýsjálenskt lambakjöt verði
það á betra verði en íslenskt
lambakjöt?
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Finnst þér að Neytendastofa
eigi að sekta þá sem brjóta
reglur um verðmerkingar?
3EGÈU ÖÅNA SKOÈUN ¹ VISIRIS

"¾JARFULLTRÒI Å RBORG

Meirihluti með
sérsniðna styrki
34*«2.-, Þórunn Jóna Hauksdóttir, bæjarráðsfulltrúi Sjálfstæðisflokks í
Árborg, segir
að nýsamþykkt
tillaga um
styrki til
stjórnmálafélaga sé
„sérsniðin að
því að styrkja
fjárhagslega
¶«25.. *
þau framboð
(!5+3$«44)2
sem mynda
meirihluta
Árborgar“. Samkvæmt tillögunni
fá öll stjórnmálafélög sem eiga
bæjarfulltrúa sömu upphæð í
styrk, 250 þúsund krónur.
Þórunn segir þetta ekki vera í
anda laganna, þar sem mælt sé
fyrir um að stjórnmálaflokkar
fái úthlutað í hlutfalli við úrslit
kosninga.
„Væntanlega verður því fylgt
hér eftir, eins og lögin kveða á
um,“ segir Þórunn.
GAR

3TJËRNARSKIPTI Å "REMEN

Ætla að mynda
vinstri stjórn
¶µ3+!,!.$ !0 Sósíaldemókratar í
Bremen, einu af sambandslöndum Þýskalands, sögðust í gær
ætla að mynda vinstri stjórn með
Græningjum.
Sósíaldemókratar hafa í tólf ár
verið í stjórnarsamstarfi með
Kristilegum demókrötum í
Bremen, en eftir kosningar þar í
byrjun síðustu viku töpuðu báðir
stjórnarflokkarnir fylgi.
Sósíaldemókratar eru einnig í
stjórnarsamstarfi með Kristilegum demókrötum í ríkisstjórn
Þýskalands, en í skoðanakönnunum hafa Sósíaldemókratar fengið
minna fylgi en samstarfsflokkurinn.
GB

austurlands við álver á Bakka við
Húsavík hefur aukist síðustu mánuði. Fjórir af hverjum fimm Húsvíkingum vilja að álverið rísi en
þrír af hverjum fjórum voru
þeirrar skoðunar í desember.
Þetta eru niðurstöður könnunar
sem Capacent Gallup vann fyrir
Alcoa Fjarðaál 21. mars til 24.
apríl, og byggist á svörum um
1.500 einstaklinga.
Alls eru 69,5 prósent íbúa Norðausturlands
hlynnt
byggingu
álvers, en hlutfallið var 58,2 prósent í sams konar könnun í desember. Fimmtungur íbúa sagðist nú
andvígur byggingu álvers en 27,7

&2!-+6-$)2 (ELDUR HEFUR DREGIÈ
ÒR ¹N¾GJU ÅBÒA -IÈAUSTURLANDS MEÈ
!LCOA &JARÈA¹L OG FRAMKV¾MDIR VIÈ ¹LVER
FÁLAGSINS ¹ 2EYÈARFIRÈI
&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

prósent var á móti álverinu í
desember.
Þegar afstaða Húsvíkinga er
metin segjast 83 prósent styðja
álversbyggingu, en tæp 76 pró-

sent voru þeirrar skoðunar í
desember. Dregið hefur úr andstöðu á meðal Húsvíkinga, 10,3
prósent eru mótfallin byggingu
álvers á Bakka, en hlutfallið var
17,9 prósent í desember.
Ánægja með Alcoa Fjarðaál
hefur dregist saman á Miðausturlandi, samkvæmt annarri könnun
sem félagið lét gera. Um 76 prósent sögðust jákvæð í garð Alcoa,
en tæp 84 prósent sögðust jákvæð
í desember. Einnig hefur þeim
fækkað á svæðinu sem hlynntir
eru framkvæmdum Alcoa Fjarðaáls á Reyðarfirði, þeir reyndust
tæplega 76 prósent nú, en 82 prósent í desember.
BJ

"²,'!2¥! !0 Sósíalistaflokkur-

inn, sem er stjórnarflokkur í
Búlgaríu, varð sigurvegari í
fyrstu kosningum landsins til
Evrópuþingsins, sem haldnar
voru í gær.
Sigurinn varð þó mun minni en
stjórnin hafði vonast til og má
rekja það til harðra ásakana á
hendur henni um spillingu.
Kosningaþátttakan var
sömuleiðis afar lítil, rétt um
þrjátíu prósent.
Búlgarar fengu aðild að
Evrópusambandinu á þessu ári
og senda átján þingmenn á
Evrópuþingið, sem hefur aðsetur
bæði í Brussel og Strassborg. GB

Innilegur formannakoss
Góður andi ríkir í viðræðum sjálfstæðismanna og Samfylkingar. Foringjarnir kysstust rembingskossi,
Þorgerður Katrín kom með brjóstsykur og súkkulaði og Samfylkingarfólk kom samhent í bílaleigubíl frá
Hertz. Enginn vill þó segja nokkurn skapaðan hlut. Meira að segja veitingamaðurinn þegir þunnu hljóði.
34*«2.-, „Jú, við sváfum ágætlega. Á

Þingvöllum er gott að vera,“ sagði Geir H.
Haarde í blíðunni á Þingvöllum í gærmorgun
þegar hann hélt í gönguferð með konu sinni
Ingu Jónu Þórðardóttur eftir að hafa eytt
nóttinni í ráðherrabústaðnum. Og gönguferðin
var viðburðarík því Geir gat þess eftir að
aftur var komið að hann hefði séð til kafara í
Silfru á leiðinni.
Líkt og á laugardaginn komu sjálfstæðismenn á sínum einkabílum en Samfylkingarfólkið saman á bílaleigubíl frá Hertz. Bíllinn,
sem er af gerðinni Toyota Landcruiser,
rúmaði mannskapinn vel en engum sögum fer
af ástæðum þess að Samfylkingarliðar ákváðu
að leigja bíl frekar en að notast við einkabíla.
Þó ber að hrósa hagsýni þeirra því umræddur
bíll er á tilboðsverði þessa dagana hjá Hertz.
Dagurinn kostar aðeins 14.400 krónur. Geir H.
Haarde beið með opinn faðminn í dyragættinni, kyssti Ingibjörgu Sólrúnu rembingskossi
og bauð aðra Samfylkingarmenn velkomna
með handabandi.
„Ég kom bara með kaffið. Ég veit ekkert
meira,“ sagði Inacio Pacas da Silva Filho, sem
kom með samlokur, gosdrykki og kaffi í
ráðherrabústaðinn um hádegisbilið í gær, í
samtali við Fréttablaðið. Og hafi fundarmenn
fundið til hungurs eftir samlokur Inacios gátu
þeir gætt sér á samfylkingarrauðum brjóstsykri og sjálfstæðisbláu síríussúkkulaði með
rúsínum sem Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir
kom með.
Inacio virtist afar stressaður þegar rætt var
við hann en hegðun hans var þó í takt við
hegðun annarra sem komið hafa nálægt
viðræðum Sjálfstæðisflokksins og Samfylkingarinnar þessa helgina. Mikil leynd hefur
hvílt yfir viðræðunum og gríðarleg áhersla
hefur verið lögð á að ekkert leki.
„Ég hef ekkert um þetta að segja,“ sagði
Árni Mathiesen áður en hægt var að bera upp
eina spurningu í gær. Árni var ekki viðstaddur fundinn í gær og vildi ekkert tjá sig um
ástæður þess að hann væri ekki á Þingvöllum.
Sama hljóð kom úr strokki Illuga Gunnarssonar sem var líkt og Árni settur á varamannabekkinn í gær. Hann sagðist ekkert
geta tjáð sig um eitt né neitt þar sem hann sat

2%-").'3+/33 'EIR (AARDE TËK HÎFÈINGLEGA ¹ MËTI 3AMFYLKINGARFËLKINU ¹ ¶INGVÎLLUM OG LÁT SIG EKKI MUNA
UM AÈ SMELLA INNILEGUM KOSSI ¹ )NGIBJÎRGU 3ËLRÒNU 'ÅSLADËTTUR
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3AMFYLKINGARFËLK
M¾TTI SAMEINAÈ ¹
¶INGVELLI Å EINUM BÅL
3AMSTAÈAN ER MIKIL
OG EKKI SÅÈUR VIRÈINGIN
FYRIR UMHVERFINU
&2¡44!",!¨)¨$!.¥%,
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VERA RAUNIN HJ¹ ¶ORGERÈI +ATRÅNU
'UNNARSDËTTUR SEM KOM DREKK
HLAÈIN S¾LG¾TI ¹ FUNDINN
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á Jómfrúnni og hámaði í sig smörrebröd með
fjölskyldunni. Það tilheyrir að fá sér eitt staup
af Álaborgar-ákavíti með en Illugi sagðist
hafa sleppt því. „Ég bíð með það þangað til

ríkisstjórnin er mynduð,“ sagði Illugi og hló.
En af hverju þessi leynd, Illugi? „Þetta er
alltaf svona. Menn vilja fá frið til að klára
þetta á sem stystum tíma.“
OSKAR FRETTABLADIDIS

5MSËKNIR UM HJ¹LPART¾KI TVÎFALDAST ¹ TÅU ¹RUM

²TGJÎLDIN HAFA ÖREFALDAST
ÍSLENSKA / SIA.IS / LYF 37559 05/07

!,-!..!429'').'!2 Umsóknir um

30% afsláttur
af Vega vítamínum

Acidophilus Bifidus + FOS

Milk Thistle DETOX

Mjólkursýrugerlar, góðir fyrir meltinguna.

Hreinsaðu líkamann að innan.

Champignon DETOX + FOS og Spirulina

Psyllium Husk Fibre

Hreinsaðu líkamann að innan
- minnkar óæskilega lykt.

Rúmmálsaukandi, gott fyrir
meltinguna.

hjálpartæki tvöfölduðust á einum
áratug hjá Tryggingastofnun ríkisins. Umsóknunum fjölgaði úr tæplega 14 þúsund árið 1996 í tæplega
30 þúsund árið 2006. Útgjöldin
hafa þrefaldast á þessum sama
tíma.
Fjöldi samþykktra hjálpartækja
hefur aukist gífurlega. Fjöldi samþykktra handdrifinna hjólastóla
jókst um 150 prósent 1996-2006 og
fjöldi samþykktra göngugrinda
jókst álíka mikið á sama tímabili.

Útgjöldin hafa aukist verulega.
Árið 1996 voru útgjöldin 554 milljónir króna, árið 2002 voru þau
komin upp í einn milljarð króna og
árið 2006 í rúmlega 1,4 milljarða.
Í frétt á vef Tryggingastofnunar
segir að áherslur í heilbrigðis- og
félagsþjónustu hafi breyst. Legutími á sjúkrahúsum hafi styst,
heimaþjónusta aukist og tækni í
gerð hjálpartækja fleygt hafi fram.
Eftirspurn eftir hjálpartækjum sé
mikil og sjái ekki fyrir endann á
þessari vaxandi eftirspurn.
GHS
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ALLRA DEILDA ,ANDSBJARGAR

. STYRKTARAÈILI ,ANDSBJARGAR

Hagkvæmur
samningur
"*®2'5.!2-, N1 ætlar að

styrkja Slysavarnarfélagið
Landsbjörg með árlegu fjárframlagi og veglegum afslætti.
Sigurgeir Guðmundsson, formaður Landsbjargar, segir
stuðninginn mjög hagkvæman
enda útgjöld vegna farartækja
mikill fyrir sveitina. Stuðningurinn nær til deilda Landsbjargar
um land allt.
RH

Allir geta verið hetjur

F í t o n / S Í A
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Á Íslandi eru um 9.000 reglulegir blóðgjafar. Við þurfum fleiri til að geta brugðist
við blóðmissi t.d. vegna slysa eða skurðaðgerða. Við skorum á þig að koma og
gefa blóð. Taktu með þér vin, vinnufélaga eða ættingja og gerðu heimsókn í
Blóðbankann að fastri venju. Vissir þú að Íslendingar þurfa 70 blóðgjafir á dag?
Blóðbankinn hefur flutt í nýtt og glæsilegt húsnæði að Snorrabraut 60. Hægt er að gefa
blóð í Blóðbankanum Snorrabraut 60, FSA á Akureyri og í Blóðbankabílnum.
Sjá nánar á heimasíðu Blóðbankans www.blodbankinn.is.

Gríptu augnablikið og lifðu núna

6%)345 36!2)¨
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+ARLMAÈUR UM TVÅTUGT ¹ SKILORÈ FYRIR AÈ STOFNA MANNSLÅFUM Å H¾TTU MEÈ OFSAAKSTRI ,ANDHELGISG¾SLA ¥SLANDS

Ók ölvaður um slysavettvang
$«-3-, Maður um tvítugt hefur

 Hvar sitja forystumenn Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar
að myndun ríkisstjórnar?
 Hvað hét höfundur Tinnabókanna og hvaða ár var hann
fæddur?
 Hvaða leikmaður tryggði
sigur á Wembley um helgina og
fyrir hvaða lið spilar hann?
36®2). %25  3¥¨5 

verið dæmdur í fimm mánaða
fangelsi, skilorðsbundið til þriggja
ára, fyrir að hafa ekið ölvaður og á
miklum hraða í gegnum slysavettvang í trássi við fyrirmæli lögreglumanna.
Lögregla lokaði aðrein frá
Lönguhlíð inn á Miklubraut tímabundið vegna umferðarslyss í
september í fyrra. Maðurinn kom
þá aðvífandi á of miklum hraða,
sinnti ekki stöðvunarmerkjum
lögreglu, ók í gegnum slysavettvanginn og stofnaði lífi þriggja
lögreglumanna, slökkviliðsmanns
og borgarstarfsmanns sem þar
voru að störfum í mikla hættu, en

þeir gátu með naumindum forðað
sér frá bíl hans.
Maðurinn var handtekinn fjórum tímum síðar í heimahúsi. Hann
játaði brotið, en sagðist hafa
drukkið áfengi eftir aksturinn,
ekki fyrir. Það stenst ekki, að því
er fram kemur í dómnum.
Maðurinn rauf með brotinu skilorð sem hann hlaut vegna þjófnaðar árið 2005 og er sú refsing því
tekin upp. Í ljósi greiðrar játningar
og breyttrar hegðunar undanfarna
mánuði þótti dómnum rétt að skilorðsbinda refsinguna. Hann var
jafnframt sviptur ökuréttindum í
átján mánuði og dæmdur til að
greiða 150 þúsund króna sekt.

Gervitungl nýtt
til eftirlitsstarfa
,!.$(%,')3'3,!. Landhelgis-

(¡2!¨3$«-52 2%9+*!6¥+52 -AÈURINN

RAUF SKILORÈ MEÈ BROTINU (ANN MISSIR
ÎKURÁTTINDI Å ¹TJ¹N M¹NUÈI OG ÖARF AÈ
GREIÈA  ÖÒSUND KRËNA SEKT

Dómurinn var kveðinn upp í Héraðsdómi Reykjavíkur í gær.
SH

gæsla Íslands hefur undanfarin ár
gert tilraunir með notkun
gervitunglamynda við skipulagningu hefðbundins eftirlits á hafinu
umhverfis Ísland. Fyrr á þessu ári
gerði Landhelgisgæslan samning
við erlenda aðila um kerfisbundna
töku gervitunglamynda sem
nýttar verða til að skipuleggja
eftirlit með varðskipum og
loftförum.
Gervitunglamyndirnar nýtast
við eftirlit innan efnahagslögsögunnar og á úthafsveiðisvæðum. Þá
er fyrirhugað samstarf við
Norðaustur-Atlantshafsfiskveiðiráðið við úrvinnslu myndanna. SH¹

&JÎGURRA M¹NAÈA FANGELSI FYRIR HROTTALEGA ¹R¹S ¹ KONU

&)3+2¡4452 &ISKIVEISLA VERÈUR SJË

MANNADAGSHELGINA

(¹TÅÈ HAFSINS Å 2EYKJAVÅK

Tíu veitingahús
með fiskiveislu
-%..).' Tíu veitingastaðir í
miðborginni taka þátt í fiskiveislunni á Hátíð hafsins í ár og bjóða
þriggja til fjögurra rétta fiskmatseðil á tilboðsverði sjómannadagshelgina 1. til 3. júní.
„Þótt innblástur réttanna komi
hvaðanæva að úr heiminum eiga
þeir þó allir það sameiginlegt að
vera unnir úr íslensku gæðahráefni,“ segir í tilkynningu um
hátíðina.
GAR

6ILDI F¹ AÈ FARA Å
"YRGIÈ MEÈ BÎRNIN
$«-3-, Karlmaður á sextugs-

aldri hefur verið dæmdur í fjögurra mánaða óskilorðsbundið fangelsi fyrir hrottalega árás á
sambýliskonu sína í júní í fyrra.
Maðurinn kom ölvaður heim til
sín á laugardagskvöldi og reiddist
mjög þegar hann sá að lykilorði að
netbanka þeirra hafði verið breytt.
Hann krafði sambýliskonu sína um
nýja lykilorðið og hófust átök upp
frá því. Konan kastaði í hann
heimasímanum, og rak sig í spegil
með þeim afleiðingum að hann
brotnaði. Hún greip þá glerbrot úr
speglinum sér til varnar. Maðurinn
réðst þá á hana, sló hana ítrekuðum
hnefahöggum í höfuð og andlit,
með þeim afleiðingum að konan

hlaut 2,5 sentimetra skurð á höfði,
eins sentimetra skurð fyrir ofan
efri vör og missti fimm tennur.
Áður en maðurinn kom heim
hafði konan sent vinkonu sinni símskilaboð með textanum „Ég get
ekki meir, get ekki, viltu hjálpa
mér að komast í Byrgið m. krakkana“. Vinkonan kom síðan til konunnar seinna um nóttina, og lýsir
hún aðkomunni sem hrikalegri.
Blóð hafi verið um alla íbúð.
Við ákvörðun refsingarinnar var
litið til þess sérstaklega að maðurinn réðst á sambýliskonu sína á
heimili þeirra þar sem börn þeirra
sváfu. Hann var einnig dæmdur til
að greiða konunni rúmlega 450
þúsund krónur í miskabætur.
SH

&,!4%92)  MANNS MISSA VINNUNA Å ÖORPINU EFTIR AÈ VEIÈIHEIMILIDIR VORU SELDAR OG
FISKVINNSLUFYRIRT¾KI LOKAÈ

Telur algert
hrun vera
tímaspursmál
Sturla Böðvarsson hefur ákveðið að kalla þingmenn
Norðvesturkjördæmis saman eins fljótt og auðið er
til að fara yfir stöðuna sem komin er upp á Flateyri.
Sturla Böðvarsson,
samgönguráðherra og þingmaður
Norðvesturkjördæmis,
hefur
ákveðið að kalla þingmenn kjördæmisins til fundar eins fljótt og
auðið er, að sögn Jóns Bjarnasonar, þingmanns Vinstri grænna.
Jón kallaði sjálfur eftir fundinum en hann vill að farið verði yfir
þá alvarlegu stöðu sem komin er
upp á Flateyri eftir að veiðiheimildir voru seldar úr þorpinu og
fiskvinnslufyrirtækinu
Kambi
lokað. Um 120 manns missa vinnuna en á Flateyri búa um það bil
300 manns.
„Þetta er grafalvarlegt mál ekki
síst vegna þess að þarna liggur
ábyrgðin hjá stjórnmálamönnum.
Það er alveg ljóst að stefna stjórn-
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valda í sjávarútvegsmálum og
ruðningsáhrif stóriðjustefnunnar
eru stærsta ástæða þess að svona
fór,“ segir Jón. Hann segir marga
þá sem enn halda úti fiskvinnslu
berjast í bökkum. Starfseminni sé
haldið út af tryggð við byggðarlög. Telur hann hann aðeins tímaspursmál hvenær allsherjar hrun
verði.
Guðjón Arnar Kristjánsson, formaður Frjálslynda flokksins, segir
lokun Kambs á Flateyri sönnun
þess að ekki sé hægt að starfa
innan kvótakerfisins. Hann segir
kerfið á góðri leið með að leggja
byggðir landsins í rúst. Sjávarútvegsráðherra segir Flateyringa
hafa notið góðs af kerfinu fram til
þessa.
KDK

!LBERTO 'ONZALES DËMSM¹LAR¹ÈHERRA S¾TIR GAGNRÕNI

Búist við afsögn
"!.$!2¥+). !0 Alberto Gonzales,

dómsmálaráðherra
Bandaríkjanna, á líklega yfir höfði sér að
vantrauststillaga verði lögð fram í
öldungadeild
Bandaríkjaþings
undir lok vikunnar. Búast má við
því að hann segi af sér áður en
atkvæði verða greidd um tillöguna.
Arlen Specter, leiðtogi repúblikana í dómsmálanefnd öldungadeildarinnar, segir að allmargir
repúblikanar muni ganga til liðs
við demókrata í þessu máli og
greiða atkvæði með vantrauststillögunni. Dómsmálanefndin rannsakar nú hvort dómsmálaráðherrann hafi gerst brotlegur þegar
hann rak hóp saksóknara víðs
vegar um Bandaríkin.
Mitch McConnell, leiðtogi repúblikana í öldungadeildinni, segir
hins vegar að demókratar geti enn
gripið til ýmissa ráða til að koma í
veg fyrir að vantrauststillagan
verði borin undir atkvæði.

!,"%24/
'/.:!,%3

$ËMSM¹LA
R¹ÈHERRA
"ANDARÅKJANNA
S¾TIR SÅVAXANDI
GAGNRÕNI
&2¡44!",!¨)¨!0

Gonzales
dómsmálaráðherra
hefur sætt harðri gagnrýni síðustu vikur, og þá ekki aðeins fyrir
brottrekstur saksóknaranna. Í síðustu viku birtu meðal annars fyrrverandi skólabræður Gonzales,
alls 56 lögfræðingar sem útskrifuðust sama ár og hann, árið 1982,
opið bréf í dagblaðinu Washington
Post þar sem þeir segjast ekki
lengur geta orða bundist yfir því
hvernig hann hafi beitt sér í embætti.
GB
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.ÕJUNG EFTIR TAP Å ÒTBOÈI

Viðeyjarferjan
stefnir á Engey

Díklófenak-k 12,5 mg

Fljótvirkt, bólgueyðandi
verkjalyf

&%2¨)2 Eysteinn Yngvason í Viðeyjarferðum vill bjóða almenningi
ferðir út í Engey. Eysteinn annaðist siglingar út í Viðey frá 1993 til
2007 en varð undir í útboði um
siglingar þangað í sumar. Eysteinn
segist samhliða því að annast um
æðarvarp í Engey hafa farið þangað með hópa í skoðunarferðir.
Hefur Eysteinn óskað eftir því við
umhverfisráð Reykjavíkur að
honum verði áfram falið að sjá um
æðarvarpið því það fari mjög vel
saman við siglingarnar fyrirhug-

6)¨%9*!2&%2¨). 3TEFNAN SETT ¹ %NGEY
&2¡44!",!¨)¨'6!

uðu og þekkingu hans á aðstæðum
í eynni.
GAR

Voltaren Dolo® (díklófenak kalíum) 12,5 mg töflur. Notað við vægum verkjum eins og t.d. höfuðverk, tannverk, tíðaverk, verk vegna gigtarsjúdóma, vöðvaverk
eða bakverk og hita af völdum inflúensu eða kvefs. Dragi ekki úr einkennum á nokkrum dögum, skal leita til læknis. Þeir sem eru með eða haft sögu um magaeða skeifugarnasár eða skerta lifrastarfsemi ættu að ráðfæra sig við lækni áður en lyfið er notað. Þeir sem þola ekki acetýlsalisýru, ibuprofen eða önnur
bólgueyðandi lyf eða eru með astma eiga ekki að nota Voltaren Dolo®. Notið lyfið ekki á meðgöngu nema í samráði við lækni, en aldrei á síðasta þriðjungi
meðgöngu. Leitið ráða læknis eða lyfjafræðings um milliverkanir við önnur lyf. Lesa skal vandlega leiðbeiningar á umbúðum og fylgiseðli. Geymið þar sem
börn hvorki ná til né sjá. Markaðsleyfishafi: Novartis Healthcare. Umboð á Íslandi: Artasan, Kirkjulundi 17, 210 Garðabæ.

Fæst án lyfseðils

3¡¨ 9&)2 3«-!4².  !+52%92) $EILISKIPULAGI HEFUR VERIÈ BREYTT FYRIR ÖRJÒ HÒS Å

GÎTUNNI VEGNA DEILNA EFTIR AÈ EINN ÅBÒINN REISTI HÒS SEM VAR TVÅLYFT EN EKKI EINLYFT ¶¹
ÖEGAR VORU TVÎ EINLYFT HÒS Å BYGGINGU
-9.$%'),, *«.33/.

FJÁRFESTINGARTÆKIFÆRI Í ÞRÓUNARLÖNDUM
RÁÐSTEFNA Á RADISSON SAS HÓTEL SÖGU, FIMMTUDAGINN 24. MAÍ 2007
09:00
10:15
10:25
10:45
11:05
11:25

SKRÁNING
SETNINGARÁVARP Utanríkisráðherra Íslands
ERU SAMSTARFSVERKEFNI Í ÞRÓUNARLÖNDUM TÆKIFÆRI EÐA TÁLSÝNIR?
Stefán Þórarinsson, framkvæmdastjóri Nýsis hf
SAMSTARF HINS OPINBERA OG EINKAGEIRANS
Ragna Sara Jónsdóttir, viðskiptafulltrúi utanríkisráðuneytisins
MENNINGARGILDRUR
Þorgeir Pálsson, framkvæmdastjóri Thorp ehf
INVESTMENT FROM ABROAD, NAMIBIAN PERSPECTIVE
Bernadette Artivor, framkvæmdastjóri fjárfestingarstofu Namibíu
HÁDEGISVERÐUR

13:00

WORLD BANK OPERATION, OPPORTUNITIES, JOINT EFFORT
Kieran Kelleher, Senior Fisheries Specialist
RÓIÐ Á NÝJUM MIÐUM. FRUMHERJASTARF Í SJÁVARÚTVEGI ÞRÓUNARLANDS
Sigurður G. Bogason, framkvæmdastjóri MarkMar ehf
FJÁRFESTINGAR OG LÁNVEITINGAR Í ÞRÓUNARLÖNDUM – AF SJÓNARHÓLI GLITNIS
Ásmundur Gíslason, sérfræðingur hjá Glitni
ÞAR SEM SMJÖRIÐ DRÝPUR AF HVERJU STRÁI
Guðlaugur Þór Pálsson, framkvæmdastjóri Frostmarks ehf

13:50
14:20
14:40

KAFFIHLÉ

15:00

STOFNUN OG REKSTUR FYRIRTÆKIS Í ÞRÓUNARLANDI - REYNSLA FRÁ ÚGANDA
Kristján Erlingsson, framkvæmdastjóri Icemark-Africa Ltd
ÞRÓUNARBANKI EVRÓPU, SAMSTARFSMÖGULEIKAR OG TÆKIFÆRI
Baldur Pétursson, aðstoðarframkvæmdastjóri Þróunarbanka Evrópu
PALLBORÐ: Stjórnandi Helga Jónsdóttir, bæjarstjóri: Þátttakendur úr hópi fyrirlesara
SAMANTEKT Pétur Bjarnason, framkvæmdastjóri Fiskifélags Íslands
RÁÐSTEFNUSLIT Sighvatur Björgvinsson, framkvæmdastjóri ÞSSÍ

15:20
15:50
16.20
16:30

Íbúar við Sómatún á Akureyri hafa kært tillögu að
nýju deiliskipulagi. Skipulagið var endurskoðað eftir
að einn íbúi reisti hærra hús en hinir. Fyrrverandi
bæjarstjóri segir að farið hafi verið að lögum.
3+)05,!'3-, „Það eru átta hús

12:00

13:30

Saka bæjaryfirvöld um
ósannindi

Ráðstefnustjórar: Fyrir hádegi: Helga Jónsdóttir, bæjarstjóri, eftir hádegi: Júlíus Hafstein, sendiherra.
RÁÐSTEFNAN ER ÖLLUM OPIN
Ráðstefnugjald er 5000 kr. (hádegisverður er innifalinn).
Skráningu ber að tilkynna til Fiskifélags Íslands í síma 551 0500
eða á netfangið fi@fiskifelag.is

UTANRÍKISRÁÐUNEYTIÐ

við Sómatún en það níunda er við
Ósómatún,“ segir Egill Jónsson,
íbúi við Sómatún 8 í Naustahverfi
á Akureyri.
Egill hefur, ásamt granna sínum
Arinbirni Þórarinssyni í Sómatúni
4, kært tillögu að breyttu deiliskipulagi í götunni. Að auki hafa
allir íbúar þar, nema einn, skrifað
undir mótmælaskjal vegna þessa.
Deilan snýst um Sómatún 6, en
þar reisir lóðareigandi einbýlishús á tveimur hæðum. Egill segir
upphaflegt deiliskipulag aðeins
hafa gert ráð fyrir einlyftu húsi.
Eftir að Egill og Arinbjörn kvörtuðu undan því hafi bæjaryfirvöld
breytt deiliskipulaginu þannig að
það leyfir nú tveggja hæða hús á
þessum þremur lóðum. Þá þegar
voru þeir félagar með einlyft hús
í byggingu. Þeir saka bæjaryfirvöld um að hafa beitt ósannindum
til að hygla þriðja lóðarhafanum.
„Kristján Þór Júlíusson, fyrrverandi bæjarstjóri, var á sex
manna fundi með okkur lóðarhöfunum og þar lagði hann til að
ágreiningurinn
færi
fyrir
úrskurðarnefnd og að niðurstaða
hennar yrði endanleg. Svo þegar
niðurstaðan er honum í óhag, þá
kýs hann að gleyma þessum orðum
sínum. Ég kalla það að menn gangi
á bak orða sinna,“ segir Egill.
„Niðurstaða úrskurðarnefndarinnar var alveg ótvíræð. Þarna
ætti aðeins að byggja hús á einni
hæð. Þá komu saman fjórir menn

á vegum Akureyrarbæjar:
Kristján Þór
Júlíusson,
þáverandi
bæjarstjóri,
Hermann Jón
Tómasson,
verðandi
bæjarstjóri,
og tveir fulltrúar þeirra í
+2)34*. ¶«2
skipulags*²,¥533/.
nefnd.
Þeir
bjuggu til bréf
og lögðu fyrir skipulagsnefnd. Í
því kemur fram að úrskurðarnefnd hafi fundið meint misræmi
í gögnunum,“ segir Egill.
Kristján Þór vísar þessum
ávirðingum á bug. Hann segir
misræmi sannarlega hafa verið í
annars vegar uppdráttum og hins
vegar í texta deiliskipulagsins.
„Þegar það kom í ljós þótti eðlilegast að hönnuðir hverfisins
gerðu tillögu til skipulagsnefndar
um hvernig skyldi fara með þennan mismun.“
Kristján segir að bæjarstjórn
verði að fara að lögum í málinu en
ekki taka afstöðu út frá persónum. „Það má hún bara ekki gera
og ég vona að hún detti ekki í þann
pytt. Ég hef aldrei tekið afstöðu í
bæjarmálum út frá persónum og
hyggst ekki fara að taka upp á því
núna þegar ég er að enda minn
feril í sveitarstjórn.“
KLEMENS FRETTABLADIDIS

Þitt stærsta lán er frelsi!
FRELSIÐ ER ÞITT:
Íbúðalán – allt í íslenskri mynt
• Þú getur valið á milli þess að hafa allt lánið hjá SPRON eða að taka samsett
lán hjá Íbúðalánasjóði og SPRON.
Íbúðalán – allt í erlendri mynt
• Þú getur valið á milli myntkörfu SPRON og eigin samsetningar á myntkörfu.
Samsett íbúðalán – erlend og íslensk mynt
• Þú getur valið á milli myntkörfu SPRON og eigin samsetningar á myntkörfu.
• Þú getur valið hvert hlutfallið er á milli íslenskrar og erlendrar myntar.

Veldu frelsi
– fáðu ráðgjöf hjá viðskiptastjórum SPRON
Nánari upplýsingar fást í næsta útibúi SPRON, í þjónustuveri í síma 550 1400 eða á spron.is

ARGU S 07- 0366

Íbúðalán SPRON einkennast af frelsi í nútíð og framtíð.
Valfrelsið er mikið þegar kemur að samsetningu lánanna og eru
þau án þvingandi skilyrða um bankaviðskipti til allt að 40 ára
eins og tíðkast annars staðar.
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"ARNADAUÈI ER MESTUR Å !FGANISTAN EN ÖAR DEYJA   PRËSENT NÕF¾DDRA BARNA

5MS¹TURS¹STAND Å *APAN

+ARLAR VERÈA ELSTIR Å 3AN -ARÅNË

Hélt konu í
sólarhring

'%.& !0 Karlar ná hæstum aldri í

34«2&%.',%' .44²2! (ESTAKERRAN

VIRÈIST DVERGVAXIN ÖAR SEM HÒN ER ¹
LEIÈ ¹ MILLI HRIKALEGRA KLETTAVEGGJA ¹
LEIÈ SINNI TIL HINNAR FORNU BORGAR 0ERTA Å
*ËRDANÅU
./2$)#0(/4/3!&0

-ENNINGARR¹È 2EYKJAVÅKUR

Leikarar glæði
gömul hús lífi
-%..).' Guðrún Ásmundsdóttir,

áheyrnarfulltrúi Frjálslynda
flokksins í
menningar- og
ferðamálaráði
Reykjavíkur, vill
að borgin kosti
leikhóp til að
túlka sögu
gamalla húsa í
'5¨2².
eigu borgarinnar.
3-5.$3$«44)2
Guðrún nefnir
sem dæmi Viðeyjarstofu og
Gröndalshús þar sem síðast hafi
búið ein dætranna úr Húsinu á
Eyrarbakka. „Við konugskomuna
seint á 20. öld komu þessar fimm
dætur niður stigann eftir kvöldverð og sungu þær margraddað,“
lýsir Guðrún í greinargerð. „En
ekki þarf það að vera svo nákvæmt
í flutningi því óþarfi er að hafa
fimm leikara í hlutverki dætranna
– þrír væru nóg.“
GAR

smáríkinu San Marínó, þar sem
þeir geta búist við að lifa til áttatíu
ára aldurs. Japanskar konur lifa
kvenna lengst að meðaltali, eða til
86 ára aldurs. Þetta kemur fram í
nýrri skýrslu Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar.
Karlar sem eiga stysta ævi,
aðeins 37 ár að meðaltali, búa í
Síerra Leóne. Konur sem ná stystum aldri búa hins vegar í Svasílandi.
Á eftir körlunum í San Marínó
eru næsthæstu lífslíkurnar 79 ár
og eiga við um karla á Íslandi, í
Ástralíu, Japan, Svíþjóð og Sviss.
Konur í Mónakó skipa annað

3¥%22!,%«.3+52 $2%.'52

-EIRIHLUTI KARLA Å HINU F¹T¾KA !FRÅKURÅKI
3ÅERRA ,EËNE DEYR FYRIR FERTUGT
./2$)#0(/4/3!&0

sætið á sínum lista, geta búist við
að ná 85 ára aldri, konur í Andorra,
Ástralíu, Frakklandi, Ítalíu, Spáni
og Sviss skipa þriðja sætið með 84
ár. Þarnæst eru íslenskar konur
sem ásamt konum í Kanada og Sví-

þjóð geta búist við að ná 83 ára
aldri. Hæsta tíðni barnadauða er í
Afganistan þar sem 16,5 prósent
nýfæddra barna deyja. Til viðmiðunar þá er þetta hlutfall 0,2 prósent á Íslandi.
En Síerra Leóne er hættulegra
fyrir mæður þar sem tvö prósent
mæðra látast af barnsförum.
Lægst dánartíðni mæðra við barnsburð er á Írlandi þar sem hlutfallið
er 0,00004 prósent.
Skýrsluhöfundar tilgreindu ekki
sérstakar ástæður þess að lífslíkur
eru mismunandi milli landa en
bentu á að mörg ríki þar sem
ástandið var slæmt eyddu minna í
heilbrigðismál en hin ríkin.
SDG

*!0!. !0 Japanskur maður var
handtekinn á föstudag eftir að
hafa haldið fyrrverandi konu
sinni í gíslingu í sólarhring.
Einn lögreglumaður lést þegar
gíslatökumaðurinn hóf skothríð.
Einnig særðust sonur og dóttir
hjónanna fyrrverandi auk
lögreglumanns.
Lögregla var með gríðarlegan
viðbúnað og yfir tvö hundruð
lögreglumenn umkringdu húsið
meðan á gíslatökunni stóð.
Stuttu áður en umsátursástandinu lauk tókst konunni að
forða sér út um glugga á húsinu.
Hún slapp án meiriháttar
meiðsla.
SDG

+AUPMANNAHAFNARMARAÖON 'LITNIS VAR ÖREYTT Å FYRSTA SINN Å G¾R Å BLÅÈSKAPARVEÈRI

Hundrað Íslendingar tóku þátt
+!50-!..!(®&. Kaupmannahafnarmaraþonið

fór fram í blíðskaparveðri um helgina, 27.
árið í röð.
Glitnir er aðalstuðningsaðili hlaupsins að
þessu sinni en bankinn er einnig bakhjarl
Reykjavíkurmaraþonsins sem fer fram í
ágúst og Oslóarmaraþonsins sem fer fram í
október.
Rúmlega 5.600 hlauparar tóku þátt í
maraþoninu í gær og er það met ef marka má
upplýsingar á heimasíðu hlaupsins.
Íslenski hlauparinn Jens Viktor Kristjánsson var meðal keppenda í gær. Hann segir
um eitt hundrað Íslendinga hafa verið
skráða til leiks. Jens hélt utan ásamt
fimmtán manna hlaupahópi úr Reykjavík og
segir árangurinn nokkuð undir væntingum,
sökum hita.
Julius Mutai, frá Kenía, bar sigur úr býtum
í hlaupinu, kom í mark á tímanum 2.23.24.
Að sögn Péturs Óskarssonar, forstöðumanns kynningarmála og fjárfestingatengsla
Glitnis, er markmiðið með stuðningi við

¶/234!.5- 36!,!¨  SJÎTTA ÖÒSUND MANNS ÖREYTTU 'LITNISMARAÖON ¹ GÎTUM +AUPMANNAHAFNAR Å G¾R 6EÈRIÈ VAR

GOTT OG STEMNING MEÈAL HLAUPARANNA

-9.$.9(%$3!6)3%.0!,,% 2).+

maraþonhlaupin að taka þátt í uppbyggilegu
starfi í þeim löndum sem bankinn hefur
starfsemi.

Glitnir heiti á hlaupara og ágóðinn renni til
góðgerðamála, svo sem krabbameinsfélaga á
Íslandi, í Noregi og Danmörku.
RH

FYRIRTÆKJAKORT GLITNIS
NÝJUNG

PLATÍNUM-KORT
N‡tist stjórnendum
fyrirtækja sem þarfnast
ví›tækrar þjónustu og
bestu trygginga.

Hægt er a› velja milli eftirtalinna frí›inda:
5585

Glitnir er fyrst
íslenskra
fjármálafyrirtækja
a› bjó›a
Platínum-kreditkort
fyrir fyrirtæki.

Glitnir b‡›ur fjölbreyttara úrval fyrirtækjakorta en þekkst hefur og fleiri frí›indi standa
til bo›a.

Endurgrei›slu af veltu kortsins,
sem er n‡r valkostur fyrir fyrirtæki
Fer›aávísunar MasterCard,
sem rennur til fyrirtækis
e›a starfsmanns
Vildarpunkta Icelandair
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0AKISTÎNSK HJËN HANDTEKIN

.ÕSJ¹LENDINGAR ERU FYRSTIR Å HEIMINUM MEÈ STAÈAL VEGNA STARFSMATS

TAK Å UMHVERFISM¹LUM

Tengdasonurinn var kona

Tíu vilja fyrstu jafnlaunavottun

Hekla orðin kolefnisjöfnuð

,!(/2% !0 Pakistönsk lögregla
handtók á dögunum hjón sökum
kynskiptiaðgerðar eiginmannsins.
Faðir brúðarinnar vakti athygli
yfirvalda á því að tengdasonurinn
væri í raun kona og krafðist
ógildingar á hjónabandinu.
Ástæða föðurins var að hjónaband tveggja aðila af sama kyni
væri ekki íslam þóknanlegt.
Hjónin voru sökuð um að hafa
logið um kyn brúðgumans, sem
gekk undir kynskiptiaðgerð fyrir
sextán árum. Hjónin eru enn í
haldi lögreglu á meðan þau bíða
eftir að mál þeirra verði flutt
fyrir hæstarétti en ráðgert er að
það verði á morgun.
RH

.µ*! 3*,!.$ Nýsjálendingar hafa
gefið út staðal sem miðar að því að
tryggja starfsmönnum „sanngjörn
laun og sambærileg tækifæri í
starfi óháð kyni“, eins og segir í
Staðlamálum Staðlaráðs. Nýsjálendingarnir eru fyrstir í heiminum til að gefa út staðal af þessu
tagi.
Í Staðlamálum kemur fram að
vinnuveitendur geti fylgt leiðbeiningum skref fyrir skref þegar þeir
leggja mat á störf starfsmanna, fá
góð ráð í sambandi við skipulagningu og undirbúning starfsmats og
leiðbeiningar um úttektir til að
meta hvernig hafi tekist til við
starfsmatið.

"!.$!2¥+).
&ORSETI Å MEGRUN
&ORSETI ¥RAKS *ALAL 4ALABANI DVELUR NÒ Å
"ANDARÅKJUNUM OG ER TILGANGUR HEIM
SËKNARINNAR AÈ HVÅLA SIG OG LÁTTA 4ALA
BANI SEGIST VIÈ ¹G¾TA HEILSU EN HANN
SÁ OF FEITUR

3KOT¹R¹S Å "ANDARÅKJUNUM
4VEIR FÁLLU Å SKOT¹R¹S Å B¾NUM -OSKVU
Å )DAHO ¹ LAUGARDAG "YSSUMAÈURINN
FANNST SÅÈAR Å KIRKJU B¾JARINS (ANN
FÁLL FYRIR EIGIN HENDI

5.'6%2*!,!.$
2¹ÈHERRA SEGIR AF SÁR
*OZSEF 0ETRETEI DËMSM¹LAR¹ÈHERRA
5NGVERJALANDS HEFUR SAGT AF SÁR
%INNIG HAFA LÎGREGLUSTJËRAR LANDS
INS OG HÎFUÈBORGARINNAR "ÒDA
PEST VERIÈ REKNIR 4ILGANGURINN ER AÈ
ENDURHEIMTA TRAUST ALMENNINGS TIL
LÎGREGLUNNAR EFTIR AÈ FIMM LÎGREGLU
MENN VORU SAKAÈIR UM NAUÈGUN

%,¥. ",®.$!, 3EGIR MARKMIÈIÈ AÈ

ÒTRÕMA KYNBUNDNUM LAUNAMUN

Elín Blöndal, dósent við Háskólann á Bifröst, þekkir til nýsjálenska
staðalsins og segir að hann varði
starfsmat. Markmiðið með honum

sé að útrýma launamun kynjanna.
„Þetta er ekki það sama og við erum
að gera. Við erum að skoða laun og
launastefnu,“ segir hún um jafnlaunavottunina sem verið er að
móta á vegum Háskólans í Reykjavík, Háskólans á Bifröst og Háskóla
Íslands. Íslendingar verða sennilega fyrstir með slíkan staðal.
Yfir tugur fyrirtækja og stofnana hafa skráð sig til þátttöku í
mótunarstarfinu hér á landi. Fyrirtækin eru Orkuveita Reykjavíkur,
Íslandspóstur,
Landsvirkjun,
Landsnet, Háskólinn í Reykjavík,
Háskóli Íslands, Háskólinn á Bifröst, fjármálaráðuneytið, Deloitte
og Brimborg.
GHS

5-(6%2&)3-, Starfsemi bifreiða-

umboðsins Heklu verður eftirleiðis kolefnisjöfnuð. Jafnframt
mun Hekla greiða fyrir eins árs
kolefnisjöfnun allra nýrra
Volkswagen-bíla og njóta Hekluskógar ávinningsins. Samkomulag
þessa efnis var undirritað við
athöfn í höfuðstöðum Heklu.
„Þetta er eðlilegt framhald af
þeim áherslum sem framleiðendur
Volkswagen hafa lagt á umhverfismál en skógrækt og landgræðsla
er einföld og áhrifarík aðferð til
að bæta umhverfið og eyða
óæskilegum árhrifum gróðurhúsalofttegunda,“ segir Knútur G.
Hauksson, forstjóri Heklu.
SH¹

"RESKIR VÅSINDAMENN HAFA UNNIÈ AÈ ÖVÅ AÈ KORTLEGGJA FITU LÅKAMANS

Grannir geta verið feitir að innan
,/.$/. !0 Innri fita sem umlykur

mikilvæg líffæri á borð við hjarta,
lifur og bris getur að mati sumra
lækna verið jafn hættuleg og
sjáanleg fita sem liggur undir húðinni.
„Að vera grannur þýðir ekki
sjálfkrafa að vera ekki feitur,“
segir dr. Jimmy Bell, prófessor í
sameindafræði við Imperial College í London. Frá árinu 1994 hafa
Bell og teymi hans skannað næstum 800 manns með segulsneiðmyndatæki til að búa til eins konar
kort yfir fituna í líkamanum. Samkvæmt gögnum þeirra er fólk sem
viðheldur þyngd sinni með megrunum í stað æfinga líklegra til að
búa yfir innri fitu, jafnvel þó það
sé grannt.
Fólk með eðlilegan líkamsmassastuðul, sem er mælikvarði á þyngd
miðað við hæð, getur verið með

mikið af innri fitu samkvæmt niðurstöðum Bell. Af þeim konum sem
töldust með eðlilegan líkamsmassastuðul voru 45 prósent með mikið
magn innri fitu. Meðal karlanna
var þetta hlutfall næstum 60 prósent.
Þegar augljós hættumerki vantar, á borð við stækkandi bumbu,
óttast læknar að grannt fólk geti
ranglega gert ráð fyrir að það sé
heilbrigt vegna þess að það er ekki
feitt. „Þó að fólk sé grannt er það
ekki ónæmt fyrir sykursýki eða
öðrum áhættuþáttum hjartasjúkdóma,“ segir dr. Louis Teicholz,
yfirmaður hjartasjúkdómadeildar
Hackensack-spítalans
í
New
Jersey.
SDG
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FËLK SEM ER FEITT AÈ INNAN ¹ BARMI OFFITU
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– Meira úrval og fleiri frí›indi
Afar hentugt vi› kaup
á rekstrarvörum
og þjónustu.

Hentugast í vi›skiptafer›um
og innifelur ví›tækar fer›atryggingar.
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INNKAUPAKORT
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Úrvalsvísitalan eins og arkitektúrinn

Gelgja í Kópavogi

Aldurinn gleður

b¶ETTA SV¾ÈI HEFUR EKKI ENN
TEKIÈ ¹ SIG SÅNA ENDANLEGU
MYND ¶AÈ ER SVOLÅTIÈ EINS OG
BËLUGRAFINN UNGLINGURm

b2ANNSËKNIR HAFA SÕNT AÈ
KARLMENN VERÈA HAMINGJU
SAMARI MEÈ ALDRINUM ¶AÈ ER
EINNIG MÅN REYNSLAm
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Svæðið hefur
mikla sögu
b-ÁR FINNST ÖETTA BARA SORGLEGT m
SEGIR 'UÈMUNDUR (ELGI 'UÈMUNDS
SON ÅBÒI Å -OSFELLSB¾ UM FRAM
KV¾MDIRNAR VIÈ LAFOSSKVOS
b¡G ER ¹ MËTI ÖESSU ¶ETTA SV¾ÈI
HEFUR MIKLA SÎGU OG MÁR FINNST AÈ
ÖAÈ ¾TTI AÈ HALDA ÖVÅ EINS ËBREYTTU
OG H¾GT ERm
&RAMKV¾MDIRNAR SNÒAST UM LAGNIR
SEM VERIÈ ER AÈ GRAFA FYRIR ¹ SV¾È
INU OG VEG SEM ÅBÒAR TELJA LÅKLEGT
AÈ VERÈI LAGÈUR ¹ SAMA STAÈ b¶EIR
SEGJAST BARA VERA AÈ LEGGJA FYRIR FR¹
RENNSLI EN ÖÒ LEGGUR EKKI VEG ¹N
FR¹RENNSLIS .¾ST G¾TU ÖEIR ALVEG
EINS SAGST BARA VERIÈ AÈ MALBIKA
EN EKKI LEGGJA VEG m SEGIR HANN
¶R¹TT FYRIR AÈ VERA ¹ MËTI FRAM
KV¾MDUNUM SEGIST 'UÈMUNDUR
EKKI HRIFINN AF ÖEIM SKEMMDARVERK
UM SEM NÕLEGA HAFA VERIÈ UNNIN ¹
VINNUVÁLUM ¹ SV¾ÈINU b.EI MÁR
FINNST FULLLANGT GENGIÈ AÈ SKEMMA
VÁLARNAR ¡G HEF ÖË EKKI TRÒ ¹ ÖVÅ AÈ
6ARM¹RSAMTÎKIN STANDI FYRIR ÖESSUm

b¶Ò GREIPST MIG AKKÒRAT ÖAR SEM ÁG VAR AÈ
BYRJA AÈ SMAKKA FIMM SP¾NSK VÅN SEM ÁG
ER AÈ KANNA FYRIR STÒDENTSVEISLU SEM ÁG HELD
EFTIR RÒMA VIKU 9NGRI SONUR MINN ER AÈ ÒT
SKRIFAST ÒR -( OG ÁG VIL VANDA VALIÈ TIL AÈ
GEFA GESTUNUM MÅNUM GËÈ VÅN EN ÁG HEF
MIKINN ¹HUGA ¹ ÖVÅ AÈ EFLA VÅNMENNINGU
OG KENNA FËLKI AÈ NJËTA GËÈRA VÅNA ¶AÈ VAR
MJÎG ERFITT AÈ VELJA ¹ MILLI EN VIÈ MAÈUR
INN MINN URÈUM SAMM¹LA UM EITT ÖEIRRA
¶ETTA ER VÅN FR¹ 2IBERA DEL 1UEILES ¹ 3P¹NI
¶RÒGURNAR ERU BLANDA AF 4EMPRANILLO -ERLOT
OG #ABERNET 6ÅNIÈ ER MILT OG GETUR GEÈJAST
MÎRGUM ¶AÈ PASSAR MEÈ MÎRGUM GERÈUM
AF MAT m SEGIR (ILDUR 0ETERSEN STJËRNARFOR
MAÈUR 462 3PRON OG +AFFIT¹RS
!ÈALFUNDUR +AFFIT¹RS ER ¹ FÎSTUDAGINN
b¶AÈ FYRIRT¾KI HEFUR GENGIÈ MJÎG VEL OG ER
MIKILL KRAFTUR OG UPPBYGGING Å ÖVÅ ¡G ER AÈ

SEMJA SKÕRSLU STJËRNAR ¡G VERÈ AÈ SEGJA AÈ
ÁG HEFÈI VILJAÈ VERA BÒIN AÈ SEMJA ÖESSA
SKÕRSLU FYRR EN ÁG MYNDI SEGJA AÈ ÁG SÁ
MJÎG TÅMANLEGA MEÈ VÅNIÈ ¶AÈ M¹ SKIPTA
UM SKOÈUN OG LAGA ÖAÈ ¹ TÅU DÎGUMm
6IÈSKIPTAFRÁTTIR ERU (ILDI OFARLEGA Å
HUGA TIL D¾MIS HUGSANLEG YFIR
TAKA OG AFSKR¹NING HJ¹ !CTAVIS
SEM HENNI ÖYKJA ËVENJULEGAR
FRÁTTIR b-ÁR KOM ÖETTA SVO
LÅTIÈ ¹ ËVART EKKI SÅST ÖEGAR
MAÈUR ¹TTAR SIG ¹ ¹HRIFUN
UM ¹ VIÈSKIPTALÅFIÈ OG FJ¹R
M¹LAMARKAÈINN ¶ETTA
HELDUR JAFNVEL KRËN
UNNI UPPI FRAM ¹
HAUSTIÈ 3ÎMU
LEIÈIS ER AT
HYGLISVERT

HVAÈ ÖETTA LEYSIR MIKLA PENINGA ÒR L¾ÈINGI
SEM FARA Å AÈRAR FJ¹RFESTINGAR
.ÒNA EFTIR KOSNINGAR LÅTUR LÅKA ÒT FYRIR AÈ
3J¹LFST¾ÈISFLOKKURINN MUNI HALDA ¹FRAM Å
STJËRN OG MÁR LÅST AUÈVITAÈ MJÎG VEL ¹ ÖAÈ
 FORSÅÈUNNI Å -ARKAÈNUM VAR NÕLEGA FRÁTT
UM EINSTAKA AFKOMU 3PRON ¹ FYRSTU ÖREM
UR M¹NUÈUM   MILLJARÈAR ÖANNIG AÈ
ÖAÈ ER AUÈVITAÈ MJÎG GAMAN AÈ UPP
LIFA ÖESSA TÅMA m SEGIR HÒN
(ILDUR BENDIR ¹ AÈ ÒRVALSVÅSITAL
AN HAFI VERIÈ AÈ BRJËTA  MÒRINN
b¡G VAR AÈ HORFA ¹ ÖETTA MYNDR¾NT ¹
GLITNIRIS OG Ö¹ MINNTI ÖETTA MIG ¹ NÕJ
ASTA ARKITEKTÒRINN ¹ .ORÈURLÎNDUM
ÖAR SEM ER VERIÈ AÈ BYGGJA SMART H¹
HÕSI SEM ERU H¹LFGERÈIR SPÅRALAR -ÁR
SÕNIST ÒRVALSVÅSITALAN VERA KOMIN Å
ÖANN ARKITEKTÒRm

Reynslusögur af siglingum
Egill Kolbeinsson tannlæknir er heiðursfélagi í
skútusiglingaklúbbnum
Royal Cruising Club,
RCC, í London.
Klúbburinn hefur það
markmið að miðla upplýsingum um siglingaleiðir og gefa út á bók.
Egill aðstoðaði klúbbfélaga fyrir
nokkrum árum og var í kjölfarið
heiðraður með þessum hætti. „Ég
var mjög hissa á þessu sjálfur og
átti alls ekki von á því,“ segir
hann.
Tveir Hafnfirðingar og skútusiglingamenn, Magnús og Geir
Jónssynir, höfðu lengi verið Royal
Cruising Club innan handar, meðal
annars þegar Will Ker, félagi í
klúbbnum, hefur komið við á
Íslandi en hann hefur skrifað leiðsögubækur um skútusiglingar til
Færeyja, Íslands og Grænlands.
Will Ker er 82 ára og siglir alltaf
einn en hefur verið með bát sinn í
Hafnarfirði þegar hann hefur
komið hingað til lands.

&¾RRI KOMAST EN VILJA
„Sú hugmynd kom upp í Bretlandi
að halda sumarfund á Íslandi í
fyrra í tilefni þess að 150 ár væru
liðin frá því að Dufferin lávarður

Vertu inní
Fréttablaðinu
með þitt
kynningarefni

'%&! ²4 3)',).'!"+52 !NTHONY "ROWN FORMAÈUR 2OYAL #RUISING #LUB 2## 3TEVEN ,ENNANE FYRRVERANDI SKURÈL¾KNIR %GILL
+OLBEINSSON TANNL¾KNIR OG -ONICA "ROWN EIGINKONA !NTHONYS 2## ER STYRKTARFÁLAG GEFUR ÒT SKÒTUSIGLINGAB¾KUR OG RENNUR
¹GËÈINN Å STYRKTARSJËÈ ®LL VINNA VIÈ B¾KURNAR ER SJ¹LFBOÈASTARF
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kom til Íslands. Dufferin kom á
áttatíu feta skonnortu til Íslands
árið 1856 og gaf í framhaldi af því
út „Letters from High Latitude“
sem Hersteinn Pálsson þýddi
síðar. Bretarnir ákváðu að þarna
væri tilefni til að halda fundinn
hér og ég skipulagði heimsóknina,“ segir Egill.
„Mér fannst ekkert sérstaklega
merkilegt við þetta en þegar Anthony Brown, formaður klúbbsins,
sendi mér bréf og spurði hvort ég
vildi þiggja það að vera gerður að
heiðursfélaga þá gat ég ekki annað
en sagt já takk. James Nixon,
læknir í Belfast og einn aðaltengiliður minn við klúbbinn, segir að
það hafi ekki verið mjög algengt í
126 ára sögu klúbbsins að einhver
væri gerður að heiðursfélaga. Það
komast víst líka færri í klúbbinn
en vilja. Félagafjöldinn takmarkast við 400.“

'EFA AF SJ¹LFUM SÁR
Upphaflegt markmið Royal Cruising Club var að klúbbfélagar gætu

skipst á upplýsingum, til dæmis
um það hvar á að sigla, hvar er
gott akkerislægi, hvernig siglingamenn hafa hagað sér við tilteknar aðstæður, hvernig þeir
hafa brugðist við í vondum veðrum og svo framvegis. Klúbburinn
hefur enn þetta markmið og gefur
nú
út
siglingaleiðsögubækur.
Hann hefur gefið út upplýsingar
um siglingar hér við land, alls
konar reynslusögur, og telur Egill
að íslenskir siglingamenn geti
lært af Bretunum í upplýsingamiðlun um siglingaleiðir og gefið
„pínulítið af sjálfum sér“, segir
hann.
RCC er styrktarfélag. Öll vinna
við útgáfu leiðsögubókanna fer
fram í sjálfboðavinnu og rennur
ágóðinn í styrktarsjóð en sjóðinn
gat klúbburinn stofnað vegna arfs
sem klúbbnum hlotnaðist á sínum
tíma frá ríkum Bandaríkjamanni.
Klúbburinn hefur gefið út margar
bækur, þar á meðal tvær eftir Will
Ker. Stöðugt er verið að uppfæra
upplýsingarnar, endurútgefa og

-*®' ()33! b¡G VAR MJÎG HISSA ¹

ÖESSU m SEGIR %GILL +OLBEINSSON TANN
L¾KNIR SEM GERÈUR VAR HEIÈURSFÁLAGI Å
EINUM ELSTA SIGLINGAKLÒBBNUM Å ,ONDON

senda klúbbfélögum. Þannig vissu
Bretarnir til dæmis ekki að þeir
gætu keypt hráolíu hér á landi án
virðisaukaskatts þangað til í
fyrra.
Egill hefur tvisvar farið á klúbbfundi hjá Bretunum, í fyrra og
hittifyrra, og lætur vel af. Segir að
íslenskir siglingamenn geti tekið
ýmislegt upp eftir þeim, til dæmis
sé haldinn sérstakur dagur til siglinga með barnabörnunum.
GHS FRETTABLADIDIS

Höllin orðin að veruleika
Notaðu mest lesna* blað landsins til að
dreifa kynningarefni til þinna viðskiptavina
Áhugasamir auglýsendur vinsamlegast hafið samband
í síma 5505844 | orn.geirsson@365.is
Vertu inní Fréttablaðinu með þitt kynningarefni

Einblöðungar - bæklingar - blöð - umslög

*Gallup maí 2006

– Vel lesið

Langþráð tennishöll Tennisfélags
Kópavogs var vígð í gær og kom
það í hlut Gunnars Birgissonar að
slá fyrsta boltann.
Tennisfélagið hefur ekki haft
aðstöðu til tennisiðkunar síðan í
september. Að sögn Jóns Páls
Björnssonar gengu framkvæmdir
vel þá tíu mánuði sem tók að byggja
húsið.
Tennisíþróttin er mikil fjölskylduíþrótt og að sögn Jóns Páls
nýtur hún sífellt meiri vinsælda.
„Með tilkomu nýju hallarinnar
verður unnt að anna eftirspurn
eftir íþróttinni, sem sífellt eykst,“
segir Jón Páll.
Félagsmenn í Tennisfélagi Kópavogs eru um hundrað talsins, en að
sögn Jóns Páls æfa á milli sjö og
átta hundruð manns tennis hérlendis.

4%..)3(®,, ¥ +«0!6/') 4ENNISLEIKARAR FÎGNUÈU NÕRRI TENNISHÎLL SEM VAR VÅGÈ ¹

SUNNUDAG

Í nýju höllinni eru þrír góðir innivellir ásamt útivöllum. Kópavogsbær hefur verið tennisfélaginu
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dyggur stuðningsaðili að sögn Jóns
Páls og hefði höllin ekki orðið að
veruleika án bæjaryfirvalda.
RH

STOKKHÓLMUR
AKUREYRI
REYKJAVÍK

BALTIMORE –
WASHINGTON
BOSTON
ORLANDO NEW YORK
HALIFAX

OSLÓ
BERGEN GAUTABORG
KAUPMANNAHÖFN
BERLÍN
FRANKFURT
AMSTERDAM
GLASGOW
MÜNCHEN
MANCHESTER
LONDON
MÍLANÓ
PARÍS

BARCELONA
MADRID

MANCHESTER
22.900 kr.*

BERLÍN

22.900 kr.*

eða 19.000 Vildarpunktar
(50% punktaafsláttur)**

eða 21.000 Vildarpunktar
(50% punktaafsláttur)**

KAUPMANNAHÖFN
22.900 kr.*
eða 19.000 Vildarpunktar
(50% punktaafsláttur)**

FRÁBÆRT TILBOÐ TIL ÞRIGGJA BORGA
–Í PENINGUM EÐA VILDARPUNKTUM

Takmarkað sætaframboð - sölutímabil 21.-25. maí.
Manchester, Kaupmannahöfn og Berlín - Ferðatímabil 1.-30. júní (síðasta heimkoma).
+ Nánari upplýsingar á www.icelandair.is

Vildarpunktar
Ferðaávísun gildir

* Innifalið: Flug, flugvallarskattar og eldsneytisgjald; lágmarksdvöl er aðfaranótt sunnudags. ** Innifalið: Flug. Greiða verður sérstaklega flugvallarskatta og eldsneytisgjald, 8.900 kr. til Manchester, 7.460 kr. til Kaupmannahafnar og 6.740 kr. til Berlínar.
Hægt er að bóka í síma 50 50 100 gegn 2.000 kr. þjónustugjaldi.

ÍSLENSKA SIA.IS ICE 37224 05.2007

HELSINKI

MINNEAPOLIS
– ST. PAUL
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-IKILV¾G VERKEFNI BÅÈA
NÕRRAR RÅKISSTJËRNAR

Agi í efnahagsstjórn og Evrópa
(!&,)¨) (%,'!3/. 3+2)&!2

A

llt bendir til þess að takast muni að koma saman öflugri ríkisstjórn með einhvern mesta þingmeirihluta
sem sögur fara af hér á landi. Kannski veitir ekki af,
því fram undan eru krefjandi verkefni.
Sú niðurstaða að Sjálfstæðisflokkur og Samfylking
eigi í viðræðum kemur fólki auðvitað mismikið á óvart eftir því
hvaðan er horft. Augljóst var af skrifum að hópur innan Sjálfstæðisflokksins var þeirrar skoðunar að ef ekki tækist að lappa
upp á fráfarandi stjórn væri illskásti kosturinn að hefja viðræður
við Vinstri græna. Vinstri grænir sitja nú eftir með sárt ennið af
þeirri einföldu ástæðu að þeir þekktu ekki andstæðinginn. Þeir
einfaldlega trúðu því að öfl innan Sjálfstæðisflokksins, hvers
sjónarmið bergmáluðu á síðum Morgunblaðsins, væru ráðandi
öfl í flokknum. Ákvörðun forystu Sjálfstæðisflokksins um viðræður við Samfylkinguna er ekki einungis til marks um raunsætt
pólitískt mat. Það er einnig yfirlýsing um að frjálslyndari öfl hafa
náð tökum á flokknum. Enda ljóst að harðasta stjórnarandstaða
tilvonandi ríkisstjórnar enn sem komið er kemur innan úr Sjálfstæðisflokknum sjálfum.

Líklegt er að sú ríkisstjórn sem nú tekur við þurfi að
ná tökum á efnahagsgleðinni og koma þjóðinni niður
á jörðina í hagrænu tilliti.
Rót þessarar andstöðu er einkum af tvennum toga. Annars vegar
er persónuleg óvild í garð Ingibjargar Sólrúnar Gísladóttur. Sú
heift á rætur í tapi flokksins á höfuðborginni, sem í huga ákveðins hóps í flokknum var nánast þinglýst eign flokksins. Hin rótin
er ótti ákveðinna afla í flokknum við komandi tíma. Þar er á ferðinni hópur harðsnúinna íhaldsmanna sem sækja sýn sína fremur
til bresku lávarðadeildarinnar en hefðbundinna borgaralegra afla
á meginlandi Evrópu. Ótti þessa hóps liggur í þeirri einföldu staðreynd að Samfylkingin er Evrópusinnaður stjórnmálaflokkur og
að í frjálslyndum armi Sjálfstæðisflokksins er vaxandi sá hópur
sem gerir sér grein fyrir að líklega verður fárra annarra kosta
völ, þegar til lengri tíma er horft, en að hætta með sjálfstæðan
gjaldmiðil og taka þess í stað upp evru með inngöngu í ESB.
Líklegt er að sú ríkisstjórn sem nú tekur við þurfi að ná tökum
á efnahagsgleðinni og koma þjóðinni niður á jörðina í hagrænu tilliti. Agi þarf að verða í útgjöldum ef ekki á að myndast krónískur
halli á fjárlögum þegar úr einkaneyslu dregur. Fyrsta skref sem
ný ríkisstjórn mun setja sér sem markmið og þjónar bæði brýnum
úrlausnarefnum og fyrstu skrefum í átt til þess óhjákvæmilega er
að ná að uppfylla þau skilyrði í efnahagsstjórn sem gerðu okkur
tæk í myntbandalag Evrópu. Hitt skrefið er náttúrlega að leggja
það niður fyrir sig hver yrðu samningsmarkmið þjóðarinnar ef
farið yrði í viðræður um aðild að Evrópusambandinu. Það þarf að
undirbúa för hvort sem hún verður farin eða ekki.
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-ORGUNFUNDIR
¶¹TTTAKENDUR Å STJËRNARMYNDUNARVIÈ
R¾ÈUNUM ¹ ¶INGVÎLLUM TËKU DAGINN
SNEMMA Å G¾R )NGIBJÎRG 3ËLRÒN 'ÅSLA
DËTTIR OG 3KÒLI (ELGASON HITTUST ELD
SNEMMA ¹ SKRIFSTOFU 3AMFYLKINGARINNAR
VIÈ (ALLVEIGARSTÅG Å G¾RMORGUN ¶AR VAR
$AGUR " %GGERTSSON EINNIG OG FUND
UÈU ÖAU Å D¹GËÈA STUND ¶EGAR ÒT VAR
KOMIÈ BIÈU GÒST «LAFUR GÒSTSSON OG
®SSUR 3KARPHÁÈINSSON EFTIR ÖVÅ AÈ F¹ FAR
¹ ¶INGVELLI TIL FUNDAR VIÈ 'EIR (
(AARDE OG FÁLAGA ¶¹ VAR LAGT Å
HANN 3KÒLI KEYRÈI )NGIBJÎRG
3ËLRÒN SAT Å FARÖEGAS¾TINU
FRAMMÅ OG FÁLAGARNIR ®SSUR OG
GÒST «LAFUR S¹TU S¾LIR ¹ SVIP
INN Å AFTURS¾TINU ÖEGAR
,ANDCRUISERINN RENNDI
Å HLAÈ ¶INGVALLAB¾J
ARINS

(EIMSENDINGARGJALD  KR
&RÅ HEIMSENDING Å PËSTNR
   
%F AÈ PANTAÈ ER FYRIR
MEIRA EN  KR
®NNUR SV¾ÈI  KR HEIMSENDING

3KEIFAN 
3ÅMI   o  

¶AÈ VAR VINS¾LL SAMKV¾MISLEIKUR UM
HELGINA AÈ RAÈA FËLKI Å R¹ÈHERRASTËLA
!LLIR ERU SAMM¹LA UM AÈ ÖAÈ VERÈI
EKKI LÁTT VERK FYRIR FORYSTUMENN FLOKK
ANNA AÈ KOMA MEÈ TILLÎGU AÈ R¹ÈHERR
UM 3J¹LFST¾ÈISMEGIN VELTIR FËLK FYRIR
SÁR STÎÈU "JÎRNS "JARNASONAR OG 3TURLU
"ÎÈVARSSONAR ,ÅKLEGT ER AÈ "JÎRN SITJI
¹FRAM Å RÅKISSTJËRN EN 3TURLA F¹I NÕ VERK
EFNI EINS OG EMB¾TTI FORSETA !LÖINGIS
EFTIR BROTTHVARF 3ËLVEIGAR 0ÁTURSDËTTUR
"JARNI "ENEDIKTSSON S¾KIR FAST AÈ F¹
STËL OG ENGINN EFAST UM AÈ 'UÈLAUGUR
¶ËR ER TILBÒINN Å B¹TANA %F TALIN ER ÖÎRF
AÈ RÁTTA HLUT KVENNA ER LÅKLEGT AÈ 'UÈ
FINNA "JARNADËTTIR VERÈI ¹ HLIÈAR
LÅNUNNI OG !RNBJÎRG 3VEINSDËTTIR
ÖINGFLOKKSFORMAÈUR F¹I T¾KIF¾RI
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áttamiðlun ( mediation; ADR
Alternative Dispute Resolution) hefur átt miklu fylgi að fagna
á undanförnum árum, einkum í
Bandaríkjunum, Englandi, Kanada
og á Norðurlöndunum, sérstaklega í Noregi og Danmörku. Þar
sýna rannsóknir að 70-80% ágreiningsmála, sem fara í sáttamiðlun,
lýkur með samkomulagi aðila. Er
þessi valkostur að skila mestum
árangri á sviði viðskipta.
Í samfélaginu er ágreiningur
næsta hversdagslegur viðburður
milli einstaklinga, fyrirtækja og
stofnana; starfsmanna og stjórnenda; hjóna- og sambúðarfólks;
ættingja o.fl. og flestir vilja ná
hagfelldri lausn á þeim deilumálum sem þeir þurfa að takast á við.
Aðilar deilu bera sjálfir ábyrgð
á niðurstöðum sáttamiðlunar,
þegar samningar takast. Þeir taka
þátt í sáttamiðlun af fúsum og
frjálsum vilja og hvor aðili getur
hætt þátttöku sinni ef þeir telja
ekki grundvöll fyrir því að halda
henni áfram. Í sáttamiðlun er
litið svo á að deilumálin tilheyri
þeim, sem stofna til þeirra. Þeir
þekkja deilumálið og eiga sjálfir að freista þess að finna hentugustu úrlausnina með aðstoð
sáttamanns. Samningar sem aðilar móta sjálfir eru líklegri til að
ljúka deilu og því oft æskilegri úrlausn en niðurstaða utanaðkomandi úrskurðaraðila, dómstóls eða
gerðardóms.

(LUTVERK S¹TTAMANNA
Markmið sáttamiðlunar er að
aðilar nái niðurstöðu sem þeir
sætta sig við. Sáttamenn leiða
umræður, stjórna viðræðum aðila
og leggja áherslur á lausnir deilu
fremur en vandamál sem eru fyrir
hendi. Beina umræðum til framtíðar, ekki til fortíðar. Sáttamenn eru
bundnir þagnarskyldu um upplýsingar aðila og það sem fram fer á
sáttafundum, eru hlutlausir gagnvart aðilum og gæta að jafnræði

BJORGVIN FRETTABLADIDIS
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þeirra. Þeir læra aðferðir við að
koma til móts við þarfir fólks, um
nauðsyn yfirsýnar yfir málsatvik
og samningaferilinn, hvernig skapa
þarf traust og sýna tillitsemi. Með
spurninga- og samræðutækni eru
þeir einskonar meðhjálparar við
að finna lausnir ágreiningsins. Í
einstökum málum getur það verið
hentugt að sáttamenn séu tveir eða
fleiri og hafi mismunandi menntun
og reynslu að baki.

.ÕR OG HAGKV¾MUR VALKOSTUR
Það er brýn þörf fyrir nýja valkosti við úrlausn deilumála. Það
getur leitt til sparnaðar á tíma
og á kröftum og oftast á sama
tíma til fjárhagslegs sparnaðar. Aðilar sáttar eru líklegri til
að eiga áfram vinsamleg samskipti sín á milli, áframhaldandi
viðskiptasambönd, fjölskyldusambönd o.s.frv. Það getur verið
gagnlegt fyrir samfélagið, einstaklinga, fyrirtæki og fjölskyldur að vinna að úrlausn deilumála
af fúsum og frjálsum vilja, með
því að beina athyglinni að mögulegum lausnum í stað þess að
leggja fyrst og fremst áherslu á
réttindi og kröfugerð.
Sáttamaður undirbýr sáttafund í samvinnu við aðila og lögmenn þeirra, ef ágreiningurinn er
þegar í höndum lögmanna. Sáttamaður og aðilar semja um þóknun sáttamanns og tekur hún mið
af umfangi og eðli ágreinings
og hve langur tími er áætlaður í
verkefnið. Reynslan í Danmörku

er sú að ágreiningsefni á sviði
viðskipta leysist oft á einum löngum sáttafundi, en málefni sem
tengjast fjölskyldumálum þarfnast frekar styttri en fleiri fundi.
Sáttamiðlun fer oftast fram í
fimm áföngum:
1. Kynning á ágreiningsefninu og
upplýsingagjöf. Sáttamaður gerir
í byrjun grein fyrir þeim meginreglum sem gilda um sáttamiðlun.
Þær reglur eru tilgreindar í samningi, sem aðilar undirrita, ásamt
sáttamanni. Síðan gera aðilar
grein fyrir ágreiningnum og afstöðu sinni til hans.
2. Afmörkun ágreinings: Aðilar
skilgreina með atbeina sáttamanns
þau ágreiningsefni sem eru uppi.
3. Hverjar eru hugsanlegar úrlausnir ágreiningsefna: Aðilar og
sáttamaður leita hugsanlegra úrlausna á ágreiningsefninu.
4. Valkostirnir: Aðilar vega og
meta einstakar tillögur að úrlausnum og velja þær tillögur sem þeir
telja koma til greina sem grundvöll að sameiginlegri niðurstöðu.
5. Frágangur samnings: Aðilar skrá ásamt sáttamanni meginatriðin, sem eru grundvöllur
samnings þeirra á milli.

3¹TTAMIÈLUN UTAN RÁTTAR OG FYRIR
RÁTTI
Nýlega var haldið námskeið hér á
landi á vegum Sáttar, sem er félag
áhugamanna úr ýmsum fræðigreinum um sáttamiðlun. Sama
námskeiðið og danska lögmannafélagið gengst fyrir. Sáttamiðlun er
orðin valkostur hér á landi í sjálfstæðri starfsemi og hjá stofnunum.
Er innleiðing á sáttamiðlun fyrirhuguð hjá dómstólunum í einkamálum. Óskir um að hraða niðurstöðu ágreinings og þagnarskylda
um það sem fram fer á sáttafundum getur haft þýðingu um val fólks
á sáttamiðlun áður en dómsmál er
höfðað um ágreining og síðar.
Höfundur er hæstaréttarlögmaður.

Þetta er alvarlegt mál
félagsins hafa verið seldar og sjónarmið
lýðræðis, mannúðar og jöfnuðar eru lítils
metin. Hámarksgróði er hafður að leiðarljósi og er settur ofar öðrum markmiðum.
Vísast er að væntingar þeirra vinstri
lvarleg umhugsunarefni blasa nú
manna, femínista og umhverfissinna sem
við í íslenskum stjórnmálum. Ríkiskusu Samfylkinguna standa til þess að
stjórn sem setið hefur við stjórnvölinn í
þessi vegferð verði stöðvuð og ný sjónartólf ár samfleytt sér sitt óvænna og lýkur
mið leidd til öndvegis. Hætt er við að vonsínum valdaferli. Ríkisstjórn Framsóknar
brigðin verði beisk ef ekki lánast að brjóta
og Sjálfstæðisflokks hefur ráðið ferð í
36!.$¥3
blað.
íslensku samfélagi allt frá árinu 1995.
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Vinstrihreyfingin – grænt framboð mun
Þar áður sat Viðeyjarstjórn krata og
ekki liggja á liði sínu eða kröfum í þessum
Sjálfstæðisflokks í fjögur ár, sú stjórn sem
efnum og verður án efa sú viðspyrna sem best
færði Sjálfstæðisflokknum völdin þó að vinstri
dugar þegar á reynir. Vinstrihreyfingin – grænt
flokkarnir héldu meirihluta sínum í kosningunum
framboð varð til þess að hrekja ríkisstjórnina frá
1991. Kratar kusu að koma Sjálfstæðisflokknum til
völdum. Við vorum eini stjórnarandstöðuflokkurvalda. Nú eru kratar aftur á ferð í félagi við Sjálfinn sem bætti við sig þingmönnum í kosningunum
stæðisflokkinn svo að hillir undir 20 ára samfellt
og það til mikilla muna. Sjónarmið Vinstri grænna
valdaskeið þess flokks sem lengst vill ganga í mishafa sett mark sitt á pólitíska umræðu undanfarin
skiptingu gæða í krafti auðs og viðskipta. Kannski
misseri langt umfram það sem vænta mætti af
lengra.
þingstyrk á liðnu kjörtímabili og flokkurinn komið
Sjálfstæðisflokkurinn hefur ráðið ríkjum svo
á dagskrá hverju brýnu málefninu á fætur öðru –
lengi að ungt fólk man ekki annað og hefur sett sitt
við höfum reist kröfuna um umhverfisvernd, kvenmark varanlega á íslenskt samfélag. Pólitískt litróf
frelsi, jöfnuð og frið. Við munum áfram standa
hefur tekið breytingum á þessum tíma og miðjan
vaktina.
færst til hægri. Nú má vera ríkari en nokkru sinni
fyrr, bilið milli ríkra og fátækra hefur stóraukist,
Höfundur er borgarfulltrúi.
náttúran hefur beðið gríðarlegan skaða, eigur sam-
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4¾LENSKUR MATUR

3AMKV¾MISLEIKUR

'EIR ( (AARDE OG )NGA *ËNA ¶ËRÈARDËTT
IR BYRJUÈU DAGINN Å G¾R ¹ GËÈUM GÎNGU
TÒR UM ¶INGVELLI EFTIR AÈ HAFA DVALIÈ
Å ¶INGVALLAB¾NUM UM NËTTINA 4V¾R
BURSTIR SEM VORU REISTAR VIÈ ¶INGVALLA
B¾INN ¹RIÈ  HAFA ¹VALLT VERIÈ NÕTTAR
SEM OPINBER BÒSTAÈUR FORS¾TISR¹ÈHERRA
¶RJ¹R BURSTIR VORU ÖAR FYRIR EN Ö¾R VORU
REISTAR FYRIR !LÖINGISH¹TÅÈINA  .Ò
NOTAR FORS¾TISR¹ÈHERRA FJËRAR BURSTIR AF
FIMM ¥ ÖEIRRI FIMMTU ER AÈSTAÈA FYRIR
PREST ¶INGVALLA &ORS¾TISR¹È
HERRA GETUR NOTAÈ ¶INGVALLAB¾
INN TIL EINKANOTA ÖAÈ ER EINS
OG SUMARBÒSTAÈ FYRIR SIG OG
FJÎLSKYLDU SÅNA (INS VEGAR
ER B¾RINN OFTAR NOTAÈUR TIL
AÈ TAKA ¹ MËTI ERLEND
UM GESTUM SEM
HINGAÈ KOMA

Úrlausn ágreinings

5-2¨!.
3TJËRNM¹L

-ATSEÈILL ¹
WWWTHAIMATURCOM

¶INGVALLAB¾RINN

Gorenje þvottavélar
Fyrir íslensk heimili
1200 snúninga 5 kg:
1200 snúninga 6 kg:
1400 snúninga 6 kg:
1600 snúninga 6 kg:
1600 snúninga 7 kg:

REYKJAVÍK
Rönning
Borgartúni 24
Sími 562 4011

AKUREYRI
Rönning
Óseyri 2
Sími 460 0800

REYÐARFJÖRÐUR
Rönning
Nesbraut 9
Sími 470 2020

Mjög hljóðlátar
Auðveldar í notkun
Hristivörn
Flæðivörn
Íslenskt stjórnborð

REYKJANESBÆR
Rönning
Hafnargötu 52
Sími 420 7200

•
•
•
•
•

Íslenskar leiðbeiningar
5-7 kg hleðsla
1200-1600 snúningar
A í orkunýtni
A í þvottahæfni

PI PAR • SÍA • 70063

•
•
•
•
•

54.900.67.900.72.900.79.900.109.900.-
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„Ég hef alltaf átt í vandræðum með
konur. Ég skil þær eiginlega ekki. Í
fyrsta lagi segja fáar konur sannleikann.“
"RESKI RITHÎFUNDURINN "ARBARA #ARTLAND VAR
EINN SÎLUH¾STI HÎFUNDUR RËMANTÅSKRA SK¹LD
SAGNA Å HEIMINUM

TIMAMOT FRETTABLADIDIS

AFMÆLI
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Lindbergh lendir í París

 !MERÅKUDEILD 2AUÈA

 ÖESSUM DEGI FYRIR ¹TTATÅU ¹RUM
ÖEKKTUR Å FLESTUM KIMUM HEIMS
LAUK FYRSTA BEINA FLUGINU YFIR !TL
INS
ANTSHAFIÈ "ANDARÅSKI FLUGMAÈUR
&R¾GÈIN TËK ÖË SINN TOLL ÖVÅ UM
INN #HARLES !UGUSTUS ,INDBERGH
NÅU ¹RUM EFTIR FLUGIÈ VAR SYNI
TËKST ¹ HENDUR ÖAÈ VERKEFNI AÈ
,INDBERGHS R¾NT AF HEIMILI FJÎL
FLJÒGA FLUGVÁL SINNI FR¹ .EW 9ORK
SKYLDUNNAR OG HANN MYRTUR &ËR
TIL 0ARÅSAR ¹N VIÈKOMU OG RUDDI
GL¾PURINN MJÎG H¹TT Å FJÎLMIÈL
ÖAR MEÈ BRAUTINA FYRIR FLUGMENN
UM OG NEYDDIST FJÎLSKYLDAN TIL AÈ
FRAMTÅÈARINNAR
FLÕJA "ANDARÅKIN OG SETJAST AÈ Å
"OÈIÈ VAR UPP ¹ PENINGAVERÈ
%VRËPU UM TÅMA TIL AÈ F¹ FRIÈ
LAUN TIL ÖESS SEM AFREKAÈI FLUG
,INDBERGH STARFAÈI ALLA TÅÈ Å FLUG
FERÈINA ,INDBERGH TËKST AÈ FINNA
VÁLABRANSANUM (ANN VAR R¹È
SÁR FJ¹RHAGSLEGA BAKHJARLA FYRIR
GJAFI FLUGFÁLAGA OG FLUGVÁLAFRAM
VERKEFNIÈ OG LAGÈI AF STAÈ ¹ EIN
LEIÈENDA AUK ÖESS SEM HANN VAR
ÖEKJA FLUGVÁLINNI 3PIRIT OF 3T
FLUGMAÈUR Å BANDARÅSKA HERNUM
,OUIS &LUGIÈ TËK HANN  OG
¹ MEÈAN SÅÈARI HEIMSSTYRJÎLD
#(!2,%3
,).$"%2'(
H¹LFA KLUKKUSTUND OG LENTI HANN
IN STËÈ SEM H¾ST ,INDBERGH TËK
ÖENNAN DAG Å 0ARÅS  EINNI NËTTU
SVO UPP ¹ ÖVÅ ¹ SÅÈARI ¹RUM AÈ
VARÈ HANN HETJA BEGGJA VEGNA !TLANTSHAFSINS OG
RITA B¾KUR UM REYNSLU SÅNA AF FLUGMENNSKU

KROSSINS ER STOFNUÈ Å
7ASHINGTON HÎFUÈBORG
"ANDARÅKJANNA
 &YRSTA KVENNASTÒKAN

INNAN /DDFELLOW REGLUNN
AR ¹ ¥SLANDI ER STOFNUÈ
 !MELIA %ARHART LENDIR ¹

TÒNI Å $ERRY ¹ .ORÈUR
¥RLANDI VEGNA SL¾MRA VEÈ
URSKILYRÈA OG VERÈUR ÖAR
MEÈ FYRSTA KONAN TIL AÈ
FLJÒGA EINSÎMUL YFIR !TL
ANTSHAFIÈ
 ,EIKARINN (UMPHREY "OG

ART GIFTIST LEIKKONUNNI
,AUREN "ACALL
 SMUNDARSAFN SAFN S

MUNDAR 3VEINSSONAR VIÈ
3IGTÒN Å 2EYKJAVÅK ER
OPNAÈ

¶/234%).. 34%0(%.3%. &%245'52 ¥ $!'
(ALLMAR 3IG
URÈSSON LEIKARI
OG LEIKSTJËRI ER
 ¹RA

*ËHANN )NGI
'UNNARSSON
S¹LFR¾ÈINGUR ER
 ¹RA

'UÈNÕ "JÎRK
%YDAL FÁLAGS
FR¾ÈINGUR ER 
¹RA

-ARÅA +RISTÅN
3TEINSSON FJÎL
LISTAKONA ER 
¹RS

!NDRI &REYR 6IÈ
ARSSON ÒTVARPS
MAÈUR ER  ¹RA

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

'RENNRI OG FALLEGRI MEÈ HVERJU ¹RINU
„Þetta leggst bara vel í mig þó ég hafi nú ekki
eytt miklum tíma í að hugsa um aldurinn,“
segir Þorsteinn Stephensen athafnamaður,
sem er fertugur í dag. Þorsteinn segist ekki
vera vanur að halda upp á afmæli sitt, það
hafi hann varla gert í 20 ár. Á þessu var þó
gerð breyting nú um helgina þegar Þorsteinn
hélt tvær veislur, til að „drekkja þessari miðaldrakrísu“, eins og hann orðar það í gríni. Á
föstudag bauð hann vinum og samstarfsfólki
í teiti og fjölskyldunni var svo haldin veisla
daginn eftir. „Þetta hentaði mjög vel því Vorblótið var í gangi og maður gat boðið öllum
gestunum á tónleika á eftir,“ segir hann.
Ástæða þess að Þorsteinn hefur ekki
verið mikið fyrir að fagna afmælum sínum
með veisluhaldi kann að leynast í því að
hann starfar mikið við að skipuleggja
slíka atburði. Þorsteinn er sem kunnugt
er maðurinn á bak við Iceland Airwavestónlistarhátíðina og Vorblótið sem var haldið í annað sinn um liðna helgi. „Þetta setur
auðvitað aukna pressu á mann og fólk býst
vitaskuld við miklu. En ég hef hins vegar
alltaf verið tilbúinn að mæta í veislur annarra,“ segir Þorsteinn.
Hann kannast ekki við það að hafa gengið í
gegnum neina tilvistarkreppu í tengslum við
þetta stórafmæli. „Nei, alls ekki. Ég er bara
sáttur. Enda verð ég bara grennri og fallegri
með hverju árinu.“
Þorsteinn virðist heldur ekki vera á leiðinni að minnka við sig í vinnu og umsvifum.
Þvert á móti hefur hann nýverið fest kaup
á Kaffibarnum og tískuvöruversluninni
Liborius í félagi við aðra. Þessu fylgist hann
með, ásamt starfi Hr. Örlygs, frá heimili sínu
í Madríd þar sem hann býr stóran hluta ársins. „Þessi nýju verkefni falla vel að því sem
Hr. Örlygur er að gera. Ég er reyndar bara
á hliðarlínunni í þessum verkefnum, á varamannabekknum.“
HDM FRETTABLADIDIS

Fallegir legsteinar
á góðu verði
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FAGNAR FERTUGSAFM¾LI SÅNU Å DAG

&2¡44!",!¨)¨(®2¨52

Hvetur Íslendinga til
að hjálpa Palestínumönnum
„Um fjögur hundruð palestínsk börn
og ungmenni undir átján ára aldri sitja
nú í fangelsi í Ísrael, aðallega vegna
þjóðernis,“ segir Adli Dana, formaður
Alþjóðlegra æskulýðssamtaka Palestínu.
Dana heimsótti landið á dögunum til
að flytja erindi á ráðstefnu Veraldarvina. Dana segir að í raun sé tala fangelsaðra barna mun hærri. Meira og
minna allir Palestínumenn búi í einhvers konar fangelsi. „Þetta eru
fangabúðir og við njótum ekki lágmarks mannréttinda,“ segir hann og
nefnir dæmi um skert ferðafrelsi,
aðskilnaðarmúrinn og fleira.
Samtök Dana vinna að því að styðja
við ungmenni og halda þeim frá glapstigum. „Við reynum að efla og næra
vonina í hjörtum þeirra. Það er erfitt í
landi sem býr við 65 prósenta atvinnuleysi. Börnin þurfa að heyra að ofbeldi
sé ekki lausnin á vandanum, heldur sé
menntun dýrmætt verkfæri. Við reynum þannig að koma í veg fyrir að þau
verði heilaþvegin til ofbeldisverka,
því það er vissulega auðvelt við núverandi aðstæður,“ segir hann.
„Ímyndið ykkur ef það gerðist í Evrópu að þjóð byggi við okkar aðstæður.
Að matur, drykkur, rafmagn og sími
væri háð skilyrðum annarrar þjóðar.
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Það yrði aldrei þolað. Við trúum því
að við höfum rétt til að lifa, en Ísraelsmenn hafa aðrar hugmyndir. Þeir eru á
kerfisbundinn máta að sölsa undir sig
stærra og stærra landsvæði og reikna
með því að það takist að brjóta okkur
niður. Þeir reikna með því að vonleysið
nái yfirhöndinni.“
Dana segist hafa orðið fyrir

vonbrigðum með sigur Hamas-samtakanna, en hvetur Íslendinga til að ræða
við þjóðstjórnina áður en þeir hafni
henni. „Utanríkisráðherrann kenndi
mér stjórnmálafræði í háskólanum.
Hann er veraldlegur í hugsun og hófsamur. Honum ætti að bjóða hingað svo
íslensk stjórnvöld geti dæmt sjálf, áður
en þau hlýða Ísraelsmönnum.“
KËÖ
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BÍLSKÚRS OG IÐNAÐARHURÐIR
• Hurðir til á lager • Smíðað eftir máli
• Eldvarnarhurðir • Öryggishurðir
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Fullkomnasti farsími í heimi
4ÎLVULISTAVERKIÈ "ITMAP "EAUTY S¾KIR INNBL¹STUR SINN Å GAMLA TÎLVULEIKI

Nokia N95

Stafræn fegurð í lifandi flutningi

5 megapixla myndavél
mp3 spilari
3 Kynslóð
WLAN
GPS

Tölvulistaverkið Bitmap Beauty var upprunalega flutt við lifandi tónlist og er til heiðurs
gömlu tölvuleikjunum.

100 fríar stafrænar framkallanir
frá Hans Petersen fylgja
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„Ég hef alltaf haft mikinn áhuga á tónlist en fannst
hæfileikar mínir helst liggja á sjónræna sviðinu.
Þess vegna fór ég að gera tölvulistaverk sem ég flyt
við lifandi tónlist hljómsveitarinnar Steed Lord,“
segir Magnús Leifsson, nýútskrifaður grafískur
hönnnuður frá Listaháskóla Íslands.
Útskriftarverk Magnúsar, Bitmap Beauty, sækir
innblástur í gamla tölvuleiki og er teiknað í teikniforritinu Illustrator. Síðan notar Magnús hreyfimyndaforritið Aftereffects og flytur grafíkina með
hljómborði við lifandi tónlistarflutning.

Verkið er upptaka frá lifandi flutningi og er því
ekki klippt eins og hefðbundin myndbönd.
Að sögn Magnúsar eru ekki margir að fást við
slíka listsköpun á Íslandi. Erlendis er þó lifandi
myndbandsflutningur vel þekktur, hjá hljómsveitum, skífuþeyturum og í leikhúsum.
Markmiðið er að halda áfram að þróa lifandi efni
til flutnings. Bæði fyrir Steed Lord og í samvinnu
við tónlistarmanninn Danna Delux.
Bitmap Beauty er til sýnis á útskriftarsýningu
Listaháskóla Íslands, í kartöflugeymslunni við
Ártúnshöfða. Sýningin stendur til 27. maí og er opin
frá klukkan 12.00-18.00 alla daga. Verkið fæst einnig
á DVD-mynddiski í versluninni Nakta apanum,
Bankastræti. Nánari upplýsingar um verk Magnúsar
er að finna á: www.magginoem.com
RH FRETTABLADIDIS

Þannig er mál
með vexti ...
... að það er hægt að létta greiðslubyrðina.
VEXTIR FRÁ
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AÐEINS

3,4%
Miðað við myntkörfu 4,
Libor-vextir 23.4.2007.

Reiknaðu út hvernig
greiðslubyrði þín lækkar á
www.frjalsi.is eða hafðu
samband í síma 540 5000.

SAMANBURÐUR Á LÁNUM
MYNTKÖRFULÁN ***
LÁNSUPPHÆÐ
VEXTIR
GREIÐSLUBYRÐI****

20.000.000
4,0% *
66.500

BLANDAÐ LÁN **

ÍBÚÐARLÁN

20.000.000

20.000.000

4,4% *
100.800

5,0%
96.600

* M.v. 1. mánaða Libor vexti 23.04.2007. ** 50% íbúðarlán/50% erlent lán í CHF og JPY.
*** Vextir á erlendri myntkörfu ráðast af veðsetningu og myntsamsetningu og eru á bilinu 3,4% til 4,5% m.v. myntkörfu 4.
**** Mánaðarlegar afborganir fyrsta árið, lánstími 40 ár, einungis greiddir vextir af myntkörfuláninu fyrstu þrjú árin, án verðbóta eða gengisbreytinga.
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-ÒSIN VIRKAR EKKI VEL ÖEGAR HÒN ER KLÅSTRUÈ OG SKÅTUG ¶ESS
VEGNA ER ¹G¾TISR¹È AÈ ÖRÅFA HANA REGLULEGA EINS OG LYKLABORÈIÈ
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James Webb leysir
Hubble af hólmi
Speglar James Webb-stjörnusjónaukans eru þrisvar sinnum
stærri en Hubble.
Hubble-sjónaukinn hefur þjónað
mannkyninu vel. Eftir að honum
var skotið á sporbaug 1990 hafa
myndir hans gert stjarnfræðingum

(UBBLE HEFUR ÖJËNAÈ VEL EN INNAN F¹RRA
¹RA MUN HANN LEGGJAST Å HELGAN STEIN

kleift að auka skilning okkar á umheiminum margfalt.
James Webb-sjónaukinn var
kynntur í síðustu viku og hefur
NASA byggt líkan af honum í raunstærð. Speglar James Webb eru
þrisvar sinnum stærri en speglar
Hubble og því verður hægt að
skyggnast mun lengra og um leið
mun aftar í tímann en nú.
Nýi sjónaukinn er nefndur eftir
James Webb sem var annar formaður NASA. Hann átti stóran
þátt í að tryggja NASA áframhaldandi stuðningi stjórnvalda á sjöunda áratug síðustu aldar. Án hans
hefðu Bandaríkjamenn að öllum
líkindum hætt við tungllendingu
sína.
James Webb-sjónaukinn er ekki
á leið út í geim alveg á næstunni
en áætlað er að skjóta honum á
loft 2013 í fyrsta lagi.
TG
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Tæknivædd regnhlíf
Regnhlíf með myndavél, GPStæki og internet-tengi.

Sigma linsur
fyrir ﬂestar
gerðir
myndavéla

"URJ AL 4AQA TURNINN VERÈUR SJ¹LFUM
SÁR N¾GUR VARÈANDI ORKU

/RKUTURNINN
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Fyrst voru það farsímarnir með
innbyggðum myndavélum, hljómgræjum og öðrum aukabúnaði. Nú
er röðin komin að regnhlífum.
Pilus Internet Umbrella er nýjung á markaðinum, regnhlíf með
veftóli til að deila myndum og þrívíðri kortsjá, sem tengist Google
Earth.
Regnhlífin varð til upp úr rannsóknarverkefni nemenda við háskólann í Keio, en þeir eru nú að
þróa verkefnið fyrir almennan
markað.
Er fram líða stundir kemur
regnhlífin þannig til með að vera
útbúinn hreyfiskynjara, GPS2EGNHLÅFIN VERÈUR MEÈAL ANNARS ÒTBÒIN
'03 T¾KI STAFR¾NUM ¹TTAVITA OG INTER
NET TENGI

3KJ¹R SEM TENGIST 'OOGLE %ARTH ER EFST Å
SKYGGNINU

&INNSKA SÅMAFYRIRT¾KIÈ .OKIA
HEFUR SVIPT HULUNNI AF HINUM
NÕJA OG N¾FURÖUNNA "ARRACUDA
FARSÅMA SEM EINNIG ER MEÈ ËDÕR
ARA MËTI KOSTAR UNDIR  EVRUR
Å %VRËPU "ARRACUDA FARSÅMINN
SEM EINNIG HEITIR .OKIA 
ER AÈEINS MINNI EN SENTÅMETRI
AÈ BREIDD ÒTBÒINN MYNDAVÁL OG
b"LUETOOTHn T¾KNI
&YRIRT¾KIÈ
SEM SELUR
MEIRA EN ÖRIÈJ
UNG ALLRA FAR
SÅMA Å HEIM
INUM BÕST VIÈ
AÈ ST¾KKA
ENN FREKAR
¹ ÖESSU ¹RI
EÈA ALLT AÈ
TÅU PRËSENT
OG FRAMLEIÈA
ÖANNIG 
MILLJËNIR
SÅMA Å ¹R

tæki, stafrænum áttavita, stórum myndskjá efst í skyggninu og
internet-tengi.
Regnhlífin á því vafalaust eftir
að koma að góðum notum hjá þeim
sem týnast í dembu.
Nánari upplýsingar á www.pileus.net.
RVE

¶JËÈVERJINN %CKHARD 'ERBER ¹
HEIÈURINN AÈ ORKUTURNINUM "URJ
AL 4AQA SEM RÅSA MUN ¹ N¾STU
¹RUM Å $UBAI 4URNINN VERÈUR EKKI
BARA SKRIFSTOFUBYGGING HELDUR LÅKA
VIRKJUN ¹ VIND OG SËLARORKU
%FST ¹ TURNINUM VERÈUR RÒM
LEGA  METRA H¹R SPÅRALL SEM
FANGAR VINDORKU  ÖAKI TURNSINS
OG VÅÈS VEGAR ¹ YTRA BORÈI HANS
VERÈA SËLARORKUSPEGLAR SEM
SAMANLAGT ÖEKJA UM  FER
METRA OG BÒA TIL RAFMAGN
9TRA BORÈ TURNSINS VERÈUR ÒR
SÁRSTÎKU GLERI SEM HRINDIR FR¹ SÁR
HITA SËLAR OG MINNKAR ÖÎRF ¹ LOFT
K¾LINGU %NGIN VANÖÎRF ¹ ÖVÅ ÖAR
SEM ALGENGT ER AÈ HITINN N¹I 
STIGUM Å $UBAI
!LLT ÖETTA ¹ AÈ GERA TURN
INN SJ¹LFUM SÁR N¾GAN UM ORKU
3KEMMTILEGAR FRÁTTIR FR¹ LANDI SEM
BYGGIR AUÈ SINN ¹ OLÅU
TG

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000

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

Viltu sei’eikkað?
Ný útlit · Myndaalbúm · Símablogg

Stæsta bloggsamfélagið á Íslandi
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Hringdu í 550 5600 ef blaðið berst ekki
- mest lesið

fasteignir
Mest lesna fasteignablað landsins
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Eign sem er engri lík á sjávarlóð er til sölu hjá Remax Center.

Ævintýralegt hús við sjóinn
Einstakt timburhús á Vatnsleysuströnd þar sem gert er ráð
fyrir heitum potti í turni er til sölu hjá Remax Center.
Að utan líkist húsið ævintýralegum kastala en það er hannað af
núverandi eiganda. Húsið er heilsárshús á tveimur hæðum sem
stendur á sjávarlóð þar sem útsýni er einstakt. Aftan við húsið sést
til Keilis en til Snæfellsjökuls að framanverðu. Húsið er smíðað
úr fyrsta flokks timbri frá Lettlandi og gluggar eru frá Kanada.
Komið er inn á neðri hæð í forstofu. Þar er gert ráð fyrir stofu,

borðstofu, eldhúsi, skála, búri, þvottahúsi og geymslu. Á efri hæð
er gert ráð fyrir tveimur svefnherbergjum, fataherbergi, skála,
vinnustofu og baðherbergi. Aðalhurð, svalahurð og þvottahús eru
úr mahóní.
Húsið er timburhús á steinsteyptri plötu. Eigninni fylgir 1.500
fermetra ræktuð eignarlóð.
Gert er ráð fyrir hita í gólfi á neðri hæð en ofnar eru á þeirri
efri. Enn fremur er gert ráð fyrir heitum potti í öðrum turninum
og arni í stofu á neðri hæð.
Eignin skilast fullfrágengin að utan og fokheld að innan.
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TRAUST FASTEIGNASALA!

Hafnargötu 20 • 230 Keflavík
Sími 421 1700 • es.is

STRANDGATA 29

AKUREYRI

SÍMI: 464 9955

(LJQDPLèOXQ6XèXUQHVMD
Sigurður V. Ragnarsson, löggiltur fasteignasali

Frum

Lækjamót 85, Sandgerði

Til sölu nýtt glæsilegt 168,8 ferm Parhús
við Lækjamót 85, 245 Sandgerði
Til afhendingar nú þegar. Tilbúið undir tréverk hiti í stéttum, lagnir fyrir heitum
potti. Verð 23,900,000. Verktaki er einnig með í smiðum sambærileg hús við
Breiðhól Sandgerð sem hægt er að fá fokheld.
Allar nánar upplýsingar á skrifstofu.

Víkurbraut 46 • 240 Grindavík
Sími 426 7711 • es.is

(LJQDPLèOXQ6XèXUQHVMD
Sigurður V. Ragnarsson, löggiltur fasteignasali

Til sölu 3,5 ha land ásamt einbýlishúsi og útihúsum. Einbýlishús 216 fm. byggt 1974.
Útihús og vélageymsla samtals 397 fm. Tilboð óskast.

Frum

Stórglæsileg eign í Grindavík

Hofsárkot, Svarfaðardal

Verð: 25.800.000,-

Valgeir Kristinsson, hrl., lögg. faseignasali

Að geta tekið myndir úr mikilli hæð hefur sína kosti.

Síðumúla 35 • 108 Reykjavík • Sími 517 3500 • www.fyrirtaekjasala.is

GlÆSILEG NUDD OG GRENNINGARSTOFA

Til
sölu glæsilegt heilsustúdíó með góðan tækjakost. þekkt stofa í
rúmgóðu húsnæði. Staðsetning mjög miðsvæððis. Góður tími
framundan. Frábært tækifæri.

VINSÆLL SKYNDIBITASTAÐUR í hverfi 108 Til
sölu þekktur skyndibitastaður í austurborginni með fína afkomu.
Bullandi traffic. Hér er á ferð frábært tækifæri. Leitið upplýsinga.

BÆKUR OG RITFÖNG - ÓDÝRT Til sölu þekkt og rótgróin verslun í verslunarmiðstöð. Frábært tækifæri og verð ef
samið er strax.

HÁRSTOFA Til sölu í góðu hverfi, 5 vinnustöðvar og 2 vaskstólar og góður búnaður. Verð 3,1 millj.

Markmiðið að verða
leiðandi á sínu sviði
Fyrirtækin Kubbur og Nmedia
hafa runnið saman. Nýja fyrirtækið kallast Inhouse og býður
heildarlausnir fyrir fasteignamarkaðinn.

Frum

INNRÖMMUN

Til sölu innrömmunarstofa á frábærum stað í
góðu húsnæði í austurbæ. Tilvalið fyrir tvo samhenta einstaklinga.
Góður tækjakostur Verð 7,5 millj.

HÁRGREIÐSLUSTOFA TIL SÖLU Mjög þekkt og vel
staðsett stofa með 2 þvottastöðvar og 6 vinnustöðvar. Hefur starfað á sama stað sl. 10 ár. Gott verð.
PÚSTÞJÓNUSTA og BÍLAVERKSTÆÐI Þekkt og
gróið fyrirtæki í topp húsnæði 320 fm. Besti tíminn framundan.
GÆLUDÝRAVERSLUN til sölu af sérstökum ástæðum,
þekkt verslun með miðsvæðis með vinsæla vörur. Gæludýraunnendur, hér er gott tækifæri á ferðinni. Gott verð.
BÓNSTÖÐVAR til sölu með mikið af föstum viðskiptasamböndum.

SÖLUTURN í HVERFI 108 Söluturn með opnun frá kl.
8,30 - 18.oo og lokað um helgar. Vaxandi góð velta. Verð aðeins
2,8 millj.
Endilega leitið nánari upplýsinga.

Samkeppnin á fasteignamarkaðnum er hörð og keppast fasteignasalar við að koma sér og sínum
eignum á framfæri. Þá er oftar
en ekki leitað til fasteignaljósmyndara og tölvugrafíkera til að
gera eignunum sem best skil í
dagblöðum og á netinu. Nú hefur
nýtt fyrirtæki verið stofnað sem
sérhæfir sig í eins konar heildarlausnum fyrir fasteignamarkaðinn á þessu sviði.
Þetta er fyrirtækið Inhouse, en
það varð til við samruna Kubbs
margmiðlunar og Nmedia. „Kubbur margmiðlun var stofnað árið
2001 og höfum við sérhæft okkur
í hönnunar- og ljósmyndaþjónustu
fyrir fasteignamarkaðinn. Árið
2005 bættist svo þrívíddarvinnsla
við en við höfum síðan verið að

leita eftir leiðum til að bæta þjónustuna bæði hvað varðar ljósmyndun og þrívíddarvinnslu,“
segir Hörður Ellert Ólafsson, einn
eigenda Inhouse.
Nmedia er hinsvegar yngra
fyrirtæki en það var stofnað árið
2004. „Við hjá Kubbi sáum strax
að þar var á ferð mannskapur með
nýstárlegar lausnir og fyrirtækið
skilaði flottum verkefnum,“ segir
Hörður. „Það gildir hins vegar í
þessum bransa eins og öðrum að
viðskiptavinurinn vill leita á einn
stað eftir allri þjónustu og því
ákváðu fyrirtækin að hagstætt
væri að renna saman.“
Hörður segir að með komu nýja
fyrirtækisins komi ýmsar nýjar
lausnir. „Við munum til dæmis
bjóða upp á að mynda í allt að 15
metra hæð, en þá sést útsýni og
umhverfi mun betur, ástand þaksins sést, trjákrónur skyggja ekki á
fasteignina og hægt er að ná góðri
yfirlitsmynd,“ segir Hörður. „Í þrívíddardeildinni erum við að byrja
með rauntíma þrívíddarlíkön af

Þrívíddarlíkönin eru gríðarlega raunveruleg.

húsum sem hægt er að nálgast á
netinu. Þetta eru líkön þar sem
notandi getur gengið um íbúðina,
opnað og lokað dyrum, og skoðað hvern krók og kima gegnum
tölvuna heima.“
Hörður segir að markmið nýja
fyrirtækisins sé einfalt. „Við viljum vera leiðandi á okkar sviði. Við
erum stöðugt að endurbæta verkferla hjá okkur, skoðum hvar við
getum gert betur og sparað tíma,
jafnframt því að við gerum miklar
kröfur til sjálfra okkar varðandi
gæði þess efnis sem við látum frá
okkur fara,“ segir Hörður.
tryggvi@frettabladid.is
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Skrifstofa-/vinnustofa miðsvæðis, 70 fm.
Til
leigu
við
Kleppsmýrarveg
um 70 fm rými á
2. hæð í bakhúsi.
Stutt í helstu
stofnbrautir. Rýmið hentar sérlega
vel sem vinnustofa eða stúdíó.
Hagstæð leiga.
Laust nú þegar.

Björgvin Ó. Óskarsson
Löggiltur leigumiðlari
og eignaskiptalýsandi
Óskar Mikaelsson,
ráðgjafi, atvinnuhúsnæði
og fyrirtæki
Valgeir Kristinsson,
Hrl., Lögg. faseignasali

Síðumúla 35 • 108 Reykjavík • Sími 517 3500 • www.atv.is • atv@atv.is
Miklabraut - Frábært tækifæri.

Tunguháls, Rvk, 1070 fm stækkanlegt í 2770 fm.

Til sölu sérlega vel staðsettar verslunar- og
þjónustueiningar á einu
fjölfarnasta og mest
áberandi horni höfuðborgarinnar. Hægt er að
kaupa eignirnar stakar
eða sem ein heild. Kærkomin fjárfesting. Eignirnar eru á verslunarhæð auk rýmis í kjallara hússins og skiptast
þannig: 28,5 fm og 52,3 fm rými á verslunarhæð auk 73,5 fm rými
í kjallara eða samtals 125,8 fm, jafnframt er 49 fm viðbygging auk
42,3 fm rými í kjallara, einnig er sjálfstæð bygging 36 fm. Samanlagt eru eignirnar á verslunarhæð 165,7 fm og í kjallara 115,8 fm.

Í einkasölu samtals 1070 fm iðnaðarhúsnæði í eftirsóttasta iðnaðarhverfi Reykjavíkur. Með
fylgir samþykktur byggingarréttur eignarhlutans fyrir samtals
1700 fm á tveimur hæðum.
Samtals yrði þá um að ræða
2770 fm heildarstærð þar sem
grunnflötur hússins yrði um
1560 fm og um 900 fm á 2. hæð.
Góðar stórar innkeyrsluhurðir.
Fallega innréttaðar skrifstofur, kaffistofa og eldhús um 210 fm.
EINSTAKT TÆKIFÆRI. Möguleiki að hefja framkvæmdir fljótlega.
Teikningar og nánari upplýsingar á skrifstofu okkar.

Súðarvogur 240 fm.

Súðarvogur, 241 fm iðnaðarhúsnæði

Frum

Dvergshofði, Rvk, 240 fm.

Til sölu vel staðsett þjónustrými við Dvergshöfða um 240 fm að
stærð. Eignin skiptist í 3x 80 fm einingar og þar af er ein í útleigu.
Einn sameiginlegur inngangur og einn sérinngangur. Gluggar eru
stórir og rýmið bjart. Rýmið hentar sérlega vel hvers kyns þjónustu- og verslunarstarfsemi.

Til sölu sérlega vel staðsett og standsett atvinnuhúsnæði á 2 hæðum.
Neðri hæðin er 120 fm,
með innkeyrsluhurð, rýmið
er einn salur/lager. Efri
hæðin er 120 fm þar sem
nú eru skrifstofur, opið og
bjart rými, mjög fallegt útsýni. Húsnæðið er með
góða aðkomu Dugguvogsmegin. Eignin er
sérlega vel viðhaldið.

Lónsbraut, Hfj, 200 fm.

Við Höfnina 79 fm + 248 fm.

Til leigu mjög gott innkeyrslubil í nýlegu húsi við höfnina í Hafnarfirði. Rýmið er 200 fm endabil með um 5,5 mtr. lofthæð og 2x innkeyrsluhurðum sem eru 4,5x4,5 mtr á stærð hvor um sig. Góð
lýsing, 3ja fasa rafmagn, kaffistofa, wc, skrifstofa á milligólfi.
Laust nú þegar.

Til sölu á eftirsóttum
stað 241 fm iðnaðarhúsnæði með 1x
innkeyrsluhurð og
gönguhurð.
Húsnæðið skiptist í góðan vinnusal með lofthæð ca. 3,5 mtr,
skrifstofur og kaffistofa. Getur verið
laust fljótlega.
Hringið og fáið tíma
til að skoða.

Flugumýri, 968 fm iðnaðarhúsnæði m/brúarkrana.

Til sölu á glæsilegum
stað við Hafnargötu á
Stokkseyri tvær eignir.
Um er að ræða vinnustofu 79,3 fm að grunnfleti auk óskráð milligólfs undir kaffiaðstöðu
með glæsilegu útsýni
yfir höfnina. Búið er að
yfirfara t.d. rafmagnslagnir og gler. Svo er
um að ræða viðbyggingu sem er 248,5 fm að grunnfleti sem hýsir
listagallerý sem er mikið sótt af ferðamönnum. Mjög góð lofthæð,
stórir gluggar sem gera eignina bjarta og skemmtilega.

Elías Haraldsson

Reynir Björnsson

Inga Dóra Kristjánsd.

Bryndís Knútsdóttir

Sólveig Regína Biard

Sölustjóri

Löggiltur fasteignasali

Sölufulltrúi

Löggiltur fasteignasali

Ritari

Til sölu mjög gott 968 fm
iðnaðarhúsnæði með brúarkrana á bitum auk tæpl. 200
fm byggingarréttar (samþykkt viðbygging). Allt að 9
mtr. mænishæð, þakbirta og
reyklosun í mæni. Hlaupaköttur/brúarkrani gengur eftir öllu húsinu gafla á milli og
fylgir með í kaupum. Það eru
4 innkeyrsluhurðir, þar af 1
sem er 5x5 mtr. Hentar vel
flestri iðnaðarstarfsemi.

Borgartúni 29 - 105 Reykjavík
Sími: 510-3800 - Fax: 510-3801
www.husavik.net

Húsavík fasteignasala

hönnun: www.origami-art.net

hefur flutt starfsemi sína í nýtt
og glæsilegt húsnæði í Borgartúni 29

Húsavík fasteignasala - Þar sem gott orðspor skiptir máli

3

66,8%
Aldurshópurinn 18–49. Könnun Capacent mars 2007
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Þjóðin veit hvað hún vill
Auglýsendur athugið. Nýjasta lestrarkönnun Capacent sýnir að bilið milli Frétta-

Fréttablaðið eykur forskotið

blaðsins og annarra dagblaða eykst svo um munar. Við erum bæði þakklát og stolt
og bendum auglýsendum á að notfæra sér þessa vitneskju þegar þeir ákveða hvar
auglýsingu þeirra er best borgið.
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2 INDEPENDENT SPIRIT
AWARDS TILNEFNINGAR

BESTI LEIKARI
BESTA HANDRIT

GOLDEN GLOBE

V E R Ð L A U N

BESTA TÓNLISTIN

SAMTÖK
GAGNRÝNENDA

BESTA HANDRIT

,, Kvikmynd sem snertir mann djúpt.”
-Steven Rea, Philadelphia Inquirer.

,,Langbesta rómantíska stórmynd ársins.”
-Mick LaSalle, San Francisco Chronicle.

,,Með stórkostlegum leik tókst Norton og Watts að túlka
þvílíka meinfýsni, að ég átti bágt með að horfa.”
-Marrit Ingman, Austin Chronicle

,,Leikstjórinn Curran, ásamt leikurum og handritshöfundinum
hafa gert gamaldags, hástemmda og ljóðræna frásögn í anda
gömlu myndanna, að hreint út sagt magnaðri mynd.”
-Stephanie Zacharek, Salon.com
KLIPPIÐ HÉR!

Gullnu reglur Græna ljóssins

1

Ekkert hlé
Myndin sýnd í einum rykk

2

Minna af auglýsingum
Sýning myndarinnar byrjar fyrr

3

Engin truflun
Miðasölu lýkur þegar sýning myndar hefst

- Ekkert hlé á góðum myndum

Lesendur Fréttablaðsins fá 2 fyrir 1 allar frumsýningarhelgar.
Framvísaðu þessari úrklippu í miðasölunni til að fá tilboðið. Tilboðið gildir föstudag, laugardag og sunnudag á allar sýningar.

www.graenaljosid.is — Skráðu þig á póstlistann og þér verður boðið á forsýningar allra mynda Græna ljóssins
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„Samt máttu
gera þér ljóst, alls
engin sílikonbrjóst“
- Deluxe, Nýdönsk, Höf: Björn Jörundur Friðbjörnsson
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Í dag telst það til sjálfsagðra mannréttinda
ungbarna að eiga
heimasíðu. Að stofna
Barnalandssíðu
fyrir afkvæmið er
orðið jafn sjálfsagður hlutur og að baða
barnið eða gefa því að borða. Ég
hef svo sem ekkert á móti þessum
síðum og viðurkenni að þær eru
þrælsniðugar. Hins vegar er eitt
sem fer í taugarnar á mér. Það er
sú tilhneiging foreldranna að skrifa
allar færslur þannig að það sé barnið
sem segir frá. Á langflestum síðum
skrifar ómálga barnið í fyrstu persónu: „Ég er ekki alveg nógu duglegur að taka brjóstið en mamma
vonar að það komi bráðum.“

Einu sinni heyrði ég sprenglærðan bókmenntafræðing halda því
fram að það að skrifa texta á veraldarvefinn í 1. persónu frá sjónarhóli barnanna sinna væri brot á
persónufrelsi barnsins. Börn eru jú
manneskjur þótt þau séu ekki fær
um að tjá sig í skrifuðu máli. Varla
myndi maður setja upp heimasíðu
og skrifa þar texta í nafni kalkaðs afa síns eða alzheimersjúkrar
langömmu sem gæti ekki tjáð sig.
„Í dag komu barnabarnabörnin að
heimsækja mig. Ég er orðin svo
gömul og rugluð að ég þekki þau
ekki lengur í sundur.“
Íslendingar eiga ábyggilega
heimsmet í fjölda bloggandi ungbarna og upp á síðkastið hafa börn
í móðurkviði bæst í hópinn. Ég

fæ hálfgerðan hroll þegar ég les
færslur þar sem fóstrið skrifar í
fyrstu persónu: „Núna er ég orðinn
12 cm á lengd. Mamma fór í sónar
í dag og lét taka mynd af mér. Hún
hlakkar voða mikið til að eignast
mig.“
Lífið afmarkast af fæðingu og
dauða. Fyrst fólki finnst ósköp
eðlilegt að blogga í nafni ófæddra
barna sinna er eflaust ekki langt
að bíða þess að menn fari að
blogga í nafni látinna ástvina.
Kannski verður það næsta bylgjan.
„Heyrðu, hann Sigurður gamli lést
víst á dögunum. Já, og hann er
kominn með þessa fínu bloggsíðu
þar sem sonur hans skrifar fyrir
hann. Færslan um himnaförina var
alveg óborganleg.“

N 0ONDUS

%FTIR &RODE °VERLI

Hér sit ég heima og rotna
á meðan það er verið að
tæla hana Fjólu ...
Og það er eitthvert
vöðvatröll í Armani-fötum.

En ég stressa mig ekki á
því, hún hefur sitt og ég
hef mitt!

Ekki ætla ég að missa svefn
yﬁr því hún sé hangandi með
einhverjum gaurum!

N 'ELGJAN

%FTIR *ERRY 3COTT  *IM "ORGMAN

Snemma
á fætur og
snemma í
rúmið

Það er það sem
ungur maður þarf!

Af hverju gera
þau mér þetta!?

N (ANDAN VIÈ HORNIÈ

%FTIR 4ONY ,OPES

Haraldur þjáðist af
innilokunarkend!

N +JÎLTURAKKAR

%FTIR 0ATRICK -C$ONNELL

Þetta samband verður
bara betra með hverri
mínútu!

N "ARNAL¹N
Nýr vefur » Á hvað ert þú að hlusta?

Hæ, þetta er
Linda!

%FTIR *ERRY 3COTT  2ICK +IRKMAN

Þú átt ekki eftir
að trúa því sem
ég hef að segja!
Hvað segir hún
yﬁr fréttunum?

Ég var
einmitt að
reyna að
hringja í þig!

Ég er ólétt!
Ha, hvað
sagðirðu?
Þú átt ekki eftir
að trúa því sem
ég hef að segja!

Af hverju að borga
of háa vexti?
Hefur þú hugleitt hversu mikið þú sparar
með því að vera með yfirdráttinn hjá S24?
Borgaðu lægri vexti og gerðu eitthvað
skemmtilegt fyrir mismuninn!

20%

23,95%

21,75%
18,25%

Einn tveir og þrír 312.161

10%

0%
Hæstu
yfirdráttarvextir
banka og sparisjóða

Algengir
yfirdráttarvextir
banka og sparisjóða

S24

Sæktu um... www.s24.is
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12.00
Nýtt ljósmyndagallerí hefur verið
opnað að Skólavörðustíg 4a í Reykjavík. Þar eru til sölu myndir í takmörkuðu upplagi eftir rúmlega tuttugu ljósmyndara sem og gamlar og nýjar íslenskar ljósmyndabækur.
Að galleríinu standa Ari Sigvaldason,
Stígur Steinþórsson, Stefán Einarsson
og Sigvaldi Arason.
Galleríið er opið frá 12.00 til 16.00 alla
virka daga og nú stendur þar yfir einkasýning Ragnars Axelssonar sem ber
heitið Kuldi.

Dýrðarsöngur í Háteigskirkju
3TÒLKNAKËR 2EYKJAVÅKUR UNDIR STJËRN -ARGRÁTAR
* 0¹LMADËTTUR HELDUR TËNLEIKA Å (¹TEIGSKIRKJU ¹
MORGUN ÖRIÈJUDAG KLUKKAN  -EÈAL VERKA
SEM KËRINN MUN FLYTJA ERU KAFLAR ÒR 'LORÅU 6IVALDI
SEM OG FLEIRI KIRKJULEG VERK  TËNLEIKUNUM Å
KVÎLD MUNU STÒLKUR ¹ ALDRINUM NÅU TIL TUTTUGU
¹RA SYNGJA
3TÒLKNAKËRINN ER ¹ LEIÈ TIL ¥TALÅU Å ¾FINGA OG TËN
LEIKAFERÈ Å JÒNÅ OG MUN MEÈAL ANNARS SYNGJA Å
MENNINGARBORGINNI &LËRENS ¹ ¥TALÅU 3ÅÈUSTU ¹R
HAFA EINN EÈA FLEIRI HËPAR ÒR STÒLKNAKËRNUM
FARIÈ Å SÎNGBÒÈIR TIL 4OSCANA OG SUNGIÈ Å KIRKJUM
OG TORGUM Å ÕMSUM BORGUM HÁRAÈSINS OG UTAN
ÖESS
3TÒLKNAKËR 2EYKJAVÅKUR VAR STOFNAÈUR AF -AR
GRÁTI 0¹LMA HAUSTIÈ  EN UM ÖESSAR MUNDIR
ERU UM  STÒLKUR Å KËRNUM +ËRINN HEFUR HALD
IÈ FJÎLDA TËNLEIKA B¾ÈI SJ¹LFST¾ÈA OG Å SAMSTARFI
VIÈ AÈRA KËRA OG HEFUR MEÈAL ANNARS SUNGIÈ MEÈ
3INFËNÅUHLJËMSVEIT ¥SLANDS

34²,+.!+«2 2%9+*!6¥+52 +ËRINN HELDUR TËNLEIKA

Å (¹TEIGSKIRKJU Å KVÎLD ¹ÈUR EN HANN BREGÈUR UNDIR
SIG BETRI F¾TINUM OG HELDUR TIL ¥TALÅU Å ¾FINGA OG
TËNLEIKAFERÈ

 %KKI MISSA AF
c'YÈJUNNI Å VÁLINNI SÕN
INGU 6ATNADANSMEYJA
FÁLAGSINS (RAFNHILDAR SEM
FRAM FER Å VARÈSKIPINU
«ÈNI ELSTA SKIPI ,AND
HELGISG¾SLUNNAR ¹ MIÈ
VIKUDAGINN  SÕNINGUNNI
F¾R ÅMYNDUNARAFLIÈ AÈ
FL¾ÈA UM HVERN KRËK OG
KIMA OG ¹HORFENDUR FERÈ
AST UM VISTARVERUR SKIPS
INS OG F¹ AÈ FYLGJAST MEÈ
T¹KNMYNDUM AF KONUNNI
Å GEGNUM ¹RÖÒSUNDIR !È
EINS TV¾R SÕNINGAR ERU
EFTIR AF ÖESSARI ËVENJULEGU
SÕNINGU ¹ MIÈVIKUDAG OG
FIMMTUDAG

MENNING FRETTABLADIDIS

6EL HEPPNUÈ STËRSÕNING
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Tónleikar Gorans Bregovic
og stórsveitar hans bundu
enda á frábært Vorblót á
laugardagskvöld. Trausti
Júlíusson var meðal gesta í
Höllinni.
Það var tilkomumikil sjón að
virða fyrir sér stórhljómsveitina hans Gorans Bregovic á sviðinu í Laugardalshöll á laugardagskvöldið. Strengjasveitin var í
tveimur hlutum, hvor sínum
megin til hliðanna, búlgörsku
söngkonurnar tvær í þjóðbúningum lengst til vinstri, aftast var
karlakórinn dimmraddaði, fyrir
miðju sviðinu sígaunalúðrasveitin og fremst á sviðinu slagverksleikarinn og söngvarinn Alen
Ademovic og Goran sjálfur, hvítklæddur með rafmagnsgítarinn
og kjöltutölvuna …
Hin ólíku áhrif sem blandast í tónlist Gorans verða augljósari þegar maður sér fulltrúa
þeirra svona skipulega raðað upp.
Laugardalshöllin var fullsetin
þegar tónleikarnir hófust rúmlega níu og þeim lauk ekki fyrr en
rúmlega tveimur og hálfum tíma
síðar. Dagskráin var samsett að
stærstum hluta úr lögum af Tales
& Songs From Weddings & Funerals og kvikmyndaplötum Gorans,
sérstaklega Underground, en mér
telst til að a.m.k. sjö lög hafi verið
flutt af henni.

Það var greinilegt að þetta var
kirfilega skipulögð sýning. Það
var byrjað á rólegri og dramatískari lögunum en eftir því sem
leið á dagskrána magnaðist fjörið.
Þegar lagið Hop hop hop af Tales
& Songs … hófst brutust út töluverð fagnaðarlæti og ekki minnkaði stuðið þegar Ya Ya Ringe
Ringe Raja tók við, en það er útgáfa af Ya-Ya smelli Lee Dorsey
frá 1961 og er gríðarlega stuðvekjandi í meðferð Gorans. Flestir tónleikagestir í Höllinni höfðu setið
prúðir í sætum sínum fram að
þessu, en allnokkrir stóðu upp til
að dansa og þeim fjölgaði þegar
á leið. Í lokin voru allir komnir á
fætur. Fyrri hluti tónleikanna endaði með röð af smellum: Death úr
La reine Margot, In the Death Car
úr Arizona Dream, hið almagnaða
Ederlezi úr Le Temps des Gitanes
og Mjesecina úr Underground.
Eftir hraustlegt uppklapp voru
tekin nokkur lög í viðbót, m.a.
drykkjuvísa sem Goran syngur að
eigin sögn alltaf þegar hann fær
sér neðan í því og hið bráðsmellna
Kalasjnikov úr Underground en í
því fékk Goran tónleikagesti til að
hrópa „Árás!“ á réttum stöðum. Í
lokin róaði Goran þetta svo niður
með hreint út sagt magnaðri útgáfu af laginu The Belly Button of
the World, einnig úr Underground.
Á heildina litið voru þetta mjög
vel heppnaðir stórtónleikar. Það
var gaman að fylgjast með Goran
á sviðinu. Hann sleppti aldrei

'ORAN "REGOVIC ¹SAMT 7EDDING
 &UNERAL "AND
6ORBLËT Å SAMVINNU VIÈ ,ISTAH¹TÅÈ
Å 2EYKJAVÅK
,AUGARDALSHÎLL  MAÅ

((((
'ORAN "REGOVIC OG 7EDDING  &UNERAL
BANDIÈ SKEMMTU ¹HORFENDUM ¹
,AUGARDALSHÎLL ¹ LAUGARDAGSKVÎLDIÈ
MEÈ TVEGGJA OG H¹LFS TÅMA VEL UPP
BYGGÈRI SÕNINGU SEM N¹ÈI AÈ FANGA
ALLT ÖAÈ BESTA ÒR TËNLIST 'ORANS

hendinni af rafmagnsgítarnum og
stjórnaði hljómsveitinni næstum
eins og kæruleysislega með annarri hendinni. Eitt af mikilvægustu hlutverkum Listahátíðar er að
opna augu okkar fyrir nýjum hlutum. Því hlutverki var sinnt með
glæsibrag á laugardagskvöldið.
4RAUSTI *ÒLÅUSSON

À la carte postulín

„ÞAÐ ELSKA ALLAR KONUR HEIMSFRÆGA MENN“

Nú fæst nýja Alizée-stellið frá Pillivuyt líka á Íslandi

GRETTIR

Halldór Sigdórsson
Þjónn, aðstoðarverslunarstjóri hjá RV

RV6235

Óhefðbundin hönnun
Skemmtilegt í framreiðslu

Nýi pillenium-leirinn gefur
postulíninu aukið högg- og hitaþol

Opnar nýjar víddir
í veitingaþjónustu.
Miðasala 568 8000
www.borgarleikhús.is
grettir.blog. is

4«.,%)+!2

25áraRekstrarvörur
1982–2007
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Terfel syngur írsk og bresk þjóðlög
Hinn velski Bryn Terfel, sem almennt er talinn vera í hópi fremstu
bassabarítónsöngvara samtímans,
mun halda tónleika í Háskólabíói
í kvöld þar sem hann kemur fram
ásamt píanóleikaranum Malcolm
Martineau, helsta samstarfsmanni
sínum til margra ára. Tónleikarnir eru hluti af dagskrá Listahátíðar í Reykjavík en þeir hefjast kl.
20 í kvöld.
Nafn Terfels er alþekkt innan
klassíska tónlistarheimsins, en
söngvarinn hefur hlotið fjölda
verðlauna á ferli sínum sem
söngvari. Segja má að hann hafi
sprottið fram á sjónarsviðið árið
1990 þegar hann þreytti frumraun
sína á óperusviðinu sem Gugliemo

í óperunni Cosi fan tutte eftir Mozart hjá velsku þjóðaróperunni, en
Terfel er fæddur og uppalinn í
Wales. Eftir að hafa spreytt sig í
titilhlutverki Brúðkaups Fígarós í
fyrsta sinn varð ekki aftur snúið;
nýr gullbarki hafði verið fundinn
og segja má að ferill Terfels síðan
þá sé ein samfelld sigurför.
Terfel hefur hlotið lofsamlega
dóma tónlistargagnrýnenda víða
um heim fyrir hlutverk sín í hinum
fjölbreyttustu verkum og óperum. Hann hefur hlotið sérstakt lof
fyrir túlkun sína á kröfuhörðustu
hlutverkum óperubókmenntanna,
til dæmis Falstaff í samnefndri
óperu Verdis, sem hann söng í
fyrsta sinn í Chicago árið 1999.

Einnig hefur Terfel slegið í gegn
víða um heim í hlutverkum Leporello og Don Giovanni í samnefndri
óperu Mozarts.
Terfel hefur unnið til fjölda
verðlauna á ferli sínum, m.a. var
hann valinn „Ungsöngvari ársins“
af tímaritinu Gramophone og árið
1994 fékk hann Gramophone-verðlaun fyrir besta einsöngsdiskinn
fyrir disk sinn „An die Musik“. Ári
síðar hlaut hann Grammy-verðlaunin fyrir diskinn The Vagabond
og svo mætti lengi áfram telja.
Terfel er fæddur í Pantglas í
Norður-Wales þar sem hann hóf
söngnám. Hann fluttist til Lundúna árið 1984 þar sem hann lærði
við
Guildhall-tónlistarskólann,

þaðan sem hann útskrifaðist með
láði fimm árum síðar, þá 24 ára
gamall.
Samstarf Terfels og píanóleikarans Martineau hefur verið langt og
farsælt en þeir koma fram saman
í Háskólabíói með efnisskrá sem
samanstendur meðal annars af
enskum sönglögum og þjóðlögum
frá Írlandi og Bretlandseyjum.
Eins og áður segir hefjast tónleikarnir kl. 20 í kvöld.

"29. 4%2&%, %R AF MÎRGUM TALINN EINN
BESTI BASSABARITËNSÎNGVARI HEIMS (ANN
HELDUR TËNLEIKA Å (¹SKËLABÅËI Å KVÎLD
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ËKAÒTG¹FAN
(ËLAR HEFUR
GEFIÈ ÒT BËKINA
3AKAM¹LAÖRAUT
IR GL¾PSAM
LEG HEILABROT EFTIR
(ELGA -¹ "ARÈA
SON ¥ BËKINNI ER
AÈ FINNA SAUTJ¹N
SAKAM¹LAÖRAUT
IR SEM LESENDUR
SPREYTA SIG ¹ OG
ERU ÖRAUTIRNAR MISÖUNGAR EN ALLAR ÖË
BR¹ÈSKEMMTILEGAR

.

Õ LJËÈABËK
ER KOMIN ÒT
FR¹ *06 ÒTG¹FU 
MÎRKUM EFTIR 6AL
GARÈ %GILSSON ¥
HENNI ERU  LJËÈ
6ALGARÈUR %GILSSON
L¾KNIR ER F¾DDUR ¹
'RENIVÅK VIÈ %YJA
FJÎRÈ ¹RIÈ 
(ANN HEFUR LENGI
IÈKAÈ SK¹LDSKAP
OG GEFIÈ ÒT LJËÈ LEIKRIT OG SK¹LDSÎGU
,JËÈIN Å ÖESSARI BËK BERA MERKI ¾VI
FERILS HÎFUNDAR SEM ËLST UPP Å N¹NU
SAMNEYTI VIÈ N¹TTÒRUNA EN LAGÈI SÅÈAR
FYRIR SIG RANNSËKNIR ¹ FRUMEIGINDUM
LÅFVERA p ¹ MÎRKUM

flugfelag.is

Njóttu dagsins
- taktu flugið
GRÍMSEY
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DRANGAJÖKULL

ÍSAFJÖRÐUR
VOPNAFJÖRÐUR
AKUREYRI
EGILSSTAÐIR

SNÆFELLSJÖKULL
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VESTMANNAEYJAR
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Aðeins fimm skref á Netinu og þú ferð á loft
Það getur ekki verið auðveldara.
Þú bókar flugið á flugfelag.is þar sem
þú finnur ódýrustu fargjöldin og að
auki frábær tilboð.

Njóttu dagins, taktu flugið
og smelltu þér á flugfelag.is
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-µ2!-!¨52).. HÎF OG LEIKARI 'ÅSLI
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 SÅÈASTA SÕNING
36/.! %25 -%.. HÎF OG FLYTJENDUR ++
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,EIKHÒSTILBOÈ Å MAT
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3ÒPA KJÎTRÁTTUR OG KAFFI KR 
-IÈA OG BORÈAPANTANIR Å SÅMA  
.¹NARI UPPLÕSINAR WWWLANDNAMSSETURIS
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-ICHAEL -OORE ¹ ALLRA VÎRUM Å #ANNES
Konungur heimildarmyndanna, Michael Moore, frumsýndi nýjustu mynd sína,
Sicko, á Cannes-hátíðinni
um helgina. Hanna Björk
Valsdóttir sat blaðamannafund með Michael Moore í
Cannes.

Keith fílar
ekki rapp
Keith Richards,
gítarleikari The
Rolling Stones,
hefur lítið dálæti á rappstjörnum.
„Ég
hef
engan áhuga á
hip-hoppi. Samt
er fullt af fólki
þarna úti sem
+%)4( 2)#(!2$
heldur að það sé
'ÅTARLEIKARI 4HE
aðalmálið,“ sagði
2OLLING 3TONES
Richards í viðHEFUR LÅTIÈ D¹L¾TI ¹ tali við tímaritið
RAPPSTJÎRNUM
Rolling Stone.
„Ég vil ekki
láta öskra á mig; ég vil að það sé
sungið til mín. Ég hef aldrei skilið
hvers vegna fólk vill láta einhvern
glæpamann frá Los Angeles ota
fingrinum framan í sig. Ég fíla ekki
þessa tónlist. Taktarnir eru leiðinlegir, enda eru þeir allir gerðir í
tölvum.“

Sicko hefur fengið mikið lof gagnrýnenda á hátíðinni, sem segja
hana bestu mynd Michaels Moore
hingað til. Myndin fjallar um heilbrigðiskerfi Bandaríkjanna sem
rekið er af tryggingar- og lyfjafyrirtækjum sem hafa það eitt að
markmiði að auka hagnað og græða
peninga, en sú stefna dregur sjúklinga daglega til dauða.
Moore gagnrýnir þetta kerfi
harkalega en í myndinni kveður
við annan tón en í fyrri myndum
Moore þar sem hann ræðst ekki
á stjórnmálamenn og fyrirtækin
í eins miklum mæli heldur beinir
sjónum að sjúklingunum. Myndin
fjallar ekki bara um þær fimmtíu
milljónir Bandaríkjamanna sem
eru ekki með sjúkratryggingu,
og þar af eru 9 milljónir barna,
heldur 250 milljónir Bandaríkjamanna sem eru með tryggingu en
fá ekki lækningu þegar þeir þurfa.
Daglega er sjúklingum neitað um
nauðsynlegar meðferðir vegna
þess að þeir hafa ekki efni á þeim
og eru ekki með réttar tryggingar
en tryggingafélögin reyna stöðugt
að komast undan því að borga fyrir
dýrar meðferðir.
Moore bendir í Sicko á að Bandaríkin eru eina landið í hinum vestræna heimi þar sem heilbrigðiskerfið er rekið í einkageiranum.
Þá fer hann til Kanada, Bretlands
og Frakklands og kannar hvernig
heilbrigðiskerfið virkar þar.

HANA BESTU MYND HANS TIL ÖESSA

-OORE Å RANNSËKN HJ¹ YFIRVÎLDUM
Minnstu munaði þó að myndin
kæmist ekki til Cannes því yfirvöld hófu rannsókn á myndinni og
mun Moore mæta í yfirheyrslur og
á hugsanlega í vændum fangelsisvist vegna ferðar hans til Kúbu.
Sicko endar á því að Moore fer
með nokkra Ameríkana til Kúbu
en ætlunin var að fara með þá til
Guantanamo til að veita þeim sömu
læknisaðstoð og fangar þar fá.
Moore sagði á blaðamannafundinum að myndin væri ætluð til
þess að fá Bandaríkjamenn til að
hugsa og hann vonaði að fólkið
myndi taka málið í sínar hendur. Forsetakosningar eru á næsta
leiti í Bandaríkjunum en í myndinni lýsir Moore hvernig lyfja- og
tryggingafélögin kaupa atkvæði
stjórnmálamanna fyrir háar upp-
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hæðir og þá skiptir ekki máli í
hvaða flokki.
„Ég vona að fólk muni hlusta
í þetta skipti. Ég vil ekki þurfa
að bíða í 10 til 20 ár eftir að allir
Bandaríkjamenn eigi rétt á að
komast til lækna og á spítala. Ég
varaði við skotárásum í skólum
í Bowling for Columbine en því
miður eiga skotárásir sér enn stað.
Ég varaði við stríði í Fahrenheit
9/11 en því miður erum við ennþá
í stríði. Í þetta sinn snýst myndin
ekki um að fletta ofan af einhverjum heldur að fólkið taki sig saman
um að breyta ástandinu,“ sagði
Moore við blaðamenn.

(UGSAR UM HEILSUNA
Moore upplýsti einnig að við gerð
myndarinnar hefði hann farið að
hugsa betur um sína eigin heilsu,

en hann er einn af þeim mörgu
Bandaríkjamönnum sem mega
passa línurnar. „Ég er farinn að
ganga meira og borða það sem fólk
kallar grænmeti og ávexti,“ sagði
hann og bætti við: „Ég hef misst 25
pund nú þegar.“
Myndin Sicko er sýnd á Canneshátíðinni í flokki sem er fyrir
utan keppnina. Spurður af hverju
hann hefði ákveðið að koma til
Cannes þó að myndin væri ekki í
keppninni svaraði Moore: „Ég er
búinn að vinna Gullpálmann fyrir
Fahrenheit 9/11 og ég þarf ekki
að vinna annan. Þessi mynd snýst
ekki um mig. Þessi mynd er um
alla Bandaríkjamenn.
Þessi mynd snýst líka um að við
hættum að hugsa bara um okkur
sjálf og förum að hugsa um annað
fólk líka.“
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Almennar bóklegar greinar eru hluti af námi á öllum
brautum skólans. Allt almenna námið er matshæft
á milli skóla eftir því sem við á. Einnig er hægt að
stunda nám í almennum greinum í eina til fjórar
annir. Þeir nemendur sem lokið hafa eða stunda nám
á starfsmenntabrautum geta bætt við sig námi sem
leiðir til stúdentsprófs af starfsmenntabrautum/
tæknistúdentspróf.
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Á hönnunarsviði eru fjórar brautir: Listnámsbraut
(almenn hönnun og keramik) • Hársnyrting
• Fataiðnabraut (klæðskurður og kjólasaumur)
• Gull- og silfursmíði. Stúdentspróf af list- og
starfsnámsbraut.
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Á upplýsinga- og margmiðlunarsviði eru
þrjár brautir: Upplýsinga- og fjölmiðlabraut
• Tækniteiknun • Margmiðlunarskólinn.
Stúdentspróf af list- og starfsnámsbraut.

ið n a svi

Fjarnám er áhugaverður kostur fyrir þá sem ekki geta
nýtt sér staðbundið nám, t.d. vegna vinnu eða
búsetu. Í fjarnáminu er boðið upp á fjölbreytt
námsúrval í bóklegum og fagbóklegum
greinum ásamt ýmsum greinum meistaranámsins.

Innritun nemenda sem ljúka
grunnskólaprófi í vor stendur yfir
og lýkur 11. júní n.k.

Á rafiðnasviði eru eftirtaldar brautir:
Grunnnám rafiðna – NÝTT: Hraðnám í
grunnnámi rafiðna. Inntökuskilyrði eru
stúdentspróf eða sambærilegt
• Rafvirkjun • Rafeindavirkjun • Rafvélavirkjun
• Rafveituvirkjun • Símsmíði.
Stúdentspróf af list- og starfsnámsbraut.

Aðstoð við innritun fyrir eldri nemendur
verður í skólanum 21. og 22. maí n.k.
frá kl. 12–16. Einnig geta þessir
nemendur sótt um rafrænt og stendur
sú innritun yfir. Veflykill og allar
nánari upplýsingar eru á skólavefnum
www.menntagatt.is og á vef skólans
www.ir.is

by

ggingasv

ið

hö

ið

svið

Á sérdeildarsviði eru tvær brautir:
Starfsdeild • Nýbúabraut. Auk þess er
endurhæfingarnám Janusar (rekið í tengslum
við skólann).
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Á byggingasviði eru fimm iðnbrautir í framhaldi
af grunnnámi bygginga- og mannvirkjagreina:
Húsasmíði • Húsgagnasmíði • Múrsmíði
• Málun • Veggfóðrun og dúklagningar.
Stúdentspróf af list- og starfsnámsbraut.

Innritun er rafræn og eru allar
upplýsingar á skólavef menntamálaráðuneytisins, www.menntagatt.is
og á vef skólans www.ir.is

Rafræn innritun í fjarnám og kvöldskólann
hefst 21. maí n.k. og eru allar nánari
upplýsingar á vef skólans www.ir.is og á
skrifstofu í síma 522 6500.

Á tölvusviði er ein braut: Tölvubraut sem býður
upp á sérhæfingu í forritun og netkerfum.
Stúdentspróf af list- og starfsnámsbraut.
I‹NSKÓLINN Í REYKJAVÍK

lvusvið
tö

Skólavörðuholti I 101 Reykjavík
Sími 522 6500 I Fax 522 6501
www.ir.is I ir@ir.is
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Léttklædd Britney
þakkar aðdáendum
um mig. Ég mun halda
áfram að lifa í því ljósi
sem fylgir ykkur aðdáendum á þessum
erfiðu tímum,“ segir
Britney meðal annars
í ávarpinu, en sem
kunnugt er fór söngkonan afar illa út
úr skilnaði sínum
við Kevin Federline fyrr í vetur
og er hún tiltölulega
nýkomin
úr áfengismeðferð.

Britney Spears þakkar aðdáendum sínum fyrir allan þeirra
stuðning á þeim erfiðu tímum
sem hún hefur gengið í gegnum að undanförnu í ávarpi sem
birtist á opinberri heimasíðu
söngkonunnar. Á heimasíðunni birtist mynd af
Britney fáklæddri, þar
sem hún hylur brjóst
sín með krosslögðum höndunum auk
þess sem hún ber
ljósa hárkollu.
„Ég nýt þeirrar blessunar að
þið hugsið til mín
og þykir vænt

Paul og Heather semja frið
Bítillinn Sir Paul McCartney og
eiginkona hans, Heather Mills,
hafa gert með sér friðarsamkomulag. Hér eftir verður gengið
frá skilnaði þeirra í rólegheitum,
enda telja þau að lætin í kringum
skilnaðinn séu farin að hafa áhrif
á þriggja ára dóttur þeirra, Bea.
Paul og Heather hittust á sáttafundi á föstudag á veitingastað í
London. Þar ræddu þau saman í
rólegheitum í tíu mínútur á meðan
dóttir þeirra lék sér. Þetta þykir til
marks um gjörbreytt andrúmsloft
þeirra á milli því hingað til hafa
barnfóstrur séð um að afhenda
öðru hvoru foreldrinu Bea eftir að
hún hefur dvalist hjá hinu.
Samkomulag þeirra Pauls og
Heather felur í sér að Paul heitir
því að lögfræðingar hans muni

344 (EATHER -ILLS ER ¹N¾GÈ AÈ N¹
S¹TTUM VIÈ 0AUL -C#ARTNEY
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innan árs ganga frá skilnaðarsáttmála sem Heather sættir sig við.
Þá hefur verið ákveðið að þau muni
saman fagna 65 ára afmæli Pauls
með Bea. Á móti heitir Heather því að hætta við þau áform að
flytjast til Bandaríkjanna. Fjárhagsvandræðum Heather er með
þessum sáttmála lokið í bili því

Paul greiðir henni umsvifalaust
eina milljón punda, um 125 milljónir króna.
„Þetta eru miklir erfiðleikar en
mér líður sífellt betur. Það segja
mér allir að líta á það jákvæða
sem kom út úr þessu hjónabandi
og það er Bea. Það gefur mér
mikið,“ segir Paul McCartney.

AÈ JAFNA SIG ¹ SKILNAÈINUM

Bókarkápan 2006
Taktu þátt í netkosningu á
www.oddi.is/prentun

46¥"52!0¥52 -ARY +ATE OG !SHLEY
/LSEN MUNU VERA Å VIÈR¾ÈUM UM AÈ
TAKA AÈ SÁR HLUTVERK "OND STÒLKNA Å
N¾STU "OND MYND
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Orðaðar við
Bond-hlutverk

ODDI HÖNNUN P07.04.216

Tvíburasysturnar Mary-Kate og
Ashley Olsen munu væntanlega
feta í fótspor þokkadísanna Ursulu
Andress, Jane Seymour og Halle
Berry og taka að sér hlutverk
í næstu Bond-mynd, sem hefur
vinnutitilinn Bond 22. Samningur
systranna mun þó fela í sér að þær
þurfi ekki að leika í kynlífssenum.
Talið er að Olsen-systur muni fara
með hlutverk njósnara sem aðstoða 007. Aðrir sem orðaðir hafa
verið við næstu Bond-mynd eru
Goran Visnjic og hin ástralska
Abbie Cornish. Judi Dench verður á sínum stað sem M og Daniel
Craig leikur Bond að nýju.

Auk netkosningar er valin besta bókarkápan að mati Félags starfsfólks bókaverslana,
bestu þrjár bókarkápurnar að mati dómnefndar ásamt sérstakri viðurkenningu fyrir
athyglisverða bókargerð. Verðlaunin verða afhent að Kjarvalsstöðum 23. maí nk.

9.')2 500 "RUCE 7ILLIS ER Å SAMBANDI

VIÈ 0LAYBOY FYRIRS¾TUNA 4AMÎRU 7ITMER
SEM ER TUTTUGU OG NÅU ¹RUM YNGRI EN
LEIKARINN

Willis hermir eftir Demi
Bruce Willis fetar í fótspor fyrrverandi eiginkonu sinnar, Demi
Moore, og yngir aldeilis upp.
Eins og flestir vita giftist Demi
unglambinu Ashton Kutcher fyrir
um tveimur árum síðan, en hann
er heilum fimmtán árum yngri en
leikkonan. Willis, sem er 52 ára
gamall, er hins vegar í sambandi
við Playboy-fyrirsætuna Tamöru
Witmer, sem er 23 ára gömul. Á
milli skötuhjúanna eru því ein
tuttugu og níu ár.
Witmer, sem er einungis fimm
árum eldri en elsta dóttir Willis og Moore, Rumer, segir aldursmuninn ekki vera vandamál. „Þótt
hann sé sköllóttur plagar það mig
ekkert. Hann er virkilega flottur,“
sagði hún í viðtali við blaðið
Steppin´ Out.

Höfðabakka 3-7
110 Reykjavík
Sími 515 5000
www.oddi.is

MAGNAÐUR SÁLFRÆÐITRYLLIR

STÆRSTA ORRUSTAN
ER INNRI BARÁTTAN
Ef þú rýnir nógu djúpt sérðu
að allir hafa veikan blett.

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

kl. 5.30 - 8 - 10.30
kl. 3.45 - 5.50 - 8 - 10.10
kl. 5 - 8 - 10.50
kl. 5 - 8 - 10.50
kl. 8 - 10.15
kl. 4 - 6
kl. 3.45

SÍMI 462 3500

SÍMI 551 9000
B.I. 14 ÁRA THE PAINTED VEIL

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

IT´S A BOY GIRL THING
B.I. 10 ÁRA SPIDERMAN 3
INLAND EMPIRE

B.I. 10 ÁRA
B.I. 16 ÁRA

FRACTURE
IT´S A BOY GIRL THING
SPIDERMAN 3

B.I. 16 ÁRA
B.I. 7 ÁRA

kl. 8 - 10.10
kl. 6
kl. 6 - 9

B.I. 14 ÁRA
B.I. 10 ÁRA

MIÐASALA Á

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

6IÈUNANDI OG VEL ÖAÈ
Langþráð bið aðdáenda
hljómsveitarinnar Mínuss
er á enda í dag. The Great
Northern Whalekill er
komin út.

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

Rokkhljómsveitin Mínus var lengi
vel ein helsta von Íslands um velgengni á alþjóðlegum rokkmarkaði.
Síðasta plata sveitarinnar, meistaraverkið Halldór Laxness, sem kom út
á Íslandi árið 2003 og hirti öll verðlaun sem besta platan það árið, var
gefin út í Evrópu árið eftir og fékk
fína dóma. Í kjölfarið spilaði sveitin
töluvert, sérstaklega í Bretlandi, og

MAGNAÐUR SÁLFRÆÐITRYLLIR

SVAKALEG
HASARMYND MEÐ
TÖFFARANUM
VINNIE JONES.

4«.,)34
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-ÅNUS
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¶Ë AÈ 4HE 'REAT .ORTHERN 7HALEK
ILL JAFNIST EKKI ¹ VIÈ MEISTARAVERKIÈ
(ALLDËR ,AXNESS ER ÖETTA ROKKPLATA YFIR
MEÈALLAGI SEM ¾TTI AÈ FALLA Å KRAMIÈ
HJ¹ -ÅNUS AÈD¹ENDUM

-¥.53 &JÎGUR ¹R ERU LIÈIN FR¹ ÖVÅ MEISTARAVERKIÈ (ALLDËR ,AXNESS KOM ÒT !RFTAKI
ÖEIRRAR PLÎTU ER VIÈUNANDI AÈ MATI GAGNRÕNANDA

maður átti von á að Krummi yrði
fastagestur á forsíðum Kerrang!
og Metal Hammer um ókomna tíð.
Síðustu ár hefur hins vegar farið
frekar lítið fyrir Mínus og um leið
hefur pressan á þá drengi aukist
um að koma með nýja plötu.
The Great Northern Whalekill
var tekin upp í The Sound Factory
hljóðverinu í Los Angeles seint á
síðasta ári. Upptökustjóri var Joe
Baresi, sem hefur unnið með sveitum eins og Queens of the Stone
Age, Melvins, Tool og Jesus Lizard, en um hljóðblöndun sá Íslendingurinn S. Husky Höskulds sem
er margverðlaunaður fyrir störf
sín á plötum með Noruh Jones,
Fantomas og Solomon Burke svo
örfáir séu nefndir.
Það er ekkert auðvelt að fylgja
eftir meistaraverki eins og Halldór Laxness og það er hægt að
segja það strax að Hvaladrápið er
ekki jafn sterk plata. Hún er ekki
jafn fersk eins og Halldór Laxness
virkaði þegar hún kom út og hún
er ekki jafn fullkomin hvað varðar
lagasmíðar. Hún er hins vegar langt
frá því að vera eitthvað léleg.

Yfirbragðið á The Great
Northern Whalekill er í þessum
kunnuglega Mínus-stíl. Mínushljómurinn er þarna og þetta
ómótstæðilega rokk-grúv sem
hljómsveitin er þekkt fyrir. En
platan er líka nokkuð fjölbreytt.
Þetta fer frá harðkjarnakeyrslu
(Rhythm Cure) yfir í ný-proggskotið rokk í anda Tool (Throw
Away Angel) yfir í hálfgert pönk
(Weekend Lovers) og Rip It Up
byrjar sem órafmagnaður blús
og breytist svo í hraða keyrslu.
Shoot the Moon er svo næstum
því poppaður smellur. Snilldarlag. Platan vinnur á við frekari
hlustun og fer að virka almennilega eftir nokkrar umferðir í
spilaranum. Smáatriði í útsetningum og sándi setja svip á einstaka lög og það hefur tekist sérstaklega vel með hljóðblöndun á
söngnum.
Á heildina litið er The Great
Northern Whalekill rokkplata
yfir meðallagi. Viðunandi arftaki
meistaraverksins Halldór Laxness og rúmlega það.
4RAUSTI *ÒLÅUSSON

Með samning í Bandaríkjunum

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

kl. 5.30 - 8 - 10.30
kl. 8 - 10.30
kl. 5.30 - 8 - 10.30
kl. 8 - 10.30
kl. 5.40
kl. 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

AUGLÝSINGASÍMI
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Íslenska rokksveitin Envy of
Nona hefur gert útgáfusamning
við bandaríska plötufyrirtækið Long Live Crime Records sem
er í Los Angeles. „Þetta er einnar
plötu samningur til fimm ára, með
fyrirvara um næstu plötu,“ segir
gítarleikarinn Helgi Axel, sem er
hæstánægður með samninginn.
„Þetta er það sem maður er búinn
að vera að stefna að og þetta er
loksins komið í gegn.“

Fyrsta plata Envy of Nona, Two
Years Birth, kom út hér á landi á
síðasta ári. Áætlað er að hún komi
út 11. september í Bandaríkjunum
og í kjölfarið mun Envy of Nona
fara í tónleikaferð um landið. Að
sögn Helga verður platan ekki tekin
upp á nýjan leik fyrir Bandaríkjamarkað en þeir félagar tóku hana
upp í sínu eigin hljóðveri. „Þeir
voru ánægðir með „sándið“ á henni.
Hún verður gefin út eins og hún er,
við vitum ekki
betur.“
Envy of Nona
var stofnuð árið
2004 og er söngvarinn, Dave Dunham, hálfur Íslendingur
og
hálfur
Banda47/ 9%!23 ")24( &YRSTA PLATA %NVY OF .ONA KEMUR ÒT Å
ríkjamaður. Fram
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BANDARÅSKT PLÎTUFYRIRT¾KI

undan hjá sveitinni eru tónleikar
á rokkhátíð í Vestmannaeyjum um
hvítasunnuhelgina og á Eistnaflugi
í Neskaupstað í júlí.
FB

Osbourne á
frægðarstétt
Rokkarinn Ozzy Osbourne verður í júlí fyrstur allra til að fá nafn
sitt á frægðarstétt Birminghamborgar í Englandi. Ozzy, sem
ólst upp í úthverfinu Aston
í Birmingham,
verður
viðstaddur athöfnina hinn 6. júlí.
Ozzy
fékk
nafnið sitt á
frægðarstétt
/::9
Hollywood
árið 2002 en
segir hina nýju frægðarstétt mun
mikilvægari. „Nafnið mitt er til
á frægðarstétt Hollywood en að
eiga stjörnu í heimaborg minni
skiptir mig miklu meira máli,“
sagði Ozzy.
Skipuleggjandi athafnarinnar
í Birmingham er hæstánægður
með komu Ozzy. „Ozzy er af flestum talinn frægasta manneskjan
frá Birmingham.“
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Butler á bólakafi
Leikarinn Gerard Butler, sem fór
með aðalhlutverkið í hasarmyndinni 300, er á bólakafi í verkefnum um þessar mundir. Hann hefur
tekið að sér hlutverk í Capone Rising, sem á að gerast á undan The
Untouchables sem kom út fyrir
tuttugu árum. Leikstjóri verður
Brian De Palma, sem einnig stýrði
The Untouchables.
Nicolas Cage leikur glæpaforingjann Al Capone, sem Robert De
Niro lék í fyrri myndinni. Butler

mun leika Jimmy Malone, sem
Sean Connery túlkaði á sínum
tíma og hlaut Óskar fyrir.
Butler ætlar einnig að leika
í framtíðartryllinum Game þar
sem hugarstjórnun ræður ríkjum
í heiminum. Auk þess mun hann
leika á móti Jodie Foster í ævintýramyndinni Nim‘s Island sem
er byggð á samnefndri barnabók.
Butler sést næst á hvíta tjaldinu í
P.S. I Love You þar sem mótleikkona hans er Hilary Swank.

Íslandsferð Incubus í
nýju myndbandi
Tónleikar bandarísku rokkaranna
í hljómsveitinni Incubus á Íslandi sem haldnir voru í vetur eru
fyrirferðarmiklir í myndbandi
nýjustu smáskífu sveitarinnar,
Love Hurts. Myndbandið, sem er
að miklu leyti gert af hljómsveitarmeðlimunum
sjálfum,
sýnir
myndskeið frá uppákomum í tónleikaferðalagi þeirra um Evrópu og er meðal annars sýnt frá
heimsókn hljómsveitarmeðlima í
Bláa lónið. Þar leika þeir sér við
að kaffæra hver annan og maka
botnleðju lónsins á líkamann. Um
er að ræða fína auglýsingu fyrir

Bláa lónið, en lagið hefur meðal
annars náð töluverðum vinsældum í Þýskalandi þrátt fyrir að
Bandaríkjamenn hafi ekki kveikt
á því enn sem komið er.
Íslensku tónleikagestirnir fá
einnig að láta ljós sitt skína í
myndbandinu þar sem nokkur
myndbrot eru frá tónleikunum
sjálfum í Laugardalshöllinni.
Þrátt fyrir að Incubus sé einna
þekktust fyrir rokk í þyngra
kantinum er Love Hurts róleg
ballaða og er lagið að finna á nýjustu skífu sveitarinnar, Light
Grenades.

Sígild lög um sjómenn
Safnplatan
Óskalög
sjómanna
kemur út hinn 29. maí í tilefni sjómannadagsins 3. júní. Platan, sem
er tvöföld, inniheldur fjörutíu sígild
lög um sjómenn og sjómennsku.
Á safnplötunni er að finna lög
frá árinu 1953 til dagsins í dag.
Rjóminn af lögunum er með flytjendum sem gerðu garðinn fræg-

«3+!,®'
3*«-!..!

3AFNPLATAN
«SKALÎG SJË
MANNA KEMUR
ÒT ÖRIÈJUDAG
INN  MAÅ

an á árum áður og eru öll lögin
orðin sígild í dag. Mörg af þessum
lögum hafa ekki áður komið út á
geislaplötu eða hafa verið ófaáanleg í mörg ár. Á meðal laga á safnplötunni má nefna Ship-o-hoj, Ó,
María mig langar heim, Simbi sjómaður, Á sjó, Kátir voru karlar og
Gvendur á Eyrinni.

).#5"53 ¥SLANDSVINIRNIR Å )NCUBUS SÕNA FR¹ FERÈ SINNI TIL ¥SLANDS Å MYNDBANDI VIÈ LAGIÈ

,OVE (URTS

TÓPAS ER FRAMTÍÐIN!
TÓPAS TIL FÓLKSINS
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 ¥SLAND .ORÈURLANDAMEISTARI
 ¹RA LANDSLIÈ KARLA Å KÎRFUBOLTA VARÈ Å G¾R
.ORÈURLANDAMEISTARI EN MËTIÈ FËR FRAM Å 3VÅÖJËÈ
3TR¹KARNIR LÎGÈU HEIMAMENN Å ÒRSLITALEIKNUM  
EN GIR ¶ËR 3TEINARSSON SKORAÈI SIGURKÎRFU LEIKSINS ¹
LOKASEKÒNDUNUM GIR VAR EINNIG
VALINN BESTI LEIKMAÈUR MËTSINS
OG Å ÒRVALSLIÈIÈ TJ¹N ¹RA LIÈ
KARLA LENTI Å FIMMTA OG SÅÈASTA
S¾TI MËTSINS Å SÅNUM FLOKKI

SPORT FRETTABLADIDIS

Afar ljúft að vera loksins búin með skólann
¶ËREY %DDA %LÅSDËTTIR MUN Å VOR ÒTSKRIFAST FR¹
(¹SKËLA ¥SLANDS MEÈ "3 GR¹ÈU Å BYGGINGAR
VERKFR¾ÈI ¶AÈ ER MIKIÈ AFREK EKKI SÅST Å LJËSI
ÖESS AÈ HÒN HEFUR BÒIÈ Å ¶ÕSKALANDI ÖAR SEM
HÒN ¾FIR STANGARSTÎKK AF MIKLU KAPPI
b¶AÈ ER AFAR LJÒFT AÈ VERA LOKSINS BÒIN MEÈ
SKËLANN m SAGÈI ¶ËREY %DDA Å SAMTALI VIÈ
&RÁTTABLAÈIÈ Å G¾R b¶ETTA HEFUR TEKIÈ ANSI
LANGAN TÅMA EN ÁG HEF N¹È AÈ SINNA ÖESSU Å
RËLEGHEITUM 5PPHAFLEGA BYRJAÈI ÁG Å ÖESSU
N¹MI Å 3VÅÖJËÈ EN SVO FLUTTI ÁG TIL "ANDARÅKJ
ANNA OG BYRJAÈI AFTUR ÖAR m SAGÈI ¶ËREY %DDA
EN HÒN FÁKK EINUNGIS ÖRJ¹ ¹FANGA METNA Å
(¥ ÖEGAR HÒN HËF N¹MIÈ ÖAR Å ÖRIÈJA SKIPTIÈ
b3VO HEF ÁG LÅKA TEKIÈ MÁR FRÅ FR¹ N¹MI TIL AÈ
MYNDA FYRIR «LYMPÅULEIKANA Å !ÖENU EN Ö¹
VAR ÁG FR¹ N¹MI Å EITT OG H¹LFT ¹Rm
(ÒN ¾TLAR SÁR AÈ HALDA ¹FRAM N¹MI ¹
N¾STUNNI Ö¹ Å MASTERSN¹MI b%N ÖË EKKI

6EÈRIÈ SETTI SVIP SINN ¹ +AUPÖINGS MËTARÎÈINA

Hætt við að leika
seinni hringinn í gær
Hávaðarok og grenjandi
rigning urðu til þess að hætta varð
leik á fyrsta stigamóti sumarsins í
Kaupþings-mótaröðinni sem fram
fór á Garðavelli á Akranesi um
helgina. Þegar nokkuð var liðið á
síðari hringinn í gær höfðu margir hætt keppni og svo fór að mótsstjórnin ákvað að aflýsa keppninni
og láta skorið á fyrri hringnum
gilda.
Á honum urðu Alfreð Brynjar
Kristinsson og Helena Árnadóttir,
bæði úr GR, hlutskörpust við erfiðar aðstæður. Alfreð vann þar sitt
fyrsta stigamót en hann lék hringinn á 75 höggum, þremur yfir pari
vallarins. Fjórir kylfingar spiluðu á 76 höggum, Hlynur Geir

ÏHA:CH@6H>6#>H$A7>(,,%-%*$'%%,

'/,&

(%,%.! 3PILAÈI MJÎG GOTT GOLF ÖR¹TT FYRIR
SL¾MAR AÈST¾ÈUR ¹ !KRANESI
&2¡44!",!¨)¨%)2¥+52 +2)34«&%233/.

Hjartarson og Sigurþór Jónsson
úr GK, Birgir Guðjónsson úr GR
og Valgeir Tómasson úr GKG.
Helena lék á 77 höggum eða
á fimm yfir pari en Nína Björk
Geirsdóttir úr GKJ varð önnur á
79 og Tinna Jóhannsdóttir úr GK
þriðja á 81 höggi.
HÖH

FYRR EN EFTIR «LYMPÅULEIKANA Å 0EKING
OG JAFNVEL MUN ÁG EINBEITA MÁR AÈ
STÎNGINNI Å EITT ¹R Å VIÈBËT EFTIR ÖAÈ
¡G SÁ TIL ÖETTA KEMUR ALLT Å LJËSm
¶ËREY %DDA MISSTI AF ÎLLU SÅÈASTA
KEPPNISTÅMABILI VEGNA AÈGERÈAR SEM HÒN
GEKKST UNDIR VEGNA MEIÈSLA ¹ ÎXL (ÒN
HEFUR NÒ KEPPNI ¹ NÕJAN LEIK  JÒNÅ OG SVO
¹ 3M¹ÖJËÈALEIKUNUM Å -ËNAKË  JÒNÅ
b¶AÈ HEFUR GENGIÈ ËTRÒLEGA VEL AÈ N¹ MÁR
AF MEIÈSLUNUM ¡G HÁLT AÈ ÁG MYNDI ALDREI
GETA STOKKIÈ AFTUR EFTIR AÈGERÈINA ÖVÅ Ö¹ GAT
ÁG EKKI HREYFT MIG .Ò FINN ÁG REYNDAR ALLT
AF FYRIR ÎXLINNI SÁRSTAKLEGA EFTIR ¾FINGAR EN
ÖETTA H¹IR MÁR EKKERT Å STÎKKUNUM SJ¹LFUMm
(ÒN HEFUR ÖURFT AÈ TAKA SÁR FRÅ FR¹ ¾FING
UM TVÅVEGIS Å VETUR ÖEGAR HÒN KOM HING
AÈ TIL LANDS FYRST Å TV¾R VIKUR Å MARS OG SVO
NÒ AFTUR Å ÖRJ¹R VIKUR Å PRËFATÎRNINNI b-AÈUR

DETTUR AÈEINS ÒR ¾FINGATAKTINUM VIÈ
ÖETTA EN ¹ MËTI KEMUR AÈ ÖAÈ GERIR LÅK
AMANUM BARA GOTT AÈ TAKA SM¹ FRÅ
LÅKA ¶J¹LFARINN MINN HEFUR LÅKA VERIÈ
¹N¾GÈUR MEÈ MIG Ö¹ SÁRSTAK
LEGA T¾KNILEGU HLIÈINA AF STÎKK
UNUM ¡G STEFNI ¹ AÈ STÎKKVA
¹ FULLRI ATRENNU SÅÈAR Å VIK
UNNI FYRST MËTIN ERU
AÈ BYRJA m SAGÈI HÒN
EN HÒN HEFUR HINGAÈ
TIL FYRST OG FREMST ¾FT
MEÈ TËLF SKREFA ATRENNU
EN EKKI SEXT¹N SKREFA SEM
VENJAN ER Å KEPPNI
¶ËREY %DDA SAGÈIST VITAN
LEGA STEFNA ¹ 3M¹ÖJËÈALEIK
ANA Å -ËNAKË

$ANSKIR DAGAR Å RB¾NUM
Valsmenn fóru með öll þrjú stigin úr Árbænum í gær eftir tvö síðbúin mörk
Dananna Dennis Bo Mortensen og Rene Carlsen. Fylkir komst yfir í leiknum.
&«4"/,4) Valur vann í gær sinn
fyrsta sigur á tímabilinu með því
að leggja Fylki að velli, 2-1, á útivelli. Leikurinn fór fram við mismunandi aðstæður, öskrandi rok
og rigningu í fyrri hálfleik en sólarglefsur og gjólu í þeim síðari.
„Þetta var gríðarlega erfitt í
fyrri hálfleik. Það kom haglél á
tímabili,“ sagði Guðmundur Benediktsson Valsari eftir leik.
Ekkert mark var skorað fyrir
hlé en Fylkismenn fengu fleiri
betri færi. Valur fékk hins vegar
besta færið er Baldur Bett skaut
himinhátt yfir af afar stuttu færi.
Fylkismenn komust yfir með
marki
Halldórs
Hilmissonar en hann komst einn inn fyrir
vörn Vals eftir stungusendingu
Christian Christiansen. Leikurinn róaðist talsvert eftir það þrátt
fyrir betri veðurskilyrði.
Vendipunkturinn kom þegar
varamennirnir Dennis Mortensen
og Hafþór Vilhjálmsson var skipt
inn á. Sá fyrrnefndi gaf frábæra
sendingu á Mortensen sem skoraði með föstu skoti úr vítateignum. Glæsilegt mark.
Nokkru síðar innsiglaði annar
Dani, Rene Carlsen, sigurinn með
skoti eftir hornspyrnu en Valsmenn höfðu greinilegt æft sig vel
á þeirri leikfléttu. Skotið var fast
en Fjalar missti af boltanum þar
sem David Hannah mistókst að
hreinsa boltann og þvældist þess
í stað fyrir Fjalari.
Hannah las einmitt bakverðinum Víði Leifssyni pistilinn eftir að
Víðir skildi Mortensen eftir óvaldaðan í fyrra markinu.
„Þetta spilaðist eftir okkar höfði
þar til þeir jöfnuðu metin. Það er
ljóst að innkoma Danans breytti
öllu fyrir Valsmenn,“ sagði Fjalar eftir leik. „Það var erfitt að
spila á móti vindinum í fyrri hálfleik og hugsuðum við fyrst og
fremst um að halda hreinu og
sækja undan vindinum í seinni

3+)04)34  3+).) /' 3+²25- ¶AÈ RIGNDI
ËHEMJUMIKIÈ Å FYRRI H¹LFLEIK EN STYTTI UPP
Å ÖEIM SÅÈARI
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"!244! 'UÈMUNDUR "ENEDIKTSSON
SKÕLIR HÁR BOLTANUM FYRIR &YLKISMANNIN
UM !NDRÁSI -¹ *ËHANNESSYNI
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hálfleik. Þá kom þetta blíðskaparveður,“ bætti Fjalar við. „Við spiluðum betur í dag en gegn Blikum í
fyrstu umferð. Þá fengum við þrjú
stig en ekkert í dag. Svona er þetta
stundum.“
Bæði Guðmundur og Willum
Þór Þórsson, þjálfari Vals, sögðu
að sigurinn hafi verið sætur.
„Karakter Valsliðsins kom vel í
ljós,“ sagði Guðmundur.
„Varamennirnir eiga að breyta
gangi leikja og það gerðu þeir svo
sannarlega í dag. Þeir voru báðir
afar frískir,“ sagði Willlum. „Það
er afar ánægjulegt því það er erfitt að vera ekki í byrjunarliðinu.“
Willum var ánægður með spilamennsku Valsmanna og alls ekki
stressaður þó að hafa lent undir.
„Við runnum ekki á rassinn þegar
þeir skoruðu markið og því var
ég rólegur. Ég var ósáttur í síðasta leik með okkar spilamennsku
en hún var góð í dag. En að sama
skapi get ég vel ímyndað mér að
Fylkismenn séu pirraðir því þeir
börðust vel í fyrri hálfleik við erfiðar aðstæður.“ EIRIKUR FRETTABLADIDIS

&YLKIR

6ALUR

&YLKISVÎLLUR ¹HORF 
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&RAMTÅÈ ÅSLENSKA ÖRÅEYKISINS HJ¹ 3ILKEBORG ER Å ËVISSU EFTIR AÈ LIÈIÈ FÁLL Å G¾R

Enginn fer frítt frá Silkeborg

&2¡44!",!¨)¨(%)¨!

¶J¹LFARI &REDRIKSTAD

Gott fyrir sjálfstraust Garðars
&«4"/,4) Þjálfari Fredrikstad,

Anders Grönhagen, var ánægður með frammistöðu Garðars Jóhannssonar í bikarleiknum gegn
Lisleby á laugardaginn. Fréttablaðið greindi frá því í gær að
Garðar skoraði þrennu í leiknum
á einungis fimmtán mínútum.
Grönhagen var spurður eftir
leik hversu langt frá byrjunarliðinu Garðar væri eftir þessa
frammistöðu en hann hefur ekki
enn fengið að spreyta sig í deildinni. „Það er erfitt að segja til um
en við sáum í dag að hann er kominn í gang og að hann hafi skorað
þrjú mörk hér í dag er gott fyrir
sjálfstraust hans.“
Garðar hefur harða samkeppni
um sæti í byrjunarliðinu því átta
framherjar eru hjá liðinu. „Við
erum með marga leikmenn í
þessa stöðu og það er jákvætt,“
sagði Grönhagen.
ES¹
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'UNNAR ¶ËR 'UNNARSSON LÁK ALLAN LEIKINN FYRIR
(AMMARBY OG (EIÈAR 'EIR *ÒLÅUSSON Å  MÅNÒTUR

Sænska 1. deildin
(#+%. )+ 3)2)53



4%+)34  +EW *ALIENS LEIKMAÈUR !:

SKÕLIR HÁR BOLTANUM FYRIR 'ABRI HJ¹ !JAX
./2$)# 0(/4/3!&0

-IKILV¾GT HJ¹ !: !LKMAAR

AZ vann Ajax í
fyrri leiknum
!,,4 ¥ «6)335 &RAMTÅÈ (ARÈAR 3VEINSSONAR KU VERA Å ËVISSU EINS OG ALLRA ¥SLENDING

&«4"/,4) Grétar Rafn Steinsson

ANNA

var í byrjunarliði AZ Alkmaar
sem vann í gær 2-1 sigur á bikarmeisturum Ajax í fyrri leik liðanna um laust sæti í Meistaradeild Evrópu. PSV Eindhoven
vann meistaratitilinn og er því
komið í Meistaradeildina.
Tvö mörk voru skoruð snemma
í leiknum en sigurmarkið kom á
89. mínútu og var þar Georgíumaðurinn Shota Arveladze að
verki. Grétari var skipt af velli á
53. mínútu.
ES¹
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mál eftir tímabilið og það hafa einhverjar þreifingar verið í gangi en
það er aldrei neitt öruggt í þessu.
Til að vera áfram inni í myndinni í
landsliðinu er kannski æskilegt að
spila í efstu deild en það er alveg
hægt að bæta sig í 1. deildinni hér
líka,“ sagði Hólmar.
Bjarni Ólafur sagði að það heillaði ekki að spila í 1. deildinni í Danmörku en staðfesti þó ekki að hann
myndi yfirgefa herbúðir liðsins.

Bjarni hefur áður sagt að hann ætli
að skoða hvort eitthvað bjóðist erlendis en ef ekki gæti hann komið
heim og spilað í Landsbankadeildinni. Bjarni lék með Val áður en
hann fór til Danmerkur en hann
sagði að það væri ekki sjálfgefið að
hann gengi aftur í raðir Hlíðarendafélagsins og í raun kæmi hvaða lið
sem er til greina.
Ekki náðist í Hörð vegna málsins
í gær.
HÖH
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'!2¨!2 6AR ¹ SKOTSKËNUM UM HELGINA
OG SKORAÈI ÖRENNU FYRIR &REDRIKSTAD

&«4"/,4) Danska félagið Silkeborg féll í gær úr efstu deild þar í
landi eftir 1-1 jafntefli gegn Nordsjælland. Framtíð Íslendinganna
þriggja hjá Silkeborg, Bjarna
Ólafs Eiríkssonar, Hólmars Arnar
Rúnarssonar og Harðar Sveinssonar, er í mikilli óvissu. Hólmar skoraði eina mark liðsins í gær.
Kent Madsen, stjórnarformaður Silkeborgar, sagði í samtali við
Fréttablaðið í gær að enginn Íslendinganna væri með klásúlu í
samningi sínum um að hann breyttist við fallið og að það kæmi ekki til
greina að neinn Íslendinganna færi
frítt frá félaginu.
„Íslendingarnir þrír eru allir enn
á samningi og við viljum gjarnan
hafa þá áfram. Það er eðlilegt að
þegar lið fellur niður um deild er
áhugi til staðar á einhverjum leikmönnum og nokkur lið hafa spurst
fyrir um Íslendingana. Það er ekkert öruggt í þessum efnum en það
er ljóst að þeir fá ekki að fara frítt
frá okkur,“ sagði Madsen.
Hólmar Örn sagði við Fréttablaðið
í gær að hann hefði hug á að spila
í efstu deildinni í Danmörku en ef
hann yrði áfram hjá Silkeborg væri
það enginn dauðadómur. „Ég er í
það minnsta ekki að koma heim,
það er alveg öruggt. Ég skoða mín
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!RI &REYR 3KÒLASON LAGÈI UPP SÅÈARA MARK (¼CKEN
OG VAR SKIPT AF VELLI Å H¹LFLEIK
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(ËLMAR ®RN 2ÒNARSSON VAR Å BYRJUNARLIÈI 3ILKEBORG
OG SKORAÈI EINA MARK LIÈSINS ¹  MÅNÒTU "JARNI
%IRÅKSSON OG (ÎRÈUR 3VEINSSON VORU EKKI MEÈ

Danska 1. deildin
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+¹RI RNASON VAR Å BYRJUNARLIÈI !'&
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(ANNES ¶ 3IGURÈSSON SKORAÈI TVÎ MÎRK FYRIR 6IKING
OG "IRKIR "JARNASON KOM INN ¹ SEM VARAMAÈUR
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3TEF¹N 'ÅSLASON SKORAÈI TVÎ MÎRK FYRIR ,YN SEM
LENTI   UNDIR Å UPPHAFI LEIKS
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6IKTOR "JARKI !RNARSSON VAR EKKI Å HËPNUM HJ¹ ,

+),(%-.% -/,$%



-AREL "ALDVINSSON VAR EKKI Å HËPNUM HJ¹ -OLDE
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(ARALDUR &REYR 'UÈMUNDSSON LÁK ALLAN LEIKINN
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RNI 'AUTUR !RASON SPILAÈI ALLAN LEIKINN FYRIR 6
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RMANN 3M¹RI "JÎRNSSON OG +RISTJ¹N ®RN 3IG
URÈSSON LÁKU ALLAN LEIKINN FYRIR "RANN EN «LAFUR
®RN "JARNASON HVÅLDI
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-ARKASKORARINN %GILL !TLASON

Byggðum upp
góðar sóknir

„Þessi spilamennska er ekki ásættanleg“
&«4"/,4) KR og Breiðablik sættust á jafnan hlut í Vesturbænum
í gærkvöldi. Heimamenn komust
yfir snemma leiks eftir að hafa
sótt hart að marki Blika frá upphafsmínútunni. Sigmundur Kristjánsson gerði þá harða atlögu að
Guðmanni Þórissyni, sem hreinsaði boltann nánast í Sigmund og
inn. Slysalegt mark en KR komið
yfir.
Eftir markið duttu leikmenn
KR neðarlega á völlinn og beittu
óskynsamlegri aðferð í að senda
boltann langt fram völlinn. Í raun
óskiljanlegt þar sem þeir spiluðu
á móti vindi og boltinn lét að von
illa að stjórn í háloftunum. Þegar
liðið spilaði boltanum með jörðinni gengu atlögur þess að Blikamarkinu betur enda sóknarmenn
liðsins hrifnari af því að fá boltann í fæturna. KR er með marga
leikmenn sem eru góðir á boltanum og með ólíkindum að liðið spili
boltanum ekki betur á milli sín.
Blikar spiluðu vel í síðari hálfleiknum og uppskáru verðskuldað

3+/4 !¨ -!2+) -ARKASKORARINN 3IGMUNDUR +RISTJ¹NSSON L¾TUR HÁR VAÈA AÈ MARKI
"LIKA EN !RNËR 3VEINN !ÈALSTEINSSON ER TIL VARNAR
&2¡44!",!¨)¨6!,,)

jöfnunarmark þegar Magnús Páll
Gunnarsson nýtti sér hik í vörn
KR. Hvorugt liðið náði að bæta við
mörkum en spilamennska KR hélt
áfram að vera á þann veg að senda
langa bolta fram völlinn á meðan
Blikar spiluðu betur sín á milli.
„Þetta var sorglegt. Í fyrri hálf-

leik erum við miklu betri en svo
byrjum við að kýla boltann fram
og höldum því út leikinn. Við
eigum að halda boltanum betur
meðfram jörðinni og eitt stig eftir
tvo leiki er alls ekki ásættanlegt,“
sagði Sigmundur Kristjánsson,
markaskorari KR í leiknum.

Arnar Grétarsson átti frábæran leik inni á miðjunni hjá Blikum og hann var sáttur með stigið. „Ég held að þetta sé ásættanlegt eftir að hafa verið hræðilega
lélegir fyrstu tíu mínúturnar.
Við spiluðum glimrandi vel í síðari hálfleik og hefðum kannski
getað uppskorið meira miðað við
hvernig leikurinn þróaðist. Ég
er þó mjög sáttur með hvernig
liðið er að spila, við erum að spila
flottan bolta og ef við höldum
þessu áfram munum við hala inn
mörg stig í sumar,“ sagði Arnar,
sem eins og fleirum kom spilamennska KR á óvart.
„Við erum með gott fótboltalið
og spilamennska KR í þessum leik
kom mér á óvart. Þeir eru með
hörku mannskap en þessir löngu
boltar skiluðu þeim ekki miklu.
Þetta er kannski ekki mitt vandamál en kom engu að síður á óvart.
Það hefði verið gaman að taka þrjú
stig en við reynum að hirða þau í
næsta leik,“ sagði Arnar.
HÖH

.ÕLIÈAR &RAM FËRU ILLA AÈ R¹ÈI SÅNU ¹ HEIMAVELLI Å G¾RKVÎLDI

&«4"/,4) „Við erum með eldfljóta

menn frammi og það væri einfaldlega vitleysa að nýta það
ekki,“ sagði Egill Atlason eftir
Víkings og Fram í gær. Hann
skoraði fyrra mark Víkings í 2-0
sigri á Fram.
„Okkur líkar við að spila
hraðar sóknir en þær voru miklu
betri í dag en í fyrsta leiknum. Þá
vorum við meira að þruma fram
og vona það besta en í dag náðum
við að byggja upp virkilega góðar
sóknir,“ bætti hann við.
VIG

Víkingar nýttu færin en Framarar ekki
&«4"/,4) Framarar geta nagað sig
í handarbökin fyrir að hafa ekki
nýtt nokkur afgerandi marktækifæri í leiknum gegn Víkingum í
gær. Með réttu hefðu Framarar átt að skora 3-4 mörk í leiknum í gær en voru klaufar uppi við
mark andstæðingsins.
Gestirnir úr Víkingi þökkuðu
heimamönnum fyrir klaufaskapinn á besta mögulega hátt, með
því að skora tvö lagleg mörk í síðari hálfleik. Fyrst skoraði Egill

Atlason eftir flotta skyndisókn,
en þær eru klárlega helsta vopn
Víkinga. Sinisa Kekic gulltryggði
síðan sigurinn á 86. mínútu með
marki af stuttu færi. Grétar Sigfinnur Sigurðsson brenndi af
vítaspyrnu í fyrri hálfleik en það
kom ekki að sök.
Framarar pressuðu nokkuð
eftir mark Egils en eins og áður
segir var þeim fyrirmunað að
koma boltanum framhjá Bjarni
Þórði Halldórssyni í marki Vík-

ings, sem varði nokkrum sinnum
frábærlega í síðari hálfleik. Liðið
spilaði engu að síður ágætlega á
köflum, sérstaklega í fyrri hálfleik.
Víkingar virðast vel meðvitaðir um eigin getu og spila eftir því.
Leikmenn liðsins berjast eins
og ljón, eru fastir fyrir í vörninni og beita svo skyndisóknum.
Sinisa Kekic er sem fyrr algjör
lykilmaður og sá sem sér um að
byggja upp sóknarspilið.
VIG

%'),, 3+/2!2 6ÅKINGURINN %GILL !TLASON

KOM SÅNUM MÎNNUM ¹ BRAGÈIÈ MEÈ
MARKI Å SÅÈARI H¹LFLEIK
&2¡44!",!¨)¨6!,,)
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(ANS -ATHIESEN
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 0ATRIK 2EDO

¥VAR "JÎRNSSON
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!LEXANDER 3TEEN
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"JARNI ¶ (ALLDËRSS 
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'RÁTAR 3 3IGURÈSS

6ALUR ²LFARSSON

(ERMANN !LBERTSS 
 (ÎRÈUR "JARNAS
3TEF¹N + 3VEINBJ

(AUKUR ²LFARSSON

 *ÎKULL %LÅSABETAR 
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3INISA +EKIC
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'UNNAR +RISTJ¹NSS 
%GILL !TLASON

-AÈUR LEIKSINS

Matthías Guðmundsson heldur áfram að slá í gegn með FH en hann tryggði
meisturunum góðan sigur á Keflavík, 1-2, í gær suður með sjó.
&«4"/,4)
Íslandsmeistarar FH
halda uppteknum hætti í Landsbankadeildinni en þeir unnu annan
leikinn í röð á erfiðum útivelli í
gær, nú úti gegn bikarmeisturum
Keflavíkur sem voru betri aðilinn
lengstum en nýttu ekki tækifærin sín. Það gerðu FH-ingar aftur
á móti.
Það var skrautlegt veðrið
þegar leikmenn gengu til leiks;
þá var komið haglél en sólin skein
skömmu áður. Veðrið hafði fín
áhrif á heimamenn, sem mættu
mun sprækari til leiks, tóku leikinn strax í sínar hendur og settu
talsverða pressu á Íslandsmeistarana. Vörn FH-inga var óvenju
óstöðug þar sem sjálfur Tommy
Nielsen af öllum mönnum var í
nokkrum vandræðum með sinn
leik en vörnin í heild átti hreinlega
í erfiðleikum með að koma boltanum frá. Það breytti því ekki að
Keflvíkingum mistókst að koma
boltanum yfir línuna.
Keflvíkingar fengu þrjú mjög
góð færi í hálfleiknum en fóru
illa að ráði sínu í öll skiptin. Hin
stórhættulega FH-sókn skapaði
aðeins eitt teljandi færi í hálfleiknum og ekki að ástæðulausu
þar sem Keflavíkurvörnin, sem
átti að vera svo brothætt sökum
meiðsla, hélt uppteknum hætti frá
fyrsta leiknum gegn KR og spilaði
ákaflega vel. Fóru þar fremstir í
flokki miðverðirnir Hallgrímur og
Nicolai.
Síðari hálfleikur fór rólega af
stað en það var allt annað yfirbragð yfir FH-liðinu og leikmenn
mun grimmari en í þeim fyrri.
Sóknarlína FH sýndi hvað í henni
býr er hún refsaði grimmilega á
56. mínútu þegar Arnar renndi
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EN ÖAÈ DUGÈI EKKI TIL ÖAR SEM &( SKORUÈU SIGURMARKIÈ UNDIR LOK LEIKSINS
-9.$6¥+52&2¡44)2

boltanum yfir línuna eftir sendingu Tryggva. Laglega gert.
Keflvíkingar lögðu ekki árar
í bát við markið heldur spýttu í
lófana. Miðjumennirnir færðu sig
framar á völlinn og Keflavík uppskar í kjölfarið verðskuldað jöfnunarmark á 64. mínútu þegar hinn
skemmtilegi Færeyingur Simun
Samuelsen kom boltanum í netið
eftir að hafa farið illa með varnarmann FH-inga.
Það var aftur á móti Matthías
Guðmundsson sem skoraði sigurmark FH-inga tíu mínútum fyrir
leikslok með góðu skoti utan teigs.
Vel gert hjá Matthíasi, sem átti
marga lipra spretti og hættulegar

sendingar í teig Keflvíkinga. Hann
skoraði þess utan sigurmarkið. Er
hægt að fara fram á mikið meira?
Frábær sigur hjá FH-ingum sem
sýndu mátt sinn enn eina ferðina
og nældu í þrjú stig á erfiðum útivelli þrátt fyrir að vera lakari aðilinn á vellinum lengstum. FH-ingar
nýttu sín færi ákaflega vel og í því
lá munurinn á liðunum í gær.
Matthías Guðmundsson var
sáttur við sitt í viðtali við Þorstein
Gunnarsson á Sýn. „Ég ákvað bara
að láta vaða með vinstri,“ sagði
Matthías. „Maður hefði nú fengið
að heyra það ef ég hefði ekki skorað. Ég var því afar feginn að hann
fór inn.“
HENRY FRETTABLADIDIS

Barca slátraði
Atletico
&«4"/,4) Barcelona rak af sér

slyðruorðið í gær með 6-0 stórsigri á Atletico Madrid á útivelli.
Eiður Smári Guðjohnsen lék síðustu tíu mínúturnar í leiknum.
Messi skoraði tvö en Zambrotta,
Eto‘o, Ronaldinho og Iniesta eitt
hver.
Toppliðin unnu öll í gær. Real
Madrid er enn jafnt Barca að
stigum í toppsætinu eftir 3-2
sigur á Recreativo á útivelli. Roberto Carlos skoraði sigurmarkið
á lokamínútu leiksins.
Þá vann Sevilla 2-1 sigur á Deportivo.
ES¹
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*EAN #LAUDE 6AN $AMME

Að forðast bringsmalaskottu

b4HE -USCLES FROM "RUSSELSm EINS OG *EAN
#LAUDE ER STUNDUM KALLAÈUR ER F¾DDUR Å
"ELGÅU ¹RIÈ  (ANN BYRJAÈI  ¹RA
Å KARATE OG VANN %VRËPUTITIL Å MILLI
VIGT UNGUR (ANN FËR Å BALLETT  ¹RA
GAMALL OG DANSAÈI N¾STU FIMM ¹RIN
 ¹RA OPNAÈI *EAN #LAUDE LÅKAMS
R¾KTARSTÎÈ Å "RUSSEL OG  ¹RA BIRT
IST HANN FYRST ¹ STËRA TJALD
INU *EAN #LAUDE LEIKUR Å
$ERAILED ¹ 3TÎÈ  "ÅË KL


!LLT FR¹ ÖVÅ AÈ MANNSKEPNAN RÁTTI ÒR HRYGGNUM HEFUR HÒN SÕNT ËTRÒ
LEGA HUGMYNDAAUÈGI VIÈ TVENNT !NNARS VEGAR VIÈ AÈ FINNA
AÈFERÈIR TIL AÈ SKEMMTA SÁR OG HINS VEGAR AÈ DREPA HVERT
ANNAÈ ¶ETTA FËR REYNDAR OFT SAMAN !LLT VAR ÖETTA GERT TIL AÈ
LEIÈAST EKKI FORÈAST BRINGSMALASKOTTU
¡G HEF ÖAÈ EFTIR ¹REIÈANLEGUM HEIMILDUM AÈ bHELLIS
BÒARm HAFI HAFT SÁRSTAKLEGA GAMAN AF ÖVÅ AÈ DRAGA KONUR
¹ H¹RINU %KKI ER TILHLÕÈILEGT AÈ SKRIFA HÁR Å HVAÈA TIL
GANGI ÖAÈ VAR GERT ¶EIR FUNDU LÅKA AÈFERÈIR TIL VEIÈA
SEM ÖEIR NÕTTU ËSPART TIL AÈ DREPA FËLKIÈ Å N¾STA HELLI
¶EIRRA LÅF SNERIST UM ÖETTA TVENNT (¹RDR¹TT OG VEIÈAR
3VO KOMU 3ÒMERAR OG FUNDU UPP HJËLIÈ ¶VÅ ER HALD
IÈ FRAM AÈ ÖAÈ HAFI VERIÈ TIL AÈ F¾RA ÖUNGA HLUTI ÒR STAÈ
EN ÁG HALLAST FREKAR AÈ ÖEIRRI KENNINGU AÈ ÖEIR HAFI FUND
IÈ UPP HJËLIÈ TIL AÈ KEYRA YFIR ANDST¾ÈINGA SÅNA ¹ MIKL
UM HRAÈA ¶EIR SEM FJALLA UM D¾GRADVÎL VÅKINGA
SEGJA IÈULEGA FR¹ ¹TKEPPNUM OG KAPPDRYKKJU Å
SÎMU ANDR¹ OG HESTAMENNSKU SUNDI OG EIN

%++) -)33! !&

4HE 3EARCH FOR !DAM (VAÈAN ERUM VIÈ
UPPRUNNIN %RUM VIÈ ÎLL AFKOMENDUR
!DAMS /G EF HANN VAR TIL HVER VAR HANN
Ö¹ HVAR ¹TTI HANN HEIMA OG HVERNIG LEIT
HANN ÒT 3VÎRIN VIÈ ÖESSUM SPURNINGUM
OG FLEIRI ÖEIM TENGDUM ERU REIFUÈ Å ÖESSARI
BANDARÅSKU FR¾ÈSLUMYND

 ,ÅFSH¹SKI "ANDARÅSKUR MYNDA

FLOKKUR UM HËP FËLKS SEM KOMST LÅFS AF ÒR
FLUGSLYSI OG NEYDDIST TIL AÈ HEFJA NÕTT LÅF ¹ AF
SKEKKTRI EYJU Å 3UÈUR +YRRAHAFI ÖAR SEM ÕMSAR
ËGNIR LEYNAST -EÈAL LEIKENDA ERU .AVEEN
!NDREWS %MILIE DE 2AVIN -ATTHEW &OX !T
RIÈI Å Ö¹TTUNUM ERU EKKI VIÈ H¾FI BARNA

 4ÅUFRÁTTIR
 3KJ¹LFTINN MIKLI Å 3AN &RANCISCO
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4HE 'REAT 3AN &RANCISCO %ARTHQUAKE ,EIK
IN HEIMILDAMYND UM JARÈSKJ¹LFTANN MIKLA
SEM SKËK 3AN &RANCISCO  APRÅL 
-EIRA EN  MANNS FËRUST OG BORGIN VAR
Å RÒSTUM EFTIR HAMFARIRNAR

 +ASTLJËS
 $AGSKR¹RLOK
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 $ARKLIGHT
 3LACKERS
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F¾R HLAUPABËLUNA OG &LANDERS ER ËÈUR Å AÈ
BÎRNIN HANS SMITIST ¶¹ F¹ 3IMPSONS HJËN
IN Ö¹ SNILLDARHUGMYND AÈ HALDA HLAUPA
BËLUPARTÅ FYRIR ALLA KRAKKANA Å 3PRINGFIELD SEM
ENN HAFA EKKI FENGIÈ HLAUPABËLUNA

 'REYS !NATOMY  3PENN
ANDI OG DRAMATÅSKIR Ö¾TTIR SEM GERAST ¹
SKURÈSTOFU ¹ 'RACE SPÅTALANUM Å 3EATT
LE BORG EN ÖAR STARFA UNGIR OG BR¹ÈEFNILEG
IR SKURÈL¾KNAR
 !MERICAN )DOL 
 !MERICAN )DOL 
 3AVED  2ËMANTÅSKIR SPENNU

Ö¾TTIR Å ANDA 'REYS !NATOMY ÖAR SEM FYLGST
ER MEÈ SJÒKRAFLUTNINGAMÎNNUM Å LÅFI OG
KRÎFUHÎRÈU OG ERFIÈU STARFI

 3HARK 
 2OME 
 ,AS 6EGAS 
 'ALE &ORCE
 &ULL COURT MIRACLE
 'REYS !NATOMY 
 &RÁTTIR OG ¥SLAND Å DAG
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 %NTERTAINMENT 4ONIGHT ¥ GEGN
UM ¹RIN HEFUR %NTERTAINMENT 4ONIGHT
FJALLAÈ UM ALLT ÖAÈ SEM ER AÈ GERAST Å
SKEMMTANABRANSANUM OG ¹TT EINKAVIÈTÎL
VIÈ FR¾GAR STJÎRNUR
 0USSYCAT $OLLS 0RESENT 4HE
3EARCH  3TÒLKNASVEITIN HEIMSFR¾GA
0USSYCAT $OLLS LEITAR AÈ NÕJUM MEÈLIM
Å HLJËMSVEITINA ¶AÈ ER -ARK -C'RATH ÒR
HLJËMSVEITINNI 3UGAR 2AY SEM ER KYNN
IR Ö¹TTANNA
 4RADING 3POUSES  %R
GRASIÈ GR¾NNA HINUMEGIN .OKKRAR FJÎL
SKYLDUR TAKA SIG TIL OG PRËFA NÕTT LÅF %R LÅF
ÖEIRRA EKKI NËGU GOTT EÈA ERU ÖAU VAN
ÖAKKL¹T 6IÈ FYLGJUMST MEÈ NOKKRUM FJÎL
SKYLDUM ÖAR SEM M¾ÈUR OG FEÈUR SKIPTA
UM FJÎLSKYLDUR ¥ HVERRI VIKU MUN EINN HÒS
R¹ÈANDI SKIPTA UM HLUTVERK VIÈ ANNAN HÒS
R¹ÈANDA ¶AU MUNU ALA UPP BÎRN ÖEIRRA
HUGSA UM HEIMILIÈ ÖEIRRA OG F¹ ÖANNIG AÈ
UPPLIFA ANNAÈ LÅF &YRIR SUMA ER ÖETTA GOTT
FRÅ EN FYRIR AÈRA ALGJÎR MARTRÎÈ
 4WENTY &OUR  3JÎTTA
Ö¹TTARÎÈ VINS¾LASTA SPENNUÖ¹TTAR 3TÎÈVAR
 SÅÈUSTU ¹RIN ¶¹TTURINN HEFUR MARGSINNIS
HLOTIÈ 'OLDEN 'LOBE OG %MMY VERÈLAUN
IN ¶ESSI Ö¹TTARÎÈ ER SÎGÈ VERA SÒ MEST
SPENNANDI HINGAÈ TIL 3TRANGLEGA BÎNN
UÈ BÎRNUM

 #OLD #ASE  &JËRÈA Ö¹TTA
RÎÈ ÖESSARA VINS¾LU SPENNUÖ¹TTA ,ILY
2USH ER RANNSËKNARKONA HJ¹ LÎGREGLUNNI Å
&ÅLADELFÅU SEM HEFUR ÖARFT VERK AÈ VINNA
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HVERRI TEGUND KNATTLEIKS ÖAR SEM MANNSHÎFUÈ VAR
NOTAÈ FYRIR BOLTA -ANNKYNSSAGAN GEYMIR REYNDAR
TËMAR ENDURTEKNINGAR ¶AÈ EINA SEM GERÈIST VAR AÈ
AÈFERÈAFR¾ÈIN ÖRËAÈIST MEÈ NÕRRI T¾KNI OG SVO
FUNDU MENN UPP SJËNVARPIÈ
¶VÅ ER EKKI AÈ NEITA AÈ ÖEGAR SAGA MANNKYNS
ER BORIN SAMAN VIÈ SJËNVARPSDAGSKR¹NA Ö¹
G¾TI ÖETTA VERIÈ SAMA BËKIN ST¾ÈAN ER SÒ
AÈ VIÈ HÎFUM LÅTIÈ SEM EKKERT ÖRËAST SÅÈAN
H¹RDR¹TTUR TÅÈKAÈIST .EMA HVAÈ VIÈ NENNUM
EKKI AÈ DREPA FËLK EÈA VEIÈA 6IÈ HORFUM ¹
ÖAÈ Å SJËNVARPINU OG STUNDUM KAPP¹T LÅKT
OG VÅKINGARNIR "ÅLAÅÖRËTTIR HORFUM VIÈ ¹ OG
FËTBOLTA 6IÈ HORFUM KANNSKI EKKI ¹ H¹R
DR¹TT EN ORÈIÈ FELUR Å SÁR SANNLEIKA SEM
FLESTIR KANNAST VIÈ 4ILGANGURINN ER LÅKA
S¹ SAMI &ORÈAST BRINGSMALASKOTTU
EÈA L¹TA SÁR EKKI LEIÈAST

LAND  VERÈUR VALIN ¹ FÎSTUDAGSKVÎLD
IÈ $AGANA FYRIR KEPPNI F¹ ¹HORFENDUR AÈ
KYNNAST STÒLKUNUM BETUR Å SÁRSTÎKUM Ö¹TT
UM SEM SÕNDIR VERÈA Å BEINNI ÒTSENDINGU ÒR
MYNDVERI 3KJ¹S%INS

 (EIMSËKN Å 3KÅRISKËG ¶¹TTUR FR¹
""# UM GERÈ Ö¹TTARAÈARINNAR 2OBIN (OOD
SEM HEFUR GÎNGU SÅNA ¹ 3KJ¹%INUM NK
SUNNUDAG

 (EROES  "ANDARÅSK Ö¹TTA
RÎÈ UM VENJULEGT FËLK SEM ÎÈLAST ËVENJU
LEGA H¾FILEIKA (IRO ER KOMINN MEÈ SVERÈ
IÈ Å HENDUR OG FERÈAST MEÈ !NDO TIL FRAM
TÅÈARINNAR &IMM ¹RUM EFTIR AÈ .EW 9ORK VAR
GRANDAÈ ER LÅFSMYNDIN ÎNNUR OG FËLK MEÈ
EINSTAKA H¾FILEIKA ER OFSËTT FANGELSAÈ OG
JAFNVEL DREPIÈ
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MENNING ¹ .ORÈURLANDI 3AMANTEKT UM
FJALLANA VIKUNNAR %NDURSÕNT ¹ KLUKKUTÅMA
FRESTI TIL  ¹ M¹NUDAG
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 ¶RUMUSKOT E 3ÕNDAR SVIPMYND
IR FR¹ LEIKJUM SEM FRAM FËRU  DESEM
BER 
 $AGSKR¹RLOK

$AGSKR¹ ALLAN SËLARHRINGINN

Ævintýralega gott!
Ýsusteik í raspi með kókoskarrý
á aðeins 1.300,- kr/kg
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¶¾TTIRNIR $.! -YSTERY 4HE 3EARCH FOR
!DAM FJALLA UM UPPRUNA MANNSINS
%RUM VIÈ ÎLL AFKOMENDUR !DAMS /G
EF HANN VAR TIL HVER VAR HANN Ö¹ HVAR
¹TTI HANN HEIMA OG HVERNIG LEIT HANN
ÒT 3VÎRIN VIÈ ÖESSUM SPURNINGUM OG
FLEIRI ÖEIM TENGDUM ERU REIFUÈ Å ÖESS
ARI BANDARÅSKU FR¾ÈSLUMYND

34®¨  +, 
'REYlS !NATOMY
¥ KVÎLD VERÈUR SÕNDUR TVÎFALD
UR Ö¹TTUR UM L¾KNANA UNGU
STARM¹LIN ERU JAFN FLËKIN OG
ENDRAN¾R ENDA VARLA NOKKUR
ÒR STARFSLIÈINU SEM EKKI HEFUR
GERST SEKUR UM N¹IN SAM
SKIPTI VIÈ EINHVERN ÒR L¾KNA
LIÈINU EÈA JAFNVEL SJÒKLINGANA
¥ Ö¾TTI KVÎLDSINS F¾R EINN AF
L¾KNUNUM TILBOÈ ÒR ËV¾NTRI
¹TT SEM G¾TI ORÈIÈ TIL ÖESS AÈ
HANN YFIRG¾FI 3EATTLE 'RACE
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 6¼RLDEN  %KONOMICOACHING  4HE .EW
4OMORROW  +OMPISSATELLITEN  2UNT I NAT
UREN SOLEN M½NEN OCH DEN RÎDA PLANETEN 
/SYNLIGA S½R  2APPORT  !GENDA 
3PORTSPEGELN  .ATTBARN  2APPORT 
'OMORRON 3VERIGE  2AMP  +ROKOMAX
 #HARLIE OCH ,OLA  !STA -ARIE DET ¼R JAG
 "RUM  %VAS FUNKARPROGRAM  $R
$OGG  3KOLBYTE P½ PROV  0LANET 3KETCH
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2APPORT  +ULTURNYHETERNA  3AGAN OM
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 *UKEBOKS $U SKAL HÐRE MYE  *UKEBOKS
*AZZ  -ED HJARTET P½ RETTE STADEN  5T I
NATUREN  -IGRAPOLIS &RITID P½ NORSK 
3ISTE NYTT  %VIG UNG  3ISTE NYTT 
&ORFATTERPORTRETT  6ITEN OM  3ISTE NYTT
 .ORGE RUNDT  PEN HIMMEL 
'IRO Dl)TALIA  3ISTE NYTT  'IRO Dl)TAL
IA  /DDASAT .YHETER P½ SAMISK 
-¹N¹ID 46 3AMISK BARNE TV  .YHETER P½
TEGNSPR½K  -IKKES KLUBBHUS  3AUER
 $ISTRIKTSNYHETER  $AGSREVYEN 
0ULS  &AKTOR !RNE OG 4IMOTEI LEKER MED LIVET
 2EDAKSJON %.  $ISTRIKTSNYHETER 
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 %LMERS VERDEN  "RUM  3MAG P½
$ANMARK
MED -EYER  'RÐNNE GL¾DER
 4ANDFE TURRETUR  +ONG #ARL 86) 'USTAF
 ½R  'R¾SRÐDDER  $EN  TIME 
(JERTERUM  46 !VISEN   3ÐNDAG
 /"3  %LLEN -AC!RTHUR SOLOSEJLLADS
JORDEN RUNDT  !FTENSHOWET  3ÐREN 2YGE
DIREKTE  .YHEDER P½ TEGNSPROG  46
!VISEN MED VEJRET  $AWSONlS #REEK 
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!VISEN MED 3PORT  !FTENSHOWET MED 6EJRET
 'ENBRUGSGULD  $2 $OKUMENTAREN
-AZE RETUR  46 !VISEN  (ORISONT
 3PORT.YT  )NSPECTOR 2EBUS 
&ANTASTISKE MRS 0RITCHARD  /"3  0OUL
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ÞAR SEM FAGMENNSKA OG FJÖLBREYTNI FARA SAMAN
Opið virka daga 10-18 og laugardaga 11-15
Reykjavík: Mörkin 4, s: 533 3500

Akureyri: Hofsbót 4, s: 462 3504

Egilsstaðir: Miðvangur 1, s: 471 2954
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Sveitabrúðkaupið selt til Ítalíu
„Ég hlusta bara á allt sem
Bylgjan býður upp á. Ég er
mest fyrir að hlusta á eitthvað
létt og gamalt, sjómannalög
og svona. Mér finnst Ívar alltaf
rosalega góður og þremenningarnir í Reykjavík síðdegis
eru alveg ómissandi.“
+RISTÅN "JÎRK 2EYNISDËTTIR H¹RGREIÈSLU
KONA
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6!,$¥3 ,ÅTIÈ HEFUR

FARIÈ FYRIR GERÈ
MYNDARINNAR EN
SAMIÈ VAR UM
DREIFINGU HENNAR
UTAN .ORÈUR
LANDANNA

verið að leggja lokahönd á klippingu myndanna Martian Child og
Vantage Point þar sem Forest
Whitaker, Matthew Fox
og Sigourney Weaver
eru í helstu hlutverkum.
Sveitabrúðkaupið
er
frumraun Valdísar í leikstjórastólnum en hún
er margverðlaunaður klippari. Til
stendur að myndin verði til fyrir
Cannes-hátíðina á
næsta ári. Valdís vildi hins
vegar ekki tjá
sig við Frétta-

blaðið um málið þegar eftir því
var leitað. Meðal framleiðenda
myndarinnar er Jim Stark
sem síðast gerði Factotum með þeim Matt Dillon og Marisu Tomei í
aðalhlutverkum.
Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins verður tökuliðið statt úti á Malarrifi á Snæfellsnesi
yfir helgina en
Sveitabrúðkaupið
segir frá hópi
Íslendinga
sem halda
út á land
til að vera
viðstadd-
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 SPIL  TVEIR EINS  M¹L  ËHREIN
INDI  TVÎ ÖÒSUND  YFIRSTÁTTAR
 G¹TA  FRÒ  NÎGL  HLÁ 
TVEIR EINS  HR¾ÈSLA
,«¨2¡44
 AFL  POT  BR¾ÈINGUR  ANGAN
 ÒRR¾ÈALAUS  SJËR  DRAUP 
8))  SKORDÕR  TVEIR EINS
,!53.
,2¡44  GOSI  RR  TAL  K¹M
 MM  AÈALS  ÖRAUT  FR 
KLË  LOT  LL  ËTTI
,«¨2¡44  ORKA  OT  SAMSULL
 ILM  R¹ÈÖROT  MAR  LAK 
TËLF  FLË  TT
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  ¶INGVÎLLUM
 (ERGÁ OG VAR F¾DDUR ¹RIÈ 
 $IDIER $ROGBA OG SPILAR FYRIR
#HELSEA

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

www.stillumhitann.is

.¥.! $®'' ,EIKUR

AÈALHLUTVERKIÈ Å
MYNDINNI EF MARKA
M¹ VEF 3CREEN $AILY

!ÈD¹ENDUR 'UÈNA -¹S (ENNINGS
SONAR SEM STENDUR N¾TURVAKTINA
¹ 2¹S  OG TEKUR ¹ MËTI SÅM
TÎLUM FR¹ HLUSTENDUM ¹ FÎSTUDAGS
KVÎLDUM R¹KU UPP STËR EYRU ÖEGAR
MAÈUR HRINGDI INN OG KYNNTI SIG
SEM 3IGURJËN - %GILSSON (ANN
BAÈ FYRIR +2 STUÈKVEÈJU TIL *AN
USAR OG 4RAUSTA SAGÈIST VERA AÈ
FARA ¹RLA MORGUNS N¾STA DAG UPP
¹ (ELGAFELL p Å  SINN p HANN
F¾RI OFTAST EINN OG LÁTI KEYRA SIG
OFARLEGA Å FJALLSR¾TUR
¶ESSI MEINTI 3IGURJËN
- BAÈ SVO Å TILEFNI
FJALLAKLIFURS SÅNS
UM b&JÎLLIN HAFA
VAKAÈm MEÈ %GË
SEM 'UÈNI -¹R
SPILAÈI AÈ
SJ¹LFSÎGÈU
FYRIR HLUST
ENDUR

11

14

ir brúðkaup. Á vef Screen Daily
kemur fram að hinn virti leikhópur
Vesturports verði í helstu hlutverkum, þar á meðal þau Nína
Dögg Filippusdóttir, Gísli
Örn Garðarsson, Ingvar
E. Sigurðsson og Björn
Hlynur Haraldsson. Auk
þeirra hefur Fréttablaðið heimildir fyrir því
að Rúnar Freyr Gíslason og Ágústa Eva Erlendsdóttir verði í
öðrum stórum hlutverkum.
FGG
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8

12

18

Kvikmynd Valdísar Óskarsdóttur,
Sveitabrúðkaupið, hefur verið
seld ítalska dreifingaraðilanum Fortissimo Films til dreifingar utan Norðurlandanna. Þetta
kemur fram á kvikmyndavef Screen Daily. Eins og
fram kom í Fréttablaðinu
á föstudaginn er
Valdís stödd hér á
landi við upptökur en hún hefur
að
undanförnu

*«. '.!22 ,EGGUR NÒ LOKAHÎND ¹ SJ¹LFST¾TT FRAMHALD )NDJ¹NANS ÖAR SEM FJALLAÈ VERÈUR UM PÎNKTÅMABILIÈ Å LÅFI HANS
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'ERIR UPP PÎNKIÈ Å LÅFI SÅNU
Jón Gnarr er nú á góðri leið með
að leggja lokahönd á sjálfstætt
framhald bókarinnar Indjáninn og
hyggst hann gera upp pönkið í sínu
lífi í næstu bók en hún verður ögn
fræðilegri en Indjáninn. „Pönkið
var mjög merkilegt tímabil í lífi
mínu og reyndar sögu íslenska lýðveldisins,“ útskýrir Jón og segir
að sér finnist allt sem hafi verið
skrifað um pönkið hingað til hafa
verið séð frá sjónarhóli þess sem
stóð fyrir utan. „En ég er að skrifa
um þetta innan frá,“ bætir Jón við
og segist ætla að beina kastljósinu
að anarkismanum og lífsstílnum
sem einkenndi pönkarana. „Fólk
hefur alltaf séð fyrir sér tónlist og
tísku en fyrir mér var þetta fyrst
og fremst heimspeki. Ég var til að
mynda mjög mikið á móti þessari markaðsvæddu pönktísku,“ útskýrir hann.

Jón hefur greinilega lagst í
miklar pælingar fyrir bókina sem
verður skrifuð í minningarstíl en
ekki sem upplifun eins og Indjáninn. „Á árunum 1977 til 1981
var mikill níhilismi í gangi. Kalda
stríðið var í algleymingi og kjarnorkustyrjöld virtist einhvern veginn á næsta leiti og það lá í loftinu
þetta framtíðarleysi,“ segir Jón og
inn í það hafi pönkið komið. „Fólk
án hugsanlegrar framtíðar,“ bætir
hann við.
Jón var einn af fyrstu Hlemmurunum eins og þeir voru kallaðir en
það voru krakkar sem létu daginn
líða á strætisvagnabiðstöðinni við
Hlemm. Jón segir að þau hafi orðið
fyrir barðinu á miklum fordómum,
sumir hafi talið þau vera glæpagengi á meðan aðrir voru nokkuð vissir um að þau notuðu eiturlyf. „En við vorum bara krakk-

ar á aldrinum 13-15 ára og vorum
ekkert í slíku,“ segir Jón. „Flestir
þeirra sem voru þarna voru mjög
skapandi enda eru flestir starfandi
listamenn í dag. Við settum upp
leikrit og lékum okkur í Role Play,“
segir Jón sem býst við því að bókin
verði klár fyrir haustið en það er
Edda útgáfa sem gefur út.
Rithöfundurinn hefur annars
haft í nógu að snúast og er meðal
annars nýbúinn að leika í sjónvarpsþáttaröðinni
Næturvaktin
en hún var að mestu leyti tekin
upp að næturlagi. „Þetta var mjög
skemmtilegt en um leið mjög erfitt því ég veiktist alveg heiftarlega þegar tökunum var lokið og
var lagður inn á spítala sökum ofþreytu,“ segir Jón sem tekur þó
skýrt fram að hann hafi ekki fengið þyrlu til að flytja sig, líkt og
sumir.
FGG

Nornabúð opnuð á Ísafirði
Nýaldarverslunin Orkusteinninn
var opnuð í Aðalstræti á Ísafirði
á laugardag. Það eru mæðgurnar Ólöf Hildur Gísladóttir og Guðbjörg K. Ólafsdóttir sem reka búðina. Þetta hefur verið langþráður draumur hjá þeim mæðgum og
létu þær hann loks verða að veruleika. Verslunin mun selja nýaldarvörur frá öllum heimshornum
og er ef til best lýst sem „nornabúð“, þeirri fyrstu á Vestfjörðum
svo vitað sé til í háa herrans tíð.
Enda voru Vestfirðir einn helsti
vettvangur nornabrenna á fjórtándu öld.
Ólöf Hildur segist hins vegar
ekkert óttast að hún endi á báli
enda séum við öll nornir inn við
beinið. „Þessi menning hefur
alltaf verið til staðar og það eru
allir nornir og seiðkarlar sem
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'UÈBJÎRG ERU HVERGI BANGNAR ÖR¹TT FYRIR
AÈ 6ESTFIRÈIR HAFI VERIÈ EINN HELSTI VETT
VANGUR NORNABRENNA ¹ FJËRT¹NDU ÎLD

búa á Vestfjörðum. Þeir hafa
þetta alla vega í sér,“ segir Ólöf
og hlær.
Ólöf segir þær mæðgur hafa
fengið mikið af fyrirspurnum og
fólk hafi verið verulega forvitið
hvað færi þarna fram. Þær hafi
hins vegar hulið alla glugga með
dagblöðum til að halda spennunni
sem mestri. Og það kom líka á
daginn þegar verslunin var opnuð
á laugardaginn því húsfyllir var
og Ísfirðingar flykktust til að sjá
hvað væri þarna á seyði.
Ólöf segir það koma vel til
greina að hefja einhvers konar
samstarf við Galdrasafnið á
Ströndum sem hefur um árabil
verið vinsæll ferðamannastaður.
„Við útilokum ekki neitt og sjáum
bara til hvernig gengur hérna,“
segir Ólöf.
FGG

4ËNLISTARMENN AF YNGRI KYNSLËÈINNI
VIRÈAST VERA ËS¹TTIR VIÈ NÕJAN VEF 4ËN
LISTIS SEM VAR OPNAÈUR UM HELGINA
4ÎLVUPËSTSENDINGAR HAFA GENGIÈ
MANNA ¹ MILLI ÖAR SEM GAGNRÕND ER
STJÎRNUGJÎF ¹ PLÎTUM SEM H¾GT ER
AÈ KAUPA ¹ VEFSÅÈUNNI GÒST "OGA
SON GÅTARLEIKARI *AN -AYEN BEND
IR ¹ AÈ PLÎTUR SEM GEFNAR ERU ÒT AF
3ENU OG #OD EN ÖAU ÒTG¹FUFYRIRT¾KI
ERU Å SÎMU EIGU OG 4ËNLISTIS F¹I N¾R
UNDANTEKNINGARLAUST H¾RRI EINKUNN ¹
VEFNUM EN Ö¾R HAFI FENGIÈ
Å FJÎLMIÈLUM ÖEGAR Ö¾R
KOMU ÒT  MEÈAN
F¹I PLÎTUR SEM GEFNAR
ERU ÒT AF SAMKEPPNIS
AÈILUNUM N¾R UND
ANTEKNINGARLAUST L¾GRI
EINKUNN ¹ 4ËN
LISTIS EN Ö¾R
HAFI FENGIÈ
Å FJÎLMIÈL
UM

5NGU TËNLISTARMENNIRNIR ¹ PËSTLIST
ANUM VELTA ÖVÅ FYRIR SÁR HVORT HÁR
SÁ UM BYRJUNARÎRÈUGLEIKA AÈ R¾ÈA
¹ VEFNUM EN D¾MIN SEM ERU TÅ
UNDUÈ ERU REYNDAR SVO MÎRG AÈ SÒ
KENNING HELDUR VART VATNI 4IL MARKS
UM ÖAÈ ER BENT ¹ AÈ G¾TIS BYRJUN
3IGUR 2ËSAR F¹I ÖRJ¹R STJÎRNUR EN
HÒN VAR VALIN BESTA ÅSLENSKA PLATA
SÅÈUSTU ALDAR Å VIÈAMIKILLI KÎNNUN ¹
MEÈAN PLATA )DOLSÎNGVARANS *ËNS
3IGURÈSSONAR FÁKK ÖRJ¹R STJÎRNUR
3Ò FÁKK EINA STJÎRNU Å -ORGUNBLAÈ
INU 5MR¾ÈUR ¹ PËSTLISTA ÖESSUM
HAFA SVO TEKIÈ NÕJA STEFNU 3ETT
HEFUR VERIÈ FRAM SÒ FULLYRÈING AÈ
LISTAMENN HAFI EKKI SÁÈ KRËNU FYRIR
SÎLU ¹ TËNLIST ÖEIRRA ¹ SÅÈUNNI OG ER
AÈGERÈA KRAFIST ¶AÈ G¾TI ÖVÅ VERIÈ
FORVITNILEGT AÈ FYLGJAST MEÈ ÖRËUN
M¹LA ¹ N¾STUNNI -EÈAL ÖEIRRA SEM
HAFA BLANDAÈ SÁR Å UMR¾ÈUNA ERU
3VAVAR 0ÁTUR %YSTEINSSON
ÒR 3KAKKAMANAGE
"ENEDIKT ( (ER
MANNSSON FOR
SPRAKKI "ENNA
(EMM (EMM
OG "ENEDIKT
2EYNISSON ÒR
3K¹TUM
JBGHDM
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Stjórn heilbrigðrar skynsemi

N

ýja ríkisstjórn Frakklands
skipa 15 ráðherrar. Frakkar eru um 64 milljónir talsins
þannig að kostnaður við hvert
ráðuneyti er borinn uppi af rúmlega 4 milljónum landsmanna. Í
síðustu ríkisstjórn Íslands sátu
12 ráðherrar. Íslendingar eru um
300 þúsund þannig að um 25 þúsund manns bera uppi kostnaðinn við hvert ráðuneyti. Íslenska
utanríkisráðuneytið eitt og sér
kostar skattgreiðendur um níu
og hálfan milljarð á ári. Sé deilt í
þá upphæð með 25 þúsund kemur
út upphæðin 380 þúsund krónur
á hvert mannsbarn. (Já, það er
dáldið mikið).

(%,34! markmið utanríkisráðu-

neytisins er að vinna Íslandi sæti
í Öryggisráði Sameinuðu þjóðanna sem er sú deild SÞ sem fer
með hernaðarmál. Enginn hefur
enn þá getað útskýrt hvaða vitneskja eða sérþekking það er sem
íslenska utanríkisráðuneytið býr
yfir á sviði hernaðarmála og telur
brýnt að leggja fram á alþjóðavettvangi. Það er góðra gjalda
vert að vilja auka veg Íslands og
virðingu meðal þjóða. Skynsamlegra væri þó að bjóða sig fram
til verka á sviði mannréttinda,
þróunarhjálpar eða menntamála
fremur en á hernaðarsviði.

'%''*5.

bruðl og stórmennskubrjálæði
í
íslenskri
stjórnsýslu er því miður ekki sérgrein utanríkisráðuneytisins. Það
er víðar pottur brotinn. Nú situr
hópur fólks austur á Þingvöllum
við að koma saman nýrri ríkisstjórn handa þjóðinni. Það væri
óskandi að þetta góða fólk setti
sér það takmark að fara skynsamlega og sparlega með skattpeninga samborgara sinna, til dæmis
með því að skrúfa fyrir eitthvað af sírennslinu á vegum hins
opinbera. Ærin verkefni blasa við
á því sviði og utanríkisráðuneytið
er aðeins eitt dæmi af mörgum
um útþenslu og bjánagang sem
þarf að stöðva.
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sem verið er að mynda kallar
sig Þingvallastjórn eða Baugsstjórn. Það sem skiptir máli er að
stjórnin beri virðingu fyrir þjóðinni og einsetji sér að stjórna af
réttsýni, hagsýni og heiðarleika.
Það er kominn tími til að okkar
ágæta þjóð fái þá stjórn sem hún
á skilið: Stjórn heilbrigðrar skynsemi.

