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25 ríkustu eiga 1.390 milljarða
Eignir 25 ríkustu Íslendinganna eru 1.390 milljarðar, um sextánföld sú upphæð sem varið var til heilbrigðismála í landinu í fyrra. Björgólfur Thor Björgólfsson er langríkastur. Fimm konur eru á listanum.
&*2-, Hreinar eignir 25 ríkustu
Íslendinganna eru 1.390 milljarðar, sem er um sextánföld sú upphæð sem varið var til heilbrigðismála á Íslandi á síðasta ári. Þetta
er meðal þess sem fram kemur í
úttekt sem birtist í Sirkus, fylgiriti
Fréttablaðsins, í dag.
Björgólfur Thor Björgólfsson er
langríkasti Íslendingurinn og líklega í hópi 160 ríkustu manna
heims. Hann á þrefalt meira en
næsti maður á listanum. Þessi fertugi viðskiptajöfur hefur efnast

gífurlega á undanförnum átta
árum og meðal annars innleyst
hagnað upp á rúmlega 100 milljarða undanfarið ár. Hann á nú
umtalsvert meira en þegar hann
komst í 249. sæti á lista Forbes
yfir ríkustu menn heims fyrr á
árinu.
Til marks um hversu hratt auður
manna getur vaxið má nefna að
hlutabréf
Bakkavararbræðra,
Lýðs og Ágústs Guðmundssona, í
Exista hækkuðu um tíu milljarða á
þeim tveimur vikum sem úttektin

var unnin. Tilboð Portus Group í
byggingu tónlistarhúss í miðbæ
Reykjavíkur, ásamt ráðstefnumiðstöð og hóteli, hljóðaði upp á um
tólf milljarða. Fyrir eignir 25 ríkustu Íslendinganna mætti reisa um
116 slíka klasa.
Listann skipar fólk sem allt á
yfir tuttugu milljarða skuldlaust.
Fimm konur eru á listanum, tvennir feðgar og tvennir bræður.
Jóhannes Jónsson, kenndur við
Bónus, er elsti maðurinn á listanum, 66 ára, en sá yngsti sonur hans,

Jón Ásgeir, sem fagnar fertugsafmæli sínu í byrjun næsta árs.
Flestir á listanum eru úr hópi
útrásarvíkinganna en inn á milli
eru fulltrúar gamla tímans.
Sægreifarnir Þorsteinn Már Baldvinsson og Kristján Vilhelmsson í
Samherja og Guðmundur Kristjánsson í Brimi eru á listanum og
minna okkur á að hafið er líka gjöfult þótt það hafi ekki gefið jafnmikið og fjármálamarkaðurinn
undanfarin ár.
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6ERULEGT MAGN AF NORSK ÅSLENSKRI SÅLD ER GENGIN ¹ MIÈIN FYRIR AUSTAN LAND

LESTUR MEÐAL 12-49 ÁRA
höfuðborgarsvæðið
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*Samkvæmt fjölmiðlakönnun Gallup í mars 2007.

3T¾RSTU SÅLDARGÎNGUR Å ¹RATUGI

3*6!2²46%'52 Verulegt magn af norsk-íslenskri síld
hefur mælst í rannsóknarleiðangri hafrannsóknaskipsins Árna Friðrikssonar fyrir austan land.
Útbreiðsla og göngur síldarinnar í ár koma á óvart
því áratugir eru síðan síldin hefur gengið svona langt
suður og vestur á bóginn.
Sveinn Sveinbjörnsson, sérfræðingur á nytjastofnasviði Hafrannsóknastofnunar, stjórnaði fyrri
hluta leiðangursins. Hann segir ekki mögulegt að
áætla hve mikið magn sé á ferðinni fyrr en leiðangrinum lýkur í lok mánaðarins. „En ástandið er
töluvert öðruvísi núna en í langan tíma og vekur
vonir um að síldin fari að skila sér til okkar í meira

mæli en hún hefur gert. Við höfum ekki orðið varir
við síld í svona göngu eftir að stofninn tók að rétta úr
kútnum og við verðum varir við stórar og litlar
torfur víða á svæðinu.“ Sveinn bendir á að hrygningarstofninn sé í góðu ástandi. Hann er talinn vera um
sex milljónir tonna í dag en var stærstur um fjórtán
milljónir tonna fyrir 1950. „Vegna ofveiði á síldarárunum stóð glöggt að þessum stofni væri útrýmt.
Talið er að hann hafi verið kominn niður fyrir
100.000 tonn um 1970.“
Síldin er stór en frekar horuð, víða mjög dreifð í
ætisleit og því yfirleitt ekki í veiðanlegu ástandi enn
þá.
SH¹

Samdi við
Portsmouth

&«4"/,4) Landsliðsmaðurinn
Hermann Hreiðarsson skrifaði
í gær undir tveggja ára
samning við enska úrvalsdeildarfélagið Portsmouth.
„Þetta er frábært tækifæri
fyrir mig enda stórir hlutir að
gerast hjá Portsmouth og
raunhæft að stefna á Evrópusæti næsta vetur,“ sagði
Hermann við Fréttablaðið í
gærkvöld en hann segir
stjórann, Harry Redknapp,
eiga mestan þátt í að hann
ákvað að ganga í raðir félagsins.
Hermann verður 35 ára
þegar samningurinn rennur út.
Hann hefur ekki tekið ákvörðun um hvort hann ætli að spila
heima á Íslandi að þeim tíma
loknum.
ËHÖ  SJ¹ SÅÈU 
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¥SLENDINGUR SKILINN EFTIR BUNDINN OG KEFLAÈUR Å EIGIN HÒSI EFTIR VOPNAÈ R¹N Å -ALAVÅ

!HMADINEJAD ¥RANSFORSETI

6OPNAÈIR RIBBALDAR RÁÈUST ¹ ¥SLENDING

Neitar að láta
undan óvinum

,®'2%',5-, „Ég get bara sagt að hverri einustu

Guðni, þyrfti þá Mörður ekki
að vera með í sögunni?
b*Ò NEMA (ALLGERÈUR SÁ ¹ SVEIMI SÒ
ER VAR SÎGÈ FEGURST ALLRA OG MYNDU
MARGIR ÖESS GJALDAm
'UÈNI 4H *ËHANNESSON SAGNFR¾ÈINGUR
FLUTTI Å G¾R FYRIRLESTURINN "LIKNAR .J¹LA
3TJËRNARSKIPTIN  Å SÎGULEGU LJËSI
-ÎRÈUR 6ALGARÈSSON VAR LYKILPERSËNA Å
.J¹LU EN -ÎRÈUR RNASON ER NÕFALLINN AF
ÖINGI

móður hlýtur að líða illa þegar hún fær svona fréttir
af barninu sínu,“ segir Erla Laxdal Gísladóttir, móðir
Ársæls Kristófers Ársælssonar, 41 árs verkefnisstjóra hjá Þróunarsamvinnustofnun Íslands, sem varð
fyrir árás fjögurra ribbalda, vopnuðum hnífum og
byssum, í Malaví aðfaranótt miðvikudags.
Ræningjarnir réðust inn á heimili Ársæls í bænum
Monkey Bay við Malavívatn, rændu af honum öllum
hans verðmætum og skildu hann eftir bundinn og
keflaðan í húsinu. Að sögn móður hans sakaði Ársæl
ekki en hann varð fyrir miklu áfalli. Hún sagðist
ekkert geta tjáð sig um málið að öðru leyti. „Það er
hans ósk og Þróunarsamvinnustofnunarinnar að þessi
mál verði eingöngu rædd við stofnunina,“ segir Erla.
Áður höfðu ræningjarnir læst verði hans inni í
útihúsi. Vörðunum tókst að komast út og komu Ársæli
til hjálpar. Hann var síðan fluttur til höfuðborgarinn-

¥ -!,!6¥ RS¾LL +RISTËFER RS¾LSSON VAR Å -ALAVÅ ¹ VEGUM

¶RËUNARSAMVINNUSTOFNUNAR ¥SLANDS

ar Lílongve þar sem honum var veitt áfallahjálp.
Fjórir til fimm íslenskir starfsmenn hafa að jafnaði
búið við Malavívatn og hafa þeir allir verið fluttir
tímabundið burt af svæðinu á meðan málið verður
upplýst. Þá hefur skrifstofu Þróunarsamvinnustofnunarinnar þar verið lokað tímabundið.
SH

¥2!. !0 Mahmoud Ahmadinejad
Íransforseti segir ekki koma til
greina að gera hlé á kjarnorkuáætlun landsins. Það væri ekkert
annað en uppgjöf gagnvart
óvinum landsins sem vilja hindra
Íran í að verða áhrifamikið ríki í
heiminum.
Þetta sagði Ahmadinejad í gær,
daginn eftir að Alþjóðakjarnorkustofnunin birti skýrslu sína um
Íran, þar sem fram kemur að
Íranar hafi stóreflt kjarnorkuvinnslu þvert ofan í kröfur
Sameinuðu þjóðanna um að hætta
henni. Eftir helgi er fyrirhugaður
fundur Írana og Bandaríkjamanna
í Írak.
GB

Byrgismáli vísað til
frekari rannsóknar

Elías Mar látinn
Elías Mar rithöfundur lést að
heimili sínu sl. miðvikudag.
Elías Mar fæddist 22. júlí
árið 1924 í Reykjavík. Hann
stundaði nám í
Kennaraskólanum og sótti
bókmenntafyrirlestra í
Danmörku og
Bretlandi um
tveggja vetra
skeið. Að námi
loknu starfaði
%,¥!3 -!2
hann sem
blaðamaður, þýðandi og
prófarkalesari samhliða
ritstörfum.
Meðal skáldsagna hans eru
Vögguvísa (1950) og Sóleyjarsaga (1954) auk fjölda
smásagna, ljóða og greina.
Elías Mar var einn stofnenda Rithöfundasambands
Íslands 1974 og Finnlandsvinafélagsins Suomi 1949.

Ríkissaksóknari hefur vísað þeim hluta Byrgismálsins sem snýr að meintum kynferðisbrotum Guðmundar Jónssonar gegn skjólstæðingum sínum aftur til sýslumanns til frekari rannsókna. „Mörg atriði sem þarf að skoða,“ segir saksóknari.

2ÅKIÈ GEGN OLÅUFÁLÎGUNUM

Krafa ríkisins
ekki tilbúin enn
$«-3-, Krafa ríkisins á hendur

olíufélögunum, vegna samráðs
félaganna á árunum 1993 til og
með meirihluta ársins 2001, er
ekki enn tilbúin. Ríkið óskaði eftir
viðurkenningu félaganna á
bótskyldu í ágúst í fyrra en
olíufélögin féllust ekki á að
viðurkenna bótaskylduna. Í
kjölfarið var tekin ákvörðun um að
fara með málið fyrir dómstóla, en
Vilhjálmur H. Vilhjálmsson
hæstaréttarlögmaður fer með
málið fyrir hönd ríkisins.
Óljóst er hversu há krafa
ríkisins verður en búast má við því
að hún nemi hundruðum milljóna
króna. Stærstu viðskiptavinir
olíufélaganna á vegum ríkisins á
fyrrnefndu tímabili voru Landhelgisgæslan, Vegagerðin og
lögreglan.
MH

$«-3-,
Kynferðisbrotahluta
Byrgismálsins svokallaða hefur
verið vísað frá ríkissaksóknaraembættinu aftur til Sýslumannsembættisins á Selfossi til frekari
rannsóknar. Átta konur, allar fyrrverandi
vistmenn
Byrgisins,
kærðu forstöðumanninn Guðmund
Jónsson fyrir kynferðislega misnotkun.
Saksóknari telur að ýmislegt
þurfi að rannsaka betur áður en
hægt er að ákveða hvort kærur á
hendur Guðmundi leiða til ákæru,
eða hvort þær verða felldar niður.
Sigríður J. Friðjónsdóttir saksóknari vill ekki gefa upp hvaða atriði
um ræðir, en sagði að þau væru þó
nokkur. „Þetta eru náttúrlega átta
mál, þannig að það geta verið nokkur atriði í hverju máli.“ Sigríður
segir ekkert óeðlilegt við þetta.
„Við endursendum málin mjög oft
til frekari rannsókna,“ segir hún.
„Okkur ber að sjá til þess að það
komi allt fram.“ Sigríður segist
búast við að rannsóknin taki einhverjar vikur að minnsta kosti.
„Það eru mörg atriði sem þarf að
skoða og taka skýrslur af mörgum.
Þetta er heilmikil vinna.“
Kærendur eru eins og áður segir
átta, og er hver kæra rannsökuð
sem einstakt mál, en málið verður
rekið sem heild í dómskerfinu,
komi til þess.
Þá er saksóknari efnahagsbrota
með til meðferðar svarta skýrslu
Ríkisendurskoðunar sem gefur til
kynna stórfellda óráðsíu á fjármálum Byrgisins á árunum 2005
til 2006, þar á meðal meint fjársvik
Guðmundar gegn skjólstæðingum
Byrgisins.

C>HH6CC6K6G6'#*('¹
CÅh`g#%*#%+"7Z^ch`^eijg":`^cc.Äh#`b#

%#"
%
%
#
%
(#'+

KZgÂ

CDI6Á>G7ÏA6G
De^Â/B{c#&%/%%"&-/%%!Äg^#"[h#./%%"&-/%%!aVj#&'/%%"&+/%%#Hb^/*'*-%'%

ELSKIR HERMENN GERÈU SKURK ¹ 6ESTUR
BAKKANUM Å G¾R
&2¡44!",!¨)¨!0

¥SRAELAR ¹ 6ESTURBAKKANUM

Handtóku tugi
Hamas-manna
.!",53 !0 Ísraelski herinn

3µ3,5-!..3%-"44)¨  3%,&/33) 4ALIÈ ER AÈ FREKARI RANNSËKN SÕSLUMANNSINS ¹
3ELFOSSI TAKI AÈ MINNSTA KOSTI NOKKRAR VIKUR
&2¡44!",!¨)¨'6!

Byrgismálið svokallaða hófst í
desember síðastliðnum þegar
fréttaskýringaþátturinn Kompás á
Stöð 2 sagði frá ásökunum nokkurra fyrrverandi skjólstæðinga
Guðmundar um að hann hefði notfært sér bágt ástand þeirra til að
misnota konurnar kynferðislega
og féfletta þær. Fyrsta kæran á
hendur honum var lögð fram daginn eftir að þátturinn var sýndur. Í
kjölfarið komu í ljós miklar brotalamir á fjárhagslegum rekstri
Byrgisins, auk þess sem talið er að
konur hafi orðið þungaðar eftir
starfsmenn á meðan þær dvöldu
þar.
Byrginu var lokað vegna málsins og hröktust nokkrir af fyrrver-

handtók meira en 30 háttsetta
Hamasliða í gær, þar á meðal einn
ráðherra í þjóðstjórn Palestínu.
Einnig gerði ísraelski herinn
nokkrar loftárásir á Gazasvæðinu, og beindust þær gegn
þjálfunarbúðum og bækistöðvum
Hamas-samtakanna.
Mahmoud Abbas, forseti
stjórnarinnar, fordæmdi handtökurnar og Hamas-liðar hótuðu
hefndarárásum.
Amir Peretz, varnarmálaráðherra Ísraels, sagði handtökurnar
hafa þann tilgang að einangra
Hamas. „Handtökur eru betri en
skotárásir,“ sagði hann.
GB
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"ÅLVELTA ¹ &JARÈARHEIÈI
"ÅLL MEÈ FIMM FARÖEGUM VALT ¹ &JARÈ
ARHEIÈI Å FYRRINËTT &ËLKIÈ VAR FLUTT ¹
SJÒKRAHÒSIÈ ¹ 3EYÈISFIRÈI MEÈ LÎG
REGLUBÅLUM OG SJÒKRABÅLUM -EIÈSL
FËLKSINS ERU TALIN MINNIH¹TTAR EN MIK
ILL KRAPI OG SNJËR VAR ¹ VEGINUM
'5¨-5.$52 *«.33/.

andi vistmönnum milli stofnana á
eftir. Sumir munu enn vera á götunni. Auk þess var lögbýlisumsókn
Guðmundar vegna sumarbústaðalands í Grímsnesi hafnað vegna
málsins.
STIGUR FRETTABLADIDIS

¶R¹ÈLAUSUM NETTENGINGUM ER L¾ST MEÈ ÒRELTUM L¹S
7ÏAA96<H>CH
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Lykilorð fundið á
nokkrum mínútum

$«-3-,
3KALLAÈI MANN Å ANDLITIÈ
4¾PLEGA TVÅTUGUR MAÈUR HEFUR VERIÈ
D¾MDUR Å TVEGGJA M¹NAÈA SKILORÈS
BUNDIÈ FANGELSI FYRIR AÈ HAFA SKALLAÈ
SAUTJ¹N ¹RA PILT Å ANDLITIÈ Å MAÅ Å FYRRA
ÖANNIG AÈ PILTURINN NEFBROTNAÈI OG
KVARNAÈIST ÒR TÎNN HANS (ANN ÖARF
JAFNFRAMT AÈ GREIÈA  ÖÒSUND KRËN
UR Å B¾TUR

-AÈUR Å G¾SLUVARÈHALD

Skildi eftir öxi
sína í hurðinni

4+.) Læsing á þráðlausum net-

$«-3-, Hæstiréttur staðfesti í

tengingum Símans og Vodafone er
úrelt og verður auðveldlega brotin
upp. Hver sem skilur einfaldar leiðbeiningar og kann að hala niður
forritum getur fundið lykilorðið á
nokkrum mínútum og komist inn á
þráðlaust net í nágrenninu.
Öryggisstaðallinn sem um ræðir
kallast WEP, og þarf eigandi tengingarinnar að slá inn lykilorð til að
geta notað þráðlausa netið.
Brjótist einhver inn á þráðlausa
nettengingu getur hann halað niður
að vild í gegnum tenginguna. Nái
hann í ólöglegt efni, svo sem barnaklám, lítur út fyrir að eigandi tengingarinnar hafi gert það. Hann þarf
þá að sýna fram á sakleysi sitt.
„Það er á ábyrgð hvers og eins að
ekki sé verið að nota tengingar í

gær að maður nokkur skuli sæta
gæsluvarðhaldi til mánaðarloka.
Maðurinn hefur viðurkennt að
hafa farið vopnaður öxi ásamt
tveimur mönnum inn á heimili
manns, sem hann telur að skuldi
sér peninga.
Meintur skuldari var ekki
heima, en sambýliskona hans
segir að mennirnir hafi brotið allt
og bramlað og verið ógnandi.
Skemmdu þeir meðal annars
tölvu, sjónvarp og borðstofuborð.
Maðurinn, sem gæsluvarðhaldi
sætir, hafi þá rekið öxi sína á kaf í
forstofuhurðina og skilið hana
þar eftir.
Áður hafði maðurinn veist að
meintum skuldara í Kringlunni og
barið hann í andlitið.
KËÖ

«"/¨).. '%3452 -EÈ EINFÎLDUM

LEIÈBEININGUM ER H¾GT AÈ BRJËTAST INN ¹
N¹L¾G ÖR¹ÈLAUS NET

leyfisleysi,“ segir Hrannar Pétursson, forstöðumaður almannatengsla
hjá Vodafone. „Við bendum fólki á
að fylgjast með því að enginn sé að
nota kerfið þeirra.“ Spurður hvort
viðeigandi sé að nota svo óöruggt
kerfi til að læsa þráðlausum tengingum segir Hrannar WEP-læsingu
algengasta staðalinn á Íslandi. „Notendur geta síðan sett netið upp á
öruggari hátt ef þeir vilja.“
SÖS
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Öll sumarblómin okkar
eru ræktuð og hert hjá
íslenskum ræktendum.
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-eingöngu viðurkenn

KOMIÐ
Forræktaðar
grænmetisplöntur

GÓÐ RÁÐ

GARÐHEIMA:

Það borgar sig að vökva vel á vorin!
Athugið að grænmetisfræ sem sáð er beint
í beð mega ekki þorna!
Plönturnar í garðinum eru mun þolnari í
vorkulinu þegar þær hafa náð upp góðum
vökva.

heimur heillandi hluta og hugmynda
Stekkjarbakka 6 - Sími 540 3300 - www.gardheimar.is
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Ríkið sýknað í
hæstarétti
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sem kemur við sögu Barnahúss er undir átján ára
aldri, að sögn Braga Guðbrandssonar, forstjóra
Barnaverndarstofu.
Í ársskýrslu Stígamóta segir að tölur um
gerendur sýni að það sé næsta algengt að ungir
piltar beiti sér yngri börn kynferðisofbeldi. Árið
2006 voru 59 af 365 gerendum sem skráðir voru
hjá Stígamótum yngri en átján ára. Guðrún
Jónsdóttir, talskona Stígamóta, segir vert að benda
á að ekki sé um saklausa leiki barna að ræða
heldur ógnandi og meiðandi ofbeldi. Tveir piltanna
hafi verið sagðir sekir um nauðgun.
Bragi segist hafa orðið var við fjölgun meðal
ungra gerenda á síðustu árum. Hann telur ekki
ólíklegt að vaxandi klámvæðing kunni að vera
hluti af skýringunni. „Barnaverndarstofa hefur á
undanförnum árum lagt fram tillögur til félags-

"2!')
'5¨"2!.$33/.

'5¨2².
*«.3$«44)2

málaráðherra um meðferð fyrir unga gerendur en
því miður hafa þær ekki náð fram að ganga. Við
höfum fylgst mjög grannt með þessari þróun og
teljum að nú sé svo komið að allt að þrjátíu ungir
einstaklingar þurfi á meðferð að halda á ári vegna
kynferðisbrota sem þeir hafa gerst sekir um,“
segir Bragi Guðbrandsson.
KDK

$«-3-, Hæstiréttur staðfesti í
gær dóm héraðsdóms í máli
Öryrkjabandalagsins á hendur
íslenska ríkinu og sýknaði ríkið.
Öryrkjabandalagið hafði krafist
viðurkenningar á samkomulagi við
ríkið um tvöföldun grunnörorkulífeyris þeirra sem metnir eru 75
prósent öryrkjar eða meira.
Þá krafðist Öryrkjabandalagið
viðurkenningar á því að íslenska
ríkinu bæri að greiða sérhverjum
öryrkja nánar tilgreindar skaðabætur í samræmi við ofangreinda
kröfu. Í dómi Hæstaréttar kom
fram að ekki þótti sannað að
Öryrkjabandalagið hefði komist að
slíku samkomulagi við ríkið.
LBB

Ný ríkisstjórn tekin við
Stjórnarskipti urðu á landinu í gær þegar stjórn Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar tók við af stjórn Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks. Nýir ráðherrar tóku við lyklum að ráðuneytum sínum seinnipart dags.
34*«2.-, Ný ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og
&25-2!..3«+. (!&). !ÈAL¹HERSLA

VERÈUR LÎGÈ ¹ AÈ KOMAST AÈ ÖVÅ HVAÈ OLLI
VÁLARBILUNINNI

&LUGSLYS ¹ 2EYKJAVÅKURFLUGVELLI

Aðalhjól gaf sig
í lendingu
3,93 Tveggja hreyfla einkaflugvél

á leið frá Grænlandi hlekktist á í
lendingu og hafnaði utan flugbrautar á Reykjavíkurflugvelli á
miðvikudagskvöld. Tveir
flugmenn, sem voru einir um
borð, sluppu ómeiddir.
„Þegar vélin gerði sig líklega til
lendingar sá ég að annar hreyfillinn var stopp,“ segir Þórir
Steinarsson, varðstjóri hjá
slökkviliði höfuðborgarsvæðisins,
sem varð vitni að atvikinu.
Við lendingu brotnaði annað
afturhjólið og því lagðist flugvélin á hliðina og beygði þar með út
af brautinni.
Þorkell Ágústsson hjá Rannsóknarnefnd flugslysa segir
atvikið flokkað sem flugslys. LBB

Samfylkingar tók við völdum í gær á ríkisráðsfundi á Bessastöðum. Fyrr um daginn sat
fráfarandi ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og
Framsóknarflokks sinn síðasta ríkisráðsfund á
Bessastöðum. Ákveðið hefur verið að Alþingi
komi saman fimmtudaginn 31. maí.
Sjö ráðherrar af tólf hurfu í gær úr embætti,
en fimm ráðherrar Sjálfstæðisflokks halda
áfram í sínum ráðuneytum. Aðeins einn
ráðherra Sjálfstæðisflokks, Sturla Böðvarsson,
lætur af ráðherraembætti. Hann verður forseti
Alþingis þegar þing kemur saman.
Ráðherrar í fráfarandi ríkisstjórn snæddu
ásamt mökum hádegisverð í boði forseta
Íslands á Bessastöðum að loknum fyrri
ríkisráðsfundi dagsins. Fráfarandi ráðherrar
Framsóknarflokksins mættu svo nýjum
ráðherrum Samfylkingarinnar í dyrunum á
Bessastöðum þegar samfylkingarfólk var á leið
til síðari ríkisráðsfundarins.
Að loknum ríkisráðsfundinum héldu nýbakaðir ráðherrar í ráðuneyti sín, þar sem þeir hittu
fráfarandi ráðherra og tóku við lyklavöldum í
ráðuneytunum.
BRJANN FRETTABLADIDIS

.µ 34*«2. .Õ RÅKISSTJËRN 3J¹LFST¾ÈISFLOKKS OG 3AMFYLKINGAR TËK TIL STARFA ¹ RÅKISR¹ÈSFUNDI ¹ "ESSASTÎÈUM KLUKKAN

TVÎ Å G¾R

,®'2%',5&2¡44)2
4EKINN UNDIR ¹HRIFUM LYFJA
+ARLMAÈUR ¹ FIMMTUGSALDRI VAR TEKINN
FYRIR AÈ AKA UNDIR ¹HRIFUM LYFJA RÁTT
FYRIR MIÈN¾TTI ¹ MIÈVIKUDAG ,ÎGREGLU
BARST TILKYNNING UM EINKENNILEGT AKST
URSLAG MANNSINS OG VAR HANN STÎÈV
AÈUR ¹ 6ESTURLANDSVEGI VIÈ 3KIPANES

&2¡44!",!¨)¨'6!

3¥¨!34) &5.$52).. &R¹FARANDI RÅKISSTJËRN HITTIST Å SÅÈ
ASTA SKIPTI ¹ RÅKISR¹ÈSFUNDI ¹ "ESSASTÎÈUM Å G¾RMORG
UN &IMM R¹ÈHERRAR AF TËLF HALDA R¹ÈHERRADËMI Å NÕRRI
RÅKISSTJËRN
&2¡44!",!¨)¨'6!

"ÅLBELTANOTKUN ¹BËTAVANT
,ÎGREGLAN ¹ HÎFUÈBORGARSV¾ÈINU
STÎÈVAÈI ¹TJ¹N ÎKUMENN ¹ ÖRIÈJUDAG
SEM NOTUÈU EKKI ÎRYGGISBELTI ,ÎG
REGLAN FJARL¾GÈI EINNIG TËLF SKR¹NINGAR
NÒMER AF ËTRYGGÈUM ÎKUT¾KJUM

.µ2 -!¨52 3TURLA "ÎÈVARSSON AFHENTI +RISTJ¹NI , -ÎLL
ER NÕJUM SAMGÎNGUR¹ÈHERRA LYKLANA AÈ SAMGÎNGU
R¹ÈUNEYTINU Å G¾R
&2¡44!",!¨)¨!.4/.

+6)44!¨ &92)2 +/-5.! )NGIBJÎRG 3ËLRÒN 'ÅSLADËTTIR

RITAÈI NAFN SITT Å GESTABËKINA ¹ "ESSASTÎÈUM Å G¾R
EINS OG AÈRIR GESTIR
&2¡44!",!¨)¨'6!

4¥-) *«(®..5 +/-).. *ËHANNA 3IGURÈARDËTTIR TËK
VIÈ LYKLAVÎLDUNUM Å FÁLAGSM¹LAR¹ÈUNEYTINU AF -AGNÒSI
3TEF¹NSSYNI EFTIR AÈ NÕ RÅKISSTJËRN TËK VIÈ VÎLDUM Å G¾R
-AGNÒS AFHENTI *ËHÎNNU JAFNFRAMT ANNAN LYKIL SEM
HANN SAGÈI LYKIL AÈ VELFERÈ ALLRA SKJËLST¾ÈINGA R¹ÈU
NEYTISINS
&2¡44!",!¨)¨!.4/.
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Ertu sátt(ur) við stjórnarsáttmálann?
3EGÈU SKOÈUN ÖÅNA ¹ VISIRIS

Fréttablaðið er langvinsælast

Árnesdrengir fyrirferðarmiklir

&*®,-)¨,!2 Fréttablaðið heldur
yfirburðastöðu sinni á íslenskum
dagblaðamarkaði. Frá 1. mars til
30. apríl mældist meðallestur landsmanna á hvert tölublað um 65,2
prósent. Þetta er svipaður árangur
og mældist í síðustu könnun, sem
framkvæmd var í janúar og febrúar, en þá lásu 65,1 prósent Íslendinga Fréttablaðið.
Lestur Morgunblaðsins og Blaðsins helst einnig svipaður milli kannana. Morgunblaðslestur fer úr 43,6
prósentum niður í 43 prósent, en
lestur Blaðsins minnkar úr 38,3
prósentum niður í 38,2.
Langt á eftir hinum dagblöðunum kemur svo DV. Það mælist með

www.oryggi.is
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einungis 5,1 prósent meðallestur á
tímabilinu.
Sé litið til lesenda á aldrinum 18
til 49 ára er yfirburðastaða Frétta-

blaðsins enn greinilegri. Meðallestur á tölublað í þeim hópi mældist
66,7 prósent hjá Fréttablaðinu, en
34,99 prósent hjá Morgunblaði.
Lestur Fréttablaðs umfram Morgunblað er því 91 prósent. Það þýðir
að í þessum hópi lesa nærri tvöfalt
fleiri Fréttablaðið en Mogga.
Í sama aldurshópi er Blaðið með
34,27 prósenta lestur og er umframlestur Fréttablaðs því 95 prósent.
DV mælist svo með 4,78 prósenta
meðallestur í þessum hópi og telst
umframlestur Fréttablaðs á DV því
lítil 1.295 prósent.
Niðurstöður könnunarinnar eru
byggðar á svörum 2.471 manns á
aldrinum 12 til 80 ára.
KËÖ

N /LÅUBRUNI Å .OREGI
-IKILL FJÎLDI FËLKS KOM
AÈ SLÎKKVISTARFINU SEM
GEKK GREIÈLEGA FYRIR SIG
3T¾RSTA OLÅUHREINSI
STÎÈ .OREGS ER STAÈ
SETT HINUM MEGIN VIÈ
FJÎRÈINN OG ÖAÈAN VORU
SLÎKKVILIÈSB¹TAR SEND
IR TIL AÈ AÈSTOÈA VIÈ AÈ
SLÎKKVA ELDINN %INN
IG KOMU SLÎKKVLIÈIS
MENN OG SLÎKKVLIÈSBÅL
AR FR¹ SLÎKKVILIÈI "JÎRG
VINJAR ,IÈSAUKI BARST
FR¹ SLÎKKVILIÈUM %IVIND
VIK "REKKE 'ULEN AUK
ÖESS AÈ  BJÎRGUNAR
SVEITARLIÈAR VORU KALL
AÈIR TIL

$«-3-, Aðalmeðferð hófst í gær
í máli tíu manns sem ákærð eru
fyrir langa afbrotahrinu sem hófst
í júlí í fyrra og náði fram í janúar.
Ákæran er í sjötíu liðum.
Þrír þeirra, Sigurbjörn Adam
Baldvinsson, Davíð Þór Gunnarsson og Jón Einar Randversson,
tengjast flestum afbrotunum, en
þeir voru hluti af svonefndu
Árnesgengi, sem hlaut í febrúar
dóm fyrir aðra langa afbrotahrinu.
Fjórði maðurinn, Ívar Aron Hill
Ævarsson, er einnig fyrirferðarmikill í ákærunum, og á talsverðan sakaferil að baki. Hann var til
dæmis ákærður nýlega fyrir rán
og líkamsárás.
SH

/LÅUTANKARNIR TILHEYRA STARFSEMI 6EST 4ANK
SEM ER MËTTÎKUSTÎÈ FYRIR MENGAÈAN ÒR
GANG FR¹ OLÅUBORUNUM Å .ORÈURSJË OG
SKIPUM
4JËN VEGNA BRUNANS ER AÈ MINNSTA KOSTI
 MILLJËNIR NORSKRA KRËNA SEM SAM
SVARAR UM   MILLJËNUM ÅSLENSKRA
KRËNA AÈ ÖVÅ ER STJËRNARFORMAÈUR 6EST
4ANK 4ROND %MBLEM GREINDI "ERGENS 4I
DENDE FR¹

"%2'%.

Gífurlegur kraftur
Stórbruni varð í olíutönkum skammt frá Björgvin í Noregi í kjölfar sprengingar. Kraftur sprengingarinnar var slíkur að 155.000 tonna olíuflutningaskip í 50
metra fjarlægð nötraði. Tíu manns voru fluttir á sjúkrahús með reykeitrun.
ÍSLENSKA / SIA.IS / LYF 37559 05/07

./2%'52 Stórbruni varð í olíutönkum móttökustöðv-

30% afsláttur
af Vega vítamínum

Acidophilus Bifidus + FOS

Milk Thistle DETOX

Mjólkursýrugerlar, góðir fyrir meltinguna.

Hreinsaðu líkamann að innan.

Champignon DETOX + FOS og Spirulina

Psyllium Husk Fibre

Hreinsaðu líkamann að innan
- minnkar óæskilega lykt.

Rúmmálsaukandi, gott fyrir
meltinguna.

www.lyfja.is

ar fyrir mengaðan úrgang við Sløvåg í Noregi í
gærmorgun þegar að geysiöflug sprenging varð í
einum tankanna. Tíu manns, flestir slökkvliðismenn,

- Lifið heil

INNRITUN

"!2)34 6)¨ %,$).. +RAFTUR SPRENGINGARINNAR VAR SLÅKUR AÈ

 TONNA OLÅUFLUTNINGASKIP +AREN +NUTSEN SKALF OG
NÎTRAÈI Å  METRA FJARL¾GÈ
,*«3-9.$3#!.0)8

voru fluttir á sjúkrahús með reykeitrun.
Eldtungurnar stóðu 50 til 60 metra upp í loftið og
þykkan svartan reyk lagði frá eldinum að því er
Norvald Hiuge, skipstjóri á olíuflutningaskipinu
Karen Knutsen sem var í 50 metra fjarlægð frá
olíutönkunum, sagði í samtali við Fréttablaðið.
Hiuge sagði að kraftur sprengingarinnar hefði verið
gífurlegur og að skipið, sem er 155.000 tonn, hafi
nötrað. „Stykki úr tönkunum þeyttust yfir stórt
svæði en ekkert þeirra lenti á skipinu. Við sáum fólk
hlaupa burt frá tönkunum og svæðið var síðan
rýmt.“
Skipið, sem var í móttökustöðinni vegna viðgerða,
var flutt með dráttarbát yfir til olíuhreinsunarstöðvar Statoil sem staðsett er hinum megin við fjörðinn.
Eldurinn braust út klukkan tíu um morguninn og
slökkviliðsmönnum tókst að ráða niðurlögum hans
rúmum tveimur tímum síðar eftir umfangsmikið
slökkvistarf. Eldur braust út að nýju klukkan fjögur
en skömmu síðar tókst að slökkva hann. Tveir
tankar, sem innihéldu saltsýru og eldfimt botnfall,
urðu eldinum að bráð að sögn aðalslökkviliðsstjórans í Björgvin, Jan Ove Brakstad og Bergens
Tindende greindi frá.
SDG FRETTABLADIDIS

3KÕRSLA UM HVALVEIÈAR OG VIÈSKIPTAHAGSMUNI ¥SLENDINGA

6EIÈAR KOSTUÈU  MILLJËNIR
3*6!2²46%'52 Hvalveiðar í vísindaskyni og kostnað-

Umsóknarfrestur
í grunnnám
er til 5. júní
ÍSLENSKA / SIA.IS / HSK 37591 05/07

Allt sem þú vilt vita og rafrænar umsóknir á www.hi.is

www.hi.is

ur þeim tengdum kostuðu íslenska ríkið um 750
milljónir króna frá árinu 1990 til 2006, að mati
Þorsteins Siglaugssonar hagfræðings.
Þorsteinn skrifaði skýrslu þessa efnis fyrir
Náttúruverndarsamtök Íslands og International Fund
for Animal Welfare. Hann segir skýrsluna sýna að
sterk rök séu fyrir þeim áhyggjum sem hagsmunaaðilar hafa af áhrifum hvalveiða í atvinnuskyni. „Þótt
vísindaveiðarnar hafi haft einhver áhrif voru þau
ekki umtalsverð. Afbókanir ferðamanna urðu til
dæmis ekki miklar,“ segir Þorsteinn.
Hins vegar gætu hvalveiðar í atvinnuskyni ollið
meiri skaða. „Vísindaveiðar eru innan ramma
Alþjóðahvalveiðiráðsins og þær má réttlæta með
vísindalegum rökum en hinar eru álitnar ósjálfbærar
og það er ekki til markaður fyrir vöruna. Þær eru að
auki í andstöðu við alþjóðasamþykktir þannig að það

(6!,52 ¶ORSTEINN TELUR EKKI AÈ HVALVEIÈAR GETI SKILAÈ HAGNAÈI
SEM VEGI ¹ MËTI ÖEIM SKAÈA SEM VEIÈARNAR KUNNI AÈ HAFA ¹
ÒTFLUTNINGSGREINARNAR
./2$)#0(/4/3!&0

horfir allt öðruvísi við,“ segir hann. Mjög ólíklegt sé
að efnahagslegur ávinningur af hvalveiðunum geti
vegið á móti þeim skaða sem útflutningsgreinar geti
orðið fyrir.
KËÖ

6%)345 36!2)¨
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-AÈUR SEM ÖRÎNGVAÈI  ¹RA STÒLKU TIL KYNFERÈISMAKA Å  M¹NAÈA FANGELSI

$ËMUR YFIR BARNANÅÈINGI MILDAÈUR
$«-3-, Hæstiréttur hefur mild-

 Hver er nýr formaður Framsóknarflokksins?

 Hverjir eru tengdafeðgarnir
sem setjast nú á þing?
 Hver skoraði bæði mörk AC
Milan þegar liðið bar sigurorð
af Liverpool og varð Evrópumeistari?
36®2). %25  3¥¨5 

að dóm yfir rúmlega þrítugum
manni, Adam Baranowski, sem
þröngvaði þrettán ára gamalli
stúlku til kynferðismaka við sig í
janúar 2005. Héraðsdómur Suðurlands dæmdi manninn í átján mánaða óskilorðsbundið fangelsi í
desember, en Hæstiréttur hefur
mildað dóminn í fimmtán mánuði.
Misnotkunin átti sér stað í herbergi á gistiheimili, þar sem stúlkan horfði á sjónvarpið ásamt kærasta sínum, vini hans og þeim
dæmda. Þegar þau voru skilin
eftir ein í herberginu hélt maðurinn að henni sterku áfengi og fékk
hana til að drekka það þannig að

(34)2¡4452 -AÈURINN NEITAÈI SÎK
(ANN VAR D¾MDUR Å ¹TJ¹N M¹NAÈA
FANGELSI Å HÁRAÈI

hún fann fyrir ölvunaráhrifum.
Hann hóf þá að klæða hana úr fötunum og hækkaði í sjónvarpinu til
að ekki heyrðist í henni.

Stúlkan reyndi að komast undan
en hann hélt henni niðri, kyssti
hana á munninn, brjóst og kynfæri, setti fingur upp í leggöng
hennar og lét hana snerta getnaðarlim sinn. Maðurinn neitaði sök.
Hann var einnig sakfelldur fyrir
að hafa veitt stúlkunni áfengi, þar
sem hún var undir lögaldri. Þá var
hann dæmdur til að greiða stúlkunni 700 þúsund krónur í miskabætur, en héraðsdómur dæmdi
hann til greiðslu 900 þúsund
króna.
Málið dæmdu Gunnlaugur Claessen, Árni Kolbeinsson, Garðar
Gíslason, Hrafn Bragason og
Markús Sigurbjörnsson.
SH

6AR SKILINN EFTIR EINN Å BÅLNUM

Fjögurra ára
ók á tvo bíla
,®'2%',5-, Fjögurra ára

drengur ók á tvo bíla á höfuðborgarsvæðinu á þriðjudaginn.
Móðir drengsins hafði skroppið
frá og skilið hann einan eftir í
bílnum sem var í gangi á bílastæði.
Á meðan móðirin var í burtu
fiktaði barnið í búnaði bílsins með
þeim afleiðingum að hann rann af
stað og rakst á tvo kyrrstæða bíla.
Drenginn sakaði ekki og skemmdir
á bílunum voru minni háttar.
Guðbrandur Sigurðsson,
aðalvarðstjóri umferðardeildar,
segir að lögreglan verði oft vör við
að börn séu skilin eftir í bílum í
gangi, en slíkt sé oftast gert í hugsunarleysi.
LBB

LÍFEINDAFRÆÐI
LÆKNADEILD

'5¨.) 4( *«(!..%33/. b¶ËTT ÖAÈ SÁ AUÈVITAÈ ENN ÖANNIG T¾KNILEGA SÁÈ AÈ RÅKIS

Viltu verða lífeindafræðingur?
Þú getur orðið það í Háskóla Íslands

ÍSLENSKA / SIA.IS / HSK 37587 05/07

Lífeindafræðingar hljóta menntun sína í Geisla- og lífeindafræðiskor
Læknadeildar Háskóla Íslands. Lífeindafræðingar starfa á rannsóknastofum heilbrigðistofnana og annars staðar þar sem rannsóknir í lífog læknavísindum eru stundaðar. Lífeindafræði er fjölbreytt grein
sem gefur mikla möguleika á spennandi störfum og framhaldsmenntun
víða um heim. Sjá nánar á www.laeknadeild.hi.is

Umsóknarfrestur um nám við Háskóla Íslands
veturinn 2007– 2008 er til 5. júní.
Sjá nánar á www.hi.is

www.hi.is

NJÓTTU LÍFSINS ÁN SÍGARETTUNNAR
PRÓFAÐU NICOTINELL NIKÓTÍNTYGGIGÚMMÍIÐ.
SAMA GÓÐA BRAGÐIÐ, NÚ Í NÝJUM PAKKNINGUM.
FÆST MEÐ ÁVAXTA-, MINTU-, LAKKRÍS- OG NIKÓTÍNBRAGÐI.
Nicotinell nikótínlyf fást án lyfseðils og eru notuð sem hjálparefni til þess að hætta eða draga úr reykingum. Til að ná sem bestum árangri skal ávalt fylgja leiðbeiningum í
fylgiseðlinum með lyfinu. Skammtar eru einstaklingsbundnir og eru ákvarðaðir eftir því hversu mikið er reykt, en þeir mega þó aldrei vera stærri en 25 stykki á dag. Leita skal til
læknis eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum. Þeir sem fengið hafa ofnæmi fyrir nikótíni eða öðrum innihaldsefnum lyfsins, fengið hjartaáfall nýlega, óstöðuga eða
versnandi hjartaöng, alvarlega hjartsláttaróreglu eða heilablóðfall nýlega eiga ekki að nota Nicotinell nikótínlyf. Börn undir 15 ára aldri, þungaðar konur og konur með barn á
brjósti skulu ekki nota lyfið nema að læknisráði. Lesið allan fylgiseðilinn áður en byrjað er að nota lyfið. Markaðsleyfishafi: Novartis Healthcare. Umboð á Íslandi: Artasan,
Kirkjulundi 17, 210 Garðabæ.

STJËRNIN GETI SETIÈ MEÈ  ÖINGMENN Ö¹ HAFA R¹ÈAMENN KOMIST AÈ ÖEIRRI NIÈURSTÎÈU
NÒNA ÖRJÒ SKIPTI Å RÎÈ AÈ ÖAÈ DUGI EKKI Å RAUNm
&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

Eins manns
meirihluti er
of ótraustur
Óstýrilátir þingmenn og vandi við atkvæðagreiðslur vegna fjarvista þingmanna gerir það að verkum
að ríkisstjórnir með eins manns meirihluta heyra
líklega sögunni til. Eins manns meirihluti er of
ótraustur segir Guðni Th. Jóhannesson.
34*«2.-, Naumur meirihluti 32
þingmanna af 63 er vart starfhæfur meirihluti lengur, að mati
Guðna Th. Jóhannessonar, sagnfræðings og lektors við Háskólann
í Reykjavík. Hann segir óstýriláta
þingmenn og fjarvistir þingmanna
meirihlutans helstu ástæðurnar
fyrir því að stjórnmálaleiðtogar
forðist nú að mynda stjórnir með
eins manns meirihluta.
Guðni fjallaði um stjórnarskiptin í gær í sögulegu ljósi í fyrirlestri á vegum Félags stjórnmálafræðinga í Háskóla Íslands í gær.
Hann talaði meðal annars um
aðdraganda samstarfs Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar, en um
tíma virtist sem Sjálfstæðisflokkur og Framsóknarflokkur næðu að
halda stjórnarsamstarfinu áfram
með eins þingmanns meirihluta.
„Þótt það sé auðvitað enn þannig,
tæknilega séð, að ríkisstjórn geti
setið með 32 þingmenn, þá hafa
ráðamenn komist að þeirri niður-

stöðu núna þrjú skipti í röð að það
dugi ekki í raun,“ sagði Guðni eftir
fyrirlesturinn.
Hann segir hættuna við svo
tæpan meirihluta þá að einstakir
þingmenn geti verið óstýrlilátir,
og í raun haldið stjórnarsamstarfinu í gíslingu. Svo sé það einnig
vandamál að þingmenn séu svo
mikið á ferð og flugi að erfitt geti
reynst að skipuleggja atkvæðagreiðslur á Alþingi þannig að
meirihlutinn hafi örugglega fleiri
þingmenn í salnum en stjórnarandstaðan.
„Niðurstaðan er sú að þótt einhverjir tveir flokkar nái 32 manna
meirihluta í framtíðinni þá sé það
afar ólíklegt að menn telji það
vænlegan fyrsta kost. Menn komust að þeirri niðurstöðu, líkt og
núna, að eins manns meirihluti sé
afar ótraustur, og leita skuli allra
annarra leiða fyrst, áður en menn
sættast á þá niðurstöðu,“ segir
Guðni.
BRJANN FRETTABLADIDIS

6%.*!. !¨ &/23%4) &5.$) -%¨ ®,,53Ò ¹KVÎRÈUN «LAFS 2AGNARS 'RÅMSSONAR FORSETA ¥SLANDS AÈ BOÈA EKKI FOR
MENN ALLRA FLOKKA TIL FUNDAR ¹ÈUR EN HANN AFHENTI 'EIR ( (AARDE FORMANNI
3J¹LFST¾ÈISFLOKKSINS STJËRNARMYNDUNARUMBOÈIÈ VAKTI ATHYGLI
'UÈNI 4H *ËHANNESSON SAGNFR¾ÈINGUR BENTI Å FYRIRLESTRI SÅNUM Å G¾R ¹ AÈ
6IGDÅS &INNBOGADËTTIR FYRRUM FORSETI p SEM SAT RAUNAR FYRIRLESTUR 'UÈNA p
HAFI R¾TT VIÈ FORMENN ALLRA FLOKKA Å KJÎLFAR KOSNINGANA  ¶Ë HAFI 3J¹LF
ST¾ÈISFLOKKUR OG !LÖÕÈUFLOKKUR VERIÈ BÒNIR AÈ ¹KVEÈA AÈ TAKA UPP SAMSTARF
¹ ÖEIM TÅMAPUNKTI
b¶AÈ ERU ENGAR SKRIFAÈAR REGLUR TIL UM ÖETTA EN VENJAN HEFUR VERIÈ SÒ AÈ
FORSETINN KALLI LEIÈTOGA ALLRA FLOKKA ¹ SINN FUND m SEGIR 'UÈNI ¶AÈ SÁ UMHUGS
UNAREFNI HVORT FORMENN ANNARRA FLOKKA HAFI EKKI ÖANN RÁTT AÈ KOMA SÅNUM
SJËNARMIÈUM ¹ FRAMF¾RI VIÈ FORSETANN
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MEIRA Í LEIÐINNI
Vertu klár, fáðu þér Smart tvennu fyrir 1. júní og
þú eignast 3.000 Safnkortspunkta án fyrirhafnar

N1 ÞJÓNUSTUSTÖÐVAR

WWW.N1.IS

Með Smart tvennu N1, Safnkorti og Greiðslulykli, færðu bestu
hugsanlegu kjör hjá okkur. Smart tvenna veitir þér samtals
3 kr. afslátt af hverjum eldsneytislítra: 1 kr. í beinan afslátt auk
2 kr. í formi Safnkortspunkta. Hver Safnkortspunktur jafngildir 1 kr.
Sæktu um Smart tvennu á www.n1.is.
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2EYKJAVÅKURBORG VILL KOMA Å VEG FYRIR BRASK MEÈ LËÈIR FYRIR  ÅBÒÈIR Å ²LFARS¹RDAL

3MYGLVARNINGUR ¹ %SKIFIRÈI

Milljónagjald fyrir endursölu

Býsn af vodka
og sígarettum

3+)05,!'3-, Hátt gjald vegna

+,)&2!¨ %&4)2 "2!5¨"/,,5-

+EPPT VAR Å KLIFRI EFTIR BRAUÈBOLLUM
¹ HELJARMIKILLI BRAUÈBOLLUH¹TÅÈ SEM
HALDIN ER Å (ONG +ONG NÒ Å VIKUNNI
TIL HEIÈURS SJ¹VARGUÈI TAËISTA )LLIR
ANDAR ERU JAFNFRAMT HRAKTIR ¹ BRAUT
MEÈ H¹V¾RUM TRUMBUSL¾TTI AUK
ÖESS SEM ËPERUR ERU SÕNDAR OG FARIÈ
Å SKRÒÈGÎNGUR
&2¡44!",!¨)¨!0

endursölu lóða í Úlfarsárdal einkennir útboð á lóðum fyrir 388
íbúðir í hverfinu.
Til sölu eru 73 einbýlishúsalóðir, 27 parhúsalóðir, 11 raðhúsalóðir fyrir 45 íbúðir og fjórar lóðir
fyrir fjölbýlishús með samtals
216 íbúðum.
Lóðirnar eru boðnar á talsvert
lægra verði en verið hefur markaðsverð sambærilegra lóða. Til
að freista þess að tryggja að
aðeins þeir sæki um lóðir sem
hyggja raunverulega á búsetu í
Úlfarsárdal, en ætli ekki aðeins
að græða á endursölu lóðanna, er
ákvæði um viðbótargjald ofan á

²,&!232$!,52 3KJËLS¾LT SËLRÅKT OG
SJ¹LFB¾RT HVERFI Å SUÈURHLÅÈUM ²LFARS
FELLS
-9.$2%9+*!6¥+52"/2'

lóðarverðið sem kemur til
greiðslu sé lóðin seld innan sex
ára frá úthlutun.
Viðbótargjaldið er 6 milljónir
króna ofan á 11 milljóna króna
verð fyrir byggingarrétt á einbýl-

ishúsalóð. Fyrir raðhús og parhús
er gjaldið 4 milljónir króna á
hverja íbúð en byggingarréttur
undir þær kostar 7,5 milljónir.
Byggingarréttur fyrir hverja
íbúð í fjölbýlishúsi er á 4,5 milljónir króna og er viðbótargjaldið
þar 2 milljónir selji kaupandi
þeirrar íbúðar eign sína innan sex
ára.
Í kynningarefni framkvæmdasviðs Reykjavíkurborgar segir að
byggðin í Úlfarsárdal verði sólrík
og skjólsæl.
Umsóknarfrestur um lóðir er
til miðvikudagsins 13. júní. Dregið verður úr umsóknum sem uppfylla skilyrði.
GAR

,®'2%',5-, Lögreglan á

Eskifirði fann hátt í 200 karton af
L&M sígarettum og 28 vodkaflöskur aðfaranótt sunnudags við leit í
bíl. Í ljós kom að varningurinn
hafði verið keyptur um borð í
skipi í Norðfjarðarhöfn. Þegar það
kom til Eskifjarðar gengu
lögreglumenn ásamt tollvörðum
um borð og fundu þann sem selt
hafði varninginn. Hann var
sektaður um 4.700 dollara, eða
tæpar 300 þúsund krónur. Sá sem
keypti góssið má einnig eiga von á
hárri sekt. Jónas Vilhelmsson,
yfirlögregluþjónn á Eskifirði,
segir svona stór smyglmál afar
sjaldgæf í umdæminu.
SH

-ORGUNFLUG TIL "ANDARÅKJANNA

!LDARFJËRÈUNGSSAMSTARFI -INNESOTAH¹SKËLA OG (¹SKËLA ¥SLANDS FAGNAÈ

3ÕKNUDËMUR ¹ 3UÈURLANDI

Fór vel af stað

Geir H. Haarde heiðursdoktor

Hurðaskellir
slapp fyrir horn

3!-'®.'52 Morgunflug Ice-

landair til Bandaríkjanna hófst í
gærmorgun en boðið verður upp
á slíkt flug til New York og
Boston. Flugfélagið ætlar auk
þess að bjóða morgunflug í sumar
frá Kaupmannahöfn, Osló og
Stokkhólmi til Íslands.
Guðjón Arngrímsson, upplýsingafulltrúi Icelandair, segir flugið
fara vel af stað. „Til að byrja með
verður þetta í sumar og síðan
sjáum við til hvernig gengur og
tökum þá ákvörðun um framhaldið,“ segir Guðjón.
LBB

,®'2%',5&2¡44)2
¶RÅR TEKNIR ÎLVAÈIR UNDIR STÕRI
¶RÅR KARLMENN VORU TEKNIR FYRIR ÎLVUN
ARAKSTUR ¹ ÖRIÈJUDAG Å 'ARÈAB¾ (AFN
ARFIRÈI OG AUSTURBORGINNI !F ÖEIM
VAR TVÅTUGUR PILTUR SEM TEKINN VAR UM
MIÈJAN DAG ¹ MIKLUM HRAÈA OG M¹
HANN EIGA VON ¹ H¹RRI SEKT

-%..45. Geir H. Haarde forsætisráðherra hefur
$«-3-, Fertugur maður hefur í

verið gerður að heiðursdoktor við Háskólann í
Minnesota í tilefni af 25 ára samstarfi Háskóla
Íslands og Háskólans í Minnesota. Geir lauk
meistaraprófi í hagfræði frá Háskólanum í Minnesota árið 1977 og vill skólinn með nafnbótinni veita
þessum fyrrverandi nemanda sínum viðurkenningu
fyrir framlag hans til íslensks samfélags, sem
eykur hróður Háskólans í Minnesota.
Stjórnendur háskólanna hafa skrifað undir
samstarfssamninga. Kristín Ingólfsdóttir háskólarektor segir að gamall samstarfssamningur hafi
verið endurnýjaður og samstarfið gert víðtækara.
Einnig hafi verið undirritaður samningur um
samstarf í heilbrigðisvísindum þar sem verkefni og
þátttaka eru skilgreind nákvæmlega og vörður
settar fram í tímann um væntanlegan árangur.

Héraðsdómi Suðurlands verið
sýknaður af ákæru um að hafa
brotið rúðu í hurð á lögreglustöðinni á Selfossi þegar hann skellti
henni á eftir sér að lokinni
skýrslutöku. Var það vegna þess
að maðurinn var óvart ákærður
fyrir nytjastuld.
Honum var gert að sök að hafa
brotið gegn 1. málsgrein 259.
greinar hegningarlaga, sem
kveður á um nytjastuld. „Sú
refsiverða háttsemi sem þar er
lýst á ekkert skylt við þá háttsemi
sem lýst er í ákæru,“ segir í
dómnum.
Hann var þó sakfelldur fyrir
nokkur umferðarlagabrot, meðal
annars að hafa flúið lögreglu á
ofsahraða, og dæmdur til að
greiða 350 þúsund króna sekt og
sviptur ökuleyfi í hálft ár.
SH

GHS
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¹SAMT EIGINKONU SINNI )NGU *ËNU ¶ËRÈARDËTTUR OG DËTTUR
ÖEIRRA (ELGU ,¹RU EFTIR ATHÎFNINA Å G¾R
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Ný upplifun
Bjóðum ykkur velkomin í sælkeraverslanir okkar.
Fjölbreytt úrval af gæða kjöti og fisk á grillið. Láttu fagmenn okkar
aðstoða þig við valið á helgarsteikinni.

Ljúffengir nautagrillpinnar

Gómsætir sjávarréttagrillpinnar
verslanir Fiskisögu

verslanir Gallerí Kjöts
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Við leggjum mikinn metnað í að bjóða þér aðeins uppá fyrsta flokks hráefni og
tilbúna rétti. Einnig bjóðum við uppá úr val af sósum og öðru gæða meðlæti.
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RSSKÕRSLA !MNESTY )NTERNATIONAL GAGNRÕNIR ALÖJËÈASAMFÁLAGIÈ HARÈLEGA

5NGIR SJ¹LFST¾ÈISMENN

Grafið undan mannréttindum

Ánægðir með
sáttmálann

-!..2¡44).$) „Alþjóðasamfélagið

¥ 3«, /' 35-!29, $RENGUR K¾LIR SIG

NIÈUR UNDIR VATNSBUNU Å SUNDLAUG Å
$RESDEN Å ¶ÕSKALANDI !LLT AÈ  STIGA
HITI HEFUR M¾LST ÖAR UNDANFARIÈ
./2$)#0(/4/3!&0

einkenndist á síðasta ári af vantrausti og sundrungu,“ segir í
nýrri ársskýrslu mannréttindasamtakanna Amnesty International.
Því hafi ekki tekist að bregðast
við neyðarástandi á „gleymdum“
átakasvæðum, til dæmis í Tjetsjeníu, Kólumbíu, Srí Lanka og í
Mið-Austurlöndum. Alþjóðasamfélagið hafi ekki haft þor til að
bregðast við hörmulegum mannréttindabrotum í Palestínu, né
nýtt tækifæri til að byggja upp
öflugt ríki í Afganistan. Þess í stað
búi Afganar við óstöðugleika og
spillingu.

)2%.% +(!. !ÈALFRAMKV¾MDASTJËRI

!MNESTY )NTERNATIONAL SEGIR "ANDARÅKIN
SÕNA SL¾MT FORD¾MI MEÈ SVOKÎLLUÈU
STRÅÈI GEGN HRYÈJUVERKUM ./2$)#0(/4/3!&0

Samtökin segja voldugar ríkisstjórnir magna upp ótta meðal

3IFJASPELL Å 3INGAPÒR

(¾STIRÁTTUR HAFNAR KRÎFU ,JËSMYNDARAFÁLAGSINS

Eiginkonur tóku
þátt í misnotkun

«FAGL¾RÈUM HEIMILT
AÈ TAKA PASSAMYNDIR

3).'!0²2 !0 Þrjár eiginkonur

manns, sem nauðgaði fimm
ungum dætrum sínum, voru
fangelsaðar á dögunum í Singapúr fyrir að hafa aðstoðað eiginmann sinn við sifjaspell.
Maðurinn var dæmdur í 32 ára
fangelsi og til að þola 24 stafshögg í apríl á síðasta ári, fyrir að
hafa ítrekað misnotað dætur
sínar. Hann á tíu eiginkonur og
sextíu og fjögur börn.
Maðurinn, sem er múslimi,
sagði konum sínum og dætrum,
að samkvæmt Kóraninum ætti
hann börn sín og mætti stunda
kynlíf með þeim. Konurnar voru
síðan milliliðir í sifjaspellinu.
Þær gerðu dætrunum, sem voru á
aldrinum tólf til fimmtán ára
þegar misnotkunin átti sér stað,
vart þegar maðurinn vildi stunda
kynlíf með þeim.
SDG

vernduð eru í iðnaðarlögum.
aði í gær íslenska ríkið af
Hæstiréttur
hafnaði
kröfu Ljósmyndarafélags
þessari kröfu á þeim forÍslands þess efnis að ófagsendum að útgáfa vegalærðir mættu ekki taka pasbréfa sé verkefni ríkisins
samyndir í íslensk vegasamkvæmt lögum og þar
bréf.
með hluti af stjórnsýslu
Ljósmyndarafélag
ríkisins. Myndatakan sé
Íslands hafði farið þess á
leit að utan nemenda í ljós- 6%'!"2¡& 3AM hluti útgáfunnar og engar
myndun og þeirra sem taka KV¾MT ÒRSKURÈI faglegar kröfur séu gerðar
sem krefjist atvinnuljósmyndir í eigin vegabréf, (¾STARÁTTAR
MEGA ËFAGL¾RÈIR
myndara.
væri ljósmyndurum með
TAKA LJËSMYNDIR Å
Héraðsdómur hafði áður
iðnréttindi einum heimilt ÅSLENSK VEGABRÁF
dæmt Ljósmyndarafélagað taka myndir í íslensk
inu í hag og komist að þeirri niðurvegabréf. Ófaglært starfsfólk á
stöðu að einungis ljósmyndurum
afgreiðslustöðvum
vegabréfa
með iðnréttindi og nemum í ljósmætti því ekki lengur taka myndir
myndum væri heimilt að taka pasí vegabréf. Það væri brot gegn
samyndir í vegabréf.
iðnréttindum ljósmyndara, sem
SGJ

fólks til að grafa undan mannréttindum og geri þannig heiminn
hættulegri. Bilið milli ríkra og
fátækra, eða „okkar“ og „þeirra“
aukist stöðugt.
Á síðasta ári voru þannig dæmi
um að erlendum ríkisborgurum
væri mismunað um alla Evrópu. Í
skýrslunni er sérstaklega rætt um
illa framkomu við Róma-fólk, eða
sígauna.
Þá er og harmað að bandarísk
yfirvöld líti á heiminn sem risastóran vígvöll í stríði sínu gegn
hryðjuverkum. Þau hafi „hnattvætt
mannréttindabrot“
með
mannránum, handahófskenndum
fangelsunum og pyndingum. KËÖ

34*«2.-, Talsmenn Sambands
ungra sjálfstæðismanna eru
ánægðir með yfirlýsingu nýju
ríkisstjórnarinnar. Í ályktun frá
sambandinu er áherslum ríkisstjórnarinnar í heilbrigðismálum
fagnað, þar sem meðal annars á að
skapa svigrúm fyrir einkarekstri.
„Við erum að horfa til þess að
Sjálfstæðisflokkurinn hefur ekki
verið með heilbrigðisráðuneytið
síðan 1987, og nú er kominn tími
til að reyna nýjar lausnir,“ segir
Borgar Þór Einarsson, formaður
sambandsins. „Það er grundvallaratriði fyrir komandi kynslóðir
að við sólundum ekki fjármunum
í heilbrigðiskerfinu.“
SÖS

$«-3-, Hæstiréttur sýkn-

RAUNVÍSINDADEILD

¶2).. 3)'52¨33/.

&2¡44!",!¨)¨ ¥ '2 b²T AF FYRIR SIG ER UNDRA
VERT AÈ SUMT AF ÖVÅ SKULI VERA NOTAÈ TIL MANN
VIRKJAGERÈAR OFAN VIÈ MANNABYGGÈ m SAGÈI $OFRI
%YSTEINSSON FRAMKV¾MDASTJËRI 3UÈURVERKS
UM EFNISVALIÈ Å VARNARGARÈANA ¹ 3IGLUFIRÈI Å
&RÁTTABLAÈINU Å G¾R

b%FTIR AÈ SKRIFAÈ VAR UNDIR
SAMNING VIÈ VERKTAKANN
TËK HANN AÈ SÁR MUN
ST¾RRA VERK ANNARS STAÈAR
OG SINNTI ÖVÅ VERKINU MJÎG
LÅTIÈ SUMARIÈ  m SEGIR
AÈSTOÈARFORSTJËRI &RAM
KV¾MDASÕSLU RÅKISINS UM
GERÈ SNJËFLËÈAVARNARGARÈA
¹ 3IGLUFIRÈI &2¡44!",!¨)¨2«3!

Ábyrgðarhluti
að hræða
Siglfirðinga

MATVÆLA- OG
NÆRINGARFRÆÐISKOR

Astoðarforstjóri Framkvæmdasýslu ríkisins segir
snjóflóðavarnargarðana á Siglufirði byggða úr besta
efninu á staðnum. Verktakinn sé á eftir áætlun.
5-(6%2&)3-, Þráinn Sigurðsson,

MATVÆLA- OG NÆRINGAFRÆÐI
Þrjár námslínur eru í boði:
 Næringarfræði
Matvælavinnsla
Matvælaefnafræði
Matvæla- og næringafræðingar eru mjög eftirsóttir á vinnumarkaði þar sem
þeir sinna mikilvægum störfum sem tengjast matvælaframleiðslu, manneldi,
heilbrigðisþjónustu, rannsóknum, stjórnun, ráðgjöf og markaðsmálum.
Nánari upplýsingar er að finna á heimasíðu skorarinnar:

ÍSLENSKA / SIA.IS / HSK 37786 05/07

www.raunvisindi.hi.is/page/matvskor

Umsóknarfrestur er til 5. júní
www.hi.is

aðstoðarforstjóri Framkvæmdasýslu ríkisins, gagnrýnir Dofra
Eysteinsson, framkvæmdastjóra
Suðurverks, fyrir að lýsa efasemdum um gæði efnis sem notað
er í snjóflóðavarnargarða á Siglufirði.
„Það er ábyrgðarhluti hjá verktakanum þar sem hann er kominn
í tímaþröng með verkið að lýsa
því yfir í fjölmiðlum að hann sé
að byggja snjóflóðavarnargarða
úr drullu og gefa í skyn að þeir
muni ekki standa og þar með að
hræða bæjarbúa og íbúa annarra
sveitarfélaga þar sem áformað
er að byggja sams konar garða,“
segir Þráinn.
Garðarnir á Siglufirði er
byggðir úr skriðuefni sem tekið
er á staðnum. Þráinn segir nokkra
reynslu vera til um notkun
skriðuefnis við gerð snjóflóðavarnargarða hérlendis. Dæmi um
það séu varnargarðar á Flateyri
og leiðigarðar á Siglufirði.
„Ekki er vitað til annars en að
það hafi gefist ágætlega og var
þó skriðuefnið á Flateyri lakara
að gæðum en það sem notað hefur
verið á Siglufirði og flái garðanna þar brattari,“ segir Þráinn.
Að sögn Þráins hafa rúmlega
tvö hundruð þúsund rúmmetrar
af ónothæfu efni verið fjarlægt
undan görðunum á Siglufirði úr
svokölluðum skeringarsvæðum.

„Því hefur verið valið besta efnið
á svæðinu og þar sem garðarnir
eru næst húsum er í þeim sérstök
styrking á um hundrað metra
kafla,“ segir hann.
Framkvæmdastjóri
Suðurverks boðaði í Fréttablaðinu í
gær að búast mætti við kröfu frá
fyrirtækinu um auknar greiðslur
þar sem verkið á Siglufirði hafi
reynst umfangsmeira en samið
var um. Umsamið verð var 534
milljónir króna.
Þráinn segir að í útboðinu hafi
verið gert ráð fyrir að verkið
hæfist 2003 og að því lyki haustið
2006. Suðurverk hafi hins vegar
talið sig geta lokið verkinu haustið 2005.
„Eftir að skrifað var undir
samning við verktakann tók hann
að sér mun stærra verk annars
staðar og sinnti því verkinu mjög
lítið sumarið 2004 sem var besta
sumar framkvæmdatímans hvað
veðráttu varðar,“ segir Þráinn en
votviðri sumrin 2005 og 2006
segir framkvæmdastjóri Suðurverks einmitt hafa tafið framgang verksins.
Eins og fram kom í Fréttablaðinu í gær vilja Siglfirðingar að
verkinu við varnargarðana ljúki
sem fyrst vegna ýmis ónæðis á
framkvæmdatímanum.
Suðurverk áætlar að garðarnir verði
tilbúnir í haust.
GAR FRETTABLADIDIS

Sterling grillin komin í Nóatún
20% afsláttur af öllum grillum!
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STERLING GRILL 28113

35.920 kr.
Ósamsett 33.520 kr.
Samsett

20%
afsláttur

STERLING GRILL 1104
Samsett 14.320 kr.
Ósamsett 12.720 kr.

20%

STERLING GRILL 1714
Samsett 23.920 kr.
Ósamsett 19.920 kr.

20%

afsláttur

afsláttur

Allir grillfylgihlutir með 25% afslætti!

Grillsumar Nóatúns!
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-ÒSLIMAR Å "RETLANDI ËS¹TTIR VIÈ RÅKISSTYRKTA N¹MSKR¹ MEÈ SÁRSTAKAN TILGANG

%IGANDI M¹LVERKA F¾R ÖAU EKKI

Kennt að forðast öfgahyggju

Verkin enn föst
í herberginu

,/.$/. !0 Urgur er meðal múslima í Bretlandi vegna ríkisstyrktrar námskrár sem ætlað er að
kenna börnum múslima að sniðganga öfgahyggju. Yfirlýst markmið er að kenna börnum frá átta til
fjórtán ára að það að skaða borgara
Bretlands samræmist ekki íslam.
Ein kennsluæfingin snýst um að
hópur íslamskra öfgamanna vill
kaupa áburð sem nota má til
sprengjugerðar og börnin eiga að
svara hvort kaupmaðurinn ætti að
selja þeim áburðinn, jafnvel ef
hann grunar að hann verði notaður
í „heilögu stríði“. Í annarri æfingu
segir frá Ahmad og að vinir hans
vilji að hann geri árás á matvöru-

36®2  2%)¨5- (®.$5- .ÕJU

N¹MSKR¹NNI ER ¾TLAÈ AÈ KENNA BÎRNUM
AÈ HRYÈJUVERK SAMR¾MAST EKKI ÅSLAM
./2$)#0(/4/3!&0

verslun í hefndarskyni fyrir Íraksstríðið. Börnin eiga svo að svara
því hvort það sé rétt hjá Ahmad að
skaða saklausa Breta vegna þess

&ORSETAFRAMBOÈ Å ".!

&YRIRVARI Å BRÁFI TIL FORELDRA TIL AÈ AUKA UPPLÕSINGAFL¾ÈI

Fyrstu forkosningar í Flórída

Ekki víst að takist
að manna leikskóla

"!.$!2¥+). !0 Charlie Crist,
ríkisstjóri í Flórída, hefur
undirritað lög um að forkosningar stjórnmálaflokka fyrir
forsetakosningarnar á næsta ári
verði haldnar hinn 29. janúar.
Þar með verður Flórída fyrst
allra ríkja í Bandríkjunum til að
halda forkosningar. Þetta rýfur
þá hefð að fyrstu forkosningar
flokkanna séu haldnar 5. febrúar
en þann dag verða engu að síður
haldnar forkosningar í tólf
ríkjum.
Flórída er hins vegar langfjölmennasta ríkið af þeim sem efna
snemma til forkosninga og því
munu forkosningarnar þar veita
fjársterkustu frambjóðendunum
meira forskot og hugsanlega
draga athyglina frá forkosningum sem fram fara í minni
ríkjum.
GB

-%..4!-, Leikskólavist einhvers

hluta barna fæddra árið 2005 gæti
frestast ef illa gengur að manna
leikskólana fyrir haustið líkt og
verið hefur undanfarin ár. Þetta
var tekið fram í bréfi sem sent
hefur verið öllum foreldrum verðandi leikskólabarna.
Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir,
formaður leikskólaráðs borgarinnar, segir að allir leikskólastjórar og starfsmenn leikskólasviðs
séu uppteknir við það að reyna að
lágmarka vandann sem öllu jafna
skapast á haustin. „Ég er alls ekkert hundrað prósent viss um að við
getum mannað leikskólana fullkomlega í haust. Það getur tekið
nokkra mánuði.“ Hún segir
umræðuna um mönnunarvandann
nú sprottna af því að í fyrsta sinn

hafi verið gerður fyrirvari um
hann í bréfi sem sent var foreldrum um inntöku barna í leikskóla.
„Við vorum bara að auka upplýsingafæðið til foreldra.“
Fram kemur í fundargerð leikskólaráðs frá 16. maí að með
sveigjanlegum skólaskilum hafi
færst í vöxt að foreldrar óski eftir
því að barn þeirra fái að halda
plássi sínu í leikskóla eftir að það
hefur hafið nám í grunnskóla sem
býður upp á nám fyrir fimm ára
börn. Meirihlutinn leggur til að
þessi möguleiki verði afnuminn.
Þorbjörg segir að börn sem séu á
báðum skólastigum nú séu þó einungis örfá. „Við viljum bara hafa
það skýrt hvort skólastigið beri
ábyrgð á börnunum.“ Málið er nú í
skoðun.
SH

að stjórnvöld hafi ráðist inn í múslimaríki.
Mörgum múslimskum kennurum finnst þetta námsefni óviðeigandi fyrir unga nemendur. Sumum
gremst einnig að svo virðist sem
námskráin geri ráð fyrir því að
trúarskólar múslima séu jarðvegur fyrir hryðjuverkamenn. Tíu
múslimaklerkar kenna samkvæmt
námskránni og hafa 500 nemendur
klárað námskeiðið.
Bresk stjórnvöld, sem styrkja
námið, hafa viðurkennt að námskráin taki á viðkvæmum málum en
sé nauðsynlegt til að gefa múslimum þá hæfni sem þarf til að hafna
öfgahyggju.
SDG

$«-3-, Héraðsdómur Reykjavíkur hefur vísað frá dómi máli
vegna deilu um málverk eftir
Magnús Kjartansson, sem komast
ekki út úr vinnustofu í Álafosshúsinu í Mosfellsbæ, þar sem nýr
veggur var reistur eftir að
verkunum var komið fyrir. Ekkja
Magnúsar og eigandi verkanna
krafðist þess að eigandi þess hluta
hússins bryti gat á vegginn til að
hægt væri að sækja verkin.
Konan krafðist innsetningar í
málverkin, en dómurinn vísaði
málinu frá þar sem kröfugerð þarf
að vera ákveðin en þessi krafa
beinist að lausafjármunum sem
viðkomandi hafi full umráð yfir. SH

"%24)% !(%2. '2%)¨)2 !4+6¨) &ORS¾TISR¹ÈHERRA ¥RLANDS SEGIR EKKI KOMA TIL GREINA

AÈ MYNDA STJËRN MEÈ 3INN &EIN
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Írska þjóðin
hefur kosið
sér nýtt þing
Flest bendir til að Bertie Ahern verði áfram forsætisráðherra. Hann gæti samt þurft að skipta um samstarfsflokk. Úrslit koma ekki í ljós fyrr en á morgun.

„Íslensk blóm
eru harðgerð,
kröftug og fersk.“
Björn Sigurbjörnsson, garðyrkjumaður.

Í áratugi hafa íslenskir garðyrkjubændur unnið að því að byggja upp
og rækta úrval af garðplöntum fyrir íslenska veðráttu.
Nýttu þér dýrmæta þekkingu og reynslu íslenskra garðyrkjubænda.

VELDU ÍSLENSK SUMARBLÓM, SÉRMERKT ÞÉR.

¥2,!.$ !0 Þingkosningar voru
haldnar á Írlandi í gær. Líklegast
þykir að Bertie Ahern, leiðtogi
miðjuflokksins Fienna Fail, verði
áfram forsætisráðherra, en fái í
þetta sinn vinstri flokk með sér í
stjórnina í staðinn fyrir hægri
sinnaða Lýðræðisflokkinn sem
hefur stjórnað með Fienna Fail
undanfarin tíu ár.
Talning atkvæða hefst þó ekki
fyrr en í dag og úrslit verða varla
ljós fyrr en á morgun. Ástæðan er
sú að kosningakerfið á Írlandi er
býsna flókið, sem stafar af því að
það var sérstaklega hannað til að
koma í veg fyrir að einhver einn
flokkur gæti náð hreinum meirihluta á þingi.
Í gær sögðust margir kjósendur
ætla að greiða Fienna Fail atkvæði
sitt vegna þess hve efnahagsástandið hefur verið gott. Kosningabaráttan einkenndist samt
sem áður af hörðum deilum um
neikvæða fylgifiska hagsældarinnar;
straumur
innflytjenda
vekur sívaxandi spennu, verðlag
fer hækkandi og opinber þjónusta
er að sligast undan álagi.
Sá stjórnmálaleiðtogi sem helst
gerir sér vonir um að taka við af
Bertie Ahern er Enda Kenny, leiðtogi Fine Gael. Hann hefur lofað
því að efla heilbrigðisþjónustuna
og fjölga í lögreglunni.
Fine Gael hefur áratugum
saman verið næst stærsti flokkur
Írlands, næst á eftir Fienna Fail.
Báðir eru miðjuflokkar, en Fine
Gael hélt af stað í þessa kosningabaráttu í nánu samstarfi við Verkamannaflokkinn.
Til þess að ná meirihluta á þingi
þarf stjórnin að hafa að minnsta
kosti 83 þingmenn, en samkvæmt
spá dagblaðsins Irish Times
fengju núverandi stjórnarflokkar
aðeins 70 þingmenn en Fine Gael
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&IANNA &AIL
,EIÈTOGI "ERTIE !HERN FORS¾TISR¹È
HERRA
&INE 'AEL
,EIÈTOGI %NDA +ENNY
('2) &,/++52
,ÕÈR¾ÈISFLOKKURINN
,EIÈTOGI -ICHAEL -C$OWELL AÈSTOÈ
ARFORS¾TISR¹ÈHERRA
6).342) &,/++!2
6ERKAMANNAFLOKKURINN
,EIÈTOGI 0AT 2ABBITTE
'R¾NINGJAR
,EIÈTOGI 4REVOR 3ARGENT
3INN &EIN
,EIÈTOGI 'ERRY !DAMS

og Verkamannaflokkurinn næðu
heldur ekki nema 69 þingmönnum. Jafnvel þótt Græningjaflokkurinn gengi til liðs við vinstristjórn
Fine
Gael
og
Verkamannaflokkinn myndi það
varla duga í meirihluta.
Það myndi þýða að hinn umdeildi
flokkur Sinn Fein, sem á uppruna
sinn á Norður-Írlandi og lýtur forystu Gerry Adams, fyrrverandi
foringja í Írska lýðveldishernum,
gæti komist í oddastöðu við stjórnarmyndunina.
Bertie Ahern hefur hins vegar
ítrekað lýst því yfir að ekki komi
til greina að mynda stjórn með
Sinn Fein, og þá yrði varla annar
möguleiki eftir en að Fienna Fail
fái Verkamannaflokkinn í stjórn
með sér.
GUDSTEINN FRETTABLADIDIS
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Nýir félagar falla inn í Bylturnar

Ótrygg drulla

Tengdafeðgar á þingi

b¶ETTA ER BARA ËGEÈS
LEG DRULLA ²T AF FYRIR SIG
ER UNDRAVERT AÈ SUMT AF
ÖVÅ SKULI VERA NOTAÈ TIL
MANNVIRKJAGERÈAR OFAN VIÈ
MANNABYGGÈm

b.EI GUÈI SÁ LOF ¡G TEK
MIKIÈ MARK ¹ %INARI EN ÖAÈ
ER LÅKA ÖANNIG AÈ HVER SYNGUR
MEÈ SÅNU NEFIm
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Gengur bara
betur næst
b«LYGNIR MENN SEGJA MÁR AÈ LEIKUR
INN HAFI MARKAST AF DËMARASKANDÎL
UM SJ¹LF HEF ÁG ENGA SKOÈUN ¹ ÖVÅ
ÖËTT ÁG HAFI HORFT ¹ ALLAN LEIKINN m
SEGIR 4ELMA %IR !ÈALSTEINSDËTTIR UM
LEIK !# -ILAN OG ,IVERPOOL Å ÒRSLIT
UM MEISTARADEILDAR %VRËPU Å G¾R
KVÎLDI b¡G HEF MJÎG LÅTINN ¹HUGA ¹
ÅÖRËTTUM EN ÖEIM MUN SKEMMTI
LEGRA FANNST MÁR AÈ FYLGJAST MEÈ
,IVERPOOLAÈD¹ENDUNUM ¶EIR VORU
UNDIR ALLAN SEINNI H¹LFLEIKINN EN SAMT
HÎFÈU ÖEIR ËBILANDI TRÒ ¹ LIÈINU SÅNU
-ÁR SKILST AÈ ÖEIR HAFI EINHVERN TÅMA
N¹È AÈ JAFNA GEGN ÖESSU LIÈI EFTIR AÈ
HAFA LENT ÖRJÒ NÒLL UNDIRm ¶ARNA VÅSAR
4ELMA TIL ÒRSLITALEIKS ¹RIÈ  MILLI
SÎMU LIÈA ÖAR SEM ,IVERPOOL JAFNAÈI
¹ FR¾KINN H¹TT OG VANN LEIKINN Å VÅTA
SPYRNUKEPPNI b¶ESS VEGNA HELD ÁG
AÈ ÖEIR HAFI HALDIÈ ALLT TIL LEIKSLOKA AÈ
ÖETTA MYNDI HAFAST SEM ÖVÅ MIÈUR
GERÈIST EKKI NÒNA ÖVÅ SEGI ÁG VIÈ ALLA
,IVERPOOLMENN AÈ ÖAÈ HLJËTI BARA AÈ
GANGA BETUR N¾STm

&RÁTTABLAÈIÈ  MAÅ

b¡G ER MEÈ MYNDLISTARSÕNINGU ¹ "JÎRTUM
DÎGUM SEM ER LISTAH¹TÅÈ (AFNARFJARÈAR m SEGIR
"RYNDÅS 3VAVARSDËTTIR MYNDLISTARKONA b6IÈ
ERUM TV¾R SYSTUR AÈ FRUMSÕNA M¹LVERKIN
OKKAR Å 'ÒTTË 'ËÈTEMPLARAHÒSINU Å (AFN
ARFIRÈIm
"RYNDÅS ER EINN ÖEKKTASTI MARA
ÖONHLAUPARI LANDSINS HLEYPUR SJÎ TIL
TÅU MARAÖON ¹ ¹RI ÖAR AF ALLT AÈ SEX Å
"ANDARÅKJUNUM b¡G ER AÈ HLAUPA MEÈ
KONUM Å (AFNARFIRÈI 6IÈ NEFNUM HËPINN
OKKAR "YLTUR VEGNA ÖESS AÈ Å HVERT SKIPTI
SEM EINHVER B¾TIST VIÈ BYRJAR HÒN YF
IRLEITT ¹ ÖVÅ AÈ DETTA ¹ HAUSINN SVO
AÈ M¹LT¾KIÈ ER AÈ FALLA INN Å HËP
INN 6IÈ STEFNUM ¹ MARAÖON Å 7ASH
INGTON $#  OKTËBER ¶ETTA VERÈUR
FYRSTA MARAÖONIÈ HJ¹ FLESTUM HINNA
EN ÁG ER ALLTAF AÈ HLAUPA Å "ANDARÅKJ

UNUM OG NÒ ER ¹ STEFNUSKR¹ HJ¹ MÁR AÈ HLAUPA
Å ÎLLUM RÅKJUNUM ÈUR EN ÁG ¹KVAÈ AÈ TAKA ÎLL
RÅKIN VAR ÁG ALLTAF AÈ HLAUPA Å SÎMU RÅKJUNUM
ÖANNIG AÈ ÁG ER EKKI KOMIN UPP Å NEMA ¹TJ¹N
RÅKI NÒNA m SEGIR HÒN
b¶AÈ ER MIKLU DÕRARA FYRIR MIG AÈ FLJÒGA
ÒT SVO AÈ UNDANFARIN ¹R HEF ÁG ALLT
AF REYNT AÈ TAKA TVÎ HLAUP Å HVERRI FERÈ
3TUNDUM HEFUR MÁR TEKIST AÈ TAKA TVÎ
RÅKI EN NÒNA ER ÖETTA AÈ VERÈA FORMFAST
ARA AÈ TAKA AFGANGINN ÖVÅ MAÈUR
YNGIST EKKI ¥ HAUST ER ÁG SKR¹È
Å FJÎGUR HLAUP Å FJËRUM RÅKJUM
ÖANNIG AÈ NÒ FER ÁG KANNSKI
AÈ TAKA ÖETTA HRAÈAR m SEGIR
HÒN OG VONAST TIL AÈ VERA
BÒIN MEÈ ÎLL RÅKIN EFTIR
FIMM ¹R ¶¹ VERÈUR HÒN
 ¹RA

4¥-!4!,
(,!502
N (LAUP
¹R ERU ¹R ÖAR
SEM AUKADEGI
EÈA M¹N
UÈI ER B¾TT
VIÈ ¹RIÈ TIL
AÈ LEIÈRÁTTA
TÅMASKEKKJU SEM ORSAKAST
AF ÖVÅ AÈ ¹RSTÅÈA¹RIÈ ER Å RAUN OG
VERU UM   DAGAR ¥ GREG
ORÅANSKA TÅMATALINU KOMA ÖAU
AÈ MEÈALTALI UPP ¹ RÒMLEGA 
¹RA OG  DAGA FRESTI  ¥SLANDI
VAR GREGORÅANSKA TÅMATALIÈ TEKIÈ
UPP Å BYRJUN OKTËBER ¹RIÈ 
¶¹ VAR  DÎGUM SLEPPT ÒR SVO
AÈ Å STAÈ  OKTËBER KOM  OKT
ËBER $AGARNIR  TIL  OKTËBER
¹RIÈ  HAFA ÖVÅ ALDREI VERIÈ TIL
¹ ¥SLANDI

Kjúklingabringur og nautahakk
vinsælustu vörurnar í Rimlakjöri
Á Litla-Hrauni er rekin
verslun fyrir fanga. Afgreiðslutími verslunarinnar fer eftir útivistartíma
vistmanna. Vöruúrvalið þar
er ágætt en kjötmeti er vinsælasta varan.
„Verslunin er oftast kölluð Rimlakjör. Maður verður nú að hafa
húmor fyrir hlutunum,“ segir
Sölvi Helgason, verslunar- og
rekstrarstjóri í Rimlakjöri, verslun sem rekin er fyrir fanga á LitlaHrauni. „Verslunin er búin að vera
þarna lengi. Það var löngu búið að
finna upp hjólið áður en ég kom
til,“ segir Sölvi sem tók við rekstrinum fyrir um sjö árum.
Verslunin Rimlakjör er opin
þrjá daga vikunnar, mánudaga,
fimmtudaga og föstudaga, í um
tvo tíma í senn. „Það fer eftir útivist fanganna hvenær er opið,“
útskýrir Sölvi. „Búðin er opnuð
fyrst klukkan hálf tvö þegar útivist hefst fyrir fanga sem eru ekki
í vinnu en svo loka ég í þrjú korter
þegar það er innivera hjá öllum.
Ég opna síðan aftur klukkan hálf
fjögur þegar fangar sem hafa
vinnu fara í útivist og hef opið til
4.25.
Aukaopnanir eru þó af og til á

3®,6) (%,'!3/. 6ERSLUNAR OG REKSTRARSTJËRI 2IMLAKJÎRS SEGIR AÈ SADDUR FANGI SÁ ¹N¾GÈUR FANGI (ANN SELUR FÎNGUM ¹ ,ITLA

(RAUNI KJÒKLINGABRINGUR NAUTAHAKK OG ANNAN MAT Å VERSLUNINNI 2IMLAKJÎR

sumrin, og þá til klukkan fimm.
„Fangarnir fá aukaútivist á sumrin og þá hef ég kannski opið lengur einn og einn dag. En það fer allt
eftir veðri. Fangarnir nenna ekki
að hlaupa úti í rigningu.“
Sölvi segir að starfið í Rimlakjöri sé töluvert frábrugðnara
öðrum vinnum en hann rekur einnig veisluþjónustuna Sælkeravinnsluna á Suðurlandi. „Þetta er
öðruvísi starf. Þarna sér maður
margan persónuleikann en yfir
höfuð eru þetta mjög góðir aðilar.
Það er enginn slæmur,“ segir Sölvi

sem fylgir einföldum reglum í
samskiptum sínum við fangana.
„Ég hef lagt upp með að koma
fram við náungann eins og ég vil
að hann komi fram við mig. Sýndu
kurteisi og þú færð hana til
baka.“
Á boðstólum í Rimlakjöri eru
hefðbundnar vörur á borð við
tóbak, gos, ávaxtasafa sem og
ýmiss konar matvörur. „Ætli
kjúklingabringur og nautahakk
séu ekki vinsælustu vörurnar hjá
mér,“ segir Sölvi en mörgum föngum er frjálst að elda sinn eigin

&2¡44!",!¨)¨%'),,

kvöldmat. „Þeir fá heitan mat í
hádeginu en súpu eða léttan mat á
kvöldin. Þeir vilja því stundum fá
sér kjúkling, kjöt eða tortilla.
Saddur fangi er ánægður fangi. Þá
fæ ég stundum sérbeiðnir, til
dæmis um jól, og hef meðal annars reynt að útvega þeim nautalundir, héra, kengúrukjöt eða
strút,“ segir Sölvi og bætir við að
stundum gæti tískustrauma í vöruvali fanganna. „Þetta kemur svona
í bylgjum, nýjar maníur sem detta
inn.“
KRISTJAN FRETTABLADIDIS

¶JËÈH¹TÅÈARSJËÈUR STYRKIR T¾PLEGA FIMMTÅU VERKEFNI VÅÈS VEGAR UM LANDIÈ

Tuttugu milljónum úthlutað
Margrét Bóasdóttir, formaður Þjóðhátíðarsjóðs,
veitti í gær 46 verkefnum styrki úr Þjóðhátíðarsjóði
og var þetta í þrítugasta skipti sem úthlutað er úr
sjóðnum.
Nú bárust 150 umsóknir um samtals 168,3 milljónir króna í sjóðinn. Ekki var hægt að styrkja öll verkefnin, en verkefnin sem voru styrkt í þetta sinn
fengu alls um tuttugu milljónir í misháum styrkjum.
Hæstu styrkirnir voru upp á eina milljón, og hlutu
fimm verkefni slíka styrki. Þau verkefni voru; Sjómannasafnið á Hellissandi vegna bátahúss og viðgerðar áttæringa, Saga forlag fyrir útgáfu Íslendingasagna á Norðurlandamálum, Árnastofnun fyrir
gagnagrunn um þjóðlög Bjarna Þorsteinssonar,
Námsefnisvefurinn Katla fyrir námsefni til að auka
orðaforða ungra innflytjenda og Háskólinn á Hólum
vegna áframhaldandi fornleifarannsókna við Kolkuós.
Þjóðhátíðarsjóði er ætlað að veita styrki til stofnana og annarra aðila sem vinna að varðveislu
íslensks lands og menningar.
Styrkir úr Þjóðhátíðarsjóði eru auglýstir til
umsóknar um áramót og er umsóknarfrestur venjulega til loka febrúarmánaðar.
BEB
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 &JÎLDI BARNA Å LEIKSKËLUM ¹ ¥SLANDI


Tryggir friðsamlega notkun kjarnorkunnar
!LÖJËÈAKJARNORKUM¹LASTOFNUNIN )NTERNATION
AL !TOMIC %NERGY !GENCY HEFUR KOMIÈ MIKIÈ
VIÈ SÎGU Å TENGSLUM VIÈ DEILUR ¥RANA OG 3AM
EINUÈU ÖJËÈANNA UM KJARNORKU¹¾TLUN
¥RANS



(VERT ER HLUTVERK !LÖJËÈA
KJARNORKUM¹LASTOFNUNAR
INNAR
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Greining er
lykillinn
!FAR MIKILV¾GT
ÖYKIR AÈ BÎRN F¹I
RÁTTA GREININGU
¹ FÎTLUN SINNI
EN BIÈLISTAR EFTIR
SLÅKRI GREININGU
ERU LANGIR Å MÎRG
UM TILFELLUM 3TEF
¹N * (REIÈARSON
ER BARNAL¾KNIR OG
FORSTÎÈUMAÈUR
34%&. *
'REININGAR OG R¹È
(2%)¨!233/.
GJAFARSTÎÈVAR RÅK
"ARNAL¾KNIR
ISINS
(VEN¾R FËR AÈ BERA ¹ ÖESSUM
VANDA 4ILVÅSUNUM MEÈ BEIÈNI UM
ÖJËNUSTU STOFNUNARINNAR TËK AÈ FJÎLGA
FYRIR UM TÅU ¹RUM EN MEST HEFUR
FJÎLGUNIN ORÈIÈ SÅÈUSTU FJÎGUR ¹R
(VAÈ GETUR LÎNG BIÈ ÖÕTT FYRIR VEL
FERÈ FATLAÈS BARNS
'REINING SEM FELLST Å AÈ META
N¹IÈ ALLA Ö¾TTI Å GETU BARNSINS OG
UMHVERFIS ÖESS ER FORSENDA ÖESS AÈ
ÅHLUTUN SÁ MARKVISS OG LEIÈI TIL BETRI
¹RANGURS TIL FRAMTÅÈAR
(VAÈ VILJIÈ ÖIÈ SJ¹ GERT ÖEGAR TIL
SKAMMS TÅMA LITIÈ ¶AÈ V¾RI AFAR
BRÕNT AÈ H¾GT V¾RI AÈ GERA ¹TAK Å AÈ
SINNA ÖEIM SEM LENGST HAFA BEÈIÈ
JAFNFRAMT ÖVÅ AÈ STYRKJA STARFSEMINA
TIL FRAMTÅÈAR ¶AÈ ER MJÎG VOND TIL
FINNING AÈ VITA AF ÎLLUM ÖEIM SEM
BÅÈA ÖJËNUSTU OKKAR OG ÅÖYNGIR MIKIÈ
OKKAR DAGLEGA STARFI

(LUTVERK STOFNUNARINNAR
HEFUR ¹VALLT VERIÈ AÈ TRYGGJA
AÈ KJARNORKA SÁ NOTUÈ Å
Ö¹GU FRIÈAR OG HINDRA AÈ
SEM MESTU MARKI NOTKUN
HENNAR Å HERNAÈARLEGUM TIL
GANGI 3TOFNUNIN ER SÁRH¾FÈ
STOFNUN ¹ VEGUM 3AMEIN
UÈU ÖJËÈANNA (ÒN
HEYRIR EKKI UNDIR

Karl Steinar Guðnason, forstjóri
Tryggingastofnunar ríkisins (TR),
segir að alþjóðleg ráðstefna um
bóta- og tryggingasvik marki upphaf baráttu stofnunarinnar gegn
slíkum svikum hér á landi. Þar er
horft til reynslu Evrópuþjóða sem
á undanförnum árum hafa lagt
aukna áherslu á eftirlit með góðum
árangri. Að mati forstjóra TR er
engin ástæða til að halda að tryggingasvik og auðgunarbrot heilbrigðisstarfsmanna séu minni hér
á landi en í nágrannalöndum en
umfang slíkra svika hér á landi er
óþekkt. Í Evrópu hefur hins vegar
komið í ljós að svikin eru margfalt
umfangsmeiri en talið var og að
tryggingasvikarar láta einskis

Virkar vel á smurningu,
hráolíu, bremsuvökva,
sement og önnur óhreinindi.
Fáanlegt í handhægum
2,7 ltr. brúsa með dælu.

Kynningarverð
1.230 kr.

RV6231

Húðvænt og
rakagefandi

25

Rekstrarvörur
ára 1982–2007

3TOFNUNIN VAR SETT ¹ LAGG
IRNAR ¹RIÈ  EN FYR
IRBOÈI UM HANA BIRT
IST Å R¾ÈUNNI &RIÈARATËM
SEM %ISENHOWER Ö¹VER
ANDI "ANDARÅKJAFORSETI FLUTTI
¹RIÈ  FYRIR ALLSHERJARÖINGINU
RIÈ  F¾RÈI STOFNUNIN ÒT KVÅARNAR
¹ SVIÈI KJARNORKUÎRYGGISM¹LA VEGNA
4SJERNËBÕL SLYSS
INS Å ²KRAÅNU
3VÅINN (ANS

(VERJIR ERU AÈILAR AÈ STOFNUNINNI
!ÈILDARRÅKIN ERU  ÖEIRRA ¹ MEÈAL ¥RAN OG
¥RAK SEM STOFNUNIN HEFUR ÖURFT AÈ HAFA AF
SKIPTI AF ¹ UNDANFÎRNUM ¹RUM !NNAÈ RÅKI
SEM STOFNUNIN HEFUR HAFT AFSKIPTI AF UNDAN
FARIN ¹R ER .ORÈUR +ËREA SEM ER EITT ÖEIRRA
RÅKJA SEM EKKI ¹ AÈILD AÈ STOFNUNINNI EN
LANDIÈ DRË SIG ÒT ÒR HENNI ¹RIÈ  EINS OG
+AMBËDÅA GERÈI ¹RIÈ  ®NNUR RÅKI SEM
EKKI EIGA AÈILD ERU FLEST Å !FRÅKU OG !SÅU AUK
3AN -ARÅNË OG !NDORRA Å %VRËPU 3ÒRÅNAM OG
'V¾JANA Å 3UÈUR !MERÅKU OG FJÎLDA EYRÅKJA Å
+YRRAHAFI OG +ARÅBAHAFINU

Bóta- og tryggingasvik
eru staðreynd á Íslandi og
auðgunarbrot starfsmanna
í heilbrigðiskerfinu eru það
einnig. Fyrir vikið mæta
lífeyrisþegar og öryrkjar
tortryggni í samfélaginu og
því bitna svikin á þeim sem
síst skyldi. Tryggingastofnun ríkisins gekkst í vikunni
fyrir alþjóðlegri ráðstefnu
þar sem þess var freistað að
svara spurningunni hvort
misnotkun ógni velferðarkerfinu í heild sinni.

– engin vettlingatök við óhreinindin

Örkorn í stað
leysiefna

(VER ER SAGA STOFNUNAR
INNAR

"LIX VAR FORSETI STOFNUNARINNAR FR¹  TIL
 EN %GYPTINN -OHAMED %L"ARADEI TËK
Ö¹ VIÈ OG GEGNIR STARFINU ENN ¥ OKTËBER 
HLAUT %L"ARADEI ¹SAMT STOFNUNINNI SJ¹LFRI
FRIÈARVERÈLAUN .ËBELS

Svik geta ógnað velferðarkerfinu

Expertinn frá Dreumex
Expert frá Dreumex
Áhrifaríkt handþvottakrem

NEINN EINSTAKAN HLUTA 3¶ EN BIRTIR ALLSHERJAR
ÖINGINU OG ÎRYGGISR¹ÈINU SKÕRSLUR SÅNAR REGLU
LEGA (J¹ STOFNUNINNI STARFA UM  MANNS
FR¹ YFIR  ÖJËÈUM

429'').'!34/&.5. 5M ALLA %VRËPU HAFA SYSTURSTOFNANIR 4RYGGINGASTOFNUNAR RÅKISINS FENGIÈ AUKNAR LAGAHEIMILDIR FJ¹RMUNI OG

MANNAFLA TIL AÈ TAKA ¹ SKIPULÎGÈUM BËTA OG TRYGGINGASVIKUM 3¹TT ER VÅÈAST HVAR UM SLÅKT EFTIRLIT SEM SKAMMT ER ¹ VEG KOMIÈ HÁR
¹ LANDI
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ófreistað í viðleitni sinni að svíkja
út fé. Dæmi sanna að Ísland er
engin undantekning hvað það
varðar.

$¾MIN SANNA
Skipulögð svikastarfsemi er viðkvæmt mál. Sú hætta er alltaf til
staðar að einstök dæmi um bótaog tryggingasvik séu yfirfærð á
hópa fólks eða heilbrigðisstéttir í
heild sinni. Því leggja starfsmenn
TR á það ríka áherslu að umræðan
um þessi mál hérlendis endurspegli
þá staðreynd að svikin eru bundin
við fámennan hóp. Eitt meginmarkmið TR er að verja heiður
þeirra sem sannarlega þurfa á
aðstoð að halda, því vitað er að
öryrkjar og lífeyrisþegar þurfa að
sitja undir neikvæðri umræðu og
tortryggni. Það sama á við um
heilbrigðisstéttir sem eru tortryggðar að ósekju vegna framferðis einstakra manna úr þeirra
röðum.
Gunnar Þ. Andersen, forstöðumaður eftirlits TR, leggur á þetta
ríka áherslu en í erindi sínu á ráðstefnunni tiltók hann dæmi um
mjög gróf brot íslenskra heilbrigðisstarfsmanna. Þar nefndi
hann tannlækni sem sendi yfir
hundrað reikninga til stofnunarinnar vegna meðferðar á nær
tannlausum sjúklingi og annað um
tannlækni þar sem meira en helmingur þeirra reikninga sem hann
sendi inn á margra ára tímabili
var tilhæfulaus. Einnig hafa læknar og sjúkraþjálfarar reynt að fá
greiðslu fyrir rannsóknir á látnum
einstaklingum. Umrædd svik
virða heldur engin landamæri og
því hafa Íslendingar fengið að
kynnast. TR hefur fengið falsaða
sjúkrareikninga senda frá útlöndum. Annað vaxandi vandamál í
Evrópu eru svik þar sem reynt er
að fá greiddar bætur fyrir einstaklinga sem ekki eru til. Slíkt
hefur ekki komið upp hér á landi
svo vitað sé en mýmörg dæmi eru
um slíkt í Noregi og Svíþjóð.

2%9.3,! %62«052¥+*!
-AGNE &LADBY FRAMKV¾MDASTJËRI
EFTIRLITS 4RYGGINGASTOFNUNAR .OREGS
SAGÈI Å ERINDI SÅNU ¹ R¹ÈSTEFNUNNI
AÈ ALMENNINGUR OG STJËRNVÎLD ÖAR Å
LANDI SÁU MJÎG MEÈVITUÈ UM BËTA
SVIK OG SPILLINGU Å HEILBRIGÈISKERF
INU SEM LITIÈ ER ¹ SEM ÖJËÈFÁLAGSLEGT
MEIN  MILLI ¹RANNA  OG 
FJÎLGAÈI K¾RUM VEGNA SVIKA Å .OR
EGI UM RÒMLEGA  PRËSENT SEM ER
ATHYGLISVERT Å LJËSI ÖESS AÈ ¹ÈUR RÅKTI
VANTRÒ UM AÈ SVIK SEM ÖESSI ¾TTU
SÁR STAÈ ¹ MEÈAL ALMENNINGS Å .OR
EGI !LMANNATRYGGINGALÎGGJÎFINNI
HEFUR VERIÈ BREYTT OG EFTIRLITI GEFIÈ
MEIRA SVIGRÒM SEM NÕTUR SKILNINGS Å
SAMFÁLAGINU
*OAKIM *ARNRYD FORSTÎÈUMAÈUR
4RYGGINGASTOFNUNAR 3VÅÖJËÈAR TËK Å
SAMA STRENG OG NORSKI STARFSBRËÈIR

'ÅFURLEGIR HAGSMUNIR
Baldur Guðlaugsson, ráðuneytisstjóri fjármálaráðuneytisins, hélt
erindi þar sem hann tók sem dæmi
að ef svik hérlendis eru eins
umfangsmikil og í mörgum Evrópulöndum, sem hann taldi ekki
ólíklegt, þá jafngildir sú upphæð
því sem varið er árlega til samgöngumála eða reksturs Háskóla
Íslands á hverju ári. Gífurlegir
hagsmunir eru því augljóslega því
fylgjandi að koma böndum á svikin, ef sannað verður að þau séu
jafn umfangsmikil og grunur leikur á. Til almannatrygginga teljast
lífeyris-, sjúkra- og slysatryggingar og þegar haft er í huga að
útgjöld TR á árinu 2006 námu um
75 milljörðum króna þá sýnir
reynsla annarra þjóða að bóta- og
tryggingasvik hérlendis nema að
líkindum hundruðum milljóna
króna á hverju ári.

/PIN UMR¾ÈA
Í erindum erlendra gestafyrirlesara á ráðstefnu TR kom berlega í
ljós að bóta- og tryggingasvik eru
litin svo alvarlegum augum að talið

HANS EN 3VÅAR HAFA ÖË GENGIÈ SKREF
INU LENGRA ¶EIR FJÎLGUÈU STARFSMÎNN
UM EFTIRLITSDEILDAR SINNAR UM 
¹ SÅÈASTA ¹RI +OM FRAM Å M¹LI HANS
AÈ ¹ FYRSTU ÖREMUR M¹NUÈUM ÖESSA
¹RS HAFA JAFNMÎRG M¹L VERIÈ TEKIN TIL
RANNSËKNAR OG ALLT ¹RIÈ  &JÎLG
UN M¹LA ER SVIMANDI ÖEGAR HAFT ER Å
HUGA AÈ ¹RIÈ  KOMU  SVIKA
M¹L TIL KASTA EFTIRLITSDEILDARINNAR EN
ÖAU VORU T¾PLEGA  ÖÒSUND Å FYRRA
$ERMID -C#AUSLAND FORSETI
%(&#. EVRËPSKRA SAMTAKA UM
SVIK OG SPILLINGU Å HEILBRIGÈISGEIRAN
UM SEGIR AÈ ¹¾TLUÈ HEILDARFJ¹RH¾È
TRYGGINGASVIKA Å %VRËPU LIGGI ¹ BILINU
ÖRJÒ TIL TÅU PRËSENT AF HEILDARÒTGJÎLD
UM TIL HEILBRIGÈISM¹LA ¶AÈ ÖÕÈIR AÈ
¹ MILLI  TIL  MILLJARÈAR ÅS
LENSKRA KRËNA TAPAST ¹RLEGA

er að kerfisbundin svik grafi undan
tiltrú almennings á velferðarkerfinu og vilja til að standa undir
kostnaði vegna þess. Opin umræða
fer fram um vandann í Noregi og
Svíþjóð en þessu er öðruvísi farið
hérlendis og í Finnlandi. Norðmenn
og Svíar tala um þjófnað en við og
frændur okkar Finnar um sjálfsbjargarviðleitni, eins og einn fyrirlesari orðaði það.
Hugarfarsbreyting er nauðsynleg, segir forstjóri TR og fer fram
á auknar heimildir til eftirlits.
Aðrir telja óraunhæft að setja á
fót „tryggingalögreglu“ hér á
landi því kostnaður við eftirlit sé
líklegur til að verða meiri en endurheimtur glataðra fjármuna. Svo
er sá hópur sennilega fjölmennastur sem kallar eftir einföldun á
regluverki opinberrar stjórnsýslu
og að réttindi og skyldur borgaranna séu ræddar í samhengi.
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&JÎLDI VIÈSKIPTA 
6ELTA  MILLJËNIR
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'JÎLD ¹ REIKI

+¹LIÈ N¾STUM SOPIÈ

%VRËPUÖINGIÈ HEFUR SAMÖYKKT TILLÎGUR UM
REGLUR SEM KOMA TIL MEÈ AÈ L¾KKA VERÈ ¹
-%34! ,++5.
ALÖJËÈLEGU REIKI INNAN %VRËPU 2EIKIGJÎLD
%IMSKIPAFÁLAGIÈ  
&LAGA
 
ERU GJÎLD SEM SÅMAFYRIRT¾KI INNHEIMTA
!TLANTIC 0ETR
 
4EYMI
 
FYRIR TENGINGAR MILLI LANDA EN KOSTN

 
)CELANDIC 'ROUP  
AÈUR VIÈ SÅMTÎL Å FARSÅMA MILLI LANDA
HEFUR HINGAÈ TIL VERIÈ H¹R OG OFT ERF
(,54!"2¡& ¥ ²26!,36¥3)4®,5       !CTAVIS  
ITT FYRIR NEYTENDUR AÈ FYLGJAST MEÈ
   !LFESCA      !TLANTIC 0ETROLEUM  
VERÈLAGNINGU 0ËST OG FJARSKIPTA
   !TORKA      "AKKAVÎR     
%IMSKIPAFÁLAGIÈ      &, 'ROUP      'LITNIR
STOFNUN 0&3 HÁR HEIMA GREIN
     +AUPÖING      ,ANDSBANKINN   IR FR¹ ÖVÅ AÈ Å TILLÎGUNUM SEM NÒ
   -AREL      -OSAIC &ASHIONS     HAFI VERIÈ SAMÖYKKTAR SÁ GERT
 3TRAUMUR "URÈAR¹S      ®SSUR    
R¹È FYRIR VERÈLAGSHÎMLUM ¹
SM¹SÎLUVERÈ FYRIR FARSÅMAREIKI
4AKA ¹ GILDI VERÈÖAK ¹ SÅM
TÎL SEM FRAMKV¾MD ERU ÒR
SÅMA Å REIKI MUN SJ¹LFKRAFA
TAKA GILDI Å LOK  M¹NAÈA
AÈLÎGUNARFERLIS
5MSJËN

-!2+!¨305.+4!2

Peningaskápurinn
ÈUR EN REGLURNAR TAKA GILDI ÖARF AÈ
LEGGJA Ö¾R FYRIR FRAMKV¾MDASTJËRN
%VRËPUSAMBANDSINS OG RÅKISSTJËRN
IR LANDANNA INNAN SAMBANDSINS EN
0&3 SEGIR ÖË NEYTENDUR HÁR MUNU
FINNA FYRIR ¹HRIFUM TILSKIPUNARINNAR Å
SÅMTÎLUM MILLI LANDA INNAN %VRËPU
SAMBANDSINS STRAX Å SUMAR 4ILSKIPUN
IN VERÈUR HINS VEGAR EKKI INNLEIDD HÁR ¹
LANDI AÈ FULLU FYRR EN HÒN HEFUR FARIÈ FYRIR
SAMEIGINLEGU %%3 NEFNDINA OG VERIÈ BIRT
Å 3TJËRNARTÅÈINDUM &JARSKIPTAFYRIRT¾KI HAFA
SUM HVER SETT SIG UPP ¹ MËTI REGLUNUM OG
KALLAÈ SAMKEPPNISHAMLANDI EN 0&3 BENDIR
¹ AÈ ÖEIM SÁ EFTIR SEM ¹ÈUR HEIMILT AÈ KEPPA
MEÈ ÖVÅ AÈ BJËÈA VIÈSKIPTAVINUM SÅNUM VERÈ
UNDIR VERÈÖAKINU

N¹NAR ¹ VISIRIS

¥BÒÈAL¹N BANKA OG SPARISJËÈA N¹MU
RÒMUM   MILLJÎRÈUM KRËNA Å APRÅL
¶AÈ ER AÈEINS MEIRA EN Å M¹NUÈIN
UM ¹ UNDAN -EÈALFJ¹RH¾È L¹NA NAM
UM   MILLJËNUM KRËNA ¶ETTA KEMUR
FRAM Å -ORGUNKORNI 'LITNIS
&ITCH 2ATINGS HEFUR STAÈFEST L¹NSH¾FIS
EINKUNNIR 3TRAUMS "URÈAR¹SS FJ¹RFEST
INGABANKA HF 3TAÈFESTINGIN KEMUR Å
KJÎLFAR TILKYNNINGAR 3TRAUMS "URÈAR¹SS
UM KAUP ¹  PRËSENTA HLUT Å FINNSKA
BANKANUM E1
%IMSKIP #4' Å .OREGI TËK Å G¾R VIÈ
NÕJU FRYSTISKIPI SEM ER ÖRIÈJA NÕJA
FRYSTISKIPIÈ SEM FÁLAGIÈ F¾R AFHENT
¹ EINU OG H¹LFU ¹RI !È AUKI ERU ÖRJÒ
ÎNNUR FRYSTISKIP Å SMÅÈUM FYRIR FÁLAG
IÈ !FKASTAGETA %IMSKIP #4' MEIRA
EN TVÎFALDAST MEÈ TILKOMU NÕJU SKIP
ANNA

Sjá kauptækifæri á gjaldeyrismarkaði

Viðskipti voru stöðvuð með bréf
OMX-kauphallarsamstæðunnar eftir hádegi í gær og sagt
að fréttar væri að vænta í dag.
Sænska dagblaðið Dagens Industri
segir bresku kauphöllina í Lundúnum (LSE)
hafa lagt fram
yfirtökutilboð
í
samstæðuna upp á 190
sænskar krónur á hlut.
OMX-samstæðan rekur
kauphallir
víða á Norð- +!50(®,, ¥3,!.$3
urlöndum, þar
á meðal hér, og í Eystrasaltsríkjunum. Gengi bréfa í henni hefur
hækkað um 37 prósent það sem af
er árs, þar af um 3,5 prósent í gær
og stóð í 180 krónum á hlut þegar
lokað var fyrir viðskiptin.
JAB

Kauptækifæri myndast á gjaldeyrismarkaði þegar gengisvísitala
krónunnar nær lágmarki á næstu
vikum að því er fram kemur í
nýrri spá Greiningar Glitnis á
gengi krónunnar. Bankinn telur
að hagnast megi á fyrirséðri veikingu krónunnar á haustmánuðum.
„Gengi krónunnar hefur hækkað um tæp 13 prósent það sem af
er ári. Við teljum að gengi krónunnar muni hækka enn frekar
á næstu mánuðum og að krónan
haldist sterk fram á haust en gefi
þá eftir nokkuð snögglega,“ segir
í greiningu Glitnis og er talið að
kauptækifæri myndist þegar
gengisvísitala íslensku krónunnar nær lágmarki í 110, evran fer
í 81 krónu og dollarinn í 60 krónur. „Reikna má með því að þetta
gerist á allra næstu vikum,“ segir
Glitnir í riti sínu og telur nokkrar
líkur á að vísitalan fari enn neðar

Fíton ehf. / SÍA

Orðrómur
um yfirtöku

Greiningardeild Glitnis telur krónuna eiga eftir að styrkjast fram að snöggri veikingu í haust.
og að erlendur gjaldeyrir verði
þar með enn ódýrari. „Við teljum að ef af því verður muni það
verða skammvinnt en í leiðinni
gott tækifæri.“
Spá Glitnis um veikingu í haust
stangast þó á við vikugamla spá
greiningardeildar Landsbankans
sem gerir ráð fyrir sterkri krónu
út næsta ár. Glitnir telur hins
vegar að vaxtamunur við útlönd
verði áfram ráðandi þáttur í þróun
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gengis krónunnar og að gengið
lækki á haustmánuðum samhliða
væntanlegu vaxtalækkunarferli
Seðlabankans og minni þenslueinkennum í þjóðarbúskapnum.
„Þá reiknum við með að lækkunin verði nokkuð snörp. Hröð lækkun gengis krónunnar er ekki óalgeng eftir styrkingartímabil líku
því sem við gerum ráð fyrir í spá
okkar.“ Þá segir bankinn ákveðnar líkur á yfirskoti, að gengið fari
tímabundið í lægra gildi en nauðsynlegt sé til að ná hagkerfinu í
jafnvægi. „Við gerum ráð fyrir
að gengisvísitalan fari tímabundið yfir 130 stig um mitt næsta ár,
evran í 97 krónur og að dollarinn
fari hæst í 72 krónur.“
Óvissuþættir sem Glitnir bendir á að ýti undir lægra gengi en
spáð er eru meðal annars mögulegur viðsnúningur á skilyrðum á fjármálamörkuðum, aukin

Hangiálegg

Brauðskinka

Hangikjöt og flatbrauð.
Létt og ávallt gott.

Girnileg brauðsneið,
og fullt fullt af góðri
skinku.

).'«,&52 "%.$%2 )NGËLFUR ER FORSTÎÈU

MAÈUR GREININGARDEILDAR 'LITNIS BANKA
&2¡44!",!¨)¨'6!

áhættufælni fjárfesta og örar
vaxtahækkanir í lágvaxtamyntum. „Óvissuþættir sem stuðlað
gætu að hærra gengi krónu en við
spáum eru enn meiri bjartsýni í íslensku efnahagslífi, aukin áhættusækni meðal erlendra fjárfesta og
ef stýrivextir Seðlabankans haldast lengur háir en við gerum ráð
fyrir.“
ËK¹

Létt pepperoni
Kröftugt, létt og
ljúffengt á hvaða
brauð sem er.
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Hagnaðist á sterkri Einungis ábyrgar fjárfestingar
og veikri krónu
HB Grandi fer úr tapi í 2,4 milljarða króna hagnað.

Stjórn Sameinaða lífeyrissjóðsins
hefur ákveðið að taka upp reglur
Sameinuðu þjóðanna um ábyrgar
fjárfestingar. Reglurnar fela í sér
að þátttakendur skuldbinda sig til
að taka tillit til umhverfislegra og
félagslegra þátta við fjárfestingar
sínar, auk þess sem lögð er áhersla
á góða stjórnarhætti fyrirtækja
sem fjárfest er í.
Þorbjörn Guðmundsson, formaður stjórnar Sameinaða lífeyrissjóðsins, segir að innleiðing reglnanna muni ekki hafa í
för með sér miklar breytingar á
núverandi starfsháttum lífeyrissjóðsins. Starfsreglur hans falli
þegar nokkuð vel að þessu umhverfi. Fyrst og fremst sé verið að
formfesta vinnureglur sem hafi já-

kvæð áhrif á markaðinn til lengri
tíma litið. „Við munum gera öllum
fjárvörsluaðilum okkar grein fyrir
þessari stefnu. Við munum fara
fram á að þeirra vinnubrögð falli
að þessum reglum. Ef
kæmi í ljós að þeir gera
það ekki förum við fram
á að þeir lagfæri það.
Geri þeir það ekki mun
sjóðurinn huga að því að
færa fjármunina til.“
Þorbjörn segir stjórn
lífeyrissjóðsins
sannfærða um að gerðar
verði auknar kröfur til
lífeyrissjóða á sviði samfélagslegrar ábyrgðar á
næstu árum. Stjórnendur sjóðsins vilji vera á

undan þeirri þróun og þróa aðferðirnar við innleiðinguna sjálfir. Þá
segir hann að rannsóknir bendi til
þess að sjóðir sem hafa tileinkað
sér þessi vinnubrögð fái jafngóða
eða jafnvel betri ávöxtun til
lengri tíma. „Við lítum því
ekki þannig á að við séum að
draga úr möguleikum sjóðsins til ávöxtunar.“
Tveir íslenskir lífeyrissjóðir hafa þegar tekið upp
reglur Sameinuðu þjóðanna. Það eru Lífeyrissjóður VR og Lífeyrissjóður
ríkisstarfsmanna. Þá hafa
margir af stærstu lífeyrissjóðum Vesturlanda þegar
viðurkennt reglurnar.

HB Grandi var rekinn með 2,4
milljarða króna hagnaði á fyrsta
ársfjórðungi sem er mikill viðsnúningur frá fyrra ári þegar tap
félagsins nam 1.337 milljónum
króna.
Tekjur félagsins voru 4.670 milljónir króna og hækkuðu um 27 prósent á milli ára. Auknar tekjur skýrast einkum af góðri loðnuvertíð og
veikari krónu. Meðalgengisvísitala
fjórðungsins var ellefu prósentum
hærri en á sama tíma 2006. Rekstrarhagnaður fyrir afskriftir (EBIT-

DA) var 1.478 milljónir króna án
söluhagnaðar af Engey sem er um
31,6 prósent af rekstrartekjum. Í
fyrra var „EBITDA“ 760 milljónir
eða 20,7 prósent.
Þriggja milljarða viðsnúningur varð á fjármagnsliðum á milli
ára. Félagið var með hreinar fjármagnstekjur upp á 1.136 milljónir aðallega vegna styrkingar krónunnar frá áramótum, samanborið
við tveggja milljarða króna fjármagnsgjöld árið áður sem rakið er
til falls krónunnar í febrúar.
EÖA

Búast við
góðu ári

Kaupa og leigja nýja tegund Airbus-véla

Fyrirtækið Hagar, sem
meðal
annars
rekur
Bónus,
Hagkaup og fleiri
verslanir, skilaði hagnaði upp
á 417 milljónir
króna á síðasta
rekstrarári, sem &)..52 2.!3/.
stóð frá mars í fyrra til loka febrúar í ár. Þetta er rúmlega helmingslækkun á milli ára en í fyrra nam
hagnaðurinn 997 milljónum króna.
Í ársuppgjöri Haga kemur fram
að rekstrarhagnaður fyrir afskriftir og fjármagnsliði (EBITDA) nam
2.074 milljónum króna, sem er tæp
þreföldun á milli ára.
Í uppgjörinu segir að bati hafi
verið á rekstri Haga en afkoman sé
ekki ásættanleg til lengri tíma litið.
Hafi stjórnendur væntingar um
betri rekstur á árinu.
JAB

Icelandair Cargo og Icelease, dótturfyrirtæki Icelandair Group hafa
samið við Avion Aircraft Trading
um leigu og kaup á fjórum nýjum
Airbus A330-200 fraktflugvélum.
Icelandair Cargo leigir tvær vélanna beint frá Avion en Icelease
kaupir tvær og leigir áfram til Icelandair Cargo.
Samkvæmt upplýsingum frá
Icelandair verða tvær flugvélar
afhentar vorið 2010 og hinar ári
síðar. Áætlaðar árstekjur af rekstri
þotnanna fjögurra eru sagðar um
15 til 18 milljarðar króna.
Stefnt er að því að snúa við hlutföllunum í rekstri Icelandair Cargo
á næstu árum, en núna koma um
80 prósent af veltunni frá starfsemi sem tengist Íslandi en um
fimmtungur af öðrum mörkuðum. Að sögn Péturs J. Eiríkssonar, framkvæmdastjóra Icelandair
Cargo, er einkum horft til aukn-

HHS

Icelandair Cargo stækkar með nýjum langfleygum breiðþotum af gerðinni Airbus A330-200.

4®,65'%2¨ -9.$ 3VONA KOMA !IRBUS
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ingar verkefna í Kína, Indlandi og
á Persaflóasvæðinu og tengingar
um safnflugvöll í Evrópu við Ísland
og Norður Ameríku. „Keflavíkurflugvöllur verður einnig safnvöllur og tengjast gegnum hann borgir í Bandaríkjunum og Kanada við
lykilmarkaði í Evrópu,“ segir hann

  FRAKTVÁLARNAR TIL MEÈ AÈ LÅTA ÒT Å
LITUM )CELANDAIR #ARGO

og reiknar með að þrefalda vöruflæði og tekjur af flutningum um
flugvöllinn.
A330-200 fraktvélin fer í framleiðslu síðla árs 2009 og verður
Icelandair Cargo einn fyrsti notandinn í heiminum. Vélin hefur
á að skipa 50 prósentum meira
rými en Boeing 757-200 vélarnar
sem fyrirtækið notar nú hafa og

mun meiri flugdrægni. „Hreyflar eru hljóðlátari og menga minna
en hreyflar almennt auk þess sem
eldsneytiseyðsla er minni,“ segir
Icelandair. Skráð listaverð flugvélanna hjá Airbus er um 130 milljónir bandaríkjadala, eða rétt rúmir 8
milljarðar króna miðað við gengi
dagsins.
„Aðeins heilbrigð og arðbær
fyrirtæki geta fjárfest í nýjustu
og hagkvæmustu flugvélunum og
þessi viðskipti sýna þann slagkraft
og skýru framtíðarsýn sem býr í
fyrirtækjum Icelandair Group,“
segir Jón Karl Ólafsson, forstjóri
félagsins.
Icelandair Cargo rekur nú fimm
Boeing 757-200 fraktvélar og stefnir að því að fjölga þeim um eina til
tvær fram að afhendingu A330 vélanna. Eftir það verða tegundirnar
tvær reknar samhliða um óákveðinn tíma.
ËK¹

Létt og gott
– ný létt áleggslína í SS fjallahringinn
Það er auðvelt að finna ljúffengt,
fitulétt SS álegg í verslunum því
umbúðirnar eru nú sérstaklega
auðkenndar á áberandi hátt með
áletruninni LÉTT ÁLEGG.
Tegundirnar eru mun fleiri en hér
eru sýndar og þeim á eftir að fjölga
enn frekar. Líttu eftir ljúffenga SS

Skinka
Möguleikarnir eru
endalausir. Prófaðu
eitthvað nýtt daglega.

Kjúklingaálegg

létt álegginu í næstu verslun – og

Sumir vilja bara þetta
álegg og ekkert annað.
Það er ástæða fyrir því!

taktu lífinu létt.

www.ss.is
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6ESTURVELDIN BOÈA LÕÈR¾ÈI OG MANNRÁTTINDI
MEÈ BYSSUM OG H¹T¾KNIHERNAÈI

Trúarbragðastríð
21. aldar
*«. +!,$!, 3+2)&!2

Á

miðöldum var guðstrú boðuð með sverði og kærleikur
Krists með öxi. Á okkar tímum boða vestræn ríki lýðræði með byssum og mannréttindi með hátæknihernaði.
Útbreiðsla lýðræðis er trúarbragðastríð 21. aldar. Í
nafni lýðræðis hafa helstu leiðtogar hins vestræna heims þverbrotið alþjóðalög, drepið saklausa borgara í fjarlægum löndum og
komið á lögum sem skerða frelsi þegna sinna eigin landa.
Í vikunni kom út ársskýrsla mannréttindasamtakanna Amnesty
International. Þar er bent á þá augljósu staðreynd að stríðið gegn
hryðjuverkum, sem lýst var yfir eftir tilræði Al-kaída í Bandaríkjunum í september 2001, hefur gert heiminn að óöruggari stað.
„Aðgerðir stjórnvalda víða um heim hafa síst dregið úr hryðjuverkaógninni og alls ekki tryggt fórnarlömbum hryðjuverka nokkurt réttlæti. Þessar aðgerðir hafa á hinn bóginn grafið undan mannréttindum með margvíslegum og alvarlegum hætti og dregið úr
þeirri vernd sem lög og réttur eiga að veita fólki um heim allan,“
segir meðal annars í úrdrætti úr skýrslunni á íslenskri heimasíðu
Amnesty International.
Forystumenn vestrænna ríkja hafa óspart réttlætt stríðsreksturinn í Afganistan og Írak á þann hátt að með því að berjast gegn
hryðjuverkum að heiman minnki líkurnar á því að vestrænar þjóðir þurfi að berjast gegn þeim í eigin löndum. Þessa kenningu hafa
þeir kallað fyrirbyggjandi stríð.
Líklegra er þó að þetta nýja stríð, þar sem mestu herveldi heims
áskilja sér rétt til fyrirbyggjandi hernaðaraðgerða hvar sem er
á jörðinni, sé hluti af þrátafli þeirra við að viðhalda hnattrænum
áhrifum sínum og völdum.
Í því samhengi er ástæða til að rifja upp orð Mikahíl Gorbatsjov,
fyrrum leiðtoga Sovétríkjanna, sem hann lét falla í Háskólabíói í
haust, þegar hann sagði fyrirbyggjandi viðræður stjórnarerindreka mun vænlegri til friðar í heiminum.
Í ársskýrslu Amnesty er bent á að stríðið gegn hryðjuverkum
hafi undanfarin ár verið notað til að réttlæta alls kyns kúgun, sem
stjórnvöld hafa lengi beitt almenning, til dæmis í Egyptalandi og
Pakistan.
Í Bretlandi voru leidd í lög óskýr ákvæði, sem eiga að auðvelda
baráttuna gegn hryðjuverkum, en bera jafnframt með sér alvarlega skerðingu á tjáningarfrelsi í landinu. Svipað hefur gerst í
Bandaríkjunum. Stjórnvöld þar hafa nú mun víðtækari heimildir til að njósna um og kortleggja hegðun almennings en þau höfðu
fyrir 11. september 2001.
Fyrir réttum tuttugu árum skrifaði bandaríski hæstaréttardómarinn William J. Brennan: „Að loknu hverju því tímabili, sem hefur
verið skynjað sem hættuástand, hafa Bandaríkin full iðrunar áttað
sig á því að afnám borgaralegra réttinda var óþarft. Að sama skapi
hafa Bandaríkin sýnt að þau eru ófær um að koma fyrir að mistökin verði endurtekin næst þegar hættuástand skapast.“
Þessa niðurstöðu má hæglega yfirfæra á gjörvallt mannkyn.
Sagan er svo gjörn á að endurtaka sig. Fyrir fimm hundruð árum
þurfti að útbreiða orð guðs með öllum meðölum, nú er það lýðræðið.
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ísildalurinn á San Franciscosvæðinu í Bandaríkjunum er
þekktur sem háborg hátækninnar í heiminum, enda varð upplýsingatækni nútímans til þar. Tölvuheilinn, einkatölvan, nettæknin,
leitarvélar veraldarvefjarins, líftækni og margt fleira hefur borist
þaðan út um heiminn. Kísildalurinn er í reynd höfuðborg hins nýja
skapandi þekkingarhagkerfis. Hér
er ímyndunaraflið, sköpunargáfan
og þekkingin hið daglega viðfangsefni, ásamt drjúgum skammti af
vinnusemi. Fyrirtækjamenn og háskólamenn reyna í sífellu að virkja
þessar uppsprettur nýmæla til að
betrumbæta tækni og aðferðir,
hver á sínu sviði.
Það var því vel við hæfi að
Björk, drottning frumleika og
sköpunar, kæmi hér við á nýrri
tónleikaferð sinni um heiminn. Þar
eð ég hef haft búsetu í Kísildalnum um sinn notaði ég tækifærið
og mætti á tónleikana, sem fram
fóru í útileikhúsi í bænum Mountain View í miðjum Kísildalnum. Auk
mín voru þarna vel yfir 20 þúsund
manns er nutu tónleikanna undir
stjörnubjörtum Kaliforníuhimni.
Og hvílík sýning.
Björk opnaði tónleikana með
kraftmiklu lagi af nýjum diski
sínum og tók mannfjöldann samstundis með sér á flug sem lauk
tveimur tímum síðar, án þess að
nokkurs staðar hefði verið slegið
af. Þetta var samfelld veisla fyrir
augu og eyru, borin áfram af krafti
og sköpunargleði, með fagmennsku
sem enginn slær við. Með Björk
var glæsilegur hornaflokkur íslenskra stúlkna sem einnig sungu
undir. Jónas Sen lék á hljómborð
með fyrirmannlegu yfirbragði og
erlendir tónlistarmenn léku á slagverk og stafræn rafeindatæki. Og
svo leit Einar Örn við í einu laginu
og kryddaði vel með vinkonu sinni,
við mikinn fögnuð gesta.
Það var frábært að sjá hversu
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Full ástæða er til að ætla að
ný ríkisstjórn muni róa í sömu
átt og Björk og aðrir útrásarriddarar hafa gert með góðum
árangri á undanförnum árum.
vel allir kunnu að meta list Bjarkar. Enda á hún mikið erindi við
þetta fólk. Í næsta nágrenni við
tónleikavettvanginn eru höfuðstöðvar Google fyrirtækisins, í
svokölluðum Googleplex, sem er
byggingaklasi sérstaklega hannaður til að örva sköpunarkraft starfsmanna. Þeim er að auki uppálagt af yfirmönnum sínum að nota
hluta starfstíma síns til að gera
skapandi hluti svo ímyndunaraflið
haldi vöku sinni. Þetta fólk tók
enda kröftuglega undir með Björk
og félögum. Í lok tónleikanna geislaði ánægja og áhugi af hverju andliti og umsagnir gesta á netsíðum
eru allar hástemmdar.
Björk er ekki aðeins framúrskarandi listamaður á heimsvísu.
Tónlist hennar, sem er greinilega
að ná nýjum hæðum, er einnig í
takti við það nýjasta sem er að gerast í heiminum. Hún rímar vel við
nýsköpunaráherslur í tækni, efnahagslífi og mannlífi þar sem hin
mannlega auðlind er uppspretta
þess sem gera skal. Þetta kunna
menn að meta í Kísildalnum.
Við Íslendingar áttum okkur
kannski ekki til fulls á því hversu

stór í sniðum Björk er. Við erum
þar að auki of mikið að eltast við
gamla hagkerfið, sem bræðir fjöll
í hrámálma til úrvinnslu í öðrum
löndum. Við eigum að leggja meiri
áherslu á þekkingu og nýsköpun.
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir menntamálaráðherra tók reyndar stórt skref í þá átt er hún gerði
nýjan metnaðarfullan rannsóknarsamning við Háskóla Íslands í
vetur. Það er líka uppörvandi að
í málefnasamningi nýrrar ríkisstjórnar skuli hraustlega tekið
undir markmið um framþróun
þekkingarhagkerfisins og hátækni
um leið og af er slegið í framþróun
gamla hagkerfisins.
Ríkisstjórnin þyrfti að fá
Reykjavíkurborg í lið með sér
til að byggja upp þekkingarklasa
á Vatnsmýrarsvæðinu, þar sem
saman hnýtast háskólar og þekkingarfyrirtæki. Slíkt starf var
hafið með undirbúningi að byggingu þekkingarþorps Háskóla Íslands og síðan bætti Reykjavíkurborg við og veitti Háskólanum í Reykjavík framtíðarland á
svæðinu. Þar með hefur almennur
grundvöllur verið lagður að miðstöð þekkingarhagkerfisins á Íslandi á þessu svæði. Það var einmitt með slíkum klasa sem þróunin
í Kísildalnum byrjaði á sjötta áratugnum. Nú er bara að vinna kröftuglega að áframhaldi þessarar þróunar á Íslandi.
Þarna liggur sú stefna sem við
Íslendingar eigum nú að leggja
meiri rækt við. Full ástæða er til
að ætla að ný ríkisstjórn muni róa
í sömu átt og Björk og aðrir útrásarriddarar hafa gert með góðum
árangri á undanförnum árum. Það
er fagnaðarefni. Málmbræðsluhagkerfið er gamla hagkerfið. Hið
nýskapandi þekkingar- og þjónustuhagkerfi er framtíðin.
Höfundur er gistiprófessor við
Stanford-háskóla í Kísildalnum.

Sá sem berst gegn ástinni tapar
Jafnvel þótt munur réttaráhrifa staðfestrar sambúðar og hjúskapar séu ekki
mikill á Íslandi, þá hefur staðfest sambúð
ekki sömu samfélagslegu þýðingu og hjúskapur. Hjónaband er félagsleg stofnun
étturinn til að ganga í hjónaband telst
sem hefur um aldir verið sáttmáli konu og
til mannréttinda samkvæmt alþjóðkarls. Og þó þessi skilgreining á hjúskap
legum sáttmálum en stjórnvöld í hverju
hafi um langt skeið verið eitt af grunngildríki um sig velja hvernig þessum rétti er
um samfélagsins þá verður að taka tillit til
framfylgt. Einstaklingum af sama kyni
breyttra tíma, nýrra gilda og skoðana.
er nú heimilt að giftast í Hollandi, Belgíu,
Hefðbundin skilgreiningin á hjúskap ætti
Suður-Afríku, Kanada, Spáni og Massachusetts-ríki í Bandaríkjunum. Suður-Afr- 3!.$2! ,9.'$/2& ekki að standa í vegi fyrir því að samkynhneigð pör gifti sig – staðfesta ást sína og
íka hefur nýlega samþykkt lög sem leyfa
trúfesti fyrir guði og mönnum. Jafnvel þó
samkynheigðum að giftast eða staðfesta
að trúuð samfélög reyni að halda hjónabandinu aðsambúð og í Hollandi er öllum pörum, óháð kyni,
eins fyrir einstaklinga af gagnstæðu kyni, verður
gert kleift að velja að staðfesta sambúð í stað þess
löggjafinn að skilgreina hjúskap á þann hátt að það
að giftast.
samræmist ríkjandi gildum í þjóðfélaginu og gera
Á næsta ári mun Svíþjóð breyta löggjöf sinni
þeim trúfélögum, sem það vilja, kleift að framþannig að samkynhneigð pör eiga nákvæmlega
kvæma hjónavígslu fyrir samkynhneigð pör. Auðsama rétt varðandi hjónaband og gagnkynhneigð
veld lausn væri að gera hjónabandslöggjöfina kynpör, þ.e. hjónabandslöggjöfin verður kynhlutlaus.
hlutlausa. Hjónaband á að vera opið fyrir tvo einSamkvæmt hinum nýju sænsku lögum er trúfélögstaklinga án tillits til kyns þeirra.
um heimilt að ákveða sjálf hvort þau vilja gefa pör
saman. Dómstólar munu ekki lengur sjá um borgaralega vígslu því í hinu nýja kerfi munu nokkurs
Höfundur er lögfræðingur og vinnur hjá Mannréttkonar stjórnsýslunefndir skipa einstaklinga sem
indaskrifstofu Íslands.
hafa það hlutverk að gefa fólk saman – gagnkynhneigð og samkynhneigð pör.
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-ISM¾LI SAGNAMANNA
¶EGAR .J¹LA VAR RITUÈ ¹ K¹LFSKINN HÁR UM
¹RIÈ M¹TTI SAGNARITARA LÅTIÈ FIPAST 3KINN
VORU DÕR OG ORÈIN MEÈ ¶YRFTI AÈ SKAFA
UPP VITLEYSU OG ENDURRITA VAR TALAÈ
MEÈ FYRIRLITNINGU UM UPPSKAFNINGA *Ë
HANNA 6IGDÅS (JALTADËTTIR FRÁTTAMAÈUR ¹
2²6 ÖYKIR HAFA STAÈIÈ SIG MEÈ STÎKUM
SËMA Å SKÕRINGUM SÅNUM AF HR¾RINGUM
STJËRNM¹LANNA *AFNVEL BESTU SAGNA
MENN FIPAST ÖË STUNDUM OG
KROSSBR¹ MÎRGUM YFIR MISM¾L
UM HENNAR UM AÈ 'UÈLAUGUR
¶ËR ¶ËRÈARSON SJ¹LFST¾ÈISMAÈUR
V¾RI AFTUR ¹ LEIÈ Å HEIL
BRIGÈISR¹ÈUNEYTIÈ EN

ÖAR HAFA SJ¹LFST¾ÈISMENN EKKI KOMIÈ Å
 ¹R ¶AÈ ER ERFITT AÈ VERA SAGNAMAÈ
UR SAMTÅMANS ¶AÈ S¹ FËLK ¹ +RISTNI
(RAFNSSYNI FRÁTTAMANNI ¹ 3TÎÈ  ÖAR
SEM HANN STËÈ HRÅÈSKJ¹LFANDI FYRIR UTAN
"ESSASTAÈI OG SAGÈI SÎGUR AF !LÖINGI

Björk í Kísildalnum

5-2¨!.
(JËNABAND SAMKYNHNEIGÈRA

-ATSEÈILL ¹
WWWTHAIMATURCOM

DÅS K¾MU SÁR EKKI BARA SAMAN UM ÖAÈ
Ö¹ OG ÖAR AÈ 'UÈNI SKRIFAÈI ¾VISÎGU
HENNAR EN HANN RITAÈI EINMITT ¾VISÎGU
+RISTJ¹NS %LDJ¹RNS

Gasgrill
Gasgrill

Nýr og glæsilegur

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

Sælureitur
er kominn inn á öll
heimili landsins

Outback, Hunter EX, grillflötur 60x50 sm,
þrír brennarar úr steypujárni, Flame Tame hlíf
yfir brennurum, hitamælir á hlíf, auðþrífanlegur
lekabakki, aðfellanleg hitagrind, 11,8 kW
3000237

28.999

3000236

33.999
39.990

32.950

Helgartilboð
í Húsasmiðjunni
25%

26”
Impulse
21 gíra Shimano
skipting, Heavy
Duty álstell,
Artek V bremsur,
álgjarðir, demparar
að framan

afsláttur
af
Ferðagasgrill

3899973

19.999

yfirbreiðslum

26.900

Outback, grillflötur
42x27 sm, emeleruð
grillgrind, þrýstijafnari og slanga fylgir
3000245

5.499

Háþrýstidæla

Háþrýstidæla
Sistema TR11,
120 bör, túrbó stútur,
sápubrúsi,
6 m slanga
5254227

11.999

Gerni, 100 bör, túrbó
stútur, sápubrúsi,
6 m slanga

Efra hólf: 15 ltr
Neðra hólf: 20 ltr

5254252

3899400

7.999

Ferðaklósett

6.999

11.650

Nýr afgreiðslutími í Skútuvogi
Opið til klukkan 21:00 alla daga vikunnar
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"JÎRGUM &LATEYRI
,ÒÈVÅK 'IZURARSON H¾STARÁTTARLÎG
MAÈUR SKRIFAR UM BYGGÈAM¹L
3JËNVARPIÈ SAGÈI OKKUR FR¹ ÖVÅ AÈ ÒT
GERÈ ¹ &LATEYRI V¾RI AÈ H¾TTA VEGNA
SKULDA FR¹ OKURVÎXTUM OG LEIGUKVËTA
¹ OKURVERÈI EN ALLT ÖETTA OKUR VELTIR
UPP ¹ SIG EINS OG OKURVÅXILL OG VERÈ
UR AÈ SNJËFLËÈI AF SKULDUM 3NJËFLËÈ
ÖEKKJA MENN FYRIR VESTAN
"JARGA VERÈUR ÖESSU Å HEILA HÎFN
4ILLAGA GREINARHÎFUNDAR ER SÒ AÈ RÅKIS
SJËÈUR STOFNI +VËTASJËÈ OHF SEM HAFI
TEKJUR AF KVËTANUM OG TAKI AUK ÖESS
ERLEND L¹N BEINT Å ÒTLÎNDUM ¹N ¹LAGS
BANKA HÁR OG MEÈ MJÎG L¹GUM VÎXT
UM
¶ESSI +VËTASJËÈUR OHF MYNDI KAUPA
ÒTGERÈINA ¹ &LATEYRI OG GERA HANA AÈ
OHF +VËTAASJËÈURINN MYNDI Å BILI YFIR
TAKA OG BORGA ALLAR SKULDIR SEM HVÅLA
¹ ÒTGERÈINNI ¹ &LATEYRI OG SETJA Ö¾R
¹ BIÈREIKNING SEM V¾RI SEINNI TÅMA
¹KVÎRÈUN HVERNIG FARIÈ V¾RI MEÈ
-EÈ ÖESSU HÁLDI ÒTGERÈIN ¹ &LATEYRI
¹FRAM OG ALLIR   STARFSMENN
HÁLDU SINNI VINNU
"ROTTKASTIÈ K¾MI ALLT Å LAND OG V¾RI
GEFIÈ BÎRNUM ¹ &LATEYRI F¹T¾KUM SEM
ÎÈRUM 3TÒLKUR VERÈA FALLEGRI EF Ö¾R
BORÈA FISK ¶AÈ ER SANNAÈ p NÒ ER
BARA AÈ TAKA TIL HENDINNI

Milljarður manna á flótta árið 2050
5-2¨!.
(J¹LPARSTARF

Á

dögunum kom út skýrsla frá
hjálparstofnuninni
Christian Aid í Bretlandi, þar sem farið
er yfir hvernig loftslagsbreytingar muni hafa áhrif á flóttamannastrauminn í heiminum. Talið er að
allt að 1 milljarður manna gæti
hrakist á flótta af þessum orsökum fram að árinu 2050 ef ekkert
verður að gert til þess að stöðva
hlýnun jarðar.
Í dag eru um 160 milljónir
manna flóttamenn. Við heyrum
slíkar tölur og getum ómögulega
gert okkur grein fyrir þeirri þjáningu sem í þeim felast. Til þess
að reyna að skilja hvað það þýðir
að vera flóttamaður bið ég þig að
ímynda þér hvernig þér myndi
líða ef þú þyrftir að flýja heimili þitt. Ástæðan gæti verið jarðskjálfti, flóð, pólitísk eða trúarleg
afstaða þín, húðlitur þinn eða jafnvel stríð. Þú getur sama og ekkert
tekið með þér, kannski myndaalbúmið, en allar eignir sem þú ert
búinn að vinna hörðum höndum
fyrir, verður þú að skilja eftir. Allt
sem fyllir okkar daglega líf, nýja
eldhúsinnréttingin, leikföng barn-

anna og flottu nýju spariur, linnulausir þurrkar
skórnir verður að engu
gera ræktun ómögulega.
þegar þú þarft að bjarga
Á einungis 80 árum hefur
lífi þínu. Í þeirri ringulrigning í Malí minnkreið sem fylgir gætir þú
að um helming og þegar
orðið viðskila við fjölrignir, þá rignir eldi og
skyldu þína, misst sjónbrennisteini. Því er spáð
ar af börnunum þínum
að jafnvel 1/3 hluti jarðog jafnvel öllum þeim
ar muni skrælna í gríðsem standa þér nær. Þú
armiklum þurrkum um
veist ekki hvað morgunnæstu aldamót. Hvaða
,9$¥! '%)23$«44)2
dagurinn ber með sér, í
áhrif það mun hafa á
raun hefur allt þitt líf splundrast.
íbúa á þessum svæðum er eittHvernig myndi þér líða?
hvað sem við getum velt fyrir
okkur. Kannski finnst okkur hér
&¹T¾KIR SÒPA SEYÈIÈ p OG VIÈ ¹
á Íslandi að þetta sé þróun sem
ENDANUM
ekki snertir okkur. En bara eitt til
að hugsa um – hvaða áhrif hefði
Ef ekkert verður að gert verðskrælnuð jörð á þriðjungi jarðar
ur það sem hér er lýst rauná matvælaverð hér hjá okkur?
veruleiki fyrir allt að einn milljarð manna á næstu 40 árum. Enn
3T¾RSTA ORSÎKIN LIGGUR HJ¹ OKKUR
og aftur er þetta svo gríðarlegur mannfjöldi að við getum ekki
Verði ekkert að gert, er þetta
gert okkur grein fyrir því. Þetta
framtíðin sem blasir við okkur.
mun hafa áhrif á okkur líka, beint
En við ætlum varla að gera ekki
og óbeint. Og hver veit nema við
neitt. Hlýnun jarðar er ekki eittgætum orðið meðal þessa fjölda?
hvað sem við getum ýtt frá okkur
Ennþá eru það þó íbúar í fátækog vonað að þessi eða hinn muni
um löndum sem upplifa afleiðleysa vandamálið einhvern tíma
ingar hlýnunar jarðar. Í Malí er
síðar. Það er ábyrgð hvers og eins
draumurinn að komast til Evrokkar að haga okkur þannig að
ópu, hefja nýtt líf þar sem allir
jörðin okkar eigi sér bjarta framvirðast ríkir. Í landinu er varla
tíð. Það er margt sem við getum
hægt að stunda landbúnað lenggert til þess að draga úr koldí-

oxíðsmengun sem einstaklingar og þjóð. Við getum tildæmis hjólað, gengið og ekið saman
í auknu mæli. Framtak Kolviðar
www.kolvidur.is, er gott dæmi,
sem gerir okkur kleift að koltvísýringsjafna útblástur okkar. Þar
er tækifæri sem við ættum öll að
nýta okkur. Það sem er mikilvægt
að hafa í huga er það að Vesturlandabúi sleppir allt að 24 sinnum
meiri koltvísýringi út í andrúmsloftið en Afríkubúi. Það þýðir að
það erum við sem erum að skapa
vandann og það á kostnað annarra
þar sem fátæku löndin eru þau
fyrstu til að súpa seyðið af hlýnuninni. Dr. Peter Glick rannsakar
loftslagsbreytingar meðal annars
í Malí. Orð hans eru mjög lýsandi
fyrir stöðuna: „Ef þú keyrir bíl
inn í stofuna hjá nágranna þínum,
þá væntanlega skuldar þú honum
eitthvað fyrir skemmdirnar, sérstaklega ef hann er ótryggður.“
Hjálparstarf kirkjunnar hvetur þig til að huga að þínum þætti
í hlýnun jarðar. Við Íslendingar
ættum ekki að eiga þátt í því að
splundra lífi manna, hvorki annarra né okkar eigin.
Höfundur er verkefnastjóri hjá
Hjálparstarfi kirkjunnar.

Tenging til framtíðar
5-2¨!.
&JARSKIPTI
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útíma
tölvutækni
er langt komin
með að leysa af
hólmi þá tækni
sem eldri fjar")2')2 2!&. ¶2
skiptainnviðir ).33/.
byggja á. Fjarskiptanet, hvort heldur fastlínunet eða radíónet, byggja í auknum mæli á pökkum í stað rása.
Þannig eru gögn send stafrænt
í formi margra smárra gagnapakka, sem raðast svo saman hjá
móttakanda, í stað þess að mynda
rás milli sendanda og móttakanda. Skýrasta dæmið er internetið sem er pakkanet byggt á
IP tækni. Með þessu móti verða
hefðbundin fjarskipti á borð við
sjónvarpsútsendingar, talsíma og
gagnaflutning einfaldlega stafrænn IP gagnaflutningur. Við
sjáum því hugtök eins og IPTV og
VoIP verða jafn sjálfsögð og internetið.
Gagnaveita Reykjavíkur hefur,
yfir ljósleiðaranet sitt, byggt upp
eitt öflugasta IP net landsins.
Þetta net tengir nú saman öll ljósleiðaratengd heimili á þann hátt
að þau geta sótt sér fjarskiptaþjónustu á borð við sjónvarp,
heimasíma og internet til mismunandi þjónustuaðila.
Við ljósleiðaravæðingu heimila
leggur Gagnaveita Reykjavíkur
heimilum til ljósleiðaratengingu
og nauðsynlegan endabúnað án
nokkurs stofnkostnaðar.

«ENDANLEGIR MÎGULEIKAR
Stækkunarmöguleikar ljósleiðaranets eru nánast óendanlegir.
Í upphafi er flutningsgeta ljósleiðaranetsins 100 Mb/s á hvert
heimili sem eykst síðan í takt við
þróun og þarfir. Þegar þörf verður á enn meiri bandbreidd þarf
einungis að skipta um endabúnað; ljósleiðarinn sjálfur verður aldrei flöskuháls. Það sama
verður ekki sagt um símavíra úr
koparþráðum, sem lagðir voru
snemma á síðustu öld, ætlaðir
fyrir einföld talsamskipti. Algeng
flutningsgeta slíkra lagna er um
og innan við 10 Mb/s. Slík lagnakerfi renna sitt skeið á sama hátt
og gamli margendurbætti vegurinn var lagður af þegar nýja hraðbrautin var lögð við hliðina.
Einhver kann að spyrja til
hvers við þurfum svo sem alla
þessa bandbreidd og hvort þessir símavírar dugi ekki bara. Eða
þráðlaus net? Að svara því er
eins og að segja til um hversu
margir munu aka yfir brúna á

morgun byggt á því hversu margir syntu yfir ána í gær. Með ljósleiðara alla leið, milli heimilis og
þjónustuveitu, eru möguleikarnir
ótakmarkaðir og framtíðarinnar
að leiða þá í ljós.
Um ljósleiðaranetið er hægt að
senda allar sjónvarps- og útvarpsrásir sem við þekkjum í dag. Útsendingar eru stafrænar og í hámarksgæðum. Mynd- og hljómgæði fullkominna tækja nýtast
nú til fulls og áhrif veðurfars á
útsendingar eru úr sögunni. Þá
hafa sjónvarpsútsendingar engin
áhrif á getu ljósleiðarans til að
sinna internet-notkun heimila á
sama tíma.

&YRST Å HEIMI
Bæjaryfirvöld á Seltjarnarnesi
sýndu þá framsýni fyrir nokkrum
árum að leita eftir framtíðarlausn
á háhraða gagnaflutningi fyrir öll
heimili bæjarfélagsins. Nú er svo
komið að Seltjarnarnesbær er
fyrsta bæjarfélagið í heimi, svo
vitað sé, þar sem hverju einasta
húsi – heimilum, fyrirtækjum og
stofnunum – stendur ljósleiðaratenging til boða.
Í samstarfi við Gagnaveitu
Reykjavíkur hefur Seltjarnarnesbær rutt brautina á alþjóðlegum
vettvangi. Ljósleiðaravætt sveitarfélag og opið og jafnt aðgengi
þjónustuveitna að neti, þar sem
fjölbreytt þjónusta samkeppnisaðila býðst heimilum og fyrirtækjum, var áður hugmyndafræði en er nú raunveruleiki.
Gagnaveita Reykjavíkur tekst
á við ljósleiðaravæðingu heimila á sama hátt og Orkuveitan og
fyrirrennarar hennar – Vatnsveita Reykjavíkur, Rafmagnsveita Reykjavíkur og Hitaveita
Reykjavíkur – sem lögðu dreifikerfi fyrir vatn, rafmagn og
hita á árum áður. Um er að ræða
langvarandi lausn til hagsbóta
fyrir samfélagið. Þrátt fyrir háan
stofnkostnað og það rask sem
felst í lagningu ljósleiðarans er
gert ráð fyrir endingu hans næstu
áratugina.
Og áfram er haldið. Unnið er
hörðum höndum að ljósleiðaravæðingu heimila í fjölda annarra sveitarfélaga, þar á meðal
í Reykjavík. Utan Seltjarnarness hafa þúsundir heimila, víðsvegar um Reykjavík og á Akranesi, þegar verið tengd við hið
opna ljósleiðaranet Gagnaveitu
Reykjavíkur. Ég hvet íbúa þessara heimila til að kynna sér vel þá
möguleika sem felast í ljósleiðartengingu sinni. Nú verður allt
hægt – hratt.
Höfundur er framkvæmdastjóri
Gagnaveitu Reykjavíkur.
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Bloggaðu með
símanum!
Hvar sem er og
hvenær sem er!

Viltu sei’eikkað?
Ný útlit · Myndaalbúm · Símablogg

'ÅSLI -¹R MEÈ RÁTTA BRAGÈIÈ ¹ TUNGUNNI

Humarinn okkar hefur
verið aðalsmerki í 40 ár
Hótel Höfn verður opnað í dag eftir gagngerar
endurbætur. Að sjálfsögðu er humar ofarlega
á matseðlinum hjá Gísla Má Vilhjálmssyni,
yfirkokki og einum af eigendum hótelsins.

Stæsta bloggsamfélagið á Íslandi
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„Við á Hótel Höfn höfum haft humar sem aðalsmerki í 40 ár. Til dæmis fá allir erlendir ferðamenn,
sem hingað koma í hópum, fiskitríó sem inniheldur m.a. humar og hefur líkað mjög vel,“ segir Gísli
Már þegar slegið er á þráðinn austur. Hann segir
aðalatriðið við eldamennsku humars vera að passa
eldunartímann. Það taki nefnilega ekki nema 1-2
mínútur að elda hann ófrosinn. Svo er hann rukkaður um uppskrift.
„Einn af okkar aðalréttum á matseðli er svokallaður Sumarhumar sem er gufusteiktur humar með

miklu af grænmeti og ekki má gleyma smjöri, hvítvíni og örlitlu salti.
Smjörið er hitað vel og humarinn steiktur í eina
mínútu, síðan er hvítvíni hellt yfir og loki skellt
yfir í eina mínútu. Safinn af pönnunni er svo borinn fram með ásamt nýbökuðu brauði.“
Hótel Höfn er að opna formlega í dag veitingasali
sína eftir gagngerar endurbætur. Þeir eru aðalsalur á annarri hæð sem tekur um 130 manns og Ósinn
á jarðhæð sem tekur um 50 manns. Reyndar er allt
hótelið endurgert og einnig var það að bæta við 32
herbergjum í 3 stjörnu standard.
„Við vorum nánast að verða tilbúin með hótelið
endurgert í vetur þegar eldur kom upp í því. Eftir
það urðum við auðvitað að laga það sem skemmdist
og tókum svo skrefið alla leið,“ segir Gísli Már.
GUN FRETTABLADIDIS
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&ALLEG KAKA HANDA ¹STINNI ER ALVEG JAFN SKEMMTI
LEG OG FALLEG BLËM (VAÈ ER BETRA EN AÈ BYRJA LAUGAR
DAGSMORGUN ¹ TERTUBAKSTRI OG KOMA SÅÈAN ELSKUNNI
¹ ËVART

Grillveisla í vinning
Einn af vinningunum í kosningahappdrætti Vinstrihreyfingarinnar - græns framboðs er
grillveisla fyrir átta manns að
hætti Ögmundar Jónassonar,
sem nefndur er margrómaður
meistari grillsins á vefsíðu VG.
„Þetta happdrætti er að verða að
hefð í flokknum því það var mjög
svipað happdrætti fyrir síðustu
kosningar,“ segir Ögmundur og
nefnir nokkur dæmi um vinninga
í happdrættinu í ár: „Það er boðið
upp á skákkennslu hjá Guðfríði
Lilju, útivist á heimaslóðum Steingríms J. Sigfússonar, umfjöllun
um bókmenntir glæpasagna með
Katrínu Jakobsdóttur og dagsferð
um Hóla í Hjaltadal ásamt Jóni
Bjarnasyni þar sem verður farið á
slóðir biskupa og bændahöfðingja.
Það er nú sá vinningur sem ég
myndi helst vilja vinna,“ segir Ögmundur og brosir en bætir því við
að þótt hann nefni örfá dæmi þá sé
að auki aragrúi af mjög skemmtilegum vinningum. „Þetta er bara
spurning um hugmyndaflug og þá
kemur á daginn að það er hægt að
töfra fram marga valkosti sem
eru ekkert síðri en að bjóða upp
á hrærivélar og önnur eldhústæki. Þetta gengur út á að efna
til skemmtilegra samverustunda
fremur en að fylla híbýli manna af
alls kyns óþarfa. Þetta er útivist,
samvera, listir, íþróttir og í stuttu
máli VG. Þetta er þverskurður og
innsýn í sálina á Vinstri hreyfingunni – grænt framboð, segir Ögmundur sem sjálfur býður heppnum vinningshafa í átta manna
grillveislu.
Ögmundur segist vera mikill
áhugamaður um grill og sérstaklega um að fá fólk til sín í grill.
„Grill er fyrst og fremst tilefni til
þess að fólk komi saman og eigi
notalega stund saman á sumardegi,“ segir grillmeistarinn sem
ætlar að bjóða upp á lamb og lax
í veislunni. „Síðan verður rabarbararéttur úr garðinum í eftirrétt
en ég er með Hólabrekkurabarbara sem er kjarnmesti rabarbari

®GMUNDUR *ËNASSON SEGIR LYKILINN AÈ VEL HEPPNUÈU GRILLI FYRST OG FREMST VERA
GËÈA SKAPIÈ OG GËÈUR FÁLAGSSKAPUR 4ÅKIN &LUGA FYLGIST ¹HUGASÎM MEÈ GRILLTÎKTUM
®GMUNDAR
&2¡44!",!¨)¨'6!

landsins. Konan mín sér reyndar um þá hlið og er yfirverkstjóri
yfir þessu öllu,“ segir Ögmundur
sem sér sjálfur um útideild grillveislnanna á heimilinu.
Spurður hvort hann eigi sér einhver grillleyndarmál, segir Ög-

mundur: „Nei, enda er lykillinn að
vel heppnuðu grilli fyrst og fremst
gott skap og samvera með góðu
fólki. Grillið er eiginlega bara viðbót í því samhengi. Það er svona
afsökun og tilefni til að fólk komi
saman.“
SIG

3IGURVEGARINN "JÎRGVIN 0¹LL ER HÁR
¹SAMT MEISTARA SÅNUM *ËA &EL

Bakarakeppni
Hin árlega nemakeppni
Kornax var haldin í 10.
sinn í Hótel- og matvælaskólanum Kópavogi.
Björgvin Páll Gústafsson bakaranemi bar sigur úr býtum
í hinni árlegu Kornaxkeppni
sem haldin var nýlega en þar
kepptu fjórir til úrslita. Markmiðið með keppninni er að
efla faglegan metnað í bakaraiðn og hvetja nemana til
nýsköpunar. Að henni standa
Hótel- og matvælaskólinn í
Kópavogi, Landssamband bakarameistara, Klúbbur bakarameistara og Kornax sem er aðalstuðningsaðili keppninnar.
Allir þátttakendur fengu viðurkenningarskjal, verðlaunapening og blómvönd.
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Mörkinni 6, Símí 588-5518
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A;È/C5:A7<5/@4@pBB/0:/A7<A

Ab`[O`YOc`
ab]Tc\\WVSW[O
#
@AË;7##
3/ÈD
7A

>r<BC</

7@7A

=

3JËNVARPSSKJ¹IR

LJËSMYNDAPRENTARAR SÒPERTURNAR
HARÈIR DISKAR OG MARGT FLEIRA ER ¹ TILBOÈI Å VERSLUNUM
4ÎLVULISTANS UM LAND ALLT .¹NAR ¹ TOLVULISTINNIS

Gjafadagar Kringlu
Verslunin Tékkkristall er
með úrval tilboða á gjafadögum Kringlunnar sem lýkur á
morgun.
Glös af ýmsum gerðum og karöflur eru meðal þess sem Tékkkristall gefur verulegan afslátt af
á gjafadögunum. Nefna má átján
stykkja pakka frá Bohemia á 5.990
krónur. Stílhrein krómhitakanna

sem áður kostaði 4.990 er nú á
3.990. „Hún heldur heitu og hún
helst lokuð þegar ekki er verið
að hella úr henni,“ segir Inga afgreiðslukona brosandi. Hún nefnir líka íslenska leirlist eftir Aldísi
Einarsdóttur sem er á tilboði núna
og seld með 20% afslætti og engin
tvö listaverk eru eins.
+AMPAVÅNSGLÎS
ÒR 4ÁKKKRISTAL

Acer-fartölvurnar
komnar aftur

Sumarskór
á góðu verði

Acer-fartölvurnar eru komnar aftur hjá
Svar tækni og eru nú á tilboði.

Dömuskór, herraskór og töskur
eru á tilboðsverði í The Shoe
Studio í Kringlunni.

Acer-fartölvurnar eru nýkomnar aftur hjá
Svar tækni í Síðumúla. Acer Aspire 3693
er ódýrasta fartölvan á 69.900 krónur sem
er tilboðsverð.
Acer Aspire 5103 WLMi er aftur á
móti vinsælust og er á 89.900
krónur sem er einnig tilboðsverð. Aðrar vörur
hjá Svar tækni eru
einnig á tilboði þessa dagana. Meðal annars Tec Air 3706
tölvubakpoki sem kostar 5.900 krónur
með 25 prósenta afslætti, My Book 250 GB
utanáliggjandi harður diskur sem kostar
17.900 krónur á tilboði og Logitech X-210 hátalarasett sem kostar
5.900 krónur á tilboði.

Tuttugu og fimm prósenta afsláttur er af öllum vörum í The
Shoe Studio í Kringlunni
dagana 24. til 26. maí. Í
versluninni er mikið
úrval af dömuskóm,
herraskóm
og
töskum
og
því hægt
að gera
góð kaup
fyrir
sumarið.

Lokasala
hjá Rúmco
Rúmco Langholtsvegi er með
30-70 prósenta lokaútsölu.

Tilboðsdagar í Fríform

Rúmco er með rafstillanleg rúm,
stakar dýnur og yfirdýnur á 30
prósenta afslætti. Borðlampa,
baðsloppa, handklæði og rúmföt á
40 prósenta afslætti.
Og 50-70 prósenta afslátt af
höfðagöflum og rúmteppasettum. Rúmcó er opið virka daga frá
klukkan 12.00-18.00 og er á Langholtsvegi 111.

Afsláttur veittur af innréttingum og raftækjum.
Nú standa yfir tilboðsdagar í
versluninni Fríform í Askalind 3
í Kópavogi. Allar Nettoline-innréttingar með 20 prósenta afslætti fram til 31. maí. Á tilboðsdögum verður einnig veittur 20
prósenta afsláttur af raftækjum,
þegar þau eru keypt með innréttingu. Hægt er að láta hanna innréttinguna, teikna og fá tilboð í
hana. Svo er hægt að velja um að
fá innréttinguna ósamsetta eða
láta setja hana upp.

Gott verð á
gasgrillum
Í Hagkaupum má fá fyrirtaks grill á tilboðsverði.
Tuttugu prósenta afsláttur er af BBQ master 2300 grillum í
Hagkaupum auk þess sem fleiri grill
fást þar á góðu verði. Grillið sem áður
kostaði 49.990 krónur kostar því aðeins
39.999 krónur með afslætti.
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MEÐ GAMALMENNUM
Á G-STRENG
Sigrún Ósk Kristjánsdóttir er nýkomin
heim frá Indlandi þar sem hún dvaldist
sem skiptinemi. Hún stiklar á stóru í
viðtali við Sirkus. BLS. 10
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N Heyrst hefur

Elín María þrítug
Elín María Björnsdóttir, framkvæmdastjóri húsgagnaverslunarinnar Egg og
fyrrum þáttastjórnandi Brúðkaupsþáttarins Já, fagnaði þrjátíu ára afmæli sínu í
góðra vina hópi að heimili sínu við Aratún
í Garðabæ á laugardaginn var. Að
sjálfsögðu var Hrafnkell Pálmarsson,
eiginmaður Elínar
Maríu, staddur þar
en meðal gesta má
nefna Gunnar
Einarsson,
bæjarstjóra í
Garðabæ, Stein
Loga
Björnsson
forstjóra
Húsasmiðjunnar,
Ingu Lind
Karlsdóttur sjónvarpskonu og Árna
Hauksson eiginmann hennar, Þorbjörgu
Helgu Vigfúsdóttur borgarfulltrúa, Hlyn
Sigurðsson og frú úr Fasteignasjónvarpinu, Arnbjörgu Valsdóttur leikkonu,
sem og strákana úr Í svörtum fötum. Jón
Jósep Snæbjörnsson söngvari
sveitarinnar var
þó fjarri góðu
gamni en leiða
má líkur að því
að hann hafi
verið á flugi
enda
nýbyrjaður að
starfa sem
flugþjónn hjá
Icelandair.

KASTLJÓSSDROTTNINGIN RAGNHILDUR STEINUNN SÝNIR Á SÉR NÝJA HLIÐ

Lumbrar á ófreskjum
vopnuð tveimur sverðum
imleikarnir komu að
góðum notum í þessum
atriðum en svo var ég á stífum bardagaæfingum alla daga,”
segir Ragnhildur Steinunn
Jónsdóttir sem sýnir á sér nýja
hlið í myndinni Astrópíu eða
Dorks & Damsels sem frumsýnd
verður hinn 22. ágúst næstkomandi. Í myndinni bregður
Ragnhildur Steinunn sér í
hlutverk Hildar, ungrar stúlku
sem neyðist til að standa á eigin
fótum eftir að kærastinn
hennar, glaumgosi og bílasali,
er settur bak við lás og slá.
Hildur fær vinnu í leikjabúð þar
sem undarlegir hlutir eiga sér
stað og að lokum dregst hún
inn í ævintýraheim þar sem
hún þarf að bjarga sér frá
illum vættum og ófreskjum.
Og það gerir Ragnhildur
Steinunn með stæl. Í
sýnishorni úr myndinni,
sem hefur verið sett á
netið, sést hvar hún fer
flikk-flakk, aftur á bak
og áfram, tekur hringspörk að hætti
þrautþjálfaðra
karatemanna og
lumbrar á ófreskjunum
vopnuð tveimur sverðum.
Ragnhildur Steinunn býr að
góðum grunni þar sem hún
æfði fimleika um árabil og var

F

Xena Bardagaprinsessan á ekki séns í Ragnhildi Steinunni.

sem fyrr segir á stífum
bardagaæfingum fyrir
myndina. „Ég var
meira að segja með
sverð heima sem ég
notaði til æfinga. Ég er
frekar metnaðargjörn
og stóð fyrir framan
spegilinn og æfði mig
þegar tími gafst til,“

segir Ragnhildur Steinunn. Á
meðan á tökum á myndinni stóð
var leiðbeinandi úr bardagalistum henni innan handar. Hún lék
öll atriðin sjálf, sama hversu
erfið þau voru, og þurfti engan
staðgengil eða áhættuleikara í
sinn stað. Aðstandendur
myndarinnar voru yfir sig
hrifnir af Ragnhildi Steinunni,

sem þótti sýna ótrúlega hæfileika við erfiðar aðstæður oft á
tíðum.
Hlutverk Ragnhildar Steinunnar í Astrópíu minnir
óneitanlega á bardagaprinsessuna Xenu sem gerðinn garðinn
frægan á árum áður. Xena, sem
leikin var af Lucy Lawless, var
óvenju fjölhæf ævintýraprinsessa sem lumbraði á illmennunum vopnuð sverði.
Þetta er í fyrsta sinn sem
Ragnhildur Steinunn fer með
aðalhlutverk í bíómynd en hún
hefur þó reynt fyrir sér á sviði,
bæði í söngleiknum Fame og
Kalla á þakinu. Þá er hún alls
ekki óvön því að vera fyrir framan
sjónvarpsvélarnar enda einn af
stjórnendum Kastljóssins.
Tökur á Astrópíu fóru fram
síðasta sumar en með aðalhlutverkin, ásamt Ragnhildi
Steinunni, fara þeir Snorri
Engilbertsson og Ómar Örn
Hauksson, fyrrverandi meðlimur Quarashi. Meðal annarra
leikara eru Davíð Þór Jónsson,
Steinn Ármann Magnússon,
Halldór Magnússon, Sveppi,
Pétur Jóhann og Sara Guðmundsdóttir.
Sýnishorn úr myndinni má
finna á slóðinni: http://www.
kisi.is/home/Films/DorksDamsels/Trailer.

TOLLI FLÝGUR UM Á ELDRAUÐUM FÁKI
argir kallar á mínum aldri fá
sér Harley Davidson. Ég vil
M
hins vegar ekki fara í þessar
aðstæður sem þessir gæjar fara í,”
segir listamaðurinn Tolli Morthens
sem fyrir skömmu keypti sér nýtt
fjallahjól og það af bestu gerð. Hjólið
er af gerðinni Trek Elite XC 9.9 og er
eldrautt að lit. Sjálfur lýsir Tolli
hjólinu sem vængjuðum fáki.
Hjólið kostaði líka sitt. Ásett verð í
Erninum er tæpar 600 þúsund
krónur. „Það er rosalega gaman að
fara út að hjóla þegar þú átt gott hjól.
Nú er ég á þeim aldri að geta leyft
mér þann munað að kaupa besta
hjólið í búðinni. En þú þarft að vera
tilbúinn að streða og leggja fyrir í
hálfa öld,” segir Tolli, sem veit hvað
hann syngur þegar fjallahjól eru
annars vegar.
Hlutskipti Tolla og Bubba bróður
hans eru ólík. Tolli fékk sér nýtt
fjallahjól en Bubbi nýjan jeppa –
farartæki sem kostar um sjö og hálfa

Tolli og vængjaði fákurinn
Trek-hjólið hans Tolla er af
bestu gerð og kostar tæpar
600 þúsund krónur.

milljón króna. „Bubbi er
nú samt gamall
hjólamaður. Hann var
mjög öflugur hjólamaður á sínum tíma og
var fyrirmynd yngri
manna,” segir Tolli,

sem sjálfur notar
hjálm. „Svona gamlir
kallar eins og ég
verða að sýna unga
fólkinu að við
notum líka
hjálma.“

 JÒNÅ
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LANDSÍMAGJALDKERINN SVEINBJÖRN KRISTJÁNSSON HEFUR HAFIÐ NÝTT LÍF:

N Heyrst hefur

FJÁRMÁLARÁÐGJAFI
VIÐ HÓTEL Í PRAG
S

Lalli logsuða
Lárus Welding, nýráðinn bankastjóri hjá
Glitni, hafði ekki verið lengi í hinu nýja
starfi þegar kollegar hans hjá bankanum
fóru að uppnefna hann. Welding, hið
volduga eftirnafn Lárusar, getur jú merkt
logsuða á erlendri tungu og því hefur
bankastjórinn ungi verið kallaður Lalli
logsuða af samstarfsfólki sínu.

Dáni kveður klakann
Sjónvarpsmaðurinn geðþekki Hálfdán
Steinþórsson mun brátt kveðja land og
þjóð en hann hyggur á nám í fjölmiðlaog markaðsfræði við Háskólann í
Árósum næsta vetur. Hálfdán, sem er
fyrrverandi umsjónarmaður Veggfóðurs,
Landsins snjallasta og Djúpu laugarinnar,
flytur á næstu vikum til Danaveldis ásamt
unnustu sinni, Erlu Björnsdóttur, og
strákunum þeirra tveimur.

veinbjörn Kristjánsson, sem
dæmdur var í fjögurra og hálfs
árs fangelsi árið 2004 fyrir rétt
rúmlega 260 milljóna króna þjófnað
úr sjóðum Landssímans á árunum
1999 til 2002, hefur lokið afplánun
sinni á Litla-Hrauni og er frjáls
maður. Sveinbjörn er fluttur til Prag í
Tékklandi þar sem hann starfar sem
fjármálaráðgjafi fyrir hótelkeðjuna
Key Hotels sem er í eigu Valdimars
Jónssonar, sem oft er kenndur við
Valhöll.
Sveinbjörn lauk afplánun nú í
byrjun árs og var ekki lengi að fá
vinnu. Hann fór til Prag og hefur
gengið allt í haginn þar. Starfsfólk
Key Hotels sem Sirkus ræddi við ber
Sveinbirni afar vel söguna en ekki
náðist í Sveinbjörn þar sem hann er í
fríi.
Key Hotels rekur nú tvö hótel í
Prag, þriggja stjörnu hótelið Express
by Holiday Inn City Centre Prague og
fjögurra stjörnu hótelið Hotel
Crowne Plaza Prague Castle sem var
opnað nú í vor. Jafnframt er á
teikniborðinu hótel sem rísa á í
Bratislava á næsta ári.
Mikill hugur er í forsvarsmönnum
Key Hotels og segir Valdimar
Jónsson, forstjóri og aðaleigandi, á
heimasíðu hótelkeðjunnar að
stefnan sé að bjóða upp á fimm
þúsund herbergi árið 2015. Ljóst má
vera að aðkoma Sveinbjörns að

hótelkeðjunni er liður í því að efla
innri starfsemina.
Eins og áður sagði var Sveinbjörn
dæmdur í fjögurra og hálfs árs
fangelsi. Hann hóf afplánun á LitlaHrauni en fékk sig fluttan á Sólheima
í Grímsnesi vegna góðrar hegðunar.
Þar varð hann fyrir því óláni að vera
tekinn ölvaður undir stýri síðasta
sumar og var í kjölfarið sendur aftur
á Litla-Hraun. Þetta atvik hafði þó
ekki áhrif á afplánun Sveinbjörns,
sem hann lauk nú í byrjun árs.

NÝTT LÍF Í PRAG Sveinbjörn Kristjánsson
hefur lokið afplánun og er nú að
hefja nýtt líf í Prag, höfuðborg
Tékklands. Þar mun hann
starfa fyrir fjögurra stjörnu
hótelið Hotel Crowne Plaza
Prague Castle, flaggskip
Key Hotelskeðjunnar.

oskar@frettabladid.is

Eyþór Arnalds léttist um
þrettán kíló á einu ári
yþór Arnalds hefur verið í stífu
heilsuátaki sem tekið hefur verið
E
eftir. Hann hefur sjaldan eða aldrei
verið í jafn góðu formi. Var 86 kíló
þegar hann var þyngstur en er
kominn niður í 73. Og það á aðeins
tólf mánuðum.
„Það er kannski ekki aðalatriðið að
vera sem léttastur heldur vera í góðu
formi,“ segir Eyþór, sem hefur æft af
krafti í World Class Laugum.
„Markmiðið er að losna við fituna og
komast í gott form. Ég verð að hrósa
honum Bjössa í World Class því það
er svo gaman í ræktinni hjá honum.
Hann mætti gjarnan opna World
Class víðar, til dæmis á Selfossi,” segir
Eyþór hlæjandi enda búsettur í
Hreiðurborg í dreifbýli Selfoss.
Eyþór segist ekki hafa verið í lélegu
formi áður fyrr en það hafi ekki verið
nógu gott. „Ég æfi bara því meira því
eldri sem ég verð. Ég heyrði eitt sinn
þá sögu að gamall maður hefði sagt
við Arnold Schwarzenegger að hann
væri orðinn of gamall til að lyfta.
Schwarzenegger svaraði því til: „Nei,
þú ert of gamall til að lyfta ekki.“ Ég
held að þessi saga sé ágæt áminning.“
Eyþór segir líkamsþyngdina ekki
skipta mestu máli. „Vigtin er eitt en
hvað er í þessum kílóum skiptir líka
máli. Mér finnst lyftingar vera
mikilvæg hreyfing,“ segir Eyþór.

Í KOSNINGABARÁTTUNNI Hér sést Eyþór
ásamt Þórunni Jónu Hauksdóttur á
kosningavöku fyrir sveitastjórnarkosningarnar í Árborg.

„Okkar vandamál er velmegunarvandamál. Við söfnum bumbu undir
skrifborðinu.“
Eyþór reynir að lyfta sex sinnum í
viku og hleypur fimm kílómetra á dag,
bæði í höfuðborginni og í sveitinni.
„Fimm kílómetrar eru ósköp hæfileg
vegalengd. Það er langskemmtilegast
að hlaupa úti en það er ekki alltaf
veður til þess,“ segir Eyþór Arnalds,
stæltari en nokkru sinni fyrr.

Í FANTAFORMI Eyþór Arnalds telur að lykilatriðið í því að halda orku sé að vera í góðu
formi og reyna á sig. „Fólk hleður í raun batteríin þegar það reynir á sig,“ segir Eyþór
SIRKUSMYND/VILHELM
Arnalds.

Viltu gera eitthvað fjölbreytt, nýtt og spennandi?

Síðustu framleiðslustörfin í boði
Fjölbreytt og örugg störf

Þjálfun og starfsþróun

Starfsmenn Fjarðaáls er nú orðnir um 300 og álframleiðsla er
hafin. Okkur vantar fleiri starfsmenn í álframleiðslu og
málmvinnslu. Verkefni hvers starfsmanns eru fjölbreytt. Störfin
felast meðal annars í stjórnun tækja og framleiðslukerfa í
tæknivæddu umhverfi. Mikil áhersla er lögð á öryggi og góða
umgengni.

Til framleiðslustarfsmanna eru ekki gerðar ákveðnar kröfur um
menntun eða kunnáttu. Allir fá viðamikla þjálfun og fræðslu í
fyrirtækinu. Mikið er lagt upp úr starfsþróun og símenntun.

Góð launakjör

ÍSLENSKA SIA.IS ALC 37723 05.2007

Unnið er á vöktum í sjálfstýrðum teymum. Laun eru greidd
samkvæmt vinnustaðarsamningi Alcoa Fjarðaáls og Afls Starfsgreinafélags Austurlands. Samninginn er hægt er að nálgast
á alcoa.is. Boðið er upp á akstur til og frá vinnu og eina heita
máltíð á dag.

Jafnrétti og velferð
Fjarðaál á að styðja öflugt og fjölskylduvænt samfélag. Stefnt er að
jöfnu kynjahlutfalli og góðri aldursdreifingu starfsmanna. Álverið
er hannað þannig að öll störf henti jafnt konum sem körlum.
Konur er nú um þriðjungur starfsmanna Fjarðaáls. Starfsmenn fá
líkamsræktarstyrk og hafa aðgang að öflugri velferðarþjónustu.
Umsóknarfrestur er til 27. maí.
Viðkomandi munu hefja störf á næstu fimm mánuðum.

Verkefnisstjóri skjalastjórnunar

Aðstoð á rannsóknastofu

Starfið felst í þróun, uppsetningu og innleiðingu á rafrænu
skjalastjórnunarkerfi og umsjón með þjálfun starfsfólks í notkun
kerfisins. Viðkomandi þarf að hafa góða þekkingu á rafrænni
skjalastjórnun ásamt góðum stjórnunar- og samskiptahæfileikum.
Krafist er háskólamenntunar sem nýtist í starfi og menntun í
upplýsingatækni er góður kostur.

Skemmtilegt og fjölbreytt starf í 12 mánuði fyrir áhugasaman
einstakling sem er tilbúinn að takast á við ýmis verkefni, undirbúning sýna og fleiri rannsóknastörf.

Ráðið er í starfið til 18 mánaða með möguleika á áframhaldandi
ráðningu.

Engrar sérstakrar menntunar er krafist en æskilegt er að viðkomandi hafi reynslu af rannsóknastörfum eða annarri nákvæmnisvinnu. Samviskusemi, heiðarleiki og gott viðmót eru áskilin.
Umsóknarfrestur er til 3. júní.

Umsóknarfrestur er til 3. júní.

Á Mið-Austurlandi er að myndast öflugur byggðaklasi í skjóli
einstakrar náttúru. Hátt í þúsund ný framtíðarstörf bjóðast
fólki með margs konar menntun og reynslu. Sveitarfélögin á
Mið-Austurlandi hafa kostað kapps um að styrkja innviði
samfélagsins og hundruð nýrra íbúðarhúsa eru að rísa.
Fjarðaál aðstoðar þá starfsmenn sem flytjast inn á svæðið.

www.alcoa.is

Hægt er að sækja um störf hjá Alcoa Fjarðaáli á capacent.is (áður IMG-Mannafl).
Nánari upplýsingar fást á www.alcoa.is og hjá Sigurlaugu Þorsteinsdóttur
(sigurlaug.thorsteinsdottir@capacent.is) og Helgu Snædal
(helga.snaedal@capacent.is) hjá Capacent í síma 540 1000.
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EMBLA SIGRÍÐUR GRÉTARSDÓTTIR KNATTSPYRNUKONA HEFUR GAMAN AF FLOTTUM FÖTUM.

EINFALDUR EN TÖFF STÍLL
SIRKUSMYND/VALLI

UPPÁHALDSBUXURNAR
„Þetta eru uppáhalds
buxurnar mínar en ég
keypti þær í Valencia á
Spáni. Skyrtan er frá
Róm en þar var ég fyrir
þremur vikum að hitta
kærastann minn.
Skórnir eru rúsínan í
pylsuendanum. Þeir eru
frekar háir og henta
ekki við öll tækifæri en
mér finnst þeir rosalega
töff.“

LOPAPEYSA FRÁ ÖMMU „Amma mín, Sigríður Lafði, prjónaði lopapeysuna. Mér þykir
vænt um þessa peysu enda er hún rosalega hlý og tákn um fallega gamaldags
íslenska hönnun.“

É

g var voðalega mikið íþróttanörd þegar ég var unglingur og
barn og fór ekki að spá í tísku
fyrr en ég varð 15 eða 16 ára,“ segir
Embla Sigríður Grétarsdóttir
knattspyrnukona og viðurkennir að
hún hafi gengið í íþróttagöllum og
öðrum þægilegum fatnaði fram eftir
aldri. „Í dag er stíllinn minn frekar
einfaldur en ég geng aðallega í
gallabuxum og bolum og fötum sem
mér finnst töff. Ég elti stundum
tískubylgjurnar en er líka óhrædd að
ganga í því sem mér finnst flott.
Annars er ég ekki snobbuð og finnst
lítið mál að láta sjá mig í íþróttafötum
og gæti alveg farið þannig klædd í
Kringluna,“ segir Embla, sem aðallega
kaupir sín föt erlendis enda þykir
henni skemmtilegast að eiga föt sem
aðrir eiga ekki. Kærastinn hennar,

körfuboltamaðurinn Jón Arnór
Stefánsson, býr á Ítalíu og Embla er
dugleg að heimsækja hann og kíkja í
búðir í leiðinni. „Megnið af fötunum
mínum sem ég klæðist á myndunum
var keypt þegar ég fór að heimsækja
hann,“ segir hún og bætir við að Jón
Arnór fylgist sjálfur vel með tískunni.
„Hann er miklu meiri tískulögga en ég
nokkurn tímann og það er hann sem
er alltaf að dressa mig upp frekar en á
hinn veginn,“ segir Embla hlæjandi.
indiana@frettabladid.is

EKTA EMBLA
„Þetta átfitt lýsir
mér rosalega vel,
buxurnar eru
Diesel en þær fékk
ég í Róm og varð
strax skotin þegar
ég sá þær.
Bolurinn er töff og
í miklu uppáhaldi.
Skóna fékk ég í
Mílanó á síðasta
ári en ég nota þá
hrikalega mikið
enda henta þeir
bæði við
gallabuxur, kjóla
og pils.“

GRÆNN KJÓLL OG GULLSKÓR „Kjólinn
er Diesel-kjóll sem ég fékk í Róm og var
hugsaður fyrir fermingu litlu systur
minnar. Skóna fékk ég í Bandaríkjunum í
búð sem heitir Aldo á spottprís, eða 25
dollara.“

JÓLAGJÖF MÖMMU „Pilsið var keypt í
Anas og var upphaflega hugsað sem ein
af jólagjöfunum hennar mömmu til
pabba. Pilsið var hins vegar ekki til í
hennar stærð svo pabbi laumaði því í
pakkann minn þessi elska. Pilsið er
íslensk hönnun og ég er rosalega hrifin
af því og mamma greyið er græn af
öfund.“

KÖRFUBOLTASTJARNA Embla
segir að
kærastinn, Jón
Arnór, sé enn
meiri tískulögga
en hún.
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MEÐ GAMALMENNUM Á G-STRENG
Þjófóttir apar, beljur á gangbraut,
gamalmenni á g-streng og jakkafataklætt fólk í vatnsrennibraut er meðal
þess sem fjölmiðlakonan Sigrún Ósk
Kristjánsdóttir upplifði sem skiptinemi
á Indlandi. Sigrún Ósk reynir að sigta
minningarnar í samtali við Sirkus.
g hef verið að reyna að gera það upp við
mig hvernig ég eigi að lýsa þessari ferð.
É
Gaman er að minnsta kosti ekki fyrsta orðið
sem kemur upp. Það er til ofnotaður frasi sem
segir að annaðhvort elskirðu Indland eða hatir
það – ætli ferðin hjá mér hafi ekki verið blanda
af hvoru tveggja,“ segir Sigrún Ósk Kristjánsdóttir, fjölmiðlakona með meiru, sem er
nýkomin heim frá Indlandi eftir hálfs árs dvöl.
Sigrún Ósk stundar nám í heimspeki, hagfræði
og stjórnmálafræði við félagsvísindadeild
Háskólans á Bifröst og útskrifast þaðan í haust.
Hún fór ásamt vinkonu sinni, Hlédísi Sveinsdóttur, sem skiptinemi til borgarinnar
Bangalore á Indlandi og það er óhætt að segja
að það hafi verið mikil lífsreynsla.
„Við komum á gamlárskvöld og reiknuðum
með því að þetta væri eins og í ekta Bollywoodmynd þar sem allir væru dansandi í búningum
fram eftir nóttu. En þegar við mættum var
nýbúið að taka Saddam Hussein af lífi og það
voru talsverðar óeirðir í landinu. Okkur var því
ekki óhætt úti. Það voru allir í fríi svo það kom í
hlut húsvarðarins í skólanum að taka á móti
okkur. Hann talaði óskiljanlega ensku en læsti
okkur inni yfir nóttina. Sem betur fer höfðum við
tekið haframjöl með okkur að heiman svo við
eyddum gamlárskvöldi í að éta þurrt haframjöl
úr lófanum. Þetta var eiginlega byrjunin á því
sem koma skyldi,“ segir Sigrún Ósk þegar hún
rifjar upp þessa eftirminnilegu dvöl.

Ekki hægt að alhæfa um Indland
„Indland er stórkostlegt land sem er eiginlega
frekar eins og heimsálfa en land. Mér finnst
erfitt að tala um landið sem heild, enda er
nánast ómögulegt að alhæfa um land þar sem
er meira en milljarður íbúa og hefur jafn margar
hliðar og Indland. Landinu er skipt í mörg fylki
sem hvert hefur sína menningu, ættbálka,
tungumál, landslag og dýralíf. Okkar niðurstaða
var sú að gjaldmiðillinn væri það eina sem héldi
þessu saman,“ segir Sigrún Ósk. „Á Indlandi er
endalaust margt að sjá og gera. Það þarf
hæfileika til að láta sér leiðast. Stundum sveið
mann hálfpartinn í skilningarvitin af litadýrðinni, látunum, hitanum, menguninni og öllu
hinu. Indverskur matur er líka guðdómlegur. Ég
ætla samt ekki að þræta fyrir að þetta var erfitt
á köflum.“
Sigrún Ósk og Hlédís lentu í ýmsum
hremmingum, voru rændar, urðu fyrir stöðugu
áreiti og gengu fram á lík á leið í skólann. Þeim
var tjáð að slíkt væri ekki óalgengt. „Mikill fjöldi
fólks bæði lifir og deyr á götum Indlands. Það er
fjarstæðukennt að verða vitni að fólki deyja úr
hungri í borg þar sem menn hafa ekki undan að
byggja nýjar verslunarmiðstöðvar og stofna
tölvufyrirtæki.“ Hvað áreitið varðar segir Sigrún
það hafa vanist. „Það er í raun ótrúlegt hverju
maður venst. Það var til dæmis orðið daglegt
brauð að standa við hliðina á beljum til að
komast yfir gangbraut eða sjá fíla á vappi eftir
þjóðveginum. Þá brutust apar ítrekað inn til
okkar en þeir þykja algjör plága á Indlandi.
Garðyrkjumaðurinn og húsvörðurinn skildu
ekkert í því hversu erfiðlega gekk að losna við
þá. Það hefur kannski haft sitt að segja að við
vorum alltaf með knippi af banönum til að gefa
þeim,“ segir Sigrún Ósk hlæjandi. „Við vorum
ákveðnar í að gera tilraun til að spekja að
minnsta kosti einn.“
Gáfu peninga fyrir lýtaaðgerð
Sigrún Ósk og Hlédís voru fyrstu skiptinemarnir
í skólanum í Bangalore. Umgjörðin var því
heldur losaraleg og framan af voru þær í
hálfgerðu reiðileysi.
„Það var búið að lofa okkur húsnæði en við
enduðum á að leigja okkur íbúð í mjög flottu
húsi með samnemendum okkar. Húsin í kring
voru allt frá glæsivillum niður í hús sem búið
var að hnoða saman úr fötum, spýtum og
plastpokum. Þetta var allt saman í einum graut.
Fyrsta daginn í íbúðinni okkar valt inn til okkar
kona, með slæðu bundna um andlitið, og var
dóttir hennar með. Við héldum að þetta væri
nágranninn kominn til að fá sér kaffisopa –
svona eins og tíðkast heima. Þá settist hún á
sófann hjá okkur og tók af sér slæðuna.
Maðurinn hennar hafði kveikt í henni og hún
var vægast sagt afskræmd í framan. Hún grét á
sófanum hjá okkur og bað okkur um peninga
fyrir lýtaaðgerð. Við vissum ekkert hvað við
áttum að gera, gáfum henni tvöföld mánaðarlaun þernunnar okkar en sáum hana aldrei
aftur þrátt fyrir að hafa tekið af henni loforð um
heimsókn að aðgerð lokinni,“ segir Sigrún Ósk.

Í jakkafötum í sundi
Sigrún Ósk ítrekar þó að Indland hafi óteljandi
kosti sem geri gott betur en að vega upp á móti
göllunum. „Mér finnst að það ætti að skylda fólk
á Vesturlöndum til að heimsækja Indland og
held að það sé margt öðruvísi við að vera
ferðamaður þar en íbúi. Sem íbúi lendir þú til
dæmis í þessu bilaða skrifræði sem þar ríkir.
Það getur tekið tólf daga að fá einn stimpil og
við eyddum tveimur til þremur tímum á dag í
meira en mánuð í að fá símanúmer,“ segir
Sigrún og rifjar svo upp heldur skrautlega
sundferð þeirra vinkvenna. „Í Bangalore er mjög
lítil stemning fyrir því að sýna of mikið hold.
Við fórum í vatnsrennibrautagarð rétt utan við
borgina og vorum farnar að hlakka til að geta
verið á bikiníinu í kæfandi hitanum. Það var svo
bara fyrir tilviljun, þegar við vorum byrjaðar að
strippa í búningsklefanum, að við sáum
fullklætt en rennandi blautt fólk. Þá áttuðum
við okkur á því að fólk fer alklætt í vatnið og
sáum meðal annars mann í jakkafötum í einni
rennibrautinni,“ segir Sigrún hlæjandi en þær
stöllur ferðuðust einnig til hippaparadísarinnar
Goa sem er í átta tíma fjarlægð frá Bangalore.
„Þar er allt annað uppi á teningnum, hippastemningin í algleymingi og ekki óalgengt að sjá
áttræð gamalmenni í g-streng.“
Enn að gera ævintýrið upp við sig
„Um leið og maður kemur heim hrúgar maður
ósjálfrátt minningunum í sigti og loks sitja bara
gullmolarnir eftir. Ég er enn að gera upp
Indlandsævintýrið svona hægt og rólega. Ég
hélt að ég væri ýmsu vön og var búin að lesa
mér vel til áður en ég fór. En það er eitt að lesa
og annað að upplifa,“ segir Sigrún Ósk.
„Það er til dæmis alveg sama hvað maður les
mikið um stéttaskiptingu, það er engin leið að
átta sig á þeim djúpstæðu rótum sem þetta
kerfi hefur skotið og þeim víðtæku áhrifum sem
það hefur. Það er ótrúlegt að horfa upp á svona
lagskipt samfélag sem allir virðast sætta sig við.
Í bílakjallara hússins okkar bjó til dæmis
fjögurra manna fjölskylda sem tilheyrði
þjónustuliði leigusalans. Fjölskyldunni hafði
verið úthlutað hálfu bílastæði til að búa á. Þetta
er heppna fólkið, þeir sem fá vinnu og hafa þak
yfir höfuðið. Það þykir hin mesta góðmennska
af ríka fólkinu að taka að sér stéttleysingja með
þessum hætti og leyfa þeim að þjónusta sig,“
segir Sigrún Ósk.

Sigrún Ósk Kristjánsdóttir er nýkomin heim frá Indlandi þar sem hún dvaldi sem skiptinemi í borginni
Bangalore. Þar kynntist hún ýmsum kynlegum kvistum.
SIRKUSMYND/ANTON

Í rottuhofi. Sigrún Ósk heimsótti rottuhof í eyðimerkurfylkinu Rajasthan á Norður-Indlandi. Indverjar trúa því
að rottur séu forfeður þeirra endurfæddir. Af þeim sökum er komið fram við þær eins og kóngafólk.

Kosningaloforðaprump
„Við vorum að grínast með að við hefðum þurft
að fara sjóleiðina heim til að ná aðeins áttum.
Það er svo ótrúlegt að fljúga í örfáa tíma, borða
þrjár máltíðir, horfa á nokkrar bíómyndir og
vera svo komnar til London þar sem allt er
einhvern veginn öðruvísi. Á flugvellinum
stóðum við starandi í lyftunni, hálf aumar í
sálinni og með logandi samviskubit yfir að hafa
unnið í þessu fáránlega ósanngjarna náttúrulottói sem lífið er. Mitt í þessum djúpu hugleiðingum kom inn kona sem fór að forvitnast um
hvar við hefðum verið. Við svöruðum og
fengum í andlitið spurningu sem við erum
ítrekað búnar að fá síðan: „Vá, Indland!
Grenntust þið?“ Við áttum ekki til orð. Þetta er
það fyrsta sem fólk vill fá að vita; hvort við
höfum ekki náð lit og getað horast eitthvað,“
segir Sigrún Ósk, sem kom heim rétt fyrir
þingkosningar og brá við að lesa stefnuskrár
flokkanna. „Ég fylltist náttúrlega heilagri reiði
þegar ég sá loforðin. Fannst þau algjört prump,“
segir Sigrún og hlær. „Það eru varla neitt nema
lúxusvandamál á Íslandi samanborið við
Indland. Helst hefði ég viljað sjá einhvern
flokkinn lofa því að gefa meira í þróunarmál.
Íslendingar gefa einna minnst en eiga einna
mest,“ segir Sigrún en bætir við: „Það versta er
hvernig maður sogast aftur inn í hringiðuna og
fer ósjálfrátt að froðufella af áreynslu í
lífsgæðakapphlaupinu. Ég gleymdi mér í
augnablik og stóð sjálfa mig að því, þegar ég var
að lesa Hús og híbýli, að vera með grátstafinn í
kverkunum yfir því að hafa ekki efni á að versla
í Epal. Það er nú hálf sorglegt hvað samfélagið
er gegnsýrt og við samdauna því.“
kristjan@frettaladid.is

RÍKUSTU ÍSLENDINGARNIR
EIGA 1390 MILLJARÐA

S

irkus birtir í dag úttekt á 25 ríkustu
Íslendingunum. Þar kemur í ljós að
hreinar eignir þeirra eru um 1.390
milljarðar og enginn sem á minna en 20
milljarða skuldlaust á möguleika inn á
listann. Fimm konur eru á listanum, tvennir
feðgar, tvennir bræður. Elsti maðurinn á
listanum er Jóhannes Jónsson, sem er 66 ára,
en sá yngsti er sonur hans Jón Ásgeir sem varð
39 ára nú í janúar.
Árið 2001 gaf Pálmi Jónasson út bókina
Íslenskir milljarðamæringar. Þá voru þeir
fimmtíu talsins. Í dag skipta þeir að öllum
líkindum hundruðum, á öllum aldri, af báðum
kynjum. Á Íslandi í dag er fimmtán milljóna
króna Range Rover mokað út í tugatali. Það er
ekki flogið með Icelandair eða Iceland
Express því allir eru á einkaþotum og langi
menn að slappa af er ekki farið í sumarbústað
heldur á snekkjuna sem liggur í Karíbahafinu.
Þetta er Ísland þar sem Björgvin Halldórsson
hitar upp fyrir Elton John í afmælum. Þetta er
Ísland þar sem upp er kominn hópur fólks
sem endist aldrei ævin til að eyða þeim miklu
auðævum sem það hefur safnað á undanförnum árum.
Það þarf ekki að koma á óvart að Björgólfur
Thor Björgólfsson ber höfuð og herðar yfir
aðra Íslendinga. Þessi fertugi viðskiptajöfur
hefur efnast gífurlega á undanförnum átta

árum og meðal annars innleyst hagnað upp á
rúmlega 100 milljarða undanfarið ár. Væri
Forbes-listinn gefinn út í dag væri Björgólfur
Thor væntanlega á meðal 160 ríkustu manna
heims.
Og hlutirnir eru fljótir að gerast. Við
vinnslu þessarar úttektar hækkuðu hlutabréf
bræðranna Ágústar og Lýðs Guðmundssona í
Exista um rúma tíu milljarða. Sú hækkun er
gott dæmi um þá gífurlegu verðmætaaukningu sem orðið hefur á eignum ríkustu manna
landsins. Eign Björgólfsfeðga í Landsbankanum hefur hækkað úr 11 milljörðum í 170 milljarða á fimm árum. Baugsfjölskyldan byrjaði
með milljón árið 1989 en á núna rúmlega 200
milljarða og svona mætti lengi telja.
En þótt flestir á listanum séu úr hópi
útrásarvíkinganna eru inni á milli fulltrúar
gamla tímans. Sægreifarnir Þorsteinn Már
Baldvinsson og Kristján Vilhelmsson í
Samherja og Guðmundur Kristjánsson í Brimi
eru á listanum og minna okkur á að hafið er
líka gjöfult þótt það hafi ekki gefið jafn mikið
og fjármálamarkaðurinn undanfarin ár.
Við gerð þessarar úttektar var haft
samband við fjölda fólks í viðskiptalífinu sem
gjörþekkir þau sem hér eru til umfjöllunar.
Flestir réttu hjálparhönd og eru þeim hér með
færðar þakkir fyrir.
Óskar Hrafn Þorvaldsson

EIGNIR 25 RÍKUSTU
ÍSLENDINGANNA
MARKAÐSVIRÐI
KAUPÞINGS 22. MAÍ 2007*

MILLJARÐAR

EINKANEYSLA
HEIMILANNA 2006**

MILLJARÐAR

EIGNIR 5 RÍKUSTU
ÍSLENDINGANNA

MILLJARÐAR

TEKJUR RÍKIS
SJÓÐS 2006**
EIGNIR
BJÖRGÓLFS
THORS

MILLJARÐAR

MILLJARÐAR

MILLJARÐAR

MILLJARÐAR

ÚTGJÖLD TIL HEILBRIGÐISMÁLA 2006**

*HEIMILD: M5.IS
**HEIMILD: HAGSTOFA ÍSLANDS
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RÍKUSTU ÍSLENDINGARNIR

Magnús Þorsteinsson (45)

Kristín Jóhannesdóttir (44)

Gunnþórunn Jónsdóttir (61)

20 milljarðar

20 milljarðar

20 milljarðar

agnús lagði grunninn að auðæfum sínum
í Rússlandi með Björgólfsfeðgum. Hann
býr á Akureyri og er meiri sveitamaður en
heimsborgari þrátt fyrir alla milljarðana.

ristín er framkvæmdastjóri Gaums, sem er
eignarhaldsfélag Baugsfjölskyldunnar. Hún
hefur verið í lykilhlutverki í örum vexti félaga
sem tengjast Gaumi. Hún er á lausu.

G

M

K

unnþórunn er ekkja Óla Sigurðssonar í
Olís. Það fer lítið fyrir henni en hún er enn
öflugur fjárfestir ásamt börnum sínum, Jóni og
Gabríelu, í fjárfestingarfélaginu Sund.

Þorsteinn M. Jónsson (44)

20 milljarðar
egur Þorsteins hefur vaxið gífurlega á
undanförnum árum. Helstu eignir hans
liggja í hlut fjárfestingarfélagsins Materia,
sem hann á ásamt Magnúsi Ármann og Kevin
Stanford, í FL Group. Hann er einnig
meirihlutaeigandi í Vífilfelli og á auk þess
töluvert af hlutabréfum í fyrirtækjum á borð
við Exista, Kaupþing, Byr og hollenska
drykkjavörufyrirtækinu Refresco. Þorsteinn
nýtur mikillar virðingar viðskiptafélaga sinna
og er stjórnarformaður í Glitni fyrir hönd FL
Groups.

V
rændurnir Þorsteinn
Már Baldvinsson og
Kristján Vilhelmsson hafa
byggt upp útgerðarfélagið
Samherja á Akureyri af
mikilli kostgæfni frá
stofnun þess. Þeir hafa
unnið þétt saman allt frá
því að Þorsteinn fann
ryðdallinn Guðstein GK í
Hafnarfjarðarhöfn árið
1983. Á rúmum tuttugu
árum hefur það breyst í
stórt alþjóðlegt sjávarútvegsfyrirtæki og hækkað
í verði samkvæmt því. Þeir
eru kannski þekktastir fyrir
að vera nær ósýnilegir og
berast lítið á. *

Kristján
Vilhelmsson (52)

Þorsteinn M.
Baldvinsson (54)

25 milljarðar

25 milljarðar

Stærsta eign:
Samherji

*Úr bókinni Íslenskir milljarðamæringar.

F

Guðmundur Kristjánsson (46)

25 milljarðar

Stærsta eign:

35 milljarðar Samherji

Í gegnum rúmlega 40% hlut sinn

35 milljarðar

Í gegnum rúmlega 40% hlut sinn

uðmundur er aðaleigandi útgerðarfélagsins Brims, sem vaxið hefur gífurlega á
undanförnum árum. Guðmundur er umdeildur
mjög enda maður sem lætur verkin tala.

G

ngibjörg er menntaður innanhússhönnuður
sem erfði, líkt og systkini hennar, Sigurður
Pálmi, Jón og Lilja, fúlgur fjár eftir föður sinn
Pálma í Hagkaup. Munurinn á Ingibjörgu og
hinum er hins vegar sá að hún hefur margfaldað
auð sinn á skömmum tíma og er það ekki síst
að þakka því að hún
hefur fjárfest í
fyrirtækjum sem eru
tengd sambýlismanni
hennar Jóni Ásgeiri
Jóhannessyni.
Ingibjörg hannaði og á
Hótel 101 og rekur
einnig listagallerí á
Hverfisgötunni. Hún á
tvö hús á Sóleyjargötu
sem eru samtals um
900 fermetrar.

I

Jóhannes Kristinsson (58)

Ingibjörg Pálmadóttir (46)

30 milljarðar

30 milljarðar

óhannes er viðskiptafélagi Pálma Haraldssonar í Fons. Hann býr í Lúxemborg og
hefur verið umsvifamikil í uppkaupum á jörðum
með laxveiðiréttindi á Austurlandi.

Baugur Group

J

26 milljarðar

Í gegnum 8% hlut Eignarhaldsfélagsins ISP

Fasteignaf. Stoðir

12 milljarðar

Í gegnum 17,6% hlut Eignarhaldsdélagsins ISP

Guðbjörg Matthíasdóttir (55)

Gísli Þór Reynisson (41)

25 milljarðar

35 milljarðar

Tryggingamiðstöðin

18,5 milljarðar

ísli Þór Reynisson sá aldrei fyrir sér þegar hann
var við nám í fjármálahagfræði og tölfræði í
Finnlandi fyrir um fimmtán árum að leiðir hans ættu
eftir að liggja inn á veg viðskipta. Hans hugur
stefndi til kennslu og rannsókna en eftir að hann
fékk smjörþefinn af fjármálaumhverfinu í AusturEvrópu varð ekki aftur snúið. Hann stofnaði Nordic
Industries árið 1996 og síðan þá hefur vöxturinn
verið ævintýralegur, sérstaklega í Lettlandi og
öðrum Eystrasaltslöndum. Í dag á hann meirihluta í
fyrirtækinu Nordic Partners sem á meðal annars
gífurlega stóra iðn- og skrifstofugarða í Riga,
höfuðborg Lettlands, hinum Eystrasaltslöndunum og
Póllandi sem telja 500-600 þúsund fermetra. Auk
þess á Nordic Partners mjög stór drykkjarframleiðslu- og matvælafyrirtæki sem og einkaþotuflugfélagið Ice Jet og gríðarstóra timburvinnslu. *

G

Í gegnum 44,5% hlut
eignarhaldsfélaganna Kristins og Fram

Ísfélag Vestmannaeyja

8 milljarðar

uðbjörg er ekkja Sigurðar Einarssonar
útgerðarmanns í Vestmannaeyjum sem
lést langt fyrir aldur fram árið 2000, þá rétt
liðlega fimmtugur. Það er óhætt að segja að
Guðbjörg, sem er kennari að mennt og
starfaði lengi sem slíkur, hafi tekið við góðu
búi af manni sínum því Sigurður var afskaplega framsýnn og farsæll viðskiptamaður auk
þess að hann skildi eftir sig Ísfélag Vestmannaeyja, sem hefur verið rekið með góðum
árangri undanfarin ár. Sigurður keypti hlutabréf
í Tryggingamiðstöðinni árið 1996 og þau bréf
eru nú stærsta eign Guðbjargar. Margir hafa
reynt að kaupa hlut hennar í tryggingafélaginu
en hún hefur hingað til neitað að selja. Það er
óhætt að segja að þrátt fyrir að Guðbjörg hafi
lengi verið ein ríkasta kona landsins hafi lítið
borið á henni. Hún býr til að mynda í
blokkaríbúð við Boðagranda í Vesturbæ
Reykjavíkur. Og ekki hefur hún verið áberandi í
fjölmiðlum því hún er feimin og veitir aldrei
viðtöl þótt oft hafi verið sóst eftir því.

G

*Viðtal í Morgunblaðinu 2001
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RÍKUSTU ÍSLENDINGARNIR

Pálmi Haraldsson (47)

Magnús Kristinsson (56)

Steingrímur Wernersson (41)

40 milljarðar

40 milljarðar

42,5 milljarðar

álmi á meirihluta í Fons, sem hefur verið
áberandi í viðskiptalífinu. Fjárfestingar
erlendis hafa skilað gífurlegum hagnaði fyrir
þennan hógværa og snjalla viðskiptamann.

agnús malar bara gull þessa dagana.
Hann seldi hlutabréf sín í StraumiBurðarási í fyrra með gríðarlegum hagnaði.
Hann heldur heimili bæði í Reykjavík og Eyjum.

P

M

teingrímur, sem er lyfjafræðingur að mennt,
hefur ekki farið varhluta af frábæru gengi
fjárfestingarfélagsins Milestone að undanförnu.
Peningarnir rúlla hreinlega inn á reikninginn.

S

Jóhannes Jónsson (64)

Hannes Smárason (39)

42,5 milljarðar
annes er sá sem efnast hraðast af þeim
sem eru á þessum lista. Hann varð ekki
þátttakandi í viðskiptalífinu af neinni alvöru fyrr
en síðla árs 2003 þegar hann keypti hlut í
Flugleiðum. Síðan þá hefur vöxtur félagsins,
sem nú heitir FL Group, verið ævintýri líkastur.
Hann þykir með snjallari mönnum í íslensku
viðskiptalífi og afskaplega djarfur og snöggur
og hugsa. Hannes elskar líka bíla eins og sjá
má á myndinni hér fyrir neðan.

H

50 milljarðar

45 milljarðar

óhannes, sem er einatt kenndur við Bónus,
byrjaði með eina milljón og eina Bónusbúð
árið 1989. Síðan þá hefur töluvert mikið vatn
runnið til sjávar. Grunnurinn sem Jóhannes lagði
í fyrir átján árum er orðinn að risastóru
alþjóðlegu fyrirtæki, Baugur Group, sem teygir
anga sína bæði til Bretlands og Danmerkur.
Jóhannes getur nú leyft sér að njóta afraksturs
ævistarfsins enda er rekstur Baugs í fyrirtaks
höndum sonar hans, Jóns Ásgeirs.

ón Helgi byggði upp veldi sitt í Byko og er í
raun eini samkeppnisaðilinn við Baug í
smásölu í gegnum Kaupás. Hann er umsvifamikill í Lettlandi og þá sérstaklega í timburframleiðslu, sem hefur fært honum mikinn auð.

VISSIR ÞÚ AÐ... Jóhannes heldur heimili bæði á Seltjarnarnesi og á
Akureyri. Reyndar stendur hann í stórræðum á Akureyri þar sem hann
er að byggja eitt stærsta hús bæjarins.

J

Jón Helgi Guðmundsson (60)

J

Ása Karen Ásgeirsdóttir (64)

Karl Wernersson (44)

50 milljarðar

65 milljarðar
afi einhver efast um hæfni Karls sem kaupsýslumanns þá hefur þetta ár fært sönnur fyrir því
að hann er eitursnjall í viðskiptum. Hann er heilinn á
bak við fjölskyldufyrirtækið Milestone sem hefur
vaxið hratt og skilað miklum hagnaði. Helstu eignir
Milestone eru Sjóvá, sænski tryggingabankinn Invik
og hlutir í Actavis og Glitni.

H

sa Karen er
ríkasta kona
landsins. Hún er
fyrrverandi eiginkona
Jóhannesar í Bónus
og móðir Jóns
Ásgeirs og Kristínar.
Hún hefur séð um
uppgjörin hjá Bónus
frá upphafi og gerir
enn.

Á

VISSIR ÞÚ AÐ... Ása Karen á
íbúð á sömu hæð og athafnamaðurinn Sindri Sindrason í
Skuggahverfinu. Svo skemmtilega vill til að sonur hans og
alnafni er talsmaður Jóns
Ásgeirs sonar Ásu Karenar.

VISSIR ÞÚ AÐ... Karl á kraftmesta
Hummer landsins, með 650 hestöfl
undir húddinu.
Ólafur Ólafsson (50)

60 milljarðar
lafur hafði örugglega efni á því að fá Elton
John til að spila í fimmtugsafmælinu sínu í
janúar. Búnaðarbankahlutur hans frá árinu
2002 hefur vaxið gífurlega Hann er með
þyrluflugmannspróf og á þyrlu sjálfur sem hann
flýgur oft.

Ó

Hin sívinsæla Rán er komin í sumarútgáfu
Við kynnum Rán Light, léttan barnafatnað
sem er vatnsheldur, ófóðraður og andar vel.
Rán light byggir á Rán fatnaðinum sem var svo vinsæll hjá okkur í vetur.

Verð:

Jakki 5.500
Buxur 3.700

HÖFUÐBORGARSVÆÐIÐ:
Smáralind
Kringlan
Bankastræti 5
Faxafen 12
Miðhraun 11, Garðabæ

Fæst í gráu,
appelsínugulu
og svörtu.

AKUREYRI:
Glerárgata 32
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L HÖNNUN

Sænskir fagurkerar
L INNLIT

Vinnustofa listamanns
L GÓÐI HIRÐIRINN

Fjársjóður í Fellsmúla

L HÖNNUN

Hollenskt ævintýrateymi
L HEIMILIÐ

Fiskabúr sem húsgagn
L INNLIT
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Gyllt og
fjólublátt haust
að seljast upp og fleira má glóa.
Þessir fallegu púðar og gardínur fást hjá The House of Fraser í
Bretlandi. Speglaborð og húsgögn
eru til í góðu úrvali hjá Lauru
Ashley og greinar af gullregni er
hægt að tína í görðum sem státa af
slíkum trjám.
- mhg

Það er óhætt að fullyrða að naumhyggjan hafi runnið sitt skeið á
enda í bili. Þegar hafa línurnar
að hausttískunni í innanstokksmunum verið lagðar og það sem
koma skal næstu misserin er litir
og mynstur, gull og glingur. Gyllt
og silfruð veggfóður eru byrjuð

Hrefna Hallgrímsdóttir með uppáhaldshlutinn á heimilinu, sem þessa dagana er forláta safapressa.

FRÉTTABLAÐIÐ/HÖRÐUR

Skrítla fær sér safa
L Hrefna Hallgrímsdóttir, annar helmingur dúósins Skoppu og Skrítlu,
útbýr dýrindis safa í uppáhaldsheimilistæki sínu.
L TÖFF TÖSKUR
Tote bag kallast þær á ensku þessar
einföldu og ódýru töskur sem okkur
þykja svo endalaust smart. Til hvers
að rogast með ljótan plastpoka
þegar hægt er að setja innkaupin,
sunddótið, möppurnar eða hvað sem
er í flotta tösku. Þær fást annað slagið
í Tiger, alltaf á Amazon.com og inni á
milli í hinum og þessum verslunum.
- mhg

L Útgáfufélag: 365 - prentmiðlar, Skaftahlíð 25, 105 Reykjavík, sími: 550-5000 Ritstjórar: Kristín
Eva Þórhallsdóttir kristineva@frettabladid.is og Sólveig Gísladóttir solveig@frettabladid.is. Auglýsingar: Ámundi Ámundsson S.5175724 og Ásta Bjartmarsdóttir S. 5175724 Útlitshönnuður:
Kristín Agnarsdóttir kristina@frettabladid.is. Forsíðumynd: Anton Brink

„Safapressan er mikið þarfaþing.
Það var alger snilld þegar við hjónin keyptum hana í vetur,“ segir
Hrefna Hallgrímsdóttir leikkona
og útskýrir hvers vegna. „Okkur
fannst báðum svo gott að fá okkur
heilsusafa eftir ræktina. Það var
orðið svolítið kostnaðarsamt og
okkur fannst því skynsamlegra
að fjárfesta í svona græju, sem er
nú svosem ekki dýr,“ segir Hrefna
og lýsir kostum Philips-safapressunnar. „Hún er rosalega góð, það
þarf ekki að afhýða neitt og allt
fer beint ofan í, nema kannski appelsínubörkurinn,“ segir Hrefna en
sú safablanda sem vinsælust er á
heimilinu er appelsínu-, epla-, gul-

róta- og engifersafi. Uppskriftin
er fengin að láni úr safabarnum
í ræktinni, útskýrir Hrefna, sem
hefur prófað sig áfram með ýmsar
safablöndur. „Ég reyndi að troða
jarðarberjum í hana en það var
ekki að gera sig,“ segir Hrefna
og hlær. Þó að uppáhaldshlutur
Hrefnu komi úr eldhúsinu viðurkennir hún að hún kunni lítið að
elda. „Ég er hins vegar mögnuð í
uppvaskinu,“ segir hún hlæjandi.
Hrefna og maður hennar Ingvi
Jökull reyna að komast minnst
þrisvar í viku í ræktina. „Ég reyni
að byrja daginn á því að fara í
ræktina, það er svo gott áður en
maður fer að hoppa og hía allan

daginn í Skoppu og Skrítlu,“ segir
Hrefna glaðlega en hún og hinn
hluti dúósins, Linda Ásgeirsdóttir,
hafa gefið út geisladisk með lögum
þeirra Skoppu og Skrítlu. „Þetta
er búið að vera eitt stórt ævintýri
og sífellt að vinda upp á sig,“ segir
Hrefna en þær Linda hafa verið
með verkefnið á prjónunum í þrjú
ár. Hún er beðin að lýsa hugmyndinni í nokkrum orðum. „Skoppa og
Skrítla snúast um náungakærleik
og svo langar þær að kæta hjörtu
allra barna. Kynna fyrir þeim
lífið á þessum fyrstu árum í sinni
fallegustu mynd. Það kemur nóg
af öllu hinu seinna.“
solveig@frettabladid.is

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

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

www.stillumhitann.is

Danfoss stjórnbúnaður fyrir hitakerfi fæst í öllum helstu lagnaverslunum landsins
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ÁRMÚLA 42 - SÍMI 553 4236

BÍLSKÚRS OG IÐNAÐARHURÐIR
• Hurðir til á lager • Smíðað eftir máli
• Eldvarnarhurðir • Öryggishurðir

2
1
3

Hinar vinsælu
dönsku bókahillur
komnar aftur
Tekk - Kirsuberja - Hlynur

5

4

Hringið og biðjið um mynda- og verðlista

6

Fjársjóðir í Fellsmúla
L Hjá Góða hirðinum í Fellsmúla kennir ýmissa grasa og þar geta lunknir fjársjóðsleitarar
alltaf fundið einhverjar gersemar. Ágóðinn af seldum munum rennur til líknarmála og
hefur sá sjóður farið stækkandi með hverju ári, en í fyrra var tíu milljóna króna styrk dreift
á milli sex líknarfélaga. Verðið er vægast sagt viðráðanlegt í Góða hirðinum og þar er hægt
að finna sitthvað sem stungið hefur upp kollinum í tískustraumum undanfarinna áratuga.

1. Grænt glas undir ferska íslenska vatnið. Það kostar 50
krónur.
2. Ullarpúði í seventís-stíl. Þessi
kostar 500 krónur.

3. Nett og nothæf eldhúsvog

sem fer lítið fyrir á 300 krónur

koastar 50 krónur.

4 „Churchill“-voffi Styttur njóta
nú mikilla vinsælda. þessi flotti
voffi kostar 50 krónur.

6 Kertastjaki úr tekki á 100

5 Tekk eggjabikar sem er mjög
smart á seventís-heimilið. Stykkið

krónur.

7-9 Fiftís Taska á 100 krónur,
skermur á 300 krónur og box á
100 krónur.

8
2

7

9
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Guðbjörg og Dagný eru ánægðar með nýju verslunina sína en þær láta sérhanna
allar vörurnar í Kína.

Þessir kínversku hermenn eru að sögn eigenda Xelenta
vinsælir meðal yngra fólks. Fyrir ofan þá má sjá handunnin
ljós úr marmara.

Í versluninni er mest áhersla lögð á marmarastyttur en einnig
má finna nokkrar úr bronsi eins og Óþekkta embættismanninn,
sem er eftirlíking af minnismerki eftir Magnús Tómasson.

Sígild fegurð í Xelenta

Árstíðarstyttur á borð við þessa má finna í versluninni en þær eru stórar og veglegar,
úr marmara. Eflaust eiga slíkar styttur eftir að prýða marga garða á næstu árum.
FRÉTTABLAÐIÐ/HÖRÐUR

Guðbjörg
Stefánsdóttir
og
Dagný Ming Chen opnuðu verslunina Xelenta í Skeifunni fyrir
um mánuði síðan. Þar fást
handgerðar styttur úr marmara, harðviði og brons í mörgum stærðum en stytturnar eru
allar unnar í Kína. Einnig fást
margar glæsilegar ljósakrónur
úr marmara eða kristal í versluninni.
„Hugmyndin um að opna
slíka verslun kviknaði fyrir
um ári síðan og þá fór Dagný
til Kína að heimsækja verksmiðjur fyrir framleiðsluna,“
segir Guðbjörg og bætir því
við að stytturnar séu allar sér-

gerðar eftir evrópskri hönnun.
Dagný segir Íslendinga kunna
að meta fallega hluti og listmuni og því hafi vantað verslun á borð við Xelenta enda séu
þetta listmunir sem geta enst í
margar kynslóðir. „Það er líka
hægt að fá gerðar styttur eftir
fyrirmynd, eins og til dæmis
„Óþekkta embættismanninn“
eftir Magnús Gunnarsson. Það
þarf reyndar sérstök leyfi fyrir
nýlegum verkum en ekki fyrir
þau eldri, þannig að það er
hægt að fá eftirmynd af mörgum þekktum og fallegum verkum,“ segir Dagný.
sigridurh@frettabladid.is

Þessar litlu styttur eru handgerðar úr steinum en þar eru litablæbrigðin í steinunum
nýtt til að fá fram skugga og form í stytturnar.
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Listakonan beitir alls
kyns tækjum og tólum við
listsköpunina; penslum,
striga, ljósmyndavélum og
tölvuforritum.

Gott andrúmsloft er
að mati Ingu Dóru lykilþáttur í allri listsköpun.
Hún segir kertaljós og
góða tónlist yfirleitt það
sem til þarf.

GLUGGI TIL FRAMTÍÐAR …
• ENGIN MÁLNINGAVINNA
• HVORKI FÚI NÉ RYÐ
• FRÁBÆR HITA OG HLJÓÐEINANGRUN
• FALLEGT ÚTLIT

Vinnustofan á sér
engin landamæri

• MARGIR OPNUNARMÖGULEIKAR

L

• ÖRUGG VIND- OG VATNSÞÉTTING

Myndlistarkonan og nátthrafninn
Inga Dóra Guðmundsdóttir hefur
komið sér upp úr vinnustofu á
heimili sínu í miðbænum. Þar situr
hún stundum fram eftir nóttu við
kertaljós og vinnur úr hugmyndum, sem eru stundum svo ágengar
að þær halda fyrir henni vöku.
Vinnustofa Ingu Dóru er ekki
stór, eitt skrifborð og nánasta umhverfi. Grafísk verk, teikningar,
málverk og ljósmyndir eftir hana
hanga uppi á veggjum, sum fullkláruð, önnur í vinnslu. Andrúmsloftið er einstaklega gott í þessu
litla rými, enda telur listakonan
það lykilatriði í allri listsköpun. „Í
raun er ósköp auðvelt að framkalla
það,“ segir hún hress í bragði.
„Maður kveikir bara á kertum og
setur tónlist í spilarann. Svo er
bara að vinda sér í verkið og sjá
hvað kemur út úr því.“
Verk Ingu Dóru er nokkuð ólík
og því misjafnt hvort hún vinnur þau á vinnustofunni eða bregði
sér út fyrir hús til að viða að sér
efni. „Það er háð tækninni sem ég
beiti,“ útskýrir hún. „Málverkin
vinn ég náttúrulega í stúdíóinu en
ég fer út til að ljósmynda, og við
það víkka landamæri vinnustofunnar. Það er einmitt svo heillandi
við listina að maður veit sjaldan
hvaða stefnu hún tekur næst. Eitt
er þó víst, maður verður að bregðast við þegar kallið berst.“
Inga Dóra segir hugmyndirn-
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Gott í garðinn
Góður alhliða áburður.
Hentar vel í öll blómabeð, fyrir
matjurtir, skrautrunna og tré.
Inniheldur öll helstu næringarog snefilefni.
Berið á 3-4 sinnum yfir vaxtartímann frá maí fram í miðjan júlí

www.aburdur.is

Fæst í öllum helstu garðyrkju- og byggingavöruverslunum landsins

Myndlistarkonan Inga Dóra Guðmundsdóttir útbjó vinnustofu heima hjá sér.

Listakonan að störfum. Inga Dóra segist alveg geta gleymt sér þegar hún er að vinna
og stundum viti hún ekki hvað tímanum líður.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Þessi landslagsmynd, Ísland, er dæmi um þau grafísku verk sem Inga Dóra er að önnum kafin við að vinna. Hún segist gjarnan
nota íslenskt landslag í verk sín.

PI PAR

•

SÍA

•

70854

fegurðin býr
í smáatriðunum

/ NUBA
Bogadregnar línur og þykk formin gera þennan sófa að óvenjulegu
listaverki sem dregur til sín athyglina, líkt og höggmynd sem þú getur
ekki haft augun af.
Tímaritið Wallpaper valdi Nuba „klassík framtíðarinnar“.
Hönnun: Studio Vertijet.

Hlíðasmára 1 / 201 Kópavogur / 534 7777 / www.modern.is
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ar knýja dyra á öllum tímum sólarhringsins, en þær bestu verði
þó yfirleitt til á kvöldin eða í
svefnrofunum. Þá þýði ekki að
velta sér á hina hliðina og ætla
að fara að sofa. Hún fái hreinlega
ekki flóafrið fyrr en hún hefjist handa, jafnvel þótt það sé um
miðja nótt!
„Í sumum tilvikum eru hugmyndirnar afrakstur margra
mánaða vangaveltna,“ segir Inga
Dóra. „Ég mynda kannski landslag eða módel og legg efnið tímabundið til hliðar, þar til ég veit
hvað ég vil gera við það. Það er
vita vonlaust að reyna að þvinga
hugmyndir fram. Ég hef reynt
það og verið hundóánægð með útkomuna. Best er að láta hlutina
gerast eðlilega. Svo get ég verið í
heilar tíu klukkustundir með eitt
verk án þess að koma því í rétt
horf, á meðan ég klára annað á
innan við klukkutíma.
Ef stemningin er rétt á vinnustofunni og ég næ einbeitingu get
ég alveg týnt mér í því sem ég er
að gera og veit þá ekki hvað tímanum líður. Ef ég ætti að líkja
þessu við eitthvað, er það hugleiðsla. Maður fellur eiginlega í
hálfgerðan trans og fyrir mér er
listsköpun í aðra rönd andleg lífsreynsla.“

Efri myndirnar eru hluti af
myndröðinni Empathy Insepia.

Þessir litríku pottaleppar eru
á meðal fjölda hluta sem setja
persónulegan svip á vistarverurnar.

roald@frettabladid.is

Myndir úr myndröðinni Charcoal Digital, sem Inga Dóra sýndi í galleríinu Art-Iceland.

Inga Dóra
bregður sér
gjarnan út fyrir
dyr til að viða að
sér efni.

LAGERSALA
Við rýmum fyrir nýjum vörum

30% afsláttur
Vaskar og baðkör

40% afsláttur
Speglar 2 gerðir

Allt að

15% afsláttur
Frágangslistar

15% afsláttur
Flísar, mosaik, lím og fúgur
í verslun

70% afsláttur af parketi og flísum af lager
Fyrstir koma - fyrstir fá

30% afsláttur
30% afsláttur

Kúplingsdúkur

Wedi byggingaplötur

Opið: Virka daga 8-18, laugardaga 10-15
V E L

V A L I Ð

Bæjarlind 4 - 201 Kópavogur - Sími 554 6800

Þú sérð vörurnar á:

www.vidd.is
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Ástin til bókmennta
L

Bókahillur Alfredo Häberli minna á býflugnabú en form þeirra er óhefðbundið.

ástin til bókmennta varð Alfredo Häberli innblástur í hönnun þessara fallegu bókahillna fyrir húsgagnaframleiðandann Quodes. Hái guli
turninn heitir Empire en breiðari hillurnar Patterns. Alfredo Häberli
er fæddur í Buenos Aires í Argentínu árið 1964. Í dag býr hann í Sviss
þar sem hann starfar sem hönnuður fyrir fyrirtæki á borð við Alias,
Camper, Iittala, Kvadrat, Luceplan, Moroso and Volvo.

"JËÈUM EFNI Å VÎNDUÈ
ÅBÒÈARHÒS OG SUMARHÒS ÒR
ÙNNSKRI FURU ,APPLANDSFURA 
(AGST¾TT VERÈ OG MIKIL G¾ÈI
5PPLÕSINGAR UM VERÈ OG TEGUNDIR HJ¹

'0¹LSSON EHF
3ÅMAR    OG  

hönnuður
L ROSS LOVEGROVE fæddist í Wales árið 1958. Hann lauk mastersnámi frá konunglega listaháskólanum í London árið 1983. Snemma á níunda áratugnum starfaði hann fyrir fyrirtækið Frog Design í Þýskalandi
að verkefnum á borð við vasadiskó fyrir Sony og tölvur fyrir Apple.
Hér eru tvö verka Lovegroves. Annað er lampinn Fluidium sem byggir
á hinum klassíska lava-lampa en settur í nútímalegt form. Lampi
Lovegroves er mun stærri en venjulegur lava-lampi og því mikilúðlegur á að líta. Lampinn er framleiddur af Mathmos
í London sem hannaði einnig upphaflega hinn
klassíska lava-lampa.
Go-stóllinn er nútímalegur, flottur og þægilegur
og einkennandi fyrir hönnun
Ross Lovegrove. Stólinn er
léttur og hægt er að stafla
Go-stólunum.

mósaík
L ÍTALSKI HÖNN-

UÐURINN FABIO
NOVEMBRE hann-

aði þennan fallega sýningarsal í Berlín fyrir
fyrirtækið Bisazza,
sem er leiðandi í sölu
mósaíkflísa. Salurinn er
einstaklega fallegur og
vel þess virði fyrir ferðamenn að líta þar inn
ef þeir eru staddir í nágrenninu. Salurinn er
við Kantstraße 150 í
Berlin.
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Fegurð og einfaldleiki
L Jantze Brogård Asshoff er sænskur
hönnunarhópur frá Stokkhólmi sem hefur unnið fyrir fyrirtæki á borð við IKEA,
Lintex, Olby design, Wigells Lampister
and Almedahls Kinna. hópurinn leggur
áherslu á fegurð og einfaldleika í hönnun
sinni en hana má skoða nánar á vefsíðunni www.jba-design.se

1

3
4

1. Fuglar (Birds) eru gulir hank-

4. Ruslafatan Tree Hugger er í

ar í líki smárra fugla.

laginu eins og tré og þegar henni
er snúið á hvolf koma í ljós árhringir á botninum.

2. Kotten stóllinn er í laginu líkt og blómaknúppur.
Hann er úr filtefni og því
örugglega þægilegur að
sitja á.

3. Engi (Meadow) heitir þetta fallega teppi úr
smiðju Jantze Brogård
Asshoff. Blóm og fuglar í skærum litum prýða
mottuna, sem gæti lífgað
upp á hvaða heimili sem er.

2

5. Akur (Field) er nafn þessa bláa
sófa sem skreyttur er fallegum
blómahnöppum.

5

Gerum það rétt,
og gott betur

Gutenberg er leiðandi prentfyrirtæki á Íslandi. Við höfum yfir 100 ára
reynslu í prentiðnaði og allan þann tíma höfum við lagt áherslu á að
vera fremst á okkar sviði. Hver viðskiptavinur fær þá þjónustu sem
hann þarfnast hjá Gutenberg. Þarfir hvers og eins eru mismunandi en
þú getur verið viss um að fá úrlausn þinna mála hjá okkur.
Sköpun þín verður áþreifanleg hjá Gutenberg

Gutenberg
Suðurlandsbraut 24
108 Reykjavík

Sími 545 4400
Fax 545 4401
www.gutenberg.is

Heimspeki
+
Hagfræði
+
Stjórnmálafræði

= HHS
Þreföld þekking, þrefaldir möguleikar
HHS - heimspeki, hagfræði og stjórnmálafræði
Félagsvísindadeild býður upp á grunnnám til BA gráðu í heimspeki, hagfræði og stjórnmálafræði (HHS).
Þetta þrískipta nám á sér fyrirmynd í Oxford háskóla í Englandi og er vel þekkt í enskumælandi löndum
undir skammstöfuninni PPE (Philosophy, Politics and Economics).
HHS er traust grunnnám sem býr einstaklinga undir margvísleg störf á íslenskum og alþjóðlegum vinnumarkaði. Samsetning námsins tryggir víðari sýn og skarpari greiningartæki en nokkur greinanna þriggja
getur veitt ein og sér.

Umsóknafrestur í grunnám er til 10. júní 2007

Stjórnenda- og leiðtogaskóli í hartnær 100 ár
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RÍKUSTU ÍSLENDINGARNIR
Lýður Guðmundsson (39)

Ágúst Guðmundsson (43)

80 milljarðar

80 milljarðar

akkabræðurnir Ágúst og Lýður
Guðmundssynir eru samheldnir. Og þeir
virðast vera afar klókir. Þeir byggðu upp
veldi sitt í Bakkavör, pínulitlu fyrirtæki sem
þeir stofnuðu fyrir rúmum tuttugu árum. Í
dag er fyrirtækið leiðandi bæði í framleiðslu
og sölu á ferskum tilbúnum fiskréttum í
Bretlandi. Vöxturinn hefur verið gífurlegur
og það skaðar þá bræður ekki að hafa
verið með í Kaupþingsævintýrinu frá
upphafi. Bankinn hefur stækkað hratt og
virði hlutabréfa Bakkabræðra hækkað
mikið. Í dag eru nær allar eigur þeirra
bræðra í Bakkabraedur Holding sem á

rúmlega 45% hlut í fjárfestingarfélaginu
Exista. Sá hlutur hefur hækkað verulega
undanfarna daga og er nú 174 milljarða
króna virði. Þeir bræður skipta öllu jafnt í
dag líkt og þeir hafa gert frá því að þeir
hófu að stunda viðskipti. Það er líkt með
þeim að þeir vilja láta lítið fyrir sér fara.
Báðir eru þeir sagðir miklir fjölskyldumenn
sem vilja frekar eyða frítíma sínum með
eiginkonum og börnum en í skemmtireisum
um heiminn. Þessir ágætu herramenn
hoppuðu upp um 50 sæti á lista The
Sunday Times yfir ríkustu menn Bretlands
og eru varla hættir.

B

VISSIR ÞÚ AÐ....Lýður
ekur eingöngu um á
bílaleigubílum hér á
Íslandi, frá bílaleigunni
Geysi í Reykjanesbæ.

VISSIR ÞÚ AÐ... Ágúst er
með athvarf í fjölbýlishúsi
við Lækjargötu þegar hann
dvelur hér á landi og er
ekki með færri en þrjú
stæði í bílageymslunni.

Jón Ásgeir Jóhannesson (39)

100 milljarðar
ón Ásgeir er maðurinn á bak við
Baugsveldið. Hann er ekki
langskólagenginn en kláraði þó
Verzlunarskólann áður en hann stofnaði
Bónus með Jóhannesi föður sínum árið
1989. Síðan þá hefur uppgangur hans
og fjölskyldu hans verið með hreinustu
ólíkindum. Jón Ásgeir hefur fyrir löngu
skipað sér í hóp með snjöllustu
kaupsýslumönnum landsins og það er
sagt um að hann og Sigurð Einarsson,
starfandi stjórnarformann Kaupþings,
að þeir séu þeir tveir menn sem hafi
gert flesta Íslendinga að margföldum
milljarðamæringum. Jón Ásgeir var
valinn þriðji valdamesti maðurinn í
smásöluheiminum í Bretlandi á dögunum
og segir það til um styrk hans. Jón
Ásgeir elskar hreinlega bíla og safnar
þeim eins og margir aðrir safna DVDdiskum. Hann er sérstaklega hrifinn af
Range Rover-bifreiðum og á í það
minnsta þrjár hér á landi auk þess sem
sést hefur til hans á slíkum bílum bæði í
Bretlandi og í Danmörku. Nýjasta
viðbótin í Range Rover-flotann er hvít, af
dýrustu gerð. Og hann kann að njóta
lífsins. Frægt er orðið þegar hann og
Ingibjörg Pálmadóttir sambýliskona hans
keyptu tvær rándýrar íbúðir á besta
stað í New York fyrir milljarð.

J

Björgólfur Guðmundsson (66)

105 milljarðar
jörgólfur eldri er dæmi um mann sem skrapaði botninn eftir Hafskipsmálið
en reis síðan úr öskustónni. Og þvílík upprisa. Lítil gosdrykkjaframleiðsluvél
varð að 40 milljörðum í Rússlandi og síðan hefur leiðin eingöngu legið upp á
við. Allt sem hann og sonur hans hafa snert hefur orðið að gulli, í tilfelli föðurins
þó sérstaklega Landsbankinn þar sem hlutur þeirra sem keyptur var á 10,7
milljarða hefur vaxið upp í 170 milljarða á tæpum fimm árum. Björgólfi hefur
tekist það sem fáum öðrum hefur tekist. Hann er moldríkur, veit í rauninni ekki
aura sinna tal, en er samt sem áður afar vinsæll. Hann hefur sennilega eytt
meiri tíma á undanförnum árum í að styrkja gott málefni heldur en að reka
Landsbankann og nýtur mikilla vinsælda fyrir vikið. Hann er með ólæknandi
fótboltadellu og eftir að hafa stutt við bakið á sínum mönnum í KR í nokkur ár lét
hann það eftir sér að kaupa enska úrvalsdeildarliðið West Ham fyrir 14 milljarða
seint á síðasta ári. Þótt lokatakmarkið sé auðvitað að græða á þessum kaupum
er félagið fyrst og fremst áhugamál hjá Björgólfi. Að vísu kannski svolítið dýrt
áhugamál en ef þú spilar ekki golf og átt 100 milljarða þá skipta nokkrir
milljarðar til eða frá engu máli. Í það minnsta á meðan það er gaman.

B

Björgólfur Thor Björgólfsson (40)

315 milljarðar
jörgólfur Thor er langríkasti
Íslendingurinn. Þessi fertugi
kaupsýslumaður, sem hélt upp á
afmælið sitt á Jamaíka, á skútuna The
Parsifal og einkaþotu upp á milljarð,
hefur efnast hratt á undanförnum árum.
Hann fór til að mynda upp um rúm
hundrað sæti á milli ára á lista
bandaríska fjármálatímaritsins Forbes
yfir ríkustu menn heims og situr þar í
249. sæti. Á sama tíma stökk hann
upp um sjö sæti, úr 30. sæti í það 23.,
á lista The Sunday Times yfir ríkustu
menn Bretlands. Á báðum listunum
voru eignir hans metnar rétt yfir 250
milljarða. Í dag er hann hins vegar
búinn að bæta verulega við sig. Eftir að

B
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hann seldi 85% hlut sinn í búlgarska
fjarskiptafyrirtækinu BTC með 60
milljarða króna hagnaði nema hreinar
eignir hans um 315 milljörðum.
Björgólfur Thor lagði grunninn að
ríkidæmi sínu í Rússlandi á tíunda
áratug síðustu aldar. Gosdrykkja- og
bjórframleiðsla undir merkjum Bravo í
St. Pétursborg skilaði honum, Björgólfi
föður hans og Magnúsi Þorsteinssyni
um 40 milljörðum árið 2002 þegar
Heineken keypi verksmiðjur þeirra og
vörumerki.
Þegar heim var komið keyptu feðgarnir
rúmlega 45% hlut í Landsbankanum
fyrir 11 milljarða, sem verða að teljast
ansi góð kaup þegar haft er í huga að

nú fimm árum seinna er hlutur þeirra
metinn á rúmlega 160 milljarða.
Feðgarnir eiga einnig stóran hlut í
fjárfestingarbankanum StraumiBurðarási en vegur hans hefur vaxið
mikið á undanförnum árum.
Lyfjabransinn hefur líka reynst
Björgólfi gjöfull. Hann keypti hlut í
búlgarska lyfjafyrirtækinu Balkanpharma árið 1999 sem og hinu
íslenska Pharmaco. Þessi tvö
fyrirtæki ásamt Delta runnu síðan
saman í Actavis, sem er eitt af
stærstu samheitalyfjafyrirtækjum
heims. Björgólfur Thor á nú rétt
tæplega 35% hlut í fyrirtækinu sem
metinn er á 102 milljarða og hefur
lýst yfir áhuga sínum á því að gera
öðrum hluthöfum yfirtökutilboð.
Og hafi lyfjabransinn verið Björgólfi
góður þá er það þó í fjarskiptaheiminum sem hann hefur grætt mest af
öllu. Hann eignaðist 85% hlut í
búlgarska símafyrirtækinu BTC og
seldi hann með 60 milljarða króna
hagnaði ekki alls fyrir löngu. Í fyrra
seldi hann hlut sinn í tékkneska
símafyrirtækinu CRa með 50 milljarða
króna hagnaði. Hann á auk þess hluti
í fjarskiptafyrirtækjunum Elisa í
Finnlandi, Netia og P4 í Póllandi og
Forthnet í Grikklandi.
Miðað við ganginn á Björgólfi Thor
hingað til má búast við því að hann sé
ekki hættur. Hvar sem hann stígur
niður fæti breytist grjót í gull. Eina
spurningin sem spurt er að nú er
hversu lengi hann verður að eignast
500 milljarða?
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Hefur þú það sem til þarf ?

Faxafen 10
108 Reykjavík
TVEIMUR ÁRUM
Á UNDAN

Sími: 517-5040
Fax: 517-5041
Netfang: postur@hradbraut.is
Veffang: www.hradbraut.is

Hversu virkur
er svefninn þinn?

Þrátt fyrir að svefn sé ómeðvitaður eru afleiðingar hans það ekki. Sannleikurinn er sá að næturnar
hafa áhrif á dagana þína. Hversu miklu betri munu dagar þínir verða þegar næturnar þínar eru góðar?
Handgerðu hágæðarúmin frá Hästens eru hönnuð til að gera daga þína dásamlega, á allan hátt.
Ástæðan er sú að rúmin okkar eru handgerð úr bestu efnum sem náttúran hefur að bjóða: hrosshári,
baðmull, hör, ull og furu. Efnum sem veita þér ótrúlega góðan og endurnærandi svefn á hverri nóttu.
Efnum sem munu færa þér vellíðunartilfinningu frá hvirfli til ilja, styrkja heila þinn, skerpa minni þitt
og námsgetu og endurnýja frumurnar. Svo ímyndaðu þér endurnærandi og styrkjandi svefninn eftir að
þú hefur komið við í næstu Hästens-rúmaverslun.

Hastens verslunin í Reykjavík
Grensásvegi 3, Sími 581-1006, www.hastens.is
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Bragðbetra í bragðprófun1)

Nicorette Fruitmint
Bragð sem kemur á óvart
Nicorette Fruitmint er mjúkt að innan, hefur stökkt
yfirborð og frískandi bragð með gómsætri blöndu
af ávöxtum og myntu.

Þín ákvörðun
Þín leið
Þitt Nicorette

1) Í bragðprófun meðal 100 reykingamanna var Nicorette Fruitmint borið saman við helsta keppinautinn - Fruit nikótíntyggigúmmí. Nicorette Fruitmint var talið bragðbetra
nikótíntyggigúmmí. RSSL Pharma, 2005. Markaðsathugun gerð fyrir Pfizer. Nicorette nikótínlyf eru fáanleg án lyfseðils og eru notuð þegar reykingum er hætt eða þegar dregið er úr
reykingum. Til að ná sem bestum árangri skal ávallt fylgja leiðbeiningum í fylgiseðli. Skammtar eru einstaklingsbundnir eftir því hve mikið er reykt, hvort hætta á reykingum eða draga úr
þeim. Því ber að kynna sér upplýsingar um notkun í fylgiseðli. Í fylgiseðlinum eru upplýsingar um: verkun og notkun, varúðarreglur, mikilvægar upplýsingar sem nauðsynlegt er að lesa áður
en lyfin eru notuð, hugsanlegar aukaverkanir og aðrar upplýsingar. Leitið til læknis eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um lyfin. Þeir sem fengið hafa ofnæmi fyrir nikótíni eða
öðrum innihaldsefnum lyfsins, nýlegt hjartaáfall, óstöðuga versnandi hjartaöng, alvarleg hjartsláttarglöp eða nýlegt heilablóðfall eiga ekki að nota Nicorette nikótínlyf. Börn yngri en 15 ára,
þungaðar konur og konur með barn á brjósti eiga ekki að nota Nicorette nikótínlyf nema að ráði læknis. Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Geymið
fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar. Handhafi markaðsleyfis: McNeil Denmark ApS. Umboð á Íslandi: Vistor hf., Hörgatúni 2, Garðabæ. www.nicorette.is
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SIRKUS LEITAÐI TIL FJÖLDA MÁLSMETANDI KVENNA Í LEIT AÐ KYNÞOKKAFYLLSTA KNATTSPYRNUMANNINUM SEM SPILAR Á ÍSLANDI. MARGIR VORU NEFNDIR EN EINN ÞEIRRA STENDUR UPP ÚR.

BJÖRGÓLFUR TAKEFUSA KYN ÞOKKAFYLLSTUR KNATTSPYRNUMANNA
etta kemur mjög á óvart,“ segir Björgólfur Takefusa, 27 ára
knattspyrnumaður, sem samkvæmt álitsgjöfum Sirkuss er kynþokkafyllsti knattspyrnumaður landsins. Björgólfur, sem
keppir í Landsbankadeildinni með KR, segist ekki keppa í fótbolta
fyrir titla af þessu tagi en viðurkennir að hafa gaman af. „Ég veit
ekki hvaða konur voru álitsgjafar en þar sem íslenskar konur eru
þekktar fyrir fegurð tek ég þessu sem miklu hrósi og er þakklátur,“
segir hann. Spurður um hina karlmennina sem einnig komust
ofarlega á listann yfir þá kynþokkafyllstu segir hann um flottan hóp
að ræða. „Þeir eru allir voðalega sætir og ég hef gaman af því að
sigra þá í þessu jafnt sem boltanum.“ Björgólfur, sem starfar sem
lánasérfræðingur í Landsbankanum, er ánægður með að sumarið
sé loksins komið. „Ég er spenntur yfir að boltinn sé byrjaður. Þótt
byrjunin hafi ekki verið góð er nóg eftir til að bæta það sem betur
má fara,“ segir kynþokkafyllsti knattspyrnumaður landsins sem,
ótrúlegt en satt, er á lausu.
indiana@frettabladid.is

Þ

Björgólfur Takefusa
„Sætur og skemmtilegur spilari.“
„Hans mesti sjarmi er feimnin, hvað hann lætur fara lítið fyrir sér þrátt
fyrir mikla velgengni.“
„Hann hefur einhverja dásamlega ró yfir sér, sjarmerandi hógværð sem
allar konur elska. Fyrir utan að vera algjörlega gordjöss í útliti hefur
hann þennan þokka sem tryllir konur.“
„Skemmtilegur karakter, myndarlegur, metnaðarfullur og
góður fótboltamaður. Hann er alltaf flottur og klæðaburður
hans er töff.“
„Mér finnst hann „hrotta“ krútt og langar alltaf til að knúsa
hann þegar ég sé hann, usssssssssss bara sætur sko.
Fallegustu augu í deildinni.“
„Hefði valið hann númer eitt, tvö og þrjú hefðu reglurnar
leyft. Hrikalega myndarlegur og flottur í alla staði.“

Eggert
Stefánsson
„Þó svo að bræður hans Ólafur og
Jón Arnór séu frægari íþróttamenn, þá er hann mun fallegri og
kynþokkafyllri en þeir báðir til
samans.“
„Bróðir Óla Stefáns og Jón Arnórs,
þarf að segja meira? Kynþokkinn
uppmálaður.“
„Það bókstaflega lekur
af honum kynþokkinn, þeir gerast
ekki mikið
flottari í
boltanum.“

Bjarni
Guðjónsson
„Strákalegur og sætur.“
„Góður fótboltamaður, myndarlegur,
metnaðargjarn og alltaf gman að fylgjast
með honum á vellinum.“
„Strákslegt útlit í bland við karlmannlegt. Kynþokkinn liggur í fjölskyldugenunum rétt eins og hjá Stefánssonum.“

Fjalar Þorgeirsson
„Mikill sjarmör og helvíti flottur kroppur, enda er hann ekki
einkaþjáfari fyrir ekki neitt. Það væri sko margt leiðinlegra
en að fara í einkatíma til svona fola.“
„Hávaxinn og flottur foli.“
„Svaaaðalegur töffari... enough said!“

ÞESSIR VORU LÍKA NEFNDIR:
Reynir Leósson „Klárlega flottastur á vellinum.“
Matthías Guðmundsson „Sem Hafnfirðingur verð ég að sjálfsögðu að velja
einn úr FH, hann er eins og ferskur sunnanvindur, ber það með sér hvað hann er
hress og skemmtilegur sem er eitt mest kynæsandi við karlmenn. Öruggur með
sig en tekur sig ekki of hátíðlega, fullkomin blanda.“
Valur Fannar Gíslason „Fæturnir... úffff.“
Pétur Marteinssson „Breytist ekkert, karlmannlegur og kynþokkafullur.“
Atli Jóhannson „Flottur þó hann sé Eyjapeyi, ferskur og efnilegur ungur
drengur.“
Grétar Ólafur Hjartarson „Mjög töff týpa, alltaf flottur jafnt innan vallar sem
utan og þá sérstaklega flottur í tauinu, svo skemmir ekki fyrir að hann er líka
alveg ferlega góður í fótbolta.“
Kjartan Sturluson „Hann er iðulega loðinn og úfinn, eins og frummaður,
hrikalega sexý!“
Haukur Ingi Guðnason „Virkar pínu hrokafullur en hefur fallegar varir og
ómótstæðileg augu. Svo er hann góð fyrirmynd fyrir ungu kynslóðina ásamt
kærustunni sinni.“

Gunnar Einarsson
„Gunni er þessi draumamaður hverrar konu, fyrir utan að
vera með þetta fallega strákslega útlit þá er hann dúnmjúkur að innan og góðmennskan uppmáluð. Eitt það
allra kynþokkafyllsta er góðmennska og göfuglyndi, það
hefur Gunnar Einarsson hreint og tært.“
„Góðlegur og myndarlegur. Virkar skemmtilegur og
fyndinn. Flottur gaur!“

ÁLITSGJAFAR:

Ágúst Gylfason „Góð fyrirmynd, myndarlegur og alltaf hress og skemmtilegur.
Gaman að fylgjast með honum í sumar.“
Olgeir Sigurgeirsson „Einfaldlega sá langflottasti, jafnvel þótt leitað væri út
fyrir landsteinana. Smart strákur og afar flottur.“
Óðinn Árnason „Flottur strákur úr Grindavík og jafnvel þröngi Fram-búningurinn
klæðir hann sérstaklega vel. Virkilega myndarlegur strákur með einstaklega
falleg augu.“
Helgi Sigurðsson „Alveg að gera sig í stuttbuxunum úff, eitthvað svo „clean“
og flott týpa.“

Linda Pétursdóttir, fyrrverandi alheimsfegurðardrottning, Eva Dögg Sigurgeirsdóttir athafnakona, Unnur Pálmarsdóttir líkamsræktardrottning, Íris Kristinsdóttir söngkona,
Kristín Ruth Jónsdóttir útvarpskona, Soffía Sveinsdóttir veðurfræðingur, Hildur Magnúsdóttir HARA, Sirrý Hallgrímsdóttir framkvæmdastjóri, Hjaltey Sigurðardóttir söngkona, Harpa Melsted
handboltakona, Dagný Skarphéðinsdóttir, grafískur hönnuður

smáralind og kringlunni
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EVA SÓLAN ER AÐ ÚTSKRIFAST FRÁ VIÐSKIPTAHÁSKÓLANUM Á BIFRÖST. EVA ER BORGARBARN EN SEGIR
RÓLEGHEITIN Í SVEITINNI EIGA VEL VIÐ SIG. HÚN SÉ ALLAVEGA SVEITALEGRI EN HÚN HAFI HALDIÐ.

KVEÐUR SÁTT AF SKJÁNUM
Þ

etta er búið að vera strembið
þó skemmtilegt og ég er alveg
tilbúin að fá smá frí núna
loksins þegar fer að koma að því,“
segir Eva Sólan, sem útskrifast með
BS í viðskiptalögfræði frá Viðskiptaháskólanum á Bifröst í sumar. Eva
tók námið á aðeins tveimur árum og
er því búin að vera að læra á sumrin
líka. „Ég hef því ekkert verið að vinna
á sumrin nema í þulunni því það
hefur verið nóg að gera í skólanum,“
segir hún brosandi og bætir við að
henni hafi gengið mjög vel. „Námið á
Bifröst er mjög skemmtilegt og
byggist bæði upp á einstaklingsvinnu
og samvinnu en kennslan sjálf er í
formi fyrirlestra og við höfum einnig
fengið góða reynslu í að standa upp
og tala fyrir framan fólk,“ segir hún en
viðurkennir að það hafi ekki verið
mikið mál fyrir hana enda vön að
kynna sjónvarpsdagskrána fyrir
alþjóð. Eva er frá Reykjavík og hafði
ekki áður prófað að búa úti í sveit.
„Mér finnst mjög gott að vera hér í
rólegheitunum enda engin truflun.
Hér eru allir að vinna að sínu og ekki
mikill tími afgangs. Ég vissi ekki
hvernig sveitin ætti við mig en
rólegheitin fara vel í mig. Ég vissi ekki
að ég væri svona sveitó,“ segir hún
hlæjandi en bætir við að hún keyri til
Reykjavíkur að minnsta kosti aðra
hverja helgi.

Þulan eins og saumaklúbbur
Eva var að setjast aftur á skólabekk
eftir tíu ára fjarveru. Hún segist

saman lærði ég að aðrir hefðu líka
margt til málanna að leggja. Aldur
skiptir ekki máli heldur persónan og
hvernig fólki tekst að vinna saman.
Ég er búin að eignast góða vini
hérna og af þeim eru einstaklingar
sem ég hélt að ég ætti enga samleið
með og hefði sennilega aldrei kynnst
nema við þessar aðstæður. Ég ætlaði
mér reyndar ekkert sérstaklega að
kynnast fólkinu hérna, stefndi bara
á að taka námið á tveimur árum og
byrja svo að vinna. Þetta var
eitthvað sem ég ætlaði að rimpa af
en svo hef ég kynnst fullt af góðu
fólki,“ segir hún en gefur ekki upp
hvort ástin sé í loftinu. Aðspurð
hvað draumaprinsinn verði að hafa
segir hún að hann verði að hafa
báða fætur á jörðinni. „Í stuttu máli
er draumaprinsinn skemmtilegur,
vel gefinn og vandaður, já og
auðvitað dýravinur,“ segir hún
brosandi. Þegar að því kemur að
hún kveðji þulustarfið segist hún
ekki eiga eftir að sakna athyglinnar.
„Líf mitt snýst ekki um að vera þekkt
persóna og ég réði mig ekki þetta
starf vegna þess. Ég var að starfa á
RÚV sem sminka og þulustarfið kom
sér vel á þeim tíma. Ég hef viljað
halda mig út af fyrir mig og leita
ekki í athyglina og athyglin hefur
minnkað mikið eftir því sem fleiri
komast að í sjónvarpi. Hvað það
varðar mun ég hverfa sátt af
skjánum þegar þar að kemur.“

virkilega hafa þurft að setja sig í
stellingar og læra aftur að læra. „Ég
lærði leikgerðahönnun í Englandi á
sínum tíma en einn daginn kom að
því að ég vildi fara að sjá hærri tölur
á launaseðlinum. Þulustarfið hefur
alltaf verið aukastarf. Flestar okkar
eru með háskólapróf og vinna þetta
með annari vinnu eða námi. Þetta
hefur verið góður tími. Það ríkir
góður andi á RÚV og að fara í
vinnuna hefur stundum verið eins og
að fara í saumaklúbbinn,“ segir Eva.
„Vonandi fæ ég það góða vinnu að ég
þarf ekki lengur að taka aukavinnu,“
segir hún en Eva er þó ekki hætt að
læra. „Ég ætla að halda áfram og taka
næst master í lögfræði á Bifröst sem
einnig er heilsársnám. Síðan finn ég
mér vonandi starf sem lögfræðingur í
framtíðinni.“ Eva tók part af náminu í
Shanghai og segir þá lífsreynslu
ógleymanlega. „Mer finnst gífurlegur
kostur að skólinn skuli bjóða upp á
jafn mikið úrval af skiptinámi og
raun er, enda öllum hollt að víkka
sjóndeildarhringinn af og til.“

Aldur skiptir ekki máli
Eva er ekki búin að skipuleggja
sumarfríið sitt en ætlar að skella sér
í útskriftarferð með skólafélögum
sínum. „Félagsskapurinn hér á
Bifröst er frábær og mjög fjölbreyttur. Hér eru krakkar sem eru
nýkomnir úr menntaskóla og aðrir
sem hafa verið úti á atvinnumarkaðnum. Í fyrstu leitaði ég til þeirra
sem voru á mínum aldri en smám

STEFNIR Á LÖGFRÆÐINA Eva er ekki hætt að læra heldur ætlar að taka master í
lögfræði og stefnir á að starfa sem lögfræðingur.

REYKJAVIK STORE
LAUGAVEGI 86-94, S: 511-2007

/PIÈ FÎSTUDAGA   LAUGARDAGA  
 FRÅ BÅLAST¾ÈI Å KJALLARA HÒSSINS

&ULL BÒÈ AF
VORSUMARVÎRUM
.ÕJAR VÎRUR REGLULEGA

indiana@frettabladid.is
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N Uppáhalds
kvikmyndin
„Ég held að ég verði að segja að
uppáhaldsmyndin mín sé ítalska
bíómyndin La vita e bella. Roberto
Benigni er stórkostlegur í hlutverki
föðurins sem reynir að telja syni
sínum trú um að Helförin sé
bara leikur. Ein af þessum
myndum sem hreyfa við
manni á allan mögulegan
hátt.“
Heimir Eyvindarson tónlistarmaður
„Ég var 6 ára þegar ég kunni Cabaret
með Lizu Minnelli utan að en
annars hefur The Piano með
Harvey Keitel og Helen
Hunt hefur verið mín
uppáhaldsmynd frá því ég
sá hana á menntaskólaárunum.“
Arnbjörg Hlíf
Valsdóttir leikkona

sirkus
Útgáfufélag 365 prentmiðlar
Útgefandi Helgi Hermannsson, ábm.
Ritstjórn Óskar Hrafn Þorvaldsson
oskar@frettabladid.is,
Indíana Ása Hreinsdóttir, indiana@
frettabladid.is Útlitshönnun Kristín
Agnarsdóttir kristina@frettabladid.is,
Sirkusblaðið Skaftahlíð 24
105 Rvk, sími 550 5000
Sölustjóri Gréta Karen Grétarsdóttir
550 5864 gretakaren@frett.is

ANDREA ÖSP Andrea er félagi í leikhópnum Lottu sem frumsýnir Dýrin í Hálsaskógi í
Elliðaárdalnum á sunnudaginn.
SIRKUSMYND/ANTON

Útskrifuð úr sirkusskóla
g hef haft áhuga á sirkus frá því
É
ég var lítil og lét drauminn
rætast,“ segir Andrea Ösp Karlsdóttir,
sem útskrifaðist úr sirkusskóla frá
Bretlandi í fyrra. Andrea Ösp er
meðlimur leikhópsins Lottu sem
frumsýnir Dýrin í Hálsaskógi í
Elliðaárdalnum á sunnudaginn. Hún
hafði lært fimleika í fjögur ár sem
barn og æfði einnig dans, sem hún
segir hafa hjálpað sér í sirkusnáminu, en þar lærði hún meðal
annars loftfimleika, trúð, fimleikaballans, að hjóla á einhjóli og „djöggl“,
sem felst í því að halda mörgum
hlutum á lofti í einu. Andrea Ösp, sem
leikur Lilla klifurmús, stefnir á
leiklistarnám í Los Angeles í janúar

en ætlar að vinna þangað til og safna
sér pening. Hún segir sirkusnámið
skemmtilegan grunn fyrir leiklistina.
„Þetta var rosalega skemmtilegt og
það var ótrúlega margt sem við
lærðum á þessu eina ári,“ segir hún og
bætir við að hún hafi áhuga á að
vinna í sirkus í framtíðinni. „Draumurinn er að verða leikari og halda
áfram að gera skemmtilega hluti. Í
dag er ég að leika Lilla klifurmús og
vonandi fæ ég einhvern tímann að
leika Línu Langsokk. Eins langar mig
að komast í kvikmyndir. Ég tók eina
önn í leiklistarnámi í skóla í Chicago
en vildi komast í betri skóla og námið
í LA er bæði kvikmyndatengt og
indiana@frettabladid.is
leikhústengt.“

SIRKUS Andrea lét drauminn rætast og skellti sér í sirkusskóla.

NÚNA ER TÍMINN TIL AÐ KAUPA!
kr. 54.354
Murray
Sentinel 5,5hp

%

5,5 hestaﬂa garðsláttuvél
51cm (20”) sláttubreidd
70 lítra söfnunarpoki
Briggs & Stratton vél
8” framhjól og 12” afturhjól
7 hæðarstillingar

-16
%

kr. 283.580
Murray
Sentinel 12,5hp

kr. 295.298
Murray Sentinel 15,5hp
15,5hp garðsláttuvél
102cm (40”) sláttubreidd
3 hnífar
Briggs & Stratton OHV I/C vél
Sjálfskipting

12,5hp garðtraktor
76cm (30”) sláttubreidd
Briggs & Stratton vél
Safnkassi
Afturblástur

LLUM!

%

-10

STÝRI Á Ö

18hp garðtraktor
107cm (42”) sláttubreidd
2 hnífar
Briggs & Stratton OHV I/C vél
Sjálfskipting
Beygjur á öllum hjólum
15” framhjól, 20” afturhjól
AVS hristivörn

kr. 438.000
Murray Sentinel 20hp

kr. 395.814

Murray Sentinel 18hp

%

-10

Lækkað verð!

20hp dvergtraktor
117cm (46”) sláttubreidd
2 strokka Briggs & Stratton vél
Sjálfskipting
3 hnífar

Hvellur | G. Tómasson ehf. | Súðarvogi 6 | 104 Reykjavík | www.hvellur.is | 577 6400
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Vorið er komið.
Samt ekki.

Höfuðborgarsvæðið: Smáralind, Kringlan, Bankastræti 5, Faxafen 12,
Miðhraun 11 Garðabæ. Akureyri: Glerárgata 32.
Keflavík: Leifsstöð og söluaðilar um land allt.
www.66north.is

Klæddu þig vel
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MMC Montero Limited. 01/04,
ekinn 66 þ km. Sjsk, bensín,
sumar- og vetrardekk, DVD
spilari, leður, aukafelgur ofl.
Verð 3.700.000 kr

Toyota Rav 4 GX 2.2. 03/06,
ekinn 38 þ km. Bsk, disel,
húddhlíf, kastarar. Verð
3.400.000 kr.
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Toyota Land Cruiser 120 GX.
02/04, ekinn 145 þ km. Bsk,
disel, 33”, kastarar, dráttarkúla.
Verð 3.890.000 kr.

Toyota Hilux D/C SR. 03/06,
ekinn 19 þ km.Bsk, disel, 35”,
dráttarkúla, palllok, kastarar ofl.
Verð 3.450.000 kr.
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MÅLUR 6  Ö 4EK MÎGULEGA %NDURO
HJËL UPPÅ 'RAND #HEROKE ,AREDO  k
EK Ö AUKHL 6  Ö 3  

)SUZU .02 ¹RG k TIL SÎLU 5PPTEKIN VÁL
OG KASSI 3ELST Å EINU LAGI EÈA PÎRTUM
5PPL Å S  
9AMAHA 9:&2  ¹RG  EK
 6 KR  5PPL Å S 


Toyota Land Cruiser 90 VX.
10/02, ekinn 91 þ km. Sjsk,
disel, leður, sumar- og vetrardekk, dráttarkúla ofl. Verð
3.050.00 kr.

Toyota Land Cruiser 120 GX.
10/04, ekinn 42 þ km. Sjsk,
disel, 33” kastarar, dráttarkúla,
húddhlíf. Verð 4.650.000 kr.

n -%'! $¥%3%, -/.34%2
&/2$ &    4$)  %KÖKM
&ULLBREYTTUR MEÈ ÎLLU (¹TT L¹N GETUR
FYLGT

9AMAHA &:  JUNÅ  HLAÈIÈ
AUKAHLUTUM FYRIR  ÖÒS 6ERÈ 
3  

67 SENDIBÅLL ¹RG k 6ERÈ  KR
.Õ TÅMAREIM 5PPLÕSINGAR Å S  

+AWASAKI +LE CC ¹RGERÈ  ¹RGERÈ
 EKINN KM ¹HVÅLANDI L¹N ER CA
 HJËLIÈ FER ¹ ÖÒS ÒT OG YFIR TÎKU
¹ L¹NI AFBORGANIR AF L¹NI ER  ÖÒS ¹
M¹NUÈI 

(JËLHÕSI

Toyota Corolla STW 1.6. 08/03, Audi A4 S/D. 08/01, ekinn 93 þ
ekinn 65 þ km. Sjsk, spoiler,
km. Sjsk, 130 hö, álfelgur,
handfrjáls búnaður, álfelgur.
17”, ofl. Verð 1.850.000 kr.
Verð 1.490.000 kr.

.µ2 "¥,, .µ2 "¥,, .µ2 "¥,,
0%5'%/4  42%.$9 ) 
%K ÖKM 36DEKK #$ MAGZÕN
!"3 !RIBAG 2AFMÅ RÒÈUM &ILMU
3POLIER !,,4 !¨ 
,. #!+2 02 -.

'ULLMOLI

3UBARU ,EGASY ¹RG  SJ¹LF EKINN
¶ SUMAR OG VETRADEKK SMURBËK FR¹
UPPHAFI MJÎG VEL MEÈ FARINN BÅLL UPPL Å
SÅMA  

(JËLHÕSI TIL LEIGU

®LL NÕ  MËDEL  ¥SLANDI OG Å
$ANMÎRKU 3   WWWVAGNA
SMIDJANIS

,/+3).3 $)3%, +)! 4), 3®,5
+)! #!2.)6!, 4$)  -!..! 3J¹LFSKIP
TUR  %KÖKM 6
,¹N KR

(ÒSBÅLAR
Toyota Rav 4 4WD. 09/99, ekinn Toyota Corolla S/D Sol 1.6.
122 þ km. Sjsk, dráttarkúla.
03/06, ekinn 6 þ km. Sjsk. Verð
Verð 890.000 kr
1.960.000 kr.

"ENS /  k 'ËÈUR )NNRÁTTAÈUR HÒS
BÅLL CYL MEÈ LOFTBREMSUM OG LOFTHURÈ
6ERÈ  ÖÒS 5PPL Å S  

,-# $OMINANT  2$" ¹RG 
!UKAHLUTIR FYRIR YFIR  ÖÒS SS !,$%
HITAKERFI GËLFHITI SJËNVARPSLOFTNET  M
SKYGGNI SËLARSELLA ÒTVARP #$ 4ILBOÈ
 ÖÒS ¹HV  ÖÒS 5PPL S
 

+AUPENDUR !THUGIÈ
6IÈ GETUM ÒTVEGAÈ ALLAR GERÈIR
,²853"¥,! FR¹ ¶ÕSKALANDI OG 53!
¹ ÎRUGGLEGA ,!.' BESTA VERÈINU
Å B¾NUM
/PNUNARTÅMI
-¹NUD &ÎSTUD  
,AUGARD  
3UNNUD  
3KOÈIÈ MYNDIRNAR ¹
WWWBILAMARKADURINNIS

 MAÅ  &®345$!'52
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4IL SÎLU  FETA HORNSËFU OG ,ASY BOY
STËLL Å STÅL (ILLUSAMST¾ÈA M GLESK¹PI
OG LJËSUM MJÎG VEL MEÈ FARIÈ 5PPL Å
S  

6INNUVÁLAR
#ASE ' ¹RG k TRAKTORSGRAFA ,ÅTIÈ
KEYRÈ OG GËÈ VÁL 6ERÈ  MILLJËN VSK 3
    

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


(ELLULAGNIR (ITALAGNIR
6EGGHLEÈSLUR 3ËLPALLAR 'IRÈUM
OG TYRFUM ®LL ALMENN GARÈA
VINNA
&LJËT OG GËÈ ÖJËNUSTA 3 


 *ÒNÅ HELÅUM BLÎÈRU

MERKTAR 3PIDERMAN OFL ER MEÈ   
STK SELST ALLT SAMAN ¹ ¶ VENJULEGA
ER STK SELT ¹  STK ¶ANNIG AÈ UM
GËÈAN PAKKA ER AÈ R¾ÈA UPPL Å SÅMA
 

,YFTARAR

'ARÈAVERKTAKAR 4ÎKUM
AÈ OKKUR

'EFINS
&ELLIVEGGIR ®RYGGISHLIÈ 3ËLHÕSAHURÈIR
!DDCO %HF 3   ADDCO ADDCO
IS !UÈBREKKU   +ËP

«SKA EFTIR ÅSSK¹P OG ÖVOTTAVÁL GEFINS M¹
VERA BILAÈ 5PPL Å S  

(ELLUR OG 0ALLAR
'ARÈVERKTAKAR
(ELLULAGNIR VEGGHLEÈSLUR SËL
ARPALLAR
SKJËLVEGGIR GIRÈINGAR ÖÎKU
LAGNIR
5PPL Å S  

«SKAST KEYPT
(RINGSTIGI ËSKAST H¾È   3¾GREIFINN
'EIRSGÎTU SÅMI  

(LJËÈF¾RI

3L¹TTUVÁLAMARKAÈURINN

4RAKTOR HP"RIGGS  3TRATTON VÎKVA
SKIPTUR SL¹TTUBREIDD  CM 6ORTILBOÈ
KR
3L¹TTUVÁLAMARKAÈURINN
6AGNHÎFÈA  2VK 3  

"¹TAR

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

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

4IL SÎLU MJÎG GOTT 9AMAHA 2YDEEN
TROMMUSETT   DISKAR TÎSKUR OG STËLL
FYLGJA 5PPL Å S  

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

3JËNVARP

 

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

4ÎLVUR
«DÕRAR TÎLVUVIÈGERÈIR

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

4IL SÎLU 3ËMI  "¹TURINN ER SKR¹ÈUR
SKEMMTIB¹TUR OG ER MEÈ  HESTAFLA
VOLVO DISEL &LOTTUR B¹TUR Å GËÈU STANDI
UPPL Å 

3M¹VÁLAR

6ÁLAR OG VERKF¾RI

4IL SÎLU SJËVÁLA LÅNUSPIL ¹  T B¹T
MEÈ BURSTA ER RÒSTFRÅTT VERÈ  
KR  NÕTT   ÖÒS
UPPL SIMA
 

4IL ,EIGU MEÈ¹N MANNS 'ERUM EINNIG
TILBOÈ Å HELLULAGNIR OG DRENLAGNIR 5PPL Å
S  

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

6ARAHLUTIR
"ÅLAPARTAR EHF
3  

%IGUM MIKIÈ ÒRVAL AF VARAHLUTUM Å
FLESTAR GERÈIR 4OYOTA BIFREIÈA +AUPUM
4OYOTA BÅLA /PIÈ VIRKA DAGA FR¹ KL 
 BILAPARTAR BILAPARTARIS
WWWBILAPARTARIS

&YRIRT¾KI

*APANSKAR 6ÁLAR
"ÅLAPARTASALA

%RUM AÈ RÅFA FLESTAR GERÈIR JAPANSKRA OG
KËRESKRA BÅLA OFL AUK FLESTRA GERÈA AF &IAT
OG 67 3     

0ARTASALAN 3ÅMI  

4IL SÎLU  GL¾SILEGIR !NTIK HESTVAGNAR
GËÈ VINNA FRAMUNDAN (ENTAR VEL FYRIR
FERÈAÖJËNUSTUAÈILA 5PPL Å S  

0ARTASALAN 3KEMMUVEGI  SÅMI 
 %IGUM VARAHLUTI Å 6OLVO /PEL
.ISSAN 4OYOTA 2ENAULT (ONDA OG
FLEIRA
0LASTTOPPUR ¹ #HEVY VAN FL (¹SINGAR
HJËLABITAR UNDIR KERRUR &JAÈRIR DEMPAR
AR %INNIG IÈNAÈARSAUMAVÁL "ÅLAKRINGLAN
3    

3ÁRH¾FUM OKKUR Å 6OLKSWAGEN 3KODA
OG $AIHATSU %IGUM EINNIG VARAHLUTI
Å FLEIRI TEGUNDIR BÅLA +AUPUM BÅLA TIL
NIÈURRIFS

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

(AMMLET RENNIJ¹RN SBORG 3MIÈJUVEGI
 S  

4ÅBR¹

ÞJÓNUSTA

DULR¾N M¹LEFNI

&JËRÈA HEFTI KOMIÈ ÒT -EÈAL EFNIS
+AÈLA JËGA DULR¾NT VATN RAUNVERULEIKI
¹LFA VERNDARENGLAR OG MARGT FLEIRA
SKRIFTARSÅMI   HEIMASÅÈA
WWWDULONET

4IL BYGGINGA
4IL SÎLU  ,- $OKAR  STK X ,
-  STK :ETUR 5PPL Å S  

(REINGERNINGAR

6ERSLUN

KEYPT
& SELT

®LL ALMENN R¾STINGARÖJËNUSTA FYRIR EIN
STAKLINGA FYRIRT¾KI OG STOFNANIR 3ÅMI
  WWWHREINGERNINGARIS
%RTU AÈ FLYTJA /G BÒIN ¹ ÖVÅ ,¹TTU MIG
UM ÖRIFIN &ÎST VERÈTILB &LUTNINGSÖRIF
"ERGÖËRU S  

4IL SÎLU

4EK AÈ MÁR REGLULEG ÖRIF &YRIRT¾KI OG
HEIMILI %INNIG FLUTNINGSÖRIF 3V¾ÈI EHF
3  

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

'ARÈHÒSGÎGN

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


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

-¹LARAR

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

"ÅLHLUTIR +APLAHRAUNI 
3  

"ËKHALD

(VAÈ SKIPTIR ÎLLU M¹LI
WWWSKIPTIMARKADURIS
¶Ò F¾RÈ AÈ SKR¹ FRÅTT TIL 

'ARÈYRKJA

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

4ÎKUM AÈ OKKUR ALLT SEM VIÈKEMUR
GARÈINUM AUK ALLRAR ALMENNRAR SMÅÈA
VINNU LÎGG HÒSASMÅÈAMEISTARI 6ANIR
MENN SNÎR HANDTÎK 3¾LUGARÈAR S
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6ANTAR ÖIG M¹LARA

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

-EINDÕRAEYÈING

-AGNÒSSON +ONR¹È ¶ËR
!LHLIÈA MEINDÕRAVARNIR OG EYÈ
ING -EÈ PRËF FR¹ "RITISH 0EST
#ONTROL !SSOCIATION  ¹RA
STARFSREYNSLA %R Å &ÁLAGI "RESKRA
MEINDÕRAEYÈA
5PPLÕSINGAR Å S  

0RÕÈI SF
3PRUNGUVIÈGERÈIR STEYP
UM TRÎPPUR OG FLOTUM
¶AK¹SETNINGAR RENNUR OG NIÈUR
FÎLL 'LUGGAVIÈGERÈIR OG SMÅÈI
-¹LUN GLUGGA ®LL ALMENN
TRÁSMÅÈAVINNA 4ILBOÈ OG TÅMA
VINNA
RATUGA REYNSLA S   
    

-ISSTI  KG ¹  VK ¶Ò GETUR ÖAÈ LÅKA
MEÈ (ERBALIFE 2ANNVEIG  
WWWHEILSUVALTOPDIETIS

#HIHUAHUA HVOLPAR TIL SÎLU 5PPLÕSINGAR
GEFUR !NNA SÅMA   EÈA ¹
GESSI SIMNETIS

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

!MERÅSKIR #OCKER SPANIEL GULLFALLEGIR OG
SKAPGËÈIR HVOLPAR TIL SÎLU TTBËKAF
(2&¥ 3ÅMI     

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


&¾ÈUBËTAREFNI
3TEYPUSÎGUN OG
+JARNABORUN *)3 EHF
3TEYPUSÎGUN KJARNABORUN FLJËT
OG GËÈ ÖJËNUSTA 'ERUM FÎST
VERÈTILBOÈ
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

4ÎKUM AÈ OKKUR ÕMSA VERKA
VINNU
4D G¹MA OG FLETALOSUN AUK
MARGVÅSLEGRAR IÈNVINNU SS MËT
ARIF NIÈURRIF VEGGJA OG STILLASA
OG AÈSTOÈ FYRIR Ö¹ FAGL¾RÈU
6INNUM B¾ÈI FYRIR EINSTAKLINGA
OG FYRIRT¾KI
HUGASAMIR HAFI SAMBAND
Å S   EÈA SIGURTAK
INTERNETIS

3NYRTING
6ILTU VERÈA BRÒNN .ATURASUN BRUNK
USPREY AIRBRUSH JÎFN OG FALLEG ¹FERÈ
 AFLS TIL  JUN 3NYRTISTOFAN 2ËS
%NGIHJALLA  +ËP S 

(ÒSN¾ÈI Å BOÈI
 HERB  FM RISÅB VIÈ "ERGÖËRUGÎTU
,EIGIST FR¹  JÒNÅ 6ERÈ  Ö ¹ M¹N
5PPL VEITTAR Å S  
¶RIGGJA HERB ÅBÒÈ ¹ 3KÒLAGÎTU Å 
26+ ,ANGTÅMALEIGA 5PPL ¹ E MAIL
KLETTAS SIMNETIS
HERB ÅBÒÈ TIL LEIGU Å +ËP Å M¹N *ÒNI
JÒLI ¹GÒST 5PPL Å S  

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

(ERBERGI Å ,ONDON ,EIGIST Å SUMAR 
JÒN TIL  ¹G (ERBERGIÈ ER Å HÒSI Å
"OW % MEÈ  ÎÈRUM HERBERGJUM
OG ÖREM ÅSLENDINGUM  BAÈHERBERGJ
UM SAMEIGINLEGRI STOFU OG ELDHÒSI
HUGASAMIR HAFI SAMBAND VIÈ 3ËLRÒNU
SOLRUNMARIA HOTMAILCOM
4IL LEIGU FR¹ JÒNI  HERB KJÅBÒÈ Å
 2VK SÁRINNG .¹L (¥ +R ÖÒS ¹
M¹N HÒSSJ UM CAÖÒS 4RYGGING
BANKA¹BYRGÈ LEIGA M¹N -EÈM¾LI JA
5PPL Å S  
 HERB CA  FM ÅB Å  TIL LEIGU FR¹
MAÅ JÒNÅ 6  Ö 3  

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

4IL SÎLU SUMARHÒS Å  MÅN FJARL¾GÈ
FR¹ 2VK &ULLFR¹GENGIÈ  FM HÒS OG
STENDUR ÖAÈ ¹  FM EIGNARLËÈ SETT
VERÈ   MILLJ 5PPL Å S  
®GMUNDUR
4IL LEIGU SUMARHÒS ¹ 3TOKKSEYRI 0L¹SS
FYRIR   MANS FULLBÒIÈ MRÒMFÎTUM
NUDDPOTTUR FYRIR  MANS ,EIGIST Å VIKU
EÈA HELGAR LEIGU .¹NARI UPPL INN ¹
GISTINGARIS

3UMARHÒSALËÈIR

4IL SÎLU  SUMARHÒSLËÈIR Å SGARÈSLANDI Å
'RÅMSNESI «ÈINSSTÅGUR  SEM ER T¾PUR
HEKTARI OG ¶ËRSSTÅGUR  SEM ER RÒMUR
HEKTARI 'ËÈUR STAÈUR GOTT VERÈ .¹NARI
UPPL Å S  

(ÒSN¾ÈI ËSKAST
3ËLPALLAR

GIRÈINGAR

4ÎKUM AÈ OKKUR AÈ SMÅÈA SËL
PALLA OG GIRÈINGAR ¹SAMT ÎÈRU
VIÈHALDI HÒSA &ÎST VERÈTILBOÈ
EÈA TÅMAVINNA
®RUGG OG GËÈ ÖJËNUSTA VÎND
UÈ VINNA 5PPL Å S  

HEIMILIÐ
$ÕRAHALD

¶AK OG UTANHÒSSKL¾ÈNINGAR OG ALLT
HÒSAVIÈHALD 2AGNAR 6 3IGURÈSSON EHF
3  
"YGGINGAFÁLAG ®LL ALLMENN SMÅÈAVINNA
KOL BYGGINGASTJORIIS 'SM  
%KKERT VERK OF LÅTIÈ OG EKKERT VERK OF
STËRT

-IÈALDRA REYKLAUS KARLM ËSKAR EFTIR EIN
STAKLINGSÅBÒÈ ¹ LEIGU 3  

«SKUM EFTIR AÈ TAKA ¹ LEIGU ÅBÒÈRAÈ
PAREINBÕLI JÒNI JÒLÅ ¹GÒST 6INSAMLEGA
HAFIÈ SAMBAND Å SÅMA  EÈA


WWWSUMARHUSATHJON
USTANIS

(UNDASÕNING
(UNDAR¾KTARFÁLAGS
¥SLANDS

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

4ÎKUM AÈ OKKUR OG GERUM FÎST TILBOÈ
EF ËSKAÈ ER 3ËLPALLASMÅÈI ÖAKSKIPTI
UTANHÒSSKL¾ÈNINGAR OG ALLT ALMENNT
HÒSAVIÈHALD .ORÈQUIST EHF 3ÅMI 
 NETFANG MIKLIGARDUR SIMNETIS

3TËR ÅBÒÈ ËSKAST Å 2VK MEÈ HÒSGÎGN
UM 5PPL Å S  

3TËR ÅBÒÈ ËSKAST Å 2VK MEÈ HÒSGÎGN
UM 5PPL Å S  

"&+«

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

5NGT PAR ËSKAR EFTIR JA HERBERGJA ÅBÒÈ
TIL LIEIGU 2EGLUSÎM OG Å FASTRI VINNU
3KILVÅSUM GREIÈSLUM HEITIÈ 5PPLÕSINGAR
VEITIR !NNA  

«SKA EFTIR ÅBÒÈ ¹ HÎFUÈBORGARASV¾ÈINU
FYRIR ÖÒS ¹ M¹N 3KILYRÈI AÈ ÅBÒÈIN SÁ
SNYRTILEG ER SJ¹LFUR REYKLAUS REGLUSAMUR
OG SNYRTILEGUR 5PPL Å S  

(ÒSAVIÈHALD

(ÒSAVIÈHALD

6ANDAÈ OG FALLEGT
HEILS¹RSHÒS TIL SÎLU Å
SGARÈSLANDI UNDIR HLÅÈ
UM "ÒRFELLS
(ÒSIÈ ER  M OG STENDUR ¹
T¾PLEGA  M EIGNARLËÈ
MEÈ FÎGRU ÒTSÕNI YFIR 3OGIÈ ¶AÈ
ER NÒ ÖEGAR TILBÒIÈ TIL AFHEND
INGAR FULLBÒIÈ AÈ UTAN MEÈ VER
ÎND OG TENGDUM POTTI 'ËLFHITI
TENGDUR OG RAFMAGN KOMIÈ INN
!È INNAN ERU VEGGIR FULL EIN
ANGRAÈIR OG PLASTAÈIR
5PPLÕSINGAR Å SÅMA   
 

HÚSNÆÐI

.UDD
+OMDU Å NUDD 5PPL Å S  

'EGN NAGDÕRUM SKORDÕRUM
¹TTF¾TTLUM OG FUGLUM %YÈI
GEITUNGABÒUM OG ÒÈA FYRIR
KÎNGULËM ²TVEGA ALLAN BÒNAÈ
GERI VERÈTILBOÈ FYRIR HEIMILI
OG FYRIRT¾KI (EF SÁRH¾FT MIG
Å MEINDÕRAVÎRNUM (!##0
UMHVERFI
5PPLÕSINGAR OG PANTANIR Å SÅMA
  'EYMDU AUGLÕSING
UNA

4IL SÎLU VEGNA FLUTNINGS ¥SK¹PUR ÖVOTTA
VÁL ÎRBYLGJOFN HERBHÒSGÎGN BORSTOFU
BORÈ OG FL UPPLÕlS Å S 

,ÁTTARI OG HRESSARI MEÈ (ERBALIFE WWW
DAGAMUNURIS STA S  

6ERKAÖJËNUSTA

4EK AÈ MÁR MEINDÕRA
VARNIR

µMISLEGT

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

-EINDÕRAVARNIR

'UÈMUNDUR «LI
3CHEVING

 SVARTIR (ÎGNAR  VIKNA F¹ST GEFINS
5PPL Å S  

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

3ÕNINGIN FER FRAM Å 2EIÈHÎLLINNI
6ÅÈIDAL   JÒNÅ 
(UNDAR MEÈ ¾TTBËK FR¹ (2&¥
EÈA FÁLÎGUM VIÈURKENNDUM AF
(2&¥ HAFA Ö¹TTTÎKURÁTT
3KR¹NING OG N¹NARI UPPL ¹
WWWHRFIIS 3KR¹NINGARFRESTUR
RENNUR ÒT  MAÅ

+ONA UM FIMMTUGT ËSKAR EFTIR HERB
ÅBÒÈ 5PPL Å S  

3UMARBÒSTAÈIR
3KAMMT FR¹ KERINU ER EIN GL¾SILEG SUM
ARBÒSTAÈARLËÈ TIL SÎLU 5PPL Å S 


!TVINNUHÒSN¾ÈI
-JÎG GOTT  FM ATVINNUHÒSN¾ÈI Å 
2VK TIL LEIGU "JÎRT  FM JARÈH¾È MEÈ
INNKEYRSLUDYRUM OG  FM EFTRI H¾È
NÕTIST SEM SKRIFSTOFA EÈA SEM LÒXUSÅBÒÈ
5PPL Å S  
!TVINNUHÒSN¾ÈI  FM SALUR UM 
MÅN FR¹ 2VK "JART HÒSN¾ÈI MEÈ MIKILLI
LOFTH¾È (AGST¾È LEIGA %INNIG H¾GT
AÈ F¹ LEIGT SAMLIGGJANDI CA  FM
HÒSN¾ÈI SEM NÕTIST SEM ÅBÒÈ OGEÈA
SKRIFSTOFA 5PPL Å S  
#A  FM HÒSN¾ÈI ¹ JARÈH¾È Å GAMLA
B¾NUM TIL LEIGU '¾TI NÕST VEL FYRIR
SM¹IÈNAÈ TD HÒSGAGNABËLSTRUN 5PPL
Å S  

'EYMSLUHÒSN¾ÈI
4IL LEIGU SÁR GEYMSLUBIL   OG  M
%INNIG BRETTI "ÒSLËÈIR FYRIRT¾KI IÈNAÈ
ARMENN 5PPHITAÈ OG VAKTAÈ 3 
 WWWGEYMSLAEITTIS
4IL LEIGU MJÎG GËÈ  FM GEYMSLU
SKEMMA ¹ %YRARBAKKA .ÕSTANDSETT GËÈ
LOFTH¾È GËÈAR INNK DYR ,¹G LEIGA
5PPL Å S  

4), 3®,5

2AFVIRKJUN

4ÎLVUR

plö

$ULSPEKI HEILUN

S: 544 5100

-ASSAGE 4EL  

3P¹DËMAR

+ATTAKLËRUR

+ATTAKLËRUR Å MIKLU ÒRVALI $ÕRAB¾R
3M¹RALIND OG (LÅÈASM¹RA  +ËP WWW
DYRABAERIS

3P¹SÅMINN   3TJÎRNUSP¹ 4AROT
RSSP¹ $RAUMR¹ÈNINGAR ¹ST OG PENING
AR !NDLEG HJ¹LP 4RÒNAÈUR

"ELLAIS S    
%52/6)3!

3PILASP¹ 4AROT $RAUMAR¹ÈNINGAR
!NDLEG LEIÈSÎGN "IÈ FYRIR ÖEIM SEM
VILJA RATUGA GËÈ REYNSLA +L  
VIRKA DAGA OG 
 LAUGARDAGA
"ELLAIS

 

3ÅMASP¹

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

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

4IL SÎLU BORDE COLLE HVOLPAR EKKI MEÈ
¾TTBËK 5PPL Å S   EÈA 


ítb

.UDD

orð

(EILUN FYRIRB¾NIR R¹ÈGJÎF VERKJAMEÈ
FERÈ SLÎKUN «LAFUR 4HORARENSEN L¾KNA
MIÈILL 3  

Gr
an

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

5NGVERSKUR VIZSLU HVOLPUR &R¹B¾R VEIÈI
OG FJÎLSKYLDUHUNDUR !ÈEINS  TÅK EFTIR
4ILBÒIN TIL AFHENDINGAR STRAX TTBËK FR¹
(2&¥ 3ÅMI  

tur

www.granithusid.is

6ANDAÈAR TÎLVUVIÈGERÈIR

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

granítflísar
handlaugar

Helluhraun 2 - Hafnarfjörður
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'EYMSLA TIL LEIGU 'ËÈ GEYMSLA ¹ MJÎG
GËÈUM STAÈ Å RVK F¾ST LEIGÈ .¹NARI
UPPLÕSINGAR Å S   MILLI KL  

3, EHF AUGLÕSIR EFTIR TRÁSMIÈUMVÎNUM
MÎNNUM Å ALHLIÈA FJÎLBREYTTA TRÁSÅMIÈA
VINNU 6IÈKOMANDI ÖARF AÈ VERA ¹REIÈ
ANLEGUR OG GETA UNNIÈ SJ¹LFST¾TT 3
 
3TARFSFËLK ËSKAST Å SAL ¹ VEITINGAHÒS Å
(AFNARFIRÈI 'ËÈ LAUN Å BOÈI FYRIR RÁTT
FËLK ¥SLENSKUKUNN¹TTA SKILYRÈI 5PPL Å
S  

%INKAM¹L

ATVINNA

!TVINNA ËSKAST

!TVINNA Å BOÈI
"ÅLSTJËRAR
«SKUM EFTIR AÈ R¹ÈA SJ¹LFST¾ÈA
OG SKIPULAGÈA BÅLSTJËRA Å SUM
ARSTÎRF 5MS¾KJENDUR ÖURFA AÈ
HAFA bTRAILERm RÁTTINDI
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR 0ÁTUR
' *ËNSSON Å SÅMA  
(¾GT ER AÈ S¾KJA UM ¹ WWW
SKELJUNGURIS EÈA SENDA FERIL
SKR¹ ¹ STARF SKELJUNGURIS

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

3TARFSMAÈUR Å ELDHÒS
ËSKUM EFTIR STARFSMANNI Å ELD
HÒS L¾RÈUM EÈA MEÈ MIKLA
REYNSLU
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

3TRAUMVIRKI EHF
«SKUM EFTIR RAFVIRKJUM OG
AÈSTOÈARMÎNNUM Å SUMARSTÎRF
OG FRAMTÅÈARSTÎRF .¾G VERKEFNI
FRAMUNDAN
5PPL Å S     

3ÅMADÎMUR ËSKAST

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

2ÅKIÈ 3NORRABRAUT
3TARFMENN VANTAR Å KVÎLD OG
HELGARVINNU
5MSËKNAREYÈUBLÎÈ ¹ STAÈN
UM 2ÅKIÈ -YNDBANDALEIGA
3NORRABRAUT 

6ANTAR VÁLSTJËRA ¹ ,ITLABERG 2  SEM
GERIR ÒT FR¹ ¶ORL¹KSHÎFN 6ÁLAST¾RÈ 
K7  HÎ  5PPL Å S  
6ILTU VINNA MEÈ SKEMMTILEGU FËLKI
6ANTARÖIG KVÎLD OG HELGARVINNU (EFURÈU
GAMAN AF AÈ ÖJËNUSTA FËLK /KKUR VANT
AR ÖIG Å VINNU ¹ !NDARUNGANUM (AFÈU
SAMBAND Å SÅMA  
3TARFSMANN MEÈ KUNN¹TTU Å BLËMA
SKREYTINGUM VANTAR !UKAVINNA EÈA SEM
AÈALSTARF GËÈ LAUN FYRIR RÁTTAN AÈILA Å
BOÈI 5PPL Å S  
3ÎLUTURN Å MIÈB¾ 2VK ËSKAR EFTIR AÈ
R¹ÈA FËLK ¹ N¾TURVAKTIR UM HELGAR 5PPL
Å S  

(RESSINGARSK¹LINN
!USTURSTR¾TI (RESSË
$O YOU WANT TO WORK FOR A GOOD
COMPANY WHERE GOOD ATTITUDE
IS IMPORTANT 7E ARE LOOKING
TO HIRE ASSITANCE IN KITCHEN AND
WAITRESSES
-ORE INFORMATION ARE AVAILABLE
AT (RESSË !USTURSTR¾TI 
2VK OR SEND EMAIL TO VALDI
HRESSOIS

!46)..!

2AFVIRKJA VANTAR SUMARVINNU Å JÒLÅ ASI
RAF VISIRIS
 ¹RA MAÈUR ËSKAR EFTIR ATVINNU FLEST
KEMUR TIL GREINA ER HARÈDUGLEGUR OG
FLJËTUR AÈ L¾RA ER BÒINN MEÈ VINNU
VÁLAN¹MSKEIÈ OG ER VANUR LYFTURUM OG
BELTAGRÎFUM

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

SBERG EHF

'ARÈAÖJËNUSTA ËSKAR EFTIR DUGLEGU
STARFSFËLKI Å SKEMMTILEGT SUMARSTARF
.¹NARI UPPL VEITIR -AGNÒS Å S 


-¹LARAR

6ANTAR M¹LARA EÈA MENN VANA M¹LNING
ARVINNU 5PPL Å S  
"ÅLSTJËRI MEÈ MEIRAPRËF TRAILERPRËF
ËSKAST !KSTUR MILLI 0ATREKSFJ OG 26+
¶ARF AÈ GETA HAFIÈ STÎRF SEM FYRST 5PPL
S   EÈA   (ELGI EÈA
3IGURBJÎRG

Auglýsing um nýtt
deiliskipulag og breytingar
á deiliskipulagsáætlunum
í Reykjavík

Iðnskólareitur

 ¹RA KARLMAÈUR ËSKAR EFTIR ATVINNU ER
SAMVISKUSAMUR OG STUNDVISUPPL I SIMA


6ERKAMENN ËSKAST TIL ALMENNRAR
JARÈVINNU OG LËÈARFR¹GANGS
"ÅLSTJËRI ËSKAST ¹  ÎXLA BÅL
6ÁLAMENN ËSKAST ¹ BELTAGRÎFUR
6ÁLAMENN ËSKAST ¹ ÕMSAR SM¹
VÁLAR -IKIL VINNA Å BOÈI
"ÅLSTJËRAR OG VÁLAMENN 
 (ALLI EÈA  
-ARKÒS 6ERKAMENN  
¶ORSTEINN

Skipulags- og byggingarsvið

Í samræmi við 25. gr. skipulags- og byggingarlaga
nr. 73/1997, með síðari breytingum, eru hér með
auglýstar tillögur að nýju deiliskipulagi og breytingum
á deiliskipulagsáætlunum í Reykjavík.

0EOPLE WANTED FOR WORK EVERYW
HERE "UILDERS WAITORS WAITRESSES
)NFORMATION GIVES !LAN   EMAIL
AVM AVMIS

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

Reykjavíkurborg
TILKYNNINGAR

Tillaga að deiliskipulagi fyrir Iðnskólareit, svæði
sem afmarkast af Frakkastíg, Bergþórugötu ,
Vitastíg og Skólavörðuholti.
Deiliskipulagið tengist og er framhald af skipulagi
og umhverfismótun Skólavörðuholtsins og fjallar
einnig um þéttingu íbúðabyggðar við Bergþórugötu.
Megin efni í uppbyggingu að Holtinu er tillaga að
fullnaðaruppbyggingu Iðnskóla þá aðallega fyrir
þá starfsemi sem Vörðuskóli hefur hýst til skamms
tíma. Tillagan gerir ráð fyrir tveggja hæða nýbyggingu vestan núverandi bygginga að Frakkastíg og
heimila hækkun á núverandi verkstæðisbyggingu
um eina hæð auk byggingar miðlægrar tveggja
hæða þjónustubyggingar við núverandi aðalinngang skólans. Gert er ráð fyrir að byggja megi
bílastæðageymslu neðanjarðar milli skóla og kirkju
með aðkomu um Vitastíg. Við Bergþórugötu er
lagt til að (heil)byggja randbyggð fyrir íbúðir eða til
notkunar fyrir skólann.
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Klébergsskóli
Tillaga að breytingu á deiliskipulagi fyrir lóð
Klébergsskóla á Kjalarnesi.
Tillagan gerir ráð fyrir m.a. að á lóð skólans verði
gerður gerfigrasvöllur fyrir knattspyrnu, svokallaður
battavöllur. Núverandi byggingareitur skólalóðar er
stækkaður til norðvesturs og innan hans afmarkað
svæði fyrir battavöllinn. Völlurinn verður girtur af
samkvæmt staðlaðri fyrirmynd frá KSÍ með timburgirðingum og lýstur upp með fjórum ljósastaurum.
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Norðlingaskóli
Tillaga að breytingu á deiliskipulagi fyrir Norðlingaholt vegna lóðar Norðlingaskóla við Árvað.
Tillagan gerir ráð fyrir að lóðir og byggingareitir
grunn- og leikskóla við Árvað 2 og Árvað 3 eru sameinaðir. Innan byggingareits er heimilt að byggja
grunn- og leikskóla á einni til tveimur hæðum og
er þakform frjálst. Heimilt er að byggja íþróttahús
og sundlaug innan byggingareits og heimilt verður
að setja bráðabirgða kennslustofur tímabindið utan
hans. Bundin byggingalína er felld niður en skilyrt
að bygging tengist/snerti byggingareit til norður
eða vesturs.
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.
Tillögurnar liggja frammi í upplýsingaskála skipulags- og byggingarsviðs Reykjavíkurborgar að
Borgartúni 3, 1. hæð, virka daga kl. 8:20 – 16:15, frá
25. maí 2007 til og með 6. júlí 2007. Einnig má sjá tillögurnar á heimasíðu sviðsins, www.skipbygg.is.
Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta
hvattir til að kynna sér tillögurnar. Ábendingum og
athugasemdum við tillögurnar skal skila skriflega
eða á netfangið skipulag@rvk.is, til skipulagsog byggingarsviðs eigi síðar en 6. júlí 2007.
Vinsamlegast notið uppgefið netfang fyrir innsendar
athugasemdir með tölvupósti.
Þeir sem eigi gera athugasemdir innan tilskilins
frests, teljast samþykkja tillögurnar.
Reykjavík, 25. maí 2007
Skipulagsstjóri Reykjavíkur
BORGARTÚN 3 - 105 REYKJAVÍK - SÍMI 411 3000 - MYNDSENDIR 411 3090

www.visir.is

FYRSTUR MEÐ
FRÉTTIRNAR
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!UGLÕSING UM AFGREIÈSLU B¾JARSTJËRNAR +ËPAVOGS
¹ AUGLÕSTUM TILLÎGUM AÈ DEILISKIPULAGI
3NJËÚËÈAVARNIR ¹ "OLUNGARVÅK
-AT ¹ UMHVERÙS¹HRIFUM
ATHUGUN 3KIPULAGSSTOFNUNAR
"OLUNGARVÅKURKAUPSTAÈUR HEFUR TILKYNNT TIL ATHUGUNAR
3KIPULAGSSTOFNUNAR FRUMMATSSKÕRSLU UM SNJËÚËÈAVARNIR ¹
"OLUNGARVÅK
4ILLAGA AÈ OFANGREINDRI FRAMKV¾MD OG SKÕRSLA UM MAT
¹ UMHVERÙS¹HRIFUM HENNAR LIGGUR FRAMMI TIL KYNNING
AR FR¹  MAÅ TIL  JÒLÅ  ¹ EFTIRTÎLDUM STÎÈUM 
BËKASAFNINU ¹ "OLUNGARVÅK OG ¹ SKRIFSTOFU "OLUNGARVÅKUR
KAUPSTAÈAR %INNIG Å ¶JËÈARBËKHLÎÈUNNI OG HJ¹ 3KIPULAGS
STOFNUN &RUMMATSSKÕRSLAN ER AÈGENGILEG ¹ HEIMASÅÈU
.¹TTÒRUSTOFU 6ESTFJARÈA WWWNAVEIS
!LLIR HAFA RÁTT TIL AÈ KYNNA SÁR FRAMKV¾MDINA OG LEGGJA
FRAM ATHUGASEMDIR !THUGASEMDIR SKULU VERA SKRIÚEGAR
OG BERAST EIGI SÅÈAR EN  JÒLÅ  TIL 3KIPULAGSSTOFNUNAR
,AUGAVEGI   2EYKJAVÅK ¶AR F¹ST ENNFREMUR N¹NARI
UPPLÕSINGAR UM MAT ¹ UMHVERÙS¹HRIFUM
"IRT SAMKV¾MT LÎGUM UM MAT ¹ UMHVERÙS¹HRIFUM NR
 MSB
3KIPULAGSSTOFNUN

¥ SAMR¾MI VIÈ  MGR  GR SKIPULAGS OG BYGGINGARLAGA
NR  MEÈ SÅÈARI BREYTINGUM ER HÁR MEÈ AUGLÕST
AFGREIÈSLA B¾JARSTJËRNAR +ËPAVOGS ¹ EFTIRFARANDI DEILISKIPU
LAGSTILLÎGUM
(AGASM¹RI  "REYTT DEILISKIPULAG
¥ SAMR¾MI VIÈ SKIPULAGS OG BYGGINGARLÎG NR  MEÈ
SÅÈAR BREYTINGUM HEFUR B¾JARSTJËRN +ËPAVOGS SAMÖYKKT
ÖANN  APRÅL  TILLÎGU AÈ BREYTTU DEILISKIPULAGI VIÈ
(AGASM¹RA 
¥ TILLÎGU AÈ BREYTINGU ¹ GILDANDI DEILISKIPULAGI FELST AÈ GERT ER
R¹È FYRIR KJALLARARÕMI UNDIR TURNBYGGINGU SEM ¾TLAÈ ER FYRIR
T¾KNIRÕMI OG BÅLAST¾ÈAKJALLARA FYRIR  BÅLAST¾ÈI
3KIPULAGSTOFNUN HEFUR YFIRFARIÈ M¹LSGÎGNIN SBR BRÁF DAGS
 APRÅL  ÖAR SEM EKKI ER GERÈ ATHUGASEMD VIÈ AÈ BIRT
VERÈI AUGLÕSING UM SAMÖYKKT DEILISKIPULAGSINS SBR SKIPU
LAGS OG BYGGINGARLÎG NR  !UGLÕSING UM GILDISTÎKU
DEILISKIPULAGSINS BIRTIST Å " DEILD 3TJËRNARTÅÈINDA  APRÅL


SÖLUSÝNIG OG OPIÐ HÚS

Frum

3KIPULAGSTOFNUN HEFUR YFIRFARIÈ M¹LSGÎGNIN SBR BRÁF DAGS 
MAÅ  ÖAR SEM EKKI ER GERÈ ATHUGASEMD VIÈ AÈ BIRT VERÈI
AUGLÕSING UM SAMÖYKKT DEILISKIPULAGSINS SBR SKIPULAGS OG
BYGGINGARLÎG NR  !UGLÕSING UM GILDISTÎKU DEILI
SKIPULAGSINS BIRTIST Å " DEILD 3TJËRNARTÅÈINDA  MAÅ 
.¹NARI UPPLÕSINGAR EÈA GÎGN UM OFANGREINDAR DEILISKIPU
LAGS¹¾TLANIR OG AFGREIÈSLUR ÖEIRRA ER H¾GT AÈ N¹LGAST ¹
"¾JARSKIPULAGI +ËPAVOGS &ANNBORG   +ËPAVOGI MILLI
KL  OG  M¹NUDAGA TIL FIMMTUDAGA OG ¹ FÎSTUDÎG
UM FR¹  TIL 

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

-AT ¹ UMHVERÙS¹HRIFUM KVÎRÈUN 3KIPU
LAGSSTOFNUNAR UM MATSSKYLDU FRAMKV¾MDA
3KIPULAGSSTOFNUN HEFUR TEKIÈ ¹KVÎRÈUN UM AÈ EFTIRTALDAR
FRAMKV¾MDIR SKULI EKKI H¹ÈAR MATI ¹ UMHVERÙS¹HRIF
UM SAMKV¾MT LÎGUM UM MAT ¹ UMHVERÙS¹HRIFUM NR
 MSBR

Til sölu sumarhús á lóðum við Kötluás í landi Tjarnar í
Biskupstungum. Húsin eru af ýmsum stærðum og gerðum
og hægt að fá keypt á ýmsum byggingarstigum. Lóðinrar eru frá 0.4 ha að stærð. Gert er ráð fyrir að rafmagn
og vatn verði komið að lóðarmörkum. Boruð hefur verið
heitavatnshola og er gert ráð fyrir að það verði komið í
sumar. Þrjú sýningarhús eru fullbúin á staðnum stærð
þeirra er 87 fm með millilofti og 104 fm með gestahúsi.
Allar nánari upplýsingar um helgina
veitir Þorleifur í síma 898-8275.

¥ TILLÎGU AÈ BREYTINGU ¹ GILDANDI DEILISKIPULAGI ER GERT R¹È FYRIR
NÕJU VERSLUNAR OG ÖJËNUSTUHÒSN¾ÈI

3KIPULAGSSTJËRI +ËPAVOGS

&!34%)'.)2

SUNNUDAGINN 27. MAÍ N.K. KL. 13.00 TIL 17.00

,INDIR )6 3KËGARLIND  OG  "REYTT DEILISKIPULAG
¥ SAMR¾MI VIÈ SKIPULAGS OG BYGGINGARLÎG NR  MEÈ
SÅÈAR BREYTINGUM HEFUR B¾JARSTJËRN +ËPAVOGS SAMÖYKKT
ÖANN  FEBRÒAR  TILLÎGU AÈ BREYTTU DEILISKIPULAGI VIÈ
3KËGARLIND  OG 

3KARHËLABRAUT MILLI 6ESTURLANDSVEGAR OG (AFRAVATNSVEGAR
-OSFELLSB¾
!LLT AÈ   -7 VIRKJUN Å (VERÙSÚJËTI VIÈ (NÒTU 3KAFT¹RHREPPI
KVARÈANIRNAR LIGGJA FRAMMI HJ¹ 3KIPULAGSSTOFNUN ,AUGAVEGI
  2EYKJAVÅK ¶¾R ER EINNIG AÈ ÙNNA ¹ HEIMASÅÈU
3KIPULAGSSTOFNUNAR WWWSKIPULAGIS
KVÎRÈUN 3KIPULAGSSTOFNUNAR M¹ K¾RA TIL UMHVERÙSR¹ÈHERRA
OG ER K¾RUFRESTUR TIL  JÒNÅ 
3KIPULAGSSTOFNUN

(VASSALEITISSKËLI  ¹RA
¥ DAG FÎSTUDAGINN  MAÅ STENDUR &ORELDRA OG KENNARAFÁLAG
(VASSALEITISSKËLA FYRIR VOR OG AFM¾LISH¹TÅÈ SKËLANS
(¹TÅÈARHÎLDIN MUNU STANDA YÙR FR¹ KL   Å (VASSA
LEITISSKËLA V3TËRAGERÈI
 H¹TÅÈINNI VERÈA SÕNDAR SVIPMYNDIR AF SÎGU SKËLANS LEIKT¾KI
VERÈA FYRIR BÎRNIN AUK ÖESS SEM LANDSÖEKKTIR SKEMMTIKRAFTAR
SKEMMTA GESTUM
&YRRUM NEMENDUR SKËLANS OG FJÎLSKYLDUR ÖEIRRA ERU BOÈNIR
SÁRSTAKLEGA VELKOMNIR
6ONUMST TIL AÈ SJ¹ MÎRG GÎMULn OG NÕ ANDLIT ¹ H¹TÅÈINNI
&ORELDRA OG KENNARAFÁLAG (VASSALEITISSKËLA

Opið hús milli kl. 13:00 og 17:00 sunnudaginn 27. maí

&!34%)'.)2
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Er Ingibjörgu Sólrúnu og Geir ekki sjálfrátt?
er fyrst og fremst vel fallin til þess að afsaka meintan eigin glæp: Fyrst að VG
eyðilagði
vinstristjórnina þá verðum við bara
að er svolítið brosmeð Sjálfstæðisflokknum.
legt að heyra gagnÞó enginn sé hafinn yfir
rýni ýmissa einstaklinga
gagnrýni þá leysist þessi
úr röðum Samfylkingarrökleysa upp af sjálfu sér,
innar á Steingrím J. Sigfússon og fleiri í Vinstri '%3452 36!6!23 í sjálfri sér.
Það eina sem er ljóst og
grænum. Sú gagnrýni er 3/.
öruggt er það að vilji var til
á að Vinstri græn hafi
þess að mynda núverandi stjórn
komið í veg fyrir myndun vinstri
hjá þessum tveimur flokkum,
stjórnar á Íslandi. Gagnrýnin
Sjálfstæðisflokknum og Samer að Vinstri græn hafi reynt að
fylkingunni. Viljinn endurspeglkoma því svo fyrir að framsókn
aðist síðan í þeirri ákvörðun sem
væri ekki stjórntæk til þess að
var tekin af forystufólki þessara
hafa afsökun fyrir því að hlaupa
flokka. Það liggur fyrir. Morgí eina sæng með íhaldinu.
unljóst er að við í vinstri grænÞað sem mér finnst broslegt við
um höfum, að óreyndu, engar
svona gagnrýni er einmitt að hún
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2ÅKISSTJËRNIN MÅN
(ELD AÈ ÖAÈ SÁ BÕSNA AUÈVELT AÈ
VERA J¹KV¾ÈUR Å EFNISLEGUM ATRIÈUM
GAGNVART M¹LAEFNASAMNINGI 3AMFYLK
INGIN HEFUR N¹È ¹HRIFUM UM GEGN UM
ÖANN HLUTA SAMSTARFS
INS OG GERIR 3J¹LF
ST¾ÈISFLOKKNUM ËTRÒ
LEGA MIKIÈ GAGN MEÈ
ÖEIM BREYTINGUM Å ¹TT
TIL FRJ¹LSLYNDIS OG LÕÈ
R¾ÈIS FR¹ FYRRA SAM
STARFI ÖEIRRA MEÈ &RAMSËKN .OKK
UÈ SEM &RAMSËKN (ALLDËRS VIRTIST EKKI
HAFA ¹HUGA ¹
(INS VEGAR M¹ SPYRJA SIG HVAÈ VERÈ
UR UM LÕÈR¾ÈIÈ OG HVAÈ VERÈUR UM
STJËRNKERFIÈ VERÈUR MENNTASTOFN
UNUM OG HEILBRIGÈISSTOFNUNUM VEITT
SJ¹LFST¾ÈI OG ¹BYRGÈ STJËRNENDA ¹
VETTVANGI AUKIN VERÈUR SJÒKRAHÒS
UM OG SKËLUM BREYTT Å SJ¹LFSEIGNAR
STOFNANIR MEÈ ¹BYRGÈ OG FAGLEGU SJ¹LF
R¾ÈI
6ERÈUR HAGNAÈARDRIFNUM REKSTRI SETT
AR SKORÈUR B¾ÈI Å ALMENNA MENNTA
KERFINU OG Å ALMENNA HEILBRIGÈISKERF
INU 3LÅKT SKIPTIR M¹LI

"ENEDIKT 3IGURÈSSON
BLOGGVISIRISBENSI
'UÈNI REIÈUR
-AÈURINN ;'UÈNI GÒSTSSON= ER
GJÎRSAMLEGA HATURSFULLUR OG REIÈUR OG
KENNIR *ËHANNESI Å "ËNUS UM OG $6
OG EIGINLEGA ÎLLUM HVAÈA NÎFNUM
SEM ALLIR HEITA OG BARA ÁG VEIT EKKI
HVAÈ ÁG ER SVO HISSA ¶VÅLÅKA SVÅVIRÈ
INGU OG REIÈI Å GARÈ ALLRA HEF ÁG BARA
ALLS EKKI HEYRT (ANN BER EINNIG ÖVÅ

LÅKA ËVIRÈINGU FYRIR NÕRRI RÅKISSTJËRN
;= -¹NUDAGINN 
MAÅ TVEIM DÎGUM EFTIR
KOSNINGAR S¹ ÁG MIG
HREINLEGA KNÒINN TIL
AÈ SENDA HONUM AT
HUGASEMD Å TÎLVUPËSTI
EFTIR AÈ HANN SAGÈI AÈ
&RAMSËKNARFLOKKURINN V¾RI STËR OG
MIKILV¾GUR FLOKKUR ¡G GJÎRSAMLEGA
FYLLTIST HRYLLINGI VIÈ AÈ HEYRA ÖESSI ORÈ

+ARL *ËHANN ,ILLIENDAHL
BLOGGVISIRISLILLIENDAHL
6ERKEFNIN FRAM UNDAN
-IKIÈ HEFUR VERIÈ R¾TT UM FLUTN
ING VERKEFNA FR¹ RÅKI TIL SVEITARFÁLAGA
3J¹LFST¾ÈISFLOKKUR OG 3AMFYLKING HAFA
B¾ÈI TALAÈ FYRIR ÖVÅ AÈ FLYTJA M¹LEFNI
ALDRAÈRA OG FATLAÈRA FR¹ RÅKI TIL SVEIT
ARFÁLAGA HERSLAN ¹ ÖETTA HEFUR AÈ
VÅSU VERIÈ MIS MIKIL
¡G VELTI FYRIR MÁR HVORT
ÖETTA VERÈI EITT AF VERK
EFNUM NÕRRAR RÅKIS
STJËRNAR ;= ¡G MAN
EKKI EFTIR AÈ 3AMFYLK
ING OG SJ¹LFST¾ÈIS
MENN HAFI TALAÈ SÁRSTAKLEGA FYRIR ÖVÅ
AÈ B¾TA ÖURFI SVEITARFÁLÎGUNUM UPP
AUKIN ÒTGJÎLD SEM HAFA FYLGT AUKN
UM VERKEFNUM ¹ UNDANFÎRNUM ¹RUM
 HVAÈA FORSENDUM MUNU FLOKKARNIR
FARA Å SLÅKA FLUTNINGA EF AF VERÈUR .Ò
HEFUR 3J¹LFST¾ÈISFLOKKUR STJËRNAÈ Å 
¹R OG VIÈ VITUM HVER STAÈA SVEITARFÁ
LAGANNA ER EFTIR ÖANN TÅMA

!LMA ,ÅSA *ËHANNSDËTTIR
BLOGGVISIRISALMA

forsendur til þess að gefa okkur
neitt með vilja annarra flokka til
samstarfs með okkur eða öðrum.
Fyrir kosningarnar lá ekki annað
fyrir en yfirlýsingar framsóknar
um að vera utan stjórnar vegna
lítils fylgis. Mér finnst heiðarlegt af Steingrími J. Sigfússyni
og öðrum að taka þær yfirlýsingar alvarlega. Mér finnst líka að
slík yfirlýsing þurfti ekki að útiloka vinstri stjórn heldur hefði
verið hægt að hafa minnihlutastjórn með stuðningi framsóknar, sem þá hefði gefið framsókn
um leið tækifæri til þess að reisa
sig við – en einnig ad halda reisn
sinni og standa við fyrri yfirlýsingar um að vera utan stjórnar.
Eins var líka heiðarlegt að gefa
út yfirlýsingar um að ekki væri

lokað á neins konar samstarf við
nokkurn flokk.
Þessum hugmyndum hefur
verið lýst sem dónaskap af varaformanni framsóknar, Guðna Ágústssyni. Henni hefur verið lýst
sem klaufalegri af bloggurum
moggabloggs og vísis. Hugmyndunum hefur verið lýst sem einkennilegri nálgun Steingríms
sem ekki gerði annað en að útiloka myndun vinstri stjórnar og
allt að því neyða Samfylkinguna í
stjórn með Sjálfstæðisflokknum.
Öllum er frjálst að hafa skoðanir
um brag og hætti fólks við að setja
fram hugmyndir. Munum samt
að það var Guðni Ágústsson sem
upplifði dónaskapinn, bloggararnir sem kusu að sjá klaufaskap og
margt samfylkingarfólk valdi að

líta þannig á málin að Steingrímur J. Sigfússon væri að reka Samfylkinguna í fang Sjálfstæðisflokksins.
Ég hef talsvert álit á Steingrími J. Sigfússyni. Ég veit að
hann stýrir Vinstrihreyfingunni
grænu framboði með glæsibrag.
Og hann nýtur eindregins stuðnings okkar allra. En hann stýrir
ekki fleiri flokkum. Hann stýrir
ekki Sjálfstæðisflokknum og hans
vilja til stjórnarmyndunar. Ekki
fremur en Samfylkingunni. Þeim
tveimur flokkum stýrir annað
fólk og er því vonandi sjálfrátt
um vilja og athafnir. Þau bera því
alla ábyrgð á myndun hinnar nýju
ríkisstjórnar og ber að axla hana.
Höfundur er formaður
kjördæmisráðs í Kraganum.

Fjarnám fyrir kennara
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orið 2003 auglýsti Fræðslunet Suðurlands grunnskólakennaranám í fjarnámi við Háskólann á Akureyri. Við undirritaðar höfðum þá um allnokkurt
skeið haft í huga að drífa okkur
í kennaranám og ákváðum því
að sækja kynningarfund hjá
Fræðslunetinu þess efnis.
Á fundinum var margt um
manninn enda var verið að kynna
bæði grunn- og leikskólakennaranám en einstaka fög tilheyra
báðum brautum. Þar kom fram
að fyrirlestrar yrðu tvo daga í
viku hverri og tveir hópar, annar
frá Selfossi en hinn úr Reykjanesbæ, yrðu þeir fyrstu í grunnskólakennarafjarnámi við Háskólann á Akureyri. Við ákváðum að innrita okkur í þetta nám
sem hófst haustið 2003.
Við fjarnemar höfum sótt fyrirlestra að öllu jöfnu tvisvar í
viku og er skemmst frá því að
segja að fjarfundabúnaður hjá
bæði Fræðsluneti Suðurlands
og Háskólanum á Akureyri er til
fyrirmyndar. Okkur fannst ákaflega mikilvægt að við fjarnemar
mynduðum fljótt hópa þar sem
ríkti góður andi og samvinna eins
og í samstæðum bekkjum. Það
er einmitt þetta sem skiptir svo
miklu máli í fjarnámi að maður
sé hluti af bekk þar sem nemendur geta stutt hvern annan.
Námið við kennaradeild Háskólans á Akureyri er þannig upp
byggt að við líkt og staðarnemar tökum sameiginlegan deildarkjarna sem er 24 einingar og
grunnskólakjarna sem er 38 einingar. Það er dýrt að halda úti fjarnámi og því höfum við fjarnemar
ekki eins mikið val um kjörsvið
og staðarnemar en tökum þær
28 einingar sem á vantar á svonefndu almennu sviði. Þeir sem
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vilja geta tekið sitt val við Kennaraháskóla Íslands.
Námið er þannig upp byggt að
við tökum fimm kennslufræðitengd námskeið í grunnskólafræðum og eru það mjög vel gerð
og gagnleg námskeið þar sem
áhersla er lögð á kennsluaðferðir,
námsskrá, skólaþróun, námsefni
o.fl. Við viljum ennfremur nefna
námskeið í þróunarsálfræði,
námssálarfræði og hugmyndasögu. Auk þess, sem að framan
er talið, lærum við aðgerðir í tölfræði, stærðfræði, eðlisfræði og
efnafræði og höfum við fjarnemar farið nokkrum sinnum norður á Akureyri í gagnlegar verklegar tilraunir og dæmatíma.
Einnig lærum við Íslandssögu,
ensku, líffræði mannsins, lestur og skrift, grenndarkennslu,
þ.e. staðarmenningu, dýrafræði
og jarðfræði og við tökum fjögur námskeið í íslensku og bókmenntum. Einnig höfum við
tekið tvö heimspekitengd námskeið, þ.e. siðfræði og heimspeki
menntunar svo flest sé til tínt.
Öllu þessu, sem hér hefur verið
nefnt, finnst okkur að grunnskólakennari þurfi að kynnast
rækilega og tileinka sér eins og
kostur er, enda gott veganesti.
Æfingakennsla og vettvangsnám skipa stóran sess í náminu
og á næstsíðasta misseri förum
við á vettvang í skóla sem við
höfum valið okkur en þar fer æfingakennslan og vettvangsnámið
fram allt misserið. Allan náms-

tímann erum við í nánum samskiptum við kennara okkar á
Akureyri en það er einn af höfuðkostum kennaradeildar Háskólans á Akureyri hversu greiður aðgangur er að kennurum þar
og hversu vel er fylgst með námi
okkar og framgangi á öllum sviðum námsins.
Okkur finnst námið í heild
hafa verið alveg frábært þótt það
krefjist mikillar fyrirhafnar sem
aftur skilar sér í góðri undirstöðumenntun en til þess er leikurinn einmitt gerður.
Hinn 9. júní nk. útskrifast fyrsti fjarnemahópurinn af
grunnskólabraut við kennaradeildina en það eru alls 22 nemendur, 15 frá Suðurnesjum og
7 af Suðurlandi, en alls brautskrást 136 manns frá kennaradeild af leikskóla-, grunnskólaog framhaldsbraut.
Þess ber að geta að á grunnskóla- og leikskólabraut fjarnámsins er nú kennt á tíu stöðum á landinu en þeir eru Selfoss,
Reykjanesbær,
Hafnarfjörður, Grundarfjörður, Ísafjörður,
Sauðárkrókur, Þórshöfn, Neskaupstaður, Höfn í Hornafirði og
Vestmannaeyjar. Á Egilstöðum,
Vopnafirði, Akranesi og í Borgarnesi er eingöngu kennt á leikskólabraut en fyrsti hópur fjarnema af leikskólabraut brautskráðist árið 2003.
Í ljósi reynslu okkar leyfum
við okkur að mæla með fjarnámi
á grunnskólabraut við kennaradeild Háskólans á Akureyri og
hvetjum þá, sem eru að hugsa
um kennaranám, til að kynna
sér á vef Háskólans á Akureyri
(unak.is) það sem hann hefur upp
á að bjóða.
Höfundar eru í hópi fyrstu nemenda sem útskrifast sem grunnskólakennarar úr fjarnámi við
kennaradeild Háskólans á Akureyri.

Hjartans þakkkir
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inn 10. september 2005 bárust harmafregnir af sjóslysi
á Viðeyjarsundi. Ástvinir okkar,
Matthildur Harðardóttir og Friðrik Ásgeir Hermannsson, létust í
slysinu. Lögregla hóf þegar rannsókn á tildrögum slyssins og lauk
þeirri rannsókn með því að ríkissaksóknari gaf út ákæru á hendur Jónasi Garðarssyni vegna
brota hans gegn almennum hegningarlögum og siglingalögum.
Með dómi Héraðsdóms Reykjavíkur uppkveðnum þann 6. júní
2006 var ákærði dæmdur til að
sæta fangelsi í þrjú ár vegna
stórfelldra brota sinna. Var
honum jafnframt gert að greiða
skaðabætur og allan málskostnað. Hæstiréttur Íslands staðfesti
þá niðurstöðu með dómi sínum
hinn 10. maí síðastliðinn.
Með dómi Hæstaréttar lauk

erfiðu ferli sem tekið hefur á
okkur öll. Einna verst þótti okkur
að sakborningur skyldi gera sig
sekan um það „óskaplega tiltæki“, svo vitnað sé beint í röksemdir héraðsdóms, „að bera
af sér sakir og reyna að koma
ábyrgð yfir á þá, sem létust í sjóslysinu af völdum hans“. Við
erum því fegin að dómstólar
skuli hafa séð í gegnum tilburði
ákærða með því að hafna algerlega, með afdráttarlausum hætti,
röngum framburði hans. Það er
okkur jafnframt mikill léttir að
þeim sem ábyrgð ber á dauða
ástvina okkar skuli gert að sæta
ábyrgð vegna gerða sinna.
Rannsóknarnefnd sjóslysa skilaði skýrslu um orsakir slyssins
og eftirfarandi björgun. Niðurstaða nefndarinnar er skýr um
það hver beri ábyrgð á dauða ástvina okkar, sá er dóminn hlaut,
skipstjóri bátsins. Rannsóknarnefndin komst einnig að þeirri
niðurstöðu að alvarlegir ágallar hefðu verið á björgunarað-

gerðum og skipulagi þeirra, sem
brýnt sé að bæta úr. Um það atriði erum við sammála. Við álítum það skyldu okkar allra að
koma í veg fyrir að mistök verði
endurtekin, ef þess er nokkur
kostur. Að því munum við vinna
og treystum á liðsinni annarra í
því efni.
Við viljum að lokum koma á
framfæri innilegu þakklæti til
allra þeirra sem hafa staðið þétt
við bakið á okkur, sent kveðjur, hugsað hlýlega til okkar og
þannig sýnt okkur ómetanlegan stuðning á þeim erfiðu tímum
sem við höfum gengið í gegnum. Við erum einnig þakklát öllu
því fagfólki sem fjallað hefur um
málið af fagmennsku og á vandaðan hátt. Þá þökkum við fjölmiðlum fyrir þann skilning sem
þeir hafa sýnt aðstæðum okkar.
Allt þetta metum við mjög mikils.
Fyrir hönd fjölskyldna
þeirra sem létust,
Jóhannes Rúnar Jóhannsson.

Samtök iðnaðarins og SVÞ-Samtök verslunar og þjónustu / Sjá nánar um endurvinnslu prentmiðla á www.si.is – Hönnun Hvíta húsið/ SÍA

Gerum gott úr ﬂessu
Árlega berst miki› af prentu›um pappír inn á heimilin í landinu
en kosturinn er sá a› hann má endurn‡ta. Leggjum okkar af
mörkum fyrir náttúruna og skilum honum í næsta pappírsgám
e›a endurvinnslutunnu.
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„Ég varð eins og aðrir hér undrandi á þessari niðurstöðu, ég
horfði á þetta og þótti atriði
okkar takast afbragðs vel. Miðað
við spár um gott gengi kom þetta
verulega á óvart og olli miklum
vonbrigðum á mínu heimili, eins
og annars staðar.“
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STAR WARS FRUMSÝND

 *ËHANNA AF ®RK ER BRENND

+VIKMYNDIN 3TAR 7ARS ! .EW
(OPE VAR FRUMSÕND Å BANDARÅSK
UM KVIKMYNDAHÒSUM ¹ ÖESSUM
HERRANS DEGI FYRIR ÖRJ¹TÅU ¹RUM
¥ BYRJUN HÎFÈU F¹IR TRÒ ¹ ÖVÅ AÈ
MYNDIN N¾ÈI VINS¾LDUM OG
VINIR LEIKSTJËRANS 'EORGE ,UCAS
ÖEIR 3TEVEN 3PIELBERG OG &RANC
IS &ORD #OPPOLA GERÈU GËÈL¹T
LEGT GRÅN AÈ bGEIMS¹PUËPERUNNIm
EINS OG ÖEIR KÎLLUÈU HANA SÅN ¹ MILLI 4VEGGJA METRA
GANGANDI MOPPA OG SKAPBR¹È PRINSESSA MEÈ H¹R
GREIÈSLU SEM LÅKTIST TVEIMUR SNÒÈUM ÖËTTU ËLÅKLEG
TIL AFREKA

-ARKÒS ®RN !NTONSSON SENDIHERRA
UM FRAMMISTÎÈU 3ELMU "JÎRNSDËTTUR
Å %UROVISION ¹RIÈ 

TIMAMOT FRETTABLADIDIS

!NNAÈ KOM ÖË ¹ DAGINN ÖAR SEM KVIKMYNDIN SLË Å
GEGN MEÈ  MILLJËN DALI Å HAGNAÈ OG ËH¾TT AÈ
SEGJA AÈ SANNKALLAÈ 3TAR 7ARS ¾ÈI HAFI GRIPIÈ UM
SIG ¹ ALÖJËÈAVÅSU ,EIKKONAN #ARRIE &ISHER SEM FËR
MEÈ HLUTVERK PRINSESSUNNAR ,EIU LÁT SEINNA HAFA

¹ B¹LI FYRIR VILLUTRÒ
"ROOKLYN BRÒ ER OPNUÈ
EFTIR FJËRT¹N ¹RA BYGGINGAR
TÅMA  MANNS LÁTU LÅFIÈ
VIÈ BYGGINGU HENNAR
 &YRSTU EINTÎKUM AF KLASS
ÅSKRI HROLLVEKJU "RAMS 3TO
KER $RAKÒLA ER DREIFT Å
BRESKAR BËKABÒÈIR
 "RESKI SJËFLOTINN SEKK
UR ÖÕSKA HERSKIPINU "IS
MARCK Å . !TLANTSHAFI N¹
L¾GT &RAKKLANDI
 .ÕSJ¹LENDINGURINN %D
MUND (ILLARY OG .EPALBÒ
INN 4ENZING .ORGAY VERÈA
FYRSTIR MANNA TIL AÈ KLÅFA
TIND %VEREST


EFTIR SÁR AÈ EKKI HAFI VERIÈ UM
VENJULEGA FRUMSÕNINGU AÈ R¾ÈA
HELDUR HAFI HÒN FREKAR MINNT ¹
JARÈSKJ¹LFTA
,UCAS HEFUR SJ¹LFSAGT HLEGIÈ MEÈ
SJ¹LFUM SÁR ÖEGAR HAGNAÈURINN AF
MYNDINNI OG SÎLUVARNINGI HENNI
TENGDRI L¹ FYRIR OG HÒN HAFÈI
VERIÈ TILNEFND TIL ELLEFU «SKARS
VERÈLAUNA 6ARÈ ÖESSI ËV¾NTA VELGENGNI TIL ÖESS AÈ
FIMM FRAMHALDSMYNDIR VORU GERÈAR N¾STU ¹RATUGINA
OG ERU NÒ UPPI SÎGUR UM AÈ FLEIRI SÁU Å BÅGERÈ
,OKS M¹ GETA ÖESS AÈ ,UCAS GERÈI SÁRSTAKA 3TAR
7ARS JËLAMYND FYRIR SJËNVARP ÖEGAR ¾ÈIÈ STËÈ SEM
ALLRA H¾ST ÖAR SEM PERSËNURNAR SYNGJA MEÈAL ANN
ARS ÖEKKT JËLALÎG 3ÎNGURINN OG MYNDIN ÖYKJA HINS
VEGAR EKKI TIL AÈ HRËPA HÒRRA FYRIR OG LEIKSTJËRINN
OG AÈRIR AÈSTANDENDUR HAFA SEM MINNST VILJAÈ UM
HANA R¾ÈA

FÆDDUST ÞENNAN DAG
+RISTJANA 3TEF
¹NSDËTTIR SÎNG
KONA 

)AN -C+ELLEN
LEIKARI 

!NNE (ECHE
LEIKKONA 

*ËEL 0¹LSSON TËN
LISTARMAÈUR 

Maðurinn minn, faðir okkar, sonur minn,
bróðir okkar og mágur,

Jón Gauti Jónsson
andaðist á Landspítalanum 22. maí. Útför hans fer fram
frá Neskirkju í Reykjavík föstudaginn 1. júní kl 11.
Jarðsett verður í Skútustaðakirkjugarði í Mývatnssveit
að lokinni minningarathöfn laugardaginn 2.júní.
Helga Pálína Brynjólfsdóttir
Eiríkur Gauti Jónsson
Jón Ásgeir Gautason
Guðmundur Karl Gautason
Ragnhildur Jónsdóttir
Geirfinnur Jónsson
Hlíf Sigurjónsdóttir
Sólveig Anna Jónsdóttir
Edward Frederiksen
Herdís Anna Jónsdóttir
Steef van Oosterhout
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Elskuleg eiginkona mín, móðir okkar,
tengdamóðir og amma,

Guðný Jóhannsdóttir
hússtjórnarkennari, Hraunbrún 21,
Hafnarfirði,

andaðist á kvennadeild Landspítalans miðvikudaginn
23. maí.
Berent Sveinbjörnsson
Sveinbjörn Berentsson Auður Björgvinsdóttir
Jóhanna Berentsdóttir Dagur Jónsson
Hólmfríður Berentsdóttir
Jóhann Berentsson
og barnabörn.

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

Hundrað ár eru liðin síðan Kleppur
var stofnaður á Íslandi og í tilefni af
því verður efnt til hátíðarhalda dagana
25. til 27. maí. Ráðstefna um geðheilbrigðismál á Íslandi og spítalann verður á meðal dagskrárliða. Óttar Guðmundsson geðlæknir flytur erindið
„Kleppur í hundrað ár“ á ráðstefnunni,
en að hans sögn hafa geðheilbrigðismál tekið miklum framförum hérlendis frá upphafi 20. aldar, ekki síst fyrir
tilstilli Klepps.
„Aðstæður geðsjúkra á Íslandi voru
hörmulegar,“ segir Óttar. „Þess eru
dæmi að geðsjúkir hafi verið bundnir niður og vistaðir í skemmum úti á
landi. Oft var um að ræða sveitalimi,
sem voru boðnir upp á fátækrauppboðum og enduðu hjá lægstbjóðendum. Meðferðin olli því að nokkrir aðilar tóku sig saman og vöktu athygli á
málinu í dagblöðum og í kjölfar skrifanna jókst krafan um að geðsjúkrahús
yrði byggt. Loks var orðið við henni

árið 1907.“
Að sögn Óttars voru málefni geðsjúkra að minnsta kosti fimmtíu árum
á eftir hérlendis miðað við nágrannalöndin í upphafi 20. aldar. Voru margar
ástæður fyrir því. Meðal annars hafi
uppbygging samfélagsins verið langt á
eftir nágrannalöndum hvað heilbrigðisþjónustu varðar og geðheilbrigðismál engin undantekning frá því.
„Þetta breyttist allt saman með tilkomu Klepps, sem var upphaflega
byggður fyrir fimmtíu sjúklinga ásamt
húsnæði fyrir yfirlækninn, fjölskyldu
hans og starfsfólk spítalans,“ útskýrir Óttar. „Hins vegar leið ekki á löngu
þar til spítalinn hafði sprengt utan af
sér og sjötíu sjúklingar höfðu fyllt
þau fimmtíu pláss sem þegar stóðu til
boða. Því var ákveðið að byggja annað
hús fyrir hundrað sjúklinga árið 1920
og tók tæp tíu ár að koma því upp. Það
er sú stórbygging sem hýsir stofnunina í dag.“

Óttar segir plássleysi hafa komið
fljótlega upp og hafi það einkennt alla
sögu spítalans. „Sjúklingarnir voru
stundum á bilinu átta til tólf manns í
stórum sal og þegar mest lét voru 320
sjúklingar á Kleppslóðinni. Þannig að
oft voru gríðarleg þrengsli.“
Á þeim hundrað árum sem nú eru
liðin frá stofnun Klepps, hefur rekstrarstefnan gjörbreyst að sögn Óttars,
frá því að vera heimili yfir í endurhæfingardeild. „Áður tíðkaðist að fólk
byggi á Kleppi í fjölmörg ár. Versta
dæmið er sjálfsagt fyrsti sjúklingurinn, sem lá inni í fjörutíu og átta ár!
Nú er innlögn neyðarúrræði og aðeins tímabundin. Við viljum að fólk
fari aftur út í samfélagið og fái heimahjúkrun ef með þarf. Segja mætti að
verið sé að færa geðlækningar aftur
út í samfélagið. þannig að málin eru
komin í hálfgerðan hring.“
ROALD FRETTABLADIDIS

Agnes Guðný Haraldsdóttir
Engihjalla 17, Kópavogi,

lést þriðjudaginn 22. maí á Landakoti. Jarðsungið verður frá Hjallakirkju föstudaginn 1. júní kl. 13.
Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir en þeim
sem vildu minnast hennar er bent á Gigtarfélagið
eða Astma- og ofnæmisfélagið
Ólafur Bjarki Ragnarsson
Sigríður Ólafsdóttir
Pétur Már Pétursson
Ragnar Ólafsson
Hólmfríður Jóna Guðmundsdóttir
Kristinn Ólafur Ólafsson Helga Þórisdóttir
Haraldur Ólafsson
Helgi Ólafsson
Wanpen Srima Ólafsson
barnabörn og barnabarnabarn.

Hjartans þakkir sendum við öllum vinum
og vandamönnum fyrir auðsýnda samúð
og vináttu vegna fráfalls elskulegrar móður
okkar, ömmu og langömmu,

Önnu Nikulásdóttur
Ólafur Reynir Sigurjónsson
María Knútsdóttir
Tómas J. Knútsson
Björn I. Knútsson
ömmu- og langömmubörn.

Brynhildur Aðalsteinsdóttir
Alf Bengtsson
Magga Hrönn Kjartansdóttir
Jóna Kristín Þorvaldsdóttir

Eiginmaður minn, faðir, tengdafaðir, afi
og langafi,

Friðrik Jónsson
frá Bolungarvík,

sem andaðist 20. maí verður jarðsunginn frá
Hafnarfjarðarkirkju 29. maí kl. 11.00.
Guðrún Anna Ingimundardóttir
og fjölskylda.
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Oft þegar ég heyri
eða horfi á fréttir utan úr hinum
stóra heimi finn ég
hvað ég er þakklát fyrir það hvað
við höfum það almennt gott hérna
á eyjunni okkar. Allt
gengur sinn vanagang og þó að
stundum geti verið svolítið dýrt að
lifa eru náms- og starfsmöguleikar margir og flestir geta sameinað
brauðstritið áhugamálum sínum.
Þrátt fyrir að hafa það svona
gott erum við hins vegar síður en
svo laus við öll vandamál. Með
aukinni velmegun koma nefnilega
bara upp ný vandamál og valkvíði
er til dæmis velmegunarvandamál
sem hrjáir margt ungt fólk.

Margir svitna hreinlega við tilhugsunina um að þurfa að velja
sér eitthvert eitt nám þegar þá
langar að læra allt og ekki er auðveldara að velja á milli starfa að
námi loknu.
Valkvíðinn virðist þó ná hámarki þegar kemur að því að
velja sér maka. Oft parar fólk sig
saman tímabundið og eignast jafnvel börn en stingur svo af áður
en það festir sig alveg því það er
visst um að það hljóti nú að vera
einhver annar eða önnur þarna
úti sem sé betri. Og þar sem við
höfum það svo fínt er þetta ekkert
mál því við þurfum ekkert endilega að eiga maka til að lifa af.
Stundum hefur því hvarflað að
mér að kannski væri bara ágætt ef
við hefðum það ekki alveg svona

gott. Þá værum við bara ánægð
með þá vinnu sem byðist og það að
eiga einhvern félaga í lífsbaráttunni, án þess að velta fyrir okkur
hvort að hann væri sá eini rétti.
Auk þess ættum við örugglega
auðveldara með að gleðjast yfir
alls konar smáatriðum sem allir
eru löngu hættir að taka eftir.
Auðvitað væri enn betra ef fundin yrði leið til þess að hægt væri að
lifa nokkrum samhliða lífum í einu
svo maður gæti gert allt sem mann
langaði til án þess að það stangaðist
á, en sá möguleiki býðst sennilega
ekki í nánustu framtíð. Það eina
í stöðunni er því að reyna að ýta
kvíðanum til hliðar, taka ákvarðanir þegar á þarf að halda og reyna að
vera bara ánægður með að liggja
eins og maður hefur búið um sig.

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

www.stillumhitann.is
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Önnur stútfull Stína
Kl. 20.00
Vorhátíð Magadanshússins verður í Salnum í Kópavogi. Nemendur og kennarar sýna fjölbreytilega magadansa, tribaldansa
og carribean-dansa. Um fimmtíu dansarar taka þátt í sýningunni og er reynsla þeirra frá
tveimur mánuðum upp í tuttugu
ár. Léttleiki, fegurð, litadýrð og
skemmtileg tónlist.

MENNING FRETTABLADIDIS

!NNAÈ TÎLUBLAÈ 3TÅNU TÅMA
RITS UM BËKMENNTIR OG LISTIR ER
NÒ KOMIÈ ÒT &ENGUR ER AÈ RITI
ÖESSU SEM BËKMENNTAFÁLAGIÈ
$R¹PUHLÅÈ Å 3TYKKISHËLMI GEFUR
ÒT EN Å RITSTJËRN ÖESS SITJA RIT
HÎFUNDARNIR 'UÈBERGUR "ERGS
SON +RISTÅN «MARSDËTTIR OG +OR
M¹KUR "RAGASON 3¹ FYRSTNEFNDI
TEKUR FRAM Å BRÁFI SÅNU TIL LES
ENDA AÈ 3TÅNA SÁ EKKI bSTEFNU
M¹LARITm HELDUR SÁ ¹ ALLAN H¹TT
bUTANSVEITARm OG EINSKORÈI SIG
EKKI VIÈ ÒTVALDA HËPA MENNTUN
MANNA EÈA LANDSV¾ÈI
¥ TÎLUBLAÈINU ER FJÎLBREYTT OG
METNAÈARFULLT EFNI ÒR ÕMSUM
¹TTUM ÖAR M¹ MEÈAL ANNARS
-%,«.5(2)34).'52 !¨ (44)
FINNA BRÕNANDI GREIN UM HÎF
34¥.5 -YNDLISTARKONAN .AOSHI ¹
UNDARGILDI EFTIR (ALLGRÅM (ELGA
HEIÈURINN AÈ K¹PUNNI
SON GAGNRÕNA UMFJÎLLUN UM

RITIÈ ¥SLENSKA BËKMENNTASÎGU
EFTIR +ORM¹K "RAGASON OG SM¹
SÎGUR EFTIR 3TEINAR "RAGA OG
+RISTÅNU «MARSDËTTUR !UK ÖESS
M¹ SJ¹ ÖAR MYNDLISTARTENGT EFNI
MEÈAL ANNARS LJËSMYNDIR EFTIR
+ATRÅNU 3IGURÈARDËTTUR TEIKN
INGAR EFTIR 'ABRÅELU &RIÈRIKSDËTT
UR OG GREIN EFTIR 6ILHJ¹LM ¶OR
BERG "ERGSSON
,JËÈSK¹LDIN LEGGJA SITT TIL M¹L
ANNA ¶ËRUNN %RLU 6ALDIMARS
DËTTIR OG %IRÅKUR ®RN .ORÈDAHL
ÖAR ¹ MEÈAL OG MEIRA AÈ SEGJA
ER HUGAÈ AÈ LÅKAMLEGRI VELFERÈ
LESENDA 3TÅNU ÖVÅ ÖAR ERU EINNIG
BIRTAR TV¾R UPPSKRIFTIR
3EM SAGT RÒMAR  SÅÈUR
AF DÒNDURGËÈU VEGANESTI ÒT Å
SUMARIÈ

$USTAÈU RYKIÈ AF
SPENNUMYNDINNI 3EVEN Å LEIKSTJËRN
$AVID &INCHER -YNDIN VAR FRUM
SÕND ¹RIÈ  EN ÖAR GLÅMIR LÎGGU
DÒËIÈ -ILLS OG 3OMERSET VIÈ FRUMLEG
AN RAÈMORÈINGJA SEM SVIÈSETUR EFT
IRMINNILEGA DAUÈASYNDIRNAR SJÎ
-YNDIN KOM LEIKSTJËRANUM &INCHER ¹
KORTIÈ EN NÕJUSTU MYND HANS :ODIC
M¹ NÒ SJ¹ Å BÅËHÒSUM

Blandaðar sögutengingar

Sorgarsaga Miniks

Listamaðurinn Anna Sigmond
Guðmundsdóttir opnar sýninguna
„Breed and Animals“ í Nýlistasafninu við Laugaveg á morgun en
hún hefur að undanförnu unnið að
innsetningu á veggi og gólf safnsins.
Anna er hálfíslenskur myndlistarmaður, búsett í Noregi, sem
hefur getið sér gott orð í alþjóðlega myndlistarheiminum fyrir
innsetningar sínar. Þetta er fyrsta
einkasýning hennar hér á landi.
Verk Önnu eru lagskipt, þar eru
teikningar teknar til dæmis úr alfræðiorðabókum eða dagblöðum,
yfir málaða fleti, slettur og krot
eða myndir úr barnabókum og
teiknimyndum, textabrot og hálfkláraðar setningar undir málningarleka eða veggjakroti, sögutengingar blandast saman við nútímann í myndbrotum sem úr verður
ein allsherjar myndbygging og
áhorfandinn stendur frammi fyrir
því að skilja eða öllu heldur mis-

Heimilda- og stuttmyndahátíðin
í Reykjavík hefst í kvöld en fjölbreytt úrval íslenskra og erlendra
mynda verður sýnt í Tjarnarbíói um helgina. Opnunarmyndin, Fórnarlömb pólfaranna, er
áleitin mynd um valdníðslu nýlendustefnunnar, þráhyggju eins
manns og lítinn inúítastrák sem
hét Minik.
Heimildamynd Svíans Staffan Julén byggist á sögu hins
þekkta bandaríska landkönnuðar Robert E. Peary sem talinn er
fyrstur manna hafa stigið fæti
á Norðurpólinn. Peary var umdeildur maður og þekktur fyrir
þráhyggju sína en hann gerði átta
tilraunir á rúmlega tuttugu árum
til þess að ná takmarki sínu að
komast á pólinn.
Bakhjarlar Pearys hvöttu hann
til þess að koma með dýrgripi
frá norðurslóðum svo heimamenn hans í Ameríku fengju
notið þeirra einnig og árið 1897
kom Peary til New York með
sex inúíta í farteski sínu. Þúsundir manna heimsóttu Náttúrugripasafn Bandaríkjanna til að
berja „gripina“ augum. Sá yngsti,
Minik, var aðeins sex ára en sorgleg saga hans hefur verið skráð
og þykir til vitnis um valdníðsluna og skilningsleysið sem nýlendustefnan hafði í för með sér.
Svo fór að Minik var ættleiddur
og bjó um hríð í Bandaríkjunum
en hinir í föruneytinu dóu, þar á
meðal faðir Miniks.
Í myndinni segir frá ferðalagi
barnabarns Pearys sem fer aftur
til Grænlands til þess að kynnast
sögu forföður síns og Miniks en
báðir eignuðust þeir afkomendur
á Grænlandi. Peary segir að ferðalagið og myndin hafi breytt miklu
fyrir sig. „Þessi mynd fjallar um
sjálfsmyndina, það að þekkja
sjálfan sig og þora að tjá sig. Nú
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SEM UNNIÈ HEFUR FRUMLEGA INNSETNINGU FYRIR .ÕLISTASAFNIÈ

skilja brotin í heildarmyndinni.
Sýningin stendur til 8. júlí. Sjá
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nánari upplýsingar á
safnsins, www.nylo.is
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get ég talað um vonir mínar og
þrár og þessa hluti sem hafa legið
í þagnargildi árum saman.“ Peary
hefur sterkar skoðanir á ástandinu á Grænlandi og meðferð Dana
á þeirri nýlendu sinni og sömuleiðis á þeirri heimsvaldastefnu
sem einkennir pólitík Vesturlanda gagnvart restinni af heiminum. „Á sínum tíma lögðu sterkari ríki undir sig lönd í nafni trúarinnar og Jesú Krists. Nú beita
menn áhrifum sínum og komast
yfir völd í krafti hugmynda um
lýðræði og tjáningarfrelsi. Valdhafar nota enn orðræðu á borð
við: „Ef þið eruð ekki með okkur
þá eruð þið á móti okkur.“
Peary segir að myndin hafi í
upphafi ekki verið pólitísk en
þróast í þá átt. Hann er eindreginn stuðingsmaður þess að Grænlendingar taki mál sín í eigin
hendur. „Ég vil að þeir verði
frjálsir undan dönskum hugsunarhætti, þeir eiga að fá að byggja
landið sitt eins og þeir vilja. Þó
að það sé vanda- og kostnaðarsamt er mikilvægast að þeir fái
að stjórna sér sjálfir.“
Myndin byggist á viðtölum,
gömlum myndbrotum og ljósmyndum og þykir varpa ljósi
á óvenjulegar sögur þessara
tveggja manna.
Fórnarlömb pólfaranna hefur
hlotið margvíslegar viðurkenningar og verðlaun, þar á meðal
frá Amnesty International.
Myndin er sýnd í samstarfi við
félagsskapinn Reykjavík Documentary Workshop og Nordisk Panorama in Iceland og eru leikstjórinn og aðalleikarinn væntanlegir hingað til lands í tilefni
sýningarinnar.
Nánari upplýsingar um dagskrá Reykjavík Shorts & Docs er
að finna á heimasíðunni á www.
shortdocs.info.
KHH
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Hið hverfula og vorið

Opin og lifandi djassplata
Esbjörn Svensson Trio er margverðlaunað sænskt djasstríó sem
kemur fram á vegum Listahátíðar
í Reykjavík á Nasa föstudags- og
laugardagskvöld. Tuesday Wonderland er þeirra tíunda og nýjasta
plata, en tríóið sem er skipað píanóleikaranum Esbjörn Svensson,
bassaleikaranum Dan Berglund og
trommuleikaranum Magnúsi Öström er búið að vera starfandi í 13 ár
og hefur smám saman verið að auka
vinsældir sínar utan heimalandsins.
Í dag er E.S.T. sennilega heitasta
djasshljómsveit Evrópu.
Það sem setur mestan svip á tónlist E.S.T. er hvað hún er opin og lifandi. Þeir hljóma stundum eins og
frekar hefðbundið píanó djasstríó,

4«.,)34
4UESDAY 7ONDERLAND
%34
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3¾NSKA DJASSTRÅËIÈ %34 SPILAR ROKK
SKOTINN DJASS SEM ¾TTI AÈ HÎFÈA B¾ÈI
TIL DJASSGEGGJARA OG ¹HUGAMANNA UM
FRAMS¾KIÈ ROKK /PIN OG LIFANDI PLATA
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en sveigja svo fyrr en varir af leið,
stundum með mjög afgerandi hætti.
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 JÒNÅ KL  UPPSELT  JÒNÅ KL  ÎRF¹ S¾TI
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Fös:
Lau:

Sixties
kl. 21 - 04
Jet Black Joe
kl. 21 - 03
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Miðasala 568 8000
www.borgarleikhús.is
grettir.blog. is

23. - 27. maí

-9.$,)34 (®205 2.!$«4452

4RAUSTI *ÒLÅUSSON

GRETTIR

%INAR 3ÅÈASTA SÕNING
,EIKHÒSTILBOÈ Å MAT
3ÒPA FISKRÁTTUR OG KAFFI KR 
3ÒPA KJÎTRÁTTUR OG KAFFI KR 
-IÈA OG BORÈAPANTANIR Å SÅMA  
.¹NARI UPPLÕSINAR WWWLANDNAMSSETURIS

GULLHÁTÍÐ Á
GAUKI Á STÖNG

Myndlistarkonan Harpa Árnadóttir opnar sýningu í Anima Gallerí,
Ingólfsstræti kl. 17 í dag. Sýningin ber heitið „Síðasta vorið“.
Í tilkynningu um sýninguna kemur fram að málverkin séu eins
konar ljóð í vatnslit um mörk hins innra og ytra í eilífð og andrá. Söknuð, gróandann og hið hverfula.
Verkin á sýningunni eru flest unnin á þessu ári.
Harpa Árnadóttir er
menntuð frá Háskóla Íslands, Myndlista- og Handíðaskóla Íslands og Listaháskólanum Valand í Gautaborg, þar sem hún bjó og
starfaði um langa hríð.
Harpa hefur tekið þátt í
fjölmörgum sýningum hér
heima og erlendis. Þetta er
nítjánda einkasýning hennar. Verk hennar eru í eigu
safna hérlendis og ytra,
meðal annars Moderna
Museet í Stokkhólmi og
Listasafns Íslands.
Sýningin stendur til 9.
júní.

„ÞAÐ ELSKA ALLAR KONUR HEIMSFRÆGA MENN“
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Léttöl

Fyrsta lagið á Tuesday Wonderland,
Faiding Maid Preludium er gott
dæmi um þetta. Það hefst á mjög
fallegum píanóleik sem gæti gefið
fyrirheit um huggulega og notalega
djassplötu til að láta malla í bakgrunninum, en eftir tæpa mínútu
breytist lagið fyrirvaralaust í hávært rokkdjamm sem minnir helst
á Sigur Rós. Styrkur plötunnar liggur í því hvað hún er fjölbreytt. Hún
er í senn melódísk og agressíf.
Þetta eru auðvitað líka frábærir
hljóðfæraleikarar. Það er unun að
hlusta á píanóleik Esbjörns bæði í
léttleikandi köflunum og þessum
kraftmeiri og hljóðin sem Dan nær
að búa til með bassanum eru lyginni
líkust. Krafturinn sem E.S.T. tekst
að framkalla bara með píanói, bassa
og trommusetti er á köflum ótrúlegur og það verður mjög spennandi að heyra þá spila á tónleikunum á Nasa.
Á heildina litið er Tuesday Wonderland fersk og lifandi djassplata.
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+V¾ÈIÈ KOM FYRST ÒT ¹ BËK ¹RIÈ 
OG ER ÖESSI ÒTG¹FA SÒ FJËRÈA
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BËK UM VERUR SEM EIGA HEIMA Å
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LESA SÎGUR UM "EKKU OG BERJASTRÅÈIÈ
&ÅRU OG SËLINA SEM HVARF FALLEGA KUÈ
UNGINN HENNAR 2ANÅAR OG 3KELLIBJÎLLU
SEM LENDIR Å VANDA 6AKA (ELGAFELL
GEFUR BËKINA ÒT Å ÖÕÈINGU "RYNHILDAR
"JÎRNSDËTTUR

Margverðlaunaður
stór Egils Gull á
kr. 390 - öll kvöld.
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Hefur þú það sem til þarf ?

Faxafen 10
108 Reykjavík
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Sími: 517-5040
Fax: 517-5041
Netfang: postur@hradbraut.is
Veffang: www.hradbraut.is
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Einhentur blúsari
#/24%3

inu hafi brugðið þegar það
Örvar Þóreyjarson Smárasá mig og ég held að Svavson, liðsmaður múm, birtist
ar [Pétur Eysteinsson úr
einhentur í Kastljósinu á dögSkakkamanage] hafi logið
unum þegar hann spilaði á
því að ég hafi lent í þreskimunnhörpu í lagi Skakkamvél,“ segir hann og hlær.
anage, OFC´s, af plötunni Lab
Býst hann ekki við því
of Love.
að endurtaka leikinn í
Hann segir að einungis hafi ®26!2 ¶«2%9*!23/. 3-2!3/.
bráð. „Kannski ef blúsinn
verið um karakter að ræða sem ®RVAR ER ¹ LEIÈINNI TIL "ARCELONA ÖAR
honum datt í hug að skapa fyrir SEM MÒM SPILAR ¹ TËNLISTARH¹TÅÈINNI kemur yfir mig, ef Vinir
&2¡44!",!¨)¨6!,,) Dóra hringja í mig.“
þáttinn. „Þetta var einhentur 0RIMAVERA
Fram
undan
hjá
blús-munnhörpuleikari. Stór
Skakkamanage eru tónleikar á Primaverahluti af karakternum var þegar stubburinn
hátíðinni í Barcelona 2. júní. Hlakkar Örvar
af hendinni fer á flug þegar munnhörpusólmikið til og bíður einnig spenntur eftir því
óið fer af stað,“ segir Örvar um atriðið. „Mig
að sjá Sonic Youth sem mun á hátíðinni
langaði að gera eitthvað skemmtilegt því það
flytja plötuna Daydream Nation í heild sinni.
er ekki oft sem maður kemur í sjónvarpið.“
Fjórða hljóðversplata múm er síðan væntÖrvar segist ekki hafa fengið margar fyranleg 24. september en hún var að hluta til
irspurnir út af handarmissinum eftir þátttekin upp á Ísafirði.
inn. „Ég held að einhverju fólki í SjónvarpFB

#(2)3 #/2.%,,
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TONLIST FRETTABLADIDIS
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10 ára kenningin
„Gullöldin er núna“. Eitthvað á þessa leið hljómaði aðalfyrirsögn á forsíðu tónlistarblaðsins The Word nýlega. Árið 2007 hefur farið nokkuð vel
af stað í poppinu (LCD Soundsystem, Of Montreal, The National, Deerhunter, Battles, Björk...) og víst er fjölbreytnin mikil, en mér hefði samt
ekki dottið þessi staðhæfing í hug.
Í framhaldi af þessu rifjaðist upp fyrir mér sú kenning að það gerðist
alltaf eitthvað meiri háttar í poppinu á 10 ára fresti:
1967 - ár tónlistarlegrar nýsköpunar og ódauðlegra meistaraverka: Stg.
Peppers (Beatles), Are You Experienced (Hendrix), Forever Changes
(Love), The Doos, The Velvet Underground & Nico, Cold Sweat (James
Brown), I Never Loved A Man The Way I Love You (Aretha Franklin)...
1977 - uppstokkun og umbylting. Pönkið upp á yfirborðið: Never Mind
The Bollocks (Pistols), The Clash, Marquee Moon (Television), New
Boots & Panties (Ian Dury), Pink Flag (Wire), Lust For Life (Iggy Pop)
og líka tvenna David Bowie, Low og Heroes og Exodus með Bob Marley...
1987 - hip-hoppið kemst almennilega á kortið og fer á nýtt plan sköpunarlega: Yo Bum Rush The Show (Public Enemy), Paid In Full (Eric B
& Rakim), Criminal Minded (Boogie Down Productions)... líka Joushua
Tree (U2), Sign o the Times (Prince), Sister (Sonic Youth)...
1997 – ár kraumandi sköpunargleði. Danstónlistin á fullu: Homework
(Daft Punk), New Forms (Roni Size), Portishead, The Fat of the Land
(Prodigy), Dig Your Own Hole (The Chemical Brothers) og líka OK
Computer (Radiohead), Homogenic (Björk) og Baduizm (Erykah Badu)...
Og nú er semsagt komið að næstu byltingu. 2007...

-ÅNUS 4HE 'REAT .ORTHERN
7HALEKILL

((((
b¶Ë AÈ 4HE 'REAT .ORTHERN
7HALEKILL JAFNIST EKKI ¹ VIÈ
MEISTARAVERKIÈ (ALLDËR ,AXNESS
ER ÖETTA ROKKPLATA YFIR MEÈAL
LAGI SEM ¾TTI AÈ FALLA Å KRAMIÈ
HJ¹ -ÅNUS AÈD¹ENDUMm
4*

2OKK  ALDARINNAR
Ein umtalaðasta plata
ársins til þessa er platan
Mirrored með sveitinni
Battles sem kom út fyrir
stuttu. Steinþór Helgi Arnsteinsson athugaði hvers
vegna.

Tónlist Battles verður ekki hæglega lýst en við skulum samt reyna.
Sveitin var sett saman árið 2003 af
þeim John Stanier, fyrrverandi
trommara Helmet og Tomahawk,
Ian Williams, sem var áður gítarleikari Don Caballero, Dave Konopka úr Lynx og Tyondai Braxton.
Tónlist Battles ber því augljósan
keim af bakgrunni meðlimanna en
þar sem fæstir þekkja væntanlega
til þessara sveita skulum við kafa
aðeins dýpra.
Á ensku er lang einfaldast að
kalla tónlist Battles „math-rock“
sem myndi með beinni þýðingu útleggjast stærðfræðirokk á íslensku.
Enn og aftur hljótum við að spyrja:
„Og hvað er nú það?“ Stærðfræðirokk er nokkuð flókið fyrirbæri og
fær nafn sitt kannski vegna þess.
Tónlistin virðist óþjál, óreiðukennd
og skrítin en er í raun útpæld, hver
einasti tónn er fyrirfram ákveðinn
og öll samsetning gaumgæfilega
hugsuð. Sem sagt eins og flókin en
farsæl stærðfræðiformúla.

¶VERS OG KRUSS
Ef nefna ætti fleiri sveitir sem
koma upp í hugann þegar hlustað
er á Battles skýtur íslenska sveitin Apparat Organ Quartet fljótt
upp kollinum. Taktfastir og djúpir hljóðgervlar fá þannig sinn sess
hjá Battles og gera tónlistina oft
á tíðum vel dansvæna. Skýrasta
dæmið er án efa lagið Atlas sem
jafnframt var fyrsta smáskífa
plötunnar. Lagið sem á eftir fylgir,
Ddiamondd, er einnig ærslafullt og
frekar dillivænt.
Á plötunni er hins vegar líka

/& -/.42%!,
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að finna lög sem eru langt frá því
gerð til þess að lífga upp á hlutina. Rainbow fer til dæmis vel með
að æra óstöðugan og Bad Trails er
ekki lag sem maður smellir á fóninn yfir notalegri kvöldstund með
kertaljósum og bók við hönd.

6ISSULEGA SKRÅTIN
En hér eru fleiri hlutir í gangi.
Við finnum 21. aldar útgáfuna af
Marc Bolan, frekar mikið af progrokki (Gentle Giant og ELP), örlitla skvettu af Animal Collective
og greinileg áhrif frá raf-likembéum Konono N° 1. Besta lýsingin
er vafalaust: „Metalsveit að spila
Steve Reich.“
Umfram allt er Battles þó ein alsérstæðasta sveit sem komið hefur
fram á þessari öld. Á yfirborðinu
er tónlist Battles yfirþyrmandi
og uggvænleg en að baki henni
eru einföld riff sem er endurtekin í sífellu, dynjandi og taktfastur
trommusláttur, grípandi bassalínur og undarleg en skemmtileg rafhljóð af ýmsu tagi. Furðulegastur
er samt líklegast söngurinn sem

er á tímum skrípalegur en annars
staðar drungalegur eftir afmyndun ýmissa effektatækja. „Við erum
ekkert meira instrumental-hljómsveit frekar en rokkhljómsveit
með engan aðalsöngvara,“ sagði
„söngvari Battles“ í nýlegu viðtali
við Pitchfork-vefsíðuna.

4VEIR ÖUMLAR UPP
Gagnrýnendur hafa líka keppst við
að hampa Battles en Mirrored fékk
næsthæstu meðaleinkunn ársins
á heimasíðunni metacritic.com
sem tekur saman einkunnagjafir
helstu miðla. Þannig hefur platan
fengið fullt hús stiga hjá Guardian
og Stylus Magazine, níu af tíu hjá
Drowned in Sound, Urb og Alternative Press og átta af tíu hjá NME,
BBC Collective og All Music.
„Við einfaldlega prófum öðruvísi hluti og gerum það sem okkur
langar til, sem er svalandi,“ sagði
Tyondai rétt áður en platan kom
út. „Þetta er upplífgandi formúla
til þess að hafa innan sveitarinnar, þar sem ekkert hefur farið of
mikið afvega.”
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Þeir sem skrá sig fyrir
17. júní fá 10.000
Glitnispunkta strax!

b¶ETTA ER LISTI MINN YFIR ÖAU LÎG SEM
ÁG MYNDI SPILA KL  UM NËTT GR¹TANDI
ÖEGAR ALLIR HAFA YFIRGEFIÈ MIG ÒR PARTÅ
INU SEM ÁG HÁLT SJ¹LFUR OG MJÎG F¹IR
M¾TTU Å m SEGIR "IRGIR ¥SLEIFUR 'UNN
ARSSON ÒR -OTION "OYS UM BRENNSL
UNA SÅNA

 -ANNEQUIN 7IRE
b&LOTASTI LALALALALALALA KAFLI SEM TIL ER
Å NOKKRU LAGI 7IRE VAR EINSTÎK HLJËM
SVEITm
 2ESCUE %CHO  THE "UNNYMEN
b&YRSTA LAGIÈ SEM ÁG HEYRÈI MEÈ %CHO
¶ETTA ER LAG SEM ÁG GET EKKI HAFNAÈm

-ORE 4HAN 4HIS 2OXY -USIC
b-INN MAÈUR "RYAN &ERRY SYNG
UR HÁR BESTA LAG  ¹RATUGARINS (LUST
IÈ ¹ HVERNIG RÎDDIN SMÕGUR INN Å HJART
AÈ Å MANNIm

 -AGNIFICENT 3EVEN 4HE #LASH
b¶AÈ ER BARA EITTHVAÈ AÈ ÖESSU LAGI
¶ETTA ER SVO ËTRÒLEGA DANSV¾NT AÈ
ÖAÈ MEIKAR ENGAN SENS /HHH ÁG
DÕRKA #LASHm

 .EW 'OLD $REAM    
3IMPLE -INDS
b&¹R¹NLEGT S¹ND ¹ ÖESSU LAGI ¶AÈ ER
BARA ALLTOF GOTT ,AGIÈ G¾TI VERIÈ AÈ
KOMA ÒT Å DAGm
 3TREET &IGHTING -AN 2OLLING
3TONES
b3ENNILEGA UPP¹HALDSLAGIÈ MITT MEÈ
3TONES b¡G MYNDI GEFA VINSTRI HÎND
INA TIL AÈ SYNGJA EINS OG *AGGERm

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

 #OSMIC $ANCER 4 2EX
b!F PLÎTUNNI %LECTRIC 7ARRIOR SEM ER
EIN AF UPP¹HALDSPLÎTUNUM MÅNUM
&LOTTASTA DRÎMMBREIK INNI Å LAG %6%2m

 "ADHEAD "LUR
b&EGURÈ Å H¾STA G¾ÈAFLOKKI FR¹ BESTA
LAGAHÎFUNDI NÒTÅMANS %F ÖÒ REYNIR AÈ
SYNGJA MEÈ ÖESSU LAGI Ö¹ F¾RÈU KÎKK
Å H¹LSINNm
")2')2 ¥3,%)&52 '5..!233/. "IRGIR

MYNDI SPILA LÎGIN KLUKKAN  UM NËTT
&2¡44!",!¨)¨6!,,)

 -ADONNA "OARDERLINE
b¡G MYNDI GEFA BAUGFINGURINN FYRIR AÈ
HAFA SAMIÈ ÖETTA LAG HANDA -ADONNU
p NEI KANNSKI EKKI ALVEG EÈA JÒm

 #ROSSEYED AND 0AINLESS 4ALK
ING (EADS
b2EMAIN IN THE ,IGHT ER UPP¹HALDS
4ALKING (EADS PLATAN MÅN «TRÒLEGT
HVAÈ ÖEIR N¹ÈU SKEMMTILEGU S¹NDI ¹
ÖESSUM TÅMA ENDA MEÈ "RIAN %NO ¹
TÎKKUNUMm
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Ögrandi í Chicago 22 ára þögn á enda
stöðu í elektróHljómsveitin
pönkuðum anda
Ghostigital fékk
hljómsveitarinngóða dóma fyrir
ar Suicide, sem
tónleika sína í
fékk þig til að
Chicago
fyrir
hugsa, hlæja og
skömmu
þar
láta undan þesssem þeir hituðu
um magnaða háupp fyrir Björk.
vaða og látum.
„Á meðan CurMinnti
þetta
ver töfraði fram
gamla
Bjarkraftóna
sína
araðdáendur á
æddi Einar um
hennar fyrstu,
sviðið og steig
sérvitru ár.“
líka niður af því,
Björk, sem er
nokkrum skref- '(/34)')4!, (LJËMSVEITIN 'HOSTIGITAL
á
tónleikaferð
um á eftir hluta SEM SKIPUÈ ER #URVER OG %INARI %RNI
"ENEDIKTSSYNI
til að fylgja eftir
áhorfendanna
plötu sinni Volta, kemur á næstsem hlupu í skjól í anddyrið frá
unni fram í kvöldþætti Jool Holstorminum,“ sagði í umsögninni í
land, sem hefur notið mikilla vinThe Chicago Sun Times. „Við sem
sælda í Bretlandi undanfarin ár.
fórum ekki sáum ögrandi frammi-

5.')2 /' %&.),%')2 "AND NÒTÅMANS

GERÈI GARÈINN FR¾GAN ¹ MIÈJUM NÅUNDA
¹RATUGNUM

Hljómsveitin Band nútímans, sem
gerði garðinn frægan á miðjum níunda áratugnum, heldur endurkomutónleika í Salnum í Kópavogi
6. júní næstkomandi.
„Við ætlum að vera með eina
tónleika til minningar um gömlu
skiptistöðina sálugu í Kópavoginum, þar sem allir unglingar í
Kópavogi hengu, góðir og slæmir,“
segir gítarleikarinn Finnur Frímann Guðrúnarson.
Band nútímans var stofnað árið
1983 og sótti áhrif sín til The Jam,
Big Country, Duran Duran og U2.
Sama ár lenti sveitin í öðru sæti í
Músíktilraunum Tónabæjar á eftir
Dúkkulísunum. Eftir tveggja ára
starfsemi lagði Band nútímans
upp laupana í október árið 1985 og

2)65,%43 4ËNLISTARMAÈURINN 2IVULETS
SPILAR ¹ +AFFI (LJËMALIND ¹ M¹NUDAGS
KVÎLD
&2¡44!",!¨)¨34%&.

Rivulets á
Íslandi
Bandaríski
tónlistarmaðurinn
Rivulets, sem heitir réttu nafni
Nathan Amundson, heldur tónleika í Kaffi Hljómalind næstkomandi mánudag. Rivulets, sem er
að koma hingað til lands í fimmta
sinn, er að kynna sína nýjustu
plötu, Your Are My Home. Platan var tekin upp af Bob Weston
í hljóðveri hins þekkta upptökustjóra Steve Albini sumarið 2005.
Rivulets hefur áður gefið út tvær
breiðskífur og nokkrar stuttskífur, þar á meðal Thank You Reykjavík, sem var tekin upp í hljóðveri
Rásar 2 árið 2001.
Rökkurró og The Carpet Show
spila einnig í Kaffi Hljómalind og
hefjast tónleikarnir upp úr 20.00.
Aðgangseyrir er 500 krónur.

Skynsöm leið til að hætta því þú hættir á eigin hraða.
NicoBloc hindrar allt að 99% af nikótíni og tjöru í ﬁlternum.
Þú venur þig af nikótíni áður en þú drepur í.

4(% 2!0452% "ANDARÅSKA SVEITIN 4HE

2APTURE ER ¹ LEIÈINNI TIL ¥SLANDS

Styttist í
The Rapture
Bandaríska hljómsveitin The
Rapture heldur tónleika á Nasa 26.
júní og er miðasalan hafin. Tónleikarnir eru liður í tónleikaferðalagi sveitarinnar til að kynna nýjustu plötu sína, Pieces of the People We Love, sem hefur hlotið mjög
góðar viðtökur.
The Rapture spilaði síðast hér
á landi fyrir fimm árum á Gauki
á Stöng á Airwaves-hátíðinni.
Sveitin kemur frá New York og
er, ásamt sveitum á borð við LCD
Soundsystem og !!!, jafnan talin
í hópi upphafsmanna hinnar svonefndu danspönkbylgju sem hefur
verið áberandi í rokktónlist undanfarin ár. Miðaverð á tónleikana
er 3.900 krónur.

HÆTTU Í ALVÖRU MEÐ NICOBLOC
Þú setur NicoBloc í ﬁlter sígarettanna sem þú
reykir. Það hindrar nikótínið og tjöruna í ﬁlternum
og þú byrjar að venjast af nikótíninu. Um leið minnkar
þú reykingar þínar smám saman, eftir sex vikur drepur þú í
sígarettunni og sleppur við venjulegu fráhvarfseinkennin. Flestir
sem nota Nicobloc til að hætta, byrja ekki aftur að reykja.*
Nicobloc er gert úr 100% náttúrulegum efnum, það er ekki lyf
og inniheldur ekki nikótín, þannig skiptir þú ekki sígarettufíkn
út fyrir aðra fíkn.
*Skv. rannsóknum sem skoða má á www.nicobloc.is

"!.$ .²4¥-!.3 %NDURKOMUTËNLEIK

ARNIR VERÈA HALDNIR Å 3ALNUM Å +ËPAVOGI
 JÒNÅ

hefur ekki stigið á svið síðan þá,
eða í 22 ár.
Tónleikarnir í Salnum hefjast klukkan 20.30 og kostar 1.000
krónur inn.
FB
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-!'.²3 -%¨ -),,*«.)2.!2 (ANN ¾TLAR EKKI ÖR¹TT FYRIR ORÈ ,OGA AÈ EYÈA ÖESSU Å VITLEYSU HELDUR LEGGJA MEGNIÈ FYRIR

"ÕÈUR -2 INGUM BJËR ¹ LÅNUNA
Meistari Magnús – Magnús Þorlákur
Lúðvíksson – var sá yngsti sem tók
þátt í Meistaranum, sigraði og fór frá
sem sigurvegari með fimm milljónir í
verðlaun.
„Ég var búinn að lofa því áður en Meistarinn
hófst og ég myndi vinna, að gefa öllum, en ég
er að fara í útskriftarferð til Tenerife með MR,
fyrsta bjórinn í ferðinni. Ég verð að standa við
það og þetta er náttúrlega tóm vitleysa,“ segir
Magnús Þorlákur Lúðvíksson og vonar að Logi
verði ánægður með það. Magnús hafði sigur í
Meistaranum. Hann sigraði Pálma Óskarsson í
æsispennandi viðureign í þætti sem sýndur var
í gærkvöldi.
Magnús Þorlákur, sem hér eftir verður varla
kallaður annað en Meistari Magnús, en sæmdarheitið fær hann til eignar í ár, hafði að auki í sigurlaun heilar fimm milljónir króna. Stóra spurningin er náttúrlega sú hvað hann ætli að gera við
peninginn en Logi Bergmann Eiðsson hefur látið
þess svo getið í viðtali við Fréttablaðið að hann
vonaðist til þess að sigurvegarinn eyddi verðlaunafénu í tóma vitleysu. Honum verður ekki að
ósk sinni, fyrir utan bjór á línuna fyrir útskriftarárgang MR, því Magnús er skynsamur menntskælingur og hyggst leggja megnið fyrir. Enda á
þeim aldri að fyrir dyrum standa á næstu árum

ýmsar fjárfestingar. En ekkert er fyrirliggjandi
í þeim efnum. En Magnús segir þetta gefa sér
frelsi til að gera það sem sig langi til að gera.
Framtíðin er óráðin enda liggur ekkert á með að
ákveða eitt né neitt í þeim efnum.

3PURNINGAGARPAR KVENNALJËMAR
Aðspurður sagðist hann reikna með því, eftir
sýningu úrslitaþáttarins, að einhverjir yrðu til
að sníkja af sér pening. Eða biðja um lán. Og því
ágætt að binda sem mest í banka.
Magnús lýkur stúdentsprófi frá MR á næsta
ári en hann er einnig í sigurliði skólans í Gettu
betur.
„Ég vil nú ekki orða það svo að ég sé spurningaleikjaóður en ég hef gaman af þessu og þetta
hefur gefist mér vel hingað til. En ætli maður
leggi þetta ekki á hilluna þegar maður útskrifast úr menntaskóla. Reikna ekki með að ég verði
endalaust í spurningakeppnum en við sjáum til,“
segir Magnús og hlær við aðspurður hvort það að
vera spurningagarpur gefist ekki vel á kvennafari en Magnús er ólofaður. „Eigum við ekki bara
að segja það.“
Magnús er yngsti keppandinn sem tekið hefur
þátt í Meistaranum. Og þar með langyngsti sigurvegarinn, sem er met sem varla verður slegið. Hann hafði aðeins verið 18 ára í tvær vikur
þegar hann fór í forprófið fyrir Meistarann en
aldurstakmark er einmitt 18 ár. Á leið sinni að
Meistara-titlinum lagði Magnús Pálma, Helga

Árnason skólastjóra (föður sigurvegarans frá í
fyrra), Björn Guðbrand Jónsson líffræðing og
Baldvin Má Baldvinsson sem einnig er Gettu
betur-strákur.

-ARIJÒANA REYNDIST -AGNÒS VEL
Að sögn sigurvegarans voru allir mótherjar
skæðir en Pálmi sýnu erfiðastur.
„Það leit ekki út fyrir að ég myndi hafa þetta
fyrr en í lokin. Ég lenti upp við vegg og var í
óþægilegri stöðu. Lenti mest undir níu stig en
hafði þetta á síðustu spurningunni.“ Þar var
spurt um bernskubrek David Cameron, formanns breska íhaldsflokksins, en hann hafði
þá reykt marijúana. Magnús segir oft talað um
hversu skaðlegt það efni sé en ekki hafi svo
reynst í þessu tilfelli hvað sig varði.
Magnús er búsettur í Vesturbænum í Reykjavík, að sögn örverpi en hann á tvö eldri systkini
í kringum þrjátíu ára aldurinn en foreldrar eru
Lúðvík Sigurður Georgsson, sem starfar fyrir
Jarðhitaskóla Sameinuðu þjóðanna, og Sonja
Garðarsdóttir, sem starfar hjá Heilsuverndarmiðstöðinni.
„Og ef þú vilt spyrja mig hvað ég ætli að gera í
sumar þá svara ég því að ég er ekki kominn með
vinnu enn. Og auglýsi hér með eftir henni. Jújú,
ég hef kannski alveg efni á því að gera ekki neitt
en það hlýtur að vera leiðigjarnt að flatmaga í
allt sumar,“ segir Meistari Magnús.
JAKOB FRETTABLADIDIS

Kraftur á Kjarvalsstöðum
Ánægjan kraumaði á Kjarvalsstöðum á laugardaginn þegar
hönnunarsýningin Magma/Kvika
var opnuð. Sýningin hefur samtímahönnun að viðfangsefni sínu
og er ein sú viðamesta sem sett
hefur verið upp. Um áttatíu hönnuðir sýna verk sín á Kjarvalsstöðum og miðað við undirtektir á
laugardag var ekki annað að sjá en
að sýningarinnar hefði verið beðið
með eftirvæntingu.

'«¨52 &¡,!'33+!052 ¶AÈ VIRTIST FARA VEL ¹ MEÈ ÖEIM (RAFNI 'UNNLAUGSSYNI OG *ËNI

3IGURÈSSYNI FORMANNI &RAMSËKNARFLOKKSINS ¹ OPNUNINNI ¹ LAUGARDAG

¥3,%.3+ (®..5. 'ARÈAR 'ÅSLASON OG

'ÅSLI 2AGNARSSON VIRTU ÅSLENSKU HÎNN
UNINA FYRIR SÁR OG VIRTUST ¹N¾GÈIR MEÈ
FRAMBOÈIÈ
¥ ,!535 ,/&4) 'RAFÅK +ATRÅNAR «LÅNU
0ÁTURSDËTTUR ¹ HJ¹LMUM OG SNJËBRETTUM
VAKTI ATHYGLI MARGRA GESTA ¹ +JARVALS
STÎÈUM

› í num
egi
Dr rleikginn
ta rda
rif
ásklauga
á

+!+! -%¨ 302%.')+2!&4) 'UÈRÒN
.'¨)2 '%34)2 ¶¾R 6ALA +RISTJ¹NSSON

+4)2  +6)+5 %YJËLFUR 0¹LSSON OG ¥SAK

%LÅSABET )NGVARSDËTTIR OG !NNA 'UÈJËNS
DËTTIR VORU ¹ MEÈAL ÖEIRRA SEM LÎGÈU
LEIÈ SÅNA ¹ +JARVALSSTAÈI ¹ LAUGARDAG

7INTHER VORU GLAÈIR Å BRAGÈI EN ¥SAK ER
EINN ÅSLENSKU HÎNNUÈANNA SEM SÕNIR
VERK SÅN ¹ -AGMA+VIKU

,ILJA 'UNNLAUGSDËTTIR SÕNINGARSTJËRI
-AGMA+VIKU LEIDDI *ËN 3IGURÈSSON Å
ALLAN SANNLEIKA UM HVERNIG BAKA EIGI
VIRKA ELDFJALLAKÎKU

V
c
\
V
\
h

g
=
V
\
V
Y


%
+
"
&% ]h\\cjb
g
j
i
i
{
V[ha


b
j
a
a


V[

gb
!
i
i
Z
h
[V

h

<^aY^gi^a(&#bVZÂV{bZÂVcW^g\Â^gZcYVhi#

j

id[
h
Â
g
d
W
!

eZ\
gd\h

eV

_

c!h
\

\
h
]

h`{
h
e
g
V
ck

ejb
V\`Vj

Z\i=

g^

`jgZn

\{6
a^cYd

V

Hb{g

;{Vca

aVg



 MAÅ  &®345$!'52

www.SAMbio.is

§ 575 8900

Nicole Richie hefur aftur verið
lögð inn til meðferðar vegna eiturlyfjaneyslu sinnar og átröskunar,
að því er blöðin National Enquirer og Star Magazine halda fram.
Talskona stjörnunnar neitar því
að hún hafi verið lögð inn en segir
Richie halda áfram að sækja tíma
hjá sálfræðingi á meðferðarheimili sem hún hefur áður dvalist á
vegna eiturlyfjaneyslu.
Tímaritin segja það vera uppspuni og þau hafi undir höndum
ljósmyndir sem staðfesti að Richie hafi leitað sér hjálpar að nýju
fyrr í þessum mánuði. Mikið álag
er væntanlega á Richie um þessar mundir, því hún á að mæta fyrir
dóm vegna aksturs undir áhrifum
fíkniefna 8. júní næstkomandi.

VIPSALURINN

ER BARA LÚXUS

ER STAÐSETTUR Í SAMBÍÓUNUM ÁLFABAKKA

HÖRKUSPENNANDI MYND BYGGÐ Á SANNSÖGULEGUM ATBURÐUM.

((((
VJV TOPP5.IS
((((
PANAMA.IS
((((
HJ MBL

ÁLFABAKKA
PIRATES CARRIBEAN 3 kl. 2 - 4:30 - 6-8-10-11:30
PIRATES 3 VIP

kl. 1:30 - 4:45 - 8 - 11:10

ZODIAC
THE REAPING

kl. 8 - 9 - 11:30
kl. 5:50 - 10:10

10

16

SPIDER MAN 3

kl. 3 - 6

BLADES OF GLORY

kl. 3:40 - 5:50 - 8 12

ROBINSON FJ... ÍSL TAL kl. 3:50

L

AKUREYRI

KRINGLUNNI

ROBINSON F.. M/- ÍSL TAL kl. 2
MR. BEAN´S HOLIDAY kl. 1:50

10

16

PIRATES OF THE CARIBEAN 3
kl. 2 - 4 - 6:15 - 8 - 10 - 11:10 - 11:30 DIGITAL
GOAL 2
kl. 3:40 - 5:50

10

PIRATES 3

kl 6 -8 - 10- 11:30 10

GOAL 2

kl 6

7

7

DIGITAL-3D

KEFLAVÍK

L
L

PIRATES CARRIBEAN 3 kl. 6 - 8 - 10

10

Nánari upplýsingar á www.SAMbio.is
- bara lúxus

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR
PIRATES 3
SPIDERMAN 3
SEVERANCE
SHOOTER
ÚTI ER ÆVINTÝRI

Ber biblíu
með sér

Richie í meðferð

3µ.).'!4¥-!2 +6)+-9.$!(²3!

kl. 3.15, 6.30 og 10-POWER
kl. 4, 7 og 10
kl. 8
kl. 10
kl. 4 og 6 -450 kr.-

www.laugarasbio.is

10
10
16
16
L

Sími: 553 2075
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2)#()% &92)2 2¡44 .ICOLE 2ICHIE ¹
AÈ M¾TA FYRIR RÁTT Å BYRJUN JÒNÅ &RÁTTIR
HERMA AÈ HÒN HAFI VERIÈ LÎGÈ INN TIL
MEÈFERÈAR
&2¡44!",!¨)¨'%449

Sést hefur til hótelerfingjans Parísar
Hilton á göngu með
eintak af biblíunni,
ásamt sjálfshjálparbókinni The Power
of Now, í höndum
sér, að því er Daily
Mail greinir frá.
Þetta er liður í und- 0!2¥3 (),4/.
irbúningi hennar fyrir fangelsisvistina.
Gárungarnir velta því nú fyrir
sér hvort þetta muni leiða af sér
aukna sölu á bók bókanna, í ljósi
þess að eftir að Victoria Beckham sást lesa bókina Skinny Bitch
margfaldaðist sala hennar.

 %VUKL¾ÈUM ¹ 0RIKINU
Ólafía Kristín Sæmundsdóttir er ein af sextán
nemendum sem útskrifast
frá Ljósmyndaskóla Sissu á
morgun. Útskriftarverkefni
hennar gæti hafa vakið athygli vegfarenda aðfaranótt
mánudags, þegar hún var
við tökur á skemmtistaðnum Prikinu – allsnakin.
„Hugmyndin var sem sagt sú að
vera allsber á skemmtistað að
skemmta mér,“ útskýrði Ólafía,
sem iðulega er kölluð Lóa. Með
henni í för voru vinir og vandamenn sem tóku einnig þátt í verkefninu, en voru alklæddir. „Pælingin var sú að vera ekkert að fela
sig, að sýna hvernig maður er. Það
er svo auðvelt að fela sig á bak við
föt og annað slíkt,“ sagði Lóa, sem
kann eigendum Priksins góðar
þakkir fyrir að hafa lánað henni
húsakynnin.
Í sama anda fótósjoppar
Lóa myndirnar ekki, nokkuð
sem margir hefðu eflaust látið
freistast til að gera. „Mér fannst
ákveðinn húmor felast í því að
vera bara með bumbuna út í loftið og krumpuð á ýmsum stöðum
og svona,“ sagði hún og hló við.
.!+4) ,*«3-9.$!2).. «LAFÅA +RISTÅN 3¾MUNDSDËTTIR FËR ËHEFÈBUNDNAR LEIÈIR Å

LOKAVERKEFNI SÅNU Å ,JËSMYNDASKËLA 3ISSU  MYNDUNUM ER HÒN ALLSNAKIN ¹ SKEMMTI
STAÈNUM 0RIKINU
&2¡44!",!¨)¨!.4/.

¡' %2 %).3 /' ¡' %2 ,ËA VANN ÒT FR¹ ÖEIRRI
HUGMYND AÈ VERA ËFALIN MEÈ ÎLLU ¥ ÖEIM
ANDA FËTËSJOPPAR HÒN MYNDIRNAR EKKI

F.G.G. Fbl.

&2¡44!",!¨)¨«,!&¥! +2)34¥. 3-5.$3$«44)2

„Ég hefði meira að segja viljað sjá meiri krumpur, það liggur
við að ég hefði viljað fótósjoppa
myndirnar í þá áttina,“ bætti hún
við.
Lóa segir það ekki hafa verið
erfitt að tína af sér spjarirnar fyrir framan aðstoðarmannahópinn. „Nei, nei. Maður er bara
eins og maður er,“ sagði hún og
hló. „Maður kynnist nekt líka á
annan hátt í gegnum ljósmyndunina. Brjóst og rassar hætta að
vera eitthvað dónalegt. Við erum
öll svona, svo þetta er ekkert
merkilegt. Maður áttar sig smátt
og smátt á því að nakinn líkami er
bara fallegur,“ sagði Lóa. Sú upp-

götvun tók þó dálítinn tíma. „Fyrst,
þegar við áttum að taka nektarmyndir hvort af öðru í skólanum
var allur bekkurinn í taugaáfalli.
Okkur fannst það alveg hræðilegt.
En svo er hægt að gera svo margt
ótrúlega fallegt úr nöktum líkama,
án þess að það sé eitthvað dónalegt, ef maður á að kalla það það,“
sagði Lóa.
Myndir Lóu og samnemenda
hennar verða sýndar á nemendasýningu
Ljósmyndaskóla
Sissu, sem opnar að Hólmaslóð
6 á morgun klukkan 16. Sýningin
stendur yfir til 3. júní og er öllum
opin.
SUNNA FRETTABLADIDIS

Tónlistarhátíð í Eyjum
SÍMI 564 0000

PIRATES OF THE CARIBBEAN 3
PIRATES OF THE C. 3 LÚXUS
FRACTURE
IT´S A BOY GIRL THING
SPIDERMAN 3
*POWER SÝNING

SÍMI 551 9000

kl. 3 - 5 - 7 - 9 - 11* 10 UNKNOWN
kl. 5 - 9
THE PAINTED VEIL
14 IT´S A BOY GIRL THING
kl. 8 - 10.30
kl. 3.45 - 5.50
SPIDERMAN 3
10
kl. 5 - 8 - 10.50

16

10

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

SÍMI 462 3500

SÍMI 530 1919

UNKNOWN
FRACTURE
THE CONDEMNED
THE LIVES OF OTHERS
SPIDERMAN 3

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

kl. 5.50 - 8 - 10.10
kl. 5.30 - 8 - 10.30
kl. 8 - 10.30
kl. 5.30 - 8 - 10.30
kl. 5.20

MIÐASALA Á

16 IT´S A BOY GIRL THING
14 FRACTURE
16 SPIDERMAN 3
16
10

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

14
10

„Það eru þrjátíu og átta hljómsveitir að spila
um helgina á þremur stöðum í bænum,“ segir
Védís Guðmundsdóttir, einn skipuleggjenda
tónlistarhátíðarinnar Eyjafest sem verður haldin í Vestmannaeyjum nú um hvítasunnuhelgina. „Hátíðin var haldin í fyrsta
skipti í fyrra. Við ætluðum ekkert endilega
að hafa þetta árlegan viðburð en ákváðum
fyrir svona sex vikum að gera þetta aftur,
af fullum krafti og það hefur gengið mjög
vel að skipuleggja þetta.“
Fjölmargar hljómsveitir spila á hátíðinni í ár. Má þar helst nefna Leaves,
Brain Police, Wulfgang og I Adapt. Einnig spilar Foreign Monkeys, sigurvegari
Músíktilrauna í fyrra, og margar sveitir
sem hafa verið ofarlega í keppninni síðustu ár. Andrea Jónsdóttir útvarpskona
mætir svo til að snúa plötum.

„Það er alveg tilvalið að halda svona
hátíð hér, það langar svo marga að
fara til Eyja. Það hefur samt aldrei
verið gert fyrir utan verslunarmannahelgina. Það er mjög mikil
gróska í tónlistarlífinu hér í Vestmannaeyjum og vel hægt að halda
svona hátíð hér.“
Tónleikarnir eru í kvöld og svo
frá klukkan 13 á morgun og fram
eftir nóttu.
JAR

4«.,)34!2(4¥¨ 5- (%,').!

6ÁDÅS 'UÈMUNDSDËTTIR ER EIN
SKIPULEGGJENDA %YJAFEST SEM
HALDIN VERÈUR Å 6ESTMANNAEYJ
UM UM HELGINA
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Bretar ósáttir við Hvaladráp
„Það yrði aldrei samþykkt, ekki
séns,“ segir Frosti Logason, gítarleikari Mínuss. Tvö útgáfufyrirtæki í Bretlandi sem Mínus er í
viðræðum við hafa óskað eftir því
að sveitin breyti nafninu á nýjustu plötu sinni The Great Northern Whalekill. Hafa fyrirtækin
áhyggjur af því að boðskapurinn
í titlinum misskiljist, enda Bretar miklir hvalavinir. Ekki er langt
síðan útgáfu fyrstu plötu stúlknasveitarinnar Nylon var frestað þar
í landi og kenndu þar margir hvalveiðum Íslendinga um.
„Það samræmist ekki okkar
skoðunum að leyfa útgáfufyrirtækjum að breyta einhverju
svona. Ein okkar versta eftirsjá er
að hafa leyft Sony í Bretlandi að
breyta síðasta „coverinu“ okkar.

Skjaldborg fer í gang

Það eru ein mistök sem við höfum
gert og munum aldrei gera aftur,“
segir Frosti.
Hann vill ekkert gefa upp um
ástæðuna fyrir titli plötunnar. „Við viljum að fólk myndi sér
skoðun um það upp á eigin spýtur. Það er ýmislegt hægt að lesa
úr þessu. Þetta er margþætt og
snertir á málum sem eru svolítið
alvarleg. Við gerðum okkur grein
fyrir því að þetta væri titill sem
gæti stuðað einhverja en við erum
samt ekki að taka neina afstöðu
með honum.“
FB

Heimildamyndahátíðin Skjaldborg 07 hefst í
dag með pomp og prakt á Patreksfirði. Hátíðin
verður sett í kvöld en kvikmyndasýningarnar
fara fram á morgun og sunnudag.
Auk sýninga verða pallborðsumræður um íslenska heimildamyndagerð og spjall við leikstjóra fyrir og eftir sýningar á völdum myndum.
Á dagskrá eru tuttugu og sjö íslenskar heimildamyndir. Meðal myndanna eru Syndir feðranna eftir Bergstein Björgúlfsson um upptökuheimilið á Breiðavík, Hugleikir, mynd um
hlutverkaleiki eftir Hugleik Dagsson og heimildarmynd um hljómleikaferð Sigur Rósar um
Evrópu.
Heiðursgestur Skjaldborgar 2007 verður Þorsteinn Jónsson og sex myndir hans frá áttunda
áratugnum verða sýndar á hátíðinni. Nánari
upplýsingar um hátíðina eru á heimasíðu hátíðarinnar, Skjaldborgfilmfest.com.

-¥.53

+EMUR EKKI TIL GREINA AÈ
BREYTA NAFNI NÕJU PLÎTUNNAR

JAR

 -9.$  (4¥¨)..)

(UGLEIKUR $AGSON ER
EINN ÖEIRRA SEM ERU MEÈ
MYND ¹ HEIMILDAMYNDA
H¹TÅÈINNI 3KJALDBORG


&2¡44)2 !& &«,+)
"ONDLEIKARINN $ANIEL #RAIG ¹ Å
MIKLUM VANDR¾ÈUM MEÈ AÈ VIÈ
HALDA ÖEIM LÅKAMSVEXTI
SEM HANN VAR MEÈ
ÖEGAR #ASINO 2OYALE
VAR TEKIN UPP (ANN
VIÈURKENNIR AÈ
HAFA SLAKAÈ ¹
OG NOTIÈ LÅFSINS
¶ESS SJ¹IST NÒ
MERKI b¡G ER AÈ
VÅSU AÈ KOM
AST AFTUR Å FORM m
SEGIR #RAIG SEM ÖË
ÖARF AÈ HERÈA RËÈ
URINN ENDA HEFJAST TÎKUR ¹ N¾STU
"OND MYND Å JANÒAR ¹ N¾STA ¹RI

Skoppa og Skrítla
loksins á geisladisk!

¶AÈ ERU FLEIRI EN #RAIG
SEM HAFA ¹TT Å VAND
R¾ÈUM MEÈ VIGT
INA ¶AÈ ¹ LÅKA VIÈ
UM FYRRUM OFUR
FYRIRS¾TUNA 4YRU
"ANKS (ÒN
HEFUR NÒ LOSAÈ
SIG VIÈ UM  KÅLË
EFTIR AÈ MYNDIR BIRT
UST AF HENNI Å VETUR
Å BAÈFÎTUM ÖAR SEM
HÒN LEIT EKKI VEL ÒT 4YRA
TËK MYNDBIRTINGUNA SVO
N¾RRI SÁR AÈ HÒN FËR AÈ
GR¹TA Å BANDARÅSKUM
SPJALLÖ¾TTI %N NÒ HEFUR
HÒN N¹È SÁR AÈ NÕJU

*OHNNY $EPP VILL EKKI KVEÈJA *ACK
3PARROW PERSËNU SÅNA Å 0IRAT
ES OF THE #ARIBBEAN FYRIR FULLT OG
ALLT ¶RIÈJA MYNDIN HEFUR NÒ
VERIÈ FRUMSÕND OG TIL
KYNNT HEFUR VERIÈ AÈ
HÒN VERÈI SÒ SÅÈASTA
$EPP ER AFTUR ¹ MËTI
SPENNTUR FYRIR ÖVÅ
AÈ GERA FLEIRI
MYNDIR b-ÁR
HEFUR ALDREI
FUNDIST EINS OG
ÁG SÁ BÒINN
MEÈ PERSËNU
MÅNA !F HVERJU
¾TTUM VIÈ
EKKI AÈ GERA Ö¹
FJËRÈU EÈA JAFN
VEL Ö¹ FIMMTU %F
MÁR YRÈI BOÈIÈ AÈ GERA FLEIRI MYND
IR OG HANDRIT OG ANNAÈ V¾RI Å LAGI
MYNDI ÁG ALLA VEGA ÅHUGA ÖAÈ AL
VARLEGAm

,EIKKONAN !NGELINA *OLIE FËR
AÈ GR¹TA ÖEGAR HÒN R¾DDI FR¹
FALL MËÈUR SINNAR Å SJËNVARPSÖ¾TTI
!NGELINA SAGÈI AÈ ÖAÈ ¹FALL HEFÈI
GERT ERFITT ¹R SITT ENN ERFIÈARA *OLIE
SEM ER  ¹RS OG K¾RASTINN "RAD
0ITT VORU STÎDD Å ,OS !NGELES ÖEGAR
MAMMA HENNAR -ARCHELINE
"ERTRAND LÁST AF VÎLDUM KRABBA
MEINS  ¹RA AÈ ALDRI b¶ETTA HEFUR
VERIÈ ERFITT ¹R OG MAMMA DË OF
UNG ¡G ER ÖË FEGIN ÖVÅ
AÈ HÒN ER LAUS VIÈ
ÖJ¹NINGAR SÅNAR m
SEGIR !NGEL
INA SEM HEFUR
¹KVEÈIÈ AÈ TAKA
SÁR ¹RSFRÅ FR¹
KVIKMYNDALEIK
TIL AÈ SINNA
FJËRUM
BÎRNUM
SÅNUM

AÐEINS

KR.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rigningarlagið
Fagur fiskur í sjó
Fiskalagið
Klói kattarskrækur
A og B
Signir sól

7. Alli, Palli og Erlingur
8. Krummi krúnkar úti
9. Fingranöfnin
10. Ding dong
11. Búddi fór í bæinn
12. Dúkkan hennar Dóru

1.799

13. Tröllalagið
14. Leikhúslagið
15. Hljóðfæralagið
16. Ugla sat á kvisti
17. Bíldruslan

Einnig fáanlegt
Skoppa og skrítla 1
og skoppa og skrítla 2 á DVD skyldueign fyrir alla fjölskylduna!

AÐEINS
AÐEINS

KR.

1.999

KR.

1.999
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 (REIÈAR ,EVÕ ¹FRAM ¹ !KUREYRI
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,ANDSLIÈSMARKVÎRÈURINN (REIÈAR ,EVÕ 'UÈMUNDSSON
HEFUR FRAMLENGT SAMNING SINN VIÈ HANDBOLTAFÁLAGIÈ
!KUREYRI UM ÖRJÒ ¹R 3AMNINGURINN ER MEÈ
UPPSAGNAR¹KV¾ÈI EFTIR TVÎ ¹R &R¹ ÖESSI ER GREINT ¹
HEIMASÅÈU FÁLAGSINS Å G¾R &RAM KEMUR Å TILKYNNINGUNNI
AÈ ERLEND FÁLÎG HAFI BORIÈ VÅURNAR
Å LANDSLIÈSMARKVÎRÈINN EN HANN
¹KVAÈ AÈ VERA ¹FRAM ¹ !KUREYRI
¶ETTA ERU FR¹B¾RAR FRÁTTIR FYRIR
NORÈANMENN SEM HAFA VERIÈ AÈ
LANDA SAMNINGUM VIÈ SÅNA BESTU
MENN UNDANFARNA DAGA OG ¾TLA
SÁR AUGLJËSLEGA STËRA HLUTI ¹ N¾STU
LEIKTÅÈ ENDA GEKK SÅÈASTI VETUR
EKKI SEM SKYLDI HJ¹ LIÈINU

Logi vill vera áfram í spænska boltanum

SPORT FRETTABLADIDIS

+ÎRFUBOLTALANDSLIÈSMAÈURINN ,OGI 'UNNARS
SON ER EINS OG STENDUR SAMNINGSLAUS (ANN
LÁK SÅÈAST MEÈ SP¾NSKA  DEILDARLIÈINU
&ARHO 'IJON ¹ 3P¹NI EN LIÈIÈ FÁLL ËV¾NT ÒR
DEILDINNI NÒ Å VOR
b3TRAX EFTIR AÈ TÅMABILINU LAUK SÎGÈU ÖEIR
VIÈ MIG AÈ ÖEIR VILDU HALDA MÁR m SAGÈI ,OGI
VIÈ &RÁTTABLAÈIÈ Å G¾R (ANN VAR Ö¹ ENN ¹
3P¹NI EN HANN KEMUR HINGAÈ TIL LANDS ¹
MORGUN ÖAR SEM HANN MUN ¾FA MEÈ LANDS
LIÈINU SEM ER ¹ LEIÈ ¹ 3M¹ÖJËÈALEIKANA Å
-ËNAKË
b¡G VAR MJÎG SPENNTUR FYRIR ÖVÅ AÈ VERA
¹FRAM Å 'IJON EN SVO TÎPUÈUM VIÈ SÅÈASTA
LEIKNUM AFAR ËV¾NT OG FÁLLUM ÒR DEILDINNI m
SAGÈI ,OGI 'IJON LÁK Å VETUR Å N¾STEFSTU DEILD
¹ 3P¹NI SEM ,OGI SEGIR VERA AFAR STERKA DEILD
b¡G LÁK Å ÖÕSKU ÒRVALSDEILDINNI OG TEL AÈ
N¾STEFSTA DEILD ¹ 3P¹NI SÁ STERKARI EN HÒN

+ÎRFUBOLTINN ER ÖAÈ GËÈUR ¹ 3P¹NI AÈ N¾ST
EFSTA DEILDIN HÁR ER SAMT EIN AF ÖEIM FIMM
STERKUSTU Å %VRËPUm
(ANN SEGIR AÈ ¹HUGI HANS LIGGI ¹ 3P¹NI
¶AR VILJI HANN SPILA ¹ N¾STA TÅMABILI b¶AÈ
ERU NOKKRIR MÎGULEIKAR Å STÎÈUNNI -ÁR LÅST Å
SJ¹LFU SÁR EKKERT ÖAÈ ILLA ¹ AÈ SPILA Å  DEILD
INNI MEÈ 'IJON EN ÁG VEIT AF ¹HUGA ANNARRA
LIÈA Å  DEILDINNI ¡G BÕST VIÈ ÖVÅ AÈ F¹ TILBOÈ
FR¹ 'IJON ¹ N¾STU TVEIMUR VIKUM OG ¾TLA
SVO AÈ SJ¹ TIL HVAÈA MÎGULEIKA ÁG HEF Å STÎÈ
UNNIm
¶AR FYRIR UTAN ER EKKI ENN KOMIÈ ¹ HREINT
HVERSU MÎRG LIÈ SPILI Å  DEILDINNI ¹ N¾STA
TÅMABILI OG G¾TI FARIÈ SVO AÈ FJÎLGAÈ VERÈI Å
DEILDINNI ¶AÈ MYNDI ÖÕÈA AÈ 'IJON HÁLDI
S¾TI SÅNU Å SP¾NSKU  DEILDINNI
b¶AÈ YRÈI AUÈVITAÈ FR¹B¾RT FYRIR MIG ¶AÈ
ER VONANDI AÈ ÖETTA KOMI ALLT Å LJËS ¹ N¾STU

VIKUM ÖË AÈ
ÖETTA G¾TI JAFNVEL
EKKI ORÈIÈ KL¹RT
FYRR EN Å JÒLÅm
,OGI LÁK
ST¾RSTAN HLUTA
TÅMABILSINS Å
&INNLANDI MEÈ
4O0O (ELSINKI ¶AR
STËÈ HANN SIG VEL
OG VAR STRAX ORÈINN
EINN AF BESTU LEIK
MÎNNUM LIÈSINS

(ERMANN TIL 0ORTSMOUTH
Landsliðsmaðurinn Hermann Hreiðarsson hefur ákveðið að ganga í raðir enska
úrvalsdeildarfélagsins Portsmouth en hann var laus allra mála hjá Charlton þar
sem það féll. Hermann skrifaði undir samning í gærkvöldi.
/7%.  ¾FINGU ENSKA " LANDSLIÈSINS
MEÈ !LAN 3MITH
./2$)# 0(/4/3'%449

" LANDSLIÈ %NGLANDS

Owen snýr aftur í landsliðið
&«4"/,4) Michael Owen verður í

byrjunarliði enska B-landsliðsins
sem mætir Albaníu á Turf Moor,
heimavelli Burnley, í dag. Þetta
er í fyrsta sinn sem hann spilar
með landsliðinu síðan hann sleit
krossbönd í hné á HM í Þýskalandi síðasta sumar.
Ef hann kemst klakklaust í
gegnum leikinn kemur til greina
að hann spili með aðalliði Englands gegn Eistlandi í undankeppni EM 2008 í næsta mánuði.
Owen verður í framlínunni með
Alan Smith í dag.
ES¹

!RJEN 2OBBEN

Gæti enn farið
til Bayern
&«4"/,4) Faðir Arjen Robben

sagði við þýska dagblaðið Bild
í gær, að svo gæti enn farið að
sonur sinn gengi til liðs við Bayern München. Degi áður sagði
Robben eldri, að leikmaðurinn
myndi skrifa undir nýjan samning hjá Chelsea.
„Við höllumst enn að því að
semja við Chelsea en erum þó
ekki enn sammála um öll smáatriði,“ sagði Robben eldri.
ES¹

'ATTUSO STENDUR VIÈ SITT

Gattuso verður
ljóshærður
&«4"/,4) „Ég verð ljóshærður

maður,“ sagði Gennaro Gattuso
við Gazzetta dello Sport eftir
sigur AC Milan á Liverpool í úrslitum Meistaradeildar Evrópu.
„Ég gerði veðmál um að ég myndi
lita hárið mitt ljóst ef við myndum vinna Meistaradeildina. En
það verður að fá að bíða aðeins,“
sagði hinn dökk- og stutthærði
Gattuso.
ES¹

*ULIO "APTISTA FER FR¹ !RSENAL

Stóð ekki undir
væntingum
&«4"/,4) Arsenal ætlar ekki að

nýta sér forkaupsréttinn á Julio
Baptista sem hefur verið í láni frá
Real Madrid á tímabilinu. Baptista skoraði tíu mörk í 35 leikjum en þar af komu aðeins þrjú í
24 leikjum í úrvalsdeildinni. Jose
Antonio Reyes er í láni hjá Real
í staðinn en ákvörðun um framtíð hans hefur ekki verið tekin
þar sem tímabilinu á Spáni er enn
ekki lokið.
HÖH

Hermann Hreiðarsson
gekk í gærkvöld frá tveggja ára
samningi við enska úrvalsdeildarliðið Portsmouth. Hermann
gekkst undir læknisskoðun í gær
sem hann stóðst og skrifaði undir
samninginn að henni lokinni.
Fréttablaðið náði tali af Ólafi
Garðarssyni, umboðsmanni Hermanns, rétt áður en blaðið fór í
prentun og staðfesti hann þetta.
Aðspurður sagði Ólafur að Hermanni hefðu staðið margir aðrir
kostir til boða en hann hefði langað til að spila undir stjórn Harry
Redknapp hjá Portsmouth.
„Redknapp hefur lengi verið
hrifinn af Hermanni og reyndi
mikið að fá hann til sín fyrir fjórum árum þegar Hermann fór til
Charlton,“ segir Ólafur. Hann vildi
ekki ræða innihald samningsins
en lét þess þó getið að Hermann
fengi fín laun.
Í fyrra birtust fréttir af því að
Hermann fengi 330 milljónir í árslaun frá Charlton og má búast við
að laun hans lækki í það minnsta
ekki hjá Portsmouth.
„Ástæðan fyrir því að ég samdi
við Portsmouth er sú að Redknapp
var mjög ágengur. Mér líst vel á
hann sem þjálfara og ber virðingu
fyrir honum. Það er frábært að fá
tækifæri til að vinna með honum.
Það eru stórir hlutir að gerast hjá
Portsmouth og raunhæft að stefna
á Evrópusæti,“ sagði Hermann
kampakátur við Fréttablaðið í
gærkvöldi. Er þetta hans síðasti
stóri samningur? „Ég lít ekki svo á
málið. Ég tek bara eitt ár í einu. Ef
ég held heilsu og hef áfram gaman
af þessu er aldrei að vita hvað ég
held lengi áfram.“
Hermann verður 35 ára þegar
nýi samningurinn rennur út vorið

&«4"/,4)

!,&2%¨ 3AFNAR SÅNUM MÎNNUM SAMAN Å
4ÁKKLANDI Å BYRJUN JÒNÅ &2¡44!",!¨)¨0*%452

+ARLALANDSLIÈIÈ Å HANDBOLTA

Alfreð velur
Serbíufarana

%.. %).. &!.'!34!¨52).. (ERMANN (REIÈARSSON HAFÈI VISTASKIPTI ENN EINA

FERÈINA Å G¾R ÖEGAR HANN SAMDI VIÈ 0ORTSMOUTH

2009, en Ólafur sagðist ekkert geta
sagt til um hvort Hermann myndi
halda heim á leið þá. „Það skiptir auðvitað máli hvort hann verður heill og hvernig honum gengur.
Annars þýðir ekkert að hugsa um
það núna,” segir Ólafur.
Ljóst er að Portsmouth ætlar
sér stóra hluti á komandi tímabili
en liðið hafnaði í 9. sæti á nýliðnu
tímabili. Franski varnarmaðurinn
Sylvain Distin gekk í raðir liðsins í

&2¡44!",!¨)¨'%449 )-!'%3

vikunni og von er á fleiri sterkum
leikmönnum. Hermann, sem lék
32 leiki með Charlton í ensku úrvalsdeildinni á nýafstöðnu , hefur
leikið í Englandi undanfarin tíu
keppnistímabil.
Hann nýtur þessa vafasama
heiðurs að hafa fallið fjórum sinnum úr ensku úrvalsdeildinni, fyrst
með Crystal Palace, síðan Wimbledon, Ipswich og loks með Charlton nú í vor.
OSKAR FRETTABLADIDIS

"ANDARÅSKI BAKVÎRÈURINN *USTIN 3HOUSE VERÈUR ¹FRAM MEÈ 3N¾FELLI Å VETUR

Sama lið í Hólminum í fyrsta skipti
+®2&5"/,4) Bandaríski bakvörður-

inn Justin Shouse mun spila áfram
með Snæfelli í Iceland Express
deild karla í körfubolta og verður
því óbreytt lið í Hólminum sem er
sögulegt fyrir vestan.
„Við erum búnir að gera munnlegt samkomulag við hann um að
hann framlengi við okkur,“ sagði
Daði Sigþórsson, formaður Körfuknattleiksdeildar í samtali við
Fréttablaðið í gær.
Shouse var með 17,8 stig, 5,5
stoðsendingar og 2,9 stolna bolta
að meðaltali í deildarkeppninni
síðasta vetur en skoraði 16,1 stig
og gaf 7,1 stoðsendingu í leik í úrslitakeppninni, þar sem Snæfell
tapaði í oddaleik í undanúrslitum
fyrir þá verðandi Íslandsmeisturum KR-inga.
Snæfellingar sjá á eftir Martin
Thuesen sem hefur gert samning
við sitt gamla félag Bakken Bears.
Það er ekki stefnan að fylla í hans
skarð.
„Við erum ekki að leita að nýjum

leikmanni en við gætum tekið inn
mann ef hann dettur upp í hendurnar á okkur. Við erum með þrælsterkan hóp þó að við myndum ekki
bæta við okkur manni. Við spiluðum 90% af tímabilinu í fyrra með
þetta lið og stóðum okkur ágætlega,“ segir Daði sem er spenntur fyrir því hvernig Snæfellsliðið
kemur til leiks í haust.
„Það hefur aldrei gerst hér í
Hólminum að við höfum haldið óbreyttu liði. Við höfum alltaf verið á byrjendareit á haustin. Liðið er á fullu í lyftingum og
látum núna. Það hlakka allir mikið
til næsta veturs og sjá hverju
sumaræfingarnar skila sér því við
höfðum aldrei áður haft tækifæri
til að nota sumarið,“ sagði Daði að
lokum.
ËËJ

+%-52 !&452 *USTIN 3HOUSE STËÈ

SIG VEL MEÈ 3N¾FELLI ¹ SÅÈASTA
TÅMABILI
&2¡44!",!¨)¨(%)¨!

(!.$"/,4) Alfreð Gíslason hefur
tilkynnt þá sautján leikmenn sem
hann hyggst nota í umspilsleikjunum tveimur gegn Serbum í
júnímánuði. Það er mikið í húfi
fyrir þjóðirnar - sæti á Evrópumótinu í Noregi á næsta ári. Fátt
kemur á óvart í hópnum sem
kemur saman 4. júní í Tékklandi.
Þar verða leiknir tveir leikir
við heimamenn, 5. og 6. júní, áður
en haldið verður til Serbíu þar
sem fyrri leikurinn fer fram laugardaginn 9. júní. Síðari leikurinn
fer svo fram á þjóðhátíðardaginn
sjálfan, 17. júní.
HÖH
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%- 5 KVENNA HÁR ¹ LANDI

Gríðarsterkur
íslenskur riðill
&«4"/,4) Í gær var dregið í riðla-

keppni úrslitakeppni landsliða
nítján ára og yngri, sem fer fram
hér í sumar.
Það verður erfitt verkefni sem
bíður íslensku stúlknanna því
þær drógust í riðil með Noregi,
Danmörku og Svíþjóð.
Í hinum riðlinum eru lið Póllands, Englands, Spánar og
Frakklands.
Norðmenn verða fyrstu andstæðingar Íslands en keppnin
hefst 18. júlí.
ES¹
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6ÅKINGUR
6ÅKINGSVÎLLUR ¹HORF 

&YLKIR
*ËHANNES 6ALGEIRSSON 

Íslandsmeistarar FH sýndu mátt sinn og megin gegn nýliðum HK á Kaplakrikavelli í gær og unnu öruggan
sigur, 4-0. Gestirnir úr Kópavogi voru hreinlega jarðaðir í síðari hálfleik er FH fór á kostum.
&«4"/,4) FH vann sinn þriðja leik
í röð á Íslandsmótinu með góðum
4-0 sigri á HK. Heimamenn voru
með mikla yfirburði í leiknum, á
öllum sviðum knattspyrnunnar.
FH byrjaði leikinn með besta
móti. Eftir aðeins þriggja mínútna
leik fékk Matthías Guðmundsson
sendingu frá miðjum vellinum og
tók á sprettinn. Hann stakk varnarmenn HK af og skilaði boltanum
örugglega í netið. Þetta var einnig
fyrsta markið sem HK fær á sig í
efstu deild.
Heimamenn héldu áfram að
keyra upp hraðann og freistuðu
þess að rúlla einfaldlega yfir gestina á upphafsmínútunum. En HKmenn létu ekki segjast og héldu
ró sinni. Þeir áttu meira að segja
stöku sókn sem voru líklegar til að
skapa hættu við mark FH.
Arnar Gunnlaugsson fékk svo
frábært tækifæri til að koma FH
tveimur mörkum yfir á 31. mínútu.
Hann fékk boltann á besta stað,
í miðjum teignum, frá Tryggva
Guðmundssyni en skot hans var
slakt og Gunnleifur varði vel.
Leikurinn róaðist eftir þetta en
FH byrjaði aftur af krafti í seinni
hálfleik. Þeir skoruðu sitt annað
mark aftur eftir þriggja mínútna
leik en í þetta sinn var Tryggvi að
verki.
Arnar fékk boltann og keyrði
á vörn HK. Ásgrímur Albertsson
var svo óheppinn að detta og Gunnleifur missti jafnvægið í kjölfarið.
Arnar kom svo boltanum fyrir þar
sem Tryggvi ýtti honum í markið.
HK fékk svo gott færi á 60. mínútu er boltinn barst til Jóns Þorgríms sem var einn og óvaldaður
í teignum. Guðmundur Sævarsson
náði þó að komast í veg fyrir skot

¥ 345¨) &( INGARNIR 4RYGGVI 'UÈMUNDSSON OG !RNAR 'UNNLAUGSSON FËRU ¹ KOSTUM Å G¾R OG SJ¹ST HÁR FAGNA EINU MARKI (AFNFIRÈINGA

Å G¾R 'UNNLEIFUR MARKVÎRÈUR (+ ER EKKI EINS K¹TUR

hans á síðustu stundu.
Arnar rak svo smiðshöggið á 80.
mínútu er hann fékk boltann frá
Davíð Þór eftir góðan sprett Guðmundar.
Hann skilaði boltanum í markið
og það gerði einnig Tryggvi tveimur mínútum síðar. Hann skrúfaði
boltann í netið frá vítateigslín-

unni, hreinlega óverjandi.
FH sýndi mikla skynsemi og yfirvegun í sínum leik, sérstaklega
í síðari hálfleik. Þeir forðuðust
að sækja hratt, léku boltanum vel
á milli sín og byggðu upp góðar
sóknir. Það skilaði sér með tveimur góðum mörkum undir lok leiksins. Varnarleikur FH var einnig

&2¡44!",!¨)¨6!,,)

gríðarlega sterkur.
HK-ingar
mættu
ofjörlum
sínum, það var greinilegt. Þeir
gerðu vel í upphafi leiks en eftir
því sem á leið og þeir þreyttust
dró verulega úr sóknarkrafti liðsins. Vörnin var einnig óstyrk, sérstaklega í síðari hálfleik.
EIRIKUR FRETTABLADIDIS

  6ALUR &ANNAR 'ÅSLASON 

!ÈST¾ÈUR VORU VART BOÈLEGAR ÖEGAR &YLKIR SËTTI 6ÅKINGA HEIM Å &OSSVOGINN
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Baráttusigur hjá Fylkismönnum í Víkinni
&«4"/,4) Fylkir vann baráttusigur

á Víkingum, 1-0, á Víkingsvelli í
gær við vart boðlegar aðstæður.
Fjögurra stiga hiti og þúfóttur og
gulur völlurinn.
Fylkismenn sóttu með strekkingsvind í bakið í fyrri hálfleik
en langar sendingar þeirra fram
völlinn voru ekki líklegar til árangurs. Gestirnir ógnuðu marki
Víkinga með langskotum í fyrri
hálfleik og náðu þeir ekki að nýta
sér meðvindinn að neinu viti.
Fjölmargir áhorfendur á Víkingsvellinum þurftu að bíða þar
til á 21. mínútu eftir fyrsta færinu. Magnús Magnússon, mark-

vörður Víkinga, varði þá góða
aukaspyrnu Peter Gravesen af
20 metra færi í horn. Víkingar
reyndu að láta boltann ganga
eftir jörðinni þrátt fyrir mishæðótt grasið og áttu þeir í miklum
erfiðleikum með að finna göt á
vörn Fylkis.
Seinni hálfleikur hófst með
látum. David Hannah skallaði í
stöng á marki Víkinga eftir góða
aukaspyrnu Gravesen frá hægri.
Víkingar hreinsuðu í kjölfarið í
burtu frá marki sínu og brunuðu
í sókn. Upp úr henni fékk Jökull
Elísarbetarson boltann rétt fyrir
utan vítateig en skot hans fór rétt

yfir mark Fylkis.
Sóknartilburðir liðanna í seinni
hálfleik voru betri en í fyrri hálfleik og á 66. mínútu brutu Fylkismenn ísinn. Halldór Hilmisson átti góða fyrirgjöf frá vinstri
beint á kollinn á Val Fannari
Gíslasyni sem skallaði boltann í
netið frá markteignum.
Litlu mátti muna að Víkingar
jöfnuðu úr síðustu spyrnu leiksins
þegar Fjalar Þorgeirsson varði
frábært skot Gunnars Kristjánssonar beint úr aukaspyrnu
í stöngina og þaðan í horn. Ekki
gafst tími til að taka hornið og 1-0
sigur Fylkis því staðreynd.

Valur Fannar Gíslason átti
fínan leik í baráttunni á miðjunni
hjá Fylki auk þess að skora sigurmarkið.
„Það er lítið hægt að gera við
þessar aðstæður en að berjast.
Veðurfarið á Íslandi er ekki boðlegt og eru vellirnir eftir því. Það
er ekki hægt að spila eftir jörðinni því maður veit ekkert hvert
boltinn fer á þýfóttum vellinum.
Annars er stígandi í þessu hjá
okkur. Við leggjum upp með að
halda hreinu og það hefur gengið
í tveimur leikjum af þrem,“ sagði
glaðbeittur Valur Fannar í leikslok.
GMI

¥! OG &RAM SKIPTU STIGUNUM ¹ MILLI SÅN Å MIKLUM ROKLEIK ¹ !KRANESI Å G¾R

Framarar vöknuðu í síðari hálfleik
&«4"/,4) ÍA og Fram skildu jöfn,

2-2, á Akranesvelli í gær. Vindurinn á Akranesi gerði báðum liðum
erfitt fyrir og háloftaspyrnurnar
sem bæði lið reyndu skiluðu engu.
Fátt var um fína drætti til að byrja
með en Skagamenn fengu besta
færi fyrri hálfleiks eftir glæsilega sókn þar sem Framarar náðu
að bjarga í horn á síðustu stundu.
Upp úr henni komst ÍA yfir
þegar Árni Thor Guðmundsson
ýtti boltanum yfir línuna af stuttu
færi eftir að Hannes Þ. Halldórsson markmaður hafði slegið hornið út. Framarar fengu nokkur færi
sem þeim tókst ekki að nýta en
knattspyrna liðanna var ekkert
augnayndi.
Það blésu ferskir vindar um
lið Fram eftir tvöfalda skiptingu
í hálfleik og blásið var til sóknar
af hálfu Safamýrarpilta. Þeir uppskáru jöfnunarmark eftir fáránleg mistök af hálfu Skagamanna
þegar slök sending þeirra rataði
ekki alla leið til Páls Gísla markmanns sem kominn var í lautarferð langleiðina niður á Langasand
og eftir sendingu frá Reto renndi
Jónas Grani boltanum í markið.

%++%24 '%&)¨ %&4)2 RNI 4HOR 'UÈMUNDSSON VARNARMAÈUR ¥! SKALLAR HÁR BOLTANN Å
ÖVÎGUNNI UPPI ¹ 3KAGA Å G¾R
&2¡44!",!¨)¨%)2¥+52

Guðjón Þórðarson gerði tvær
breytingar á liði ÍA og eftir að
hafa verið inni á vellinum í rúma
mínútu skoraði varamaðurinn
Gísli Freyr Brynjarsson þegar
Hannes missti skot hans klaufalega inn. Framarar bættu enn í
sóknina og eftir harða skothríð að
marki Skagamanna náðu þeir að
jafna þegar Ingvar Ólason skoraði
með fínu skoti og 2-2 jafntefli niðurstaðan.

„Ég er sáttur við eitt stig en mig
langaði í þau öll þrjú. Við reyndum að vekja menn í hálfleiknum
og það veitti ekki af. Menn voru
steinsofandi allan fyrri hálfleikinn. Skagamenn voru bara miklu
grimmari en við. Það var allt
önnur barátta í seinni hálfleik og
við sýndum mikinn karakter í að
koma til baka aftur,“ sagði Ólafur
Þórðarson, þjálfari Fram.
HÖH
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(ELGI SÎKKTI +2 INGUM
Endurkoma Rúnars Kristinssonar breytti engu fyrir KR-liðið í gær sem tapaði
gegn Val, 2-1. Helgi Sigurðsson sá um að sökkva KR-liðinu að þessu sinni.

-!¨52 ,%)+3).3 -ARKO +OITILAINEN ¹TTI GËÈAN LEIK FYRIR +EFLVÅKINGA Å G¾R OG JAFNAÈI
MEÈAL ANNARS METIN   MEÈ MARKI ÒR AUKASPYRNU
&2¡44!",!¨)¨$!.¥%,

«DÕR MÎRK KOSTUÈU "LIKA SIGUR GEGN +EFLAVÅK

Blikar enn án sigurs
&«4"/,4) Breiðablik og Keflavík

gerðu 2-2 jafntefli í Kópavoginum
í gær í fjörugum leik.
Blikar byrjuðu leikinn af miklum krafti og komust verðskuldað yfir á 9. mínútu. Boltinn barst
þá til Kristjáns Óla Sigurðssonar
eftir að Nenad Zivanovic og Olgeir
Sigurgeirsson höfðu betur í baráttu um boltann við varnarmenn
Keflavíkur. Kristján Óli skaut
viðstöðulausu skoti fyrir utan
teig sem söng í netinu, óverjandi
fyrir Ómar Jóhannsson, markvörð
Keflavíkur.
Á 35. mínútu komst Keflavík nálægt því að jafna er Branislav Milicevic þrumaði knettinum í þverslána af vinstri kantinum með utanfótarskoti.
Meiri ró færðist yfir leikmenn
eftir þetta og héldu Blikar eins
marks forskoti í hálfleik.
Lið Keflavíkur kom grimmt til
leiks í síðari hálfleik og ógnaði
marki Blika í tvígang á upphafsmínútum hálfleiksins.
Á 68. mínútu dró svo til tíðinda. Blikar fengu þá ódýra vítaspyrnu eftir að Steinþór féll fimlega í teignum, að því er virtist
útaf engu. Arnar Grétarsson tók
spyrnuna en Ómar Jóhannsson
varði skot hans.
En leikmenn Keflavíkur hættu
ekki. Marco Kotilainen tók aukaspyrnu á 76. mínútu rétt fyrir utan
teig. Boltinn fór beint á mitt markið en fyrir kjánalegan misskilning Hjörvars og Kristjáns Óla fór
boltinn í netið, þrátt fyrir að skotið virtist hættulítið. Skömmu síðar
bjargaði Hjörvar Blikum með því
að verja í tvígang frábærlega,
fyrst skot Þórarins Kristjánssonar og svo skalla Baldurs.
Þrátt fyrir þunga sókn Keflavíkur, komust baráttuglaðir Blikar yfir með góðu marki Magnúsar

Páls Gunnarssonar. Hann skallaði
knöttinn fallega neðst í markhornið eftir góða sendingu frá Arnóri
Sveini Gunnarssyni.
Keflavík sneri vörn í sókn og
jafnaði leikinn eftir nær samfellda sóknarlotu í fimm mínútur.
Guðjóni Árna Antoníussyni tókst
þá að stýra boltanum með hælnum
í markhornið, laust skot sem var
lengi á leiðinni í netið án þess að
nokkur kæmi vörnum við. Þar við
sat þrátt fyrir mikla baráttu leikmanna beggja liða fram á síðustu
mínútu.
MH
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+RISTINN *AKOBSSON 

færi. Teitur Þórðarson átti hins
vegar ás uppi í erminni í nýjasta
leikmanni í vesturbænum. Rúnar
Kristinsson kom inn á í hálfleik og
tók stöðu Péturs Marteinssonar
aftarlega á miðjunni en þess í stað
fór Pétur aftur í miðvörðinn.
KR-ingar voru allt of bitlausir
í lokin og Teitur skipti þeim Atla
Jóhannssyni og Jóhanni Þórhallssyni alltof seint inn á.
Rúnar Kristinsson var ósáttur
við niðurstöðu leiksins í viðtali við
Guðjón Guðmundsson á Sýn eftir
leik. „Þetta gekk svo sem allt í
lagi en við fengum á okkur mark
í seinni hálfleik og töpuðum. Við
verðum að bæta leik okkar næst

og reyna að gera betur. Það er alltaf pressa í Vesturbænum og KRingar vilja vinna alla leiki. Það
breytist ekkert þó svo að við séum
búnir að tapa tveimur og gera eitt
jafntefli,“ sagði Rúnar.
Willum Þór Þórsson hældi leikmönnum beggja liða eftir leik.
„Ég vil hrósa leikmönnum fyrir
frábæran leik við erfiðar aðstæður. Þetta var frábær leikur,“ sagði
Willum. „Við gerðum okkur verr
fyrir með því að nýta ekki færin
í fyrri hálfleik en við erum með
sterkt lið og breiðan hóp sem skilaði sér í sigri í dag. Þetta var frábær dagur fyrir Valsmenn.“
OOJ FRETTABLADIDIS
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&«4"/,4) Valsmenn ætla að fylgja
FH-ingum eftir í toppbaráttu
Landsbankadeildar karla eftir 2-1
sigur á KR í Laugardalnum í gær.
Helgi Sigurðsson átti mjög góðan
leik í liði Valsmanna og skoraði
bæði mörkin, sitt í hvorum hálfleiknum. Rúnar Kristinsson, sem
kom inn á í hálfleik og lék sinn
fyrsta leik fyrir KR síðan 1994,
mátti alveg eins og síðasta leik
sínum fyrir þrettán árum sætta
sig við tap fyrir Val. Rúnar sýndi
nokkra góða takta en var augljóslega ekki alveg í takt við restina af liðinu. KR-ingar spiluðu þó
mun meiri fótbolta eftir að „kóngurinn“ var kominn á miðjuna en
traust vörn Valsmanna gaf ekki
mörg færi á sér.
Það var yfir miklu að gleðjast í
Laugardalnum í gær, það var ekki
nóg með að íslenski boltinn endurheimti Rúnar Kristinsson þá
buðu lið Valsmanna og KR-ingar
upp á stórskemmtilegan og lifandi
knattspyrnuleik.
Guðmundur Reynir Gunnarsson
skoraði fyrsta mark leiksins þegar
hann fylgdi á eftir stangarskoti
Grétars Hjartarsonar eftir að
Grétar og Björgólfur höfðu stungið varnarmenn Valsmanna af.
Langbesti maður fyrri hálfleiksins, Helgi Sigurðsson, fann loksins
leiðina í KR-markið þegar hann
lagði boltann fyrir sig og skoraði
glæsilega eftir að Atli Sveinn Þórarinsson hafði skallað aukaspyrnu
Guðmundur Benediktssonar inn í
teiginn til hans.
Helgi Sigurðsson var sískapandi í sókninni en félagar hans
fóru ítrekað illa með úrvalsfæri.
Valsmenn áttu að vera komnir með þægilegt forskot í hálfleik ef marka má öll þessi góðu
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3¾TTUM OKKUR EKKI VIÈ NEITT
ANNAÈ EN AÈ BYRJA MEÈ SIGRI
Íslenska kvennalandsliðið í knattspyrnu mætir Grikkjum í fyrsta leiknum í undankeppni EM í lok mánaðarins. Hópurinn var tilkynntur í gær og landsliðsþjálfarinn, Sigurður Ragnar Eyjólfsson, setur stefnuna á þrjú stig og ekkert annað.
Sigurður Ragnar Eyjólfsson, landsliðsþjálfari kvenna
í knattspyrnu, segir að einhugur
ríki um að byrja undankeppni EM
2009 í Finnlandi vel. Ísland leikur
sinn fyrsta leik í riðlinum þann 31.
maí næstkomandi en leikið verður
í Aþenu. Sigurður tilkynnti leikmannahóp sinn í gær en enginn
nýliði er í hópnum að þessu sinni.
Auk Íslands og Grikklands eru
Frakkar, Serbar og Slóvenar í riðlinum.
„Við munum sækja á Grikkina því
við stefnum á þrjú stig en það eru
ákveðnir þættir í leik þeirra sem
við þurfum að varast. Við reynum
auðvitað að bæta okkar leik og það
var gott að fá æfingaleikinn gegn
Englandi í síðustu viku. Þar sáum
við vissa hluti sem við stefnum á
að laga fyrir leikinn,“ sagði Sigurður við Fréttablaðið á blaðamannafundi í höfuðstöðvum KSÍ í gær.
Markmaðurinn Þóra B. Helgadóttir gefur ekki kost á sér í landsliðið að þessu sinni vegna vinnu.
„Guðbjörg Gunnarsdóttir er næst
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• Kirsuberjatómatar

,!.$3,)¨3¶*,&!2).. (EFUR VALIÈ LEIKMENNINA SEM FARA TIL 'RIKKLANDS Å FYRSTA LEIK

KVENNALANDSLIÈSINS Å UNDANKEPPNI %- 

í röðinni og ég treysti henni fullkomlega fyrir verkefninu. Auk
þess var Ásthildur lítillega meidd
um daginn og hún leikur með
Malmö á sunnudaginn. Vonandi
kemur hún vel út úr honum en
annars er mannskapurinn nánast
í toppstandi,“ sagði Sigurður sem
segir að íslenska liðið sé sterkara
en Grikkir á hinum margfrægu
pappírum.
„Þó að við séum sterkari á
pappírunum þurfum við að sanna
okkur. Við sættum okkur ekki við
neitt annað en að byrja keppnina
með besta móti, núna byrjar alvaran,“ sagði Sigurður en efsta
liðið í riðlinum fer sjálfkrafa í úrslitakeppni EM. Öll liðin í öðru
sæti og þau fjögur lið sem ná bestum árangri í þriðja sæti fara í umspil þar sem leiknir eru tveir leik-

&2¡44!",!¨)¨!.4/.

ir í október á næsta ári.
Það vantar ekki metnaðinn hjá
Sigurði sem setur stefnuna á Finnland. „Við höfum sett okkur það
markmið að vera fyrsta A-landsliðið sem kemst á stórmót og það
er mjög krefjandi verkefni. Stjórn
KSÍ, þjálfararnir og leikmennirnir einblína af samhug á þetta
markmið og við teljum möguleika
okkar vera góða. Við þurfum að
byrja vel og ef það tekst erum við
að búa til mjög skemmtilegan leik
gegn Frökkum hérna heima í júní
sem gæti orðið algjör lykilleikur fyrir okkur. Það er einn mest
spennandi leikur sem kvennalandslið mun leika hérna heima,“
sagði Sigurður, en KSÍ stefnir á að
setja aðsóknarmet kvennalandsliðs á leiknum.
HJALTI FRETTABLADIDIS

• Konfekttómatar
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BERRAR HEIMASÅÈU ,IVERPOOL Å FYRRAKVÎLD
b2EDS WIN IN !THENSm ER FYRIRSÎGNIN
-9.$,)6%20//,&#46

(EIMASÅÈA ,IVERPOOL

„Liverpool
vann í Aþenu!“
&«4"/,4) Umsjónarmenn heima-

• Tómatar
 ,%)¨ ²4 (ILDUR 3IGURÈARDËTTIR HEFUR ¹HUGA ¹ AÈ LEIKA ERLENDIS N¾STA VETUR
&2¡44!",!¨)¨!.4/.

(ILDUR 3IGURÈARDËTTIR HJ¹ 'RINDAVÅK

Tómatar eru hollir og ljúffengir,
litfagrir og ómissandi á matborðið.
Íslenskir grænmetisbændur bjóða

Á leiðinni út í
atvinnumennsku
+®2&5"/,4) Hildur Sigurðardótt-

neytendum upp á margar tegundir
sem auka fjölbreytnina og möguleikana.
Nú er rétti tíminn til að prófa þær allar.

www.islenskt.is
ljúffengar uppskriftir og fró›leikur

ir, leikmaður Grindavíkur í Iceland Express deild-kvenna, er
hugsanlega á leiðinni út í atvinnumennsku á nýjan leik. Lið
frá Frakklandi og Sviss hafa sýnt
áhuga á að fá hana til liðs við sig
fyrir næsta tímabil.
Hildur hefur spilað með
Grindavík tvö síðustu tímabil en
þar á undan lék hún með Jämtland í sænsku úrvalsdeildinni
þar sem hún stóð sig mjög vel og
var með 12,6 stig og 6,6 fráköst
að meðaltali í leik. Hildur hefur
verið einn besti frákastari íslensku deildarinnar þrátt fyrir
að spila sem bakvörður.

„Ég á eftir að heyra betur í
umboðsmanni mínum en ég hef
látið hann vita að ég sé alveg tilbúin að fara út aftur. Ég vissi af
áhuga þessara liða í fyrra og bíð
bara spennt eftir því hvað er í
boði,“ sagði Hildur í samtali við
Fréttablaðið í gær.
Hildur skoraði 13,0 stig, tók
10,1 fráköst og gaf 4,6 stoðsendingar að meðaltali með Grindavík í vetur og var valin í úrvalslið
deildarinnar í sjötta sinn á ferlinum. Hildur, sem er 25 ára bakvörður, er sjötta leikreyndasta
landsliðskona Íslands frá upphafi en hún hefur leikið 49 leiki
og skorað í þeim 266 stig.
ËËJ

síðu Liverpool gerðu þau leiðu
mistök að tilkynna sigur sinna
manna í Aþenu, nokkrum mínútum eftir að Liverpool tapaði fyrir
AC Milan í úrslitaleik Meistaradeildar Evrópu.
Ritstjórn síðunnar hefur greinilega verið tilbúin með tvær útgáfur af forsíðunni, eina ef liðið
skyldi sigra og aðra ef AC Milan
ynni. Sú ranga fór inn og fékk að
lifa í nokkrar mínútur.
ES¹

3UMARHREINSUN HJ¹ ,IVERPOOL

Benitez þegar
byrjaður
&«4"/,4) Miklar breytingar verða

gerðar á leikmannahópi Liverpool í sumar. Mark Gonzalez og
Bolo Zenden fara frá félaginu
auk Jerzy Dudek og Robbie Fowler. Þá er líklegt að Craig Bellamy
verði seldur.
„Við verðum að hafa hraðar
hendur til að tryggja okkur þá
leikmenn sem eru efstir á óskalistanum. Við þurfum að gera
breytingar á klúbbnum, innan
sem utan vallar. Við þurfum að
stíga skref fram á við strax í
sumar,“ sagði Benitez.
HÖH
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(INN DULARFULLI "IG ÒR Ö¹TTUNUM 3EX
AND THE #ITY HEITIR RAUNAR #HRIS .OTH
(ANN ¹ TVO BR¾ÈUR EN FAÈIR HANS
DË ÖEGAR #HRIS VAR AÈEINS ¹TTA
¹RA -ËÈIRIN FLUTTI VÅÈA MEÈ
SYNINA MEÈAL ANNARS TIL 3ER
BÅU 3P¹NAR OG "RETLANDS ÖAR
SEM HÒN STARFAÈI SEM FRÁTTA
KONA FYRIR #"3 #HRIS LEIKUR
Å 4HE 0ERFECT -AN ¹ 3TÎÈ 
"ÅË KL 

Aðeins hinir hæfustu lifa af
6IÈ LIFUM Å HÎRÈUM HEIMI 2EYNDAR VAR ¹STANDIÈ VERRA FYRR
¹ ÎLDUM ÖEGAR BËKSTAFLEGA EKKERT VAR Å SJËNVARPINU Å HEIL
AN M¹NUÈ SAMFLEYTT ¹ HVERJU ¹RI OG MATARMENNING ¥S
LENDINGA EINSKORÈAÈIST VIÈ NAUTAHAKK OG SOÈNAR KARTÎFL
UR KJÎTBOLLUR OG SOÈNAR KARTÎFLUR OG SOÈNA ÕSU OG SOÈNAR
KARTÎFLUR ¥ DAG ERUM VIÈ ¥SLENDINGAR ORÈNIR M¹LSMETANDI
AÈILAR Å SAMFÁLAGI ÖJËÈANNA OG KIPPUM OKKUR EKKI
UPP VIÈ AÈ BORÈA FRAMANDI MAT EINS OG SUSHI
MEÈ SOÈNUM KARTÎFLUM 3J¹LF HÎFUM VIÈ LAGT
KOKKTEILSËSUNA AF MÎRKUM TIL ALHEIMSMATAR
SAMFÁLAGSINS 'ERI AÈRIR BETUR
%N ÖETTA VAR NÒ SM¹ MATARTENGDUR ÒTÒR
DÒR 3TAÈREYNDIN ER SÒ AÈ ÖR¹TT FYRIR ÎLL OKKAR
VERALDLEGU G¾ÈI OG SIÈMENNINGU ERUM VIÈ
ENNÖ¹ VILLIDÕR SEM BERJAST VIÈ HVERT ANNAÈ
FYRIR TILVERURÁTTI SÅNUM OG ÖAÈ KEMUR VEL FRAM
¹ SKJ¹NUM 3Ò KENNING #HARLES $ARWIN AÈ
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ANS 3ER ))

 &RÁTTIR
 6EÈUR
 +ASTLJËS
 !UGU 4RU OPNAST 4RU #ONFESS
IONS "ANDARÅSK SJËNVARPSMYND FR¹ 
UM STELPU SEM ER HUNDË¹N¾GÈ MEÈ FOR
ELDRA SÅNA OG BRËÈUR EN EFTIR AÈ HÒN F¾R
T¾KIF¾RI TIL AÈ KOMA FRAM Å SJËNVARPSÖ¾TTI
¹TTAR HÒN SIG ¹ ÖVÅ HVERS VIRÈI ÖAÈ ER AÈ EIGA
FJÎLSKYLDU ,EIKSTJËRI ER 0AUL (OEN OG MEÈAL
LEIKENDA ERU #LARA "RYANT 3HIA ,A"EOUF OG
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Jolie, Pitt og Clooney í partíi Björgólfs
Það var mikið um dýrðir um borð
í seglskútu Björgólfs Thors Björgólfssonar í Cannes um liðna
helgi. Athafnamaðurinn kunni
var nýkominn á kvikmyndahátíðina þar í borg þegar hann bauð
til glæsilegrar veislu. Gestalistinn var ekki af lakara taginu, allir
þekktustu Hollywoodleikararnir
sem staddir voru á kvikmyndahátíðinni. Samkvæmt
upplýsingum
Fréttablaðsins
voru
þekktustu
nöfnin
í
veislu Björgólfs kærustuparið Angelina Jolie

„Það ætti að leyfa almenna
hænsnarækt, því hún er bæði
holl og góð fyrir andlegu hliðina.“
3IGMAR " (AUKSSON Å 0RESSUNNI 
b¡G HEF ALDREI VERIÈ HARÈARI EN ¹ ÖVÅ AÈ
ÖAÈ SÁU SJ¹LFSÎGÈ MANNRÁTTINDI AÈ HALDA
H¾NUR %F &RAMSËKNARFLOKKURINN HEFÈI
BEITT SÁR FYRIR ÖESSU HEFÈU ÖEIR EKKI TAPAÈ
SVONA STËRT ¶AÈ ER MARGT H¾TTULEGRA EN
FUGLAFLENSAN SVO ÁG HEF ENGAR ¹HYGGJUR AF
HENNI m SEGIR 3IGMAR NÒ
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GL¾SILEGRAR VEISLU ¹ SEGL
SKÒTU SINNI Å #ANNES

+2)34¥. «,!&3
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SIG SEM
FRAMLEIÈANDA
¹ KVIKMYNDA
H¹TÅÈINNI

hátíðarinnar. Hún framleiddi sem
kunnugt er myndirnar How Do
You Like Iceland? og Love is in the
Air og eru þær sýndar á hátíðinni.
Veisla Björgólfs og Kristínar var haldin á skútu þeirra, The
Parsifal. Um er að ræða 97 feta
glæsifley sem þótti
sóma sér vel þar
sem hún lá fyrir
akkeri í höfninni
í Cannes innan um
aðrar glæsisnekkjur.
Þess
má
reyndar geta
að um þessar mundir
er Björgólfur með aðra
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 GËL  BOR  SPÅRA  KËF 
HVORT  SM¹PENINGAR  SKRÅLL 
HVAÈ  F¾ÈA  K¾RLEIKUR 
TVEIR EINS  HÎGG
,«¨2¡44
 HITA  Å RÎÈ  EINANGRUNAREFNI 
ÒTDEILDI  L¾ÈAST  TITILL  TEMJA
 SVALL  R¹MUR  Å RÎÈ
,!53.
,2¡44  GAGG  AL  ¹LA  KAF
 EF  AURAR  MÒGUR  HA
 ALA  ¹ST  LL  STUÈ
,«¨2¡44  BAKA  A¹  GLERULL 
GAF  LAUMAST  FRÒ  AGA 
RALL  H¹S  TU
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 'UÈNI GÒSTSSON
 %INAR /DDUR +RISTJ¹NSSON OG

)LLUGI 'UNNARSSON
 &ILLIPPO )NZAGHI

'«¨)2 '%34)2 3TJÎRNU

PARIÈ "RAD 0ITT OG
!NGELINA *OLIE M¾TTU
¹SAMT 'EORGE
#LOONEY Å VEISLU
¥SLENDINGA Å #ANNES
UM LIÈNA HELGI

'ARÈAR +JARTANSSON HEFUR SELT
HINN SÎGUFR¾GA STAÈ ¶RASTARLUND
¶RASTARSKËGI Å 'RÅMSNESI +AUPAND
INN ER *ËNAS NOKKUR ,ÒÈVÅKSSON
*ËNAS ER FAÈIR ,ÒÈVÅKS *ËNASSON
AR FYRRVERANDI KNATTSPYRNUKAPPA
ÒR 3TJÎRNUNNI OG ¶RËTTI SEM
STARFAR NÒ SEM SÎLUMAÈUR
HJ¹ 2ÅKISÒTVARPINU ¶RASTAR
LUNDUR HEFUR UM ¹RABIL
VERIÈ VINS¾LL ¹NING
ARSTAÈUR ÖEIRRA SEM
FARA AUSTUR FYRIR FJALL
'ARÈAR GERÈI MIKLAR
BREYTINGAR ¹ STAÈN
UM ÖEGAR HANN
TËK VIÈ REKSTRINUM FYRIR UM EINU OG
H¹LFU ¹RI SÅÈAN EN UM BREYTINGARNAR
S¹ 'ULLA SEM ¹ÈUR VAR KENND VIÈ
-¹ MÅ MË EN NÒ VIÈ ¶RJ¹R H¾ÈIR

11

14

snekkju í smíðum sem á að leysa
The Parsifal af.
Íslensku framleiðendurnir Leifur Dagfinnsson og Hjörtur Grétarsson hjá True North, sem Björgólfur á hlut í, voru á meðal gesta
í veislunni. Þeir voru auk
þess svo heppnir að
fá að gista á seglskútunni meðan á
dvöl þeirra í Cannes stóð.
ËHHHDM

&2¡44)2 !& &«,+)
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18
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og Brad Pitt og góðvinur þeirra,
hjartaknúsarinn George Clooney.
Athygli vakti að allir þeir þekktu
gestir sem boðið var í veisluna
létu sjá sig en það mun ekki vera
algengt á stórhátíð sem þessari.
Kristín Ólafsdóttir, unnusta
Björgólfs, er stödd á kvikmyndahátíðinni í Cannes til að
kynna sig og verk
sín. Kristín er
fulltrúi Íslands
á heimildarmyndahluta
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%YÖËR AFTUR UNDIR STÕRI
„Nú verð ég að passa mig á bæði
bílum og brennivíni,“ segir tónlistarmaðurinn Eyþór Arnalds
sem hefur endurheimt bílpróf sitt
eftir hrakfarir á síðasta ári. Að
auki mun hann á næstunni hella
sér af fullum krafti út í bæjarpólitíkina í Árborg.
Eyþór var, sem kunnugt er,
sviptur ökuréttindum sínum fyrir
ári síðan eftir að hafa keyrt á
ljósastaur á Kleppsvegi og ekið
af vettvangi. Slysið kom á versta
tíma fyrir hann enda voru þá
sveitarstjórnarkosningar
fram
undan í landinu og Eyþór skipaði efsta sætið á lista Sjálfstæðisflokksins í Árborg eftir glæsilegan sigur í prófkjöri flokksins.
Málið vakti mikla athygli og var í
kastljósi fjölmiðlanna svo dögum
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skipti og var talað um að ferill Eyþórs sem stjórnmálamaður væri
úti. En Eyþór stóð af sér stormviðrið. Í kjölfar atburðarins dró
hann sig út úr kosningabaráttunni
og lýsti því yfir að hann hyggðist
fara í meðferð. Sjálfstæðisflokkurinn vann hins vegar yfirburðarsigur í kosningunum en Eyþór
taldi sig ekki stætt á því að taka
sæti í bæjarráði fyrr en að hann
væri búinn að taka út sína refsingu.
Og því stendur Eyþór í raun á
tvennum gleðilegum tímamótum því auk þess að vera akandi
aftur, situr hann sinn fyrsta bæjarráðsfund í næstu viku. „Ég get
ekki annað sagt en að ég hlakki
til að koma inn í starfið af fullum
krafti, reynslunni ríkari,“ segir

Eyþór. Eins og lesa má í Sirkus,
fylgiblaði Fréttablaðsins í dag,
hefur oddvitinn verið duglegur í
heilsuræktinni og hann býst ekki
við því að bílprófið eigi eftir að
eyðileggja það góða átak fyrir sér.
„Ég ætla ekki að leyfa bílnum að
hrifsa heilsuræktina úr höndunum á mér,“ sagði Eyþór. „Ég hef
fengið ótrúlega góða tilfinningu
fyrir þessum tveimur jafnfljótu
og þeir sjá manni fyrir góðri jarðtengingu,“ segir Eyþór. „Auk þess
finnur maður einhvern veginn
miklu betur fyrir þeim. Þá má ekki
gleyma því hversu mikill mengunarvaldur bíllinn er, því það er
varasamt að láta hann þjóna sér
of mikið að ekki sé nú talað um útblásturinn,“ segir Eyþór.
FREYRGIGJA FRETTABLADIDIS
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Halldór slær í gegn í Noregi
„Þetta er besta ævisaga sem ég
hef lesið,“ sagði hinn virti gagnrýnandi Marta Norheim sem fjallaði um ævisögu Halldórs Laxness eftir Halldór Guðmundsson
í þættinum Kulturnytt í Norska
ríkisútvarpinu á miðvikudag. Hóf
hún umfjöllun sína á orðunum:
„Ævisaga þessi er svo vel hugsuð
og vel skrifuð frá fyrstu setningu
að maður sogast inn í söguna og
óskar þess að hún endist lengi.“
Tiden gaf bókina út í þýðingu
þeirra Silje Beite Løken og Ine
Camilla Bjørnsten, og bauð forlagið höfundinum til Noregs að
vera viðstaddur útgáfuna. Af því
tilefni efndu forlagið og íslenska sendiráðið til
móttöku fyrir rithöfunda,
útgefendur og fleira
áhugafólk í bústað íslenska
sendiherrans

á miðvikudagskvöldið. Jostein Gaarder rithöfundur hélt þar tölu.
Halldór Guðmundsson var staddur úti í Noregi þegar Fréttablaðið
náði af honum tali og var hann að
vonum kátur.
„Þetta er auðvitað hundgaman.

Fyrsta erlenda útgáfan og fyrsta
erlenda gagnrýnin. Maður veit
ekki hvernig þetta virkar á menn
utan Íslands og ég bíð spenntur
eftir því.“ Bókin er svo væntanleg
í Danmörku, Svíþjóð, Þýskalandi
og Englandi, auk Noregs.
„En þetta snýst ekki um mína
persónu heldur er þetta tækifæri á að efla lestur á Laxness hérna. Hann hefur verið
á miklu „swingi“ erlendis en
kannski síst í Noregi. Gaman
hvað þeir taka honum vel nú
eins og Halldór var nú lítið
fyrir Norðmenn. Sjálfstætt
fólk var samhliða endurútgefið hér,“ segir Halldór.
JBG
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Glerbrot í
vegginn, takk

Þ

egar fjölskylda mín var búsett um tíma á Spáni bjuggum
við í sex hæða húsi með flötu þaki
þar sem var hægt að hengja upp
blautan þvott og liggja í sólbaði. Í
húsinu fast við okkar var staðsett
nunnuklaustur. Yfirmenn klaustursins ráku augljóslega harða
einangrunarstefnu því að í hvítkalkaða vegginn sem skildi þakið
þeirra frá þakinu okkar höfðu
verið steypt þúsund lítil glerbrot. Maður sá ósjálfrátt fyrir sér
vesæla blóðrisa nunnu blaktandi
á veggnum eins og sauðargæra á
gaddavír. Og velti fyrir sér hvort
hefði verið meira metnaðarmál, að
halda nunnunum inni eða óæskilegum áhrifum úti?
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35-! .'2!..! er best að
þurfa ekki að verða of var við.
Glerbrotin í veggnum eru aðeins
ein af fjölmörgum hentugum aðferðum til að skilja sig frá nágranna sínum, skilja nágrannann
frá sjálfum sér. Á Íslandi var heilt
herlið til að mynda geymt innan
girðingar áratugum saman, uppi
á heiði sem oftast er líkt við yfirborð tunglsins, til að verja íslenska
fjöreggið erlendri spillingu.
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hef ég ýmislegt við mína
nágranna að athuga og mun hefja
undirskriftasöfnun hið fyrsta til
að flæma burt eftirfarandi einstaklinga: manninn sem ég hef
grun um að sé laumualki, konuna
sem á það til að birtast nakin úti í
glugga þegar tungl er í fyllingu –
og svo auðvitað anarkistann í kjallaranum. Grenndarkynning á tillögunum mun fara fram í íþróttahúsi Melaskóla hið fyrsta.
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!¨ 6),*! útiloka nærveru óæski-

legra nágranna er ekki skortur á
mannskilningi,
náungakærleika
eða samfélagslegri ábyrgð. Það
er eðlileg ósk um að vernda fasteignaverðið og börnin. Í þessari
röð. Blessuð börnin sem eru strax
byrjuð að leika sér með sprautunálar í stað bolta.
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lausnin hér er auðvitað
þverfagleg og sameinar velferðarmál og byggðastefnu á hagkvæman máta. Á Miðnesheiði hefur kjörið svæði til félagslegrar einangrunar staðið ónotað eftir að herinn
fór, en þar hefur nú verið ákveðið að koma fyrir háskólastúdentum. Ekki þarf að örvænta: á Flateyri situr fólk uppi með verðlausar eignir. Í Reykjavík sitja eignir
uppi með verðlaust fólk. Því ekki
að senda rónana á Vestfirði og
smala Flateyringum niður í miðbæ,
þar sem sólin getur haldið áfram
að skína og fuglarnir að syngja og
maður gæti bara næstum haldið að
maður væri í útlöndum?
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