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¥SLENSKU MENNTAVERÈLAUNIN

,AGSTÒFUR VERÈUR
TËNVERK

Leitandi og frumlegur kennari
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3ÅMUN VALINN BESTUR

Síldargangan vel á
þriðju milljón tonna

3ÅMUN 3AMUELSEN HJ¹
+EFLAVÅK VAR BESTI LEIK
MAÈUR  UMFERÈAR
,ANDSBANKADEILD
AR KARLA EN HANN
¹TTI STËRLEIK ¹
MËTI (+
¥¶2«44)2 

Rúmlega tvær og hálf milljón tonna af norsk-íslenskri síld mælast fyrir Austurlandi. Sjávarútvegsráðherra telur gönguna styrkja samningsstöðu Íslendinga
um veiðar. „Mjög merkileg tíðindi“, segir forstjóri Hafrannsóknastofnunar.

6%¨2)¨ ¥ $!'

3*6!2²46%'52 Rúmlega tvær og

:

23
21

31
27

25

&2!- (,µ).$) ¥ DAG VERÈA
AUSTL¾GAR ¹TTIR YFIRLEITT   MS
$¹LÅTIL RIGNING AUSTAN OG SUÈAUSTAN
TIL ANNARS SKÕJAÈ MEÈ KÎFLUM EÈA
LÁTTSKÕJAÈ (ITI   STIG HLÕJAST TIL
LANDSINS VESTAN TIL
6%¨52 
LESTUR MEÐAL 12-49 ÁRA
höfuðborgarsvæðið

Fimmtudagur
80

69%
70

hálf milljón tonna af norskíslenskri síld eru gengnar inn í
íslensku fiskveiðilögsöguna fyrir
austan land, að mati Hafrannsóknastofnunarinnar. Margt þykir
benda til þess að síldin sé að taka
upp fyrra göngumynstur og muni
hafa vetursetu við landið. Sjávarútvegsráðherra telur að samningsstaða Íslendinga breytist mjög til
hins betra verði það raunin.
Þetta er niðurstaða mælingar
Hafrannsóknastofnunar
eftir
árlegan leiðangur við síldarmælingar fyrir austan land.
Guðmundur J. Óskarsson, sérfræðingur
á
nytjastofnasviði
Hafrannsóknastofnunar, stjórnaði
síðari hluta rannsóknaleiðangursins. „Mælingin er upp á tvær og
hálfa milljón tonna en við teljum
að enn meira magn sé þarna á
ferðinni,“ segir Guðmundur.
Jóhann Sigurjónsson, forstjóri
Hafrannsóknastofnunar,
segir

Við erum að mæla
þarna meira magn
innan okkar lögsögu en síðan á
síldarárunum. Nú verður áhugavert að vita hvort hún fer norður
fyrir land eins og hún gerði áður.
*«(!.. 3)'52*«.33/.
&/234*«2) (!&2!..3«+.!34/&.5.!2

niðurstöðu mælingarinnar mjög
merkileg tíðindi. „Við erum að
mæla þarna meira magn innan
okkar lögsögu en síðan á síldarárunum. Nú verður áhugavert að
vita hvort hún fer norður fyrir land
eins og hún gerði áður.“ Jóhann
segir tvennt geta skýrt síldargönguna; breytt skilyrði í hafinu og
stærð stofnsins sem hefur áhrif á
útbreiðslu hennar. „Þetta hefur
gríðarlega þýðingu varðandi veiðarnar og staðfestir það sem við
höfum verið að halda fram um rétt
okkar til veiða úr þessum stofni.“

Einar K. Guðfinnsson sjávarútvegsráðherra segir það augljóst
mál í sínum huga að síldargangan
styrki samningsstöðu Íslendinga.
„Við vorum ekki yfir okkur hrifnir
með niðurstöðu síðustu samninga
og það voru Norðmenn ekki heldur.
Þeir töldu sig eiga rétt á stærri
hlutdeild með þeim rökum að
stofninn héldi sig að mestu innan
þeirra lögsögu. Norðmenn hafa
sett fram óraunsæjar og ósanngjarnar kröfur að okkar mati
hingað til.“
Spurður hvort ekki sé ástæða til
að fylgja rannsóknaleiðangrinum
eftir til að afla sem mestra upplýsinga um hvað sé að gerast í hafinu
fyrir austan segir Einar að rannsóknir séu forsenda þess að komast að skynsamlegri niðurstöðu í
samningum um veiðar úr stofninum. „En ég þarf tækifæri til að
fara yfir það með Hafrannsóknastofnun hvernig að því verður
staðið á næstunni.“
SH¹
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*Samkvæmt fjölmiðlakönnun Gallup í mars 2007.

¶RJ¹R STÒLKUR AF 3UÈURNESJUM R¾NDU OG MISÖYRMDU YNGRI STÒLKUM

4ËLF ¹RA STÒLKUM R¾NT OG MISÖYRMT
,®'2%',5-, Tveimur tólf ára
stúlkum úr Reykjanesbæ var rænt
og misþyrmt af þremur eldri
stúlkum um helgina.
Á sunnudagskvöld hafði læknir
á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja
samband við lögreglu og tilkynnti
að hjá honum væru tvær stúlkur
sem hefðu orðið fyrir líkamsáras.
Í ljós kom að stúlkurnar höfðu

verið færðar upp í bíl með valdi
af þremur stúlkum; einni sautján
ára og tveimur fimmtán ára. Óku
þær með stúlkurnar í yfirgefið
hús í Innri-Njarðvík, misþyrmdu
þeim, hárreyttu, hræktu á þær og
niðurlægðu. Einnig voru stúlkurnar neyddar til að reykja sígarettur.
Stúlkurnar þrjár voru hand-

teknar skömmu síðar og færðar til
yfirheyrslu. Einnig voru skýrslur
teknar af foreldrum þeirra og
vitnum. Barnaverndarnefnd hefur
verið tilkynnt um málið og kærur
lagðar fram. Málið er enn í rannsókn en rannsóknarlögreglan á
Suðurnesjum segir málið viðkvæmt þar sem allir sem komi að
því séu börn.
KDK

í gær Íslensku menntaverðlaunin
í flokki kennara sem skilað hafa
merku ævistarfi. Ólafur Ragnar
Grímsson, forseti Íslands, afhenti
verðlaunin í Ingunnarskóla í
Reykjavík í gærkvöldi.
Elín kenndi í Langholtsskóla í
Reykjavík í rúm fjörutíu ár. Í
greinargerð dómnefndar segir að
Elín hafi allan sinn feril verið
leitandi og frumlegur kennari.
Menntaverðlaunin í flokki skóla
hlaut Hrafnagilsskóli í Eyjafjarðarsveit, sem vakti athygli
fyrir framsækni og farsælt
skólastarf. Kristín Gísladóttir
hlaut verðlaunin í flokki ungra
kennara, en hún þótti fara
ótroðnar slóðir við að afla sér
kennsluefnis. Í flokki námsefnishöfunda hlutu þau Ásdís Olsen og
Karl Ágúst Úlfsson verðlaunin
fyrir námsefni í lífsleikni.
BJ  SJ¹ SÅÈU 

"UBBI LEITAR AÈ ÅSLENSKUM S¹LUM

Stjórnar nýjum
sjónvarpsþætti
3*«.6!20 Bubbi Morthens fer af
stað með nýjan
sjónvarpsþátt
eftir áramót á
Stöð 2 sem mun
heita Bandið
hans Bubba.
Hann hyggst
ferðast um
landið og leita
að tónlistar"5"") -/24(%.3
mönnum sem
syngja á
íslensku. „Ég er búinn að vera í
mörg ár dálítið hissa á því hvað
það er lítið sungið á íslensku,“
segir Bubbi. „Í Idolinu sá ég að
þegar krakkarnir sungu á
íslensku fannst mér sálin í þeim
koma fram,“ segir Bubbi í
samtali við Fréttablaðið. Í
verðlaun fyrir sigurvegarann eru
þrjár milljónir íslenskra króna,
plötusamningur og umboðsmaður.
FGG  SJ¹ SÅÈU 
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+ONUM OG ÒTLENDINGUM SEM LEITA HJ¹LPAR FJÎLGAR

$RYKKJUL¾TI ¹ 3AUÈ¹RKRËKI

&LEIRI ÖURFA AÈ LEITA MATARGJAFA

Sendur úr landi
eftir ölæði

&¡,!'3-, Heimsóknum á Kaffistofu Samhjálpar,

þar sem utangarðsfólk og fólk sem glímir við fátækt
getur fengið fría máltíð, fjölgaði um tæpan fjórðung
milli áranna 2005 og 2006. Alls leituðu 1.243 manneskjur aðstoðar á síðasta ári og eru það 224 fleiri en
árið á undan. Þetta kemur fram í nýrri ársskýrslu
samtakanna. Heiðar Guðnason, forstöðumaður
Samhjálpar, segir að ekki sé gott að festa hendur á
því hvað valdi. Þó hafi verið bent á að fjölgun hafi
verið meðal útlendinga sem leiti hjálpar vegna
fátæktar, þeir séu nú rúm sjö prósent gesta. „Konum
fjölgaði einnig mjög á milli ára eða um 138 prósent,“
segir Heiðar en bendir á að karlmenn séu og hafi
verið mikill meirihluti þeirra sem leiti aðstoðar
vegna fátæktar.
Alls voru heimsóknir á kaffistofuna rúmlega 23
þúsund í fyrra og kom hver manneskja að meðaltali
19 sinnum í leit að aðstoð.
KDK

Gunnar, er þetta stýrislaus
Strætó?
b¶AÈ ER RÁTT HLIÈARSTÕRIN VIRÈAST
AÈEINS VIRKAm
'UNNAR ) "IRGISSON B¾JARSTJËRI Å +ËPA
VOGI ER ËS¹TTUR VIÈ STJËRN 3TR¾TË BS OG
VIÈ KOSTNAÈARSKIPTINGU MILLI SVEITARFÁLAGA
(ANN KENNIR LITLU SAMR¹ÈI UM

6IÈHORF UNGS FËLKS TIL VINNU

Strákar vænta
hærri launa
Íslenskir karlmenn á aldrinum 18 til 23 ára hafa
meiri væntingar til launa en jafnöldrur þeirra fyrir sömu störf.
Jafnréttisráð kynnti í gær
niðurstöður könnunar sem
Capacent Gallup gerði. Spurt var
um viðhorf og áhuga ungmenna á
tíu störfum. „Þegar konurnar eru
spurðar um launavæntingar
verðleggja þær sig lægra en
karlar,“ segir Fanný Gunnarsdóttir, formaður Jafnréttisráðs.
Læknir, kennari og lögfræðingur
eru þau störf sem flestir hafa
áhuga á.
SÖS  SJ¹ SÅÈU 
6)..5-!2+!¨52

Ásta Lovísa
látin
Ásta Lovísa Vilhjálmsdóttir
lést í gær á líknardeild
Landspítalans. Ásta
vakti mikla
athygli fyrir
hetjulega
baráttu sína
við krabbamein, en hún
hélt úti
34! ,/6¥3!
bloggsíðu þar
6),(*,-3
sem hún
$«44)2
fjallaði á
opinskáan hátt um glímuna
við sjúkdóminn.
Hún var útnefnd Íslendingur ársins af tímaritinu
Ísafold, meðal annars fyrir að
opna umræðuna um þennan
banvæna sjúkdóm sem
þúsundir glíma við en fáir tjá
sig um. Ásta Lovísa lætur
eftir sig þrjú ung börn.
Bróðir Ástu skýrði frá
andlátinu á bloggsíðu
hennar: „Fjölskyldan vill
senda þakkarkveðjur fyrir
allan stuðninginn, hlýhug og
falleg orð.“

'%345- &*®,'!2 5- &*«2¨5.' (EIÈAR 'UÈNASON FORSTÎÈU
MAÈUR HJ¹ 3AMHJ¹LP SEGIR FLEIRI HAFA ÖURFT AÈ LEITA MATAR
OG ATHVARFS HJ¹ +AFFISTOFU 3AMHJ¹LPAR ¹ SÅÈASTA ¹RI EN ¹RIÈ ¹
UNDAN

Það var svo gott að
heyra hana gráta
Sautján ára sundlaugarvörður bjargaði lífi tveggja ára stúlku eftir að hún fannst
meðvitundarlaus í lauginni. Hann hefur aðeins starfað í viku sem vörður en náð
góðum tökum á skyndihjálp og endurlífgun. Litlu stúlkuna sakaði ekki.
3,93 „Ég henti öllu frá mér og

hljóp til hennar. Hún var meðvitundarlaus og það sást bara í hvítuna í augunum á henni,“ segir
Jóhann Ingi Guðbergsson, sautján
ára sundlaugarvörður Íþróttamiðstöðvarinnar að Lágafelli í Mosfellsbæ. Vika er liðin frá því hann
hóf störf í lauginni en í fyrrakvöld
bjargaði hann lífi tveggja ára
stúlku með snarræði.
Stúlkan var þar ásamt móður
sinni og eldra systkini að leik í
vatnsrennibraut laugarinnar og
kom ekki úr kafi eftir eina ferðina.
Sundlaugargestur sá til hennar
og dreif hana upp á bakkann, en þá
var hún hætt að anda. Hringt var á
sjúkrabíl og Jóhann Ingi hóf
lífgunartilraunir samstundis á
barninu. „Hún var búin að liggja á
botninum í um það bil tvær mínútur. Andaði ekki og ég fann engan
púls. Ég blés hana því og hnoðaði.
Það gekk ekkert fyrst og ég hélt
að hún væri farin. Ég vildi samt
ekki gefast upp og hélt áfram. Svo
sáum við smá lífsmark. Stuttu
síðar kastaði hún upp vatni en
komst ekki alveg strax til meðvitundar. Hún fór svo að gráta og það
var frábært. Það var svo gott að
heyra hana gráta. Ég vissi að það
lofaði góðu. Sjúkrabíllinn kom svo
rétt á eftir og tók við,“ segir
Jóhann, sem segist vonast til þess
að fá að hitta litlu stúlkuna þegar
allir hafa jafnað sig á áfallinu.
Ekkert reyndist ama að litlu stúlkunni þegar hún kom á sjúkrahús
og var hún útskrifuð af Barnaspítala Hringsins skömmu eftir
komu.
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,®'2%',5-, Karlmaður um
þrítugt var handsamaður af
lögreglunni á Sauðárkróki um
helgina. Að sögn lögreglunnar
hafði maðurinn gengið berserksgang og brotið rúður í ölæði í
bænum.
Í ljós kom að maðurinn hafði
komið til landsins daginn áður og
ætlaði hann að hefja störf hjá
fyrirtæki eftir hvítasunnu.
Eftir drykkjulætin var haft
samband við vinnumiðlunina
sem útvegaði honum starfið og
var maðurinn sendur úr landi á
mánudag þar sem hann þótti ekki
heppilegur starfskraftur.
KDK

"USH "ANDARÅKJAFORSETI

Vill Zoellick í
stað Wolfowitz
"!.$!2¥+). !0 Robert Zoellick,
fyrrverandi
aðstoðarutanríkisráðherra
Bandaríkjanna,
tekur væntanlega við af Paul
Wolfowitz sem
bankastjóri
Alþjóðabankans
í byrjun júlí.
2/"%24 :/%,,)#+
George W.
Bush Bandaríkjaforseti sagðist í gær vilja fá
Zoellick í embættið og enn sem
komið er bendir ekkert til annars
en að 24 manna framkvæmdastjórn bankans muni fallast á það.
Nýs bankastjóra bíður erfitt
verkefni við að endurvekja traust
og bæta samskipti, jafnt innan
bankans sem út á við.
GB

&ASTANEFNDIR !LÖINGIS

Nefndunum
skipt eins og
ráðuneytunum

3!54*. 2! 35.$,!5'!26®2¨52 *ËHANN )NGI 'UÈBERGSSON BJARGAÈI LÅFI TVEGGJA

¹RA STÒLKU (ANN SEGIST EKKI VISS UM HVAÈ HANN ¾TLI AÈ LEGGJA FYRIR SIG Å LÅFINU EN
L¾KNINGAR EÈA ANNAÈ Å ÖEIM DÒR KOMI VEL TIL GREINA
&2¡44!",!¨)¨(®2¨52

„Ég er nú bara að ná áttum,“
sagði Jóhann um líðan sína eftir
atvikið. Hann segist ekki vera
ókunnugur að gæta barna og var á
leið eftir vinnu sína á bensínstöð,
þar sem hann starfar þegar hann
er ekki á sundlaugarbakkanum, til
að gæta ungra skyldmenna sinna.
„Hann er mikið lánsamur þessi
piltur,“ sagði Jóhanna Gunnarsdóttir, forstöðumaður Íþróttamiðstöðvarinnar, um yngsta starfs-

mann sinn sem sannaði sig svona
eftirminnilega fyrstu viku sína í
starfi. Hún segir fulla gæslu við
sundlaugina og að starfsfólkið sé
þjálfað í neyðarhjálp, meðal annars að lífga úr dauðadái.
Jóhann Ingi fer aftur í skóla í
haust. Hann segist ekki viss um
hvað hann ætli að leggja fyrir sig
en vel geti verið að lækningar eða
annað í þá átt verði fyrir valinu.
KAREN FRETTABLADIDIS

34*«2.-, Ríkisstjórnarflokkarnir skipta með sér formannsembættum í nefndum Alþingis
með sama hætti og ráðuneytum.
Á reglunni er þó sú undantekning að fjárlaganefnd lýtur
formennsku samfylkingarþingmanns og utanríkismálanefnd
sjálfstæðisþingmanns.
Sjálfstæðismenn fara því með
formennsku í allsherjarnefnd,
heilbrigðisnefnd, menntamálanefnd og sameinaðri landbúnaðar- og sjávarútvegsnefnd
en Samfylkingarmenn hafa
forræði yfir efnahags- og
viðskiptanefnd, félagsmálanefnd, iðnaðarnefnd, samgöngunefnd og umhverfisnefnd.
Kosið verður í nefndir
þingsins á þingfundi í dag.
BÖS

3ÅÈASTI SÁNS AÈ F¹ SÁR SMËK ¹ BARNUM

Reykingar kvaddar í kvöld
.%94%.$52 Reykingabann tekur
gildi á morgun á veitinga- og
skemmtistöðum landsins. Í tilefni af því verður mikið um
dýrðir í kvöld. Sérstakt vindlakvöld verður haldið á Argentínu
steikhúsi en Jón Eggert Víðisson
yfirþjónn segir vindla selda á
heildsöluverði í kvöld. „Við
höfum sett saman fjögurra rétta
matseðil í tilefni dagsins þar sem
við bjóðum meðal annars upp á
tóbaksreyktan ís og Davidoffreykt hreindýr. Við ætlum að
kveðja þetta reykingatímabil
með hvelli,“ segir Jón Eggert.
Reykingakveðjupoolmót
útvarpsþáttarins Capone verður
haldið á Áttunni í Hafnarfirði en
verðlaunin eru sígarettukarton í
tugatali. Arnar Þór Gíslason, eigandi Cafe Oliver, segir sumar-

fagnað Olivers hefjast klukkan
hálfátta í kvöld. „Ég lofa því að
við munum leggja okkur fram við
að gera síðasta reykingadaginn
ógleymanlegan á Oliver,“ segir
Arnar Þór.
Á Prikinu verður svokallað
„Smokey and the Bandit-kvöld“
þar sem selt verður tóbak á vægu
verði eftir hvern rétt. Fólk verður
einnig hvatt til að kveikja sér í
um leið og orðið „smokey“ heyrist í hljóðkerfinu.
- LBB
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6INDLAR ÒR SAFNI !RGENTÅNU STEIKHÒSS
STANDA REYKINGAMÎNNUM TIL BOÈA ¹
SANNGJÎRNU VERÈI Å KVÎLD
&2¡44!",!¨)¨2«3!
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"ENEDIKT P¹FI TEKUR ¹ MËTI FORELDRUM TÕNDU STÒLKUNNAR -ADELEINE -C#ANN

2ÅKISENDURSKOÈANDINN Å +ÅNA

&ENGU BLESSUN FR¹ P¹FANUM

Heimsækir
Kárahnjúka

!0 Gerry og Kate
McCann, foreldrar fjögurra ára
stúlku sem rænt var í Portúgal
fyrir tæpum mánuði, gengu í gær á
fund Benedikts sextánda páfa í
Páfagarði í Róm.
„Hann var mjög vingjarnlegur,
mjög einlægur,“ sagði Kate McCann
um Benedikt páfa, sem veitti þeim
blessun sína og sagðist ætla að
biðja áfram fyrir dóttur þeirra.
„Þetta var miklu persónulegra en
ég hefði nokkurn tímann getað
ímyndað mér,“ sagði Gerry eftir að
þau höfðu hitt páfa stuttlega á
Péturstorginu.
Við komuna til Rómar í gær sagði
Gerry McCann það blendnar til-

0&!'!2¨52

finningar að vera kominn þangað á
fund páfa. „Við venjulegar kringumstæður hefði þetta verið eitt af
því mest spennandi sem við gætum
gert á ævinni, en sú staðreynd að
við erum hér án Madeleine er okkur
mjög ofarlega í huga.“
McCann-hjónin eru kaþólskrar
trúar og páfi féllst strax á að hitta
þau eftir að breski kardinálinn
Cormac Murphy-O‘Connor fór fram
á það við Páfagarð.
McCann-hjónin
hafa
dreift
myndum af dóttur sinni og biðja
fólk um að dreifa þeim sem víðast.
Á næstunni ætla þau að fara til
Þýskalands, Hollands og Spánar í
leit að dóttur sinni, en frá þessum

54!.2¥+)3-, Kínverski
ríkisendurskoðandinn, hr. Li
Jinhua, heimsækir Ísland nú í
vikunni í boði Ríkisendurskoðunar
ásamt sjö manna fylgdarliði.
Heimsókninni er ætlað að treysta
tengsl stofnananna og miðla þeim
aðferðum og vinnubrögðum við
endurskoðun opinberra aðila sem
talin eru henta best hverju sinni.
Li Jinhua hefur fundað með
Sigurði Þórðarsyni ríkisendurskoðanda, kynnt sér starfsemi Ríkisendurskoðunar og gert grein fyrir
starfi sínu í Kína. Hópurinn mun
kynna sér virkjunarframkvæmdir
við Kárahnjúka og ferðast nokkuð
um landið.
LBB
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4ALSMAÈUR 0¹FAGARÈS SAGÈI HARMLEIK
ÖEIRRA HJËNA HAFA SNERT P¹FA MJÎG
&2¡44!",!¨)¨!0

löndum koma margir ferðamenn til
ferðamannastaðarins í Portúgal
þar sem dóttir þeirra hvarf.
GB

-EINT SAMR¹È FERÈASKRIFSTOFA

Sautján setjast á þing
í fyrsta sinn í dag
3®-5 2%',52 '),$! -AGNÒS 'UNNARS

SON FORMAÈUR OG +JARTAN ¶ËR %IRÅKSSON
FRAMKV¾MDASTJËRI +ADECO ¹ +EFLAVÅKUR
FLUGVELLI b¶AÈ GILDA SÎMU REGLUR m SEGIR
+JARTAN

+EFLAVÅKURFLUGVÎLLUR

Rafmagn samræmist Evrópu
+%&,!6¥+ Fyrirhugað er að breyta

eða skipta um rafmagn í fasteignum á Keflavíkurflugvelli en
rafmagnsmálin þar samræmast
ekki Evrópureglum. Kjartan Þór
Eiríksson, framkvæmdastjóri
Þróunarfélags Keflavíkurflugvallar, Kadeco, segir að unnið sé
að útfærslu á málinu.
„Við erum að kanna með hvaða
hætti verður staðið að þessu. Það
þarf að gera ákveðnar endurbætur á kerfinu sjálfu. Langtímamarkmiðið er að dreifikerfið og
allt rafmagn samræmist Evrópureglum,“ segir hann.
Rafmagnsmálin geta haft áhrif
á fasteignaverðið, að mati
Kjartans. „Það gilda sömu reglur
hvað varðar þessi fasteignaviðskipti eins og önnur. Allur
kostnaður er metinn inn í
fasteignaverðið.“
Stefnt er að því að breytingar á
rafmagninu komi til framkvæmda í haust.
GHS
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2ANGLEGA VAR HERMT Å FRÁTT BLAÈSINS Å
G¾R AÈ ¶ORGEIR "ALDURSSON V¾RI FOR
STJËRI 'UTENBERG ¶ORGEIR ER FORSTJËRI
+6/3 SEM ER EIGNARHALDS OG FJ¹R
FESTINGAFÁLAG Å PRENTIÈNAÈI (ELSTU
DËTTURFÁLÎG +VOSAR ERU 'UTENBERG
0RENTSMIÈJAN /DDI /0- PRENT
SMIÈJA /3+ 3KËLAVÎRUBÒÈIN OG
+ASSAGERÈIN

Talsvert viðamikil rannsókn
3!-+%00.) Rannsókn Samkeppnis-

eftirlits á hugsanlegu samráði
innan Samtaka ferðaþjónustunnar
(SAF) er „talsvert viðamikil“ og
ekki er að vænta niðurstöðu alveg
á næstunni, segir Páll Gunnar
Pálsson,
forstjóri
eftirlitsins. Páll
segir „ekki
óeðlilegt að
stjórnsýslumeðferð máls af
þessu tagi taki
nokkurn tíma.“
Málsmeðferð
hjá samkeppnis- 0,, '5..!2
0,33/.
yfirvöldum
tekur þó
mismikinn tíma. Á árunum 2000
til 2004 tók minnst 45 daga að
koma máli til afgreiðslu, en mest
1.009 daga.
Húsleit var gerð hinn 3. mars
hjá SAF og nokkrum ferðaskrifstofum. Hald var lagt á marga
kassa af gögnum.
KËÖ

Þing kemur saman í dag. Af þeim 24 nýju þingmönnum sem kjörnir voru í
kosningunum 12. maí hafa sjö setið áður á þingi sem aðal- eða varamenn.
34*«2.-, Alþingi, hið 134. í röð

löggjafarþinga, verður sett í dag.
Þingsetningin er venju samkvæmt formleg og hátíðleg og
hefst með guðsþjónustu í Dómkirkjunni þar sem séra Jakob
Ágúst Hjálmarsson dómkirkjuprestur og herra Karl Sigurbjörnsson, biskup Íslands, þjóna fyrir
altari.
Forseti Íslands, Ólafur Ragnar
Grímsson, setur þingið og að því
loknu tekur starfsaldursforseti,
Jóhanna Sigurðardóttir félagsmálaráðherra, við fundarstjórn og
stjórnar kjöri kjörbréfanefndar.
Þá verður gert um klukkustundar hlé á þingfundi á meðan kjörbréf eru rannsökuð.
Þingsetningarfundi verður fram
haldið klukkan hálf fjögur þegar
kjörbréf verða afgreidd og nýir
þingmenn undirrita drengskaparheit að stjórnarskránni. Forseti
Alþingis og varaforsetar verða
kjörnir, kosið verður í fastanefndir
þingsins og að lokum hlutað um
sæti þingmanna.
Í kvöld flytur Geir H. Haarde
forsætisráðherra stefnuræðu sína
og á eftir fara fram umræður um
hana.
Í kosningunum 12. maí voru 39
þingmenn endurkjörnir en 24
nýkjörnir. Af þessum 24 hafa þrír
setið áður á þingi, þeir Árni Johnsen (1983-1987 og 1991-2001), Ellert B. Schram (1971-1979 og 19831987) og Karl V. Matthíasson
(2001-2003).
Fjórir til viðbótar hafa sest á
þing sem varamenn, þau Atli
Gíslason, Álfheiður Ingadóttir,
Grétar Mar Jónsson og Jón
Magnússon.
Tveir
varaþingmenn
sitja

-AÈUR D¾MDUR ¹ SKILORÈ

'%.')¨ 4), ¶).'3 $AVÅÈ /DDSSON FORS¾TISR¹ÈHERRA GENGUR INN Å !LÖINGISHÒSIÈ VIÈ

Ók ölvaður og
flúði á hlaupum

ÖINGSETNINGU ¹RIÈ  .Ò ER ÖINGHÒSIÈ KL¾TT VINNUPÎLLUM OG ÖVÅ ÖURFA ÖINGMENN
AÈ GANGA INN UM 3K¹LA
&2¡44!",!¨)¨¶®+
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sumarþingið í fjarveru aðalmanna,
þær Guðfríður Lilja Grétarsdóttir,
varamaður Ögmundar Jónassonar,
og Ingibjörg Inga Guðmundsdóttir,
varamaður Jóns Bjarnasonar.
Af þeim sautján sem setjast á
þing í dag í fyrsta sinn eru nokkrir
þaulkunnugir
þingstörfunum.
Ármann Kr. Ólafsson, Illugi

$«-3-, Tvítugur maður hefur í
Héraðsdómi Suðurlands verið
dæmdur í fjögurra mánaða
skilorðsbundið fangelsi fyrir
umferðarlagabrot, fyrir að aka
ölvaður undan lögreglu í Vestmannaeyjum síðasta sumar og
reyna svo að flýja á hlaupum.
Hann rauf skilorð með brotinu.
Maðurinn var einnig ákærður
fyrir að hafa stolið bíl próflaus og
undir áhrifum áfengis síðla árs
2005 og velt bílnum. Maðurinn
neitaði hvorki né játaði það brot
og sagðist ekkert muna sökum
ölvunar. Þar sem talsverðir
annmarkar þóttu á rannsókn
málsins var hann sýknaður af
þeim ákærulið.
SH
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Gunnarsson og Ragnheiður Elín
Árnadóttir hafa öll verið aðstoðarmenn ráðherra og fjölmörg eiga
að baki langa reynslu úr sveitarstjórnum og búa fyrir vikið að
nokkrum samskiptum við þingið.
Ekki verður þingfundur á morgun en fundahald er fyrirhugað á
mánudag.
BJORN FRETTABLADIDIS

Tjhvsñvs!ß/!Sbhobsttpowfñvsgsçñjohvs

Kristín Gísladóttir sjúkraþjálfari aðstoðar við val
á réttri dýnu alla ﬁmmtudaga á milli kl. 16 og 18.

Opið virka daga: 10-18
Reykjavík: Mörkin 4, s: 533 3500
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Finnst þér að unglingar eigi að
vinna í sumarfríinu?
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Notar þú strætó einu sinni í
viku eða oftar?
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6IÈBRÎGÈ SËTTVARNARL¾KNIS VEGNA BERKLATILFELLISINS VIÈ +¹RAHNJÒKA

!ÈBÒNAÈUR VIÈ +¹RAHNJÒKA

Um 180 manns í berklapróf

Sendiherrann
kemur í dag

(%),"2)'¨)3-, Um 180 manns við Kárahnjúka, í

6)..5-!2+!¨52 Portúgalski

Norðfirði og á Landspítalanum verða prófaðir vegna
hættu á berklasmiti, í kjölfar þess að portúgölsk
stúlka greindist með sjúkdóminn á Fjórðungssjúkrahúsinu í Neskaupstað.
Stefán Þórisson, læknir á Egilsstöðum, telur ekki
mikla hættu á því að sjúklingurinn hafi smitað
samstarfsfólk sitt eða hjúkrunarstarfsmenn. Hins
vegar sé allur varinn allur góður.
„Ef einhver veikist af berklum hjá manni fer fram
mat á því hvort smithættan sé mikil eða lítil. Þá er
gert ákveðið húðpróf á fólki í kringum þann veika.
Síðan er lesið af því eftir tvo til þrjá daga. Það segir
okkur hver staðan er á því fólki í dag. Svo þarf að
endurtaka prófið eftir tvo mánuði til að vita hvort
einhver hafi smitast af þessum sjúklingi,“ segir
Stefán. Endanlegrar niðurstöðu er því ekki að vænta
fyrr en þá.

sendiherrann João António da
Silveira de Lima Pimentel kemur
til landsins í dag, að sögn Helgu
Láru Guðmundsdóttur, ræðismanns Portúgals á Íslandi.
Sendiherrann mun rannsaka hvað
sé hæft í umfjöllun portúgalskra
fjölmiðla um aðbúnað verkamanna
við Kárahnjúka.
Þar hefur því meðal annars verið
haldið fram að Portúgalar fái lægri
laun en Ítalir, að farið sé með þá
eins og þræla og aðstæður séu allar
hinar verstu.
Impregilo neitar þessu og segir
eitt yfir alla ganga við Kárahnjúka.

BW]WZ[_bZ

&2 +2!(.*²+5- (EILBRIGÈISSTARFSMENN +¹RAHNJÒKA MUNU

¹ N¾STUNNI FARA UM SV¾ÈIÈ MEÈ HÒÈPRËF OG PRËFA ÖAÈ FËLK
SEM STËÈ PORTÒGÎLSKU STÒLKUNNI N¾ST
-9.$+2)34¥. "/'!$«44)2

Búið er að taka sýni af starfsfólki sjúkrahússins í
Neskaupstað og heilbrigðisstarfsmenn við Kárahnjúka munu prófa starfsfólk þar á næstu dögum.
KËÖ

KËÖ

Neyddi fimm ára
stúlku til munnmaka
Maður dæmdur í tveggja og hálfs árs fangelsi fyrir kynferðisbrot gegn tveimur
stúlkum í Vogunum, vörslu barnakláms og fleiri brot. Lokkaði fimm ára stúlku
inn í kofa á leikvelli með loforði um sleða. Sýknaður af ákærum um barnaníð.
$«-3-, Tuttugu og sex ára karl-
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30% afsláttur
af Vega vítamínum

Acidophilus Bifidus + FOS

Milk Thistle DETOX

Mjólkursýrugerlar, góðir fyrir meltinguna.

Hreinsaðu líkamann að innan.

Champignon DETOX + FOS og Spirulina

Psyllium Husk Fibre

Hreinsaðu líkamann að innan
- minnkar óæskilega lykt.

Rúmmálsaukandi, gott fyrir
meltinguna.

www.lyfja.is

- Lifið heil
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maður, Hlynur Freyr Kristjánsson,
hefur verið dæmdur í tveggja og
hálfs árs fangelsi fyrir kynferðisbrot gegn tveimur stúlkum, fimm
og níu ára, vörslu barnakláms,
fíkniefnabrot og umferðarlagabrot. Hlynur var sýknaður af
tveimur ákærum um kynferðisbrot
gegn tveimur börnum til viðbótar.
Ákæran var í átta liðum, þar af
fimm fyrir kynferðisbrot. Það
alvarlegasta átti sér stað í janúar í
Vogahverfinu. Þá lokkaði hann
fimm ára stúlku inn í kofa á leikvelli undir því yfirskyni að hann
ætlaði að gefa henni sleða sem þar
væri geymdur og lét hana snerta
getnaðarlim sinn og hafa við sig
munnmök.
Hlynur neitaði sök í þeim lið en
viðurkenndi að hafa verið á leikvellinum og hitt stúlkuna. Stúlkan
var hins vegar mjög nákvæm og
greinargóð í vitnisburði sínum, og
þótti dómnum „óraunhæft að gera
ráð fyrir því að svo ungt barn
[lýsti] ítrekað atburðum eins og
hún gerði án þess að þeir hafi raunverulega átt sér stað.“ Var maðurinn því sakfelldur fyrir þann lið.
Hlynur var einnig ákærður fyrir
að hafa sýnt annarri fimm ára stúlku
getnaðarlim sinn á leikvelli í desember, en var sýknaður af því. Hlynur
kvaðst á þeim tíma ekki hafa stundað þá óreglu sem hann hóf um áramót, auk þess sem engin stúlknanna
þriggja sem á leikvellinum voru
umræddan dag þekkti Hlyn við sakbendingu. Ákæruvaldið byggði

,%)+6®,,52 -AÈURINN VAR MEÈAL ANNARS SÕKNAÈUR AF ¹K¾RU UM AÈ HAFA BERAÈ GETN

AÈARLIM SINN FYRIR FRAMAN FIMM ¹RA STÒLKU ¹ LEIKVELLI

sönnunarfærsluna á því að atburðurinn líktist svo mjög brotinu gegn
fimm ára stúlkunni í janúar. Það
þótti ekki nægja til sakfellingar og
þótti ósannað að maðurinn hefði
verið á svæðinu þennan dag.
Þá var hann ákærður fyrir að
hafa sama dag og hann braut gegn
fimm ára stúlkunni kallað tvær
stúlkur, níu og tólf ára, að bíl sínum,
sýnt þeim klámfengnar myndir og
spurt þá eldri hvort hún vildi sjá
lim hans. Hann játaði að hafa sýnt
báðum klámmynd, en neitaði því
síðastnefnda. Hann var dæmdur
fyrir brotið gegn þeirri níu ára, en
sýknaður af hinu, annars vegar
vegna þess að ljóst þótti að myndin

&2¡44!",!¨)¨(!2)

sem hann sýndi eldri stúlkunni
hefði verið af konum íklæddum
bikiníi, sem dómnum þótti ekki
klámfengið, og hins vegar vegna
óskýrs framburðar stúlkunnar.
Þá var hann dæmdur fyrir vörslu
yfir 1.100 barnaklámmynda, og
fyrir akstur án ökuréttinda og
undir áhrifum lyfja.
Hann var jafnframt dæmdur til
að greiða fimm ára stúlkunni 800
þúsund krónur í bætur, og þeirri
níu ára hundrað þúsund. Dómurinn
var kveðinn upp í Héraðsdómi
Reykjavíkur í gær. Málið dæmdu
Guðjón St. Marteinsson, Ásgeir
Magnússon og Sigríður Ólafsdóttir.
STIGUR FRETTABLADIDIS

.¹MSMATSSTOFNUN F¾R GÎGN TIL AÈ GREINA EINHVERFU

Ný gögn auðvelda greiningar
&¡,!'3-, Fulltrúar Íslenskrar
erfðagreiningar afhentu í gær
Námsmatsstofnun gögn og mælitæki til greiningar á einhverfu.
Gögnin
eru
meðal
annars
nákvæmir
spurningalistar
til
skimunar og greiningar á einhverfurófi og þykja þeir veita
einna haldbestu svör sem fáanleg
eru um ástand barna. Íslenska
útgáfan er afrakstur rannsókna
Íslenskrar erfðagreiningar en
fyrirtækið þýddi og staðfærði
gögnin í samstarfi við Greiningarstöð ríkisins og Barna- og unglingadeild Landspítalans. Fagfólk
sem vinnur að málefnum einhverfra getur nálgast greiningartækin
hjá Námsmatsstofnun.
Miklir biðlistar hafa myndast
hjá Greiningarstöð ríkisins. Fréttablaðið hefur greint frá því að nú
bíði 270 börn greiningar en biðin
er orðin um tvö ár meðal leikskólabarna og þrjú ár meðal grunnskólabarna. Skimunartækið sem
er meðal þeirra sem notuð eru er

!¨!,(®&5.$52 -,)4+*!..! $R #ATHERINE ,ORD EINN HELSTI SÁRFR¾ÈINGURINN Å

EINHVERFU OG EINN AÈALHÎFUNDUR M¾LIT¾KJANNA VAR VIÈSTÎDD AFHENDINGU T¾KJANNA
4¾KIN EIGA MEÈAL ANNARS AÈ EINFALDA FORGANGSRÎÈUN FYRIR GREININGU &2¡44!",!¨)¨2«3!

talið einfalda forgangsröðun barna
fyrir greiningu. „Biðlistarnir eiga
þó ekki eftir að styttast nú í bráð.
Langtímasjónarmið okkar er þó að
með því að fleiri læri þær aðferðir
sem viðhafðar hafa verið á Greiningarstöðinni dreifist álagið og
með því styttist biðin,“ segir Evald

Sæmundsen, sálfræðingur hjá
Greiningarstöð ríkisins. Hann
segir að skimunartækin geri svo
kleift að finna börn sem þurfi á
aðstoð fyrr en áður.
Námsmatsstofnun hefur umsjón
með uppfærslum og þjálfun við
notkun mælitækjanna.
KDK
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)NDËNESÅA HEFUR TIL ÖESSA VERIÈ FJÎLMENNASTA RÅKI HEIMS SEM EKKI ER MEÈ R¾ÈISMANN

Sveinn Andri skipaður ræðismaður Indónesíu hér á landi

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.

54!.2¥+)3-, Sveinn Andri Sveinsson hæstaréttarlögmaður verður í
dag skipaður ræðismaður Indónesíu hér á landi. Indónesía er fjölmennasta ríkið sem ekki hefur
haft ræðismann hér á landi til
þessa.
Sveinn Andri segir þetta vera
mikinn heiður og vonast til þess að
geta hjálpað til við að styrkja samband Íslands og Indónesíu. „Það
eru miklir möguleikar fyrir ýmis
íslensk fyrirtæki og fjárfesta í
Indónesíu, ekki síst á sviði orku-

36%).. !.$2)
36%).33/.

mála, en Indónesía er mjög rík af
jarðvarma og sérfræðiþekking á
því sviði er óvíða meiri en hér á

landi. Ég lít svo á að ég geti lagt lóð
á vogarskálarnar til þess greiða
fyrir jákvæðum samskiptum á
þessum sviðum, sem og öðrum.“
Ólafur Egilsson, fyrrverandi
sendiherra, leitaði til Sveins Andra
fyrir nokkru síðan en nokkurn
tíma hefur tekið að ganga frá skipuninni. Sveinn Andri hefur unnið
lögmannsstörf fyrir fólk sem
kemur frá ýmsum nágrannaríkjum Indónesíu í Asíu, og þekkir vel
aðstæður fólks frá þessum heimshluta sem býr hérlendis.
MH

Höfum lyft grettistaki
segir stjórnarformaður
Stjórnarformaður Strætó segir ekki rétt hjá bæjarstjórum Seltjarnarness og
Kópavogs að óstjórn sé á fyrirtækinu. Þvert á móti hafi verið lyft grettistaki í
rekstrinum eins og tölur sem birtar verða fljótlega muni sýna.

HEKLA er umboðsaðili Perkins á Íslandi

Veldu aðeins viðurkennda varahluti
VÉLASVIÐ | Klettagörðum 8-10 | 104 Reykjavík | Sími 590 5100 |www.hekla.is/velasvid

VIÐSKIPTA- OG
HAGFRÆÐIDEILD

BS NÁM Í VIÐSKIPTAFRÆÐI
Viðskipta- og hagfræðideild Háskóla Íslands
býður upp á hagnýtt og framsækið BS nám
í viðskiptafræði.
Fjórar námsleiðir:
Fjármál
 Markaðsfræði og alþjóðaviðskipti
 Reikningshald

3424« "¾JARSTJËRAR +ËPAVOGS OG 3ELTJARNARNESS TELJA 3TR¾TË BS Å BLINDGÎTU EN
STJËRNARFORMAÈUR FYRIRT¾KISINS SEGIR ÖAÈ KOMIÈ ¹ RÁTTA LEIÈ EFTIR HALLAREKSTUR SÅÈUSTU ¹RA

við það að láta alla námsmenn í Reykjavík fá sérstök skírteini sem gilda
fram á næsta vor. Það
fellur enginn aukakostnaður á Strætó vegna
þess, því Reykjavíkurborg ætlar að borga fyrir
það, rétt eins og Hafnarfjarðarbær ber kostnað2-!.. +2
'5..!2 )
*«.-5.$52
inn af því að gefa sínum
«,!&33/.
")2')33/.
'5¨-!233/.
eldri borgurum frítt í
3TJËRNARFORMAÈ "¾JARSTJËRI
"¾JARSTJËRI
UR 3TR¾TË BS
Strætó.”
+ËPAVOGS
3ELTJARNARNESS
Þá segir Ármann það
rétt hjá Jónmundi Guðmarssyni að kostnaður Seltjarnarmisskilnings varðandi þá ákvörðness hafi hækkað mikið. Samt
un Reykjavíkurborgar að gefa
sem áður sé Seltjarnarnes að
hópi námsmanna frítt í strætó.
borga minnst allra sveitarfélaga
„Það er ekkert í samkomulagi
á hvern íbúa: „Skýringin á því að
byggðasamlagsins sem bannar
þeir voru langlægstir er sú að
einu sveitarfélaginu að vera með
Reykjavíkurborg greiddi niður
sértækar aðgerðir innan síns
kostnað
Seltjarnarnesbæjar
sveitarfélags,“ segir Ármann.
þegar þeir fóru inn í byggðasam„Þótt það geti verið erfitt pólitlagið.“
ískt er í sjálfu sér ekkert flókið
GAR FRETTABLADIDIS

5TANRÅKISR¹ÈHERRAR !FGANISTANS OG 0AKISTANS ¹ FUNDI ' RÅKJANNA

 Stjórnun og forysta
Nemendur geta nýtt sér fjölbreytileika HÍ og tekið
valnámskeið m.a. í tungumálum, lögfræði, sagnfræði,
tölvunarfræði eða stjórnmálafræði.
Námið er góður undirbúningur fyrir fjölbreytt störf
í atvinnulífinu og framhaldsnám í viðskiptafræði eða
skyldum greinum.
Framúrskarandi aðstaða verður tekin til notkunar
fyrir nemendur deildarinnar í haust.
Umsóknarfrestur til 5. júní.
Árleg skráningargjöld: 45.000 krónur.
Nánari upplýsingar á vidskipti.hi.is
ÍSLENSKA / SIA.IS / HSK 37818 05/07

3!-'®.'52 „Þarna gætir misskilnings því það er alveg ljóst að
rekstur Strætó hefur tekið stökkbreytingu nánast frá þeim degi
sem núverandi stjórn tók til starfa
eftir sveitarstjórnarkosningar í
fyrra,” segir Ármann Kr. Ólafsson, stjórnarformaður Strætó bs.,
um gagnrýni á rekstur fyrirtækisins frá Gunnari I. Birgissyni,
bæjarstjóra í Kópavogi, og Jónmundi Guðmarssyni, bæjarstjóra
á Seltjarnarnesi.
Í Fréttablaðinu í gær var haft
eftir Jónmundi Guðmarssyni að
illa væri haldið á stjórn Strætó og
Gunnar I. Birgisson sagðist hafa
lagt til á stjórnarfundi Samtaka
sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu (SSH) að minni sveitarfélögin
tæku sig saman um rekstur strætólínu sem næði frá Reykjavík til
Hafnarfjarðar. Hið sameiginlega
Strætó bs. yrði þá lagt niður. Auk
þess að vera formaður stjórnar
Strætó er Ármann forseti bæjarstjórnar í Kópavogi. Hann segir
samstarfið innan stjórnar Strætó
hafa verið mjög gott og þess vegna
komi honum deilur um Strætó á
vettvangi stjórnar SSH á óvart.
Ármann segir aðgerðir stjórnar
Strætó hafa leitt til þess að reksturinn hafi verið nánast á sléttu á
síðari hluta ársins. Allt bendi til
þess að tölur fyrir fyrstu fjóra
mánuði þessa árs muni sýna að
rekstraráætlanir standist nær
fullkomlega. Í fyrra hafi hins
vegar verið nítján prósent halli á
rekstrinum á fyrstu fjórum mánuðunum miðað við áætlanir. „Menn
munu sjá að það hefur verið lyft
Grettistaki varðandi reksturinn,”
segir hann.
Að sögn Ármanns gætir einnig

www.hi.is

Ætla að vinna meira saman
¶µ3+!,!.$ !0 Að loknum fundi með utanríkisráðherrum G8-ríkjanna ákváðu utanríkisráðherrar
Afganistans og Pakistans að efla samvinnu milli
ríkisstjórna landanna tveggja.
Rangin Radfar Danta, utanríkisráðherra Afganistans, og Khursid Kasuri, utanríkisráðherra
Pakistans, sendu frá sér sameiginlega yfirlýsingu
þar sem þeir sögðust ítreka vilja ríkisstjórna beggja
landanna til þess að styrkja samvinnu og samskipti
„á öllum sviðum, en sérstaklega þó á sviði öryggismála, málefna flóttamanna, efnahagsþróunar og
aukinna samskipta milli þjóða“.
Fundurinn var haldinn í Potsdam skammt fyrir
sunnan Berlín og var öryggisgæsla gífurlega mikil.
Svartklæddar leyniskyttur gættu dyra ráðstefnuhússins og þyrlur sveimuðu fyrir ofan.
Leiðtogafundur G8-ríkjanna, sem er hópur
stærstu iðnríkja heims, verður haldinn í Heiligendamm í Þýskalandi dagana 6. til 8. júní næstkomandi. Utanríkisráðherrafundurinn er einn af
mörgum ráðherrafundum G8-hópsins sem haldnir
hafa verið til undirbúnings leiðtogafundinum.
Auk þess að ræða við utanríkisráðherra Afganistans og Pakistans eru meðal annars málefni Kosovo

¶2¥2 54!.2¥+)32¨(%22!2 -ARGARET "ECKETT FR¹ "RETLANDI

#ONDOLEEZZA 2ICE FR¹ "ANDARÅKJUNUM OG "ERNARD +OUCHNER FR¹
&RAKKLANDI VIÈ KOMUNA TIL 0OTSDAM Å G¾R
&2¡44!",!¨)¨!0

til umræðu á fundi utanríkisráðherranna, sem hafa
átt erfitt með að fá Rússa til að fallast á hugmyndir
Sameinuðu þjóðanna um framtíð héraðsins.
GB
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-¹L STËRU OLÅUFÁLAGANNA ÖRIGGJA GEGN SAMKEPPNISEFTIRLITINU OG ÅSLENSKA RÅKINU

+VIKNAÈI Å FEITI Å POTTI

Kröfu olíufélaganna hafnað

Flutt á sjúkrahús eftir bruna

$«-3-, Hæstiréttur hafnaði í

 500,%)¨ ¥ ,¥&).5 ¶ESSI UNGI
PANDABJÎRN ER EINBEITTUR ¹ SVIP ÖEGAR
HANN BASLAR VIÈ AÈ KLÅFA UPP TRÁGRIND
Å #HENGDU RANNSËKNARSTÎÈINNI FYRIR
RISAPÎNDUR Å +ÅNA
./2$)#0(/4/3!&0

¶INGFLOKKUR 3AMFYLKINGARINNAR

Lúðvík þingflokksformaður
34*«2.-, Lúðvík Bergvinsson

var í gær kjörinn formaður
þingflokks
Samfylkingarinnar.
Hann tekur
við embættinu
af Össuri
Skarphéðinssyni.
Steinunn
Valdís Óskars,²¨6¥+
dóttir var
kjörin varafor- "%2'6).33/.
maður þingflokksins og Árni
Páll Árnason ritari hans.

gær kröfu lögmanna olíufélaganna Kers, Skeljungs og Olís, um
að Sigrún Guðmundsdóttir myndi
víkja sæti sem dómari í máli félaganna gegn Samkeppniseftirlitinu
og íslenska ríkinu.
Fyrirtöku í málinu var jafnframt frestað til 14. júní en það
var á dagskrá héraðsdóms í gær.
Lögmenn olíufélaganna gerðu
kröfu um að Sigrún myndi víkja
þar sem þeir töldu hana ekki geta
dæmt í málinu með hlutlausum
hætti, vegna dómsorða sem hún
stóð að í máli Sigurðar Hreinssonar gegn Keri. Í sératkvæði hennar
kom fram að það væri „óumdeilt

.44²2!.
3P¹NARSNIGILLINN SVO LÅTILL
/F SNEMMT ER AÈ SEGJA TIL UM HVERN
IG 3P¹NARSNIGILLINN SVOKALLAÈI SEM
BARST HINGAÈ TIL LANDS Å FYRRA DAFNAR
HÁR ¹ LANDI %RLING «LAFSSON SKORDÕRA
FR¾ÈINGUR SEGIR AÈ SNIGILLINN SÁ SVO LÅT
ILL NÒ SNEMMA SUMARS AÈ EÈLILEGT SÁ
AÈ FËLK VERÈI EKKI VART VIÈ HANN 3ÅÈAR
Å SUMAR KOMI Å LJËS HVORT HANN HEFUR
NUMIÈ HÁR LAND OG HVER ¹HRIFIN VERÈA

$«-3-,
 ÖÒSUND FYRIR  GRÎMM

BÖS

2ÒMLEGA ÖRÅTUGUR MAÈUR SEM VAR TEK
INN MEÈ FJËRT¹N GRÎMM AF AMFET
AMÅNI VIÈ HÒSLEIT LÎGREGLU ¹ HEIMILI
HANS Å MARS SÅÈASTLIÈNUM HEFUR VERIÈ
D¾MDUR TIL AÈ GREIÈA  ÖÒSUND
KRËNUR Å SEKT

Dagur án tóbaks - 31. maí!
Viltu aðstoð við að hætta að reykja
eða nota annað tóbak?
Reyksíminn býður upp á faglega aðstoð!
Láttu drauminn rætast
og losnaðu úr klóm tóbaksins!
Það er rétt að þetta er að mjög miklu leyti spurning um hugarfar. Mikilvægt er
að þú gerir þér grein fyrir því. Þú verður að byggja upp það hugarfar með sjálfum
/ sjálfri þér að þér muni takast þetta. Stappaðu í þig stálinu og segðu við sjálfan þig: Ég veit að ég get þetta! Mér mun takast þetta! Þú skalt líka þiggja allan
þann stuðning sem þér býðst.

Í tilefni dagsins höfum við opið frá kl. 10 - 22.

Ertu tilbúinn að hefja nýtt líf án tóbaks?
Bendum einnig á heimasíðu okkar www.8006030.is

(¡2!¨3$«-52 2%9+*!6¥+52 /LÅU

FÁLÎGIN KREFJAST ÖESS AÈ SEKTIR VEGNA
ËUMDEILDS SAMR¹ÈS VERÈI ËGILDAR
&2¡44!",!¨)¨'6!

að samráð olíufélaganna hefði
valdið tjóni“ og „hækkað verð á
eldsneyti“. Sigrún féllst ekki á
kröfu lögmannanna, sem kærðu

þá niðurstöðu til Hæstaréttar.
Í máli Sigurðar var Ker dæmt
til greiðslu fimmtán þúsund króna
bóta vegna samráðsins.
Olíufélögin krefjast þess að
sektir sem samkeppnisyfirvöld
lögðu á félögin vegna samráðsins,
samtals 1,5 milljarðar, verði
dæmdar ógildar.
Í október 2004 voru olíufélögin
sektuð um rúmlega 2,6 milljarða
króna fyrir brot gegn samkeppnislögum. Áfrýjunarnefnd samkeppnismála lækkaði sektirnar
niður í 1,5 milljarða en mestu
munaði um 650 milljóna króna
lækkun sektar Skeljungs.
MH

eftir að eldur kviknaði í íbúð á
Seltjarnarnesi í gærmorgun.
Eldurinn kviknaði í feiti í potti á
eldavél. Þegar slökkviliðið bar að
garði hafði fyrrverandi slökkviliðsmaður, sem var staddur á
vettvangi, náð að slökkva mesta
bálið með brunaslöngu.
Greiðlega gekk að slökkva
eldinn en reykræsta þurfti
íbúðina, sem er mikið skemmd.
Tvennt var í íbúðinni þegar
eldurinn kom upp og var kona á
sextugs aldri flutt á slysadeild. Að
sögn læknis er líðan hennar
stöðug og ekki mikil einkenni um
reykeitrun.
ÖO

Chavez hótar nú að
loka annarri stöð
Fjölmennir útifundir bæði andstæðinga og stuðningsmanna forsetans víða í
Venesúela síðustu daga. Chavez segir einkarekna fjölmiðla hvetja til ofbeldis.
6%.%3²%,! !0 Hugo Chavez, forseti
Venesúela, lætur mótmæli þúsunda
landsmanna sinna sem vind um
eyru þjóta og segist hafa verið í
fullum rétti að loka einkarekinni
sjónvarpsstöð um síðustu helgi. Nú
hótar hann því að loka annarri sjónvarpsstöð, sem hann segir hafa
hvatt fólk til að ráða sig af dögum.
„Ég mæli með því að þeir taki
róandi lyf, hægi aðeins á sér, því ef
þeir gera það ekki þá ætla ég að
hægja á þeim,“ sagði Chavez í ræðu
á þriðjudaginn. Þar átti hann við
Globavision, sem er einkarekin
sjónvarpsstöð rétt eins og Radio
Caracas Television, sem hætti
útsendingum um síðustu helgi eftir
að Chavez neitaði að framlengja
útsendingarleyfi hennar.
Hann útskýrði reyndar ekki
nánar hvað hann ætti við, en sagði
bæði dagblöð og sjónvarpsstöðvar
hvetja til óeirða og ofbeldis. Hann
bað stuðningsmenn sína um að
„vera á verði“ og hvatti opinbera
embættismenn til þess að fylgjast
náið með fjölmiðlum.
Allt þetta sagði Chavez í ræðu á
þriðjudagskvöldið, meðan þúsundir
manna mættu til útifunda víðs vegar
um land, ýmist til að lýsa andstöðu
sinni við aðgerðir forsetans eða til
að lýsa stuðningi sínum við hann.
Andstæðingar hans kröfðust frelsis
en stuðningsmennirnir mótmæltu
tilraunum stjórnarandstöðunnar til
að koma af stað óeirðum. Tugir
slíkra funda hafa verið haldnir í
Venesúela á síðustu dögum.

-«4-,) ¥ #!2!#!3 (¹SKËLANEMAR KÎSTUÈU T¹RAGASSPRENGJU FR¹ LÎGREGLUNNI AFTUR TIL
BAKA ¹ MËTM¾LAFUNDI Å #ARACAS ¹ ÖRIÈJUDAG
&2¡44!",!¨)¨!0

Alþjóðleg samtök um fjölmiðlafrelsi, Evrópusambandið, öldungadeild þingsins í Chile og mannréttindasamtökin Human Rights Watch
hafa lýst áhyggjum sínum af lokun
sjónvarpsstöðvarinnar RCTV.
„Þetta er einræði“ hrópuðu andstæðingar forsetans á mótmælafundum á þriðjudaginn, en stuðningsmenn hans sögðust ekki sakna
sjónvarpsstöðvarinnar.
„RCTV var rusl. Dagskráin var
hræðileg, tóm lágkúra. Ekki einu

&%&h`j\\^#^h
Himinn og haf / SÍA

%,$52 Kona var flutt á slysadeild

sinni stjórnarandstaðan horfði á
hana,“ sagði Elena Pereira, enskuprófessor
í
ríkisháskóla
í
Venesúela. „Þeir vilja bara ástæðu
til að steypa stjórninni.“ Mótmælafundirnir á þriðjudaginn fóru friðsamlega fram, en á mánudaginn
kom til átaka mótmælenda og lögreglu í Caracas, höfuðborg landsins. Lögreglan beitti táragasi og
sagði nítján lögreglumenn slasaða,
en engar tölur voru nefndar um
fjölda slasaðra mótmælenda.
GB
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.Õ KÎNNUN UM KYNJAHLUTFALL Å  ST¾RSTU FYRIRT¾KJUM LANDSINS

Færri konur í stjórn en áður

"2/44.5-.$)2 ¥RASKUR HERMAÈUR ¹

VERÈI VIÈ INNGANG BYGGINGARINNAR ÖAR SEM
MANNR¹NIÈ ¹TTI SÁR STAÈ
&2¡44!",!¨)¨!0

"RETUM R¾NT Å "AGDAD

Rassía gerð í
Sadr-hverfinu
¥2!+ !0 Hundruð íraskra og

bandarískra hermanna lokuðu
hluta af borgarhverfinu Sadrborg í Bagdad í gær af og gengu
hús úr húsi í leit að fimm Bretum,
sem var rænt úr stjórnarbyggingu skammt frá daginn áður.
Mennirnir fimm voru á
þriðjudag dregnir út úr byggingu
íraska fjármálaráðuneytisins af
um 40 þungvopnuðum mönnum í
lögreglubúningum og ekið burt í
heilli lest jeppa inn í Sadr-borg,
að sögn íraskra embættismanna.
Háttsettur Íraki sagði Mahdiherinn, vopnað lið sjía-klerksins
Moktada al-Sadr, grunaðan um
verknaðinn.
AA

%INU SKREFI N¾R ÒTG¹FU

iPhone fær
fjarskiptaleyfi
"!.$!2¥+). Bandaríska fjarskipta-

stofnunin gaf Apple á dögunum
leyfi til að selja
farsíma sinn
iPhone. Með
leyfinu er nú
ekkert því til
fyrirstöðu að
Apple hefji sölu á
símanum í júní,
eins og áætlað
var. Öll fjar)0(/.% 3ÅMINN
skiptatæki þurfa ER MEÈ STËRAN
SNERTISKJ¹ OG
leyfi stofnunarinnar áður en þau BÕÈUR UPP ¹ NÕTT
NOTENDAVIÈMËT
fara á markað.
Síminn er í
raun farsími, lófatölva og iPodspilari í einu og sama tækinu.
Hann hefur notið gríðarlegra
vinsælda allt frá hann var
kynntur í janúar síðastliðnum og
er búist við að hann seljist grimmt
þegar hann kemur á markað.
Evrópubúar þurfa þó að bíða til
ársloka eftir gripnum.
SÖS

,®'2%',5&2¡44)2
 ÎKUMENN ËKU OF HRATT
4ALSVERÈ UMFERÈ VAR Å HÎFUÈBORGINNI
UM HVÅTASUNNUHELGINA OG VORU 
ÎKUMENN STÎÈVAÈIR FYRIR OF HRAÈAN
AKSTUR FR¹ FÎSTUDEGI TIL M¹NUDAGS ,ÎG
REGLAN ¹ HÎFUÈBORGARSV¾ÈINU STÎÈV
AÈI EINNIG TUTTUGU ÎKUMENN SEM ERU
GRUNAÈIR UM ÎLVUN VIÈ AKSTUR

!,¶).')
6' VELUR ÖINGFLOKKSFORMANN
®GMUNDUR *ËNASSON VERÈUR
¹FRAM FORMAÈUR ÖINGFLOKKS 6INSTRI
HREYFINGARINNAR p GR¾NS FRAMBOÈS
+ATRÅN *AKOBSDËTTIR VERÈUR VARAFOR
MAÈUR ÖINGFLOKKSINS OG +OLBRÒN (ALL
DËRSDËTTIR RITARI









ískt skipuð.
*!&.2¡44) Í stjórn 71
Fyrirtækjprósents íslenskra  (LUTFALL FYRIRT¾KJA MEÈ SKRIFLEGA
um með skriffyrirtækja er enga JAFNRÁTTIS¹¾TLUN
.EI
legar jafnréttkonu að finna, sé
*¹
isáætlanir
miðað við þau 100
.EI
hefur fækkað
fyrirtæki sem mesta
*¹
frá árinu 2005.
veltu hafa.
Þá var 61 próÞetta kemur fram
sent stærstu
í könnun um hlutfall
fyrirtækja
kvenna í stjórnum


með slíka áætlog æðstu stöðum,
un, en nú státsem unnin var af
(%)-),$ *!&.2¡44)3+%..)4!,!.
ar þriðjungur
Rannsóknasetri
(3+«,)..  ")&2®34
fyrirtækjanna
vinnuréttar og jafnaf jafnréttisáætlun.
réttismála við Háskólann á Bifröst.
Alls skipa konur átta prósent
Í þremur fyrirtækjanna er
stjórnarsæta, eða 32 af 408. Hlutstjórnarformaðurinn kona, en þess
fallið var hærra árið 2005, eða tólf
ber að geta að ein þeirra er pólit-

prósent. Reyndar stóðu konur
almennt séð betur að vígi árið 2005
en í ár, utan að af forstjórum og
framkvæmdastjórum eru nú fjórtán prósent konur en voru tíu prósent fyrir tveimur árum.
Elín Blöndal, forstöðumaður
Rannsóknasetursins, segir niðurstöður ekki koma sérstaklega á
óvart.
„Ég hefði viljað sjá einhverja
merkjanlega hreyfingu milli ára,
en svo er ekki,“ segir hún.
Elín bendir á að taka þurfi tillit
til þess að ekki er í öllum tilfellum
um sömu fyrirtækin að ræða. Af
þeim 100 stærstu eru 63 ný á lista.
KËÖ
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AUGLÝSINGASÍMI

550 5000

3ÁRFR¾ÈINGAR ¹ VEGUM -ICROSOFT KANNA AÈST¾ÈUR FYRIR NETÖJËNABÒ HÁR ¹ LANDI

&ÅKNIEFNI FUNDUST Å BÅLUM

Þarf 50 megavött af raforku

Fíkniefnahundur sannar sig

6)¨3+)04) Sérfræðingar Microsoft
komu hingað til lands í byrjun vikunnar til að kanna aðstæður til að
koma upp netþjónabúi hér á landi.
Slík starfssemi tekur svipað pláss
og sjö til átta knattspyrnuvellir og
notar um 50 megavött af raforku.
Halldór
Jörgensson,
framkvæmdastjóri Microsoft á Íslandi,
segir sérfræðingana hafa verið hér
á landi í um sólarhring. Á þeim tíma
hafi þeir einkum rætt við hérlenda
aðila um sæstrengi og við íslensk
orkufyrirtæki um kaup á raforku.
Netþjónabú (e. server farm) af
þeirri stærðargráðu sem Microsoft
hyggst reisa notar um 50 megavött
af raforku, sem er þriðjungur orku-

(!,,$«2
*®2'%.33/.

framleiðslu Blönduvirkjunar.
Microsoft mun nú vinna úr gögnum sem aflað var, en val um staðsetningu á netþjónabúi stendur á
milli átta til tíu landa. Listinn verður skorinn niður í þrjú lönd áður en
ýtarlegri úttekt á staðsetningarmöguleikum fer fram.

Halldór segir að Ísland hafi ýmsa
kosti fyrir Microsoft. Stjórnvöld í
öðrum löndum virðist þó meðvitaðri en íslensk stjórnvöld um kosti
þess að fá slíka starfsemi til sinna
landa. Um fimmtíu vel launuð sérfræðistörf myndu skapast, opnaði
Microsoft netþjónabú hér á landi.
Til að netþjónabú verði að veruleika verður að leggja nýjan
sæstreng til landsins, auk þess sem
50 megavött af orku liggja ekki á
lausu, segir Halldór. Hann segir að
Microsoft hafi hug á því að hefja
starfsemi innan tveggja til þriggja
ára, og því skipti miklu hvenær
strengur og orka verði fáanleg hér
á landi.
BJ

,®'2%',5-, Lögreglan á

Blönduósi hafði afskipti af
tveimur ungum ökumönnum í
gær sem grunaðir voru um að
hafa fíkniefni í fórum sínum.
Mennirnir voru færðir á
lögreglustöðina þar sem leitað
var í bílum þeirra.
Fíkniefnahundur lögreglunnar
fann nokkur grömm af kannabisefnum í öðrum bílnum en
eigandi hins bílsins benti
lögreglumönnum á kannabisefni
í bíl sínum.
Lögreglan segir óvíst að efnin
hefðu fundist hefði hundsins
ekki notið við. Mál mannanna
teljast upplýst.
ÖO

&ORSETAKJÎR Å ¥SRAEL

Shimon Peres
býður sig fram

– sígild og bragðgóð á brauðið
SS hefur nú tekið ómakið af
ömmum landsins og gert
frábæra kindakæfu að

¥32!%, !0 Shimon Peres, aðstoðarforsætisráðherra Ísraels, greindi
í gær frá því
að hann ætlaði
að bjóða sig
fram til
forseta.
Ísraelsþing
kýs forseta
landsins hinn
13. júní
næstkomandi.
Núverandi
forseti, Moshe
Katzav, hefur
3()-/. 0%2%3
sætt alvarlegum ásökunum
um nauðganir og kynferðislega
áreitni gagnvart starfsfólki sínu.
Peres, sem er 83 ára, bauð sig
fram til forseta fyrir sjö árum
en þá varð Katzav fyrir valinu.
Peres hefur verið þingmaður
síðan árið 1959 og hefur gegnt
ýmsum helstu valdaembættum
landsins.
GB

hætti ömmu. Prófaðu
þessa hefðbundnu og

,®'2%',5&2¡44)2

góðu kæfu og rifjaðu upp

)NNBROT Å FYRIRT¾KI ¹ !KUREYRI

góðar stundir þegar fólk

"ROTIST VAR INN Å TVÎ FYRIRT¾KI ¹ !KUR
EYRI AÈFARARNËTT M¹NUDAGS %KKI VAR
MIKLU STOLIÈ EN EITTHVAÈ VAR SKEMMT
OG VAR HLJËMFLUTNINGST¾KJUM STOLIÈ
ÒR BIFREIÈUM ¹ ÎÈRUM STAÈNUM ,ÎG
REGLUNA GRUNAR HVERJIR ÖARNA VORU AÈ
VERKI

hafði meiri tíma.

,+.!.%-!2 !F ÖEIM SEM TËKU Ö¹TT Å KÎNNUNINNI HÎFÈU FLESTIR ¹HUGA ¹ AÈ VERÈA

L¾KNAR Å FRAMTÅÈINNI (J¹ STÒLKUM VAR HJÒKRUNARFR¾ÈIN VINS¾LUST EN STR¹KAR HÎFÈU
MESTAN ¹HUGA ¹ AÈ LEGGJA SMÅÈI FYRIR SIG -YNDIN TENGIST EKKI EFNI FRÁTTARINNAR

Strákar hafa
meiri væntingar til launa
Íslenskir karlmenn á tvítugsaldri reikna með að fá
hærri laun fyrir sömu störf en konur á sama aldri.
„Vísbending um að við lifum enn í heimi kynbundins vinnumarkaðar,“ segir formaður Jafnréttisráðs.

Díklófenak tvíetýlamín 11,6 mg

Af hverju meðhöndla allan líkamann
þegar þér er bara illt á einum stað?

Íslenskir karlmenn á aldrinum 18 til 23 ára
hafa meiri væntingar til launa
en jafnöldrur þeirra fyrir sömu
störf. Strákar sem hafa áhuga á
að verða læknar reikna með að
fá laun sem eru um þrjátíu prósentum hærri en hjá jafngömlum stúlkum sem vilja verða
læknar.
Jafnréttisráð kynnti í gær
niðurstöður könnunar sem Capacent Gallup gerði. Henni var
ætlað að kanna viðhorf til starfa
og væntingar til launa á meðal
ungs fólks.
Spurt var um viðhorf ungmenna til tíu starfa; læknis,
kennara, lögfræðings, starfsmannastjóra,
markaðsstjóra,
hjúkrunarfræðings,
smiðs,
verðbréfamiðlara, kerfisstjóra
og launagjaldkera.
Áhugi á viðkomandi starfi var
kannaður ásamt því sem þátttakendur mátu hvaða laun þeir teldu
líklegt að fá fyrir þau störf sem
þeir höfðu mjög eða frekar mikinn áhuga á að sinna í framtíðinni.
Í átta störfum af tíu reiknuðu
karlmenn með að fá hærri laun
en konurnar. Munurinn var tölfræðilega
marktækur
hjá
tveimur þeirra; lækni og lög6)..5-!2+!¨52

Voltaren Emugel dregur úr verkjum
og minnkar staðbundnarbólgur í
sinum, vöðvum og liðum

Voltaren Emugel® er notað sem stað-bundin útvortis meðferð við vöðva- og liðverkjum. Lyfið má ekki bera á skrámur, opin sár eða á exem, varist
snertingu við augu og slímhúðir, notist eingöngu útvortis og má aldrei taka inn. Þegar lyfið er notað án ávísunar læknis skal hafa samband við lækni
ef einkenni batna ekki eða versna innan viku. Á meðgöngu skal ávalt leita ráða læknis eða lyfjafræðings áður en lyfið er notað, þó skal það ekki
notað á síðasta þriðjungi meðgöngu. Lítil hætta er á ofskömmtun vegna útvortis notkunar lyfsins. Lesa skal vandlega leiðbeiningar á umbúðum og
fylgiseðli. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá. Markaðsleyfishafi: Novartis Healthcare. Umboð á Íslandi: Artasan, Kirkjulundi 17, 210 Garðabæ.

Fæst án lyfseðils

fræðingi. Þeir karlar sem höfðu
áhuga á að vera læknar reiknuðu
að jafnaði með að fá 574 þúsund
krónur á mánuði en konurnar
reiknuðu með 440 þúsundum.
Karlar með áhuga fyrir lögfræði
töldu líklegt að fá 561 þúsund á
mánuði en konurnar 436 þúsund.
„Mér finnst niðurstöðurnar
gefa ákveðna vísbendingu um að
við lifum enn í heimi kynskipts
vinnumarkaðar. Þegar konurnar
eru spurðar um launavæntingar
verðleggja þær sig lægra en
karlar,“ segir Fanný Gunnarsdóttir, formaður Jafnréttisráðs.
Hún ætlar að senda könnunina
til allra grunn- og framhaldsskóla í von um að niðurstöðurnar
verði nýttar í kennslu og fræðslu
um íslenskan vinnumarkað og
sem innlegg í jafnréttisumræðu
í skólunum.
Þegar spurt var um áhuga á
störfum voru læknir, kennari og
lögfræðingur vinsælustu störfin
óháð kyni. Hjá körlum höfðu
flestir áhuga á að vera smiðir og
lögfræðingar, en konurnar höfðu
mestan áhuga á að starfa sem
hjúkrunarfræðingar og læknar.
Úrtakið var átta hundruð manns,
handahófsvalið úr þjóðskrá.
Svarhlutfall var 54 prósent.
SALVAR FRETTABLADIDIS
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MCCAIN SUPERFRIES
BLACK PEPPER

%
8
1
499
kr.
pk.

afsláttur

Frábært
verð!

COCO PUFFS
553 g

329

PEPSI MAX
kr.
pk.

99

kr.
2l

HUNTS
TÓMATSÓSA 1020 G

149

kr.
stk.

GÓU LAKKRÍSDÚNDUR
BITAR

219

kr.
pk.

Tilboðtum!

t
e
l
e
t
ó
k
a
s
í
r
g
á

Þú sparar

Nóatúns
grillsósur og
grillmeðlæti!

ÍTALSKAR NAUTAHAKKBOLLUR MEÐ TÓMAT

%
7
3
998
kr.
kg

afsláttur

300 1.698
kr. kg

UNGNAUTAHAMBORGARAR Þú sparar
90 GRÖMM

79

kr.
stk.

60

399

kr.
pk.

MÓA KJÚKLINGALÆRI
OG LEGGIR

398

kr. stk.

kr.
kg

kr.
kg

35%
afsláttur

Grand Italia pasta
- ekta ítalskt bragð!

Nýtt eðalkafﬁ!

RÚBÍN EÐALKAFFI
GRÆNT

GRÍSAKÓTELETTUR
ÚRB. MIÐJARÐARHAFS

Ómissandi
í útileguna!

GRAND ITALIA
FARFALLE OG FUSILLI

99

kr.
pk.

GRAND ITALIA
PASTASÓSUR

199

kr.
stk.

Verði ykkur að góðu!
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SAMTAKA KRISTINNA ¹ )NDLANDI Å KRÎFU
GÎNGU Å .ÕJU $ELÅ TIL AÈ MËTM¾LA
OFBELDI AF H¹LFU HERSK¹RRA HINDÒA
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+AFARAR Å "JÎRGUNARFÁLAGI !KRANESS ERU MEÈ ÖEIM T¾KNIV¾DDUSTU ¹ LANDINU

3EKT FYRIR VÎRSLU BARNAKL¹MS

Spjallað í neðansjávargemsa

Sagði „pop-up“
glugga orsökina

4+.) Köfunarflokkur Björgunarfélags Akraness hefur tekið í
notkun nýjan fjarskiptabúnað.
Með
honum
geta
leitarstjórnendur á yfirborðinu talað
við kafara með GSM-símum.
Kafararnir geta einnig talað
saman neðansjávar í allt að
tveggja kílómetra fjarlægð.
Sveitin safnaði fyrir búnaðinum með því að mála sumarbústaði verkalýðsfélags Akraness í
Svínadal og Húsafelli.
„Þetta er alveg hreint meiri
háttar tæki,“ segir Ásgeir Einarsson, formaður köfunarflokksins. „Við vorum að prófa það í
Hvalfirðinum um helgina og það

6%, "².)2 +AFARAFLOKKURINN MEÈ
NÕJA BÒNAÈINN &R¹ VINSTRI ERU SGEIR
%INARSSON -ARTEINN SGEIRSSON +RISTJ¹N
+RISTJ¹NSSON OG %RLING 'UÈMUNDSSON

virkaði frábærlega án allra truflana eða skruðninga.“
Hann segir tækið virka þannig
að lítið stykki sé sett framan á
munnstykki kafarans, sem hann
tali í. Við vinstra eyrað komi
annað stykki til hlustunar.
„Með þessum búnaði er öryggi
kafara aukið og öll leit bætt. Nú
er mun auðveldara að skipuleggja leit en þegar allir voru
sambandslausir,“ segir Ásgeir.
„Stjórnandinn á yfirborðinu, sem
er kannski reyndasti kafarinn,
getur raðað köfurunum nákvæmlega niður í stað þess að senda þá
þvert og kruss út um allt.“
SÖS

$«-34«,!2 Karlmaður hefur í
Héraðsdómi Norðurlands vestra
verið dæmdur til að greiða 250
þúsund krónur í sekt fyrir að hafa
haft í vörslum sínum barnaklám.
Efnið fannst í tölvu mannsins
eftir ábendingu frá alþjóðalögreglunni Interpol. Fyrir dómi
viðurkenndi maðurinn að skoða
mikið klám á vefnum, en bar við
að umrætt barnaklám hefði
vistast á tölvu hans vegna
svokallaðra „pop-up“ glugga.
Sérfræðingi þótti það ólíklegt.
Litið var til þess að einungis sex
af myndunum töldust grófar, og
að maðurinn hefði reynt að eyða
myndunum.
SH

<ZgÂj\Â`Vjed\kZaYj=njcYV^

"ËLUEFNI FYRIR ¹H¾TTUHËPA
(EILBRIGÈISYFIRVÎLD HAFA SAMIÈ UM AÈ
KAUPA ¹RLEGA N¾STU FJÎGUR ¹RIN 
ÖÒSUND SKAMMTA AF BËLUEFNI GEGN
INNFLÒENSU 4ILGANGUR SAMNINGSINS
ER AÈ AUKA INNFLÒENSUBËLUSETNINGAR
HJ¹ ¹H¾TTUHËPUM "ËLUEFNIÈ VERÈUR
ÖEIM AÈ KOSTNAÈARLAUSU

+LEPPUR F¾R AFM¾LISMILLJËN
,YFJAFYRIRT¾KIÈ !CTAVIS HEFUR GEFIÈ
GEÈSVIÈI ,ANDSPÅTALANS EINA MILLJ
ËN KRËNA Å TILEFNI AF  ¹RA AFM¾LI
+LEPPSSPÅTALA

*!0!.

&2¡44!",!¨)¨'.

;g{`g#'#,.%#%%%

=njcYV^]Z[jg\¨Â^c

(%),"2)'¨)3-,

N -EYF¾ÈING H¹KARLS
%RFÈAFR¾ÈILEGAR RANNSËKNIR VÅSINDA
MANNA HAFA STAÈFEST AÈ KVENKYNS
H¹KARLAR GETA FJÎLGAÈ SÁR ¹N ÖESS AÈ
STUNDA KYNLÅF -EYF¾ÈING p ÖEGAR
EGGJAFRUMA ÖRËAST Å FËSTUR ¹N NOKKURRA
AFSKIPTA ERFÈAFR¾ÈILEGRA EFNA FR¹ S¹ÈFRUMU
p ¹TTI SÁR STAÈ Å HAMARSH¹FI Å (ENRY
$OORLY DÕRAGARÈINUM Å .EBRASKA
+JARNSÕRA

+YNLAUS ¾XLUN 3KORTUR ¹ KARLKYNS
KJARNSÕRU DREGUR ÒR ERFÈAFR¾ÈILEGUM
FJÎLBREYTILEIKA SEM GEFUR DÕRUM NÕJA
EIGINLEIKA OG GERIR ÖRËUN MÎGULEGA

&RUMA

3J¹LFSMORÈ R¹ÈHERRA

BZÂWa^cc]VcYVÄg

lll#]njcYV^#^h
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,ANDBÒNAÈARR¹ÈHERRA *APANS 4OSHIK
ATSU -ATSUOKA SVIPTI SIG LÅFI ¹ M¹NU
DAG NOKKRUM TÅMUM ¹ÈUR EN HANN
¹TTI AÈ M¾TA Å YFIRHEYRSLU VEGNA
MEINTRA BËKHALDSSVIKA -ATSUOKA
SKILDI NOKKUR BRÁF EFTIR ÖAR ¹ MEÈAL
EITT TIL FORS¾TISR¹ÈHERRANS OG ALMENN
INGS ÖAR SEM HANN BAÈST AFSÎKUNAR ¹
GJÎRÈUM SÅNUM

Meyfæðing hákarls staðfest í
fyrsta sinn
Írskir og bandarískir vísindamenn hafa sannað að
karlkyns hákarl kom hvergi nærri getnaði hákarls í
bandarískum dýragarði. Þróunarlegt neyðarrúrræði
segir forstöðumaður rannsóknarseturs.
!0
Kvenkyns
hákarlar geta frjóvgað egg sín
og fætt afkvæmi án sæðis frá
karlkyns hákarli samkvæmt
nýrri rannsókn á meyfæðingu
hamarsháfs
í
dýragarði
í
Nebraska í Bandaríkjunum.
Árið 2001 fæddist hákarl í
Henry Doorly-dýragarðinum í
búri þriggja kvenkyns hákarla
en enginn af þeim hafði komist í
tæri við karlkyns hákarl í að
minnsta kosti þrjú ár. Við rannsókn á kjarnsýru afkvæmisins
fundust engin merki um að karlkyns hákarl hefði komið að getnaðinum.
Hákarlasérfræðingar
segja þetta fyrsta staðfesta tilfellið um meyfæðingu hákarls.
Kynlaus æxlun er algeng
meðal nokkurra skordýrategunda, fágætari hjá skriðdýrum
og fiskum og hefur aldrei verið
skráð hjá spendýrum.
„Þessar niðurstöður komu
mjög á óvart vegna þess að fólk
vissi ekki betur en að allir
hákarlar fjölguðu sér bara með
mökun karl- og kvenhákarls, þar
sem fósturvísirinn þarf kjarnsýru frá báðum foreldrum til að
ná fullum þroska, eins og hjá
spendýrum,“
sagði
sjávarlíffræðingurinn Paulo Prodohl
við Queens-háskóla í Belfast á
Norður-Írlandi. Írskir og bandarískir vísindamenn unnu saman
að rannsókninni.
Áður en rannsóknin var gerð
töldu margir hákarlasérfræðingar að fæðing hákarlsins væri
til marks um þekktan hæfileika
kvenhákarls til að geyma sæði í
langan tíma. Sex mánuðir er
algengt en þrjú ár hefði verið
einsdæmi. Sú skýring getur þó
ekki átt við þar sem engin merki
fundust um kjarnsýru frá karlkyns hákarli.
"!.$!2¥+).
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Þessar niðurstöður
komu mjög á óvart
vegna þess að fólk vissi ekki
betur en að allir hákarlar
fjölguðu sér bara með mökun
karl- og kvenhákarls, þar sem
fósturvísirinn þarf kjarnsýru
frá báðum foreldrum til að
ná fullum þroska, eins og hjá
spendýrum.
0!5,/ 02/$/(,
3*6!2,¥&&2¨).'52

Þessi athyglisverða uppgötvun er þó ekki endilega góðar
fréttir fyrir tegundina að mati
vísindamanna. Prodohl sagði að
ef meyfæðingar væru að eiga
sér stað úti í náttúrunni vegna
þess að kvenkyns hákarlar gætu
ekki fundið karlkyns mökunarfélaga, gæti það þýtt „þróunarlegan dauða sem ógnaði tilveru
tegundarinnar“. Prodohl grunar
að þetta sé nú þegar vandamál
úti í náttúrunni og benti á að
fjöldi bláhákarla við vesturströnd Írlands hefði dregist
saman um níutíu prósent undanfarin tólf ár.
Bot Hueter, forstöðumaður
hákarlarannsóknarseturs
í
Flórída, efast um að meyfæðingar eigi sér stað úti í náttúrunni þar sem það sé „þróunarlegt úrræði til að viðhalda
tegundinni þegar önnur úrræði
þverra“. Þetta sé algjört neyðarúrræði þar sem það leiði til
erfðafræðilegrar einsleitni sem
komi smám saman niður á hæfni
tegundarinnar. „En sem skammtíma mótvægi við útrýmingu
hefur það sína kosti.“
SDG FRETTABLADIDIS
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„ ORÐRÉTT“

Er að græja Bryggjuhverfið

En ekki alveg öruggt

Maður með sýn

b3ENNILEGA ER ËUMDEILAN
LEGT AÈ ENSKI BOLTINN OG
-EISTARADEILD %VRËPU SEM
VIÈ FYLGJUMST MEÈ YFIR VETRAR
M¹NUÈINA ERU Å H¾RRI G¾ÈA
FLOKKI EN S¹ FËTBOLTI SEM VIÈ
HÎFUM SÁÈ HJ¹ ÅSLENSKUM
FËTBOLTALIÈUM ÖAÈ SEM AF ER
¥SLANDSMËTIm

b¡G SÁ FYRIR MÁR STYTTU AF
(ELGA ;4ËMASSYNI= Å BALLETT
DANSARASTELLINGU TD FYRIR
FRAMAN ¶JËÈLEIKHÒSIÈm
«-!2 2!'.!233/.
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nær og fjær
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Stórundarlegt
²TLIT ER FYRIR AÈ ENGIN H¹TÅÈARHÎLD
VERÈI ¹ !KUREYRI Å TILEFNI AF SJË
MANNADEGI ¹ SUNNUDAG ST¾È
AN MUN VERA SÒ AÈ ÒTGERÈIRNAR VILJA
EKKI STYRKJA SJËMENN TIL AÈ HALDA
UPP ¹ DAGINN +ARL ®RVARSSON TËN
LISTARMAÈUR OG !KUREYRINGUR AÈ UPP
LAGI HEFUR SJËMANNADAGINN Å H¹VEG
UM OG ER EKKI SKEMMT b¶AÈ ER LÎNG
HEFÈ FYRIR ÖVÅ AÈ HALDA UPP ¹ ÖENN
AN DAG ¶EGAR ÁG BJË ÖARNA FËR ÁG
MEÈ BÎRNIN Å SIGLINGU AÈ HORFA ¹
REIPITOG OG FLEIRI SKEMMTILEGHEIT
-ÁR Ö¾TTI LEITT EF ÖESSI HEFÈ LEGÈ
IST AFm
+ARLI ÖYKIR ÖAÈ EKKI STËRMANNLEGT AF
ÒTGERÈUNUM AÈ NEITA AÈ STYRKJA SJË
MENN TIL AÈ HALDA UPP ¹ DAGINN b%R
EKKI !KUREYRI ENN MESTI ÒTGERÈAR
B¾R LANDSINS «F¹IR ÒTGERÈARMENN
HAFA KOMIST Å ¹LNIR ÖAR OG AÈ ÖEIR
SKULI EKKI LEGGJA TIL FÁ SVO ÖAÈ MEGI
HALDA UPP ¹ DAGINN ÖYKIR MÁR BARA
STËRUNDARLEGTm

-ORGUNBLAÈIÈ  MAÅ

b¶AÈ ER BARA HEILMIKIÈ AÈ FRÁTTA m SEGIR GIR
®RN 6ALGEIRSSON HERRA ¥SLAND  OG EIGANDI
3KIPAÖJËNUSTU ¥SLANDS b¡G ER ¹ KAFI Å REKSTRI ¹
MÅNU FYRIRT¾KI OG ER NÕBÒINN AÈ STOFNA ANNAÈ
FYRIRT¾KIm
GIR ®RN SEGIST VERA NÕBÒINN AÈ
EIGNAST 3KIPAÖJËNUSTU ¥SLANDS
AÈ FULLU OG AÈ NÒ SÁ HANN ¹
FULLU Å NÕJA FYRIRT¾KINU SÅNU
SEM F¾ST VIÈ AÈ BYGGJA UPP
GL¾SILEGA AÈSTÎÈU Å 'RAFAR
VOGI FYRIR SPORTB¹TAEIGENDUR
b¡G ER AÈ GR¾JA "RYGGJU
HVERFIÈ OG GERA ÖAÈ KL¹RT
FYRIR SUMARIÈ 6IÈ ERUM
AÈ FJÎLGA BRYGGJUM OG
GERA ALLA AÈSTÎÈU TIL
FYRIRMYNDAR MEÈAL ANN
ARS ERUM VIÈ AÈ KOMA

UPP HÒSI ¶ETTA STENDUR OPIÈ FYRIR
ALLA m SEGIR GIR ®RN
¶R¹TT FYRIR ANNIR VIÈ REKSTUR FYRIR
T¾KJA SINNA HYGGST GIR ®RN GEFA
SÁR TÅMA TIL AÈ FARA Å GOTT SUMAR
FRÅ MEÈ KONU SINNI OG TVEGGJA ¹RA
DËTTUR
b¶AÈ VERÈUR AÈ FARA MEÈ FJÎL
SKYLDUNNI Å FRÅ 6IÈ FÎRUM EITTHVERT
MEÈ FELLIHÕSIÈ OKKAR ÖEGAR F¾RI
GEFST ¶AÈ HLÕTUR AÈ VERÈA
ÖËTT ÖAÈ SÁ MIKIÈ AÈ GERA m
SEGIR GIR ®RN SEM AUK ALLS
ÖESSA ER AÈ ST¾KKA FJÎLSKYLD
UNA SJ¹LFA
b¶AÈ ER VON ¹ FJÎLGUN ÖVÅ
ÖAÈ ER EITT BARN ¹ LEIÈINNI
SEM KEMUR Å SEPTEMBER ¶AÈ
ER ALVEG NËG AÈ GERAm

,¥&&2¨)

¥3,%.3+)2
&%23+6!4.3&)3+!2
N ¥ ÅSLENSKU FERSKVATNI LIFA SJÎ
TEGUNDIR FISKA ¶RJ¹R TEGUND
ANNA TILHEYRA LAXA¾TTINNI EN ÖAÈ
ERU ATLANTSHAFSLAXINN URRIÈI OG
BLEIKJA (INAR FJËRAR TEGUNDIRNAR
ERU HORNSÅLI EVRËPSKI ¹LL AMER
ÅSKI ¹LL OG FLUNDRA !LLAR ÖRJ¹R TEG
UNDIR LAXA¾TTARINNAR AUK HORN
SÅLISINS HRYGNA Å FERSKU VATNI LL
OG FLUNDRA HRYGNA Å SJË

Götulist á heimsmælikvarða
Meðan sumir agnúast út í
veggjakrotið í miðborginni
hafa aðrir á því sérstakt
dálæti. Páll Hilmarsson
hefur skrifað BA-verkefni
um götulist í Reykjavík og
tekið hundruð ljósmynda
af verkum götulistamanna.
Hann segir að reykvísk
götulist sé á heimsmælikvarða.
„Ég hef alltaf haft mikinn áhuga á
þessu listformi og hef sjálfur
stundað götulist að einhverju
marki. Fyrir þremur árum síðan
byrjaði ég að taka myndir af götulist og hef gert það markvisst
síðan þá. Ég tek myndavélina með
mér hvert sem ég fer og á orðið
mikið safn mynda,“ segir Páll.
Myndasafnið varð kveikja að BAverkefni um götulist en Páll
útskrifaðist sem mannfræðingur
frá Háskóla Íslands í febrúar
síðatliðnum.
„Það sem mér finnst svona heillandi við götulist er fyrst og fremst
tjáningin. Þarna er einstaklingur í
samfélaginu sem sér sig knúinn til
þess að tjá sig á þennan hátt. Götulistin kallast á við umhverfi sitt og
oftast felast í henni einhver skilaboð. Ef maður skoðar veggjakrotið með þessu hugarfari þá breytist
viðhorfið,“ segir Páll og bætir því
við að yfirleitt sé dregin upp afar

4

0!00¥230¡3) ¶ESSI SKEMMTILEGA VERA
SKAUT UPP KOLLINUM VIÈ ,AUGAVEGINN
EINA NËTTINA 6ERKIÈ ER STËRT UPPLÅMT
PAPPÅRSVERK
-9.$0,, (),-!233/.

neikvæð mynd af veggjakroti í
fjölmiðlum.
Það er algengt að fólk skipti
veggjakroti í skemmdarverk og
list. Flestir eru umburðarlyndari
fyrir veggjakroturum sem mála
stórar og flóknar myndir á veggi í
skjóli nætur heldur en þeim sem
krota nöfnin sín út um allar trissur.
Páll sér hins vegar lítinn mun á
þessu tvennu. „Skilin þarna á milli
eru óljós og engum sýnileg. Í
grunninn eru menn að gera það
sama. Þeir eru að tjá sig og skilja
eitthvað eftir sig,“ segir Páll.
Í sumar verða verktakar að
störfum í miðborginni við að þrífa
veggjakrot en auknu fjármagni
hefur verið veitt til þeirra verka.
Páll hefur litla trú á að slíkar
aðgerðir stöðvi götulistamennina.
„Þetta hefur verið reynt víða og
hefur hvergi gagnast vel. Ég skil
vel að fólk vilji ekki að það sé krotað á húsin þeirra. Menn verða hins
vegar líka að átta sig á því að við
búum í samfélagi við annað fólk
og mörkin á milli opinbers rýmis
og einkarýmis eru óljós. Götulistamenn teygja þessi mörk og ögra
enda er það eðli slíkrar listar,“
segir Páll.
Slóðin á vefsvæði Páls er: www.
reykjavik.gotuli.st.

(%),,!¨52 !& '®45,)34 0¹LL SEGIR AÈ ERLENDIR GÎTULISTAMENN SEM KOMI TIL LANDSINS
SÁU HRIFNIR AF REYKVÅSKRI GÎTULIST
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MYNDUM 0¹LS HAFA BREYST EÈA ERU HORFIN
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THORGUNNUR FRETTABLADIDIS

3+µ2 3+),!"/¨ 'ÎTULISTAMENN REYNA

OFTAR EN EKKI AÈ KOMA EINHVERJUM SKILA
BOÈUM ¹ FRAMF¾RI -EÈAN SUMIR BEITA
ÒÈABRÒSUNUM NOTA AÈRIR LÅMMIÈA
-9.$0,, (),-!233/.

+/,+2!"") ¥ '2*«4!¶/20).5 0¹LL SEGIR AÈ FËLK ¹TTI SIG OFT EKKI ¹ ÖVÅ HVE MIKIL VINNA

LIGGUR AÈ BAKI GÎTULISTAVERKUM +ANNSKI TËK LANGAN TÅMA AÈ HANNA ÖESSA KOLKRABBA
SEM ERU LÅMDIR ¹ RAFMAGNSKASSANN
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Útimarkaður
Sumarblóm og pottar í miklu úrvali

BETA hengipottur,
galvaníseraður Ø20
H15 cm 495,-

895,-

595,-

MARGARITA sumarblóm,
ýmsir litir

STJÚPUR sumarblóm 20 stk. ýmsir litir

MYNTA blómapottur
Ø25 H23 cm 795,-

465,-

MYNTA blómapottur
Ø32 H30 cm 595,-

LOBELÍA sumarblóm,
ýmsir litir

465,-

DALIA sumarblóm,
ýmsir litir

295,-

TISTELÖ tunna
Ø34 H36 cm 1.990,-

SOMMAR blómapottur
Ø14 H13 cm ýmsir litir
FÄNÖ blómapottur
Ø32 H65 cm 2.990,-

SOMMAR gerviblóm
prestabrá H60 cm
ýmsir litir 295,-

FÅGELÖ garðskraut
H54 cm 95,BALSÖ hengipottur
Ø28 H19 cm 995,-

BONDÖN blómapottur
L28xB15xH15 cm 895,-

465,-

PETÚNÍA sumarblóm,
ýmsir litir

1.490,-

PLATTA gólfklæðning
45X45 cm, gegnheill akasíuviður
550,-/stk.

BETA garðkanna
10 l 1.390,-

hægra megin við innganginn
Opið 10:00 - 20:00 virka daga | Laugardaga kl. 10:00 - 18:00 | Sunnudaga kl. 12:00 - 18:00 | www.IKEA.is

BJURÖN blómakassi, gegnheill
akasíuviður, L51xB19xH17 cm
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 (LUTFALL ¥SLENDINGA SEM VERSLAR Å GEGNUM INTERNETIÈ

Írönum hótað frekari refsiaðgerðum
!LÖJËÈAKJARNORKUM¹LASTOFNUNIN )!%! TILKYNNTI SÅÈASTLIÈINN MIÈVIKU
DAG AÈ FRESTUR ¥RANA TIL AÈ BREGÈAST VIÈ TILM¾LUM ®RYGGISR¹ÈS 3AM
EINUÈU ÖJËÈANNA V¾RI ÒTRUNNINN 4ILM¾LIN VORU ÖAU AÈ ¥RANAR SKYLDU
H¾TTA AUÈGUN ÒRANS TAFARLAUST ®RYGGISR¹ÈIÈ HAFÈI ¹ÈUR BEITT ¥RANA
REFSIAÈGERÈUM OG HËTAR NÒ AÈ ÖYNGJA REFSINGARNAR







5M HVAÈ SAKAR )!%! ¥RANA







)!%! SEGIR AÈ ¥RANAR HINDRI NÒ ALÖJËÈLEGA KJARNORKUEFTIRLITSMENN Å
AÈ SINNA STARFI SÅNU ¶EIR HAFI KOMIÈ UPP  SKILVINDUM TIL AÈ
AUÈGA ÒRAN ¶ETTA BENDI TIL AÈ ¥RANAR HAFI N¹È TÎKUM ¹ ÖRËAÈRI
T¾KNI EN ¹ÈUR ¶EIR HAFI AÈ AUKI KOMIÈ UPP ÖUNGAVATNSVERK
SMIÈJU SEM H¾GT V¾RI AÈ NOTA TIL AÈ FRAMLEIÈA PLÒTON

(%)-),$ (!'34/&! ¥3,!.$3

fréttir og fróðleikur

30524  36!2!¨
6%.%3²%,!

Kemur ekki
á óvart
(UGO #HAVEZ
FORSETI 6ENES
ÒELA NEITAÈI
AÈ ENDURNÕJA
ÒTSENDINGAR
LEYFI 2#4 EINKA
REKINNAR SJËN
-!2¥! +2)34*.3
VARPSSTÎÈVAR
$«44)2
OG HEFUR RÅKISREK
,EIKSTJËRI
IN SJËNVARPSSTÎÈ
HAFIÈ ÒTSENDINGU ¹ DREIFIKERFI 24#
-ARÅA +RISTJ¹NSDËTTIR LEIKSTJËRI DVALD
IST Å 6ENESÒELA ¹ SÅÈASTA ¹RI
+EMUR ÖETTA ¹ ËVART .EI HANN
VAR BÒINN AÈ SETJA LÎG SEM GERÈU
HONUM ÖETTA KLEIFT 3T¾RSTU EINKA
REKNU SJËNVARPSSTÎÈVARNAR TËKU Ö¹TT
Å VALDAR¹NSTILRAUNINNI GEGN HONUM
!F HVERJU GERIR HANN ÖETTA #HAVEZ
ER ÖJËÈERNISSINNAÈUR OG MJÎG AND
VÅGUR ÎLLUM BANDARÅSKUM ¹HRIFUM ¹
MENNINGARLÅF 6ENESÒELA -EÈ ÖESS
UM AÈGERÈUM GETUR HANN SETT ¹ FËT
NÕJA SJËNVARPSSTÎÈ SEM N¾R TIL ALLRA
LANDSMANNA -ARKMIÈ HENNAR ER
AÈ VERA MENNINGARLEGT RÅKISSJËNVARP
SEM STYÈUR VIÈ INNLENDA DAGSKR¹R
OG KVIKMYNDAGERÈARMENN
(VAÈ GERIST Å FRAMHALDINU ¶AÈ
ER N¾R ËMÎGULEGT AÈ SEGJA TIL UM
ÖAÈ ¶ETTA ER ENN EIN BIRTINGARMYND
¹TAKA MILLI F¹T¾KRA OG RÅKRA Å LAND
INU #HAVEZ NÕTUR MIKILS STUÈNINGS
ALMENNINGS EN PENINGAÎFLIN ERU AÈ
SJ¹LFSÎGÈU MJÎG STERK

(VER ER SJËNARHËLL ¥RANA
3AMKV¾MT S¹TTM¹LANUM UM ÒTBREIÈSLU KJARNORKUVOPNA M¹
HVER ÖJËÈ NÕTA SÅNAR ORKULINDIR TIL AÈ FRAMLEIÈA KJARNORKU Å
BORGARALEGUM TILGANGI ¥RÎNSK STJËRNVÎLD SEGJA ÖETTA STEFNU
SÅNA EN EKKI AÈ SMÅÈA SPRENGJU ¶AU L¹TI EKKI NEYÈA SIG TIL AÈ
AFSALA SÁR ÖESSUM RÁTTI

(VAÈ ËTTAST 6ESTURVELDIN
¶AU TELJA AÈ TIL STANDI AÈ SMÅÈA KJARNORKUSPRENGJU !È ÅRANSKIR STJËRN
M¹LAMENN VILJI AÈ MINNSTA KOSTI GETA SMÅÈAÈ SPRENGJU Å FRAMTÅÈINNI
ÖËTT ÖEIR HAFI EF TIL VILL EKKI ¹KVEÈIÈ AÈ GERA ÖAÈ NÒ %KKI SÁ
H¾GT AÈ TREYSTA ÅRÎNSKUM STJËRNVÎLDUM ÖVÅ ÖAU HAFI LEYNT
AUÈGUNAR¹¾TLUNUM SÅNUM Å ¹TJ¹N ¹R EN UPP UM Ö¾R
KOMST ¹RIÈ 

'¾TU "ANDARÅKIN R¹ÈIST ¹ ¥RAN
"ANDARÅKJAMENN SEGJAST STEFNA AÈ FRIÈSAMLEGRI
LAUSN %RFITT V¾RI ENDA AÈ RÁTTL¾TA ¹R¹S ¹ LANDIÈ
MEÈ TILVÅSUN Å ALÖJËÈALÎG OG REGLUR ¶ESS BER AÈ
GETA AÈ ¥SRAELSMENN 0AKISTANAR OG )NDVERJAR
HAFA AUÈGAÈ ÒRAN Å GEGNUM TÅÈINA ¹N ÖESS AÈ
¹ Ö¾R ÖJËÈIR HAFI VERIÈ R¹ÈIST ¶ESSAR ÖJËÈIR ERU
EKKI AÈILAR AÈ S¹TTM¹LANUM UM ÒTBREIÈSLU KJARN
ORKUVOPNA OG ÖVÅ EKKI BUNDNAR AF HONUM ¥RANAR
G¾TU SAGT SIG FR¹ S¹TTM¹LANUM MEÈ ÖRIGGJA M¹N
AÈA FYRIRVARA

Alið á ótta fólks og fordómum
Í ársskýrslu mannréttindasamtakanna Amnesty International fyrir árið 2006 er
greint frá ástandi mannréttinda í 153 löndum.
Sérstaklega er fjallað um
„stríðið gegn hryðjuverkum“ og afleiðingar þess.
Alþjóðasamfélagið er sagt
einkennast af vantrausti og
sundrungu. Ríkisstjórnir
ali á ótta almennings.
Í ársskýrslu Amnesty International eru ýmsar voldugar ríkisstjórnir
sagðar vinna markvisst að því að
grafa undan mannréttindum með
ógnarstjórn; því að ala á ótta meðal
almennings og skapa andúð milli
ólíkra hópa. Sama sé að segja um
vopnaða og valdaminni andspyrnuhópa, þeir beiti sömu hertækni til að ala á fordómum gegn
vestrænum ríkjum.
Þetta hefur verið sérstaklega
greinilegt eftir 11. september
2001, segja forsvarsmenn samtakanna. Síðan Tvíburaturnarnir
hrundu hafi ríkisstjórnir, sérstaklega Bandaríkjastjórn, nýtt sér
hryðjuverkaógnina sem skálkaskjól til að fara sínu fram.
„Það hefur verið ákveðinn þráður í gegnum skýrslur Amnesty
síðustu árin,“ segir Jóhanna K.
Eyjólfsdóttir, framkvæmdastjóri

-!.3!, /' +/.52 09.4).'!2 /'
-EIRIHLUTINN AF ÖEIM TVEIMUR
-!..2¡44).$!
MILLJËNUM MANNA SEM VORU SELD
"2/4
AR ¹ MARKAÈI ¹RIÈ  VAR KONUR
OG STÒLKUR ¶¾R VORU FLESTAR SELDAR
TIL 6ESTUR %VRËPU !SÅU OG .ORÈUR
!MERÅKU
 PRËSENT ÖEIRRA SEM HAFA FALLIÈ Å
¹TÎKUM SÅÈUSTU ¹RA ERU ALMENNIR
BORGARAR FLEST KONUR OG BÎRN
4UGUM ÖÒSUNDA KVENNA OG
STÒLKNA HEFUR VERIÈ NAUÈGAÈ EÈA
Ö¾R BEITTAR KYNBUNDNU OFBELDI Å
$ARFÒR SÅÈAN ¹RIÈ 
%NGINN HEFUR VERIÈ DREGINN TIL
¹BYRGÈAR VEGNA ÖESSARA ËD¾ÈIS
VERKA Å $ARFÒR

Íslandsdeildar Amnesty International. „Stjórnvöld um allan
heim brugðust við árásinni á Tvíburaturnana með setningu laga
sem hefta mannréttindi fólks.“
Jóhanna bendir á lagasetningar í
Kína, Bandaríkjum, Rússlandi og
Bretlandi sem dæmi.

(NATTV¾ÈING MANNRÁTTINDABROTA
Í ársskýrslunni er Bandaríkjastjórn, voldugasta ríkisstjórn
heims, sögð líta á heiminn sem
risastóran vígvöll í stríði sínu

*«(!..! + %9*«,&3$«44)2 3EGIR
STJËRNVÎLD UM ALLAN HEIM HAFA BRUGÈIST
VIÈ ¹R¹SUM ¹ 4VÅBURATURNANA MEÈ SETN
INGU LAGA SEM DRAGI ÒR MANNRÁTTINDUM
FËLKS
-9.$*«(!..! %9*«,&3$«44)2

 RÅKI PYNTA FANGA SÅNA
 bFANGAFLUGm UM EVRËPSKA LOFT
HELGI
 FÎNGUM HALDIÈ ¹N DËMS OG
LAGA Å ¥RAK
 FÎNGUM HALDIÈ Å 'UANT¹NAMO
FANGABÒÈUNUM ¹N DËMS OG LAGA
 FANGAR Å 'UANT¹NAMO HAFA FARIÈ Å
HUNGURVERKFALL
 FANGAR Å 'UANT¹NAMO HAFA REYNT
AÈ STYTTA SÁR ALDUR

+/-5- "®.$5 6/0.). 
 RÅKISSTJËRNIR GREIDDU ATKV¾ÈI
MEÈ TILLÎGU UM AÈ HAFIN YRÈI VINNA
VIÈ GERÈ ALÖJËÈLEGS S¹TTM¹LA UM
VOPNAVIÈSKIPTI
 RÅKISSTJËRNIR S¹TU HJ¹
 RÅKISSTJËRN GREIDDI ATKV¾ÈI GEGN
TILLÎGUNNI p "ANDARÅKIN

(EIMILD !MNESTY )NTERNATIONAL

gegn hryðjuverkum. Þau hafi
„hnattvætt
mannréttindabrot“
meðal annars með mannránum,
handahófskenndum fangelsunum
og pyntingum.
En það finnast einnig ljósir
punktar og Jóhanna telur til rannsókn Evrópuráðsins á ólöglegu
fangaflugi
Bandaríkjamanna.
„Evrópuráðið stóð fyrir umfangsmikilli rannsókn á þessum málum
og það sýnir að það er verið að
reyna að spyrna við fótum og
fylgja mannréttindum,“ segir hún
og telur þetta til marks um að
fólk átti sig betur á mikilvægi
grundvallarreglna í samfélagi
manna. „Það er aukin meðvitund
um það að eina leiðin til að koma
á betra ástandi í heiminum er
virðing fyrir mannréttindum og
lögfesta, að víkja ekki frá þessum
grundvallarreglum.“

(LUTUR ¥SLANDS
En hvað geta íslensk stjórnvöld
gert til að styðja við mannréttindi á
alþjóðagrundvelli? „Íslensk stjórnvöld geta gert mjög mikið. Við
eigum aðild að Sameinuðu þjóðunum, Evrópuráðinu og fleiri alþjóðastofnunum og það er mjög mikilvægt að mannréttindi séu alltaf í
fyrsta sæti í öllum samskiptum við
önnur ríki og í framgangi Íslands á
alþjóðavettvangi,“ segir Jóhanna.
Hún nefnir sem ánægjulegt dæmi

Eina leiðin til að koma á
betra ástandi í heiminum er virðing fyrir mannréttindum og lögfesta, að víkja ekki frá
þessum grundvallarreglum.
*«(!..! + %9*«,&3$«44)2
&2!-+6-$!34*«2) ¥3,!.$3$%),$!2
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að í apríl hafi fyrrverandi utanríkisráðherra, Valgerður Sverrisdóttir,
kynnt ítarlegt skjal sem kallast
Mannréttindi í íslenskri utanríkisstefnu.
„Það er mjög vel unnið og þar
er tekist á við öll mikilvægustu
málin. Það er til dæmis einn kafli
um mannréttindi, viðskipti og
ábyrgð fyrirtækja, sem er mjög
nauðsynlegt í dag þar sem íslensk
fyrirtæki eru í mikilli útrás.“
Jóhanna segir þetta skjal þáverandi utanríkissráðherra „mjög
framsækna og jákvæða stefnu.
Við vonum að ný ríkisstjórn og
nýr utanríkisráðherra taki þessa
stefnu upp á arma sína og framfylgi henni“.

&2¡44!3+µ2).'
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KLEMENS FRETTABLADIDIS
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 &ULLORÈINSFARGJALD Å STR¾TË FYRIR EINA FERÈ

Pressar vítamínsprengju á morgnana

 KRËNUR

 KRËNUR






hagur heimilanna

b+L¹RLEGA SAFAPRESSAN MÅN m SEGIR %LÅN "IRNA 'UÈMUNDSDËTTIR
ÅÖRËTTAKENNARI ÖEGAR HÒN ER SPURÈ UM HENNAR BESTU KAUP
¹ ¾VINNI b¡G ER BÒIN AÈ NOTA SAFAPRESSUR SÅÈAN  EN
ÖESSA KEYPTI ÁG Å SEPTEMBER ¹ SÅÈASTA ¹RI (ANA HEF ÁG
NOTAÈ ¹ HVERJUM EINASTA DEGI SÅÈAN Ö¹m (ÒN SEGIST ÒTBÒA
VÅTAMÅNSPRENGJU ÒR GULRËTUM EPLUM SELLERÅI OG ENGIFER ¹
HVERJUM MORGNI FYRIR ALLA FJÎLSKYLDUNA
b6ERSTU KAUPIN ERU LÅKAMSR¾KTART¾KIÈ SEM EITT SINN VAR
KEYPT ¹ HEIMILIÈ (UGMYNDIN VAR AÈ NOTA ÖAÈ Å STOFUNNI EN ÖAÈ
VARÈ ALDREI ÒR ÖVÅ m SEGIR %LÅN b-AÈUR STUNDAR EKKERT LÅKAMSR¾KT
Å STOFUNNI ÖAÈ ÖARF SÁRSTAKAN STAÈ TIL ÖESS EINS OG LÅKAMS
R¾KTARSAL ¡G GAF VINKONU MINNI T¾KIÈ OG HÒN ENDAÈI
SÅÈAN MEÈ ÖVÅ AÈ HENDA ÖVÅm
!È LOKUM NEFNIR HÒN BÅLINN SINN SEM D¾MI UM SÁR
LEGA GËÈ KAUP b¡G KEYPTI NÕJAN 4OYOTA !VENSIS FYRIR
FJËRUM ¹RUM SEM HEFUR REYNST MÁR ËTRÒLEGA VEL ¡G
HEF ALMENNT EKKI VILJAÈ KAUPA NÕJA BÅLA ÖVÅ ÁG ER
ÖESSI HAGSÕNA KONA EN ÁG HEF VERIÈ MJÎG HAM
INGJUSÎM MEÈ ÖENNANm

N 6ERÈ ¹ BÅËMIÈUM

$ÕRARA ¹ LENGRI KVIKMYNDIR
¶EIR SEM HAFA FARIÈ Å KVIKMYNDAHÒS TIL ÖESS AÈ SJ¹ MYNDINA
0IRATES OF THE #ARIBBEAN !T 7ORLDS %ND HAFA TEKIÈ EFTIR ÖVÅ
AÈ BÅËMIÈINN KOSTAR  KRËNUR Å STAÈ  ¶AÈ ER LENGD
KVIKMYNDARINNAR SEM VELDUR ÖESSARI H¾KKUN EN FR¹ ¹RA
MËTUM HEFUR KOSTAÈ  KRËNUM MEIRA ¹ KVIKMYNDIR SEM
ERU LENGRI EN  MÅNÒTUR b¶EGAR ÖESSAR LÎNGU MYNDIR
KOMA N¹UM VIÈ F¾RRI SÕNINGUM ¹ DAG OG N¹UM EKKI AÈ
NÕTA SALINA SEM SKYLDI ¶ETTA ER OKKAR LEIÈ TIL AÈ BREGÈ
AST VIÈ ÖVÅ m SEGIR %LVAR 6ILHJ¹LMSSON REKSTRAR OG AUG
LÕSINGASTJËRI HJ¹ 3AMBÅËUNUM (ANN SEGIR AÈ F¹AR
MYNDIR N¹I ÖESSARI LENGD OG ÖVÅ KOMI ÖAÈ SJALD
AN FYRIR AÈ GESTIR KVIKMYNDAHÒSANNA ÖURFI AÈ BORGA
 KRËNUR FYRIR MIÈANN

N 3ÅMAÖJËNUSTA

¶RIÈJA KYNSLËÈ FARSÅMAKERFA KYNNT
¶RIÈJA KYNSLËÈ FARSÅMAKERFA ' VERÈUR KYNNT FYRIR ALMENNINGI Å VERSLUNUM 3ÅM
ANS Å DAG ¶JËNUSTAN VERÈUR TEKIN Å NOTKUN Å HAUST EN MEÈAL HELSTU NÕJUNGA ERU
MËTTAKA SJËNVARPS Å FARSÅMA Å AUKNUM G¾ÈUM OG MYNDSÅMTÎL ÖAR SEM VIÈM¾L
ENDUR SJ¹ HVOR ANNAN MEÈAN ¹ SAMTALINU STENDUR -ÎGULEIKAR ¹ NETTENGINGU
FARTÎLVA AUKAST EINNIG TIL MUNA
¶JËNUSTAN VERÈUR TEKIN Å GAGNIÈ ¹
HÎFUÈBORGARSV¾ÈNU Å HAUST OG AÈ
ÖVÅ LOKNU HEFST UPPBYGGING ¹ LANDS
BYGGÈINNI 3TEFNT ER AÈ ÖVÅ AÈ EFTIR TVÎ
OG H¹LFT ¹R MUNI KERFIÈ N¹ TIL  TIL 
PRËSENT LANDSBYGGÈARINNAR

N 5MHVERFISVIÈURKENNING

"L¹A LËNIÈ HLÕTUR "L¹F¹NANN
"L¹F¹NINN VAR DREGINN AÈ HÒNI VIÈ "L¹A LËNIÈ SÅÈASTLIÈINN ÖRIÈJUDAG EN ÖETTA ER
Å FIMMTA SINN SEM LËNIÈ HLÕTUR ÖESSA VIÈURKENNINGU "L¹F¹NINN ER ALÖJËÈLEG VIÈ
URKENNING SEM VEITT ER BAÈSTRÎNDUM OG SM¹B¹TAHÎFNUM VÅÈA UM HEIM
"L¹FANNINN ER VITNISBURÈUR UM AÈ ¹ STAÈNUM SÁ KAPPKOSTAÈ AÈ VERNDA UM
HVERFIÈ OG TRYGGJA ÎRYGGI GESTANNA &¹NINN BLAKTIR VIÈ HÒN Å  LÎNDUM OG ER
MERKI SEM FERÈAMENN ÖEKKJA VEL &YRR Å M¹NUÈINUM VAR B¹TAHÎFNINNI Å 3TYKKIS
HËLMI VEITTUR "L¹F¹NINN EINNIG Å FIMMTA SINN

'«¨ (²32¨
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N Alma Dröfn Geirdal, framkvæmdastjóri Forma, á sjálfvirka rykmoppu og
þarf því ekki að moppa gólfin sjálf.
b¡G ER MANÅSKUR
ÖRIFSJÒKLINGUR m SEGIR
!LMA b¶ESSA DAG
ANA M¾LI ÁG HELST
MEÈ ÖVÅ AÈ FËLK
KAUPI SÁR SJ¹LFVIRKA
RYKMOPPU ¡G FÁKK
SVOLEIÈIS GEFINS UM
DAGINN OG ER ROSA
LEGA HRIFIN AF HENNI m SEGIR !LMA 2YK
MOPPAN GËÈA ER SETT Å HLEÈSLU YFIR
NËTTINA OG SVO GETUR MAÈUR SETT HANA
AF STAÈ UM LEIÈ OG MAÈUR FER ÒT ÒR
HÒSI ¹ MORGNANA b¶ETTA ER HOLLT FYRIR
FËLK SEM EYÈIR ALLT OF MIKLUM TÅMA Å
AÈ ÖRÅFA .Ò SÁR GR¾JAN BARA UM AÈ
MOPPA GËLFIÈ OG ÁG GET GERT EITTHVAÈ
ANNAÈ VIÈ TÅMA MINN m SEGIR !LMA

Vörur tilboðsmerktar
en eru ekki á tilboði
Verðmerkingar á ýmsum vörutegundum
í verslunum Byko gefa til kynna að þær
séu á tilboði þótt enginn afsláttur sé í boði.
Ekki er ætlunin að blekkja neytendur og
merkingunum verður breytt, segir innkaupastjóri Byko.
Verðmerkingar á mörgum vörutegundum í verslunum Byko gefa til kynna að vörurnar séu á tilboði þótt
þær séu það ekki, með þeim afleiðingum að neytendur fá ekki afslátt sem þeir telja sig eiga rétt á. Forsvarsmenn Byko viðurkenna að þetta sé gagnrýnivert og ætla að breyta því eftir fyrirspurn
Fréttablaðsins.
Ákveðnir vöruflokkar hafa um langt árabil verið
merktir með stöfunum TB á verðmiða í verslunum
Byko, til dæmis svo til öll rafmagnsheimilistæki,
parket og ýmis rafmagnsverkfæri. Starfsmenn verslana Byko hafa upplýst að stafirnir séu skammstöfun
fyrir orðið „tilboð“ og vörurnar því í raun á tilboði í
verslununum.
Allir viðskiptavinir Byko geta fengið viðskiptakort
sem gefur 10 prósent afslátt af vörum öðrum en tilboðsvörum, eins og fram kemur á vef Byko. Þegar
þessir neytendur kaupa vörur sem eru TB-merktar
fá þeir ekki afslátt af vörunum þó ekki komi skýrt
fram að þær séu á tilboði.
„Mér finnst þetta
alveg út úr kortinu,“
segir Hildigunnur
Hafsteinsdóttir,
stjórnandi leiðbeiningar- og kvörtunarþjónustu Neytendasamtakanna.
„Það
gilda lög um þetta
[...] þegar eitthvað
er auglýst á útsölu
4" -%2+).' !LLAR
TEGUNDIR AF PARKETTI
HAFA VERIÈ MERKTAR MEÈ
BËKSTÎFUNUM 4" Å "9+/
SVO ¹RUM SKIPTIR SEM
ÖÕÈIR AÈ EKKI ER VEITTUR
AFSL¹TTUR AF ÖEIM VIÈ
KASSA &2¡44!",!¨)¨(®2¨52

4),"/¨36®252 6IÈSKIPTAVINIR "9+/ F¹ EKKI AFSL¹TT AF VÎRUM
SEM ERU ¹ TILBOÈI
&2¡44!",!¨)¨(®2¨52

þýðir ekki að koma með eitthvert verð og segja að
það sé tilboð, eða þetta sé útsala. Þarna er verið að
gabba neytendur, ef eitthvað er sett á útsölu á neytandinn alltaf rétt á því að sjá upprunalegt verð og
útsalan, tilboðið eða afslátturinn reiknast af því
verði.“
Pétur Andrésson, innkaupastjóri Byko, segir TBmerkingarnar hafa komist þannig á að upphaflega
hafi einungis tilboðsvörur verið merktar með TB,
svo kassastarfsmenn áttuðu sig á því að ekki ætti að
veita afslátt. Mál hafi svo þróast þannig að TB hafi
einnig verið notað á vöruflokka sem séu þess eðlis að
ekki sé hægt að veita af þeim afslátt. Ekki hafi verið
ætlunin að blekkja neytendur. Alls séu á bilinu 13 til
15 prósent af veltu Byko vegna TB-vara.
Til hefur staðið í nokkurn tíma að breyta þessum
merkingum og þar með skilmálum viðskiptakortsins,
segir Pétur. Fyrirspurn Fréttablaðsins verði til þess
að þær breytingar verði kláraðar. Vörur á tímabundnu tilboði verði eftir sem áður merktar TB. Til
viðbótar komi ný merking, EA, sem standi fyrir „ekki
afsláttur“. Jafnframt verði þess getið þegar viðskiptavinir fái afsláttarkjör að þau gildi ekki á vörum
sem merktar eru með EA.
BRJANN FRETTABLADIDIS

"ÎRN Å 3TYKKISHËLMI BORGA  KRËNUM MEIRA FYRIR SKËLAM¹LTÅÈ EN BÎRN ¹ (ELLU

«KEYPIS MATUR Å TVEIMUR SKËLUM
Verð á hádegismáltíð í mötuneytum grunnskóla er afar misjafnt
eftir skólum. Neytendastofa kannaði á dögunum verð á skólamáltíðum í kjölfar lækkunar virðisaukaskatts 1. mars síðastliðinn. Dýrasti
hádegisverðurinn er í Grunnskólanum í Stykkishólmi en þar kostar
maturinn 417 kr. Ódýrasta máltíðin er í mötuneyti Grunnskólans á
Hellu en þar kostar máltíðin
aðeins 140 kr.
Könnunin tók til 124 skóla í 39
sveitarfélögum. Í 38 skólum
greiða nemendur aðeins fyrir
hráefnið. Í 79 skólum greiða þeir

")4).. %2 -)3$µ2 ¶AÈ MUNAR  KRËN

UM ¹ DÕRASTA OG ËDÕRASTA H¹DEGISVERÈ
INUM
&2¡44!",!¨)¨34%&.

einnig hluta rekstrarkostnaðar
og í fjórum skólum greiða nemendur
allan
kostnað
við

skólamötuneytið, þar með talið
laun, rekstur og viðhald. Aðeins
tveir skólar, Grunnskóli Skagastrandar og Stóru-Vogaskóli í
Vatnsleysustrandarhreppi, bjóða
upp á ókeypis skólamáltíðir.
Könnunin leiðir í ljós að algengt
er að skilmálar séu óljósir um
skiptingu milli hráefniskostnaðar
og annars kostnaðar. Neytendastofa hvetur forsvarsmenn mötuneytanna til þess að hafa skýra
skilmála um kostnaðarskiptingu
og verðmyndun máltíða.
Ekkert mat var lagt á gæði máltíðanna í könnuninni.
ÖO

6%2¨  ($%')36%2¨) ¥ -®45.%945- '25..3+«,!
'REIÈA EINGÎNGU HR¹EFNI

'REIÈA HR¹EFNI OG HLUTA AF KOSTNAÈI

'REIÈA ALLAN KOSTNAÈ

(¾STA VERÈ
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'RUNNSKËLAR Å
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²TR¹SARSKÕRINGA LEITAÈ
Undanfarin misseri hafa sérfræðingar
Viðskiptafræðistofnunar Háskóla Íslands
leitað ljósum logum að galdramixtúrunni
að baki íslensku útrásinni. Umfangsmiklu
rannsóknaverkefni var ýtt úr vör síðastliðið
haust í þessu miði. Er með því leitast við að
svara hver árangur íslensku útrásarfyrirtækjanna hefur verið og hvað skýrir þessa
velgengni. Ýmsir merkilegir vísar að velgengninni hafa fundist og fleiri má vænta
í framtíðinni. Á þriðjudaginn kynnti Auður
Hermannsdóttir, verkefnastjóri hjá Viðskiptafræðistofnun, vinnugrein sína, Snjólfs
Ólafssonar og Annýjar Berglindar Thorstensen, sem sneri að þróun á erlendum fjárfestingum Íslendinga á árunum 1998 til 2005.

-IKIL AUKNING BEINNA FJ¹RFESTINGA
5MSJËN

N¹NAR ¹ VISIRIS

-!2+!¨305.+4!2

Peningaskápurinn...

Engan skyldi undra að tölurnar sýna mikla

aukningu í erlendri fjárfestingu. Eftir árið
2000 tók hlutfall beinna erlendra fjárfestinga að aukast verulega. Árið 2005 var hlutfall þeirra orðið rúmlega 78 prósent erlendra fjárfestinga frá Íslandi. Þær atvinnugreinar þar sem hlutfallsleg aukning hefur
verið mest á tímabilinu er í eignarhaldsfélögum og öðrum viðskiptum, fjármálaþjónustu og framleiðslu. Fjármagnsflæði sem
hlutfall af vergri landsframleiðslu var afar
mikið hér á landi árin 2004
og 2005 og mun meira en
í öðrum OECD-löndum. Á sama tímabili
dróst fjármunaeign
frá hinum Norðurlöndunum og Bretlandi, sem hlutfall
af vergri landsframleiðslu, heldur saman.

Hærra mat á Alfesca Vanskil hafa aukist

Fíton ehf. / SÍA

Greining Glitnis hefur hækkað verðmat sitt á Alfesca úr 5,2
krónum í 5,3 krónur á hlut. Verðmatsgengið var 2,5 prósentum
yfir gengi á markaði þegar uppfært verðmat var gefið út. Gengi
félagsins hafði hins vegar lækkað um 0,78 prósent seinni partinn
í gær.
Mælt er með því að fjárfestar haldi bréfum sínum í félaginu
horft til langs tíma. Markgengi
félagsins er sett á 5,5. Það er spá
greiningardeildarinnar um hvar
gengi í félaginu muni standa að
sex mánuðum liðnum.
Helstu ástæðurnar að baki
hækkuðu verðmati eru gott uppgjör á þriðja fjórðungi fjárhagsárs félagsins, janúar til maí á
þessu ári. Þá hefur laxaverð lækkað á síðustu mánuðum en rekstur
Alfesca er mjög háður sveiflum
í því. Þar að auki mun endurfjár-

8!6)%2 '/6!2% &/234*«2) !,&%3#!

'REINING 'LITNIS HEFUR H¾KKAÈ VERÈMAT
SITT ¹ !LFESCA ÒR   Å   KRËNUR ¹ HLUT
&2¡44!",!¨)¨!.4/.

mögnun félagsins, sem nú stendur yfir, minnka vaxtakostnað og
hafa þannig jákvæð áhrif til lengri
tíma.
HHS

Vanskil fyrirtækja eru nú hærri
en verið hefur frá miðju ári 2005.
Þetta sýnir ný samantekt Fjármálaeftirlitsins á tölum um vanskil útlána hjá innlánsstofnunum
miðað við lok mars 2007. Vanskilin eru þó mun lægri en þau voru
á árunum 2000 til þess tíma.
Vanskilahlutfall fyrirtækja er
0,8 prósent í lok 1. ársfjórðungs
2007 samanborið við tæplega
0,5 prósent í árslok 2006. Þegar
hlutföllin eru mæld með eins árs
tímatöf kemur í ljós að þau eru
eitt prósent samanborið við 0,7
prósent í árslok 2006. Með eins
árs tímatöf er átt við að vanskilin eru sett fram sem hlutfall af
útlánastofninum árið á undan.
Miðað við tveggja ára tímatöf
eru vanskilin 1,8 prósent samanborið við tæplega 1,2 prósent
í árslok 2006.
Með því að skoða vanskil með
eins og tveggja ára tímatöf má

sjá hvort undirliggjandi vöxtur hafi verið í vanskilum. Til að
mynda ef mikil útlánaaukning
hefur verið eru í stofninum nýveitt útlán sem ekki er farið að
reyna á. Með því að setja nýleg
vanskil í hlutfall við stóran stofn,
sem að hluta til eru ný útlán,
getur því hlutfallið lækkað, jafnvel þótt vanskilin gætu verið að
aukast.
Vanskilahlutfall einstaklinga
er rúmlega 0,8 prósent í lok 1. ársjórðungs sem er lítillega hærra
en í árslok 2006. Á sama mælikvarða hafa vanskilahlutföll
einstaklinga miðað við eins og
tveggja ára tímatöf eitt prósent
og 1,6 prósent samanborið við
1,1 og 1,8 prósent í árslok 2006.
Vanskil einstaklinga eru nánast
óbreytt frá árslokum 2006. Þau
hafa ekki verið lægri á því sex
ára tímabili sem samanburðurinn nær yfir.
HHS

Hangiálegg

Brauðskinka

Hangikjöt og flatbrauð.
Létt og ávallt gott.

Girnileg brauðsneið,
og fullt fullt af góðri
skinku.

.ORSKI SEÈLABANKINN H¾KKAÈI Å G¾R
STÕRIVEXTI UM   PRËSENTUSTIG
3TANDA ÖEIR NÒ Å   PRËSENTUM
¶ETTA VAR Å ÖRIÈJA SINN ¹ ¹RINU SEM
STÕRIVEXTIR H¾KKA Å .OREGI
6ÅSITALA FRAMLEIÈSLUVERÈS Å APRÅL 
ER   STIG OG L¾KKAÈI UM   PRË
SENT FR¹ FYRRI M¹NUÈI SAMKV¾MT
NÕJUM TÎLUM FR¹ (AGSTOFUNNI 6ÅSI
TALA FRAMLEIÈSLUVERÈS H¾KKAÈI UM  
PRËSENT OG VÅSITALA FYRIR STËRIÈJU L¾KK
AÈI UM   PRËSENT
!ÈALVÅSITALA HLUTABRÁFAMARKAÈSINS Å
3JANGH¾ Å +ÅNA L¾KKAÈI UM SEX PRË
SENT Å G¾R Å KJÎLFAR ÖESS AÈ RÅKISSTJËRN
+ÅNA ÖREFALDAÈI STIMPILGJÎLD ¹ VIÈ
SKIPTI MEÈ HLUTABRÁF %NGIN ¹HRIF VORU
¹ ÎÈRUM MÎRKUÈUM LÅKT OG ËTTAST
VAR UM

Sameinast
Símanum
Stjórnir Símans og Anza greindu
starfsfólki sínu frá því í gær að
fyrirtækin verði sameinuð og muni
starfsfólk Anza hefja störf hjá Símanum 1. júlí næstkomandi. Sem
kunnugt er var Síminn stærsti eigandinn í Anza.
Stjórnirnar telja að með sameiningunni skapist tækifæri til að
veita fyrirtækjum enn betri þjónustu auk þess sem góð samlegðaráhrif komi fram með samrunanum.
Hreinn Jakobsson, fráfarandi framkvæmdastjóri Anza, mun setja á
fót skrifstofu í Kaupmannahöfn
og byggja upp starfsemi Skipta hf,
móðurfélag Símans, í Skandinavíu.
Mun hann meðal annars vinna að
málum Sirius IT í Danmörku, Noregi og Svíþjóð og kanna ný fjárfestingatækifæri á sviði upplýsingatækni, að því er segir í tilkynningu
á vef Anza.
JAB

Létt pepperoni
Kröftugt, létt og
ljúffengt á hvaða
brauð sem er.
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4ESCO HEIMSËTTI
"AKKAVÎR ËV¾NT
Bakkavör mótmælir
einhliða fréttaflutningi Guardian og sakar
fulltrúa verkalýðsfélaga
um ófrægingarherferð.
Bresku verkalýðssamtökin GMB saka Bakkavör,
einn helsta birgi Tesco,
um að taka framleiðslu
fyrir stórmarkaði fram
yfir velferð verkafólks.

Fulltrúar á vegum bresku stórverslanakeðjunnar Tesco könnuðu fyrirvaralaust aðbúnað í einni af verksmiðjum Katsouris, dótturfélags
Bakkavarar Group, í fyrradag. Fyrr
um daginn höfðu GMB, ein stærstu
verkalýðssamtök
Bretlandseyja,
mótmælt, fyrir utan höfuðstöðvar Tesco í Chestnut, afskiptaleysi
Tesco af aðbúnaði verkafólks í
þremur verksmiðjum Katsouris.
Í frétt Guardian bera verkalýðsforkólfar stjórnendur Bakkavarar
þungum sökum: þeir taki viðskiptasambönd við stórmarkaði fram fyrir
lagalega skyldu að búa vel að heilsu
og öryggi starfsmanna sinna. Félagsmenn hafi slasast illa við störf
sín í verksmiðjunum.
Hildur Árnadóttir, fjármálastjóri Bakkavarar, segir að GMB
hafi verið í fjölmiðlastríði gagnvart Bakkavör á undanförnum mánuðum sem megi rekja til árangurslausra tilrauna verkalýðsfélagsins
að hafa starfsmenn Katsouris innan
sinna vébanda. Starfsmenn hafa val
um slíkt og hafi kosið að standa utan

félagsins og hefur fyrirtækið stutt
ákvörðun starfsmanna. Hún telur
umfjöllun Guardian vera einhliða
og segir ásakanir ekki eiga við rök
að styðjast, enda hafi ekkert verið
gert til að leita eftir svörum frá
Bakkavör. „Það er reglulegt eftirlit
haft af hálfu fyrirtækisins og utanaðkomandi aðila, svo sem viðskiptavina og opinberra aðila,“ segir hún
um heimsókn Tesco sem sé reglubundnu gæðaeftirliti.
Katsouris, sem er einn af meginbirgjum Tesco, ákvað að innkalla 500 þúsund dósir af ídýfum í
varúðarskyni eftir að salmonella
fannst í framleiðslunni fyrir um
tveimur mánuðum. Hildur segir að
athugun Tesco og innköllunin séu algjörlega ótengd mál. „Orsökin fyrir
innkölluninni lá í aðkeyptu hráefni
sem við gátum lítið að gert.“
Í tilkynningu frá Tesco, sem
Guardian birtir, kemur fram að félagið skoði aðstæður hjá framleiðendum sínum, ýmist með því að
boða komur sínar eða fyrirvaralaust. Komið hafi í ljós við skoðun
hjá Katsouris að ýmislegt hafi mátt
betur fara og muni fyrirtækið vinna
með framleiðenda í að bæta þau atriði. Forsvarsmenn GMB fullyrða
að Tesco hafi fundið við athugun
sína 34 atriði sem brjóti í bága við
öryggis- og heilbrigðisreglugerðir.
Hildur segir þarna um misskilning
Guardian að ræða, þarna hafi ekki
um heilbrigðis- og öryggisatriði
að ræða heldur reglubundið framleiðslueftirlit.
Spurð hvort viðskiptasamband
Tesco og Bakkavarar kunni að vera í
hættu segir hún að ekkert gefi tilefni
til þess. „Það er eðilegt í úttekt sem
þessari að það sé eitthvað rými fyrir
að gera betur.“
EGGERT FRETTABLADIDIS
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&, 'ROUP TAPAÈI  MILLJ
ËNUM ¹ "ANG  /LUFSEN
FL Group hefur selt alla
hluti sína, 10,76 prósent, í
danska raftækjaframleiðandanum Bang & Olufsen
fyrir 10,2 milljarða króna.
Tap FL Group á fjárfestingunni nemur um 100 milljónum króna.
FL Group kom inn í hlutahafahóp
Bang & Olufsen í febrúar í fyrra
með kaupum á 8,2 prósenta hlut
fyrir 7,5 milljarða króna. Það bætti
fljótlega við sig og jók hann smám
saman í 10,76 prósent.
Afkoma Bang og Olufsen hefur

verið undir væntingum og hefur
gengi bréfa í félaginu lækkað um
sjö prósent frá því FL Group kom
inn í hluthafahópinn í fyrra.
Kristján Kristjánsson, upplýsingafulltrúi FL Group, segir ljóst að
félagið hafi ekki hagnast á kaupunum. Megi vænta betri ávöxtunar á
öðrum vettvangi og hafi því verið
ákveðið að selja bréfin til hóps
danskra og alþjóðlegra stofnanafjárfesta.
Að sögn Kristjáns er ætlunin að
setja söluandvirði bréfanna í verkefni þar sem peningarnir vinni
betur fyrir sér en hjá Bang & Olufsen. „Svo þurfum við alltaf á því að
halda að geta fært pening úr einu
verkefni í annað og leitum allt-

af eftir eins góðri ávöxtun og við
getum fengið,“ segir hann og bætir
við að FL Group sé ætíð að skoða ný
verkefni. Slíkt krefjist fjármagns.
Danska blaðið Börsen greindi
frá því í gærmorgun að FL Group
hefði tapað jafnvirði um 670 milljóna íslenskra króna á viðskiptunum. Kristján segir svo ekki vera.
Hafi blaðið ekki tekið tillit til arðgreiðslna og mismunandi gengis á
bréfum í Bang & Olufsen við kaup
FL Group og því hafi verið farið
fram á að Börsen leiðrétti skrif sín.
Kristján sagði það engu að síður
rétt að FL Group hefði tapað á fjárfestingunni. Fjárhæðin væri hins
vegar mun lægri, um 100 milljónir
íslenskra króna. JONAB FRETTABLADIDIS

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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-ÎRG ÖÒSUND KVENNA HAFA LEITAÈ SKJËLS Å
+VENNAATHVARFINU FR¹ STOFNUN ÖESS

Kvennaathvarf í
aldarfjórðung
34%).5.. 34%&.3$«44)2 3+2)&!2

S

amtök um kvennaathvarf verða 25 ára næstkomandi
laugardag, 2. júní. Kvennaathvarfið tók svo til starfa
hálfu ári síðar, í desember 1982. Fyrsta kvennaathvarfið var stofnað í Bretlandi í upphafi áttunda áratugarins
en hugmyndin breiddist hratt út og hefur skotið rótum
í vestrænu samfélagi.
Markmið Kvennaathvarfsins er að veita konum sem hafa orðið
fyrir ofbeldi, og börnum þeirra, skjól gagnvart ofbeldismönnum
og einnig að vinna forvarnarstarf í því skyni að draga úr heimilisofbeldi og ofbeldi gegn konum. Sömuleiðis er markmið Kvennaathvarfsins að veita konum sem hafa orðið fyrir nauðgun aðstoð.
Auk þess að bjóða upp á dvöl fyrir konur sem kjósa að fara
burt af heimilum sínum vegna ofbeldis býður Kvennaathvarfið upp á stuðningsviðtöl við konur sem búa við, eða hafa búið
við, heimilisofbeldi. Sömuleiðis er í boði símaráðgjöf í athvarfinu allan sólarhringinn og sjálfshjálparhópar fyrir konur sem
hafa orðið fyrir ofbeldi.

Framlag Samtaka um kvennaathvarf í aldarfjórðung
er ómetanlegt og líf fjöldamargra kvenna hefur tekið
nýja stefnu eftir dvöl í Kvennaathvarfinu.
Ársskýrsla Kvennaathvarfsins sem kom út fyrr í mánuðinum
sýnir svo ekki verður um villst að þörfin á kvennaathvarfi er
afar mikil. Aldrei hafa fleiri komur verið skráðar í athvarfið en
árið 2006 og aldrei fleiri viðtöl. Vissulega endurspegar það ekki
endilega vaxandi þörf heldur vaxandi umræðu um kynbundið ofbeldi sem leiðir til þess að konur leita sér frekar aðstoðar þegar
þær verða fyrir ofbeldi en þær gerðu áður.
Þeim konum sem kæra ofbeldi sem þær hafa orðið fyrir fjölgar engu að síður afar hægt en að því er virðist örugglega. Í fyrra
kærðu sextán prósent þeirra kvenna sem höfðu leitað til Kvennaathvarfs. Hlutfall kærðra nauðgana er ekki heldur hátt. Þegar
lágt hlutfall dóma í málum sem snúa að kynbundnu ofbeldi er
skoðað þarf ekki heldur að undrast að fórnarlömbin dragi í efa
að það þjóni tilgangi að kæra. Þessu þarf að breyta og verður
vitanlega ekki breytt nema með því að konur kæri ofbeldi sem
þær verða fyrir.
Á síðasta þingi var samþykkt fimm ára aðgerðaáætlun gegn
kynbundnu ofbeldi og ofbeldi gegn börnum. Ástæða er til að
fagna þessari áætlun og binda vonir við að hún skili sér í raunverulegu lífi fólks. Heimilið á að vera griðastaður. Þar á aldrei
að líðast ofbeldi í krafti aflsmunar. Konur og karlar verða að
vinna samhent að því að útrýma þessu ofbeldi.
Framlag Samtaka um kvennaathvarf í aldarfjórðung er ómetanlegt og líf fjöldamargra kvenna hefur tekið nýja stefnu eftir
dvöl í Kvennaathvarfinu þar sem vítahringur ofbeldis hefur
verið rofinn. Þannig hefur Kvennaathvarfið skipt sköpum og
mun gera áfram um ókomin ár.
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Sumarstemning
HEITAST

A VÉLIN

EOS 400D
með 18-55mm linsu

10,1 milljón pixla
2,5" skjár
Níu punkta fókus
Digic II örgjörvi
3 rammar á sek.
allt að 27 rammar í burst
Picture style – mismunandi
litir og áhrif
Hugbúnaður til RAW vinnslu í tölvu
Video out
Vegur aðeins 510 grömm
Val á yfir 60 linsum við vél
Bankastræti • Fjörður • Kringlan • Laugavegur 178 • Smáralind

6EÈJAÈ VITLAUST

%RFITT AÈ L¹TA AF EMB¾TTI

!LLMARGIR HÎFÈU SP¹È ÖVÅ AÈ GÒST
«LAFUR GÒSTSSON VARAFORMAÈUR 3AM
FYLKINGARINNAR FENGI STÎÈU ÖINGFLOKKS
FORMANNS SVONA Å S¹RAB¾TUR FYRIR AÈ
F¹ EKKI AÈ VERÈA R¹ÈHERRA AÈ SINNI
¥ G¾R KOM SVO Å LJËS AÈ ÖEIR SEM
ÖVÅ HÎFÈU SP¹È HÎFÈU RANGT FYRIR SÁR
ÖEGAR Å LJËS KOM AÈ ,ÒÈVÅK "ERGVINS
SON VAR KJÎRINN ÖINGFLOKKSFORMAÈUR
EN ,ÒÈVÅK TAPAÈI KJÎRINU UM VARAFOR
MANNSEMB¾TTIÈ GEGN GÒSTI «LAFI
(UGSANLEGA HEFUR GÒSTI «LAFI
ÖËTT MEIRI FENGUR Å GËÈRI
ÖINGNEFNDARFORMENNSKU EN
ÖAR G¾TI HANN HAFA ÖURFT AÈ
BÅTAST UM BESTU BIT
ANA VIÈ 'UNNAR
3VAVARSSON

&YRIR Ö¹ SEM HAFA VERIÈ R¹ÈHERR
AR Å LENGRI EÈA STYTTRI TÅMA GETUR ÖAÈ
VERIÈ HEILMIKIL BREYTING AÈ L¹TA AF
EMB¾TTI 4VEIR FYRRVERANDI R¹ÈHERR
AR &RAMSËKNARFLOKKSINS EIGA ENN EFTIR
AÈ SÕNA MEÈ T¹KNR¾NUM H¾TTI AÈ
ÖESSU HLUTVERKI ÖEIRRA SÁ LOKIÈ Å BILI
EN 6ALGERÈUR 3VERRISDËTTIR OG -AGNÒS
3TEF¹NSSON TITLA SIG ENN R¹ÈHERRA ¹
HEIMASÅÈUM EÈA GERÈU ÖAÈ AÈ
MINNSTA KOSTI Å G¾R &YRIR
SÎGN ¹ NÕJASTA PISTLI -AGN
ÒSAR ER REYNDAR b&YRRVERANDI
R¹ÈHERRAm 3TURLA "ÎÈVARS
SON HEFUR HINS VEGAR SKIPT
UM HAUS ¹ SINNI SÅÈU OG TITL
AR SIG EKKI LENGUR SAM
GÎNGUR¹ÈHERRA

"¾JARSTJËRI OG FORSETI B¾J
ARSTJËRNAR ËS¹TTIR
'UNNAR ) "IRGISSON B¾JARSTJËRI
Å +ËPAVOGI OG *ËNMUNDUR 'UÈ
MARSSON B¾JARSTJËRI ¹ 3ELTJARNAR
NESI B¹ÈIR SJ¹LFST¾ÈISMENN GAGN
RÕNDU REKSTUR 3TR¾TË BS Å &RÁTTABLAÈ
INU Å G¾R ¥ DAG ER ÖAÈ SVO RMANN
+R «LAFSSON SJ¹LFST¾ÈISMAÈUR OG
STJËRNARFORMAÈUR 3TR¾TË SEM TEKUR
UPP HANSKANN FYRIR FYRIRT¾KIÈ EN R
MANN ER EINNIG FORSETI B¾JARSTJËRNAR
+ËPAVOGS ¶AÈ ¾TTU ÖVÅ AÈ VERA H¾G
HEIMATÎKIN FYRIR 'UNNAR OG RMANN
AÈ R¾ÈA UM ¹G¾TI REKSTURS 3TR¾TË
BS ANNARS STAÈAR EN Å FJÎLMIÈL
UM OG KOMAST AÈ NIÈUR
STÎÈU UM HVORT REKSTURINN
GANGI VEL EÈA ILLA
SVANBORG FRETTABLADIDIS

Fækkun ráðuneyta
Þ

orsteinn Pálsson ritstjóri
spurði um daginn beittrar
spurningar í leiðara þessa blaðs.
Úr því að Frökkum duga fimmtán
ráðuneyti handa sextíu milljónum
manns, hvers vegna þurfa Íslendingar tólf? Svarið blasir við. Það
væri hægt að komast af með færri
ráðuneyti og færri ráðherra. Verkefni sumra ráðuneytanna útheimta
ekki óskiptan ráðherra, enda voru
þau oftast á fyrri tíð aukabúgrein
hjá ráðherrum í öðrum ráðuneytum. Tökum dóms- og kirkjumálaráðuneytið. Þegar Borgaraflokknum var bætt í þriðju ríkisstjórn
Steingríms Hermannssonar
1989, var ráðherrum fjölgað úr
níu í ellefu á þann veg, að dómsog kirkjumálaráðuneytið fékk í
fyrsta skipti sérstakan ráðherra.
Þetta var bersýnileg atvinnubótaráðstöfun. Sagan endurtók sig
1999, þegar ráðherrum var fjölgað úr tíu í tólf. Bólgan hefur birzt
í ýmsum öðrum myndum eins og
starfsheitin ráðherra Hagstofu
Íslands og samstarfsráðherra
Norðurlanda bera með sér.
Ríkisstjórnin nýja stefnir að því
að sameina sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið í nýju atvinnuvegaráðuneyti. Það er spor í rétta
átt, en of stutt. Það á ekki vel við
að kenna ráðuneyti við atvinnuvegi án þess að hafa langfjölmennustu atvinnuvegi landsins með:
iðnað, verzlun og þjónustu. Það
þarf að bæta iðnaðarráðuneytinu
og viðskiptaráðuneytinu, sem voru
á einni hendi frá 1988 þar til nú, í
púkkið til að draga úr landlægum
ríg milli atvinnuveganna og sætta
ólík sjónarmið. Hingað til hafa útvegsmenn og bændur notað ráðuneyti sjávarútvegs og landbúnaðar til að hygla sjálfum sér sumpart á kostnað iðnaðar, verzlunar
og þjónustu. Með því að færa yfirstjórn allra atvinnuvega á eina
hendi er hægt að girða fyrir þennan gamla ríg og gæta almannahags. Atvinnuvegaráðherrann

¶/26!,$52 '9,&!3/.

¥ $!' \ %NDURSKIPULAGNING
STJËRNARR¹ÈSINS
Ríkisstjórnin nýja stefnir að
því að sameina sjávarútvegsog landbúnaðarráðuneytið í
nýju atvinnuvegaráðuneyti.
Það er spor í rétta átt, en of
stutt.
þarf að bera hag allra atvinnuvega fyrir brjósti. Með líku lagi er
í hagræðingarskyni hægt að sameina dóms- og kirkjumálaráðuneytið, samgönguráðuneytið og
umhverfisráðuneytið í nýju innanríkisráðuneyti. Ráðuneytin þurfa
ekki að vera fleiri en átta. Lítum
á listann.
Forsætisráðuneytið þarf að
færa í fyrra horf með því að færa
umsýslu efnahagsmála aftur til
fjármálaráðuneytisins og skerpa
á verkstjórnarhlutverki forsætisráðuneytisins. Hagstjórnin fór úr
böndunum, þegar valdsvið fjármálaráðuneytisins var þrengt
fyrir nokkrum árum, Þjóðhagsstofnun var lögð niður og efnahagsmálin voru færð inn í hringiðu stjórnmálanna í forsætisráðuneytinu, þar sem þau eiga ekki
heima.
Utanríkisráðuneytið helzt
óbreytt. Evrópumálin munu skella
á ráðuneytinu af fullum þunga,
þegar umsókn Íslands um aðild að
Evrópusambandinu verður lögð
fram.
Fjármálaráðuneytið þarf að
færa í fyrra horf með því fela því

aftur óskoraða yfirumsjón hagstjórnarinnar og annarra efnahagsmála.
Atvinnuvegaráðuneytið fer með
mál allra atvinnuvega eins og lýst
er að framan.
Heilbrigðis- og tryggingaráðuneytið stendur óbreytt, nema rétt
þyki að færa almannatryggingar
til félagsmálaráðuneytisins eins
og ríkisstjórnin áformar.
Félagsmálaráðuneytið getur létt
tryggingamálum af heilbrigðisráðuneytinu. Einnig kemur til
greina að sameina félagsmálaráðuneytið og heilbrigðis- og
tryggingaráðuneytið, svo að ráðuneytin verða þá sjö frekar en átta.
Ráðherrar voru sjö frá 1960 til
1974.
Menntamálaráðuneytið er
eins og það á að vera og þarfnast
engrar yfirhalningar.
Innanríkisráðuneytið fer með
dóms- og kirkjumál, samgöngumál
og umhverfismál.
Er lítið gert úr umhverfismálum
með því að hafa þau ekki áfram í
sérstöku ráðuneyti? Nei. Við höfum
haft sjö umhverfisráðherra síðan
1989, og enginn þeirra lyfti litla
fingri til að hefta lausagöngu búfjár, sem er þó langbrýnasti umhverfisvandi Íslands. Við leysum
ekki vandamál með því að fjölga
ráðherrum. Hitt virðist líklegra,
að fækkun ráðherra væri til bóta.
Ný ríkisstjórn Geirs H. Haarde
hefði átt að leggja upp með átta
ráðherra, ekki tólf. Hún hefði þá
unnið hugi og hjörtu landsfólksins í einu vetfangi. Hún þarf á meðbyr að halda, því að mörg brýn
verkefni bíða úrlausnar, þar á
meðal endurskipulagning verkaskiptingar í heilbrigðis- og menntamálum. Hefði ríkisstjórnin varðað veginn með vandlegri umskipun
í eigin ranni strax í upphafi, hefði
hún getað vænzt víðtæks stuðnings
við margar erfiðar ákvarðanir. Enn
er tími til stefnu. Það er aldrei of
seint að breyta rétt.

Vaxandi álútflutningur stuðlar að auknum stöðugleika
viðskiptajöfnuð. Í þessu sambandi er oft
talað um góðkynja viðskiptahalla þegar
hann stafar af uppbyggingu nýrra útflutningsfyrirtækja.
Árið 2006 var ál flutt út fyrir ríflega 61
ý ríkisstjórn hefur tekið við völdum
milljarð króna. Reiknað er með að útflutnog einsett sér að koma á jafnvægi í
ingurinn aukist um 75% á þessu ári og um
þjóðarbúskapnum. Viðtækt jafnvægi á
50% á því næsta og verði þá um 143 milljsem flestum sviðum er best til þess fallarðar. Þessi aukning er vegna stækkunar
ið að tryggja langvarandi hagvöxt og viðNorðuráls á Grundartanga og starfsemi
unandi starfsskilyrði fyrirtækja en um
"*!2.) -2
Alcoa Fjarðaáls. Í fyrra nam álútflutningur
leið kaupmátt launafólks. Af einhverj'9,&!3/.
23,5% af heildarverðmæti vöruútflutnings
um ástæðum vilja sumir skrifa það ójafnen hlutfallið mun hækka í 35% á þessu ári
vægi, sem hér ríkir, á reikning ál- og orkuog 41% á því næsta.
iðnaðar. Það á ekki við haldbær rök að styðjast.
Vegna vaxandi vægis álútflutnings breikkar útÞar vega aðrir þættir þyngra, aðallega breytingar
flutningsgrunnur þjóðarbúsins og hvílir á fleiri
á fasteignamarkaði, vaxandi einkaneysla, mikil
sterkari stoðum en áður. Sá tímabundni viðskiptasamneysla og lækkun skatta.
halli, sem skapast vegna uppbyggingar ál- og orkuVissulega hafa byggingaframkvæmdir við ál- og
iðnaðar, er því síður en svo vandamál. Þvert á móti
orkuver í för með sér viðskiptahalla meðan á þeim
mun aukinn álútflutningur stuðla að betra jafnstendur þar sem flytja þarf inn mikið af fjárfestvægi í þjóðarbúskapnum og vinna þannig með
ingarvörum. Sá halli er hins vegar ekki vandamál
efnahagsmarkmiðum nýrrar ríkisstjórnar.
þegar horft er til þess að árlega mun áliðnaðurinn
flytja út verðmæti fyrir hundruð milljarða næstu
Höfundur er hagfræðingur Samtaka iðnaðarins.
áratugina. Sá útflutningur hefur jákvæð áhrif á
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Lífeyrissjóðsmál aldraðra
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elferðarmálin
og þar á meðal
málefni aldraðra
koma í hlut Samfylkingarinnar
í
"*®2'6).
hinni nýju ríkis- '5¨-5.$33/.
stjórn. Þessi mál
eru nú færð undir félagsmálaráðuneytið. Hér á árum áður heyrðu almannatryggingarnar undir félagsmálaráðuneytið og þá lagði Alþýðuflokkurinn alltaf áherslu á að
fá það ráðuneyti. Hér hefur málum
því verið skip- að á sama hátt og þá
gerðist. Það er vel. Jóhanna Sigurðardóttir er félagsmálaráðherra
í nýju stjórninni. Ég treysti henni
vel fyrir þessum málum.
Í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar segir: Ríkisstjórnin leggur áherslu á að styrkja stöðu aldraðra og öryrkja. Á grundvelli þessa
ákvæðis getur Jóhanna unnið og
leyst lífeyrismál aldraðra. Í kosningabaráttunni lagði Samfylkingin
fram róttæka stefnuskrá um málefni aldraðra en þar sagði að Samfylkingin vildi leiðrétta lífeyri
aldraðra, þar eð hann hefði dregist aftur úr launum annarra hópa
í þjóðfélaginu. Í stefnuskránni
sagði: Samfylkingin vill leiðrétta

þetta misrétti. Og ennfremur sagði,
að Samfylkingin vildi, að lífeyrir
aldraðra dygði fyrir framfærslukostnaði eins og hann væri metinn
í neyslukönnun Hagstofu Íslands.
Ég treysti Jóhönnu fyrir þessu.
Í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar segir, að draga eigi úr
tekjutengingum og skerðingum
bóta í almannatryggingakerfinu.
Þetta stefnumið er í samræmi við
baráttumál samtaka eldri borgara og Samfylkingarinnar. Ríkisstjórnin vill afnema tekjutengingu
launatekna 70 ára og eldri við lífeyri almannatrygginga og stefna
að hækkun frítekjumarks vegna
atvinnutekna fyrir aldurshópinn
67-70 ára. Það er ekki gott að ríkisstjórnin búi til ný aldursmörk fyrir
ellilífeyrisþega. Fólk fer á eftirlaun 67 ára og margir hætta þá í
vinnu. M.a. hafa þeir hætt vegna
þess að svo mikið hefur farið í skatt
af tekjum þeirra og vegna mikillar skerðingar á tryggingabótum
þeirra. Eftir að ellilífeyrisþegar
hætta að vinna getur verið erfitt
að byrja á ný síðar. Í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar segir,
að afnema eigi skerðingar tryggingabóta vegna launatekna maka,
70 ára og eldri. Hér eru einnig búin
til ný aldursmörk. Ellilífeyrisaldur
er 67 ára og því á að afnema skerðingu tryggingabóta vegna launa-

tekna maka frá 67 ára aldri en ekki
síðar. Einnig segir í stefnuyfirlýsingunni, að skoða eigi hvort undanskilja megi hluta af lífeyrissjóðstekjum eldri borgara skerðingum
í almannatryggingakerfinu. Það
var í kosningastefnuskrá Samfylkingarinnar, að lífeyrisþegar ættu
að geta fengið 100 þúsund króna
lífeyrissjóðstekjur án skerðingar tryggingabóta. Verður að ætla
að félagsmálaráðherra reyni að
tryggja það.
Samfylkingin lagði áherslu á það
fyrir kosningarnar að eyða biðlistum eldri borgara eftir hjúkrunarrými og að tryggja sem flestum einbýli á hjúkrunarheimilum.
Í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar segir, að hraða beri uppbyggingu 400 hjúkrunarrýma fyrir
aldraða og að einbýlum verði fjölgað. Einnig á að efla sólarhringsþjónustu fyrir aldraða og auka einstaklingsmiðaða þjónustu.
Það eru mörg góð ákvæði í
stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar en önnur vantar, t.d. um að
lækka skatt á lífeyristekjum. Ekki
ætti að vera hærri skattur en 10%
á þann hluta lífeyrissjóðstekna,
sem telst fjármagnstekjur. Að
þeirri breytingu ber að vinna.
Höfundur er
viðskiptafræðingur.

Ólga Össurar og
söguskýringar
5-2¨!.
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ikinn fer Össur Skarphéðinsson í palladómum sínum og
gustmikilli yfirreið um ritvöllinn í Fréttablaðinu á þriðjudaginn var. Nú setur ráðherrann á sig
gleraugu sjáandans og rýnir
í framtíðina,
spáir um stöðugleika í samstarfi ríkisstjórnarflokkanna en ólgu
og uppgjörum
innan flokka
stjórnarand36!.$¥3
stöðunnar. Allt 36!6!23$«44)2
er þetta gott og
blessað og ber keim af óskhyggju
fremur en spádómsgáfu Össurar.
Um framtíðarsýn hans verður ekki deilt hér á þessum vettvangi en þess þá heldur er vert
að kanna söguskýringar hans og
greiningu á því sem liðið er.
Ljóst er að hann getur ekki einn
og sjálfur axlað ábyrgð á örlögum krataflokksins heldur þarf að
benda í ýmsar áttir til að kenna
um ófarirnar og verður þá Steingrímur J. Sigfússon gjarnan fyrir
valinu.
Af hverju lítur Össur á nýja
ríkisstjórn sem ófarir í stað þess
að standa keikur við ákvörðun
formanns og forystu flokksins?
Það er fánýtt að fara að togast á
um skýringar varðandi atburðarásina sólarhringana eftir kosningar því sérhver mun væntanlega túlka þá daga sér í hag. Hitt
er annað að Framsókn gaf aldrei
nein merki um að hún vildi ganga
til samstarfs til vinstri. Þar á bæ
vildu menn kanna möguleika á
því að ganga til áframhaldandi
samstarfs við Sjálfstæðisflokkinn.
Á eftirminnilegum blaðamannafundi í beinni útsendingu tjáði
Geir Haarde þjóðinni að Framsókn vildi út úr stjórninni og í
sömu setningu að hann hygðist
ganga til viðræðna við Samfylkingu um myndun nýrrar ríkisstjórnar. Þar og þá á þessum
degi kom formaður Samfylkingar í sjónvarp og tjáði þjóðinni að samtal hennar og Geirs
Haarde væri of langt komið til
að aðrir kostir væru í stöðunni. Í
sama sjónvarpsþætti sammæltust Steingrímur J. Sigfússon og
Guðni Ágústsson um að fela bæri
Ingibjörgu Sólrúnu Gísladóttur
stjórnarmyndunarumboðið. Þarna
var tækifærið. Þarna var tækifærið til vinstri stjórnar. Þarna
var tækifærið til að kona yrði
forsætisráðherra þjóðarinnar.

Þarna lá ákvörðunin. Á þessum
degi var afhjúpað að vilji forystu
Samfylkingar var til þess eins
að mynda stjórn með Sjálfstæðisflokknum og allt tal um vinstri
stjórn var orðin tóm. Þegar hið
formlega tækifæri kom var því
hent út í hafsauga og svo hefst
greinaskrifaalda áhugamanna um
stjórnmálaskýringar. Grein Össurar fellur í þann flokk.
Loks verður ekki hjá því komist
að gera alvarlega athugasemd við
skýringu Össurar á endalokum Rlistans, sem hann telur hafi stafað af afskiptum forystu VG. Hér
fer Össur Skarphéðinsson með
staðlausa stafi. Endalok Reykjavíkurlistans hófust í furðulegri,
órökréttri og fátkenndri leikfléttu Össurar Skarphéðinssonar þegar hann byrjaði talið um
forsætisráðherraefnið í lok árs
2002 sem er ein
hjákátlegReykjavíkur- sú
asta sinnar gerðlistinn leið
ar í seinni tíð.
Trúnaðarbrestur
undir lok
varð þá innan
vegna valda- Reykjavíkurlistpólitískra til- ans vegna valdainnan
þrifa Samfylk- brölts
Samfylkingaringarinnar.
innar sem síðan
leiddi til þeirrar
niðurstöðu sem
varð sumarið 2005. Sjálf var ég
fulltrúi Vinstri grænna í viðræðum um áframhaldandi framboð
um Reykjavíkurlista. Á tuttugasta og fimmta fundi komu fulltrúar Samfylkingar enn með þá
afstöðu að borðinu að sá flokkur
ætti tilkall til fleiri borgarfulltrúa
en aðrir flokkar í samstarfinu og
grundvallarreglan um jafna aðkomu flokkanna fór lönd og leið
en sú regla hafði verið viðhöfð
og skjalfest 1994, 1998 og 2002.
Þarna átti að brjóta blað og Samfylkingin vildi semja um kjörfylgið sitt í bakherbergjum. Við
Vinstri græn vorum óhrædd þá
við að slíta viðræðunum. Ekkert
nýtt var í spilunum nema yfirgangur Samfylkingarinnar og
ósveigjanleiki.
Reykjavíkurlistinn leið undir
lok vegna valdapólitískra tilþrifa
Samfylkingarinnar. Það er einn af
mörgum athyglisverðum köflum
í sögu Jafnaðarmannaflokks Íslands sem flestir ef ekki allir eru
betur fallnir til að skrifa en Össur
Skarphéðinsson.
Við höfum á undanförnum
misserum hlíft Samfylkingunni
við að rekja suma þætti í þessari
sögu; nú er ástæðulaust að sýna
hlífisemi í hennar garð.
Höfundur er oddviti Vinstri
grænna í borgarstjórn.
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-EÈ KVEÈJU TIL &LATEYRAR FR¹
3J¹LFST¾ÈISFLOKKNUM
(ELGI (ELGASON FORMAÈUR &RJ¹LS
LYNDA FLOKKSINS Å +ËPAVOGI SKRIFAR
&YRIR EKKI SVO LÎNGU SKRIFAÈI ÁG GREIN
MEÈ SVIPAÈRI YFIRSKRIFT AF SAMA TIL
EFNI EN TIL "OLVÅKINGA 4ILEFNIÈ ER
STUÈNINGUR 3J¹LFST¾ÈISFLOKKSINS
VIÈ KVËTAKERFIÈ SEM ER AÈ GANGA AF
SJ¹VARBYGGÈUNUM DAUÈUM 3ÅÈAST
VORU ÖAÈ SL¾MAR FRÁTTIR FR¹ "OLUNGAR
VÅK NÒ ER ÖAÈ FR¹ &LATEYRI ¶AÈ KALD
H¾ÈNA VIÈ ÖESSAR FRÁTTIR ER AÈ Ö¾R
BERAST FR¹ BYGGÈARLÎGUM ÖAR SEM
3J¹LFST¾ÈISFLOKKURINN VARÈHUNDUR
KVËTAKERFISINS ER STERKUR
-AÈUR GETUR VELT FYRIR SÁR HVERNIG
STENDUR ¹ ÖVÅ AÈ FËLK SEM L¾TUR
BJËÈA SÁR AÈ VERÈA FYRIR ATVINNU
MISSI AÈ VERÈA FYRIR ÖVÅ AÈ UNDIR
STAÈA ATVINNU ÖESS ER GEFIN F¹UM
KVËTINN AÈ VERÈA FYRIR ÖVÅ AÈ SJËÈ
IR SEM ÖAÈ HEFUR SAMEIGINLEGA BYGGT
UPP TIL AÈ REKA ÖETTA ÖJËÈFÁLAG ERU
MISNOTAÈIR EFTIRLAUNAFRUMVARPIÈ
FELLUR KOSNINGAR EFTIR KOSNINGAR Å
SÎMU GRYFJU AÈ KJËSA Ö¹ SEM ER Å
RAUN ALVEG SAMA UM ÖAÈ 3J¹LFST¾ÈIS
FLOKKINN
%KKI K¾MI MÁR ¹ ËVART AÈ ÖESSI
NIÈURSTAÈA UM SÎLUNA ¹ SKIPUM

OG KVËTA HAFI VERIÈ FENGIN FYRIR
KOSNINGAR -EÈ SAMR¹ÈI HAFI VERIÈ
¹KVEÈIÈ AÈ ÖEGJA UM SÎLU SKIPS OG
KVËTA FRAM YFIR KOSNINGAR VEGNA ÖESS
AÈ ÖAÈ VORU HAGSMUNIR BEGGJA AÈILA
ÖE 3J¹LFST¾ÈISFLOKKSINS OG S¾GREIF
ANNA (AGSMUNIR 3J¹LFST¾ÈISFLOKKS
INS TIL ÖESS AÈ F¾LA EKKI KJËSENDUR
FR¹ OG HAGSMUNIR KVËTA GREIFANA TIL
ÖESS AÈ TRYGGJA AÈ UMR¾ÈAN SEM
SKAPAÈIST UM M¹LIÈ YRÈI EKKI TIL ÖESS
AÈ 3J¹LFST¾ÈISFLOKKURINN HRÎKKLAÈ
IST ÒR STJËRN %INAR /DDUR +RISTJ¹NS
SON ÖINGMAÈUR 3J¹LFST¾ÈISFLOKKSINS
ER BÒSETTUR ¹ &LATEYRI (ONUM DETTUR
SNILLDARLEGT BRAGÈ Å HUG TIL ÖESS AÈ
FIRRA 3J¹LFST¾ÈISFLOKKINN OG SJ¹LFAN
SIG ¹BYRGÈ ¹ MARTRÎÈINNI SEM ER AÈ
DEMBAST YFIR FËLKIÈ SEM TRÒIR HONUM
OG TREYSTIR (ANN SKELLIR SKULDINNI ¹
$AVÅÈ /DDSSON OG 3EÈLABANKANN
(ANN SEGIR b¡G HEF LENGI ËTTAST ÖAÈ
AÈ ÖETTA VAXTASTIG OG ÖESSI VAXTA
STEFNA 3EÈLABANKANS MUNDI LEIÈA
TIL ÖESS AÈ ÎLL ÒTGERÈ OG FISKVINNSLA
¹ STRANDLENGJUNNI UMHVERFIS LANDIÈ
LEGÈIST AFm
%R ÖETTA NÒ TRÒVERÈUGUR M¹LFLUTNING
UR ¶AÈ FINNST OKKUR &RJ¹LSLYNDUM
EKKI 6IÈ VILJUM FISKINN AFTUR TIL FËLKS
INS Å SJ¹VARBYGGÈUNUM HVAÈ SEM
VAXTASTEFNU 3EÈLABANKANNS LÅÈUR

.Õ VÎRUSENDING

9FIRLIT YFIR HLAUP

AF BARNAFATNAÈI ER KOMIN
Å VERSLUNINA ,YKKJUFALL
'ARÈASTR¾TI  "ARNABOLIR
OG SAMFELLUR MERKTAR
HEIMSFR¾GUM HLJËM
SVEITUM OG PLASTSMEKKIR
MEÈ ATHYGLISVERÈUM
¹LETRUNUM SVO F¹TT EITT SÁ
NEFNT (¾GT ER AÈ AFLA
SÁR FREKARI UPPLÕSINGA
UM VÎRUNA ¹ VEFSÅÈUNNI
WWWLYKKJUFALLIS
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6ERSLUNIN )KEA

¹ N¾STU VIKUM ER AÈ FINNA ¹
VEFSÅÈUNNI WWWHLAUPIS %R
ÖAR H¾GT AÈ SKR¹ SIG Å ÖAU
MEÈ ÖVÅ AÈ NOTA KREDIT
KORT TIL AÈ GREIÈA FYRIR Ö¹TT
TÎKUNA ¶ETTA GERIR HLAUP
URUM H¾GARA UM VIK
ÖAR SEM ÖEIR ÖURFA
Ö¹ AÈEINS AÈ M¾TA
¹ STAÈINN OG F¹ AFHENT
NÒMER TIL AÈ GETA TEKIÈ
Ö¹TT
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HEFUR TEKIÈ TIL SÎLU NÕJA HÒS
BÒNAÈARLÅNU 3TOCKHOLM SEM ER
HÎNNUÈ AF ÖEKKTUSTU HÎNNUÈUM
FYRIRT¾KISINS OG BÒIN TIL ÒR ËSVIKN
UM EFNUM EINS OG LEÈRI
ANGËRUULL OG GEGN
HEILUM VIÈ %R MARK
MIÈIÈ AÈ FRAMLEIÈA
VÎRUR AF SAMA G¾ÈA
STAÈLI OG VÎNDUÈ MERKI
¹SAMT ÖVÅ AÈ VERA ¹ VIÈ
R¹ÈANLEGU VERÈI
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5LLAR
STUTTK¹PUR
*AKKAR

SVARTAR
OG GR¹AR
3TUTTK¹PUR

"ËMULLAR
3UMARÒLPUR

SVART OG BEIGE
²LPUTILBOÈ  KR

Mörkinni 6, Símí 588-5518

+ATRIN OG $EJAN VORU MEÈAL ÖEIRRA GOTH PÎNKARA SEM SËTTU GOTH TËNLISTARH¹TÅÈ Å ,EIPZIG Å SÅÈUSTU VIKU 'OTH TÅSKAN VERÈUR ¾
VINS¾LLI MEÈ ¹RI HVERJU OG NÕIR bGOTHARARm SPRETTA UPP SEM GOTH KÒLUR
-9.$'%449 )-!'%3

Opið virka daga frá kl. 10-18 og laugardaga frá kl. 10-16

Spretta eins og goth-kúlur
Goth-tískan á upptök sín í nýbylgju níunda
áratugarins, en útgáfumógúllinn Tony Wilson
sagði eitt sinn að hljómsveitin Joy Division væri
gotnesk miðað við það sem væri að gerast í
samtímanum og þaðan er líkingin sprottin.
Undanfarið hefur goth-tískan átt vaxandi fylgi að
fagna en sem dæmi um það má nefna mætingu á
Wave Gothic-tónlistarhátíðina í Leipzig í Þýskalandi.
Fyrsta hátíðin, sem haldin var árið 1992, státaði af tíu
hljómsveitum á einu kvöldi en nú stendur hátíðin í
fjóra daga og er dreifð um alla borgina.
Goth-stíllinn svokallaði er misjafn þótt undirstað-

an sé alltaf svarti liturinn, drungi og mikið drama.
„Gotharinn“ getur þannig klæðst öllu frá svörtum
jakkafötum og bol með áprentaðri hljómsveitarmynd
yfir í korselett eða púffermaskyrtu, haft hring á
hverjum fingri og fimm þung silfurhálsmen.
Goth-stefnan er líklega sú eina í dag sem leyfir
strákum að mála sig.
Í henni má stundum vart milli sjá af hvoru kyninu
„gotharinn“ er og þannig myndi enginn gera athugasemd þó að „gotharinn“ Hreggviður mætti í afmælisboð íklæddur korseletti með langar rauðar neglur.
Goth-fjölskyldan er nefnilega opin fyrir öllu, svo
lengi sem það er ekki „normal“ eða hresst.
MHG FRETTABLADIDIS

;

3TËR SËLGLERAUGU ERU ¹FRAM INNI Å SUMAR OG JAFNVEL
ENN ST¾RRI EN Å FYRRA

Er sumarið kom yfir sæinn

Nýtt á Íslandi! NO STRESS

Þægilegur, saumlaus og fallegur fatnaður. S. Gunnbjörnsson ehf.

NÝTT

Fáðu fæturna mjúka og fína
á 2 vikum með Flextiol

… og sólskinið ljómaði um bæinn. Flest getum við tekið undir að
fátt sé yndislegra en íslenskt sumar þegar það skartar sínu fegursta. Konur á öllum aldri fá þess þá notið að fara í léttari föt og
láta sólina skína á skrokkinn og tískuvöruverslanir eru flestum
hliðhollar því tískan býður upp á einstaklega fjölbreytt úrval
um þessar mundir. Hér gefur að líta ólíkar tískustefnur sem
taka mið af þremur aldursskeiðum.
 +JËLL MEÈ
(EIDI ÅVAFI :ARA
+RINGLUNNI
Smiley – hressandi
ilmur sem dregur
fram bros á vör.
„Rómverskir“ gylltir sandalar, Focus,
Kringlunni.
Gyllt armbönd, Accessorize, Kringlunni.

 +YNÖOKKI OG KLASSI
Å SILKIKJËL FR¹ /ASIS
+RINGLUNNI
Armband. Oasis.
Skór. Nine West.
Pop Cherub augnskuggarnir frá Lancomé eru hluti af
sumarlínunni
2007. Geggjaðar umbúðir og fallegir
litir.



 "OLUR OG SILKI
PILS MEÈ GÎMLU
JAPÎNSKU MUNSTRI
.OA .OA
Fallegur varalitur
frá Helena Rubinstein.
Bleikir skór frá
Nine West.
Armbönd frá Accessorize.

Útsölustaðir: Fótaaðgerðastofurnar og Snyrtistofurnar Eygló, Paradís, Líf, Jóna og Aníta Vestmannaeyjum,
Ásdísar í GB. Spar, Þín verslun Kópavogi, Fjarðarkaup HFJ og Lipurtá, Lyfja, Fótaaðgerðastofa Reykjavíkur.



Flottir
leðurjakkar
á góðu verði

Smáralind, sími 5288800, www.drangey.is

.Õ SENDING
&ALLEGAR SUMARTÎSKUR
Å RAUÈU HVÅTU OG DRAPPLITU
KR 

Sumarpils á
2.500 kr.
5 litir

Bæjarlind 6 - s. 554-7030
Eddufelli 2 - s. 557-1730
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¥TÎLSK F¹GUN OG ANOREXÅUBL¾R
Síðasta sumar var það bleiki liturinn
Nú styttist óðum í að sundfatatíminn
sem hélt innreið sína í fataskápa karla
hefjist og því vissara að vera í formi.
og er þar enn. Við bætist gult og rautt
Kannski herrarnir geti notað sér alla þá
í skyrtum sem notaðar eru við hvítar
tækni sem um var talað í síðustu viku
hörbuxur eða gallabuxur. Buxur geta
fyrir konur. Þeir geta í það minnsta
einnig verið í sægrænu (Gas) eða myntreynt alls kyns bræðslutöflur og krem,
ugrænu (Lacoste). Áprentað munstur
þó líklega séu íþróttirnar besta lausnin.
verður nú áberandi í ýmsum litum sem
En það eru ekki aðeins sundfötin sem
hefur verið meira ríkjandi í kventísku
valda vanda fyrir þá sem eru þéttir á
undanfarin misseri en heldur nú innvelli, heldur líka fatatískan. Almennt
reið sína í herratískuna. Síðasta sumar
má segja að herratískan hafi öðrum
voru bermúda-hnébuxurnar áberandi
þræði fágað, ítalskt yfirbragð. Á hinn
og verða það áfram í sumar. Það er því
bóginn hefur aldrei verið meira afturalveg hægt að taka þær fram að nýju
hvarf til áranna ´60-´70 og ef ekki ´60sem keyptar voru fyrir ári. Í sumar
´70 þá eru það áhrif frá ´80 í glam/rokk
eru stuttbuxurnar notaðar við nokkuð
stílnum. Það má sjá að Hedi Slimane
fína jakka, líkt og jakkaföt með stuttum
hefur sett varanlegt mark á herratískbuxum (Benetton). Hins vegar segja
una þó hann láti nú af störfum sem aðtískufræðingarnir að við þennan búnalhönnuður Dior-herralínunnar þar sem
ing eigi að nota mokkasíur en alls ekki
hann hefur verið afar farsæll. Þessi
þvengskó (tong), það sé algjört stílbrot.
þrönga horrenglutíska er allsráðandi
Önnur mikilvæg flík í sumar er
í sumar eins og síðustu misseri. Því
pólóbolurinn, annað hvort einlitur
miður felur þessi klæðnaður illa yfir6OR OG SUMARTÅSKAN FR¹
eða í sterkum litum eins og eldrauðu
vigt og því vissara að velja eitthvað
(Lacoste) eða röndóttu, mjög sixtie´s.
annað fyrir þá sem eru yfir 70 kílóum. 3ONIU 2YKIEL
Lykilorðið í tískuheiminum síðustu ár
Til eru þeir líka sem eru of horaðir til að
er fylgihutir og karlmenn fara ekki varhluta af
vera í „slim“ stílnum því þessi þröngi klæðnaður
þeirri þróun. Nú eiga allir menn að ganga með
undirstrikar vöðvaleysi og leggir eins og hálmstrá
tösku og helst á hún að vera úr leðri því tautöskverða að engu í slim-gallabuxum.
ur eru á útleið. Herratöskurnar eru í sumar með
Rétt er að hafa í huga að maður með góðan
rennilásum og aukahlutum til skreytinga líkt og
smekk og stíl verður alltaf maður með góðan
kventöskur hafa verið.
smekk og stíl, hvort sem hann er í hátísku eða
ekki.
BERGTHORBJARNASON WANADOOFR

&LOTT FÎT
gæði og glæsileiki

Nýbýlavegi 12 • Sími 554 3533
Opið virka daga 10-18 • Laugardaga 10-16

¹ BÎRNIN

Stærðir: 27 - 35
4.690 kr.

Stærðir 27 - 35
4.690 kr.

"ARTON SEM HIN S¾NSKA 'RETA 'ARBO
SEM ER SJ¹LFSAGT EIN DULARFYLLSTA KVIK
MYNDASTJARNA SEM UPPI HEFUR VERIÈ

Mischa
gerist módel

Stærðir 27 - 35
5.890 kr.

Mischa Barton situr fyrir í
nýjasta tölublaði Elle.
Leikkonan Mischa Barton, sem er
þekktust fyrir leik sinn í bandarísku sjónvarpsþáttunum O.C.,
situr fyrir í nýjasta tölublaðinu
af franskri útgáfu tískutímaritsins Elle.
Barton, sem sagði skilið við O.C.
í miðjum klíðum, var á sínum tíma
harðlega gagnrýnd fyrir takmarkaða leikhæfileika af aðdáendum
þáttanna og þykir enn eiga eftir
að sýna hvað í henni býr.
Vonast leikkonan unga til að
væntanleg verkefni, svo sem
kvikmyndirnar Virgin Territory,
St. Trinian’s og Don’t Fade Away
sem koma allar út á þessu ári, eigi
eftir að kveða þessar gagnrýnisraddir í kútinn.
Það er því kannski ákveðin kaldhæðni að Barton skuli bregða sér
í gervi ýmissa kvikmyndagyðja
í Elle, þar á meðal Gretu Garbo,
Ritu Hayworth, Marilyn Monroe
og Marlene Dietrich. Það er þó
aldrei að vita nema að hún hafi
uppgötvað vettvang þar sem hæfileikarnir koma að betri notum.
RVE

Stærðir 21 - 26
5.990 kr.

Stærðir 21 - 26
5.390 kr.

;

(ÒSHJ¹LP GETUR VERIÈ D¹SAMLEG STÎKU SINNUM (VAÈ ER BETRA EN AÈ
SPL¾SA ¹ SIG VEL BËNUÈUM GËLFUM OG DRAUMNUM UM !JAX AF OG TIL
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Notalegheit í bústaðnum
Góðar sængur og koddar geta gert gæfumuninn í
sumarfríinu.

Vinsælu garðhúsgögnin
frá Kanada komin aftur.

)KEA  KR

Sumarbústaðaferðir eru yfirleitt farnar
til þess að komast frá ys og þys þéttbýlisins, hafa það notalegt og slappa af. Til
að hvíldin verði sem best skiptir máli
að í sumarbústaðnum séu góð rúm,
góðar sængur og góðir koddar. Í Ikea
og Rúmfatalagernum má fá ýmsar teg- )KEA  KR
undir af sængum, koddum og fallegum
rúmfötum á góðu verði auk þess sem þar er mikið úrval af
púðum og teppum sem geta líka komið sér vel í sumarbústaðinn.

Fyrsta sending
seldist upp.
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Sedrus viður
sem að þolir
íslenska veðráttu.
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'LUGGAR ÒR PAPPÅR ERU EINKENNANDI FYRIR MÎRG HEFÈBUNDIN
JAPÎNSK HEIMILI

(EFÈBUNDIN JAPÎNSK TESTOFA

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

Á lágum stól við lítið borð
Japönsk heimili eru heillandi og allt öðruvísi en
þau vestrænu.
Í Japan er til siðs að fara úr skónum þegar komið er
inn á heimili. Þetta lýsir kannski best þeirri virðingu
sem Japanar bera fyrir híbýlum sínum en algengt
er að inniskór séu geymdir í forstofunni bæði fyrir
heimilisfólk og gesti.
Rýmin í japönskum húsum eru einnig af öðrum
meiði en í vestrænum. Fyrir utan eldhús og baðherbergi eru herbergin í húsunum ekki endilega skilgreind eftir því hvort þau eru stofur eða svefnherbergi heldur geta þjónað mismunandi tilgangi. Sum
hús eru með alrými sem skipt er niður með nokkurs
konar færanlegum veggjum úr pappír og tré.
Það sem einkennir þó hefðbundin japönsk heimili
og það sem flestir þekkja í heiminum er húsgögnin.
Í stað stóla eru púðar sem setið er á á hnjánum og
borðin eru lág.
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Endurfundir skipsdrengja
Á sjómannadaginn hittast drengir
sem sigldu á skólaskipunum. BLS. 8
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Háþrýstidælur
Vinnuþjarkar ætlaðir til
daglegra nota

Óskar Sævarsson, ferðaog markaðsmálafulltrúi
Grindavíkur og forstöðumaður Saltfiskseturs,
telur að hátt í tíu þúsund
manns muni sækja
sjómannahátíðina í
Grindavík um helgina.

HD 6/16-4 M

HD 6/16-4 MX
Vinnuþrýstingur
30-160 bör
230-600 ltr/klst
15 m slönguhjól

Sjómannahátíð í sextíu ár
Stillanlegur úði
Sápuskammtari
Túrbóstútur + 50%


HD 10/25-4 S
Vinnuþrýstingur
30-250 bör
500-1000 ltr/klst





Stillanlegur úði
Sápuskammtari
Túrbóstútur + 50%

SKEIFAN 3 E-F · SÍMI 581-2333 · FAX 568-0215 · WWW.RAFVER.IS

Fjölskyldu- og sjómannahátíðin Sjóarinn síkáti
mun standa yfir alla helgina í Grindavík með
stanslausri dagskrá þar sem allir ættu að geta
fundið eitthvað við sitt hæfi. Óskar Sævarsson,
ferða- og markaðsmálafulltrúi Grindavíkur og
forstöðumaður Saltfiskseturs Íslands, segir dagskrána aldrei hafa verið eins glæsilega og nú.
„Aðaldagur hátíðarinnar er á sunnudaginn en þá
verðum við með gífurlegt úrval af leiktækjum og
ýmsum uppákomum fyrir börnin, auk þess sem eldri
sjómenn verða heiðraðir og veitt verðlaun fyrir
þessar hefðbundnu keppnir sem fylgja sjómannadeginum,“ segir Óskar en tekur fram að keppnirnar
fari þó fram á laugardaginn.
„Hátíðin hefst í raun og veru í kvöld þegar Óskalög sjómanna verða flutt í þriðja sinn. Það er ofsalega
vinsæll viðburður sem byrjaði í litlu veitingahúsi hér
í bænum en verður nú í Festi og ég held að það sé
þegar orðið uppselt,“ segir Óskar og bætir því við að
reyndar sé þessi viðburður einkaframtak og því utan
við hefðbundna dagskrá sem hefst formlega 1. júní.
Óskar segir blúshátíð fléttast inn í hátíðina þetta
árið en þar mun landslið blúsara mæta á svæðið.
„Síðan verður hið geysivinsæla bryggjuball á föstudagskvöldið. Það hefst klukkan hálf níu og er fyrir
alla fjölskylduna. Við áætluðum að það hefðu verið
um 1.500 manns á ballinu í fyrra og það verða örugglega ekki færri núna,“ segir Óskar og heldur áfram:
„Laugardagskvöldið verður svo endað með stæl því
þá fáum við Magna og Kalla Bjarna í Festi en að auki
verða góðar hljómsveitir á fimm stöðum í bænum.
Rúta mun keyra á milli allra staðanna og einn miði
gildir á þá alla þetta kvöld.“
Þar sem fagnað er sextíu ára afmæli sjómannadagshátíðarinnar í Grindavík í ár er dagskráin veglegri en áður hefur verið og gríðarlega mikil stemning, að sögn Óskars, auk þess sem hún er enn fjölskylduvænni. „Það vantar reyndar inn í dagskrána
að hafrannsóknarskipið Bjarni Sæmundsson verður opið almenningi til sýnis á föstudaginn. Annars er
náttúrlega rosalega mikið af viðburðum alla helgina
og erfitt að draga út aðalatriðin í því. Ég bendi á að
við verðum með stórt og mikið tún fyrir húsbíla núna
enda hafa yfirleitt verið fjölmargir slíkir á svæðinu,“ segir Óskar, sem reiknar með allt að tíu þúsund
gestum í Grindavík um helgina.
sigridurh@frettabladid.is

Það er jafnan gríðarleg stemning á bryggjunni þegar sjómennirnir reyna með sér í hinum ýmsu þrautum. Hér er það
jafnvægið og hraðinn sem gilda.

Á sjómannadaginn er keppt í ýmsum óhefðbundum keppnisgreinum, eins og þessari sem gengur út á að koma andstæðingnum í höfnina.
MYND/ODDGEIR KARLSSON

Dagskrá Sjóarans síkáta er sérlega fjölskylduvæn í ár og
börnin ættu að geta skemmt sér vel við hina ýmsu viðburði
alla helgina.
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Hápunktur ferðarinnar er þegar skelsköfu er varpað fyrir borð og alls kyns góðgæti veitt af sjávarbotni.
Sjávarfangið er síðan borið fram með hvítvíni, fyrir þá sem panta sér það sérstaklega. Nánari upplýsingar
um Sæferðir á www.seatours.is.
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Svanborg og dóttir hennar, Lára Hrönn Pétursdóttur, sem er skipstjóri á Særúnu og Brimrúnu en fjölskyldan er mestöll viðloðandi sjómennsku. Þess má geta að Lára tekur einstaka sinnum lagið liggi sá gállinn á
henni.
FRÉTTABLAÐIÐ/ROALD

Á syngjandi siglingu
Siglingafyrirtækið Sæferðir stendur
fyrir skemmtiferðum frá Stykkishólmi,
þar sem fjölbreytilegt fuglalíf og bergmyndanir eru meðal annars skoðaðar,
farið á söguslóðir og boðið upp á góðgæti úr sjónum.
„Við siglum fyrst frá höfninni í Stykkishólmi
að eyjunum og skoðum sérstæðar bergmyndanir og fuglabjörg. Það er með ólíkindum hversu nálægt maður kemst fuglunum. Þeir eru eiginlega farnir að njóta allrar
athyglinnar og láta bara eins og kvikmyndastjörnur,“ segir Svanborg Siggeirsdóttir,
einn eigenda og annar stofnandi Sæferða.

Þegar ferðamenn hafa fengið nægju sína af
fuglalífi og bergi er viðkoma höfð á svæði
þar sem Eiríkur rauði lagði af stað til Grænlands og siglt um sterka strauma í kringum
eyjarnar. Að svo búnu er skelsköfunni varpað út fyrir og krabbar, kuðungar, krossfiskar,
hörpuskeljar, ígulker og annað lostæti veitt
upp af sjávarbotni. Svanborg segir hvítvín
fáanlegt með, en ákveðið var að bjóða upp á
það í kjölfar fjölda áskorana frá frönskum
ferðamönnum, sem þykir hvítvínið ómissandi þáttur með þessum krásum.
Að sögn Svanborgar finnst flestum
sjávarfangið gott, þótt einstaka gestum
klígji við því, og engu líkara en fólk komist
nálægt frummanninum í sjálfum sér þegar

það gramsar í góðgætinu. Undirritaður
getur tekið heilshugar undir þá fullyrðingu,
þar sem hann bragðaði á ígulkerahrognum á
siglingu með Sæferðum um daginn og upplifði sig sem ótrúlega hetju fyrir vikið. „Já,
það eru ekki margir sem hætta sér í þau og
halda sig bara við skelfiskinn,“ segir Svanborg minnug atviksins og hlær.
Auk matarveislu ofan á þilfari er Baldur
búinn veitingahúsi, sem rúmar allt að hundrað manns. Ef marka má Svanborgu er þar
ekki aðeins hægt að fá góðan mat, heldur rifja
upp gamla danstakta þar sem fínasta dansgólf er fyrir miðjum veislusal. „Svo stöndum við fyrir alls kyns óvæntum uppákomum
um borð,“ bætir hún við. „Aðallega í tengsl-

um við óvissu-, vinnu- og hvataferðir fyrirtækja og hópa, sem verða sífellt vinsælli,
ásamt öðrum sérsniðnum ferðum.“
Svanborg hikar sjálf ekki við að taka þátt
í sprellinu, eins og blaðamaður varð vitni
að, þegar hún birtist ferðalöngunum að
óvörum uppáklædd sem grýla og var ekki
laust við að mönnum brygði heldur betur
í brún við að sjá þessa ógnvænlegu veru
standandi inni í miðjum matsal. „Það var nú
tilfallandi,“ segir hún, þegar hún er minnt á
það og hlær. „Annars gerir maður nú ýmislegt til að verða við séróskum hvers og eins,
enda aðalatriðið að gera siglinguna sem
eftirminnilegasta í alla staði.“
roald@frettabladid.is

L HRAFNISTUMENN
Árið 1939 efndi sjómannadagsráð til samkeppni um
ljóð og lag fyrir sjómannadaginn. Magnús Stefánsson hlaut verðlaun fyrir ljóð
sitt „Hrafnistumenn“ við lag
eftir Emil Thoroddsen. Það
er nú einkennissöngur sjómannadagsins.
Íslands Hrafnistumenn
lifðu tímamót tvenn
þó að töf yrði á framsóknarleið.
Eftir súðbyrðings för
kom hinn seglprúði knörr
eftir seglskipið vélknúin skeið.
En þótt tækjum sé breytt
þá er eðlið samt eitt
eins og ætlunarverkið er
sjómannsins beið.

Menntastofnun fyrir sjómenn

Ja_daf_Yklg^fmfÛ kdYf\kÛM]klmjn+jÛÛÛB,hYng_a
J'eaÛÛÛ9j#^k'eaÛÛ
?]aeYk'|YÛoooka_daf_ak

Fjöltækniskóli
Íslands
býður upp á menntun
fyrir sjómenn og verðandi
sjómenn
frá
þremur sviðum skólans;
vélstjórnarsviði,
skipstjórnarsviði
og
sjávarútvegssviði.
Á vélstjórnarsviði er
kennd vélstjórn og vélfræði frá fyrsta stigi
réttinda upp í það fjórða
og fá nemendur stigvaxandi réttindi til starfa eftir því sem á námið
líður. Þannig geta nemendur hætt
eftir tiltekinn áfanga og farið út í
atvinnulífið með þau réttindi sem
þeir hafa lokið.
Vélstjórar og vélfræðingar
starfa ekki aðeins á sjó, heldur
er slík menntun nýtileg til fjölmargra starfa í landi.
Á skipstjórnarsviði er kennd
skipstjórn allt frá þrjátíu rúmlestum og upp í varðskipadeild en

eins og á Vélstjórnarsviðinu fá nemendur
aukin réttindi við
hvern áfanga námsins. Skipstjórnarmenn
starfa í raun sem
framkvæmdastjórar
og hafa því gjarnan
verið ráðnir til stjórnunarstarfa í landi
jafnt sem á sjó. Inngönguskilyrði á vélstjórnarsvið og skipstjórnarsvið
er grunnskólapróf.
Sjávarútvegssviðið er nýtt svið
í Fjöltækniskólanum og er ætlað
að þróa sjávarútvegsnám í samvinnu við atvinnuveginn. Það nám
er sérhæft og leiðir til stjórnunarstarfs í sjávarútvegi fyrir þá sem
hafa skipstjórn eða vélstjórn sem
grunn. Eins er hægt að hefja nám
við sjávarútvegssvið að loknu
stúdentsprófi eða öðru sambærilegu námi.
-sig
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Áhugaverður og skemmtilegur vinnustaður
Um 160 manns starfa að
ýmsum rannsóknarverkefnum
hjá Hafrannsóknastofnuninni.
Þrátt fyrir að vera milli steins
og sleggju segir Jóhann Sigurjónsson, forstjóri stofnunarinnar, Hafró vera góðan vinnustað.
Fræðingarnir hjá Hafrannsóknastofnuninni eru ekki öfundsverðir
af hlutskipti sínu. Þegar þeir gefa
upp niðurstöður sínar og setja
fram tillögur um kvóta eru yfirleitt flestir óánægðir. Útgerðarmenn vilja meira og umhverfissinnar minna og mitt á milli steinsins og sleggjunnar eru starfsmenn
Hafrannsóknastofnunarinnar.
„Við tökum þessu öllu með stillingu og ró,“ segir Jóhann Sigurjónsson, forstjóri Hafrannsóknastofnunarinnar. „Við gerum okkur
grein fyrir hversu mikilvæga
hluti við fjöllum um. Hluti sem

skipta þjóðarbúið og afkomu samfélagsins í heild miklu máli og því
er bara eðlilegt að fólk hafi mismunandi skoðanir.“
Eðlilega vinnur Hafró út frá
bestu fáanlegu rannsóknargögnum hverju sinni en Jóhann er
fyrstur manna að viðurkenna að
ekkert sé óbrigðult. „Við vinnum eftir bestu vitund en auðvitað
erum við ekki óskeikulir frekar en
aðrir,“ segir Jóhann. „Við reynum
að hlusta á öll sjónarmið því auðvitað eiga gagnrýnisraddir fullan rétt á sér og geta jafnvel verið
leiðbeinandi fyrir okkur.“
Starfsandinn er þrátt fyrir
pressuna mjög góður á Hafrannsóknastofnuninni. „Hér er mjög
áhugavert og skemmtilegt að
vinna,“ segir Jóhann. „Með öllum
útibúum og áhöfnum rannsóknaskipa okkar eru 160 manns sem
starfa hér við fjölbreytt verkefni.“
Hafró er með útibú víða um land
Jóhann Sigurjónsson, forstjóri Hafrannsóknastofnunarinnar, er einn af 160 starfsmönnum hennar. Þeir eru um allt land og allan
sæ.

Eitt af meginhlutverkum Hafrannsóknastofnunarinnar er að ráðleggja sjávarútvegsráðherra hversu mikill kvótinn eigi að vera. Ekki er hægt að gera öllum til geðs og því
alltaf einhverjir óánægðir með útkomuna.

og eru þau, ásamt rannsóknarskipunum tveimur Bjarna Sæmundssyni RE 30 og Árna Friðrikssyni
RE 200, augu og eyru stofnunarinnar. Unnið er að fjölmörgum
rannsóknarverkefnum allan ársins hring, allt frá fiskeldisrannsóknum og mengunarmælingum
að rannsóknum á botnlífi landgrunnsins og áhrifum veiðafæra

á það. „Við erum líka í miklum
tengslum við sjómennina sjálfa og
vinnum mikið með þeim og það er
alltaf ánægjulegt,“ segir Jóhann.
Hafrannsóknastofnunin tekur
þátt í hátíðarhöldum sjómannadagsins og helgarinnar með
ýmsum hætti. Bjarni Sæmundsson
RE 30 verður til sýnis í Grindavík í
dag, föstudag, en þangað rak þessi

fyrsti íslenski fiskifræðingur, sem
skipið er nefnt eftir, ættir sínar. Í
Reykjavík tekur stofnunin þátt í
Degi hafsins og verða ýmis eintök af fiskum til sýnis sem fengist hafa í rannsóknarleiðöngrum.
„Sjálfur verð ég á vappi með fjölskyldunni hér í Reykjavík en það
er hefð hjá mér,“ segir Jóhann að
lokum.
tryggvi@frettabladid.is
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Um borð í Sæbjörgu 4. júní 1963. Lengst til hægri er Gunnlaugur Garðarsson, nú sóknarprestur á Akureyri.
LJÓSMYNDASAFN REYKJAVÍKUR//SVEINN ÞORMÓÐSSON

Veiddum allt sem beit á
Þeir herramenn sem um fermingaraldur sigldu kringum
landið á skólaskipum, lærðu
að beita, laga net og draga fisk
úr sjó ætla að hittast í Höfða á
sjómannadaginn klukkan 16
og deila minningum.

Sjómanna
Sjómanna dagurinn
dagur

Sendum sjómönnum
og fjölskyldum ﬂeirra
okkar bestu kve›jur

Bernharð Hjaltalín leigubílstjóri
á hugmyndina að fundi skólaskipsdrengjanna. „Ég fór til Vilhjálms Þ. Vilhjálmssonar borgarstjóra í haust og hann tók því
vel að borgin efndi til smá athafnar á sjómannadaginn til að
minnast námskeiðanna í Sæbjörgu og öðrum skólaskipum,“
segir hann brosandi. „Mér finnst
svo mikið gert úr því sem miður
fór í uppeldismálum fyrr á árum,
til dæmis Breiðavíkurmálinu, að
ég tel ástæðu til að vekja líka athygli á starfi sem leiddi til uppbyggingar unglinga og aukins
þroska.“
Bernharð kveðst hafa farið
tvö sumur í þriggja vikna túra
með skólaskipinu Sæbjörgu. Það
var á árunum 1962 og 1963 þegar
hann var 13 og 14 ára og hann á
góðar minningar frá veru sinni
um borð. „Þetta var mjög gaman.
Við vorum átján um borð í einu,
sigldum hringinn kringum landið
og veiddum allt sem beit á enda
var þetta fyrir daga kvóta. Vorum
með línu og handfæri þannig að
þetta voru vistvænar veiðar. Svo
var siglt inn á hafnirnar og landað. Skipstjórar á skólaskipunum voru Þröstur Sigtryggsson,
Bjarni Helgason, sem dó ungur,
og Helgi Hallvarðsson. Auk þess
voru kennarar frá sjóvinnukennslu Lindargötuskólans með,
þeir Halldór Halldórsson, Pétur
Ólafsson og Hörður Þorsteins-

son. Þeir kenndu okkur handtökin við veiðarnar, og hnýta hnúta
og bæta net. Þetta snerist um að
kenna sjómennsku frá A til Ö og
við unnum á sex tíma vöktum.“
Ekki minnist Bernharð erfiðleika eða hörku í sambandi
við sjóferðirnar. „Yfirmennirnir voru góðir við okkur. Ef eitthvað var að veðri þá sigldu þeir
inn á hafnirnar. Við fengum að
leggja okkur á bekk ef við vorum
þreyttir og sváfum á landstíminu. Svo skiptumst við á að taka
þátt í lönduninni.“
Það var Æskulýðsráð Reykjavíkur í samvinnu við Slysavarnarfélag Íslands, Landhelgisgæsluna
og Lindargötuskólann sem stóð
fyrir starfi skólaskipanna Jóns
Halldórssonar, Víkings og Sæbjargar. Bernharð telur sr. Braga
Friðriksson hafa verið einn af
frumkvöðlum þess. „Það voru um
hundrað drengir sem sóttu þessi
námskeið,“ segir hann. „Ég fór í
bækur til að finna nöfn allra. Úr
þeim hópi urðu tveir skipherrar,

Pálmi Hlöðversson og Kristján
Jónsson, þannig að sumir ílengdust á sjónum og margir hafa náð
langt í öðrum störfum. Ég get
nefnt Friðrik Sophusson.“
Sjálfur er Bernharð lærður
matreiðslumaður. Hann stundaði
kokkamennsku á sjó í tíu ár og var
veitingamaður í önnur tuttugu en
hefur nú snúið sér að leigubílaakstri. Hann kveðst horfa upp á
marga unglinga hanga og gera
ekki neitt í dag. „Krakkar fá ekki
að taka þátt í alvöru atvinnulífi
lengur og ég finn til með þeim.
Það væri gaman að endurvekja
svona sjómennskunámskeið og
búa til eitthvert bakland fyrir
þá,“ segir hann með blik í auga.
Hann hlakkar til að hitta skólaskipsstrákana á sjómannadaginn. „Vilhjálmur borgarstjóri
ætlar að taka á móti okkur klukkan fjögur í Höfða og svo ætlar sr.
Hildur Bolladóttir að hafa sérstaka messu í Laugarneskirkju
klukkan átta um kvöldið. Þar er
frjáls mæting.“
gun@frettabladid.is

Bernharð er forsprakki skólaskipsdrengjanna sem Vilhjálmur borgarstjóri býður til
fundar í Höfða á sjómannadaginn og halda síðan til messu í Laugarneskirkju.
FRÉTTABLAÐIÐ/HÖRÐUR
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Lilja Rafney Magnúsdóttir, formaður Sjómannadagsráðs Suðureyrar,
ásamt móður sinni Þóru Þórðardóttur á siglingu um Súgandafjörð.
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Elías Guðmundsson við smábátaflota Hvíldarkletts, en þeir ganga
undir nafninu Bobby frá eitt upp í tuttugu og tvo.

Elías ásamt kampakátum veiðimanni með nýfenginn kola.

Alþjóðlegur sjómannadagur á Suðureyri
Súgfirðingar hafa ærna
ástæðu til að fagna sjómannadegi þetta árið, enda
gestkvæmt í bænum eftir
að Bobby Fisherman flutti
þangað.
Á Suðureyri blómstar nú ferðamannaþjónusta sem aldrei fyrr
en heiðurinn af því á Elías Guðmundsson,
framkvæmdastjóri
Hvíldarkletts og „faðir“ Bobbys
Fisherman.
Elías, sem er innfæddur Súgfirðingur, hóf uppbygginguna
fyrir nokkrum árum og þetta
vorið er uppskorið af erfiðinu.
Frá fyrsta maí síðastliðnum hafa
tvær flugvélar lent í viku með
tæplega níutíu sjóstangveiðimenn
innanborðs sem dvelja svo í um
sjö daga í senn á Suðureyri, milli
þess sem þeir halda á haf út.
„Þetta hefur gengið mjög vel
fram til þessa. Góð veiði og flottir
fiskar. Uppistaðan er þorskur
en við erum líka að fá steinbít,
ýsu og lúðu. Stærsta lúðan sem
veiddist í síðustu viku var yfir
tveir metrar,“ segir Elías ánægður í samtali við blaðamann og
bætir við að allt hafi þetta geng-

ið vonum framar. Hann segist
enn fremur ekki vera hræddur
við samkeppni frá öðrum sjávarþorpum þar sem af nægu sé að
taka.
„Það er til nóg af sjóstangveiðimönnum í heiminum – við gætum
öll haft atvinnu af þessu ef við
vildum og þannig eru næg tækifæri fyrir fleiri staði,“ segir þessi
snjalli Súgfirðingur, en gaman er
að geta þess að hann hlaut nýverið verðlaun frá Útflutningsráði
fyrir bestu markaðsáætlunina.
Lilja Rafney Magnúsdóttir er
formaður sjómannadagsráðs á
Suðureyri. Hún segist búast við
því að þýsku veiðimennirnir vilji
taka þátt í dagskránni enda nóg
um að vera bæði laugardag og
sunnudag. „Annars verður Elías
hjá Hvíldarkletti að finna út úr
því hvort hann vilji ekki útskýra
fyrir þeim hvað sé í gangi,“ segir
Lilja Rafney og hlær. „Okkur
líst bara ágætlega á þessa ferðamenn enda setja þeir svip á
bæinn. Reyndar kippum við
okkur ekki upp við þetta hvorki
til né frá enda erum við því alvön
að hér séu útlendingar,“ segir
Lilja. „Suðureyri hefur verið alþjóðlegt þorp í áraraðir og hing-

Lilja Rafney hefur löngum verið virkur þáttakandi í hátíðarhöldum sjómannadagsins á Suðureyri. Hér tekur hún á í reiptogi.

að eru allir velkomnir sem vilja
vera með okkur. Hin síðari ár
hefur það aukist að Pólverjar og
Taílendingar hafi flust hingað,
upp úr 1950 komu Færeyingar í

hrönnum, svo Ástralir, Ný-Sjálendingar, Bretar, Grænlendingar … bara nefndu það! Við tökum
öllum opnum örmum.“
mhg@frettabladid.is

DAGSKRÁ
SJÓMANNNADAGSINS
Á SUÐUREYRI
LAUGARDAGUR
13.00 Allur smábátafloti
Suðureyrar siglir út Súgandafjörð í skoðunarferð.
16.00 Kappróður á Lóni
– kvenna- og karlalið.
20.00 Sjávarréttaveisla og
skemmtiatriði: Kvennakór
Vestfjarða syngur nokkur lög, pólskur trúbador
stígur á svið og að lokum
fer fram stórdansleikur í
íþróttahúsinu á Suðureyri
þar sem hljómsveitin AHA
leikur fyrir dansi.
SUNNUDAGUR
13.45 Skrúðganga frá
Bjarnaborg í sjómannadagsmessu þar sem sjómaður verður heiðraður.
15.00 Skemmtidagskrá á
hafnarsvæðinu: Karahlaup,
reiptog, kappbeiting, kararóður og lokahlaup ásamt
áhættuatriðinu – hjólað í
sjóinn.

allir litir náttúrunnar eru okkar litir
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BRYNJA er besti vinur steypunnar
...mött akrýlmálning ætluð á steinsteypu og múr utanhúss
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Brynja er mött terpentínuþynnanleg akrýlmálning, mjög opin og kemur því ekki í veg fyrir eðlilega rakaútgufun.
Brynja vætir mjög vel og hefur því mjög góða viðloðun við múr og steypu. Þar sem upplausnarefnið er terpentína má mála við mun lægra hitastig en með vatnsþynnanlegri málningu. Málningin hentar vel sem grunnur
undir önnur málningarefni við erfiðar aðstæður, en einnig má nota hana eina sér í málningarkerfum.
Komið og leitið ráða hjá sérfræðingum okkar eða fáið góð ráð og lausnir á heimasíðunni, www.slippfelagid.is.
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Gunnar Öxndal Stefánsson notaði góða veðrið til að mála bát félaga síns.

FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA.IS

Fjölbreytt mannlíf
við höfnina
„Ég er búinn að eiga bát frá því ég var unglingur,“ sagði Hallgrímur Gíslason, sem var
að renna fyrir silung. „Ég fékk ekki neitt enda skiptir það ekki öllu. Það besta við að
sigla er að vera einn með sjálfum sér.“

Smábátahöfnin á Akureyri iðar af lífi á góðviðrisdögum. Mannlífið var fjölbreytt þegar ljósmyndara
og blaðamann Fréttablaðsins bar að garði annan í hvítasunnu enda glaðasólskin og logn. Sumir
voru að ná sér í soðið á meðan aðrir voru að dytta að bátum sínum eða einfaldlega að njóta góða
- iáh
veðursins.

Stefán Austfjörð, Guðrún Ósk, Valgerður Stefánsdóttir, Ottó Eiríksson, Sævar Þorri og Sindri Steinn voru að koma í land á Emblu
þegar ljósmyndara bar að garði. Sævar Þorri hafði veitt einn ufsa.

Birgir Guðmundsson háskólakennari var að koma í land á Fjölmiðlaskútunni en
Birgir á bátinn með Arnari Páli Haukssyni fréttamanni. „Þetta er ekki bátur heldur
skip,“ sagði Birgir glettinn en aflinn samanstóð af ýsu og þorski.

Feðgarnir Jóhann og Jónas fengu nokkra þorska og ýsur.

Þórir Agnarsson keypti hraðbátinn Gideon frá Kanada. „Ég fer reglulega með fjölskyldu og vini á sjó og veiði á sjóstöng og fer á
fuglaveiðar. Þessi bátur er algjör draumur.“

Nú hefur myndast nýr meðbyr í persónulegri fjármálaþjónustu fyrir einstaklinga og fyrirtæki

BYR - sparisjóður | Sími 575 4000 | www.byr.is
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Skötuselur seldur nánast
óunninn úr landi
Ekki virðist vera grundvöllur
fyrir vinnslu á skötusel á Íslandi en fiskurinn er seldur að
mestu óunninn úr landi.

Markaðurinn fyrir skötusel er síkvikur og því þyrfti að vera stöðugt á tánum til að
fá alltaf hæsta verðið. Að öllu óbreyttu er því best fyrir Íslendinga að selja hann
óunninn.

Nánast allur skötuselur er seldur
því sem næst óunninn úr landi.
Guðmundur Óli Hilmisson sjávarútvegsfræðingur hefur kannað
hvort grundvöllur sé fyrir frekari vinnslu hér heima og kveðst
hafa komist að þeirri niðurstöðu
að svo sé ekki, að öllu óbreyttu.
Hann gerir því ekki ráð fyrir
að vinnsla aukist á honum hér á
landi.
„Við veiðum fimmtíu prósent
af heildaraflanum á þriggja mánaða tímabili, frá september fram
í desember. Á þeim tíma er eftirspurn á markaðnum erlendis eftir
skötusel þannig að við fáum mjög
hátt verð fyrir skötuselinn óunninn á þessum tíma. Svo er lægra
verð á öðrum tímum og þá getur
borgað sig að vinna hann hérna

Guðmundur Óli Hilmisson sjávarútvegsfræðingur hefur kannað hvort grundvöllur sé fyrir frekari vinnslu á skötusel
á Íslandi og komist að þeirri niðurstöðu
að svo sé ekki.

heima en þá er bara svo lítið og
óstöðugt framboð,“ segir Guðmundur Óli.

Markaður fyrir skötusel breytist ört og má því segja að hann
sé síkvikur. „Það er ekki hægt að
segja að best sé að flaka hann og
selja til einhvers ákveðins lands
því ef maður ætlar alltaf að fá
hæsta verðið þarf maður að vera
á tánum í hverri einustu viku því
verðið breytist fyrirvaralaust,“
segir hann. „Það getur verið best
að selja hann flakaðan til Frakklands í þessari viku og flakaðan til Belgíu í næstu viku. Þess
vegna tala ég um að hann sé síkvikur.“
Skötuselur getur orðið stór
skepna en stærsti skötuselur sem
veiðst hefur hér við land var 155
sentimetra langur. Það var áhöfnin á Glófaxa sem veiddi hann.
Skötuselur á það til að éta sjófugla
og norsk saga segir að skötuselurinn hafi tekið lamb sem verið
var að flytja milli lands og eyja,
„þannig að þetta er töluverður
vargur“, segir Guðmundur Óli.
- ghs

Bjarni Gylfason,
formaður björgunarsveitinnar í
Grímsey, hlakkar til sjómannadagsins.

Hátíð fyrir alla eyjarbúa
„Sjómannadagurinn er mikil
hátíð sem allir eyjarbúar taka
þátt í,“ segir Bjarni Gylfason,
formaður
björgunarsveitarinnar Sæþórs í Grímsey, en
björgunarsveitin sér um dagskrá sjómannadagsins í eynni.
„Við mætum niður á bryggju
um hádegisbilið og grillum
pylsur og fáum okkur gos með.
Á eftir skjótum við línubyssu
yfir höfnina og leyfum krökkunum að fara yfir með stól
en það skemmtilegasta er ef
þau blotna aðeins í fæturna,“
segir Bjarni og bætir við að
burtfluttir Grímseyingar geri

sér gjarnan ferð út í eyju ef
veðrið er gott. „Við fáum alltaf einhverja gesti og sérstaklega krakka sem hafa flutt í
land. Ef veðrið er gott er um
að gera fyrir sem flesta að
kíkja til okkar því það verður
af nógu að taka. Við förum rúnt
á slysavatnsbátnum, förum
í belgjaslag og keppum í fótbolta. Ef veðrið er gott förum
við kannski út í Básavík þar
sem er sandströnd og grillum
og leikum okkur, sem er alltaf
mjög skemmtilegt. Svo verður
veitingastaðurinn opinn um
kvöldið.“
indiana@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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STAÐREYNDIR UM
SJÓMANNADAGINN
L Sjómannadagurinn var fyrst
haldinn í Reykjavík og Ísafirði 6.
júní 1938 og breiddist siðurinn út
um allt land á fáum árum.
L Sjómannadagurinn er venjulega haldinn fyrsta sunnudag í
júní. Eina undantekningin á því
er þegar hvítasunnu ber upp á
þann dag.
L Talið er að um tvö þúsund
sjómenn hafi tekið þátt í skrúðgöngu í Reykjavík árið 1938.
L Nú er sjómannadagurinn víða
mesti hátíðisdagur að jólunum
undanskildum.
L Á sjómannadeginum er starf
sjómanna kynnt og á hann að
efla samhug sjómanna.
L Einnig minnast menn drukknaðra sjómanna. Það eru samtök
sjómanna sem sjá um hátíðarhöldin.
L Árið 1987 voru sett sérstök lög
um sjómannadaginn þar sem
tímasetning hans var lögfest og
settar reglur til að tryggja sem
flestum sjómönnum frí þann
dag.

Af er það sem áður var í fiskverkun.

Hertur, frystur
og saltaður
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Sýningin Hertur, frystur, saltaður
– fiskur í lífi borgarbúa verður
opnuð í Sjóminjasafni Reykjavíkur næsta laugardag. Á sýningunni
er fjallað um fiskvinnslu BÚR á
Granda og Meistaravöllum.
Bæjarútgerð
Reykjavíkur
hóf rekstur árið 1947 með komu
fyrsta
nýsköpunartogarans,
Ingólfs Arnarsonar RE 201. Í kjölfarið sigldi hver togarinn á fætur
öðrum og innan fárra ára gerði
BÚR út átta togara. Árið 1950 lét
BÚR reisa stóra fiskverkunarstöð
á Meistaravöllum við Kaplaskjólsveg. Þar var um árabil rekin umfangsmikil saltfisk- og skreiðarvinnsla, auk síldarvinnslu og þjónustu við togara útgerðarinnar.

Þessi vinnsla útvegaði hundruðum borgarbúa, eldri sem yngri,
atvinnu. Árið 1959 keypti bæjarútgerðin hraðfrystihús Fiskiðjuvers ríkisins á Grandagarði 8 og
var þar rekin fiskvinnsla og frysting fram til ársins 1985.
Sýningin í Sjóminjasafninu
fjallar um þessa miklu landvinnslu á sjávarafurðum sem
Bæjarútgerðin stóð fyrir í áratugi
og var gríðarlega mikilvæg í atvinnulífi borgarbúa.
Á sýningunni má meðal annars sjá skreiðartrönur, saltfiskinn
og innsýn í frystingu. Um fimmtíu mannlífsmyndir frá starfsemi
BÚR verða á veggjum sýningarsalarins og ef til vill geta fyrrum
BÚR-stelpur þekkt sig á myndum.
Þess má geta að núverandi
borgarstjóri,
Vilhjálmur
Vilhjálmsson, var í síðustu BÚRstjórninni ásamt þeim Kristjáni
Benediktssyni og Björgvini Guðmundssyni. Hann opnar sýninguna kl. 11.00.

 

Sýningin „Hertur, frystur, saltaður – fiskur í lífi borgarbúa“
verður opnuð á sjóminjasafninu. Hún fjallar um Fiskvinnslu
BÚR á Granda og Meistaravöllum.
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Í Sjóminjasafninu er dregin upp mynd af starfsemi BÚR, fiskvinnslufyrirtækis í
Reykjavík.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
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*EPPAR

4IL SÎLU SNÒNINGUR AF   4ONNA RAF
MAGNSLYFTARA 6ERÈ  ÖÒS VSK
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

&ELLIHÕSI

"¹TAR
4IL SÎLU (ARLEY $AVIDSON 6 ROD .IGHT
ROD RGl %K KM 6ERÈ  ÖÒS
5PPL Å S  

4IL SÎLU FETA $UTCMAN FELLIHÕSI ¹RG 
Å TPPSTANDI  GASKÒTAR MIÈSTÎÈ SVEFN
TJÎLD FORTJALD OFL TILBOÈ ËSKAST 5PPL Å
SÅMA  
WWWHJOLHYSALEIGANIS WWWFELLIHYSA
LEIGANIS S     

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

6ULCAN C C ¹RG  EK  ÖÒS
MÅLUR  GÎTUNA APR  6ERÈ 
ÖÒS 5PPL Å S  

(ONDA 3HADOW  ¹RG  6EL
MEÈ FARIÈ UPPL Å S  

²TSALA ¹ VÎNDUÈUM MËTORHJËLAFATNAÈI
FR¹B¾RT VERÈ SJ¹ N¹NAR WWWSTAUPA
STEINNIS SÅMI EFTIR KL   
4IL SÎLU 3UZUKI $2  ¹RG k EK CA 
Ö KM NÕSK ¹N ATH (AGST¾TT L¹N GETUR
FYLGT 3  
4IL SÎLU  HJËLA MOTOCROSS KERRA 6ERÈ
KR 5PPL Å S  

'L¾SILEGUR KRËMAÈUR ,OW2IDER TIL SÎLU
 ÖÒSUND 5PPL Å S  

+ERRUR
4IL SÎLU KERRA $AXARA  LÅTIÈ NOTUÈ
VERÈ  UPPL Å SÅMA  
&RIÈRIK WWWELLINGSENISCAT)$IT
EM)$

0ALOMINO FELLIHÕSI k ¹RG  FET
$UCHMEN FELLIHÕSI  FET RG k MEÈ
FORTJALDI %NGINN SKIPTI 5PPL Å S 
   
4IL SÎLU *AICO  FETA FELLHÕSI VERÈHUG
MYND  ÖÒS 5PPL Å S   
 

4JALDVAGNAR
(OLLIDAY #AMB TJALDVAGN RGl -EÈ
FORTJALDI KASSA ¹ BEISLI DÒKUR Å FORTJALDI
GRJËTGRIND YFIRBREIÈSLA OG AUKA DÕNUR
6ERÈ  ÖÒS 5PPL Å S  
6EL MEÈ FARINN #AMPLET #ONCORDE TJALD
VAGN LÅTIÈ FORTJALD ¹RGERÈ  TIL SÕNIS
Å 2EYÈARKVÅSL   2VK +R 
5PPL Å S  
4IL SÎLU GISTJALDVAGN ¹RG k FORTJÎLD
FARANGURSKASSI GASELDAVÁL YFIRBREIÈSLA
,ÅTIÈ NOTAÈUR VAGN 6ERÈ  ÖÒS 3
 

6INNUVÁLAR

(JËLHÕSI
4RAVELLITE PALLHÕSI

6ÎNDUÈ VEL ÒTBÒIN HÒS 4IL SÕNIS AÈ
/DDAGÎTU  6ERÈ   ÖÒS
5PPL Å S   WWWFERDAPALLHYSI
COM
(ÒSBÅLL &ORD %CONL k &LOTTUR BÅLL Å TOPP
STANDI EINN MEÈ ÎLLU MYNDIR OG UPPL ¹
(USBILLIS S  

4IL LEIGU HJËLHÕSI -EÈ SËLARSELLU OG FOR
TJÎLDUM 3   3AMSEL !FSL¹TTUR
GEGNUM STÁTTARFÁLÎG BTNETISHJOLHYSA
LEIGAN

4IL SÎLU #AT $. JARÈÕTA ¹RG  3IMI
 

-ËTORHJËL

(JËLHÕSI TIL LEIGU

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

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

4IL SÎLU +OMATSU 7BS TRAKTORSGRAFA
¹RG  OG #AT  BELTAGRAFA ¹RG
 SIMI  

#ASE )(  8, $5/ X ¹RGERÈ 
TIL SÎLU MEÈ 6%4/ &8  0ARALLEL T¾KJ
UM VÁL Å MJÎG GËÈU ¹STANDI 5PPL Å S
 

,YFTARAR

"ESTU TILBOÈ Å B¾NUM

.Ò VERÈUM VIÈ MEÈ TILBOÈ TIL M¹NAÈ
ARMËTA %NDUROHJËL FR¹ 3HINERAY 
## H¾GT AÈ GÎTUSKR¹ HJËL SEM HAFA
KOMIÈ ¹G¾TLEGA ÒT OG VERÈIÈ ¹ ÖEIM
ER NÒNA  6ESPUR ¹ 
+RAKKATORF¾RUHJËL  ## FR¹ 3HINERAY
¹  5PPL Å S    WWW
ENDUROHJOLCOM

,-# -UNSTERLAND  2"$ k VEL
ÒTBÒIÈ MMARKISU STËRUM ÅSSK¹P
ÒTVARPI OG TV 5PPL Å S   
 

$RAUMUIRNN ¹ HJËLUM

3VEFNPL¹SS FYRIR   FORTJALD JAFNSTËRT
SËLARRAFHL  RAFG  GASK ÎRBYLGJUOFN
7# STURTA OG ÅSSK 9FIRTAKA L¹N  Ö P
M¹N MILLIGJÎF   M %INNIG &ORD 
k VERÈ   3  
(ARLEY 3PORTSTER  #USTOM RG
 EK  Ö &ULLT AF AUKAHLUTUM
6ERÈ  Ö 3ÅMI  

6ARAHLUTIR Å ,ANCER k STATION 3UNNY
¹RG k ,EGACY k !CCENT k 3 


KEYPT
& SELT
4IL SÎLU

.Õ &LEETWOOD FELLIHÕSI TIL LEIGU Å SUMAR
 FETA HÒS MEÈ HEITU OG KÎLDU VATNI
OG SËLARSELLU 5PPLÕSINGAR Å SÅMA 

3ËLARSELLA OG MIÈSTÎÈ FYRIR HJËLHÕSI OG
FELLIHÕSI TIL SÎLU 5PPL Å S  

2EIÈHJËL

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

2ENAULT #LIO   DYRA OLTINN F¾ST
FYRIR LÅTIÈ 5PPL Å S  

&LEETWOOD 26 7%34,!+% ¹RG  
FETA M ÎLLU 5PPL Å S  

( $ 2OADKING  'L¾SILEGT HJËL
FRAMRÒÈA OG AUKADËT  Ö KR  Ö
5PPL Å S  

(ÒSBÅLAR

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

"ÅLAÖJËNUSTA

4IL SÎLU  FETA &LEETWOOD #HEYENNE
¹RG k .OTAÈ AÈEINS  -EÈ FORTJALDI
SËLARSELLU GEYMSLUKASSI ÅSSK¹PUR OG
MARGT FL 5PPL Å S  

-JÎG VEL MEÈ FARIÈ m #OLEMAN &ELLIH
k ISSK GEYMSLA MARKÅSA OFL 5PPL Å
S  

4IL SÎLU 6OLVO &,   ¹RGERÈ k EKINN
 Ö - KRËKHEYSI 3TAÈSETTUR HJ¹
+RAFTI HF VAGNHÎFÈA  5PPL HJ¹ *ËA
  EÈA HJ¹ ®GMUNDI Å SÅMA
 

«SKA EFTIR F¾REYING EÈA ¹LÅKA B¹T M¹
VERA VÁLALAUS 5PPL I S  

4IL SÎLU 6ÅKING FELLIHÕSI ¹RGERÈ k   FET
M FORTJALDI OG ÅSSK¹P 6ERÈ KR  ÖÒS
5PPL Å S  

4IL SÎLU .ISSAN 4ERRANO )) 3% $IESEL m
  %K  +M EXTRA
H¾KKAÈUR 6ERÈ  ÖÒS *ÒLÅUS 3 
   

6ÎRUBÅLAR

"¹TUR ËSKAST Å SKIPTUM FYRIR BÅL ¹ VERÈBIL
INU   KR -ARGT KEMUR
TIL GREINA EN VERÈUR ÖË AÈ VERA UNDIR 
METRUM 3  

"ÅLHLUTIR +APLAHRAUNI 
3  

«SKA EFTIR ËDÕRU HJËLHÕSI ¹ ,AUGARVATNI
MEÈ LËÈ 3TAÈGREIÈSLA 5PPL Å S 


(JËLBARÈAR
3UMARDEKK 4IL SÎLU  -ICHELIN
 ,ÅTIÈ NOTUÈ F¹ST ¹ H¹LFV 
ÖÒSSTK 5PPL Å 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 WWW
BILAPARTARIS
6ARAHLUTIR Å 67 'OLF 0OLO OG 9ARIS
2ENAULT +ANGOO 6IÈGERÈIR +AUPI BÅLA
5PPL Å S     

*APANSKAR 6ÁLAR
"ÅLAPARTASALA

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

0ARTASALAN 3ÅMI  

0ARTASALAN 3KEMMUVEGI  SÅMI 
 %IGUM VARAHLUTI Å 6OLVO /PEL
.ISSAN 4OYOTA 2ENAULT (ONDA OG
FLEIRA

'ARÈHÒSGÎGN
2ÕMINGARÒTSALA

,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 
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4IL SÎLU SKRIFSTOFUHÒSGÎGN 3KRIFBORÈ
STËLAR SK¹PAR HILLUR SKILRÒM OG FL 3ELT
ËDÕRT 5PPL Å S   ¹ SKRIFST
TÅMA

-¹LARAR

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


3OFTUB T HEITUR RAFMAGNSPOTTUR  ¹RA
SEM NÕR VERÈ  3ÅMI  

3T¹L POTTASETT MEÈ FÎLDUM BOTNI 
POTTAR OG  PANNA  HL KR )CE
!TLANTIC SÅMI  

"&+«

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

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

-AGNHÒS EHF

!LHLIÈA VIÈHALD FASTEIGNA INNAN OG UTAN
3     

(EITIR POTTAR OG TJALDVAGNAKASSAR 3
 

WWWSUMARHUSATHJON
USTANIS

ÞJÓNUSTA

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

(REINGERNINGAR
6ANTAR ÖIG M¹LARA

!LHLIÈA M¹LNINGARÖJËNUSTA OG MÒRVIÈ
GERÈIR &¹ÈU TILBOÈ TÅMANLEGA FYRIR SUM
ARIÈ 5PPL Å S   (ALLGRÅMUR
2EYKOFN ¹ TILBOÈI KR  2" VEIÈI
BÒÈ 3ÅMI    WWWRBVIS

-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  

(REINGERNINGAR "ËNUN "ËNLEYSING
&LUTNINGSÖRIF
¶RIF EFTIR IÈNAÈARMENN
THVEGILLINNIS 3TOFNAÈ  4RAUSTIR OG
VANIR MENN

"ÒSLËÈAFLUTNINGAR

%RTU AÈ FLYTJA /G BÒIN ¹ ÖVÅ ,¹TTU MIG
UM ÖRIFIN &ÎST VERÈTILB &LUTNINGSÖRIF
"ERGÖËRU S  
4EK AÈ MÁR REGLULEG ÖRIF &YRIRT¾KI OG
HEIMILI %INNIG FLUTNINGSÖRIF 3V¾ÈI EHF
3  

'ARÈYRKJA

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

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

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

(ÒSAVIÈHALD

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

(LJËÈF¾RI
3L¹TTUVÁLAMARKAÈURINN

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

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

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

4ÎLVUR
«DÕRAR TÎLVUVIÈGERÈIR

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

4IL BYGGINGA
4¾TI GARÈA OG FJARL¾GI SAND ÒR SAND
KÎSSUM OG UPPMOKSTUR ÒR LËÈUM 3
 

*ARÈVINNA
'RÎFUM GRUNNA OG FLEYGUM
%INNG ÒTVEGUM VIÈ ALLT FYLLINGA
EFNI
5PPL Å SÅMA    


'ARÈYRKJA

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

"LËMSTRANDI GARÈAR

-ËTATIMBUR 3ETUR

&ELLI TRÁ KLIPPUM OG SINNU ÎÈRUM GARÈ
VERKUM ¶IÈ HRINGIÈ OG VIÈ KOMUM
'ERUM TILBOÈ 3  

4IL SÎLU  M AF X  M AF X
 STK SETUR 6ERÈ ALLS  ÖÒS 5PPL Å S
  2AFMAGNSVERKST¾ÈI "IRGIS

'+

6ERSLUN

4ÎKUM AÈ OKKUR GARÈSL¹TTUR FYRIR HÒS
FÁLÎG OG EINKAGARÈA 6ÎNDUÈ OG GËÈ
VINNUBRÎGÈ -¾TUM OG GERUM TILBOÈ
ÖÁR AÈ KOSTNAÈARLAUSU 3   EÈA
 
.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  

(NÅFAPARATÎSKUR  MANNA  HL MEÈ
OG ¹N GYLLINGAR KR )CE !TLANTIC
SÅMI  

'ËÈ VERK FYRIR GARÈINN ÖINN "ARA
NEFNA ÖAÈ Å SÅMA S  
3L¹TTUMAÈURINN
4IL SÎLU FALLEGAR REYNIVIÈARPLÎNTUR Å POTT
UM ËDÕRT 5PPL Å S  

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

&¾ÈUBËTAREFNI

%LDHÒSHNÅFATÎSKUR MEÈ GRILLHNÅFAPÎRUM
F MANNS  HL KR )CE !TLANTIC
SÅMI  

&LÅSALÎGN MÒRVINNA
M¹LUN SMÅÈI

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

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

3ËLVERK
6IÈ SJ¹UM UM AÈ SMÅÈA SËLPALL
IN OG SKJËLGIRÈINGUNA FYRIR ÖIG
VIÈ M¾TUM ¹ STAÈINN OG GERÈ
UM ÖÁR TILBOÈ
¶Ò ÖARF AÈEINS AÈ HRINGJA Å
SÅMA  

'LERJUNGLUGGAVIÈGERÈIR
-ËÈUHREINSUN GLERJA

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

&)--45$!'52  MAÅ 



3-!5',µ3).'!2
0ÅPULAGNIR

'ETUM B¾TT VIÈ OKKUR VERKEFNUM Å
PÅPULÎGNUM 5PPLÕSINGAR Å SÅMA 
   

6ERKFAG EHF

4ÎKUM AÈ OKKUR ALLT VIÈHALD HÒSA SS
MÒRUN M¹LUN FLOTUN GLERJUN RENNUR
NIÈURFÎLL BLIKK OFL 5PPL Å S  
(REINSUM OLÅUBERUM OG M¹LUM SUM
ARBÒSTAÈI VERANDIR OG ANNAÈ TRÁVERK
5PPL Å S  

2ÒM SVEFNSËFI OG SAUMA
VÁL

4RÁSMÅÈI
'ET B¾TT VIÈ MIG VERK
EFNUM
(ÒSASMIÈUR GETUR B¾TT VIÈ SIG
VERKEFNUM 0ALLASMÅÈI GIRÈING
AR UPPSL¹TTUR OG FL 'ERI FÎST
TILBOÈ
5PPL Å S  

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ
.¹MSKEIÈ

2" RÒM X MEÈ KL¾DDUM HÎFÈAGAFL
OG RÒMTEPPI VERÈ ÖÒS 1UEEN SISE
RÒM MEÈ VIÈARHÎFÈAGAFLI VERÈ ÖÒS
 MANNA SVEFNSËFI MEÈ FJAÈRADÕNU FR¹
LÅNUNNI VERÈ ÖÒS 0HAFF SAUMAVÁL Å
BORÈI ÖÒS 5PPL Å S  

(EIMILIST¾KI

3TÅFLUÖJËNUSTA

HEILSA
(EILSUVÎRUR

2YKSUGUKERFI 4ILBOÈ
 KR 

3ETTU SJ¹LFUR UPP KERFIÈ Å ALLT AÈ FM
ELDRA HÒSN¾ÈI ¹ EINNI HELGI !UÈVELD
UPPSETNING  RYKHREINSUN MEÈ
 M SOGBARKA 0OKALAUS VÁL ²TBL¹STUR
BEINT ÒT WWWRAFHEIMILIDIS 5PPL I S
    

4ÎLVUR
6ANDAÈAR TÎLVUVIÈGERÈIR

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

.UDD
-ASSAGE 4EL  

3P¹DËMAR

²TSÎLUSTAÈUR
(NOKKAR OG (N¹TUR
3KËLAVÎRÈUSTÅG  o 3ÅMI  
3TÒLKUR OG 3T¾LG¾JAR
'L¾SIB¾ o S  

'UFUSTRAUBORÈ FYRIR KRÎFU
HARÈA 
 STYTTRI STRAUTÅMI

"L¹STUR K¾LISOG OG HITI Å BORÈI  LÅTRA
VATNSTANKUR   BAR GUFUÖRÕSTINGUR
0ROFESSIONAL STRAUBOLTI 4ILBOÈ  KR
3ENDUM UM LAND ALLT 3ÅMAR  
EÈA   WWWRAFHEIMILIDIS

$ÕRAHALD

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

'EFINS  M¹NAÈA TÅK VOFN¾MIS BLANDA
AF "ORDERCOLLI OG SM¹ ÅSLENSK 3 


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


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

+ENNSLA
µMISLEGT
6 FLUTNINGS ER TIL SÎLU ÅSSK¹PUR HCM
FATASK¹PUR M RENNIHURÈUM "CM
(CM VERÈ  ÖÒS PR STK  RÒM
8 OG  8 6IÈARGARDÅNUR
  5PPL Å S  

&YRIR VEIÈIMENN

S: 544 5100

plö

3TËRIR MAÈKAR TIL SÎLU 3ILUNGS OG LAXA
-ARGRA ¹RA REYNSLA 3  

®KUKENNSLA

HÚSNÆÐI
2AFVIRKJUN

HEIMILIÐ
(ÒSGÎGN
4IL SÎLU EIKARHJËNARRÒM MEÈ ¹FÎSTUM
N¹TTBORÈUM OG DÕNURNAR FYLGJA MEÈ
3ELST ËDÕRT 5PPL Å S    

4IL SÎLU HORNSËFU ¹RS OG ,AZY BOY
STËLL (ILLUSAMST¾ÈA M GLESK¹P OG
LJËSUM MJÎG VEL MEÈ FARIÈ 5PPL Å S
 

(ÒSN¾ÈI Å BOÈI
 FM  HERB ÅB TIL LEIGU MIÈSV FR¹ 
JÒN  JÒLÅ ,EIGIST M ÎLLU TILVALIÈ FYRIR
Ö¹ SEM BÒA ERLENDIS 3   
KIDDAROKK INTERNETIS
 HERB ÅB Å 'ARÈAB¾ TIL LEIGU FYRIR 
¹RA OG ELDRI ÅBÒÈIN ER LAUS OG LEIGIST TIL 
SEP  ,EIGA  Ö 5PPL Å S  
E KL  VIRKA DAGA EÈA KRISTINIH ISLIS
3IGLUFJÎRÈUR 4IL LEIGU  HERB ÅBÒÈ Å
VIKU Å SENN  ÖÒS VIKAN 2ÒMFÎT
OG HANDKL¾ÈI EKKI INNIFALIÈ %INNIG 
HERB ÅBÒÈ ¹ SAMA STAÈ ÖÒS VIKAN
RÒMF OG HANDK EKKI INNIFALIÈ 5PPL Å
S  

ítb

3NYRTING

orð

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

Gr
an

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

www.granithusid.is

tur

).4%.3)6% )#%,!.$)# ¥3,%.3+! FYRIR
²4,%.$).'! "YRJAR M¹ND   VIKUR
KL   && S   FF ICETR
ANSIS

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

granítflísar
handlaugar

Helluhraun 2 - Hafnarfjörður
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4IL LEIGU   HERB ÅBÒÈ Å  2VK LEIGA
 ÖÒS  M¹N FYRIRFRAM
 ÖÒS
TRYGGING 3  
4IL LEIGU  HERB  FM ÅBÒÈ Å 
+ËPAVOGI ,ANGTÅMALEIGA ,EIGUVERÈ 
ÖÒS ¹ M¹N MEÈ HÒSSJËÈ "ANKA¹BYRGÈ
 M¹N FYRIRFRAM ¶VOTTAVÁL GETUR FYLGT
,EIGIST EINGÎNGU REGLUSÎMU SKILVÅSU OG
REYKLAUSU FËLKI 5PPL Å SÅMA  
EFTIR KL 
-JÎG SNYRTILEGT BJART  FM PARKETLAGT
REYKL ÒTSÕNISHERB ¹ H AÈGANG AÈ
ÖR¹ÈL INTERNETI 7# MSTURTU ELDHÒSI
OG ÖVOTTAAÈSTÎÈU 6ERÈ  ÖÒS ¹ M¹N
3  

!TVINNUHÒSN¾ÈI
4IL SÎLU ER  FM IÈNAÈARHÒSN¾ÈI Å
(AFNARFIRÈI ¶AR AF ER INNRÁTTUÈ  FM
ÅBÒÈ 6ERÈ   3KOÈA ÎLL SKIPTI 5PPL
Å S  
(ÒSN¾ÈI ËSKAST Å M¹NUÈI Å SUMAR
UNDIR STANDSETNINGAR ¹ HJËLHÕSUM 
FM CA '¾TI HENTAÈ MEÈ ÎÈRUM
%INHVER ÒTIST¾ÈI SKILYRÈI 5PPL Å S 


!TVINNA Å (AFNARFIRÈI
3TARFSKRAFTUR ËSKAST TIL ÕMISSA
STARFA Å FATAHREINSUN 6INNUTÅMI
FR¹ KL   EÈA EFTIR SAM
KOMULAGI
5PPLÕSINGAR ¹ STAÈNUM .ÕJA
FATAHREINSUNIN 2EYKJAVÅKURVEGI
 EÈA Å SÅMA    


'EYMSLUHÒSN¾ÈI

&YRIRT¾KI VANTAR JA HERB ÅBÒÈ EÈA
ST¾RRI ¹ HÎFUÈBORGARSV TIL LEIGU STRAX
FYRIR ERLENDA STARFSMENN 3NYRTIMENNSKU
OG SKILVÅSUM GREIÈSLUM HEITIÈ 3 
 OG  
+ARLMAÈUR ËSKAR E HERB TIL LEIGU
HELST MEÈ AÈG AÈ ÖVOTTAVÁLATENGI EÈA
ÖVOTTAVÁL &YRIRFGR EF ËSKAÈ ER 3 


/KKUR VANTAR TRAUSTAN DUGLEG
AN OG SAMVISKUSAMAN STARFS
MANN ¹ N¾TURVAKTIR VIRKA DAGA
OG AÈRA HVORA HELGI %INNIG
VANTAR OKKUR STARFSMANN Å
HLUTASTARF ¹ DAG OG KVÎLDVAKTIR
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  
¹ MILLI KL OG  VIRKA
DAGA EÈA UMSËKNIR SENDAR Å
TÎLVUPËSTI STODIN HNIS 
3TÎÈINNI 2EYKJAVÅKURVEGI 
(AFNARFIRÈI

(ËTELIÈ 4¾RGENSEN FYRIR AUSTAN ËSKAR
EFTIR FËLKI Å SAL OG ELDHÒS FRAMTÅÈARSTÎRF
OG SUMARAFL 'ETUM EINNIG ÒTVEGAÈ
ËDÕRA GISTINGU 5PPL Å S   *ËN
4RAUSTI Å $ÒK¹S    $AGBJÎRT
(OTEL 4¾RGENSEN IN THE EASTERN PART OF
)CELAND IS LOOKING FOR PEOPLE TO WORK IN
KITCHEN AND SERVICE IN RESTURANT FUTURE
OR SUMMER JOB 2OOMS AVAILABLE 4EL
  *ËN 4RAUSTI AND  
$AGBJÎRT

-ËTTAKA

.¾TURVAKT

(ËTEL Å MIÈBORGINNI ËSKAR EFTIR
AÈ R¹ÈA STARFSMANN Å MËTTÎKU ¹
N¾TURVAKTIR
5PPL GEFUR MËTTÎKUSTJËRI Å S
  MILLI KL  

/KKUR VANTAR

$ÕRARÅKIÈ 3TARFSFËLK
ËSKAST

  HERBERGJA ÅBÒÈ Å  ËSKAST TIL LEIGU
FR¹ BYRJUN JÒNÅ 3  

3ERRANO (RINGBRAUT
!FGREIÈSLA

(ÒSN¾ÈI TIL SÎLU

3UMARBÒSTAÈIR

2ËTGRËINN VEITINGASTAÈUR Å MIÈ
BORGINNI ËSKAR EFTIR J¹KV¾ÈU
OG STUNDVÅSU FËLKI Å HLUTASTARF
 FULLT STARF VAKTAVINNA
3VEIGJANLEGAR VAKTIR LÅFLEGT
STARFSUMHVERFI OG GËÈ LAUN Å
BOÈI FYRIR RÁTTA AÈILA
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  
EÈA ¹ STAÈNUM

!FGREIÈSLUSTARF

(ÒSN¾ÈI ËSKAST

&ALLEGT SUMARHÒS EÈA EINBÕLISHÒS Å
"ÅLDUDAL "ÒIN AÈ TAKA ALLT I GEGN INNI
OG AÈ UTAN 6ERÈ  M 5PPL Å S 


$ÒK¹S ËSKAR EFTIR

«SKA EFTIR ALMENNUM VERKAMÎNNUM
¹ !USTURLANDI L¾RÈUM SEM ËL¾RÈUM
'ETUM ÒTVEGAÈ ËDÕRA GISTINGU 5PPL
Å S   *ËN 4RAUSTI ,OOKING FOR
WORKERS IN THE EASTERN PART OF )CELAND
ROOMS AVAILABLE )NFORMATION AT TEL 
 *ËN 4RAUSTI

.ONNABITI

4IL LEIGU SÁR GEYMSLUBIL   OG  M
%INNIG BRETTI "ÒSLËÈIR FYRIRT¾KI IÈNAÈ
ARMENN 5PPHITAÈ OG VAKTAÈ 3 
 WWWGEYMSLAEITTIS

«SKUM EFTIR AÈ R¹ÈA STARFSFËLK
Å HLUTASTARF UM HELGAR OG ¹
N¾TURVAKTIR VIÈ AFGREIÈSLU ¹
3ERRANO VIÈ (RINGBRAUT 6IÈ
LEITUM AÈ J¹KV¾ÈU DUGLEGU OG
LÅFSGLÎÈU FËLKI  ¹RA EÈA ELDRI
TIL AÈ VINNA ¹ SKEMMTILEGUM
VINNUSTAÈ (¾GT ER AÈ S¾KJA
UM ¹ WWWSERRANOISATVINNA
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR ,ENA
Å SÅMA  

4IL LEIGU MJÎG GËÈ  FM GEYMSLU
SKEMMA ¹ %YRARBAKKA .ÕSTANDSETT GËÈ
LOFTH¾È GËÈAR INNK DYR ,¹G LEIGA
5PPL Å S  

/KKUR VANTAR STARFSFËLK Å HEILS
DAGS OGEÈA H¹LFSDAGSSTARF
6IÈKOMANDI ÖARF AÈ HAFA STAÈ
GËÈA ÖEKKINGU ¹ DÕRUM OGEÈA
BRENNANDI ¹HUGA ¹ DÕRUM 6IÈ
LEITUM AÈ FËLKI TIL LAGERSTARFA
AFGREIÈSLU Å VERSLUN OG VIÈ
UMHIRÈU ¹ DÕRUM
.¹NARI UPPLÕSINGAR Å SÅMA 
 EÈA Å VERSLUNINNI

6ERKTAKAFYRIRT¾KI Å BYGG
INGARIÈNAÈI
«SKAR EFTIR AÈ R¹ÈA GËÈAN SMIÈ
EÈA HÒSASMÅÈAMEISTARA SEM
VERKSTJËR 6ERÈUR AÈ HAFA GËÈA
STJËRNUNARH¾FILEIKA
5PPL Å S     

4RÁSMIÈI OG MÒRARA Å VINNU
%RTU MEÈ ALLT ¹ HREINU ¹ÈUR EN
ÖÒ GEINGUR TIL VERKS  ¶¹ ERT
ÖÒ MANNESKJAN SEM VIÈ ERUM
AÈ LEITA AÈ /KKUR VANTAR LÅKA
AÈSTOÈARMENNKONUR
-ÒR OG 4RÁ EHF 3  
%INAR

"ÅLSTJËRI MEÈ MEIRAPRËF TRAILERPRËF
ËSKAST !KSTUR MILLI 0ATREKSFJ OG 26+
¶ARF AÈ GETA HAFIÈ STÎRF SEM FYRST 5PPL
S   EÈA   (ELGI EÈA
3IGURBJÎRG

4IL LEIGU GL¾SILEGIR VEL BÒNIR   MANNA
SUMARBÒSTAÈIR  KM FR¹ 2EYKJAVÅK
&JÎLBREYTT AFÖREYING Å N¹GRENNINU MA
SUND GOLF OG VEIÈI 5PPL Å SÅMA 


!TVINNA Å BOÈI

%RTU SJ¹LFST¾ÈUR

.Õ OG GL¾SILEG SNYRTISTOFA OPNAR Å JÒNÅ
%R MEÈ HERBERGI TIL LEIGU FYRIR NUDDARA
OG ÖESS H¹TTAR STARFSEMI 3ANNGJÎRN
LEIGA MIÈSV¾ÈIS Å B¾NUM 5PPL Å S
 

3MIÈIR

'ETUM B¾TT VIÈ OKKUR SMIÈUM FJÎL
BREYTT VERKEFNI 3AGA VERKTAKAR EHF
5PPL Å S     
,AGERMAÈUR «SKUM EFTIR AÈ R¹ÈA STARFS
MANN ¹ ST¹LLAGER OKKAR Å (AFNARFIRÈI
,EITUM AÈ RÎSKUM OG ÖJËNUSTULIPRUM
STARFSMANNI Å FRAMTÅÈARSTARF 5PPLÕSINGAR
VEITIR 0¹LL Å S   &ERRO :INK HF

FYLLING UM HELGAR

3ÎLU OG KYNNINGARSTARF

6ANDAÈ OG FALLEGT
HEILS¹RSHÒS TIL SÎLU Å
SGARÈSLANDI UNDIR HLÅÈ
UM "ÒRFELLS

F í t o n / S Í A

(ÒSIÈ ER  M OG STENDUR ¹
T¾PLEGA  M EIGNARLËÈ MEÈ
FÎGRU ÒTSÕNI YFIR 3OGIÈ ¶AÈ ER
NÒ ÖEGAR TILBÒIÈ TIL AFHENDINGAR
FULLBÒIÈ AÈ UTAN MEÈ VERÎND OG
TENGDUM POTTI 'ËLFHITI TENGDUR
OG RAFMAGN KOMIÈ INN !È INNAN
ERU VEGGIR FULL EINANGRAÈIR OG
PLASTAÈIR
5PPLÕSINGAR Å SÅMA   
 

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

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

3TEINSTEYPUSÎGUN OG
KJARNABORUN
«SKA EFTIR STARFSMANNI Å STEIN
STEYPUSÎGUN OG KJARNABORUN
5PPLÕSINGAR Å S  

6ÅFILFELL Å 2EYKJAVÅK ËSKAR EFTIR
AÈ R¹ÈA STARFSMENN Å ¹FYLLINGU
UM HELGAR (¾GT ER AÈ S¾KJA UM
¹ HEIMASÅÈUNNI VIFILFELLIS AUK
ÖESS LIGGJA UMSËKNAREYÈUBLÎÈ
FRAMMI Å AFGREIÈSLU 6ÅFILFELLS
3TUÈLAH¹LSI
.¹NARI UPPLÕSIGAR GEFUR 'ILS
¹FYLLINGARSTJËRI Å SÅMA 
EÈA UGG VIFILFELLIS 

"AKARÅIÈ (AGAMEL 
«SKAR EFTIR AÈ R¹ÈA HRESST OG
DUGLEGT STARFSFËLK TIL AFGREIÈSLU
STARFA 5M ER AÈ R¾ÈA VAKTA
VINNU   6INNUTÅMI EFTIR
FREKARA SAMKOMULAGI
%KKI YNGRI EN  ¹RA
.¹NARI UPPL VEITA !NNA 2ËSA
Å S   OG 'UNNAR Å S
 

 ¹RA MAÈUR ËSKAR EFTIR ATVINNU FLEST
KEMUR TIL GREINA ER HARÈDUGLEGUR OG
FLJËTUR AÈ L¾RA %R BÒINN MEÈ VINNU
VÁLAN¹MSKEIÈ OG ER VANUR LYFTURUM OG
BELTAGRÎFUM  

0,!9%23

%RUM AÈ LEITA AÈ DUGLEGUM OG ¹REIÈAN
LEGUM STARFSKRAFTI ¹ BAR OG Å SAL 5PPL Å
S  

*¹RNABINDINGAR

ATVINNA

«SKA EFTIR SKIPSTJËRA VÁLSTJËRA OG STYRI
MANN ¹  RÒMLESTA FISKISKIP 5PPL Å
S  

3TARFSFËLK ËSKAST Å SAL ¹ VEITINGAHÒS Å
(AFNARFIRÈI 'ËÈ LAUN Å BOÈI FYRIR RÁTT
FËLK ¥SLENSKUKUNN¹TTA SKILYRÈI 5PPL Å
S  

«SKUM EFTIR MÎNNUM SEM GETA UNNIÈ
SJ¹LFST¾TT MIKIL VINNA Å BOÈI 5PPL Å
SÅMA   OG  

+AFFI 3ËLON

!FGREIÈSLUFËLK ËSKAST UM HELGAR DAG
VINNA HLUTASTARF -OKKA +AFFI SKËLA
VÎRÈUSTÅG A

!TVINNA ËSKAST

6ANTAR MANN VANAN FLÅSALÎGNUM 5PPL
Å S  

ËSKAR EFTIR STARFSFËLKI Å SAL OG
TIL AÈSTOÈAR Å ELDHÒSI VAKTIR OG
AUKAVINNA Å BOÈI
&REKARI UPPLÕSINGAR ¹ STAÈNUM
FR¹ KL   EÈA SENDIÈ UPP
LÕSINGAR ¹ NETFANGIÈ SOLON
SOLONIS

6ÁLT¾KNI «SKAR EFTIR AÈ R¹ÈA MEIRAPRËFS
BÅLSTJËRA MIKIL VINNA FARMUNDAN 5PPL Å
S  

«SKUM EFTIR AÈ R¹ÈA AÈSTOÈAMANN ¹
BÒINU AÈ +ELDUM Å 'RAFARVOGI Å SUMAR
%INNIG ËSKAST STARFSKRAFTUR TIL R¾STINGA
HUGASAMIR VINSAMLEGA SENDIÈ FYRIR
SPURN ¹ HELGIHE HIIS

%RT ÖÒ SNYRTIFR¾ÈINGUR

3NYRTISTOFAN -IST ËSKAR EFTIR SNYRTIFR¾È
INGI &ULLT STARF EÈA HLUTASTARF 5PPL Å S
    
/KKUR "R¹ÈVANTAR ÅSL STÒLKU TIL ÖESS AÈ
VINNA Å SAL ¹ "ANTHAI ,AUGAVEGI 
6INNUTÅMINN ER  TÅMAR ¹ KVÎLD ,EITUM
B¾ÈI AF FRAMTÅÈAR OG AUKAVINNU -JÎG
GËÈ LAUN Å BOÈI OG EINNING ER H¾GT AÈ
SEMJA UM LAUNIN 5PPL Å S  
«SKUM EFTIR EINSTAKLING Å AÈHLYNNINGU
OG N¾TURVAKTIR Å JÒNÅ JÒLÅ OG ¹GÒST
(JÒKRUNARHEIMILIÈ
+UMBARAVOGUR
3TOKKSEYRI (ERBERGI TIL STAÈAR FYRIR EIN
STAKLING 5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

TILKYNNINGAR
&UNDIR
3KËLAMËT HJ¹ GÎML
UM SKËLAFÁLAGUM ÒR
®SKJUHLÅÈARSKËLA
.EMENDUR F¾DDIR FR¹
 TIL 
,AUGARDAGINN  JÒNÅ FR¹ KL
  TIL KL   ¾TLUM VIÈ
GÎMLU SKËLAFÁLAGARNIR AÈ HITTAST
UPP Å ®SKJUHLÅÈARSKËLA OG RIFJA
UPP GÎMLU GËÈU DAGANA !LLIR
GAMLIR NEMENDUR ERU HJARTAN
LEGA VELKOMNIR +ENNARARNIR SEM
KENNDU OKKUR ¹ ÖESSUM ¹RUM
ERU EINNIG VELKOMNIR -AKAR
OG BÎRN ERU LÅKA VELKOMIN ¶EIR
SEM EIGA MYNDIR FR¹ ÖVÅ AÈ VIÈ
VORUM Å SKËLANUM ERU BEÈNIR
AÈ MERKJA MYNDIRNAR OG KOMA
MEÈ SÁR 3ÅÈAN ERU LÅKA TIL
GAMLAR MYNDIR AF OKKUR Å SKËL
ANUM ¶AÈ VERÈUR BOÈIÈ UPP¹
VEITINGAR OG KAFFI OG GOS 6IÈ
¾TLUM EINNIG AÈ R¾ÈA UM L¹TNA
NEMENDUR OG KENNARA SEM
ERU FARNIR -AGNÒS 0 +ORNTOP
¾TLAR AÈ LESA UPP MINNINGARORÈ
UM ÖESSA L¹TNU NEMENDUR OG
KENNARA
¶AU SEM STANDA FYRIR ÖESSU
ERU ÖAU ¥NA 6ALSDËTTIR GÒSTA
% ¶ORVALDSDËTTIR -AGNNÒS 0
+ORNTOP ,ILJA 0ÁTURSDËTTIR
(ILDIGUNNUR * 3IGURÈARDËTTIR
+RISTJ¹N $ANÅELSSON OG ,ILJA
3KARPHÁÈINSDËTTIR
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Borgartúni 29
SÍMI 510 3800
FAX 510 3801

      

4IL LEIGU

www.husavik.net
Reynir Björnsson
Lögg. fasteignasali

6ARM¹RSKËLI AUGLÕSIR

+ENNARAR

Ásgarður 73 - Falleg m/miklu útsýni
Opið hús í dag milli kl. 18 og 19

6EGNA FJÎLGUNAR NEMENDA ÖURFUM VIÈ AÈ
R¹ÈA UMSJËNARKENNARA Å  BEKK

Frum

¥ SKËLANUM FER FRAM ¹HUGAVERT ÖRËUNARSTARF SEM MA FELST Å
ÖVÅ AÈ TENGJA BETUR SAMAN  OG  ¹RA DEILDIR SEM OG AÈ MËTA
SVEIGJANLEGT SKËLASTARF ¹ YNGSTA STIGINU
6IÈ VILJUM EINNIG R¹ÈA UMSJËNARKENNARA Å  BEKK

.¹MSR¹ÈGJAÙ

Rúmgóð og mjög falleg 145 fm 5-6 herb. íbúð á 2. hæð ásamt
26 fm (innif. í fm.tölu eignar) bílskúr með mjög miklu og fallegu
útsýni. Mikið endurnýjuð eign. Eignin skiptist í 3 góð herb.
m/skápum, borðst., stofu, stórt. endurnýjað glæsilegt eldhús, lítil
geymsla, baðh. m/glugga og nýju salerni. Parket og náttúruflísar
á gólfum. Dúkur og teppaflísar á herb. Góðar s-svalir frá stofu
með yndislegu útsýni. Í kjallara er geymsla og aukaherb. Örstutt í
skóla. Mjög falleg og rúmgóð eign á vinsælum stað.
Nanna og Hrafn taka vel á móti gestum kl. 18-19
Bjalla merkt Nanna/Hrafn.

6ARM¹RSKËLI ËSKAR AÈ R¹ÈA N¹MSR¹ÈGJAFA Å FULLT STARF SKËLA¹RIÈ
  5M ER AÈ R¾ÈA AÚEYSINGU TIL EINS ¹RS VEGNA BARNS
BURÈARLEYÙS .¹NARI UPPLÕSINGAR GEFA SKËLASTJËRI 6IKTOR ! 'UÈ
LAUGSSON OG AÈSTOÈARSKËLASTJËRARNIR (ELGA 2ICHTER OG ¶ËRHILDUR
%LFARSDËTTIR Å SÅMA  5MSËKNARFRESTUR ER TIL
 JÒNÅ NK OG SKAL UMSËKNUM SKILAÈ ¹ SKRIFSTOFU SKËLANS EÈA
Ö¾R SENDAR Å TÎLVUPËSTI ¹ NETFANGIÈ VARMARSK ISMENNTIS



'L¾SILEGT NÕUPPGERT ATVINNUHÒSN¾ÈI ¹ FR¹B¾RUM STAÈ Å
RMÒLA (EILDARST¾RÈ RÕMIS ER  M OG SKIPTIST Å OPINN SAL
¹ TVEIMUR PÎLLUM KAFÙSTOFU MEÈ INNRÁTTINGU SALERNI
ALLT INNRÁTTAÈ AFAR SMEKKLEGA 6ÎRUHURÈ ER ÒR KAFÙSTOFU NÕJIR
KASTARAR ERU Å LOFTUM SEM OG NÕTT STEINTEPPI ¹ GËLFUM (ENT
UGT FYRIR VERSLUNARREKSTUR ÖJËNUSTU EÈA TD TEIKNISTOFU EÈA
LISTAFËLK .¹NARI UPPLÕSINGAR GEFUR 2EYNIR Å SÅMA  

+Ò6$9Ë.±ì$56(0*27725é6325 6.,37,50È/,

Hvítárbraut 3
Vaðnes, Grímsnesi
Sumarhús

Bókaðu skoðun

Stærð: 38 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1988
Brunabótamat: 6.630.000
Bílskúr: Já

LIND

Vaðnes, Grímsnesi
Sumarhús

LIND

Hilmar Jónasson
Sölufulltrúi
695 9500
hj@remax.is

Hilmar Jónasson
Sölufulltrúi
695 9500
hj@remax.is

Bókaðu skoðun
Sigurdór Bragason
Sölufulltrúi
663 3300
sb@remax.is

Verð: 11.900.000

Remax Lind kynnir fallegt 47.7 m2 fullbúið heilsárshús við Hvítárbraut í landi Vaðness í Grímsnes- og
Grafningshreppi. Húsið er mjög vel staðsett á 0,7 hektara lóð þar sem mikið verið gróðursett af trjám í gegnum
árin. Lóðin er 7.000 m2 eignarlóð. Bústaðurinn þarfnast laghents eiganda, endurnýja þarf verönd ofl. Góð
kaup.

Sigurdór Bragason
Sölufulltrúi
663 3300
sb@remax.is

RE/MAX LIND - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

BÆR

SENTER

113 Grafarholt
Falleg íbúð með frábæru útsýni


Þórarinn Jónsson
Lögg. fasteignasali
822 7220
thorarinn@remax.is

RE/MAX LIND - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

Marteinslaug

Stærð: 48 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1977
Brunabótamat: 7.300.000
Bílskúr: Nei

Þórarinn Jónsson
Lögg. fasteignasali
822 7220
thorarinn@remax.is

Verð: 14.900.000

Remax Lind kynnir fallegt 38,3 m2 fullbúið heilsárshús við Hvítárbraut í landi Vaðness í Grímsnes- og
Grafningshreppi. Húsið er mjög vel staðsett á 10.000m2 eignalóð þar sem mikið verið gróðursett af trjám í
gegnum árin. Komið er inn í anddyri, gengið er úr anddyri inn á baðherbergi með sturtuklefa. Úr andyyri er
gengið inn á gang og frá ganginum er gengið inn í bæði svefnherbergin og einnig í stofu og eldhús. Eldhúsið er
opið inn í stofu. Stór sólrík verönd er við bústaðinn og góð bílastæði. Plastparket er á gólfum, heitt og kalt vatn

Hvítarbraut 5

Asturtún 13

Verð: 26,7
Stærð: 109,1
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2004
Brunabótamat: 20,200,000
Bílskúr: Bílskýli

Falleg og opin 109,1 fm útsýnisíbúð á 3.hæð í góðu lyftuhúsi. Íbúðin er með
vönduðum eikarinnréttingum, gólfefnum og stæði í opinni bílageymslu. Stofan
er björt og rúmgóð. Tvö rúmgóð svefnherbergi með góðum eikarfataskápum.
Fataherbergi er inn af hjónaherberginu. Fallegt eldhús með rúmgóðri
eikarinnréttingu. Keramik helluborð og electrolux ofn ásamt viftu yfir
helluborði. Uppþvottavél í innréttingu. Tvöfaldur general electric ísskápur með
klakavél fylgir. Úr eldhúsi er sérlega fallegt útsýni til Esjunnar,Úlfarsfells og
víðar. Stórar suðvestur svalir.

225 Álftanesi
Opið hús í dag frá 20:00 til 21:00

Valdimar
Jóhannesson
lögg. fasteignasali

Kitty Johansen
Sölufulltrúi

695 4161
kitty@remax.is

Verð: 46.900.000
Stærð: 220,5
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1982
Brunabótamat: 28.5
Bílskúr: 37,6

Glæsilegt 220,5 fm tveggja hæða einbílshús þar af 37,6 fm bílskúr á
frábærum stað á Álftanesi, þar sem stutt er í skóla, leikskóla, íþróttir og
tómstundir . Á jarðhæð er flísalögð forstofa með fataskáp, gestasalerni með
flísum á gólfi, forstofuherbergi, stórt og glæsilegt eldhús með flísum á gólfi og
nýlegri sérsmíðaðri kisuberjainnréttingu. Inn af eldhúsi er þvottahús/geymsla
með útgengi. Stór stofa með beikiparketi og útgengi á pall með heitum potti.
Stigi á milli hæða er með kókosteppi. Á efrihæð/risi eru tvö herbergi sem er
búið að breyta í eitt stórt herbergi. Hjónaherbergi með fataherbergi innaf.
Baðherbergi með dúk á gólfi , baðkari, sturtuklefa og stórri innréttingu.
Sjónvarpsherbergi með beiki plastparketi og útgengi á svalir. Garðurinn er í
mjög góðri rægt og þar er t.d. torfkofi og kartöflugarður.

Ágústa
Friðfinnsdóttir
lögg. fasteignasali

Arnar Ingi
Sölufulltrúi

692 8899
arnar@remax.is

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000
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Evrópustefna nýrrar ríkisstjórnar
andi undir fyrirsögninni:
„Opinská umræða um Evrópumál“:
„Ríki Evrópusambandsins eru mikilvægasta markað er ljóst að ný ríkisaðssvæði Íslands. Samnstjórn
Sjálfstæðisingurinn um Evrópska
flokks og Samfylkingar
efnahagssvæðið
(EES)
mun í meginatriðum fylgja
hefur reynst þjóðinni vel
óbreyttri stefnu í Evrópuog hann er ein af grunnmálum. Fylgst verður sem
stoðum öflugs efnahagsfyrr náið með þróun mála (*®2452 *
'5¨-5.$33/.
lífs þjóðarinnar. Skýrsla
innan EvrópusambandsEvrópunefndar verði grundvöllins og lögð áherzla á opinskáa umur nánari athugunar á því hvernræðu um málaflokkinn, en aðild að
ig hagsmunum Íslendinga verði í
sambandinu er sem fyrr ekki á dagframtíðinni best borgið gagnvart
skrá. Það er ástæða til að fagna sérEvrópusambandinu. Komið verði á
staklega áherzlu á opna og upplýsta
fót föstum samráðsvettvangi stjórnumræðu um Evrópumál. Slík ummálaflokka á Alþingi sem fylgist
ræða er vitanlega aðeins af hinu
með þróun mála í Evrópu og leggi
góða. Evrópuhluti stefnuyfirlýsingmat á breytingar út frá hagsmunum
ar ríkisstjórnarinnar er svohljóð-

5-2¨!.
%VRËPUM¹L

Þ

Íslendinga. Nefndin hafi samráð við
innlenda sérfræðinga og hagsmunaaðila eftir þörfum.“ Til samanburðar var stefna síðustu ríkisstjórnar í
Evrópumálum svohljóðandi: „Samskiptin við Evrópusambandið verði
áfram treyst á grundvelli samningsins um Evrópska efnahagssvæðið og annarra samninga sem Ísland
á aðild að. Fylgst verði grannt með
samrunaferlinu í Evrópu og áhrifum þess á íslenska hagsmuni.“
Orðalagið 1995 og 1999 var nánast
orðrétt á sömu leið. M.ö.o. hefur í
meginatriðum engin breyting orðið
á stefnu stjórnvalda hér á landi.
Stefnan er að fylgjast náið með en
ekki að sækja um aðild að Evrópusambandinu.
Það er því merkilegt að sjá
Eirík Bergmann Einarsson, fyrrv.

stjórnarmann í Evrópusamtökunum, lýsa því yfir í Blaðinu fyrir
helgi að stefnuyfirlýsing nýrrar
ríkisstjórnar í Evrópumálum sé að
hans mati skref í átt að Evrópusambandsaðild vegna þess að „opnað“
sé fyrir umræðu um málaflokkinn.
Fyrir það fyrsta er ljóst að til þess
að hægt sé að opna fyrir eitthvað
þarf það fyrst að hafa verið lokað.
Svo er þó ekki þegar umræða um
Evrópumál er annars vegar. Enginn
hefur lokað á hana heldur hefur hún
einmitt verið í gangi um árabil.
Eiríkur gefur sér hins vegar
greinilega að aukin umræða um
Evrópumál leiði sjálfkrafa til vaxandi stuðnings við Evrópusambandsaðild. Vitanlega er engan veginn hægt að fullyrða neitt um slíkt
fyrirfram. Hins vegar sýnir reynsl-

an, bæði hér heima en þó einkum
erlendis, að aukin umræða um Evrópumál hefur ríka tilhneigingu til
að leiða frekar til aukinnar andstöðu við samrunaskref innan Evrópusambandsins en stuðnings. Þetta
sást t.a.m. vel í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslanna í Svíþjóð 2003
um evruna og í Frakklandi og Hollandi um fyrirhugaða stjórnarskrá
sambandsins 2005 svo fátt eitt sé
nefnt. Það ber þó ávallt að hafa hugfast að reynslan sýnir að þegar Evrópusambandssinnar tala um umræðu um Evrópumál eiga þeir við
umræðu þar sem niðurstaðan er
að Ísland skuli ganga í Evrópusambandið. Sé niðurstaða umræðunnar
önnur er einfaldlega ekki verið að
ræða málin.
Höfundur er sagnfræðinemi.

",/''6)3)2)3
«V¾NTUR LIÈSAUKI
+VENRÁTTINDASINNUM BARST ËV¾NTUR
LIÈSAUKI Å SÅÈASTA HELGARBLAÈI $6
¶AR KOM ÒT ÒR SK¹PNUM (REINN
NOKKUR ,OFTS
SON STJËRNAR
FORMAÈUR ÒT
G¹FUFÁLAGS $6
OG "IRTÅNGS ¥
BLAÈINU GAGN
RÕNIR HANN RÕRAN
HLUT KVENNA
Å R¹ÈHERRALIÈI
SJ¹LFST¾ÈISMANNA ;= %N Å LJËSI ÖESS
ARA ËV¾NTU SKRIFA HLÕTUR AÈ VERA RÎK
RÁTT AÈ BENDA HONUM ¹ AÈ H¾G SÁU
HEIMATÎKIN !F NÅU BLÎÈUM OG TÅMA
RITUM SEM HANN HELDUR UM ERU c
HVAÈ MARGAR KONUR RITSTJËRAR *Ò HEIL
AR ÖRJ¹R %N VEL AÈ MERKJA YFIRRITSTJËRI
ALLRA ÖESSARA BLAÈA ER KARL
!RNA 3CHRAM BLOGGVISIRISARNA

'ËÈAR VIÈTÎKUR

ﬁví fyrr sem ﬂú sendir inn,
ﬂví meiri vinningsmöguleikar!

KLIP

"ENEDIKT 3IGURÈSSON
BLOGGVISIRISBENSI

Safna›u 5 toppum af Merrild
kaffipokum og ﬂú gætir unni› gjafabréf
í Marimekko, Laugavegi 56,
a› ver›mæti 50.000 kr.

TO
PTU PP

INN

(EF ¹ TILFINNINGUNNI AÈ *ËHÎNNU SÁ
TEKIÈ MEÈ bSILKIHÎNSKUMm AF ÖVÅ AÈ
FJÎLMIÈLARNIR TD ¹TTA SIG ¹ AÈ M¹LA
FLOKKURINN HEFUR
VERIÈ VANR¾KTUR
MEIRA OG
MINNA 3ÕNIST
NOKKUÈ LJËST AÈ
LANGFLESTIR SEM
¹ ANNAÈ BORÈ
HAFA TJ¹È SIG
LÅTA SVO ¹ AÈ *Ë
HANNA SÁ VEL AÈ M¹LAFLOKKNUM KOMIN
OG TREYST HENNI FYRIR ÖVÅ AÈ TAKA
ST¾RRI HLUTA MEÈ ÖVÅ AÈ TRYGGINGAM¹L
IN OG ÎLDRUNARM¹LIN Å HEILD F¾RIST YFIR
;=.Ò ÖURFA VERKALÕÈS OG LAUNÖEGA
HREYFINGARNAR AÈ L¹TA Å SÁR HEYRA OG
EINKUM AUÈVITAÈ UNGA FËLKIÈ OG ÅBÒAR
DREIFBÕLISINS

Samtals 30 gjafabréf a› ver›mæti 1,5 milljónir.

3TJÎRNUSP¹IN
3TJÎRNUSP¹IN MÅN ER SVOHLJËÈANDI Å
DAG ¶Ò ERT F¾R MEÈ TÎLUR OG F¾RÈ
SNILLDARHUGMYND TIL AÈ B¾TA NÒLLUM
AFTAN VIÈ LAUNIN
ÖÅN 6¾NTINGAR
ALMENNINGS
SKIPTA MIKLU Å
FRAMKV¾MD
UM ÖÅNUM
-EÈ HLIÈSJËN AF
STJÎRNUSP¹NNI
OG ÖEIRRI FRÁTT
AÈ NÕR VIÈSKIPTAR¹ÈHERRA "JÎRGVIN '
3IGURÈSSON VILJI SKOÈA ÖANN MÎGU
LEIKA AÈ BEITA LAGASETNINGU TIL AÈ
FJÎLGA KONUM Å STJËRNUM FYRIRT¾KJA
Ö¹ LANGAR MIG HÁR MEÈ AÈ BJËÈA MIG
FRAM Å STJËRN EINHVERS AF  VELTU
MESTU FYRIRT¾KJUM LANDSINS
"RYNDÅS 'UNNLAUGSDËTTIR
BLOGGVISIRISBRYNDIS

3%.$)¨ /++52 ,¥.5
6IÈ HVETJUM LESENDUR TIL AÈ SENDA
OKKUR LÅNU OG LEGGJA ORÈ Å BELG UM
M¹LEFNI LÅÈANDI STUNDAR 'REINAR
OG BRÁF SKULU VERA STUTT OG GAGN
ORÈ %INGÎNGU ER TEKIÈ ¹ MËTI EFNI
SEM SENT ER FR¹ 3KOÈANASÅÈUNNI
¹ VISIRIS ¶AR ERU N¹NARI LEIÈBEIN
INGAR 2ITSTJËRN ¹KVEÈUR HVORT EFNI
BIRTIST Å &RÁTTABLAÈINU EÈA 6ÅSI EÈA
Å B¹ÈUM MIÈLUNUM AÈ HLUTA EÈA
Å HEILD SKILINN ER RÁTTUR TIL LEIÈRÁTT
INGA OG TIL AÈ STYTTA EFNI

1. útdráttur: 20. febrúar - 6 gjafabréf
2. útdráttur: 20. mars - 6 gjafabréf
3. útdráttur: 20. apríl - 6 gjafabréf
4. útdráttur: 20. maí - 6 gjafabréf
5. útdráttur: 20. júní - 6 gjafabréf

Sendu inn ﬂátttökuse›il ásamt 5 toppum af Merrild:
Merrild & Marimekko
Pósthólf 4322
124 Reykjavík
ﬁú fær› ﬂátttökuse›il í næstu matvöruverslun.
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Ástkær eiginkona mín, móðir okkar,
tengdamóðir og amma,

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir og afi,

Lilja Guðmundsdóttir

Hreiðar Svavarsson

Drekagili 14, Akureyri,

veitingamaður, Æsufelli 4, Reykjavík,

lést á Dvalar- og hjúkrunarheimilinu Hlíð aðfaranótt
laugardagsins 26. maí. Útför hennar verður gerð frá
Akureyrarkirkju þriðjudaginn 5. júní kl. 13:30.

lést á Landspítala – háskólasjúkrahúsi 26. maí sl.
Útförin fer fram frá Áskirkju mánudaginn 4. júní
kl. 13.00.

Gunnar Bergur Árnason
Guðmundur Örn Gunnarsson
Helena Gunnlaugsdóttir
Jóhanna Arnleif Gunnarsdóttir Vilbergur Kristinsson
Erna Hildur Gunnarsóttir Gunnar Magnús Guðmundsson
og barnabörn

Erla Bjarnadóttir
Arndís Hreiðarsdóttir
Smári Hreiðarsson
Sverrir Hreiðarsson
og barnabörn.
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„Ef ég væri ekki leikari,
ætli ég væri ekki sagnfræðiprófessor.“
4OM "ERENGER ER ÖEKKTASTUR
FYRIR HLUTVERK SÅN Å 0LATOON
OG 3NIPER

Margrét Ásta Guðjónsdóttir
Margrét Ragnarsdóttir

TIMAMOT FRETTABLADIDIS

%,¥. ' «,!&3$«44)2 (,µ452 ¥3,%.3+5 -%.
Eiginmaður minn,

Skafti Friðfinnsson
Keflavík, síðast til heimilis að Hörgshlíð 4,
Reykjavík,

lést þriðjudaginn 29. maí. Útförin verður auglýst síðar.

Elskuleg eiginkona mín, móðir, tengdamóðir og amma,

Björg Hraunfjörð
Pétursdóttir
Bogatúni 30, Hellu, áður Hlíðarási 1B,
Mosfellsbæ,

andaðist á Líknardeildinni í Kópavogi þriðjudaginn 29.
maí. Útförin fer fram frá Fossvogskirkju þriðjudaginn
5. júní kl. 15.00.

Sigríður Svava Runólfsdóttir

Guðmundur Hrafn Jóhannsson
Baugur Guðmundsson
Larissa
Gnýr Guðmundsson
Anna Lára Pálsdóttir
Jóhann Guðmundsson
Katia Simonia Borges Rabelo
Brá Guðmundsdóttir
og barnabörn

Elskulegur eiginmaður minn, sonur, faðir
og afi,

Magnús Helgi Ólafsson
rafvirki, Stífluseli 1. Reykjavík,

lést þann 28. maí á Landspítalanum Fossvogi,
f.h. aðstandenda.
Guðbjörg Rósants Stefánsdóttir
Aðalheiður Dóra Magnúsdóttir
Hanna Dóra Magnúsdóttir Trausti Sigurðsson
Ólafur Stefán Magnússon
Anna Rúnarsdóttir
Helgi Magnússon
Geirlaug D. Oddsdóttir
Skúli Magnússon og barnabörn.

Þökkum auðsýnda samúð og hlýhug við
andlát og útför sonar míns, bróður okkar
og mágs,

Okkar áskæra eiginkona, móðir,
tengdamóðir, amma og langamma,

Agnes Guðný Haraldsdóttir
Engihjalla 17, Kópavogi,

sem lést 22. maí sl. á Landakoti, verður jarðsungin frá
Hjallakirkju föstudaginn 1. júní kl. 13.00. 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
Björg Kristín Ragnarsdóttir Sigurgeir Árni Ægisson
Pétur Bjarki Pétursson
Kolbrún Gísladóttir
Davíð Már, Agnes Ólöf, Ólafur Bjarki, Ólöf Kolbrún,
Sigríður Kolbrún, Guðný, Agnes, Sigríður Pálína og Ægir
Frímann langömmubarn.

Ásþórs Sigurðssonar
verkstjóra, Garðarsbraut 77, Húsavík,
Jóhanna Sigfúsdóttir
Ólafur Ármann Sigurðsson Þórunn Ástrós Sigurðardóttir
Guðrún Sigurðardóttir
Óðinn Sigurðsson
Edda Sigurðardóttir
Jón Pétursson
Margrét Sigurðardóttir
Árni Grétar Gunnarsson
Klara Valgerður Sigurðardóttir Hafliði Jónsson
Þórsteinunn Rut Sigurðardóttir

Það sem hafa ber í huga varðandi andlát og útför

Sverrir Einarsson

Hermann Jónasson

Geir Harðarson

Bryndís Valbjarnardóttir

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

,EGSTEINAR
OG FYLGIHLUTIR
o -IKIÈ ÒRVAL
o 9ÙR  ¹RA REYNSLA
o 3ENDUM MYNDALISTA

MOSAIK

(AMARSHÎFÈA   2EYKJAVÅK
3ÅMI   WWWMOSAIKIS

6ILDI ALLTAF VERÈA
Elín G. Ólafsdóttir tók í gær
við íslensku menntaverðlaununum úr hendi forseta
Íslands fyrir framúrskarandi störf sín að kennslu og
skólamálum.
„Ég held ég hafi alltaf
ætlað að verða kennari,“
segir hún brosandi þegar
hún er beðin að rifja upp ferilinn í stuttu máli. „Ég byrjaði fimm ára í Ísaksskóla.
Þar
voru
kennaranemar og mér fannst hið væntanlega starf þeirra strax
spennandi. Það var líka svo
gaman í Ísaksskóla hjá upphaflegum stofnendum hans,
Ísak Jónssyni og Sigrúnu
Sigurjónsdóttur konu hans.
Þar var verið að þreifa sig
áfram með nýja kennsluhætti og allt hafði þetta sín
áhrif á mig.“
Fundum Elínar og Ísaks
bar aftur saman í Kennaraskólanum, þar sem hann var
einn af afbragðs kennurum
skólans, eins og hún orðar
það. „Námið í Kennaraskólanum var mjög faglegt,“
segir hún og bendir á að fólk
geti líka alltaf að sjálfsdáðum tileinkað sér allt mögulegt með aðstoð annarra,
ástundun og áhuga. „Ég hef
alltaf hafa haft gaman af
faginu sem slíku og las mér
til skemmtunar fræðibækur
um kennslu. Þannig tvinnaðist saman þessi faglegi
áhugi og starfið og það segir
svolítið um viðhorfin.“
Elín kveðst alla tíð hafa
kennt í Langholtsskólanum
en aldrei lengi hverjum ár-

gangi fyrir sig. „Ég ferðaðist
um í skólanum og það gerði
ég til að staðna ekki. Kenndi
yngri börnum og unglingum og allt þar á milli. Svo
endaði ég sem skólastjórnandi. Tók við af manninum
mínum Matthíasi Haraldssyni þegar hann lést skyndilega. Matthías var alger
snillingur við kennsluna,
sérstaklega fyrir þau börn
sem þurftu meiri stuðning
en önnur.“
Auk kennslu sinnti Elín
störfum fyrir Kennarasamtökin og sat í samninganefnd
fyrir þau en nokkru áður en
hún komst á eftirlaunaaldur
ákvað hún að hætta kennslu
og nema sagnfræði við háskólann. Námið segir hún
þó hafa orðið frekar enda-

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

Jón Gauti Jónsson
landfræðingur og framhaldsskólakennari,

verður jarðsunginn frá Neskirkju í Reykjavík
föstudaginn 1. júní kl. 11. Jarðsett verður í
Skútustaðakirkjugarði í Mývatnssveit laugardaginn
2. júní að lokinni kveðjustund í kirkjunni kl. 15.
Þeim sem vilja minnast hans er bent á Minningarsjóð
Hjúkrunarþjónustunnar Karitas, í síma 551-5606 milli
kl. 10 og 11, og á karitas@karitas.is eða að styrkja
Fuglasafnssjóð Sigurgeirs Stefánssonar, minningarkort
fást í Sparisjóði Suður-Þingeyinga í Reykjahlíð.
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

100 ára afmæli feðganna
Friðþjófs Daníels Friðþjófssonar
fd. 29. maí ‘47 og
Friðþjófs Arnars Friðþjófssonar
fd. 10. apríl ’67
verður haldið í Kríunesi þann 1. júní milli kl. 20.00 og 24.00.
Ætting jar og vinir hjartanlega velkomnir.

90 ára afmæli
Á morgun, föstudaginn 1. júní, verður

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

frá Bíldudal níræður.
Í tilefni dagsins tekur Páll á móti
gestum á Grand Hótel Rvk
milli kl. 16 og 19.
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VAR ¹ SÅNUM TÅMA ST¾RSTA SKIP
VERALDAR

VERKFRÆÐISTOFNUN
HÁSKÓLA ÍSLANDS
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VIÈ Å EINU SJËORRUSTU FYRRI HEIMS
STYRJALDARINNAR  SKIP TËKU
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KENNARI

MEISTARADAGUR VERKFRÆÐINNAR
FIMMTUDAGINN 31. MAÍ, KL. 13–18 Í VR-II, HJARÐARHAGA 2–6
DAGSKRÁ:
Sameiginlegur fundur í stofu V-158
13:00 –13:10
13:10 –13:25
13:25 –13:40

Setning: Sigurður Brynjólfsson, forseti Verkfræðideildar
Stefán Sigurðsson, fulltrúi 30 ára verkfræðinga
Rannveig Rist, fulltrúi 20 ára verkfræðinga

14:00–17:00

Meistaravarnir og kynningar á doktors- og meistaraverkefnum

14:00 Aðgerðar-

rannsóknir
(V-158)
Meistaravörn:
Jens Þórðarson
Spálíkön og bestun fyrir
lager endurnýtanlegra
flugvélavarahluta.
Leiðb.: Páll Jensson.

+%..!2) !& ,¥&) /' 3, b-ÁR FINNST

FR¹B¾RT AÈ FORSETINN SKULI BEINA SVONA
J¹KV¾ÈU LJËSI AÈ GRUNNMENNTUN ¹
¥SLANDI m SEGIR %LÅN ' «LAFSDËTTIR SEM
HLAUT ÅSLENSKU MENNTAVERÈLAUNIN Å G¾R
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sleppt. „Mér bauðst starf hjá
fræðslustjóranum í Reykjavík,
Gerði G. Óskarsdóttur og þar var
ég í nokkur ár sem ráðgjafi hennar. Ég hef alltaf haft nóg fyrir
stafni og þess vegna hefur tíminn
liðið svo fljótt og verið skemmtilegur.“
Þegar Elínu er óskað til hamingju með verðlaunin þakkar hún
og segir: „Auðvitað er þetta heiður fyrir mig en líka gott fordæmi
fyrir stéttina. Mér finnst frábært
að forsetinn skuli beina svona jákvæðu ljósi að grunnmenntun á
Íslandi.“
GUN FRETTABLADIDIS

14:45
15:00

Tölvusjón,
gagna- og
áhættugreining
(V-155)

Doktorsverkefni
(V-138)

Meistaravörn:
Davíð Rósenkrans
Hauksson
Stíflugarðar með þéttidúk – Hönnun og
greining með tilliti
til jarðskjálftaáraunar.
Leiðb.: Sigurður Erlingsson
og Atli Gunnar Arnórsson.

Meistaravörn:
Ríkey Huld Magnúsdóttir
Forhitun bílvéla fyrir
ræsingu.
Leiðb.: Halldór Pálsson.

Meistaravörn:
Eiríkur Gíslason
Assessing avalanche
hazard in ski areas with
the SAMOS 2D snow
avalanche model.
Leiðb.: Sigurður Magnús
Garðarsson, HÍ, Tómas
Jóhannesson og Harpa
Grímsdóttir, Veðurstofu.

Doktorsverkefni:
Georges Guigay
Fire Safety Engineering:
Experimental and
numerical study of
under-ventilated fires.

Meistaravörn:
Jónas Ketilsson
Afkastageta háhitasvæða: Reiknilíkan
af Svartsengi.
Leiðb.: Magnús Þór
Jónsson og Halldór
Pálsson.

Meistaravörn:
Sveinbjörn Jónsson
Flóðrakning með
takmörkuðum gögnum.
Leiðbeinendur:
Sigurður Magnús
Garðarsson og
Hrund Ólöf Andradóttir.

Doktorsverkefni:
Fjóla Jóhannesdóttir
Hverjar eru líkurnar
á að þú mjaðmarbrotnir?

Meistaraverkefni:
Hildur Sævarsdóttir
Grákassalíkön og
rekstrarbestun orkunotkunar í flutningaskipi.

Guðbjörg Heiða
Guðmundsdóttir
Áætlanagerð fyrir
hámarkshagnað í íslenska
þorskiðnaðinum.

15:45
16:00

ÍSLENSKA / SIA.IS / HSK 37819 05/07

"ENEDIKT %RLINGS
SON LEIKARI ER 
¹RA

Meistaravörn:
Snjólaug Ólafsdóttir
Hydrogen Sulfide
Concentration in
Reykjavik City due
to Emissions from
Geothermal Power Plants.
Leiðb.: Sigurður Magnús
Garðarsson og Lúðvík
Gústafsson, Umhverfissvið
Reykjavíkurborgar.

Meistaravörn:
Erlingur Brynjúlfsson
Þrívíð endurbygging
á hreyfingu útlima út
frá tvívíðri myndarunu.
Leiðb.: Jón Atli
Benediktsson.

Gísli Herjólfsson,
Hagnýt stýrikerfi
byggð á tímasvörunum
kerfa á lokuðu formi.

Kaffi

Hulda Hallgrímsdóttir,
Leiðarbestun skipa –
lágmörkun kostnaðar.

(!,,$«2! * 2!&.!2 SAGNFR¾ÈINGUR ER
 ¹RA ER Å DAG (ÒN MUN EYÈA AFM¾LIS
DEGINUM ERLENDIS Å SËL OG SUMARYL

2ËBERT -ARSHALL
BLAÈAMAÈUR ER
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Orku- og
umhverfisrannsóknir
(V-156)

Meistaravörn:
Inga Rut Hjaltadóttir
Lárétt stífni staura.
Leib.: Bjarni Bessason
og Jón Skúlason.

AFMÆLI

6IGDÅS -¹SDËTTIR
FYRRV FEGURÈAR
DROTTNING ER  ¹RA

Jarðtækni
og greining
burðarvirkja
(V-157)

Meistaravörn:
Leifur Skúlason Kaldal
Yfirborðsbylgjumælingar
og ysjunarhætta.
Leiðb.: Sigurður
Erlingsson og Bjarni
Bessason
Meistaraverkefni:
Björk Hauksdóttir
Burðarþolsgreining
á steinsteyptum vegg.
Leiðb.: Bjarni Bessason
og Per Golterman.

Ketill Heiðar
Guðmundsson
Hönnun, greining og
bestun á rafsegulvökva
bremsu.

Kaffi
Meistaravörn:
Arnaldur Gylfason
BioSequenceTools – A
string algorithm library
for applications in
molecular biology.
Leiðb.: Guðmundur R.
Jónsson og Daníel Fannar
Guðbjartsson.

Meistaraverkefni:
Joseph Oyeniyi Ajayi
Grouting in Karahnjukar
headrace tunnel with
emphasis on post
grouting.
Leiðb.: Birgir Jónsson,
og Björn A. Harðarson,
Geotek.

17:00–18:00

Léttar veitingar og spjall
www.hi.is

AUGLÝSINGASÍMI
+RISTJ¹N ¶ËRÈAR
SON 3TJ¹NI 3TUÈ
ER  ¹RA

550 5000

 MAÅ  &)--45$!'52

345¨ -),,) 342¥¨! !FM¾LISDAGURINN SEM BREYTTI ÎLLU
2/!,$ 6)¨!2 %96).$33/. +µ3 b%!2,9 4()24)%3m &2!- 9&)2 &%245'3!,$52)..

Um daginn fagnaði ég
þeim áfanga að verða
þrítugur og átti frábæran dag í faðmi
vina og vandamanna.
Það eina sem skyggði á
alla gleðina var hin síendurtekna og fremur
þreytandi
spurning:
„Hvernig er nú að vera
kominn á fertugsaldurinn?“
„Mér hefur bara sjaldan liðið eins
vel,“ var iðulega svarið, enda fann
ég engan sérstakan líkamlegan mun
á mér, þótt mér þætti óneitanlega
skrítin tilhugsunin að vera nefndur
í sömu andrá og „the big four- o.“
Það er nefnilega eitthvað bogið
við að vera ungur maður á þrítugsaldri einn daginn og virðulegur

karl á fertugsaldri þann næsta, og
engu líkara en maður hafi hlaupið
einhvern maraþonáratug á einum
sólarhring til að ná því marki.
Þessi hamagangur er svo sem
alveg dæmigerður fyrir Íslendinga, sem eru alltaf að flýta sér svo
mikið að þeir mega ekki vera að því
að staldra við og njóta örlítið líðandi stundar. Íslenska þjóðin hefur
engan tíma til að lifa lífinu til fullnustu og er að mínu mati á harðaspretti beinustu leið í gröfina.
Fljótræðið endurspeglast einmitt í því hvernig við teljum tugi.
Við tölum um árin frá 1980-89 sem
níunda áratuginn, ólíkt til dæmis
Bretum og Bandaríkjamönnum
sem staldra við og tala um „the
eighties“. Svo ræða þeir ekki um

þrítugs- eða fertugsaldur, heldur
„twenties“ og „thirtes.“ Meira að
segja „early“ og „late twenties“ og
„thirtes“, eftir því hvoru megin við
fimmuna maður stendur.
Þótt ég sé sannur Íslendingur
verð ég að viðurkenna að mér
finnst að við ættum að taka útlendingana okkur til fyrirmyndar í
þessum efnum. Kunningi minn hjá
Íslenskri málstöð benti mér góðfúslega á að það mætti kannski
taka upp þá málvenju að ræða um
snemm- eða síðfertugsaldur um þá
sem eru skriðnir yfir þrítugt. Persónulega finnst mér það ágætis
byrjun, enda ekki verra að endurheimta æskuna sem glataðist á
einum degi. Svo er bara alltaf hægt
að miða við aftari töluna.
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Verk Svavars á uppboðum
Kl. 20.00
Kammerkór Suðurlands fagnar
tíu ára afmæli sínu með tónleikum í Versölum, ráðhúsi Ölfuss.
Einsöng syngur Sigrún Hjálmtýsdóttir, undirleik annast Kári
Þormar en stjórnandi er Hilmar
Örn Agnarsson.

MENNING FRETTABLADIDIS

"¾ÈI STËRU UPPBOÈSHÒSIN 3OTHEBYS OG
#HRISTIES AUGLÕSTU SNEMMA Å VOR UPPBOÈ
SEM HELGUÈ V¾RU MYNDLIST OG LISTMUNUM
FR¹ 3KANDINAVÅU  UPPBOÈI #HRISTIES HINN
 JÒNÅ ER TIL KAUPS STËRT OLÅUM¹LVERK
EFTIR 3VAVAR 'UÈNASON FR¹  -YNDIN
ER ËTITLUÈ OG MERKT AÈ AFTAN EN HÒN ER
X SENTIMETRAR AÈ ST¾RÈ 6ERKIÈ ER
METIÈ ¹   ÖÒSUND KRËNA
&YRR Å ÖESSUM M¹NUÈI VAR TILKYNNT HJ¹
"RUUN 2ASMUSSEN Å +AUPMANNAHÎFN AÈ
HINN  JÒNÅ V¾RU TIL KAUPS ¹ ANNAN TUG
SM¹MYNDA EFTIR 3VAVAR ÒR EIGU 2OBERTS
$AHLMAN *ENSEN ARKITEKTS OG FYRRUM ÒT
G¹FUSTJËRA (ELHESTEN Å $ANMÎRKU
6ERÈ ¹ VERKUM 3VAVARS ER AÈ H¾KKA ¹
NÕ EN ËHUG SLË ¹ KAUPENDUR EFTIR AÈ EFA
SEMDIR KOMU UPP UM FJÎLDA VERKA SEM
BOÈIN VORU ¹ MARKAÈI HÁR OG Å $ANMÎRKU
SEM MÎRG ERU SÎGÈ FÎLSUÈ
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RÅË "JÎRNS 4HORODDSEN HEFUR HLJËÈRITAÈ
ANNAÈ SAFN LAGA Å SAMA ANDA OG 6ORVINDA
SEM ÒT KOMU FYRIR RÒMU ¹RI ¶AR SYNGUR !NDREA
'YLFADËTTIR MEÈ TRÅËINU SAFN ÖEKKTRA LAGA Å LÁTTUM
DJASSÒTSETNINGUM EINS OG Å FYRRA SINNIÈ ,EITA ÖAU
FJËRMENNINGAR VÅÈA Å SÎNGVAHEIMUM EFTIR GLAÈ
LEGUM LÎGUM UM VORKOMU OG VOR Å SINNI OG ERU
ÖAU FLEST VIÈ LJËÈ ÎNDVEGISSK¹LDA 0¹L «LAFSSON
'RÅM 4HOMSEN *ËNAS SÁRA -ATTHÅAS 'RÎNDAL OG
(ANNES (AFSTEIN %RU ÖETTA FLEST ALLT GAMALKUNN
UG LÎG Å NÕJUM OG LÁTTUM BÒNINGI (LJËÈRITUN FËR
FRAM ¹ ÖORRANUM Å HLJËÈVERI HLJËMSVEITARSTJËRANS !UK ÖEIRRA "JÎRNS OG !NDREU
LEIKA ÖEIR *ËN 2AFNSSON BASSALEIKARI OG *ËHANN (JÎRLEIFSSON ¹ DISKNUM SEM 3ENA
GEFUR ÒT

3

MEKKLEYSA DREIFIR HLJËMPLÎTUNNI &NYK MEÈ 3TËRSVEIT 3AMÒELS *ËNS 3AMÒELS
SONAR 4ËNLISTIN ¹ PLÎTUNNI ER ÎLL EFTIR 3AMÒEL EN HANN HLAUT ¹RIÈ  STARFS
LAUN LISTAMANNA TIL AÈ SEMJA TËNLISTARDAGSKR¹ FYRIR STËRSVEIT 4ËNLISTIN VAR FRUMFLUTT
AF 3TËRSVEIT 2EYKJAVÅKUR ¹ TËNLEIKUM  FEBRÒAR  4ITILL PLÎTUNNAR VÅSAR TIL ÖESS
ÅSLENSKA ORÈS SEM KEMST N¾ST ENSKA ORÈINU bFUNKm 0LATAN VAR HLJËÈRITUÈ Å HLJËÈ
VERINU (EITA POTTINUM Å MARS OG APRÅL AF 'UNNARI
%RNI 4YNES EN ¹TJ¹N BL¹SARAR OG AÈRIR HLJËÈF¾RALEIK
ARAR KOMA FRAM ¹ PLÎTUNNI 3AMÒEL HEFUR STARFAÈ
MEÈ 3TËRSVEIT 2EYKJAVÅKUR SEM B¹SÒNULEIKARI ÒT
SETJARI OG 3TJËRNANDI (AUSTIÈ  KOM KOM ÒT
HLJËMPLATAN b-AJONES *ËLn MEÈ 3TËRSVEIT 2EYKJA
VÅKUR OG "OGOMIL &ONT EN 3AMÒEL ÒTSETTI MEIRI
HLUTAN PLÎTUNAR ¹SAMT ÖVÅ AÈ STJËRNA SVEITINNI ¶¹
STJËRNAÈI 3AMÒEL 3TËRSVEIT 2EYKJAVÅKUR VIÈ AFHEND
INGU ¥SLENSKU TËNLISTARVERÈLAUNANNA Å JANÒAR 
¹SAMT ÖVÅ AÈ ÒTSETJA FYRIR 3TËRSVEITINA

Í nafni málarans Matisse
Myndlistartvíæringa er ekki
eingöngu að finna í Feneyjum.
Guðlaug Dröfn Gunnarsdóttir
myndlistarmaður, sem leggur
stund á meistaranám við listaháskólann Villa Arson í Frakklandi, tekur nú þátt í tvíæringnum Nouvelle Biennale í Nice í
Frakklandi.
Tvíæringnum var komið á
laggirnar árið 1967 af listamönnunum Henri Matisse og Pierre
Bonnard. Guðlaug Dröfn komst
í úrslit í keppni sem kennd er
við málarann Matisse en þátttakendur voru rúmlega fimmtíu málarar sem koma frá eða
vinna í suðausturhluta Frakk-
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lands. Tvíæringurinn stendur
til 10. júní.
KHH

¥ UNDIRBÒNINGI ER STËRBËK UM FERIL 3VAV
ARS Å RITRÎÈ SEM ÖEGAR GEYMIR STËRT OG
MIKILV¾GT RIT UM +JARVAL OG -IKINES 3ÕN
ING ,ISTASAFNS ¥SLANDS Å SAMVINNU VIÈ NOR
R¾N SÎFN ¹ VERKUM #O"R! M¹LARANNA
SÕNIR AÈ MIKILV¾GT ER AÈ HAFIN VERÈI VINNA
VIÈ ÅTARLEGA SKR¹NINGU ¹ VERKUM 3VAVARS
'UÈNASONAR EINS OG TÅÈKAST UM ST¾RRI
M¹LARA
5PPBOÈIÈ HJ¹ #HRISTIES ER SEM FYRR
SEGIR HINN  JÒNÅ OG ER AÈGENGILEGT ¹ VEF
FYRIR Ö¹ SEM ¹HUGA HAFA ¹ M¹LVERKINU FR¹
 SEM MUN VERA GJÎF LISTAMANNSINS
TIL FORELDRA FYRRUM EIGENDA EN ÖAÈ ERU AF
PBB
KOMENDUR HANS SEM VILJA SELJA
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+ONUNGSKOMU  MINNST
Í sumar verða hundrað ár
liðin frá því að Friðrik áttundi konungur sótti Íslendinga heim en af því tilefni
verður opnuð sýning í Þjóðarbókhlöðunni í dag.
Þar er á veggspjöldum rakin drögin að heimsókninni, ferðalag konungs um landið og margvíslegur
viðbúnaður sem þjóðin hafði uppi
vegna heimsóknarinnar, þar eru
til sýnis ýmsir gripir frá þessum tíma sem mönnum okkar tíðar
kann að þykja lítt minnisverðir en
voru með skýrum hætti, ef betur
er að gáð, mikilsverðir fyrir íslenska samfélagsþróun, sjálfstæði
í orði og borði.
Benedikta prinsessa, barnabarn Friðriks Kristjánssonar,
kom hingað fyrir fáum dögum og
leit til með undirbúningi sýningarinnar. Heimsóknir einstaklinga
úr dönsku konungsfjölskyldunni
voru á fyrri helmingi síðustu aldar
miklu tíðari en síðar varð. Bæði
hafði Friðrik níundi, faðir Margrétar Þórhildar, á yngri árum hér
oft viðdvöl sem liðsmaður á eftirlitsskipum konungs og eins sóttu
foreldrar hans hingað í veiði. Sókn
þessa fólks hingað norður byggði
ekki síst á þeim viðtökum sem
Friðrik áttundi og Kristján níundi
fengu hér 1874 og 1907 sem voru
konunglegar.

6EG FYRIR KËNG
Erfitt er nútímamönnum að gera
sér í hugarlund hvernig hingaðkoma konungs 1907 var. Gríðarlegt tilstand var: stór hluti af fjárlögum þessa árs var lagður í vegagerð um Suðurland en til stóð að
konungur færi þar um í vagnalest.
Var vögnum safnað af öllu landinu til að flytja föruneyti konungs.
Þegar til kom vildi Friðrik sitja
hest og fór því föruneyti hans ríðandi að mestu. Hingað kom í sveit
konungs mikill fjöldi danskra
blaðamanna og fyrirmenna úr
dönsku opinberu lífi. Alþingi bauð
hingað 30 dönskum þingmönnum
og endurgalt þar með heimboð íslenskra þingmanna frá árinu áður
en þá fóru 35 af 40 alþingismönnum til Hafnar í heimsókn.
&RÅTT FÎRUNEYTI
Hingað til lands kom konungur
með föruneyti á þremur skipum.
Var lagt upp frá Tollbúðinni
hinn 21. júlí og var mikill mannfjöldi við strandlengjuna til að
kveðja konung, þúsundir manna
segja
samtímaheimildir.
Var
sægur skipa sem fylgdi skipunum
þremur, Birma, Atlanta og Geysi,
á leið. Fyrri skipin voru fengin að
láni frá Austur-Asíufélaginu, því
aldna félagi sem hafði um aldaskeið einokun á viðskiptum Dana
við Asíulönd. Birma var þeirra
stærst, 5.000 smálestir að stærð.
Tvö hundruð manns voru um borð,
tuttugu þjónar, hljómsveitarmenn,
kokkar auk gestanna og áhafnar.
&¾REYJASTOPP
Fyrsti áfangi ferðarinnar voru
Færeyjar og þangað kom konungsflotinn 24. júní. Reru heimamenn
tugum báta undir flöggum til móts
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AÈ MORGNI  JÒLÅ

við flotann. Dvaldi konungur með
fylgdarliði sínu í Færeyjum í þrjá
sólarhringa, fór víða um eyjarnar, skoðaði atvinnulíf og híbýli
manna. Lagt var upp til Íslands að
morgni 27. júlí. Sóttist ferðin það
vel að skip konungs máttu liggja
heilan dag undan Akranesi til að
ná réttum komudegi til Reykjavíkur.

¥SLENSKIR OG DANSKIR F¹NAR
Íbúar Reykjavíkur voru um tíu
þúsund sumarið 1907. Þar var uppi
fótur og fit hinn 29. júlí: menn
voru þegar teknir að flagga og
mátti víða sjá hvítbláinn við hún
innan um Dannebrog. Konungur
skyldi gista í húsi Lærða skólans,
en gestum var víða komið niður: á
Hótel Reykjavík og Hótel Íslandi.
Móttökunefnd hafði aðsetur í Iðnaðarmannahúsinu. Skipað hafði
verið við lægi undan landi en svo
stór skip sem voru í fylgd konungs
voru fátíð hér og engin höfn enn
í bænum. Skyldi konungur stíga
á land að morgni 30. júlí kl. 10 og
skyldi bátur hans leggja að gömlu
steinbryggjunni.
bc RÅKI YÈARm
Þann dag voru allir í bænum í
sparifötunum og komnir niður
í Pósthússtræti þar sem nú er
Tryggvagata að hylla konung. Erlend fyrirmenni og innlend í einkennisbúningum, karlar í jakkafötum og sumir á fornklæðum,
konur á skautbúningum, upphlut og dönskum búningum, börnin þvegin og snyrt og stóðu hvítklæddar ungmeyjar í röð sitthvorum megin við gönguleið konungs:
pláss var tekið frá fyrir fimmtíu
innlenda og erlenda ljósmyndara.
Er skipafloti konungs seig inn
sundin var skotið úr fallbyssum
af frönsku herskipi er hér lág við
festar. Hannes Hafstein hélt þegar
til skips konungs og stundvíslega
kl. 10 lagðist konungsbáturinn að
steinbryggjunni, þeir konungur
og Hannes stigu á land og Hannes bauð kóng sinn velkominn með
handabandi: „Velkominn til þessa
hluta ríkis yðar, herra konungur!“
!LMENN HRIFNING
Hér á landi dvaldi konungur ásamt
fylgdarliði til 15. ágúst. Hann fór
um Suðurland ríðandi, sigldi síðan
flota sínum vestur fyrir land, tók
land á Ísafirði, fór síðan norður
fyrir og kom við á Akureyri og loks

austur um með lokaáfanga á Seyðisfirði. Hvarvetna sem Friðrik áttundi fór kom hann fram við háa og
lága sem jafningja sína, gaf sig að
múgamönnum rétt sem embættismönnum. Hann var forvitinn um
hagi fólks, alúðlegur og alþýðlegur. Víst er að móttökur þær sem
hann fékk hér á landi hafa hlýjað honum um hjartarætur. Samtímaheimildir danskar eru fullar
af hrifningu, geðshræringum, yfir
viðtökum. Enda fór svo að konungur hreyfði í för sinni sjálfstæðismálum þjóðarinnar, nánast í blóra
við ráðherra sína.

4RÒ ¹ SJ¹LFA SIG
En hann gaf íslenskum almenningi annað sjálfstæði ekki minna
að virði: hann veitti þeim tækifæri
í samtakamætti að skarta öllu sínu
með þeim árangri að þeir fengu
hrós fyrir og gátu verið stoltir af:
bara konungsvegurinn austur var
gríðarstórt afrek og synd að hann
skuli ekki betur varðveittur og
nýttur.
Margt af viðbúnaði hér var með
séríslenskum hætti: til fundar við
konung riðu bændur í Eyjafirði hópreið til Akureyrar og sátu einungis hvíta hesta. Er margt í lýsingum
gestanna með sérstökum sakleysisbrag. Því heimsókn konungs var
ekki síður landkynning sem beindist einkum gagnvart Dönum sjálfum og hefur vafalítið átt sinn þátt
í hinni djúpstæðu lotningu sem
hefur um langan aldur ríkt í Danmörku fyrir Íslandi, sögu og náttúru. Því er konungsheimsóknin
björt minning þeim sem vilja rifja
hana upp nú hundrað árum síðar.
Sýningin í Þjóðarbókhlöðu verður opnuð í dag af forseta Íslands
og verður opin til 1. september.
Landsbókasafn nýtur góðs af því
en Þjóðminjasafn Íslands, Ljósmyndasafn Reykjavíkur, Þjóðskjalasafn Íslands, Seðlabanki Íslands og Vegagerðin hafa lánað
ljósmyndir og muni. Einnig eru
munir á sýningunni sem eru í
einkaeign. Þau sem hafa komið
að undirbúningi sýningarinnar
eru Auður Styrkársdóttir, Helgi
Braga, Jökull Sævarsson og Mark
Cohagen. Hönnuður sýningarspjalda er Ólafur J. Engilbertsson, en sýningarstjóri er Emilía
Sigmarsdóttir. Sýningin er styrkt
af forsætisráðuneytinu og Danskíslenska viðskiptaráðinu.
PBB FRETTABLADIDIS
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ÕJASTA BËK VERÈLAUNAHÎFUND
ARINS SLAUGAR *ËNSDËTTUR BER
HEITIÈ ¡G VIL FISK ¥ BËKINNI SEGIR FR¹ LÅT
ILLI STELPU SEM
VEIT HVAÈ HÒN
VILL (ÒN VILL
FISK %N ÖAÈ ER
SAMA HVAÈ HÒN
SEGIR FORELDR
UM SÅNUM ÖAÈ
OFT ALDREI SKILJA
ÖEIR HVAÈ HÒN
¹ VIÈ -AMM
AN OG PABBINN ERU ÎLL AF VILJA GERÈ OG
F¾RA STELPUNNI SINNI ÕMISLEGT TENGT
FISKUM p FISKABANGSA FISKABÒNING OG
PÒSLUSPIL MEÈ FISKI p EN ALLTAF EITTHVAÈ
ALLT ANNAÈ AÈ BORÈA UM KVÎLDIÈ ¶ANG
AÈ TIL 5NNUR BYRSTIR SIGc ¡G VIL FISK ER
SKONDIN OG SKEMMTILEG BËK TIL AÈ LESA
UPPH¹TT FYRIR YNGSTU FISK¾TURNAR (ÒN
KEMUR ÒT SKÎMMU FYRIR SJËMANNA
DAGINN OG H¾GT VERÈUR AÈ F¹ BARM
MERKI MEÈ HENNI Å BËKAVERSLUNUM
MEÈAN BIRGÈIR ENDAST SLAUG HLAUT
VIÈURKENNINGU "ARNABËKAR¹ÈSINS ¥S
LANDSDEILDAR )""9 ¹RIÈ  6ESTNOR
R¾NU BARNABËKAVERÈLAUNIN ¹SAMT
!NDRA 3N¾ -AGNASYNI FYRIR 3ÎGUNA
AF BL¹A HNETTINUM OG VAR TILNEFND ¹
HEIÈURSLISTA )""9 SAMTAKANNA FYRIR BËK
SÅNA %GGIÈ (ÒN HLAUT EINNIG ÅSLENSKU
MYNDSKREYTIVERÈLAUNIN $IMMALIMM
TVÎ ¹R Å RÎÈ FYRIR B¾KURNAR .EI SAGÈI
LITLA SKRÅMSLIÈ OG 'OTT KVÎLD &YRIR Ö¹
SÅÈASTNEFNDU HLAUT HÒN TILNEFNINGU
TIL .ORR¾NU BARNABËKAVERÈLAUNANNA
OG "ARNABËKAVERÈLAUN MENNTAR¹ÈS
2EYKJAVÅKUR OG HLOTNAÈIST HENNI SÒ
VEGTYLLA ANNAÈ ¹RIÈ Å RÎÈ FYRIR BËKINA
3TËR SKRÅMSLI GR¹TA EKKI
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,EIKIÈ ÎFGANNA ¹ MILLI
Sinfóníuhljómsveit Íslands
slær botninn í Sjostakovitsjmaraþon sitt á tónleikum
í kvöld og frumflytur nýtt
verk eftir Þórð Magnússon.
Fyrir fimm árum ýtti aðalhljómsveitarstjórinn Rumon Gamba
því metnaðarfulla verkefni úr
vör að sveitin flytti allar sinfóníur rússneska tónskáldsins Dímítríj Sjostakovitsj. Sjostakovitsj
var einn mesti meistari sinfóníska
formsins á 20. öld og fimmtán sinfóníur hans eru magnaður vitnisburður um hina viðsjárverðu
tíma sem hann lifði. Þær eru verk
mikilla öfga og innihalda ólgandi
ástríður, hugrekki, trega og sorg.
Vert er að benda á fyrir þá sem
vilja endurnýja kynnin af verkunum að Sjostakovitsj-röðin verður
á dagskrá Rásar 1 á þriðjudagskvöldum í sumar og mun Árni
Heimir Ingólfsson tónlistarfræðingur kynna sinfóníurnar í tali og
tónum.
Á tónleikunum verður einnig
flutt nýtt verk eftir Þórð Magnússon sem ber heitið „Það mótlæti
þankinn ber“ og er þriðja verk
Þórðar sem flutt er af Sinfóníuhljómsveit Íslands.
„Þetta er svokölluð lagboðavísa en þegar rímnamenn voru að
leggja á minni laglínur sem þeir
notuðu settu þeir inn einn einfaldan texta sem var auðvelt að muna
til að auðvelda sér að muna hvaða
laglína átti við hvaða ljóð,“ útskýrir Þórður. Þessi lagstúfur sem
upphaflega var aðeins tvær nótur
er nú orðinn að liðlega tuttugu
mínútna tónverki. Þórður segir
verkið í rökréttu framhaldi af
síðasta verki sem hann samdi en
hugmyndina sótti hann í gnægtarbrunn þess sem á tyllidögum er
oft kennt við menningararf. „Ég
fékk það áhugaverða verkefni að
skrifa niður rímnalög eftir upptökum í tengslum við bók sem
heitir Silfurplötur Iðunnar. Þar
í rauninni kviknaði áhugi minn á
þessum gömlu íslensku kvæðum,“
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segir Þórður og segir að síðan hafi
öll sín verk verið töluvert lituð af
þessum arfi. „Ég sæki heilmikið
í þetta, maður fær svona tengingu – að vera klassískt tónskáld
á Íslandi er í raun pínulítið fáránlegt, hér er engin hefð en þarna er
maður kominn með tengingu við
land og þjóð.“
Tónleikarnir verða að sönnu fjölbreyttir því rúsínan í pylsuenda
kvöldsins er flutningur breska
bass-barítónsöngvarans Sir Donald McIntyre á „Kveðju Óðins“,
aríu úr Valkyrjunum eftir Ri-

chard Wagner. Sir Donald McIntyre verður að teljast einn helsti
bass-barítónsöngvari sinnar kynslóðar. Rumon Gamba stjórnar en
tónleikarnir hefjast sem fyrr kl.
19.30
Klukkustund fyrir tónleikana
verður aðalfundur Vinafélags Sinfóníuhljómsveitar Íslands haldinn
á Hótel Sögu. Strax að fundinum
loknum mun Karólína Eiríksdóttir
tónskáld kynna efnisskrá kvöldsins fyrir gestum. Allir eru velkomnir á fundinn.

Innréttingarnar lifna við

„ÞAÐ ELSKA ALLAR KONUR HEIMSFRÆGA MENN“
GRETTIR

Formleg opnun á starfsemi í nýendurbyggðu Húsi Innréttinganna
og viðbyggingu í Aðalstræti 10
verður kl. 17 í dag en í gamla húsinu á neðri hæðinni verður Reykjavíkurborg með sýningu í Fógetastofum.
Þar verður í sumar sýning á
vegum Minjasafns Reykjavíkur um
upphaf byggðar við Aðalstræti og í
Grjótaþorpi. Til sýnis eru líkön og
ljósmyndir frá Reykjavík þar sem
sjá má hvernig byggð í Reykjavík
þróaðist fyrstu hundrað árin eftir
stofnun kaupstaðarins árið 1786.
Upphaf þéttbýlis í Reykjavík má
rekja til Innréttinganna og húsið
Aðalstræti 10 stendur eitt eftir af
þeim húsum sem reist voru fyrir
verksmiðjurnar.
Á efri hæðinni er starfsemi
Handverks og hönnunar en markmið þess félagsskapar er að stuðla
að eflingu handverks, hönnunar og
listiðnaðar og auka gæðavitund á
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&IMMTUDAGUR
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F  +ËR &ÁLAGS ELDRI BORGARA
HELDUR Å SÎNGFERÈALAG NORÈUR Å LAND
OG HEIMS¾KIR ÖAR SYSTURKËRA SÅNA
¥ DAG VERÈA SAMEIGINLEGIR TËNLEIKAR
Å "LÎNDËSKIRKJU Å (ÒNAÖINGI
3TJËRNANDI ER +ATRÅN 0JETURSDËTTIR
EN MEÈLEIKARI ER !RNHILDUR
6ALGARÈSDËTTIR

Miðasala 568 8000
www.borgarleikhús.is
grettir.blog. is
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F  4ANGËVEISLA ¹ .ASA
(LJËMSVEIT &ERNANDEZ &IERRO LEIKUR
FYRIR DANSI EN ÖAR ERU ¹ FERÈINNI ÖRETT
¹N EITURSNJALLIR LISTAMENN SEM HAFA

6%2+ 3)'2¥¨!2 '²343$«4452 3ÕN
INGARAÈSTAÈA OG VERSLUN VERÈUR OPNUÈ Å
!ÈALSTR¾TI  Å DAG

þessu sviði. Einnig að auka skilning
almennt á menningarlegu, listrænu
og hagnýtu gildi handverks, hönnunar og listiðnaðar með fjölbreyttri
HLOTIÈ LOF OG PRÅS UM ALLAR JARÈIR FYRIR
FR¹B¾RA SPILAMENNSKU 3J¹ N¹NAR ¹
WWWTANGOIS
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F  .Ò FER HVER AÈ VERÈA SÅÈ
ASTUR AÈ SJ¹ SÕNINGU ¹ VERKUM
&REYJU ®NUNDARDËTTUR Å ,ISTASAL
-OSFELLSB¾JAR 3ÕNINGIN BER HEITIÈ
%IGINLEIKAR OG ÖAR TEKST LISTAMAÈUR
INN ¹ VIÈ VATNIÈ Å SÅNUM UMBREYTING
UM OG ËV¾NTU MYNDUM &ERLIÈ ER
ÖVÅ NOKKURS KONAR %IGINLEIKA LEIKUR
3ÕNINGINGUNNI LÕKUR ¹ LAUGARDAG

F  (¹DEGISSTEFNUMËT VIÈ
HÎNNUÈ ¹ SÕNINGUNNI -AGMA 
+VIKA (RAFNKELL "IRGISSON HÎNN
UÈUR OG FORMAÈUR 3AMTAKA HÎNNUÈA
p &ORM ¥SLAND ER EINN ÖEIRRA RÒMLEGA
¹TTATÅU HÎNNUÈA SEM EIGA VERK ¹
SÕNINGUNNI

N N 3¥¨5345 &/26®¨

kynningarstarfsemi. Á efri hæðinni
er einnig lítill sýningarsalur sem
kallaður er „Á skörinni“.
Þar mun Sigríður Ágústsdóttir
leirlistakona opna sýningu á handmótuðum og reykbrenndum vösum.
Sigríður býr á Akureyri en lærði
bæði í Englandi og Frakklandi. Hún
hefur haldið fjölda einkasýninga
og tekið þátt í mörgum samsýningum. Sýningin „Á skörinni“ er opin á
skrifstofutíma til 28. júní.
Í glæsilegu bakhúsi sem er á
tveimur hæðum er rekin verslunin
Kraum – icelandic design. Hópur
hönnuða og fjárfesta tók höndum
saman og stofnaði þetta fyrirtæki.
Í versluninni verður seldur fatnaður, skartgripir og margs konar
nytjavörur frá yfir sjötíu íslenskum hönnuðum.
Á efri hæð bakhússins verða í
framtíðinni fjölbreyttar innlendar
og erlendar hönnunarsýningar.
- KHH

F  3TIKAÈ UPP
3KËLAVÎRÈUSTÅGINN GÒST
"JARNASON SÕNIR DÒKRISTUR BLEK
MYNDIR ¹ STRIGA OG SKISSUR Å
!RT )CELAND 3KËLAVÎRÈUSTÅG A
3ÕNINGUNNI LÕKUR Å DAG 'ALLERÅIÈ
BÕÈUR GESTUM OG GANGANDI AÈ LÅTA VIÈ
¹ 3KËLAVÎRÈUSTÅGNUM FR¹ KL 
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F  ¥ TILEFNI GILDISTÎKU NÕJU REYK
INGALAGANNA STENDUR 3TÁTTARFÁLAG
UNGSK¹LDA 353 FYRIR SÅÈASTA REYK
METTAÈA LJËÈAKVÎLDI ¥SLANDSSÎGUNNAR
Å 3TÒDENTAKJALLARANUM &RAM KOMA
SK¹LDIN !RNGRÅMUR 6ÅDALÅN (ILDUR
,ILLIENDAHL *ËN ®RN ,OÈMFJÎRÈ
+¹RI 0¹LL «SKARSSON +RISTIN 3VAVA
4ËMASDËTTIR 3TEINAR "RAGI OG
5RÈUR 3N¾DAL
5PPLÕSINGAR UM VIÈBURÈI OG SÕNINGAR
SENDIST ¹ HVAR FRETTABLADIDIS EKKI
SÅÈAR EN SËLARHRING FYRIR BIRTINGU
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Marilyn Monroe verður alltaf mesta stjarnan

 '/44 ',0
"LADES OF 'LORY *ON (EDER OG 7ILL &ERRELL KITLA HL¹TUR
TAUGARNAR !NNAÈ EN BLESSAÈIR SJËR¾NINGJARNIR
$AS ,EBEN DER !NDEREN &R¹B¾R ÖÕSK KVIKMYND ÖEGAR
HLERANIR VORU DAGLEGT BRAUÈ FËLKS FYRIR AUSTAN "ERLÅNAR
MÒR

BIO FRETTABLADIDIS

(VAÈA MYND S¹STU SÅÈAST Å BÅË ¡G S¹
S¾NSKA MYND SEM HEITIR &ARVEL &ALKENBERG
-YNDIN VAR FR¹B¾R FYNDIN TREGAFULL ËVENJU
LEG OG SÎNN
(VAÈA MYND S¹STU SÅÈAST ¹ MYNDBANDI
$IRTY $ANCING ¡G OG UNGLINGSDËTTIR
MÅN L¹GUM YFIR HENNI Å G¾R OG ANDVÎRPUÈUM
¶VÅLÅK SNILLD
(VAÈA KVIKMYND HEFUR HAFT MEST ¹HRIF ¹
ÖIG ¶¾R ERU SVO MARGAR MYNDIRNAR SEM HAFA
HAFT ¹HRIF ¹ MIG p ¹ MISMUNANDI H¹TT ¶R¹È
BEIN ¹HRIF VORU ÖË EF TIL VILL MEST AF KVIKMYND
INNI 4HE )NSIDER EN ÁG VARÈ SVO REIÈ ÒT Å TËB
AKSFRAMLEIÈENDUR EFTIR AÈ HAFA SÁÈ HANA AÈ
ÁG H¾TTI AÈ REYKJA
(EFUR ÖÒ GR¹TIÈ Å BÅË *¹ SVO SANNARLEGA %FTIR
MINNILEGASTA GR¹TSTUND MÅN Å BÅË VAR ÖEGAR ÁG
S¹ #INEMA 0ARADISO NOKKRUM DÎGUM EFTIR AÈ
ÁG KOM HEIM AF F¾ÈINGARDEILDINNI

Sannur sigurvegari
Heimildarkvikmynd
Þorsteins
Jónssonar um Ástþór Skúlason
verður sýnd í Háskólabíói á morgun klukkan sex. Myndin hefur
vakið mikla athygli og var meðal
annars sýnd á heimildarmyndahátíðinni Skjaldborg sem fram fór
um helgina.
Myndin lýsir lífsbaráttu Ástþórs sem hefur alltaf dreymt um
að verða bóndi. Á málinu er þó
einn hængur því Ástþór er lamaður fyrir neðan mitti og fer ferða
sinna í hjólastól. Skynsemin segði
flestum að flytjast á mölina, fá sér
íbúð í blokk og vinnu fyrir framan tölvuskjá. Sveitin heldur hins
vegar sterkt í hann og Ástþór
leggur ekki árar í bát. Þótt valið

(VER ER VERSTA KVIKMYND SEM ÖÒ HEFUR
SÁÈ ¡G PASSA MIG ¹ AÈ GLEYMA VONDUM KVIK
MYNDUM EINS FLJËTT OG H¾GT ER EN SÒ VERSTA
SEM ÁG HEF NÕLEGA SÁÈ OG HEF EKKI ENN
N¹È AÈ GLEYMA VAR 6ACATION p OJ BARA
%F ÖÒ FENGIR AÈ VELJA ÖÁR KVIKMYND TIL
AÈ LEIKA Å HVERNIG V¾RI SÎGUÖR¹ÈUR
INN HVER V¾RI LEIKSTJËRI OG HVER
MYNDI LEIKA ¹ MËTI ÖÁR ¡G
MYNDI AÈ SJ¹LFSÎGÈU VELJA
RËMANTÅSKA GAMANMYND AF
BESTU SORT .ORA %PHRON
SKRIFAR HANDRIT 2ICHARD
#URTIS LEIKSTÕRIR OG ¹
MËTI MÁR LÁKI #OLIN
&IRTH OG KANNSKI
%MMA 4HOMPSON
LÅKA p SEM SYSTIR
MÅN

(EIÈURSMAÈUR KVEÈUR
Paul Newman tilkynnti fyrr
í þessum mánuði að hann
væri hættur að leika. Þar
með er einum merkasta
kafla í sögu Hollywood
lokið.

34¶«2 'EFST EKKI UPP OG HYGGST EKKI
LEGGJA ¹RAR Å B¹T ÖR¹TT FYRIR AÈ VERA LAM
AÈUR FYRIR NEÈAN MITTI

þýði óyfirstíganlegar hindranir
ætlar hann að gera það sem nauðsynlegt er til að geta búið á sinni
jörð og rækja þau störf sem þar er
að sinna.

Heimsendir í nánd
Kvikmyndin 28 weeks later var
frumsýnd í Háskólabíói, Regnboganum og Borgarbíói Akureyri í
gær en hún er sjálfstætt framhald
hryllingsmyndarinnar 28 Days
Later. Með aðalhlutverkið fara
þau Robert Carlyle og Catherine
McCormack en leikstjóri er hinn
spænski Juan Carlos Fresnadillo.
28 Weeks Later tekur upp þráðinn sex mánuðum eftir að vírusinn
skæði hafði nánast lagt England í
rúst. Íbúarnir taka gleði sína á ný
en vísindamenn virðast hafa vanmetið styrk vírussins og hann fer
að láta á sér kræla á ný í London
en með enn öflugri hætti. Íbúarnir

5PP¹HALDS ÅSLENSKA PERSËNAN «LI
"ÅTILL SEM "ALTASAR +ORM¹KUR LÁK Å
%NGLUM ALHEIMSINS
-ESTA KVIKMYNDASTJARNA ALLRA
TÅMA -ARILYN -ONROE AÈ EILÅFU
-ESTA HETJA HVÅTA TJALDSINS
¶AÈ ER FREISTANDI AÈ NEFNA "OND
EN SVO ERU AÈRAR HVUNNDAGSLEGRI
OG L¹GVAXNARI HETJUR EINS OG &RODO
"AGGINS SEM BJARGAR LÅKA HEIM
INUM OG PERSËNUR SEM HETJU
LEGA FËRNA ÎLLU FYRIR ¹STINA
EINS OG "ESS Å "REAKING THE
7AVES
-ESTI SKÒRKURINN "ISKUPINN Å
&ANNY OG !LEXANDER VAR HR¾ÈI
LEGA VONDUR MAÈUR OG Ö¹ VAR
HANN &RANK "OOTH Å "LUE 6ELVET
EKKERT HUGGULEGUR HELDUR

4

 &,«44! 2OBERT #ARLYLE ÖARF AÈ KLJ¹ST
VIÈ UPPVAKNINGA OG HERMENN Å 
7EEKS ,ATER

þurfa því aftur að kljást við uppvakninga.

Newman hafði gefið það út fyrir
um ári síðan að hann hygðist hætta
afskiptum af kvikmyndaleik þegar
hann næði 82 ára aldri. Hinn 25.
maí rann sú stund upp. Newman
hafði tekið sína ákvörðun. Sagðist ekki lengur geta sinnt sínu
starfi eftir bestu getu. „Ég er orðinn gleyminn og það er ekki gott í
þessu starfi,“ sagði leikarinn.

%INSTAKUR FERILL
Þegar ungir leikarar í Hollywood
eru beðnir um að segja hver sé
þeirra helsti áhrifavaldur nefna
flestir Paul Newman. Og það eitt
og sér kemur fáum á óvart. Fáir
leikarar hafa notið jafn mikillar
velgengni á ferli sínum. Níu Óskarsverðlaunatilnefningar
segja
sína sögu þótt Newman hafi aðeins
einu sinni farið heim með styttuna
góðu, fyrir The Color Of Money.
Paul Newman fæddist í Cleveland árið 1925. Foreldrar hans ráku
íþróttavöruverslun í smábænum
Shaker Heights og Newman stóð á
bak við búðarborðið á sínum yngri
árum. „Ég fór ekki að leika vegna
einhverrar innri ástríðu. Ég fór að
leika til að sleppa við íþróttavöruverslunina,“ sagði Newman eitt
sinn. Hann gekk síðan í herinn og
þjónaði landi sínu í seinni heimsstyrjöldinni og reyndi að brjótast
til frama sem orrustuflugmaður en
var hafnað sökum litblindu sinnar.
Eftir að ferillinn innan hersins
brotlenti sótti Newman um í leiklistardeild Yale-háskólans og lærði
fræði sín hjá Lee Strasberg í New
York. Þegar námi lauk vildi Newman ekki dveljast of lengi í Stóra
eplinu og eftir nokkrar sýningar
á Broadway lá leið hans til Hollywood. „Hérna er enginn friður til
að læra,“ lét Newman hafa eftir
sér um New York.
Leikarinn vakti strax mikla athygli fyrir þokkafullt útlit og hefði
eflaust getað rakað inn háum upphæðum fyrir hlutverk hjartaknúsara sem voru á hverju strái á sjötta
áratugnum. En Newman neitaði
öllum slíkum handritum og reyndi
frekar að komast í góðar kvikmyndir sem þó skiluðu ekki jafn
miklu í kassann. Þegar á hólminn
var komið reyndist Newman enda
einn örfárra leikara sem lifðu af
miklar kynslóðabreytingar í byrjun sjöunda áratugsins.
+APPAKSTURSHETJA OG PËLITÅKUS
Þótt Newman hafi verið mörgum
kvikmyndaleikurum
fyrirmynd
hvað leikinn varðar er það ekki
síst líf leikarans utan sviðsljóssins
sem hefur aflað honum virðingar
meðal samstarfsfélaga sinna. Newman hefur verið kvæntur leikkonunni Joanne Woodward í hartnær
hálfa öld, sem þykir einstakur líftími hjónabands í Hollywood. Þau
kynntust í gegnum sameiginlegan
kunningja og unnu náið á Broadway um miðjan sjötta áratuginn.
Newman var þá reyndar kvæntur

#!33)$9 %ITT FR¾GASTA HLUTVERK 0AULS .EWMAN OG Ö¹ EKKI SÅST REIÈHJËLAATRIÈIÈ GËÈ

KUNNA

Jackie Witte en fór fram á skilnað
eftir að hann kynntist Woodward.
Þau giftu sig síðan árið 1958 í Las
Vegas. Þegar Newman var spurður af hverju hann hefði aldrei látið
heillast af glamúrlífinu og stóðlífi kvikmyndaborgarinnar svaraði leikarinn: „Af hverju að fá sér
hamborgara þegar þú átt nautasteik heima hjá þér?“
Newman og Woodward búa
fjarri skarkala Hollywood á sveitabýli sínu í Connecticut og hafa að
mestu leyti einbeitt sér að góðgerðarmálum hin síðari ár. Newman stofnaði meðal annars matvælafyrirtækið Newman‘s Own
sem flestir Íslendingar ættu að

.%7-!. /' 7//$7!2$ (AFA VERIÈ

GIFT Å FIMMTÅU ¹R SEM ÖYKIR EINSTAKT Å
(OLLYWOOD ¶AU HAFA SINNT GËÈGERÈAR
M¹LUM AF MIKLUM KRAFTI OG REKA MEÈAL
ANNARS MATV¾LAFYRIRT¾KIÈ .EWMANkS
/WN
&2¡44!",!¨)¨'%449 )-!'%3

þekkja en allur ágóði af sölu þeirrar vöru rennur til styrktar langveikum börnum. Hafði fyrirtækið gefið yfir tvö hundruð milljónir dollara í maí árið 2007. Auk
þess reka Newman og Woodward
sumarbúðir fyrir langveik börn og
meðferðarheimili fyrir eiturlyfjasjúklinga en sonur Newmans af
fyrra hjónabandi, Scott, lést sökum
ofneyslu árið 1978.
Þrátt fyrir að Newman hafi að
mestu leyti einbeitt sér að leik í
kvikmyndum liggur ástríða hans
annars staðar. Newman er forfallinn fíkill í hvers kyns akstursíþróttir og hefur keppt með ágætis árangri í kappakstri. Þegar aðrir
leikarar vilja fá kokka, líkamsræktarþjálfara eða hárgreiðslufólk á tökustað hefur Newman
krafist þess að geta stigið á bensíngjöfina á milli taka.
Newman hefur verið mjög
pólitískt virkur, unnið mikið með
Demókrataflokknum og barðist
hatrammlega gegn stefnu Nixons
forseta. Enda fór það svo að nafn
Newmans var á óvinalista Nixons
þegar hann var gerður upptækur
eftir að Watergate-hneykslið komst
í hámæli.
Þegar
kvikmyndatímaritið
Empire bað lesendur sína fyrir
nokkrum árum um að velja fjóra
guði í kvikmyndageiranum sem
enn væru meðal okkar voru Jack
Nicholson, Al Pacino, Marlon
Brando og Paul Newman valdir.
Brando er farinn yfir móðuna miklu
og nú hefur annar guð ákveðið að
leggja leiklistina á hilluna.
FREYRGIGJA FRETTABLADIDIS

Brauð ársins!
Bakaríið við Brúna á Akureyri sigraði Brauðakeppni
Kornax árið 2007 með brauði sínu “Spes að norðan”.

Hönnun og ljósmyndir: N4

Brauð ársins er til sölu í flestum handverksbakaríum landsins!

Gleráreyrum 2 // 600 Akureyri // s. 461 2700
Opið virka daga 07–18 // um helgar 07–16
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Íslenskt lambakjöt hreinn viðbjóður
Í sumarsól …
… er einhvern veginn miklu
skemmtilegra að borða ávexti en á
niðdimmum vetri. Fersk ber hrúgast nú inn í búðirnar og það er um
að gera að nýta sér það. Prófið líka
brómber og hindber auk jarðarberja
og bláberja.

MATUROGVIN FRETTABLADIDIS

(VAÈA MATAR G¾TIRÈU SÅST VERIÈ ¹N
¶AÈ MYNDI VERA KJÒKLINGUR Å HINUM ÕMSU
GERÈUM 'RILLAÈUR KJÒKLINGUR EÈA AUSTUR
LENSKIR KJÒKLINGARÁTTIR EÈA HVAÈ SEM ER
"ESTA M¹LTÅÈ SEM ÖÒ HEFUR FENGIÈ
¶AÈ ER AUÈVELT ¶AÈ VAR ÖEGAR
ÁG FËR ÒT AÈ BORÈA ¹ &RIÈRIK 6 Å
FYRRA ¶AÈ VAR ËGLEYMANLEG M¹L
TÅÈ OG FR¹B¾R Å ALLA STAÈI FR¹
FORRÁTTI TIL EFTIRRÁTTAR ¡G FÁKK
MEÈAL ANNARS HREINDÕR MEÈ
VILLISVEPPUM OG NORÈLENSKA
OSTA Å EFTIRRÁTT ÖETTA VAR BARA
¾ÈISLEGT
%R EINHVER MATUR SEM ÖÁR
FINNST VONDUR
¥SLENSKT LAMBAKJÎT FINNST MÁR
HREINN VIÈBJËÈUR ¡G SET ÖAÈ

Smakkveisla Svía

EKKI INN FYRIR VARIRNAR ¹ MÁR ¶AÈ ER
ALLTAF EITTHVERT ULLARBRAGÈ AF ÖESSU
KJÎTI SAMA Å HVAÈA KJÎTLEGI ÖAÈ
ER BÒIÈ AÈ LIGGJA ¶AÈ ER BARA VIÈ
BJËÈUR
,EYNDARM¹L ÒR ELDHÒS
SK¹PNUM
(VÅTLAUKUR OG NËG AF
HONUM (ANN BJARG
AR ÎLLU
(VAÈ BORÈAR ÖÒ
TIL AÈ L¹TA ÖÁR LÅÈA
BETUR
¶¹ ER ÖAÈ PITSA ¡G
BORÈA HANA YFIRLEITT
TIL ÖESS AÈ L¹TA MÁR
LÅÈA BETUR EN LÅÈUR
YFIRLEITT VERR EFTIR ¹

ÖAÈ ER MEINIÈ
(VAÈ ¹TTU ALLTAF TIL Å ÅSSK¹PNUM
¡G REYNI ALLTAF AÈ EIGA EGG OG OST OG RAUÈ
LAUK ¶ETTA ÖRENNT FER NÒ SAMT KANNSKI EKKI
VEL SAMAN
%F ÖÒ YRÈIR FASTUR ¹ EYÈIEYJU HVAÈ T¾K
IRÈU MEÈ ÖÁR
TLI ÁG MYNDI EKKI TAKA MEÈ MÁR H¾NUR
/G HANA ¶¹ G¾TI ÁG B¾ÈI HAFT EGG OG SL¹TR
AÈ EINS OG EINUM OG EINUM KJÒKLINGI
(VAÈ ER ÖAÈ SKRÕTNASTA SEM ÖÒ HEFUR
BORÈAÈ
¡G HEF NÒ EKKI BORÈAÈ MIKIÈ SKRÕTIÈ ¡G HEF
BORÈAÈ KENGÒRULUNDIR ÖAÈ ER NÒ EKKI EXËT
ÅSKARA EN SVO ¶¾R FÁKK ÁG HJ¹ *ËA &EL ÖEGAR
ÁG VAR Å Ö¾TTINUM HANS Å GËÈUM FÁLAGSSKAP
-ÁR FANNST Ö¾R SVAKALEGA GËÈAR EN MJÎG
SKRÕTNAR LÅKA

¶JËÈARRÁTTURINN ELDIST VEL

Fyrir þá sem eru á leið til
Skandinavíu eða eru búsettir á
þeim slóðum er ekki úr vegi að
sækja Stokkhólm heim á næstu
dögum. Frá 1. til 6. júní stendur þar yfir viðamikil matarveisla
sem um hálf milljón gesta sækir
heim á ári hverju. Matarveislan kallast Smaka på Stockholm,
eða Bragðaðu á Stokkhólmi, og
fer fram í almenningsgarðinum
Kungsträdgården.
Um þrjátíu krár og veitingastaðir í borginni bjóða þar upp
á yfir tvö hundruð mismunandi
rétti, kokkar etja kappi og vín og
bjór flæðir um garðinn. Viðburðurinn hefur átt sér stað á hverju
ári síðastliðin fimmtán ár og er sá
stærsti sinnar tegundar í Svíþjóð
og þótt víðar væri leitað.

Anna Bergljót Thorarensen hefur lítinn tíma til
eldamennsku þessa dagana. Þegar tími gefst til er
þjóðarréttur fjölskyldunnar
þó í uppáhaldi.

"2!'¨!¨5  34/++(«,-) 6IÈAMIKIL

MATARVEISLA HEFST Å HÎFUÈBORG 3VÅÖJËÈAR
¹ MORGUN 5M H¹LF MILLJËN MANNA S¾KIR
HANA ¹ ¹RI HVERJU

Hátíðarveisla fyrir
fiskunnendur
Einar Ben, Salt, Þrír frakkar,
Fjalakötturinn, Tveir fiskar, Vín
og skel og DOMO. Allir matseðlar
eru undir 5.000 krónum.
Fiskiveislan mæltist vel fyrir
í fyrra, þegar hún var haldin í
fyrsta sinn. Á matseðlum veitingahúsanna má finna rétti á
borð við hunangsgljáðan íslenskan demantssmokkfisk,
engifermarineraðan hlýra og
pestóhjúpaðan steinbít með
humarsósu, svo örfáir réttir
séu nefndir.
Utan fiskiveislunnar munu
veitingastaðir við höfnina
bjóða gestum og gangandi
sérstök tilboð. Þar á meðal
eru Icelandic fish and chips,
Sushismiðjan, Sjávarbarinn
og Sægreifinn, sem býður
(4¥¨ ¥ " ¥ TILEFNI AF (¹TÅÈ HAFSINS BJËÈA TÅU
rómaða humarsúpu sína á háVEITINGASTAÈIR Å MIÈBORGINNI UPP ¹ SÁRSTAKA
tíðartilboði.
MATSEÈLA HELGAÈA FISKIVEISLU
&2¡44!",!¨)¨'6!
Hátíð hafsins gengur í garð um
helgina og við Reykjavíkurhöfn
verður mikið um að vera. Í tilefni
af hátíðinni verða tíu veitingastaðir í miðborginni með sérstaka matseðla helgaða fiskiveislu. Þeir eru
Við Tjörnina, Hornið, Apótekið,

„Þetta er þjóðarréttur okkar
í Bakkahjalla 10, fjölskyldumaturinn,“ sagði Anna Bergljót, sem iðulega er kölluð Anna
Begga, um uppskriftina sem hún
deilir með lesendum Fréttablaðsins í dag. „Ég man eftir mér mjög
lítilli að borða þennan mat. Við
erum öll jafnhrifin af þessu, fjölskyldan,“ sagði hún.
Anna Begga hefur gaman af
að elda, en tími til að stunda
það áhugamál er þó af skornum
skammti þessa dagana. „Tacokjúklingasúpa er til dæmis í
uppáhaldi hjá mér, og mér finnst
fiskréttir mjög skemmtilegir
líka,“ sagði Anna Begga. „Flest
allt sem mér finnst gott þarf
að malla lengi,“ bætti hún við.
Þjóðarrétturinn er sömu tegundar. „Maður þarf að gefa honum
eins langan tíma og maður getur,
hann verður alltaf betri og betri,“
sagði Anna Begga, „og svo er
hann eiginlega enn betri upphitaður.“

Uppskrift: Þjóðarrétturinn
400 g spagettí
400 g nautahakk
3-5 gulrætur, skornar í bita
2 laukar, saxaðir
5 hvítlauksrif, söxuð
1 stór dós niðursoðnir tómatar
1 lítil dós tómatpúrra
1 stór teningur kjötkraftur
kryddað með óreganó,
timjan, salti og pipar.

('%,$!¨ ¥ 500(!,$) !NNA "ERGLJËT 4HORARENSEN ER HRIFIN AF RÁTTUM SEM F¹ AÈ
MALLA LENGI ¹ ELDAVÁLINNI ¶JËÈARRÁTTUR FJÎLSKYLDUNNAR ER EINN ÖEIRRA &2¡44!",!¨)¨(®2¨52

Hún er einn liðsmaður leikhópsins Lottu, sem sýnir Dýrin
í Hálsaskógi í Elliðaárdalnum á
miðvikudögum í sumar. Hún fer
meðal annars með hlutverk Hérastubbs bakara í verkinu góðkunna og fannst því ekki annað
hægt en að láta piparkökuuppskriftina fljóta með. Sjálf bakar
Anna Begga ekki mikið frá degi
til dags. „En ég hef prófað Hálsaskógaruppskriftina. Hún bragðast ekki vel. Þetta er eiginlega
ekkert eins og kökur á bragðið,
en það var samt gaman að prófa,“
sagði hún og hló við. Upplýsingar um sýningartíma og fleira má
nálgast á 123.is/dyrinihalsaskogi.
Spagettíið er látið bullsjóða
í opnum potti. Það er bannað að brjóta það, því það er svo

skemmtilegt að borða það heilt.
Hakkið er brúnað á pönnu og gulrótum, lauk og hvítlauk bætt í.
Látið steikjast aðeins. Niðursoðnum tómötum, tómatpúrru og kjötkrafti bætt í. Að lokum er rétturinn kryddaður.
Látið malla eins lengi og kostur
er. Það má bæta vatni á pönnuna
ef sósan verður of þykk.

0IPARKÎKUR (ÁRASTUBBS
"R¾ÈIÈ  KÅLË AF SMJÎRLÅKI Å POTTI
(R¾RIÈ SAMAN VIÈ KÅLËI AF SYKRI ,¹TIÈ
¹TTA EGGJARAUÈUR OG KÅLË AF HVEITI
HR¾RAST MEÈ Å POTTINUM ¥ ÖETTA ¹
AÈ SETJA EINA LITLA TESKEIÈ PIPAR &LETJ
IÈ DEIGIÈ ÒT BÒIÈ TIL KARLA OG KERLING
AR OG BAKIÈ Å OFNI VIÈ  GR¹ÈUR Å 
MÅNÒTUR
SUNNA FRETTABLADIDIS

Bollur Bubba í Mat og lífsstíl
-ATSEÈILL ¹
WWWTHAIMATURCOM
4¾LENSKUR MATUR

&RÅ HEIMSENDING
Å PËSTNR    

%F AÈ PANTAÈ ER FYRIR
MEIRA EN  KR
®NNUR SV¾ÈI  KR HEIMSENDING

3KEIFAN 
3ÅMI   o  

Þáttaröðin Matur og lífsstíll, í umsjón Valgerðar Matthíasdóttur,
hefur göngu sína á Stöð 2 í kvöld.
Þar sækir Vala þekkta Íslendinga
heim og fær þá til að elda uppáhaldsréttina sína fyrir áhorfendur. Þættirnir verða á dagskrá
á fimmtudagskvöldum í sumar
klukkan 20.05 og munu uppskriftir úr þeim birtast á síðum Fréttablaðsins. Það er tónlistarmaðurinn
ástsæli Bubbi Morthens sem ríður
á vaðið.
„Það sem Bubbi sýnir okkur í
fyrsta þættinum er annars vegar
kartöfluréttur, ofboðslega góður,
fljótlegur og hollur, og svo speltbrauð sem tekur bara nokkrar mínútur að búa til og er alveg ótrúlega
gott,“ sagði Vala, sem segir Bubba
sýna á sér nýja hlið. „Mér sýnist
hann ansi liðtækur í eldhúsinu.
Svo hefur hann náttúrlega miklar
skoðanir á þessu eins og öðru, það
er það sem er svo skemmtilegt við
hann,“ sagði hún og hló við.

Uppskrift: Speltbrauð
5 dl lífrænt grófmalað
spelt
1 dl sólblómafræ, sesamfræ eða kókosmjöl
3 tsk. vínsteinslyftiduft
½-1 tsk. sjávarsalt
1½ dl AB-mjólk eða sojamjólk
1½ dl sjóðandi heitt vatn

Þurrefnum blandað saman í
skál. AB-mjólk og heitu vatni
blandað varlega saman við. Sólblómafræjum og smá salti, ef vill,
bætt í og öllu blandað varlega
saman. Hrærið sem minnst í deiginu svo brauðið verði létt í sér.
Setjið deigið í smurt brauðform
og bakið í 25-30 mínútur við 200
gráður. Það má einnig baka í bollu-

formi. Bubbi notar aðrar kryddtegundir í brauðið til að breyta
til. Hann mælir svo með íslensku
smjöri og sjávarsalti á heitar bollurnar.

30%,4"/,,52 "5""! 3PELTBRAUÈIÈ M¹

ANNAÈHVORT BAKA Å BRAUÈFORMI EÈA SEM
BOLLUR
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Latibær á ferð og flugi
Latibær er á miklu flugi og ekki sér
fyrir endann á velgengni þessa fyrirtækis. Heilbrigðismálayfirvöld í
þremur löndum eru áhugasöm um að
taka þátt í að fá krakka heimsins til að
hreyfa sig.
„Við erum að vinna mjög náið með Caroline
Flint, heilbrigðisráðherra Bretlands, og vonandi byrjum við með þetta átak sem allra
fyrst,“ segir Magnús Scheving, forstjóri Lazy
Town. Nú styttist í að glæsilegu orkuátaki verði
hleypt af stokkunum í Bretlandi. Svipað átak
sló í gegn á Íslandi fyrir þremur árum og fékk
meðal annars norrænu heilsuverðlaunin 2004.
„Ég reikna síðan með að eiga fundi með bæði
heilbrigðisráðherrum Þýskalands og Kanada,“ bætir
Magnús við.
Mikið hefur verið spáð
og spekúlerað um hvort
sjálfur Jamie Oliver
myndi ganga til liðs
við Latabæ en Magnús
svaraði þeim vangaveltum eins og sannur
pólitíkus: „Því er ekki
að leyna að við höfum
verið í viðræðum við
(5'!3®- #AROLINE

&LINT HEILBRIGÈIS
R¹ÈHERRA "RETA ER
¹HUGASÎM UM VERKEFNI
,ATAB¾JAR Å "RETLANDI

¶2%)&).'!2 6IÈR¾ÈUR MILLI *AMIE /LIVER OG ,ATAB¾JAR
STANDA YFIR OG ER HUGSANLEGT AÈ KOKKURINN ¹N KL¾ÈA
GANGI TIL LIÈS VIÈ /RKU¹TAKIÈ

þann hóp en þetta eru svona meira þreifingar.
Oliver er meira í eldri hópnum en við í þeim
yngri. En við höfum verið að athuga hvernig
við gætum sameinað þá,“ segir Magnús og ljóst
er að ef af yrði myndi það vekja enn meiri athygli á Latabæ í Bretlandi.
Latibær hefur hins vegar náð verulegri fótfestu á Bretlandsmarkaði og Magnús upplýsir
að velta fyrirtækisins í smásölu sé í kringum
hundrað milljónir dollara eða sex milljarða
íslenskra króna. Þá hyggur þátturinn á mikla
innrás til Ástralíu en þættirnir verða sýndir
á ABC-sjónvarpsstöðinni sem er ein sú virtasta í heimi.
FREYRGIGJA FRETTABLADIDIS

-!'.²3 3#(%6).' ,ATIB¾R ER ¹ MIKLU FLUGI UM ÖESSAR
MUNDIR OG VERÈA Ö¾TTIRNIR MEÈAL ANNARS TEKNIR TIL
SÕNINGA HJ¹ !"# SJËNVARPSSTÎÈINNI Å STRALÅU

Britney Spears rænulaus á karlaklósetti
Britney Spears sletti vel úr klaufunum síðastliðið
sunnudagskvöld. Eftir eingöngu klukkutíma dvöl
á Sky Bar Mondrian hótelsins í Los Angeles
fannst poppstjarnan nánast rænulaus inni á
karlaklósettinu, þar sem hún kastaði viðstöðulaust upp. Britney hafði bókað herbergi á hótelinu, en leið of illa til þess að
nýta sér það. Halda þurfti á söngkonunni
út af hótelinu. Dvöl Spears á meðferðarheimilinu Promises fyrr á árinu virðist
því ekki hafa borið mikinn árangur.
Á þriðjudag skrifaði söngkonan bréf
til aðdáenda sinna á opinberri heimasíðu sinni. Þar segist hún vilja reyna
að útskýra hvað hún hafi þurft að takast á við upp á síðkastið. Britney segist hafa náð botninum þegar hún lagðist inn á Promises, en að hún haldi ekki
að áfengi eða þunglyndi hafi verið um
hugarástand hennar að kenna, heldur hafi hún týnt áttum eftir skilnaðinn. „Ég viðurkenni það, ég var
svo týnd,“ skrifar Britney til aðdáenda sinna. „Ég vil bara fá það
sama út úr lífinu og þið… að vera
hamingjusöm,“ skrifar hún.
¶2)2 (!-).'*5 %FTIR AÈ HAFA KASTAÈ UPP

YFIR KARLAKLËSETTIÈ ¹ 3KY "AR SKRIFAÈI "RITNEY
BRÁF TIL AÈD¹ENDA SINNA ÖAR SEM HÒN KENNIR
SKILNAÈINUM UM UNDARLEGA HEGÈUN SÅNA UPP
¹ SÅÈKASTIÈ

Pamela segir börnunum
frá kynlífsmyndbandinu
Pamela Anderson hefur neyðst til
að segja börnum sínum frá kynlífsmyndbandinu fræga sem hún
gerði á sínum tíma með þáverandi
eiginmanni sínum, rokkaranum
Tommy Lee.
Pamela segir að hún hafi náð
að halda myndbandinu leyndu
frá börnum sínum allt frá því að
það var gert árið 1998, en þar sem
börnin vildu ólm fá að sjá kvikmyndina Borat, þar sem myndbandið með Pamelu kemur nokkuð við sögu, hafi hún ekki átt annarra kosta völ en að gera hreint
fyrir sínum dyrum. Pamela á tvo
stráka, hinn tíu ára gamla Brandon og níu ára gamla Dylan.
„Allir vinir þeirra höfðu séð
Borat og ég gat ekki bannað þeim
að sjá hana. Ég sagði við þá að
þeir þyrftu að vita ýmislegt áður
en þeir sæju hana,“ segir Pamela.
„Ég sagði þeim að á myndbandinu
væru allir naktir og að faðmast og
kyssast. Síðan hefði einhver stolið
myndbandinu,“ sagði Pamela og
bætti því við að viðbrögð stráka
sinna hefðu komið sér á óvart.

34/2-!3!-4 (*«.!"!.$ ¶AÈ FËR EKKI

LÅTIÈ FYRIR 0AMELU !NDERSON OG 4OMMY
,EE ¹ MEÈAN ÖAU VORU GIFT
./2$)#0(/4/3'%449 )-!'%3

„Þeir settu upp smá svip þegar
við vorum að horfa á Borat en annars kipptu þeir sér lítið upp við
það sem fyrir augum bar.“
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Tilboðslán
...fyrir hverju sem er
• Lægri greiðslubyrði
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• Lægra lántökugjald
• Óverðtryggð lán
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S24

Algengir vextir á
skammtímalánum
banka og sparisjóða

Einn tveir og þrír 312.170

16,55%
Við hjálpum þér...
...að láta drauminn rætast!

*Miðað við vaxtatöflu S24 01.05.2007, sjálfvirka skuldfærslu af reikningi hjá S24.
*M.v. að umsækjandi uppfylli þau skilyrði sem S24 setur varðandi lánveitingar.
Tilboð þetta gildir til 15.06.2007.

Sæktu um... www.s24.is
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¥SLENSKUR FERSKLEIKI Å
,OFTKASTALANUM Å KVÎLD
Tískuviðburðurinn Made in
Iceland fer fram í Loftkastalanum í kvöld en þar munu
alls sex ungir og upprennandi fatahönnuðir sýna
hönnun sína. Það eru fyrirtækin Eskimo og Basecamp
sem standa fyrir kvöldinu.
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Tískugúrúar hvaðanæva að úr
heiminum munu flykkjast á sýninguna í kvöld og þarna verða til
dæmis tískuhönnuðurinn Marjan
Pejoski sem er sennilega þekktastur hérlendis fyrir svanakjólinn sem Björk klæddist á Óskarnum en hönnun hans er seld í KronKron. Einnig hafa boðað komu
sína blaðafulltrúar frá Dazed
and Confused og V-Magazine
auk innkaupastjóra búðarinnar
KokonToZai í London.
Markmiðið með þessum herlegheitum er að kynna til leiks ferska
og hæfileikaríka íslenska hönnuði
en í kvöld fáum við að sjá hönnun
frá Aftur, Eygló, Raxel, Starkiller,
Forynju og hönnunartvíeykinu
Ostwald-Helgason. Það síðastnefnda skipa Ingvar Helgason og
Susanne Ostwald. „Við kynntumst
þegar við unnum bæði hjá hönnuðinum Marjan Pejoski og enduðum á því að stofna fyrirtæki
saman,“ segir Ingvar sem fæddur
er í Reykjavík en fluttist til Kaupmannahafnar þar sem hann lærði
saum og sníðagerð. „Merkið okkar
gengur mjög vel en fötin eru
meðal annars seld í London, París,

• Plómutómatar

/347!,$ (%,'!3/. (¹LFÅSLENSKT HÎNNUNARTVÅEYKI SEM SÕNIR NÕJUSTU VETRARLÅNU SÅNA

Å KVÎLD

• Kirsuberjatómatar

• Konfekttómatar

/347!,$ (%,'!3/. (ÎNNUN ÖEIRRA

ER SELD Å TÅSKUVERSLUNUM VÅÈSVEGAR UM
HEIMINN

New York, Hong Kong, Tókýó og
Vín. Íslandsmarkaður hefur hins
vegar orðið eitthvað útundan og
vonandi bætir sýningin úr því,“
segir hann og bætir við að hann
sé mjög spenntur fyrir kvöldinu.
„Þetta er í fyrsta sinn sem við
erum með „catwalk“ sýningu og
það er auðvitað mjög spennandi
og gaman að gera það á Íslandi.
Það verður líka mjög skemmtilegt
að sjá hvað hinir íslensku hönnuðirnir hafa upp á að bjóða,“
Auk hönnuðanna verða kynntar
sextán nýjar íslenskar fyrirsætur
sem munu sýna fötin. „Við tókum
á móti hátt í tvö hundruð stelpum alls staðar að af landinu og
þær sextán sem við völdum hafa
verið að æfa sig síðustu tíu daga
og eru orðnar mjög góðar,“ segir

Ásta Kristjánsdóttir hjá Eskimo
og bætir því við að fyrirtækið sé
hætt með Ford fyrirsætukeppnina. „Við ákváðum að velja frekar
sextán manna hóp á hverju ári og
þjálfa þær upp í staðinn fyrir að
ein vinni. Þetta er bæði uppbyggilegri og skemmtilegri leið. Veggina í salnum prýða tveggja metra
háar myndir af stúlkunum og
myndar það skemmtilega stemningu. Í kvöld mæta svo útsendarar
frá skrifstofum í París, London og
New York til að kíkja á stelpurnar
og þær gætu þá landað samning.“
Húsið opnar klukkan átta í kvöld
og aðgangseyrir er einungis 950
krónur. Tónlistarflutningur verður í höndum hljómsveitanna Steed
Lord og Sometime.
HILDA FRETTABLADIDIS

Kærasti Lindsay í kókaíni
• Tómatar

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

Kvennabósinn Calum Best
er háður kókaíni og stundar
hópkynlíf með vændiskonum. Þetta kom fram í breska
dagblaðinu The Sun í gær en
blaðið birti myndir af Best
í félagsskap vændiskvenna
þar sem hann neytti kókaíns. Best, sem er sonur
knattspyrnuhetjunnar George Best
heitins, komst nýverið í fréttirnar fyrir að slá
sér upp með leikkonunni
Lindsay
Lohan.
„Pabbi hans var
vissulega
fyllibytta og kvennabósi en Calum er
verri, hann er kominn alveg á botninn,“ sagði vinur
hans í samtali
við blaðið. Þrátt
fyrir að kærastan
Lindsay Lohan sé
6)33) %++) .%)44

+¾RASTAN ,INDSAY
,OHAN VAR STÎDD Å
"ANDARÅKJUNUM OG
VISSI EKKI UM H¹TTA
LAG #ALUM "EST

ekki barnanna best þegar
kemur að skemmtanalífinu hafði Calum haldið líferni sínu leyndu
fyrir henni. Lindsay
var sem kunnugt er
handtekin með kókaín
í fórum sínum um liðna
helgi. Hún mun nú
hafa innritað sig í
meðferð í annað
skipti á skömmum tíma.
„Ég
hef
hegðað
mér
heimskulega
og sé eftir
öllu,“ sagði
Calum í viðtali við The
Sun. Þá hafði
hann ekki enn
sagt
Lindsay
frá leyndarmálum sínum. Breska
dagblaðið hefur undir
höndum myndbandsupptöku
af
Calum
þar sem hann er með
tveimur vændiskonum á hótelherbergi.
Á myndbandinu sést
hann í ástarleikjum
með vændiskonunum á milli þess sem

$«0)34) #ALUM "EST VAR MYNDAÈUR Å

FÁLAGSSKAP V¾NDISKVENNA ÖAR SEM HANN
NEYTTI KËKAÅNS
&2¡44!",!¨)¨'%449)-!'%3

hann tekur kókaín í nefið.
Calum lýsti því yfir eftir að
hann kynntist Lindsay Lohan að
hann væri tilbúinn að láta af villtum lífsstíl sínum og helga sig sambandi þeirra. Ólíklegt verður að
teljast að af því verði nú.
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Cowell öskrar eigið nafn í rúminu Innlent efni aukið
Idol-dómarinn Paula Abdul gerir kollega sínum
Simon Cowell stóran grikk í heimildarþætti um þann
síðarnefnda sem sýndur verður í Bretlandi um helgina. Brot úr þættinum hafa lekið út til fjölmiðla og
talar Abdul þar meðal annars um hið margfræga
sjálfsálit Cowell og hvernig það endurspeglast í kynlífi kappans.
„Hann er eini maðurinn sem ég veit um sem æpir
eigið nafn á meðan bólförum stendur. Hans hugmynd að forleik er að horfa á sjálfan sig í spegli,“
segir Abdul. Talið er að þessi ummæli muni koma
Cowell afar illa og þykir ekki útilokað að lögfræðingar hans muni fara fram á að ummælin verði fjarlægð úr endanlegri útgáfu þáttarins.
Í myndinni er einnig haft eftir eldri bróður Simon,
Tony Cowell, að hann hafi málað sig með hvítgráum
húðlit á sínum yngri árum til að sleppa við að fara
í skólann. „Þannig leit hann út fyrir að vera fölur
og slappur og þá leyfðu mamma og pabbi honum að
sleppa við skólann,“ segir Tony.

*534). 4)-"%2,!+% 3ÎNGVARINN
GËÈKUNNI HEFUR NÒ ¹KVEÈIÈ AÈ BEITA
SÁR Å VIÈSKIPTALÅFINU OG SETT ¹ STOFN NÕJA
PLÎTUÒTG¹FU

Justin með
plötuútgáfu
Justin Timberlake virðist hafa
ágætt viðskiptavit en hann hefur
nú ákveðið að setja á fót sitt eigið
útgáfufyrirtæki. Tennman Records heitir fyrirtækið en höfuðstöðvar þess verða í Los Angeles
og mun Timberlake gegna hlutverki stjórnarformanns og framkvæmdastjóra þess. „Við erum öll
mjög spennt fyrir því hæfileikafólki sem við munum bjóða upp á
og ég get ekki beðið eftir að kynna
þetta fólk fyrir heiminum,“ sagði
Timberlake.

&,!-).' ,)03 3PILAÈI FYRST ¹ (RËARS
KELDU FYRIR TUTTUGU ¹RUM

Flaming Lips
á Hróarskeldu
Hin bandaríska Flaming Lips
bættist í gær í hóp þeirra hljómsveita sem ætla að troða upp á
Hróarskelduhátíðinni í Danmörku
í sumar en tuttugu ár eru síðan
hljómsveitin spilaði fyrst á hátíðinni. Listinn yfir þær hljómsveitir sem koma munu fram á Hróarskeldu í ár er nú nær fullmótaður
en af öðrum stórum nöfnum má
nefna Beastie Boys, Muse, Queens
of the Stone Age, Red Hot Chili
Peppers, Mika, The Who og fleiri,
auk þess sem okkar ástkæra Björk
mun ekki láta sig vanta.
Miðasala á hátíðina í ár hefur
aldrei gengið betur og hefur
meirihluti miða selst upp í forsölu.
Tæplega 200 tónlistaratriði verða
á dagskrá hátíðarinnar.

'«¨ 3!-!. 3IMON #OWELL HEFUR LENGI GERT HOSUR SÅNAR

GR¾NAR FYRIR 0AULU !BDUL OG ER EKKI LOKU FYRIR ÖAÈ SKOTIÈ AÈ
HÒN TALI AF EIGIN REYNSLU ÖEGAR HÒN SEGIR FR¹ BËLFÎRUM #OWELL Å
UMR¾DDUM SJËNVARPSÖ¾TTI
./2$)#0(/4/3'%449 )-!'%3

Heimasíðan kvikmynd.is, sem
nýtur sívaxandi vinsælda, hefur
aukið til muna áherslu sína á íslenska þætti. „Við sendum út
bréf á dögunum og auglýstum
eftir þáttum og þáttagerðarfólki
og fengum fín viðbrögð. Þetta er
allt í raun hluti af þeim viðbrögðum,“ segir Þóroddur Bjarnason,
annar eigenda kvikmynd.is. Á
meðal þátta á síðunni eru 3. hæð
til vinstri, Sleepless in Reykjavík, eftir Gunnar Guðbjörnsson þar sem íslenskar þungarokksveitir eru í brennidepli, og
grínatriði eftir Þórhall Þórhallsson, fyndnasta mann Íslands.
Auk þess er hægt að sjá þætti
á borð við Game TV og Sigtið á
síðunni.

¶«2(!,,52 ¶«2(!,,33/. &YNDNASTI
MAÈUR ¥SLANDS SÕNIR GRÅNATRIÈI ¹ HEIMA
SÅÈUNNI KVIKMYNDIS
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Stemning á 90s-kvöldi

3µ.).'!4¥-!2 +6)+-9.$!(²3!
www.SAMbio.is

§ 575 8900

sannur sumarsmellur,
fínasta afþreyingarmynd
Trausti S blaðið

VIPSALURINN

ER BARA LÚXUS

ER STAÐSETTUR Í SAMBÍÓUNUM ÁLFABAKKA

HÖRKUSPENNANDI MYND BYGGÐ Á SANNSÖGULEGUM ATBURÐUM.

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

90s-kvöld verður haldið á Nasa
næstkomandi föstudagskvöld á
vegum Curvers og Kiki-Ow. Mikil
stemning hefur verið á 90s-kvöldunum til þessa og er ólíklegt að
nokkur breyting verði þar á.
Á meðal laga sem fá líkast til
að hljóma verða No Limits með
2Unlimited, It´s My Life með Dr.
Alban, Out Of Space með The
Prodigy og I´m the Scatman með
Scatman John. Gestaplötusnúður verður hinn breski DJ Wayne
Paul og mun hann spila rave-

tónlist í um klukkustund í lok
kvöldsins. Partíið byrjar á miðnætti og er miðaverð 2.000 krónur. Forsala fer fram á nasa.is og í
Spútnik. Aldurstakmark er 20 ár.
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STANDA FYRIR S KVÎLDINU
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ÁLFABAKKA
PIRATES CARRIBEAN 3
PIRATES 3 VIP
ZODIAC
THE REAPING

kl. 4:30 - 6 - 8 - 10
kl. 4:30 - 8
kl. 6 - 9
kl. 8 - 10:10

10

16

10
12
L

16

KRINGLUNNI
PIRATES OF THE CARIBEAN 3
kl. 6:15 - 8 - 10 - 10:20
GOAL 2
kl. 5:50 - 8
ROBINSON F.. M/- ÍSL TAL kl. 5:50

SPIDER MAN 3
kl. 5
BLADES OF GLORY
kl. 5:50 - 8
ROBINSON FJ... ÍSL TAL kl. 3:50

DIGITAL

10

AKUREYRI
PIRATES 3
MR. BEAN
ZODIAC

kl 6 - 9
kl 6
kl. 8

7

DIGITAL-3D

10
L
16

KEFLAVÍK

L

PIRATES CARRIBEAN 3 kl. 6 - 8 - 10

10

Nánari upplýsingar á www.SAMbio.is
- bara lúxus

./%, '!,,!'(%2 'ALLAGHER ¹ SVIÈI EINN MEÈ GÅTARINN Å MARS SÅÈASTLIÈNUM
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LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR
PIRATES 3
SPIDERMAN 3
SEVERANCE
SHOOTER
ÚTI ER ÆVINTÝRI

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

(¾FILEIKARÅKUR HROKAGIKKUR
Noel Gallagher, aðallagahöfundur bresku sveitarinnar Oasis, varð fertugur síðastliðinn þriðjudag.
Fréttablaðið skoðaði litríkan feril kappans.

1ç77Ì%ÌÐ

Noel Gallagher fæddist í Manchester á Englandi árið 1967. Hann átti
fremur erfiða æsku og var oft laminn af drykkfelldum föður sínum.
Þrettán ára byrjaði hann að læra
sjálfur á gítar með því að herma
eftir gítarfrösum í uppáhaldslögunum sínum.
STRANGLEGA BÖNNUÐ
INNAN 16 ÁRA

 ATVINNULEYSISBËTUM
Gallagher fékk starf í byggingafyrirtæki en varð fyrir því óláni
að fótbrotna eftir að hafa fengið
þungan stálbita ofan á hægri fót
sinn. Í framhaldinu fékk hann rólegri vinnu í vöruhúsi og hafði um
leið aukinn tíma til að æfa sig á gítarinn og semja lög. Síðari hluta níunda áratugarins var hann meira
og minna á atvinnuleysisbótum og
eyddi öllum sínum tíma í tónlistina
og fikt með fíkniefni. Hlustaði hann

Missið ekki af þessu blóðuga framhaldi af 28 Days Later.
Myndin hefur hlotið frábæra dóma.
Robert Carlyle er viðurstyggilega góður!

á sveitir á borð við Bítlana, sem
áttu áttu eftir að hafa mikil áhrif á
lagasmíðar hans, T. Rex, The Rolling Stones, Slade, The Kinks, The
Smiths og The Stone Roses.

(AFNAÈ AF )NSPIRAL #ARPETS
Árið 1988 sótti Gallagher um
sem söngvari hljómsveitarinnar
Inspiral Carpets. Honum var hafnað en fékk í staðinn starf sem rótari. Eftir að hafa farið í nokkur tónleikaferðalög með Inspiral Carpets
gekk hann til liðs við hljómsveit
yngri bróður síns Liam í byrjun tíunda áratugarins. Oasis átti stóran
þátt í Brit-bylgjunni sem reið yfir
heiminn um miðjan tíunda áratuginn með lögum á borð við Wonderwall og Live Forever. Einnig var
sveitinni þakkað að hafa fært
gamla og góða rokkið aftur í sviðsljósið.
(ROKAFULLUR .OEL
Gallagher hefur oft þótt ansi hrokafullur í viðtölum við fjölmiðla og
er jafnan duglegur að hrósa eigin
lagasmíðum. Hefur hann látið
aðrar hljómsveitir á borð við Blur
fá það óþvegið og sagt þær hand-

¶%++4 5--,)
b%F ÁG V¾RI Å "ÅTLUNUM G¾TI ÁG
VEL VERIÈ 'EORGE (ARRISONm
b¶AÈ ¾TTI AÈ SKJËTA Ö¹m ;5M 4HE
"ACKSTREET "OYS=
b6IÈ ERUM EKKI HROKAFULLIR 6IÈ
TRÒUM ÖVÅ BARA AÈ VIÈ SÁUM
BESTA HLJËMSVEIT Å HEIMIm
b+YLIE -INOGUE ER EKKERT ANNAÈ
EN DJÎFULLEGT LÅTIÈ FÅFLm
b6ONANDI F¹ ÖEIR ALN¾MI OG
DEYJAm ;5M $AMON !LBARN OG
!LEX *AMES ÒR "LUR=
b&EITI DANSARINN ÒR 4AKE 4HATm
;5M 2OBBIE 7ILLIAMS=

ónýtar. Einnig hefur hann lengi átt
í deilum við Robbie Williams, sem
honum þykir lítið til koma.
Að undanförnu hefur Gallagher
verið duglegur við að koma fram
einn með kassagítarinn en segist
þó ekki hafa áhuga á því að hefja
sólóferil. Vill hann frekar einbeita
sér að því að spila með „bestu
hljómsveit í heimi“, Oasis.

Reykingar kvaddar með stæl
SÍMI 564 0000

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

SÍMI 551 9000

kl. 3 - 5 - 7 - 9 - 10.45 10 28 WEEKS LATER
kl. 5 - 9
UNKNOWN
14 THE PAINTED VEIL
kl. 8 - 10.30
kl. 3.45 - 5.50
IT´S A BOY GIRL THING
10 SPIDERMAN 3
kl. 5 - 8 - 10.50

kl. 6 - 8 - 10
kl. 5.50 - 8 - 10.10
kl. 5.30 - 8 - 10.30
kl. 8 - 10.10
kl. 5.20

16
16

10

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

SÍMI 462 3500

SÍMI 530 1919

28 WEEKS LATER
ANNAÐ LÍF ÁSTÞÓRS
FRACTURE
THE LIVES OF OTHERS
SPIDERMAN 3

kl. 6 - 8 - 10
kl. 6
kl. 8 - 10.30
kl. 5.30 - 8 - 10.30
kl. 5.40 - 8.20

MIÐASALA Á

16 28 WEEKS LATER
PATHFINDER
14 THE HILLS HAVE EYES 2
10

kl. 6 - 8 - 10
kl. 6 - 8
kl. 10

16
16
16

Forráðamenn
veitingaog
skemmtistaða landsins munu
margir hverjir eyða deginum í að
syrgja reykingar, en sem kunnugt
er verða þær bannaðar á slíkum
vettvangi frá og með morgundeginum. Margir staðir keppast
því
við að tæma sígarettulagerinn og hafa sumir
þeirra tekið upp á því
að vera með eins
konar reykingaþema í dag.
Þannig verður til dæmis
sérlegt vindlakvöld á Argentínu steikhúsi í
kvöld þar sem
vindlar verða

seldir á heildsöluverði. „Smokey
and the Bandit“ verður yfirskrift
dagsins á Prikinu en þar verður
sígaretta í boði á gjafvirði eftir
hverja máltíð. Forráðamenn staðarins hyggjast einnig spila lagið
„Smoke on the Water“ af miklum móð.
Þá stendur útvarpsþátturinn Capone fyrir
„Reykingakveðjupoolmóti“, eins og
það er orðað í tilkynningu, á Áttunni í Hafnarfirði.
Þeir sem taka þátt
#!0/.% "2¨52 TLA

AÈ KVEÈJA REYKINGARNAR
MEÈ ST¾L

%++) -%)2) 2%9+52 -ARGIR GLEÈJAST YFIR

FYRIRHUGUÈU REYKLEYSI VEITINGAHÒSA EN
AÈRIR BÎLVAST YFIR ÖVÅ

fá ókeypis sígarettur og sigurvegarinn hlýtur sígarettukarton í
tugatali.
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Dúopp-lag í loftið

Stórar tilfinningar hjá Myst

Grallararnir í Baggalúti hafa gefið út lagið
Sof þú mér hjá. Lagið er tileinkað íslenskum
táningum og er ætlað sem innlegg í þá fábreytnu unglingamenningu sem þrífst hérlendis.
„Við sátum og vorum að hlusta á gamlar
Frank Zappa-plötur. Hann var svolítið í því
að taka dúopp-lög svokölluð. Þetta er svona
fiftís lummurokk, þótt þetta sé ekki alveg
eins súrrealískt og hjá honum. Við ákváðum
að prófa eitt svona lag,“ segir Baggalúturinn
Bragi Valdimar Skúlason sem er höfundur
lags og texta.
Heimasíðan baggalutur.is fer í sumarfrí
á föstudag og stendur það líklega yfir þangað til í byrjun september. Bragi segir að ýmislegt hafi verið í gangi á síðunni að undanförnu, svona rétt fyrir fríið. „Þarna er heimsendaspá og undarlegir atburðir í gangi, hvort "!''!,²452 'RALLARARNIR Å
sem það er reykingabann eða yfirvofandi "AGGALÒTI HAFA GEFIÈ ÒT LAGIÈ
árás geimvera í loftinu,“ segir hann.
3OF ÖÒ MÁR HJ¹

Dúettinn Myst hefur gefið út sína
fyrstu plötu, Take Me With You,
með aðstoð Smekkleysu. Myst,
sem er skipuð hjónunum Kolbrúnu Evu Viktorsdóttur og Haraldi G. Ásmundssyni, hefur verið
starfandi í um það bil fjögur ár og
hefur platan verið í vinnslu nánast
frá þeim tíma. Spilar sveitin rólegheita popp undir ýmiss konar
áhrifum, meðal annars frá Bítlunum, Emilíönu Torrini og Evu Cassidy.
Myst hefur átt fjögur lög sem
hafa fengið mikla spilun í útvarpinu, þar á meðal Here For You, sem
var mest spilaða lagið á Bylgjunni
árið 2005. Vissu þá fáir að þar væri
á ferðinni íslensk hljómsveit.
„Þetta er mjög tilfinningaþrungin plata og hvert lag á sér sögu,“

segir söngkonan Kolbrún Eva.
„Þegar við spilum á tónleikum
gætum við örugglega talað í tvær
mínútur á undan hverju einasta
lagi.“ Eitt laganna, Angel Like You,
er til að mynda samið til minningar um bróður Kolbrúnar Evu sem
lést ungur að aldri árið 1988.
Jón Ólafsson og Arnar Guðjónsson úr Leaves sáu um upptökustjórn plötunnar og eru þau Kolbrún Eva og Haraldur hæstánægð
með framlag þeirra. Bróðir Kolbrúnar, Sigurvin Sindri, kemur
einnig við sögu á plötunni sem
gítarleikari, ásamt þeim Hermanni Alberti Jónssyni, bassaleikara, Arnari Guðjónssyni, Jóhanni
Hjörleifssyni, Guðmundi Péturssyni, Jóni Ólafssyni og Friðriki
Sturlusyni.
FB

-934 (JËNIN +OLBRÒN %VA 6IKTORSDËTTIR

OG (ARALDUR ' SMUNDSSON SKIPA
HLJËMSVEITINA -YST
&2¡44!",!¨)¨'6!
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(AYDEN #HRISTENSEN ¹ SÁR FLEIRI
¹HUGAM¹L EN LEIKLISTINA OG NÒ HEFUR
HANN SNÒIÈ SÁR Å ALLT AÈRA OG MUN
DRULLUGRI ¹TT b.ÕLEGA KEYPTI ÁG
BËNDABÕLI NORÈUR AF
4ORONTO OG FJ¹R
FESTI LÅKA Å T¾KJUM
OG TËLUM VÎRU
BÅL TRAKTOR OG
ÖESS H¹TTAR m SAGÈI
(AYDEN S¾LL OG GLAÈ
UR b¡G HYGGST R¹ÈAST
Å FRAMKV¾MDIR
SEM FYRST
¡G GET EKKI
BEÈIÈ EFTIR
ÖVÅ AÈ FARA
ÖANGAÈ AÈ VINNA OG SKÅTA MIG ÒTm

-ATT $AMON ER EKKI ALLS KOSTAR
S¹TTUR VIÈ ALLA ATHYGLINA SEM MËT
LEIKARAR HANS Å /CEANkS 4HIRTEEN F¹
¶AÈ HLÕTUR AÈ TAKA ¹ AÈ VINNA MEÈ
G¾JUM EINS OG "RAD
0ITT OG 'EORGE #LOON
EY SEM HAFA VERIÈ VALDIR
KYNÖOKKAFYLLSTU MENN
IRNIR Å ËTAL MÎRGUM
KÎNNUNUM (ANN
HYGGST NÒ BJËÈA
SIG FRAM FYRIR SLÅKAR
KANNANIR b¡G ÖARF
BARA AÈ SAFNA
MEIRI PENING
FYRIR FRAMBOÈIÈ
'EORGE SAGÈI AÈ
ÁG HEFÈI VERIÈ
MJÎG N¹L¾GT
ÖVÅ AÈ VINNA Å
¹R EN ÁG KL¹RAÈI
PENINGANA OG ÖESS
VEGNA VANN HANNm

'WEN 3TEFANI
VIRÈIST EKKI ¾TLA
AÈ TAKA SÁR LANGT FRÅ
ÖË SVO AÈ HÒN HAFI
NOKKUÈ NÕLEGA EIGN
AST NÕJAN FJÎLSKYLDUMEÈ
LIM .Ò HEFUR HLJËMSVEIT
HENNAR .O $OUBT ÕJAÈ
AÈ ÖVÅ AÈ EKKI SÁ LANGT Å
NÕJA PLÎTU (LJËMSVEIT
IN SEGIST HAFA TEKIÈ UPP
AÈ MINNSTA KOSTI TËLF LÎG
FYRIR PLÎTUNA OG ¾TTI ÖAÈ
AÈ K¾TA AÈD¹ENDUR SVEIT
ARINNAR

(EATHER ,OCKLEAR ER
KOMIN MEÈ NÕJAN G¾JA
OG ÖAÈ ER ENGINN ANNAR
EN LEIKARINN *ACK 7AGNER ÒR
-ELROSE 0LACE 3AMBANDIÈ VIRÈ
IST GANGA VEL EN ,OCKLEAR OG 7AG
NER LÁKU ELSKENDUR Å Ö¹TTUNUM VIN
S¾LU 0ARIÈ S¹ST LEIÈAST HÎND Å
HÎND ¹ GÎNGU Å -ALIBU ¹ M¹NU
DAGINN OG HÁLDU ÖAU SVO ¹ HEIM
ILI ,OCKLEAR ÖAR SEM ÖAU ¹TTU VAFA
LAUST RËMANTÅSKAR STUNDIR (EATH
ER ¾TTI AÈ VERA S¹TT NÒNA ÖVÅ
EKKI GENGUR SVONA
VEL HJ¹ FYRRVER
ANDI EIGINMANNI
HENNAR 2ICHIE
3AMBORA SEM
YFIRGAF HANA
FYRIR EINA BESTU
VINKONU
HENNAR $EN
ISE 2ICHARDS
EN SAMBANDI
ÖEIRRA LAUK
FYRIR STUTTU

smáralind

www.coast-stores.com
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 "ESTI DËMARINN

Getur eitthvert lið veitt FH keppni?

*ËHANNES 6ALGEIRSSON OG +RISTINN *AKOBS
SON SÕNDU B¹ÈIR AFBURÈAFRAMMISTÎÈU UM
HELGINA OG FENGU  Å EINKUNN

 "ESTU UMM¾LIN
b¡G LÅT ÖANNIG ¹ M¹LIÈ AÈ VIÈ HÎFUM UNNIÈ EITT STIG HÁR Å
DAG m SAGÈI 7ILLUM ¶ËR ¶ËRSSON ÖJ¹LFARI
6ALS J¹KV¾ÈUR EFTIR JAFNTEFLI GEGN "LIK
UM Å HRÒTLEIÈINLEGUM LEIK 3PURNING
HVORT HANN LÅTI EINS ¹ M¹LIÈ Å DAG KOM
INN FJËRUM STIGUM ¹ EFTIR &( %KKI
GËÈ STAÈA FYRIR LIÈ OG ÖJ¹LFARA SEM
HAFÈI LÕST ÖVÅ YFIR AÈ HANN ¾TLAÈI
SÁR ¥SLANDSMEISTARATITILINN MEÈ 6AL Å
SUMAR OG EKKERT ANNAÈ

SPORT FRETTABLADIDIS

(INU ¹RLEGA HRAÈMËTI ,ANDSBANKADEILDARINN
Å 6ESTURB¾NUM &RAM UNDAN ER LEIKUR ¹ 3KAGAN
AR ER LOKIÈ OG LÅNUR AÈEINS TEKNAR AÈ SKÕRAST &(
UM OG M¹ BÒAST VIÈ SLAGSM¹LUM ¹ MILLI ÖESS
INGAR HAFA STAÈIÈ UNDIR ÎLLUM ÖEIM V¾NTINGUM
ARA FORNU FJENDA SEM MEGA MUNA SINN FÅFILL FEGRI
SEM TIL LIÈSINS VORU GERÈAR OG RÒMLEGA ÖAÈ
(VORT +2 M¾TI TIL LEIKS MEÈ SAMA ÖJ¹LFARANN ¹
(AFNFIRÈINGAR HAFA FARIÈ HREINT ¹ KOSTUM OG
EFTIR AÈ KOMA Å LJËS EN +2 ER AÈ FARA YFIR SÅN M¹L Å
LAGT ALLA ANDST¾ÈINGA SÅNA ¶EIR HAFA VERIÈ GÅFUR
RËLEGHEITUM
LEGA ÎFLUGIR UPPI VIÈ MARKIÈ OG GEFIÈ F¹ F¾RI ¹ SÁR
Å VÎRNINNI
3TËRA SPURNINGIN NÒNA ER SÒ HVORT &( INGAR
3IMUN 3AMUELSEN 
STINGI AF EINS OG VENJULEGA EÈA HVORT EITT
-ATTHÅAS
!LEXANDER 3TEEN
HVERT LIÈ GETI VEITT ÖEIM KEPPNI +EFLAVÅK
'UÈMUNDSSON 
OG 6ALUR VIRÈAST LÅKLEGUSTU KANDIDATARNIR
Å ÖAÈ EN ÖAU MEGA EKKI MISSTÅGA SIG
"ALDUR
MIKIÈ MEIRA ¾TLI ÖAU SÁR EKKI AÈ
*ËNAS 'UÈNI 3¾VARSSON 
3IGURÈSSON
MISSA ENDANLEGA AF (AFNFIRÈ
*ÎKULL
«LAFUR 3TÅGSSON
INGUM
%LÅSABETARSON
'RÁTAR 3IGURÈSSON
+2 INGAR SITJA AÈ SAMA
SKAPI EINIR ¹ BOTNIN
3VERRIR 'ARÈARSSON
'UÈMANN ¶ËRISSON
UM OG ÖAÈ ER KRÅSA
(JÎRVAR (AFLIÈASON

4®,52.!2 4!,!
&LEST SKOT  +EFLAVÅK
&LEST SKOT ¹ MARK  +EFLAVÅK
&¾ST SKOT  &RAM "REIÈABLIK
"ESTA SKOTNÕTING ¥!  
(¾STA MEÈALEINKUNN +EFLA
VÅK  
,¾GSTA MEÈALEINK (+  
'RËFASTA LIÈIÈ 6ÅKINGUR  BROT
0RÒÈASTA LIÈIÈ &( OG +EFLAVÅK
 BROT
&JÎLDI ¹HORFENDA «VITAÈ
HORFENDATÎLUR SKILUÈU SÁR ¹ ÎLLUM
VÎLLUM NEMA ¹ +2 VELLI ¶AÈ ER AF
SEM ¹ÈUR VAR ÖAR SEM +2 HEFUR OFTAR
EN EKKI STAÈIÈ SIG BEST ¹ ÖEIM VETT
VANGI "ENDIR SAMT FLEST TIL ÖESS AÈ
ÖETTA SÁ LANGBEST SËTTA UMFERÈ ¥S
LANDSMËTSINS TIL ÖESSA

3VIPAÈ VEÈUR Å +EFLAVÅK OG &¾REYJUM
Færeyingurinn Simun Eiler Samuelsen er leikmaður 4. umferðar Landsbankadeildar karla að mati Fréttablaðsins. Simun fór á kostum gegn HK suður með sjó og er búinn að skora þrjú mörk í deildinni.

3!-!. (* (!5+5- 9NGVI 'UNNLAUGS

SON OG 4ELMA "JÎRK &JALARSDËTTIR VERÈA
HJ¹ (AUKUM
&2¡44!",!¨)¨2«3!

+VENNALIÈ (AUKA Å KÎRFUNNI

Yngvi þjálfar og
Telma spilar
+®2&5"/,4) Yngvi Gunnlaugsson
er tekinn við af Ágústi Björgvinssyni sem þjálfari Íslands- og
bikarmeistara Hauka í Iceland
Express deild kvenna. Yngvi
skrifaði undir tveggja ára samning í gær og þá gekk líka Telma
Björk Fjalarsdóttir til liðs við
Haukanna frá Breiðabliki.
Yngvi hefur unnið fjölmarga
titla með yngri flokkum Hauka
undanfarin sex ár. Hann þjálfaði
lið Breiðabliks síðasta vetur en
var aðstoðarþjálfari Haukaliðsins
frá 2003 til 2006. Yngvi gerði 9.
og 10. flokk kvenna hjá Haukum
að tvöföldum Íslandsmeisturum
í vetur og hefur sem skilað fimm
Íslandsmeistaratitlum til félagsins undanfarna þrjá vetur.
Telma Björk, sem er 23 ára
miðherji, var með 11, stig og 10,9
fráköst að meðaltali með Breiðabliki í vetur.
ËËJ

&«4"/,4) Færeyingurinn Simun
Eiler Samuelsen er ein af stjörnum
Íslandsmótsins það sem af er.
Þessi skemmtilegi knattspyrnumaður hefur gert varnarmönnum
andstæðinganna lífið leitt í upphafi sumars og sýnt snilldartilþrif á köflum. Hann hefur þegar
skorað þrjú mörk í deildinni, jafn
mörg og á síðasta tímabili.
„Ég var ánægður með leikinn
og mína frammistöðu. Ég get ekki
neitað því og það gleður mig að fá
þessa útnefningu,“ sagði Færeyingurinn lítillátur en hann var nýkominn til móts við félaga sína í
færeyska landsliðinu sem tekur
á móti heimsmeisturum Ítala
á laugardag. „Það þýðir ekkert
að dvelja við þetta heldur halda
áfram að spila vel. Það er frábært
að spila með Keflavíkurliðinu því
við viljum halda boltanum á jörðinni og spila góðan fótbolta. Okkur
tekst það líka ágætlega þannig að
við skemmtum okkur á vellinum.“
Simun neitar því ekki að hugurinn stefni út fyrir Ísland rétt
eins og hjá öðrum leikmönnum.
Draumaáfangastaðurinn hans er
sá sami og hjá flestum íslenskum
leikmönnum – England.
„Ég get ekki gert annað en haldið
áfram að gera mitt besta og ef ég
spila vel er aldrei að vita nema einhverjar dyr opnist. Maður fer ekk-

&2"2 &2%9).'52 &¾REYSKI LANDSLIÈSMAÈURINN 3IMUN %ILER 3AMUELSEN HEFUR

GLATT KNATTSPYRNUUNNENDUR MEÈ LEIK SÅNUM Å SUMAR

ert bara til Englands og velur sér

-9.$6¥+52&2¡44)2

gæti alveg hugsað mér að spila í
neðri deildunum í Englandi enda
spilaður flottur fótbolti þar líka.
Þetta snýst líka um heppni.“
Simun býr ásamt færeyskri
unnustu í Keflavík en hún flutti til
hans fyrir skömmu. Móðir hans er
einnig flutt í Bítlabæinn og ætlar
að prófa að búa þar í eitt ár. Foreldrar hennar búa nefnilega í
Njarðvík og stórfjölskyldan er
því sameinuð í Reykjanesbænum.
Ætli hluti af góðri spilamennsku
Simuns sé sá að honum líður betur
þar sem hans nánustu eru komnir
til Íslands?
„Ég veit það ekki en að sjálfsögðu líður manni betur með ættingjana hjá sér. Það hefur eflaust
einhver áhrif. Mér líður annars
mjög vel í Keflavík. Ég bjó í 1.400
manna bæ í Færeyjum þannig að
þetta er stór munur fyrir mig.
Veðrið er svipað en aðeins meiri
þoka í Færeyjum,“ sagði Simun
léttur enda bjartsýnn á sumarið.
„Við ætluðum að ná níu stigum
í hraðmótinu en það náðist ekki
alveg. Við erum súrir að hafa ekki
fengið neitt stig gegn FH. Við
getum betur og ætlum að gera
betur. Keflavík hefur fulla burði
til þess að blanda sér í toppbaráttuna af alvöru,“ sagði Simun
Samuelsen.

lið,“ sagði Simun og hló dátt. „Ég

HENRY FRETTABLADIDIS

3EX ÖJ¹LFARAR +2 Å TÅU LIÈA EFSTU DEILD HAFA EKKI KL¹RAÈ TÅMABIL Å 6ESTURB¾NUM

BLÓÐUGT FRAMHALD AF 28 DAYS LATER

Enginn þjálfari hjá KR hefur
verið rekinn eftir fjóra leiki

Vinningar verða afhendir hjá BT Smáralind. Kópavogi. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 99 kr/skeytið.

STRANGLEGA BÖNNUÐ INNAN 16 ÁRA

SENDU SMS JA 28F
Á 1900 OG ÞÚ GÆTIR
UNNIÐ BÍÓMIÐA!

SMS

LEIKUR

Fru

ms

VINNINGAR ERU BÍÓMIÐAR,
DVD MYNDIR, TÖLVULEIKIR
OG MARGT FLEIRA!
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&«4"/,4) Teitur Þórðarson situr

örugglega í heitasta þjálfarastólnum í Landsbankadeild karla því lið
hans KR er eitt á botni deildarinnar með aðeins eitt stig eftir fjórar
fyrstu umferðirnar.
KR-liðið hefur auk þess verið
gagnrýnt fyrir marklausan og
leiðinlegan bolta og ekki einu sinn
endurkoma Rúnars Kristinssonar
hefur náð að lífga við máttalausa
sóknartilburði liðsins.
KR-liðið hefur því aðeins náð í
8,3% stiga í boði í þessum fyrstu
fjórum umferðum og ef sagan er
skoðuð eru miklar líkur á því að
Teitur Þórðarson klári ekki tímabilið því þetta er versta byrjun
vesturbæjarliðsins í 30 ár.
Í þremur af fjórum verstu byrjunum KR í tíu liða deild hefur
þjálfarinn fokið á tímabilinu og í
þeirri fjórðu féll liðið niður í B-
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-AGNÒS *ËNATANSS  
)VAN 3OCHOR  
,ÒKAS +OSTIC  
-AGNÒS 'YLFASON  
0ÁTUR 0ÁTURSSON  
-ANFRED 3TEVES  
3AGÈI SJ¹LFUR UPP STÎRFUM

%)44 34)' 4EITUR ¶ËRÈARSON ÖARF AÈ TAKA TIL Å +2 LIÈINU

deild. Sex þjálfarar hafa ekki
klárað tímabil með KR í tíu liða
deild og allir voru með mun betri
árangur á þeim tímapunkti þegar
þeir voru látnir fara eða sögðu
upp.
Enginn þjálfari KR í tíu liða
efstu deild hefur verið látinn fara
eftir aðeins fjóra leiki en næst því
komst Lúkas Kostic sem var rekinn eftir fimm leiki fyrir tíu árum.
KR-liðið var þá í 6. sæti deildarinnar með sex stig en hafði gert

&2¡44!",!¨)¨(®2¨52

jafntefli við þrjú af neðstu liðunum. Ákvörðun KR-stjórnarinnar kallaði fram verkfallsaðgerðir hjá KR-ingum, sem voru mjög
óánægðir með að Lúkas hefði
verið látinn fara.
Pétur Pétursson sagði síðan upp
störfum eftir sjö leiki árið 2001
en þessir tveir eru þeir einu sem
hafa hætt með KR-liðið í fyrri umferð. Hinir fjórir hafa allir fengið
að klára fyrri umferðina.
ËËJ

:Oy¨MJNY
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ÖihajkZgÂ`g#&#'.%Äh#

ÖihajkZgÂ`g#&#()%Äh#

ÖihajkZgÂ`g#..%Äh#

KZgÂ{Âjg`g#&#+*%Äh#

KZgÂ{Âjg`g#&#+-%Äh#

KZgÂ{Âjg`g#&#'+%Äh#

6[ha{iijg
`g#(+%#%%%

6[ha{iijg
`g#()%#%%%

6[ha{iijg
`g#',%#%%%

Ford Mondeo, 2003 - Ek. 81 þús.

RENAULT MEGANE II, 2005 - Ek. 29 þús.

Peugeot 307, 2004 - Ek. 57 þús.

ÖihajkZgÂ`g#'.%Äh#

ÖihajkZgÂ`g#&#,-%Äh#

ÖihajkZgÂ`g#&#&,%Äh#
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6[ha{iijg
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`g#)-%#%%%

6[ha{iijg
`g#()%#%%%

HYUNDAI ELANTRA, 2000 - Ek. 92 þús.

HYUNDAI SONATA, 2005 - Ek. 32 þús.

RENAULT SCENIC II, 2003 - Ek. 79 þús.
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6[ha{iijg
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RENAULT MEGANE, 2003 - Ek. 76 þús.

6[ha{iijg
`g#)'%#%%%

Hyundai Santa Fe, 2004 - Ek. 106 þús.

6[ha{iijg
`g#))%#%%%

RENAULT LAGUNA, 2003 - Ek. 44 þús.

ÖihajkZgÂ`g#.*%Äh#
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6[ha{iijg
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Opel Zaﬁra, 2003 - Ek. 84 þús.

Toyota Avensis, 2005 - Ek. 115 þús.

Opið frá kl. 9 til 18
og á laugardaginn frá kl. 12 til 16.
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+NATTSPYRNULANDSLIÈ ,IECHTENSTEIN ¹ SÁR STUTTA EN LITRÅKA SÎGU

Liechtenstein er eina liðið sem
hefur tapað fyrir San Marínó
29!. ')''3 +VEÈUR VELSKA LANDSLIÈIÈ

UM HELGINA

&2¡44!",!¨)¨'%449 )-!'%3

2YAN 'IGGS

Hættur með
landsliðinu
&«4"/,4) Reynsluboltinn Ryan

Giggs hefur ákveðið að leggja
landsliðsskóna á hilluna eftir leikinn gegn Tékkum á laugardag í
undankeppni EM. Þetta er mikið
áfall fyrir Wales enda Giggs einhver besti leikmaður þjóðarinnar
frá upphafi.
Giggs hefur leikið 64 landsleiki
á þessum 16 árum.
DA

4HIERRY (ENRY

Orðinn pirraður
&«4"/,4) Thierry Henry þótti ekki

sannfærandi þegar hann ræddi
um framtíð sína á blaðamannafundi í Kína í gær. Barcelona
hefur áhuga á því að fá hann til
sín og jós Henry olíu á eld þess
efnis að hann færi til Spánarmeistaranna í sumar.
„Ég er leikmaður Arsenal í
augnablikinu,“ sagði Henry, sem
er ekki sáttur við uppskeru Arsenal á tímabilinu, fjórða sætið í
ensku úrvalsdeildinni. „Þetta var
erfitt tímabil og enn einu sinni
endum við langt á eftir toppliðunum. Ég er orðinn pirraður á
því að enda alltaf í síðasta sæti
af toppliðunum fjórum,“ sagði
Frakkinn.
HÖH

&«4"/,4)
Knattspyrnulandslið
Liechtenstein er ekki nema rétt
rúmlega 25 ára gamalt en liðið lék
sinn fyrsta leik við Möltu árið 1981.
Þá náði liðið jafntefli en það er ef
til vill lýsandi að það er það eina
sem hefur nokkru sinni tapað fyrir
San Marínó, öðru smáríki í Evrópu.
Sá leikur var vináttulandsleikur sem fór fram hinn 28. apríl árið
2004. Versta tap liðsins kom árið
1996 en þá fór lið Makedóníu illa
með Liechtenstein og vann 11-1.
Liðið hefur þó unnið sína sigra
líka og nýjasta dæmið er 1-0 sigur
á Lettlandi í undankeppninni sem
nú er í gangi. Þar með hefur liðið
unnið jafn marga leiki og það íslenska í riðlinum. Ísland er þó með
betri markatölu.
Stærsti sigur Liechtenstein til
þessa kom gegn Lúxemborg sem
þó hefur fjórtán sinnum fleiri
íbúa og talsvert fleiri en Ísland.
Sá leikur vannst 4-0 en hann var
leikinn í október árið 2004, í undankeppni HM 2006.

-!2+) &!'.!¨ ,EIKMENN ,IECHTENSTEIN
FAGNA MARKI SÅNU GEGN ,ETTLANDI
./2$)# 0(/4/3!&0

,IECHTENSTEIN MEÈ ÖRJÒ STIG
&2'4 -!2+ "ENJAMIN &ISCHER KEMUR SÅNUM MÎNNUM Å ,IECHTENSTEIN   YFIR GEGN

0ORTÒGAL ¹ ÒTIVELLI ¹RIÈ  0ORTÒGAL RÁTT MARÈI SIGUR Å LEIKNUM  

Fjórum dögum áður vakti lið
Liechtenstein jafnvel enn meiri
athygli á sér þegar það náði 2-2
jafntefli gegn stórliði Portúgals
á heimavelli. Í síðari leiknum, í
Portúgal, komst Liechtenstein yfir
en tapaði á endanum, 2-1.

./2$)# 0(/4/3!&0

Fyrir
jafnteflisleikinn
við
Portúgal hafði liðið tapað öllum
sínum tuttugu leikjum í undankeppni HM, þar af tveimur gegn
Íslandi en þeir leikir fóru fram
árið 1997.
ES¹

,IECHTENSTEIN STËÈ SIG ÖOKKALEGA Å UNDANKEPPNI (- 

Fékk tvöfalt fleiri stig en Ísland
&«4"/,4) Sé árangur Íslands og

Liechtenstein í síðustu undankeppni borinn saman kemur í
ljós að síðarnefnda liðið kom
mun betur út.
Fyrir það fyrsta fékk Liechtenstein átta stig í sínum riðli. Liðið
vann báða leiki sína gegn Lúxemborg og náði jafntefli gegn Portúgal og Slóvakíu á heimavelli.

Ísland fékk fjögur stig. Liðið
náði jafntefli gegn Möltu á útivelli og vann Maltverja svo á
Laugardalsvelli. Allir aðrir leikir
töpuðust.
Það sem meira er að Liechtenstein fékk færri mörk á sig í
keppninni en Ísland í sínum riðli
þrátt fyrir að hafa spilað tveimur
leikjum meira en Ísland. Ísland

fékk 27 mörk á sig, Liechtenstein
23.
Samanburður á markatölu liðanna á heimavelli sýnir þennan
mun greinilega.
Liechtenstein skoraði átta en
fékk níu á sig. Ísland skoraði níu
en fékk fjórtán á sig.
ES¹

Frækinn sigur
gegn Lettum
&«4"/,4) Ísland og Liechtenstein

leika nú saman í annað skipti í
sögunni í undankeppni stórmóts.
Fyrir tíu árum vann Ísland báða
leikina en liðin mætast á Laugardalsvelli um helgina.
Ísland vann sinn fyrsta leik í
riðlinum, gegn Norður-Írlandi.
Síðan þá hafa allir leikir Íslands
tapast. Liechtenstein tapaði öllum
sínum leikjum framan af en vann
í síðustu umferð lið Lettlands
afar óvænt, 1-0.
Þetta er ef til vill besti sigur
Liechtenstein í sögu liðsins en
þetta var sá fyrsti á liði sem
hefur spilað á stórmóti í knattspyrnu. Þjálfari Letta sagði af sér
eftir leikinn. Lettland vann Ísland
á heimavelli í haust, 4-0.
Ísland er þó með talsvert betri
markatölu, fimm mörk í mínus,
en Liechtenstein er með tólf í
mínus.
ES¹
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&YRSTI LEIKUR LANDSLIÈSINS Å UNDANKEPPNI %- ER Å DAG

Stelpurnar ætla að
gefa tóninn í Aþenu
&«4"/,4) Íslenska kvennalandsliðið
í knattspyrnu spilar í dag sinn
fyrsta leik í undankeppni Evrópumótsins árið 2009 í Finnlandi.
Stelpurnar eru komnar til Grikklands þar sem heimamenn eru
taldir minni spámenn fyrir leikinn
en árangur þeirra á knattspyrnuvellinum undanfarin ár hefur ekki
verið upp á marga fiska. Ísland og
Grikkland hafa mæst í tvígang,
árið 1994 vann Ísland 6-1 þar sem
Ásthildur Helgadóttir skoraði
fjögur mörk. Ári síðar vannst svo
3-0 sigur.
Eldingu laust niður í flugvél
liðsins á leiðinni út. „Smá sjokk“,
viðurkenndi landsliðsþjálfarinn
Sigurður Ragnar Eyjólfsson, en að
öðru leyti komst liðið klakklaust til
Grikklands þar sem nokkur vandræði hafa verið til staðar. Grikkir ætluðu að láta landsliðið æfa
á gervigrasi í gær en skiljanlega
þvertók hópurinn fyrir það. Á endanum, eftir langa töf, fékk liðið að
æfa á keppnisvellinum sjálfum.
Ásthildur, Katrín Jónsdóttir og
Guðný Óðinsdóttir eru allar smá-

vægilega meiddar en Sigurður
vonaðist til að þær gætu tekið þátt
í leiknum. Það kemur þó ekki í ljós
fyrr en rétt fyrir leikinn, sem hefst
klukkan 15 að íslenskum tíma.
„Að mínu mati erum við með
sterkara lið en við þurfum að
sanna okkur. Það hefur verið
sveifla hjá okkur á milli heimaog útileikja og því ætlum við að
breyta. Stelpurnar eru staðráðnar
í að byrja mótið vel og gefa tóninn fyrir mótið. Það gefur líka góð
fyrirheit fyrir stórleikinn gegn
Frökkum í júní og því er stór gulrót að sækja þrjú stig hér,“ sagði
Sigurður, sem hugsar um þrjú stig
og ekkert annað.
„Við leiðum ekkert hugann að
því hvað gerist ef við töpum. Við
hugsum bara jákvætt enda höfum
við sett markið hátt. Það er ákveðin pressa á okkur og við þurfum að
standast hana til að ná markmiðinu,“ sagði Sigurður, sem stefnir
með liðið til Finnlands á EM. Liðið
yrði þá fyrst allra íslenskra Alandsliða til að keppa í lokakeppni
stórmóts.
HÖH
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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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¥SLANDSMEISTARAR &( MEÈ FULLT
HÒS STIGA ÖRIÈJA ¹RIÈ Å RÎÈ
FH-ingar hafa fengið öll tólf stigin í boði í hraðmótinu undanfarin þrjú tímabil og eru komnir með gott
forskot á toppi Landsbankadeildar karla alveg eins og í fyrra. Tryggvi Guðmundsson og Freyr Bjarnason
hafa verið efstir á blaði öll þessi þrjú ár og nýju mennirnir koma alltaf mjög sterkir til leiks.
&«4"/,4) FH-ingar eru á góðri leið

&¡++ '«¨! $«-! 'ARÈAR *ËHANNSSON

FÁKK SEX Å MEÈALEINKUNN HJ¹ STËRU
FJÎLMIÈLUNUM Å .OREGI FYRIR FRAMMISTÎÈU
SÅNA UM HELGINA
&2¡44!",!¨)¨3#!.0)8

%INKUNNAGJÎFIN Å .OREGI

Ellefu Íslendingar spiluðu
&«4"/,4) Ellefu íslenskir knatt-

spyrnumenn komu við sögu í áttundu umferð norsku úrvalsdeildarinnar sem lauk um liðna helgi.
Það er mesta þátttaka Íslendinga
á tímabilinu og er vafalaust með
því mesta sem hefur gerst hingað til.
Tólfti maðurinn, Birkir Bjarnason hjá Viking, sat á bekknum hjá
sínu liði en alls leika fjórtán Íslendingar í norsku úrvalsdeildinni. Hinir tveir, Viktor Bjarki
Arnarsson hjá Lilleström og
Höskuldur Eiríksson, Viking, eru
meiddir.
Kristján Örn Sigurðsson fékk
hæstu meðaleinkunn fjögurra
stóru fjölmiðlanna í Noregi og
Garðar Jóhannsson kom næstur. Báðir skoruðu þeir í sínum
leikjum en Garðar var að þreyta
frumraun sína í deildinni.
ES¹
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með því að leggja grunninn að Íslandsmeistaratitlinum í fyrri umferð alveg eins og undanfarin tvö
ár. Eftir 2-0 sigur á Fram í Laugardalnum á þriðjudagskvöldið er
ljóst að Hafnarfjarðarliðið er
búið að ná sögulegum árangri.
FH hefur nefnilega fullt hús eftir
hraðmótið og er komið með fjögurra stiga forskot á næsta lið sem
er Valur.
Þetta er aðeins í áttunda sinn
í 31 árs sögu tíu liða efstu deildar sem að lið vinnur fjóra fyrstu
leiki sína og eru FH-ingar bæði
fyrsta liðið til þess að gera það tvö
ár og nú þrjú ár í röð. Af fyrri sjö
liðum sem hafa ná slíkri draumabyrjun hafa fjögur unnið Íslandsmeistaratitilinn um haustið og tvö
lent í 2. sæti. Eina liðið til að missa
fótana eftir slíka byrjun var lið
Keflavíkur sem vann sex fyrstu
leiki sína sumarið 1997 en endaði
síðan mótið í 6. sæti.
Árangur FH-liðsins er ekki síst
athyglisverður fyrir þær sakir að
liðið hefur aðeins spilað 3 af þessum 12 leikjum á heimavelli sínum
í Kaplakrika. Öll árin hefur liðið
þurft að byrja mótið á tveimur útileikjum.
Það var ekki alveg sama staða í
upphafi sumarsins 2004 þegar FHingar unnu sinn fyrsta Íslandsmeistaratitil. FH vann þá KR 1-0 í
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-ATTHÅAS 'UÈMUNDSSON
HEFUR BYRJAÈ FR¹B¾RLEGA
MEÈ &( &2¡44!",!¨)¨$!.¥%,

fyrsta leik en lék síðan næstu þrjá
leiki án þess að ná að vinna, tapaði
0-1 fyrir Fylki og gerði jafntefli
við Keflavík og Víking.
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Daði Lárusson og Freyr Bjarnason eru einu leikmenn FH sem
hafa spilað allar 1080 mínúturnar í hraðmótinu þessi þrjú tímabil.
Freyr er enn fremur eini leikmaðurinn sem hefur verið meðal efstu
manna í einkunnagjöf Fréttablaðsins öll þrjú árin.
Nýju mennirnir eru öll árin að
falla mjög vel inn í leik liðsins
sem sést á því að í öll skiptin er
nýr leikmaður liðsins efstur í einkunnagjöf Fréttablaðsins.
Sumarið 2005 voru það félagarnir Tryggvi Guðmundsson og
Auðun Helgason sem báðir voru að
koma heim úr atvinnumennsku, í
fyrra var Sigurvin Ólafsson meðal
þeirra fjögurra bestu eftir að hafa
komið frá KR og í ár er það Matthías Guðmundsson sem hefur spilað
best að mati íþróttafréttamanna
Fréttablaðsins en hann kom til FH
frá Val fyrir þetta tímabil.
Tryggvi Guðmundsson hefur
byrjað öll tímabilin vel og er alls

með 12 mörk í þessum 12 leikjum.
Hann var einn markahæstur
sumrin 2005 og 2006 en situr nú í
efsta sætinu með Matthíasi Guðmundssyni sem hefur skorað í
fjórum fyrstu deildarleikjum
sínum í FH-búningnum.
Þegar tölfræði FH-liðsins er
borin saman í fyrstu fjórum umferðunum þessi þrjú tímabil virðist
sem sóknarþungi liðsins sé meiri í
ár en undanfarin sumur. FH-liðið
hefur þannig náð mun fleiri skotum á mark í ár, er að fá fleiri horn
og ganga oftar í rangstöðugildrur
andstæðinganna.
Andstæðingar FH hafa líka
verið að ná færri skotum á mark
með hverju árinu og hafa sem
dæmi aðeins náð 13 skotum á FHmarkið í fyrstu fjórum leikjum
þessa tímabils. Í töflum með greininni má sjá samanburð á byrjunum FH-inga þessi þrjú tímabil.
OOJ FRETTABLADIDIS
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Rosenborg hefur áhuga á Stefáni
-!'.²3 6ONAST TIL AÈ B¾TA VIÈ FRAM

HERJA Å SUMAR

&2¡44!",!¨)¨%«,

3AMNINGAR ERLENDRA LEIKMANNA

Hægt að semja
með smugu
&«4"/,4) Á heimasíðu KSÍ má sjá

frétt um að síðasti dagur félagaskipta fyrir samningsleikmenn
erlendis sé í dag. Þetta á þó aðeins við leikmenn sem skráðir eru
sem atvinnumenn en með því að
haka við áhugamaður í stað atvinnumanns á félagaskiptaeyðublaðinu má áfram fá félagaskipti
fyrir erlenda leikmenn til Íslands.
Magnús Gylfason, þjálfari Víkings, er einn þeirra sem vonast
til að bæta við sig erlendum leikmanni en stór og sterkur framherji frá Serbíu mun hugsanlega
ganga í raðir félagsins. Magnús
sagði við Fréttablaðið í gær að
enn væri verið að taka ákvörðun
um það hvort samið yrði við leikmanninn sem æfði með Víkingum
í vikutíma. „Mér leist vel á hann,“
sagði Magnús.
HÖH

&«4"/,4)
Norsku
meistararnir í Rosenborg hafa áhuga að fá
Stefán Gíslason, leikmann Lyn, í
sínar raðir. Félagið hefur þegar
haft samband við Lyn og fengið leyfi til að ræða við Stefán og
umboðsmann hans, Arnór Guðjohnsen. „Það er rétt, Rosenborg
hefur áhuga sem og fleiri lið víða
úr Evrópu,“ sagði Arnór. „Stefán
hefur staðið sig gríðarlega vel og
munum við meta stöðuna vel og
vandlega í framhaldinu.“
„Þetta er allt enn á frumstigi,“
sagði Stefán við Fréttablaðið í
gær. „Rosenborg er stórt félag og
það eitt og sér er viðurkenning að
það sýni mér áhuga.“
Stefán segir að það kæmi sér
ekki á óvart ef félagið reyndi að fá
sig áður en tímabilinu lyki. Samningur Stefáns við Lyn rennur út í
haust og vilji félagið fá eitthvað
fyrir hann þarf það að selja Stefán fyrir þann tíma. Félagaskiptaglugginn í Noregi opnar í júlí.
Sjálfur hefur Stefán þó áður sagt
að hann vilji prófa sig í öðru landi
eftir að tímabilinu ljúki í Noregi.
Það gæti þrátt fyrir það ekki
reynst slæmur leikur að fara til
Rosenborg. „Liðið tekur þátt í
undankeppni
Meistaradeildarinnar í haust sem yrði stór plús
fyrir mig. Það yrði vissulega góð

-%)34!2!2  !ÈEINS EITT ¹R ER LIÈIÈ
FR¹ ¥SLANDSMEISTARATITLI ¥"6 SEM Ö¾R
FAGNA ¹ ÖESSARI MYND
&2¡44!",!¨)¨%«,

$(, DEILD KVENNA Å HANDBOLTA

Ekkert kvennalið frá ÍBV
(!.$"/,4) Ekkert handknattleiks-

¥ "!2445..) 3TEF¹N ER MEÈAL H¾STU LEIKMANNA DEILDARINNAR Å EINKUNNAGJÎF
6ERDENS 'ANG OG .ETTAVISEN
&2¡44!",!¨)¨3#!.0)8

auglýsing fyrir mig að spila með
Rosenborg.“
Lyn er sem stendur í áttunda sæti
deildarinnar og hefur fengið flest
mörk allra liða í deildinni á sig,
fimmtán talsins. Um síðustu helgi

vann liðið 4-3 sigur á Tromsö.
„Við getum ekki alltaf unnið
þegar við fáum þrjú mörk á okkur
í einum leik. Þetta hefur verið
okkar stærsta vandamál til þessa,“
sagði Stefán.
ES¹

lið verður sent frá ÍBV í meistaraflokki kvenna á næsta tímabili.
Eftirfarandi yfirlýsing frá ÍBV
birtist á heimasíðu félagsins í
gær. „Handknattleiksráð ÍBV
hefur tekið þá ákvörðun að senda
ekki lið til keppni á Íslandsmótinu 2007-2008 í meistaraflokki
kvenna. Ákvörðunin er tekin
eftir að allir möguleikar á þátttöku höfðu verið kannaðir. Staðreyndin er því miður sú að enginn
leikmaður á meistaraflokksaldri
verður í Vestmannaeyjum næsta
vetur.“
HÖH
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 &ELICITY (UFFMAN
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,ANGÖEKKTUST FYRIR HLUTVERK SITT Å Ö¹TTUNUM UM AÈÖRENGDU
EIGINKONURNAR ÖAR SEM HÒN LEIKUR HINA TRAUSTU ,YNETTU
3CAVO $ESPERATE (OUSEWIVES ERU SAMT LANGT
FR¹ ÖVÅ EINU FR¾GU SJËNVARPSÖ¾TTIRNIR ÖAR SEM
(UFFMAN HEFUR KOMIÈ FRAM OG M¹ ÖAR NEFNA
,AW  /RDER &RASIER #HICAGO (OPE OG 4HE
7EST 7ING (IN  ¹RA GAMLA (UFF
MAN HEFUR EINNIG VERIÈ TILNEFND TIL
«SKARSVERÈLAUNANNA EN ÖAÈ VAR FYRIR
MYNDINA 4RANSAMERICA (ÒN ER ¹
SÅNUM STAÈ Å !ÈÖRENGDUM EIGIN
KONUM Å 3JËNVARPINU Å KVÎLD

%++) -)33! !&

3+*2%)..

 4ÅUFRÁTTIR
  
 $AGRENNING  $AY "REAK
"ANDARÅSK Ö¹TTARÎÈ UM LÎGREGLUMANN
SEM ER SAKAÈUR UM AÈ HAFA SKOTIÈ SAK
SËKNARA (ANN LEGGUR ¹ FLËTTA OG REYNIR AÈ
HREINSA MANNORÈ SITT EN ÖEGAR HANN VAKNAR
¹ MORGNANA ER ALLTAF SAMI DAGURINN !TRIÈI Å
Ö¹TTUNUM ERU EKKI VIÈ H¾FI BARNA

 ,ÅFSH¹SKI "ANDARÅSKUR MYNDAFLOKK

 .¹GRANNAR
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UR UM HËP FËLKS SEM KOMST LÅFS AF ÒR FLUG
SLYSI OG NEYDDIST TIL AÈ HEFJA NÕTT LÅF ¹ AF
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ÕMSAR ËGNIR LEYNAST !TRIÈI Å Ö¹TTUNUM ERU
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 7IFE 3WAP 
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 .UMBERS 
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 (¹DEGISFRÁTTIR
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 &ORBOÈIN FEGURÈ 
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 4WO AND A (ALF -EN 
 "ÒBBARNIR 
 3KRÅMSLASPILIÈ
 "ATMAN
 4ÎFRAVAGNINN
 $ODDI LITLI OG %YRNASTËR
 &ÅFÅ
 "OLD AND THE "EAUTIFUL
 .¹GRANNAR
 ¥SLAND Å DAG OG VEÈUR
 &RÁTTIR
 ¥SLAND Å DAG ÅÖRËTTIR OG VEÈUR
 4HE 3IMPSONS  E
 -ATUR OG LÅFSTÅLL 3KEMMTILEGUR LÅFS
STÅLSÖ¹TTUR MEÈ HINNU EINU SÎNNU 6ÎLU -ATT
¥ Ö¹TTUNUM HEIMS¾KIR 6ALA ÖEKKTA EINSTAKL
INGA ELDAR MEÈ ÖEIM GIRNILEGA RÁTTI OG SKOÈ
AR FALLEG HEIMILI OG LISTAVERK  "UBBI
BÕÈUR 6ÎLU Å HEIMSËKN OG ELDAR FYRIR HANA
GËMS¾TA RÁTTI 6IÈ F¹UM AÈ SJ¹ ALVEG NÕJA
HLIÈ ¹ HÎRKULEGA )DOL DËMARANUM

 3TANDOFF 
 "ONES  "ÎNNUÈ BÎRNUM
 (OTEL "ABYLON
 !MERICAN )DOL  ²RSLITA
Ö¹TTUR !MERICAN )DOL (VER VERÈUR N¾STA
SÎNGSTJARNA "ANDARÅKJANNA ¶AÈ KEMUR Å
LJËS Å KVÎLD OG ÖVÅ UM AÈ GERA AÈ FYLGJAST
VEL MEÈ

 !MERICAN )DOL 
 -EDIUM 
 4HE 2ICHES 
 &AMILY 3INS
 "ONES 
 &RÁTTIR OG ¥SLAND Å DAG
 4ËNLISTARMYNDBÎND FR¹ 0OPP 4Å6Å






)NSIDER
&RÁTTIR
¥SLAND Å DAG

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

 "EACH 'IRLS  3UMARIÈ 
ERU ÖRJ¹R T¹NINGSSTELPUR SAMANKOMNAR ¹
STRÎND ÖAR SEM Ö¾R SVERJA ÖESS EIÈ UM
AÈ VERÈA VINKONUR AÈ EILÅFU %N TÅMARNIR ERU
BREYTTIR 2ÒMUM TVEIMUR ¹RATUGUM SÅÈAR
ER LÅF EINNAR Å MOLUM ÎNNUR ¹ VIÈ DRYKKJU
VANDAM¹L AÈ STRÅÈA OG SÒ ÖRIÈJA ER NÕL¹TIN Å
HÎRMULEGU SLYSI
 -Y .AME )S %ARL  %ARL SNÕR
AFTUR ®NNUR SERÅAN AF EINUM VIN¾LUSTU
GAMANÖ¹TTUM HEIMS OG ER ÖESSI FYNDN
ARI EN FYRRI

 "ESTU 3TR¹KARNIR  
MEÈAN ¹ LEITINNI AÈ ARFTÎKUM STR¹KANNA
STENDUR YFIR ¹ 3TÎÈ  MUN 3IRKUS ENDURSÕNA
ALLT ÖAÈ BESTA MEÈ 3VEPPA !UDDA 0ÁTRI *Ë
HANNI OG HINUM SPRENGHL¾GILEGU STR¹KUNUM

 4HE 2ICHES  'L¾NÕ BANDA
RÅSK Ö¹TTARÎÈ MEÈ -INNIE $RIVER Å AÈALHLUT
VERKI 7AYNE OG $AHLIA -ALLOY HAFA EYTT ¾V
INNI MEÈ SÅGAUNAHËPI Å FERÈALÎG OG SVIKA
STARFSEMI EN TELJA AÈ ÖAÈ SÁ KOMINN TÅMI
TIL AÈ BREYTA TIL ¶AU SETJAST ÖVÅ AÈ Å VENJU
LEGU ÒTHVERFI OG GERA SITT BESTA TIL ÖESS AÈ
FALLA Å HËPINN

 -EDIUM  !LISON $UBOIS
ER ËSKÎP VENJULEG EIGINKONA OG MËÈIR Å ÒT
HVERFI SEM BÕR YFIR HARLA ËVENJULEGUM YFIR
N¹TTÒRULEGUM H¾FILEIKUM SEM GERA HENNI
KLEIFT AÈ SJ¹ OG EIGA SAMSKIPTI VIÈ HINA FRAM
LIÈNU "ÎNNUÈ BÎRNUM

 9OUNG "LADES  E
 3UPERNATURAL  E
 %NTERTAINMENT 4ONIGHT E
 4ËNLISTARMYNDBÎND FR¹ 0OPP 46
 4ËNLISTARMYNDBÎND FR¹ 0OPP 46
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 . &RÁTTIR OG AÈ ÖEIM LOKNUM
VEÈURFRÁTTIR OG MAGASÅNÖ¹TTUR $AGSKR¹IN ER
ENDURSÕND ¹ KLUKKUTÅMA FRESTI TIL KL 
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 OG  TAK MEÈ 'UÈRÒNU
'ÅSLA %NDURSÕNING ¹ KLUKKUTÅMA FRESTI FR¹
 TIL  N¾STA DAG
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 "EVERLY (ILLS 
 2ACHAEL 2AY
 %VERYBODY ,OVES 2AYMOND E
 'AME TÅVÅ ,OKAÖ¹TTUR 3VERRIR
"ERGMANN OG «LAFUR ¶ËR *ËELSON FJALLA UM
ALLT ÖAÈ NÕJASTA Å T¾KNI TÎLVUM OG TÎLVU
LEIKJUM

 %VERYBODY (ATES #HRIS 
"ANDARÅSK GAMANSERÅA ÖAR SEM H¹ÈFUGL
INN #HRIS 2OCK GERIR GRÅN AF UPPVAXTAR¹RUM
SÅNUM !LLT ER ¹ KAFI Å SNJË OG #HRIS ER EINI
NEMANDINN SEM M¾TIR Å SKËLANN (ANN ÖARF
AÈ BÅÈA MEÈ SKËLASTJËRANUM ÖAR TIL FORELDR
ARNIR FINNAST

 -ALCOLM IN THE -IDDLE 
"ANDARÅSK GAMANSERÅA UM G¹FNALJËSIÈ -AL
COLM OG STËRFURÈULEGA FJÎLSKYLDU HANS -AL
COLM FER Å DANSSKËLA TIL AÈ GANGA Å AUGUN ¹
STÒLKU OG KEMST AÈ ÖVÅ AÈ LÅFIÈ ER EKKI BARA
DANS ¹ RËSUM

 7ILL  'RACE 
 3TILL 3TANDING ,OKAÖ¹TTUR ¶RIÈJA
Ö¹TTARÎÈIN Å ÖESSARI BR¹ÈSKEMMTILEGU GAM
ANSERÅU UM HJËNAKORNIN "ILL OG *UDY -ILLER
OG BÎRNIN ÖEIRRA ÖRJÒ

 (OUSE  "ANDARÅSK Ö¹TTA
RÎÈ UM L¾KNINN SKAPSTIRÈA DR 'REGORY
(OUSE OG SAMSTARFSFËLK HANS
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 &RÁTTIR
 6EÈUR
 +ASTLJËS
 &JÎLBRAUTASKËLINN 
 !ÈÖRENGDAR EIGINKONUR "ANDA

RÅSK Ö¹TTARÎÈ UM N¹GRANNAKONUR Å ÒTHVERFI
SEM ERU EKKI ALLAR ÖAR SEM Ö¾R ERU SÁÈAR
!ÈALHLUTVERK LEIKA 4ERI (ATCHER &ELICITY (UFF
MAN -ARCIA #ROSS %VA ,ONGORIA OG .ICOL
ETTE 3HERIDAN !TRIÈI Å Ö¹TTUNUM ERU EKKI VIÈ
H¾FI BARNA



OG GETA ALDREI LEYST ÒR NOKKRUM VANDAM¹LUM Å LÅFI
SÅNU /G SVO ER VERIÈ AÈ BJËÈA MANNI UPP ¹ VITLEYSIS
BR¾ÈING EINS OG HJ¹SOFELSI )ZZIE OG 'EORGE MJÎG
ËSPENNANDI SAMKRULL ÖAR ¹ FERÈ ¥ SÅÈASTA Ö¾TTI VAR
SVO T¾KIF¾RIÈ MIS NOTAÈ AF HÎFUNDUM Ö¹TTANNA
AÈ KYNNA NÕJA Ö¹TTARÎÈ SEM ¹ AÈ EIGA SÁR STAÈ Å EIN
HVERS KONAR HEILSUB¾LI Å ,!
2AUÈH¾RÈA SKUTLAN HÒN !DDISON 3HEPHERD ¹
GREINILEGA AÈ FLYTJA SIG UM SET FR¹ 3EATTLE ¹ SUÈ
L¾GARI SLËÈIR ÖAR SEM MYNDARLEGT EINHLEYPT OG
MENNTAÈ STARFSFËLK HEILSUG¾SLUNNAR MUN V¾NTAN
LEGA ALLT SOFA SAMAN ¹ÈUR EN FYRSTU Ö¹TTARÎÈ LÕKUR
%N AFTUR AÈ .ÕGR¾ÈINGUM 3EM BETUR FER ER EKKI VERIÈ AÈ REYNA AÈ
TROÈA Å MANN KYNNINGAREFNI UM AÈRA Ö¾TTI Å ÖEIRRI GËÈU SERÅU PERSËN
URNAR ERU HRIKALEGA FYNDNAR OG SKRAUTLEGAR OG HVER Ö¹TTUR ER FYNDINN
(ELD SVEI MÁR Ö¹ AÈ ÁG ÒTVEGI MÁR GÎMLU Ö¹TTARAÈIRNAR OG GERIST AFTUR
VIRKUR AÈD¹ANDI
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.ÎRDALEGIR VITLEYSINGAR HAFA ALLTAF VERIÈ Å MIKLU
UPP¹HALDI HJ¹ MÁR OG ÖVÅ GLADDIST ÁG MIKIÈ ÖEGAR
ÁG UPPGÎTVAÈI SNILLDARSJËNVARPSÖ¾TTINA 3CRUBS EÈA
.ÕGR¾ÈINGA ,¾KNIRINN UNGI *$ $ORIAN SEM :ACH
"RAFF LEIKUR SNILLDARLEGA ER ÖAR Å AÈALHLUTVERKI OG ER
FREMSTUR Å FLOKKI MISG¹FULEGRA L¾KNA SEM EIGA Å ALLS
KYNS VANDR¾ÈUM MEÈ LÅF SITT OG SJÒKLINGANA SÎMU
LEIÈIS
¶ESSIR Ö¾TTIR HAFA VERIÈ SÕNDIR Å 2ÅKISSJËNVARPINU
Å NOKKUR ¹R MEÈ HLÁUM MÁR TIL MIKILLAR ¹N¾GJU ¶AÈ
BREGST NEFNILEGA EKKI AÈ ÁG SKELLI UPP ÒR Å HVERT SINN
SEM ÁG HORFI ¹ Ö¹TT AF .ÕGR¾ÈINGUM ¡G HEF SAMT
ALDREI TALIÈ MIG STAÈFASTAN AÈD¹ANDA ÖVÅ ÁG HEF EIGINLEGA BARA FYLGST
MEÈ Ö¹TTUNUM ÖEGAR ÁG HEF HNOTIÈ UM Ö¹ ¹ FJARSTÕRINGARFLAKKI 3PÅT
ALADRAMAÈ SEM ÁG HEF FYLGST STAÈFASTLEGA MEÈ UNDANFARIÈ ER AUÈVITAÈ
'REYkS !NATOMY ÁG HEF HELST EKKI MISST ÒR Ö¹TT ÖAR %N NÒ BER SVO VIÈ
AÈ ÁG ER ALVEG AÈ F¹ NËG AF LIÈINU Å ÖEIM Ö¹TTUM ¶AU ERU SÅV¾LANDI
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Skemmtilegustu þættirnar í sjónvarpinu
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-ATUR OG LÅFSSTÅLL
¥ KVÎLD HEFUR 3TÎÈ  SÕNINGAR ¹ GL¾NÕJUM OG HRESSANDI LÅFSSTÅLSÖ¾TTI MEÈ
HINNI EINU SÎNNU 6ÎLU -ATT ¥ Ö¹TTUNUM HEIMS¾KIR 6ALA ÖEKKTA ¥SLEND
INGA OG FYLGIST MEÈ ÖEIM TÎFRA FRAM UPP¹HALDSRÁTTINA SÅNA 6IÈ F¹UM AÈ SJ¹
S¾LKERAHLIÈINA ¹ ÖJËÈÖEKKTUM EINSTAKLINGUM OG UM LEIÈ SJ¹UM VIÈ HVERN
IG MATURINN HEFUR ¹HRIF ¹ LÅFSSTÅL ÖEIRRA %INNIG SJ¹UM VIÈ UPP¹HALDS ELDHÒS
TËLIN KÎNNUM HVAÈA VÅN
ERU GËÈ MEÈ RÁTTUNUM
SKOÈUM S¾LKERAB¾KUR
OG MARGT FLEIRA ¥ FYRSTA
Ö¾TTINUM BJËÈA "UBBI
OG (RAFNHILDUR Å HEIM
SËKN EN "UBBI ER MIKILL
LISTAKOKKUR OG HIKAR EKKI
VIÈ AÈ HRISTA FRAM GIRNI
LEGA RÁTTI FYRIR K¾RUSTUNA

 ."! ²RSLITAKEPPNIN ."!
 0LAYOFF GAMES ,EIKUR Å ÒR
SLITAKEPPNINNI Å ."! KÎRFUBOLTANUM
 +AUPÖINGS MËTARÎÈIN 
 0'! 4OUR  (IGHLIGHTS
4HE #OLONIAL 3VIPMYNDIR FR¹ SÅÈASTA MËTI
¹ 0'! MËTARÎÈINNI Å GOLFI Å "ANDARÅKJUN
UM &ARIÈ ER YFIR HELSTU TILÖRIFIN FYRSTU ÖRJ¹
KEPPNISDAGANA EN SVO ER EFSTU KYLFINGUNUM
FYLGT EFTIR ¹ LOKAHOLUNUM

 ¶AÈ HELSTA Å 0'! MËTARÎÈINNI
)NSIDE THE 0'! 4OUR  )NSIDE THE 0'!
4OUR ER FR¹B¾R Ö¹TTUR ÖAR SEM GOLF¹HUGA
FËLK F¾R T¾KIF¾RI TIL ÖESS AÈ KYNNAST BETUR
KYLFINGUNUM Å BANDARÅSKU 0'! MËTARÎÈINNI
&YLGST ER MEÈ GANGI M¹LA Å MËTARÎÈINNI BIRT
VIÈTÎL VIÈ KYLFINGA AUK ÖESS SEM ÖEIR GEFA
¹HORFENDUM GËÈ R¹È

 (EIMSMEISTARAMËTIÈ Å PËKER
(EIMSMEISTARAMËTIÈ  Å PËKER SEM
FRAM FËR ¹ 3P¹NI SÅÈASTLIÈIÈ HAUST ¶AR TËKU
¥SLENDINGAR Ö¹TT Å FYRSTA SINN OG VERÈUR
SPENNANDI AÈ FYLGJAST MEÈ GENGI ÖEIRRA

23  &-   

«H¾TT ER AÈ FULLYRÈA AÈ F¹IR Ö¾TTIR Å ÅS
LENSKRI SJËNVARPSSÎGU HAFI BÒIÈ YFIR
JAFN EINL¾GUM NÎRDISMA OG 'EIM
4ÅVÅ Ö¾TTIRNIR MEÈ ÖEIM «LA OG 3VERRI
¶EIR LEIÈA OKKUR Å GEGNUM ALLT ÖAÈ
HELSTA SEM ER AÈ GERAST Å HEIMI T¾KJA
TËLA OG AUÈVITAÈ TÎLVULEIKJA ¹ HRESSI
LEGAN M¹TA ENDA L¾TUR ENGINN ¹HUGA
MAÈUR UM ÖESSI SVIÈ Ö¾TTINA FRAMHJ¹
SÁR FARA ¥ KVÎLD ER LOKAÖ¹TTUR VETRAR
INS OG VIÈ TEKUR SUMARFRÅ HJ¹ PILTUN
UM OG ÖVÅ VERÈUR Ö¹TTURINN Å KVÎLD
ENN FJÎRUGRI

 "¾N
 -ORGUNVAKTIN
 ,AUFSK¹LINN
 -ORGUNLEIKFIMI
 ,ITLA FLUGAN
 3AMFÁLAGIÈ Å N¾RMYND
 &RÁTTAYFIRLIT
 (¹DEGISÒTVARP
 (¹DEGISFRÁTTIR
 6EÈURFREGNIR
 $¹NARFREGNIR OG AUGLÕSINGAR
 6ÅTT OG BREITT
 3ETNING !LÖINGIS
 ,AUMUSPIL
 &ALLEGAST ¹ FËNINN
 3ÅÈDEGISFRÁTTIR

 6EÈURFREGNIR
 (LAUPANËTAN
 6ÅÈSJ¹
 +VÎLDFRÁTTIR
 !UGLÕSINGAR
 3PEGILLINN
 $¹NARFREGNIR OG AUGLÕSINGAR
 6ITINN
 3INFËNÅUTËNLEIKAR
 /RÈ KVÎLDSINS
 ²TVARPSLEIKHÒSIÈ 'RÅMUVERÈLAUNIN
 (LAUPANËTAN
 ²TVARPAÈ ¹ SAMTENGDUM R¹SUM TIL
MORGUNS

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

Ný upplifun
Við bjóðum ykkur velkomin í eina gæsilegustu sælkeraverslun
landsins að Dalvegi 4. í Kópavogi.
Þar hefur nú verið opnaður veitingastaðurinn Eldhúsið sem býður uppá
ljúffenga kjöt- og fiskrétti að hætti Gallerí kjöts og Fiskisögu.

 ."! ²RSLITAKEPPNIN ."!
 0LAYOFF GAMES ,EIKUR Å ÒR
SLITAKEPPNINNI Å ."! KÎRFUBOLTANUM

 ."! ²RSLITAKEPPNIN

Á grillið
Sverðfiskur Calcutta með kóriander

 .ÕJAR EIGNIR .ÕJUSTU EIGNIRNAR ¹
MARKAÈNUM SÕNDAR

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

 &JÎLBÕLI OG H¾ÈIR ,ITLAR OG MEÈAL

Fjölbreytt úrval af gæða kjöti og fisk á grillið.
Láttu fagmenn okkar aðstoða þig við
valið á helgarsteikinni.

STËRAR EIGNIR SÕNDAR

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

 %LMERS VERDEN  "RUM  (VAD ER
DET V¾RD  !FSLUTNINGSDEBAT FRA #HRISTIANSBORG
 46 !VISEN  0ENGE  5D I NATUREN
 !FSLUTNINGSDEBAT FRA #HRISTIANSBORG 
.YHEDER P½ TEGNSPROG  46 !VISEN MED VEJRET
 $AWSONlS #REEK  (JERTEFLIMMER 
(OTEL &JOT  &RIKVARTER  "ARDA 
&ANDANGO  !FTENSHOWET  46 !VISEN
MED 3PORT  !FTENSHOWET MED 6EJRET 
2ABATTEN  4¾T P½ $YRENE  (JERTERUM
 46 !VISEN  4ASK &ORCE  3PORT.YT
 "YLIV OG LANDLIG IDYL  -INDER DÐR ALDRIG
 -USIKPROGRAMMET  $EN HVIDE STEN
 2ASMUS +LUMP  -ORTEN  &REDAGSBIO
 "OBLINS  .ASSE  %LMERS VERDEN

Ljúffengir nautagrillpinnar

Gómsætir sjávarréttagrillpinnar

 3PORT *UKEBOKS  -AT MED .IKLAS 
&ORBRUKERINSPEKTÐRENE  'JENSYN MED SKO
LEN  /DDASAT
.YHETER P½ SAMISK 
$ISTRIKTSNYHETER  &RA .ORDLAND  3ISTE
NYTT  $ISTRIKTSNYHETER  &RA -ÐRE OG
2OMSDAL  &RA (ORDALAND OG 3OGN OG &JORDANE
 3ISTE NYTT  ,UNSJTRAV  3ISTE NYTT
 $ISTRIKTSNYHETER  &RA /SLO OG !KERSHUS
 &RA °STFOLD  'IRO Dl)TALIA  3ISTE
NYTT  'IRO Dl)TALIA  3ISTE NYTT 
'IRO Dl)TALIA  /DDASAT .YHETER P½ SAM
ISK  -¹N¹ID 46 3AMISK BARNE TV 
.YHETER P½ TEGNSPR½K  4EDDY OG /SKAR 
5HU  $ISTRIKTSNYHETER  $AGSREVYEN
 3CHRÎDINGERS KATT  2EDAKSJON %.
 $ISTRIKTSNYHETER  $AGSREVYEN  
3YKKELKVELD FRA )TALIA  3KYGGER  3MITH
OG *ONES  +VELDSNYTT  5RIX 
$EN SKJÐNNE LINJE  -!$ 46  *UKEBOKS
#OUNTRY

364 
 ,ILLA LÎPSEDELN  4HE .EW 4OMORROW 
+OMPISSATELLITEN  %N DAG MED  -ELLAN
RADERNA  -ELLAN RADERNA  2APPORT 
!RGUMENT  +RIGETS BARN  6¼DRETS MAKTER
 2APPORT  'OMORRON 3VERIGE 
!NSLAGSTAVLAN  +ARAMELLI  3AGOTR¼DET
 .ALLE HAR ETT STORT BL½TT HUS  -IMMI
 ,ILLA !KTUELLT  "OBSTER  2APPORT
 3ARAS KÎK  3M½ GRYTOR HAR OCKS½
ÎRON  0LANET %ARTH  3POLAD BAKL¼NGES
 $ET HELIGA KRIGET  2APPORT 
+ULTURNYHETERNA  5PPDRAG 'RANSKNING 
3¼NDNINGAR FR½N 364  'OMORRON 3VERIGE

verslanir Fiskisögu

Veitingahús

verslanir Gallerí Kjöts

Dalvegur 4
Tjarnarvellir 15
Búðakór 1
Hamraborg 14a
Skipholti 70
Höfðabakka 1
Nesvegi 100
Sundlaugavegi 12
Háaleitisbraut 58–60
Ægisbraut 29, Akranesi

Dalvegur 4

Dalvegur 4
Tjarnarvellir 15
Búðakór 1
Grensásvegi 48
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Ráðherra sló ritarann fyrir álfi

„Ég borða alltaf skál af Cheerios
með einni Cornflakes-flögu út
í. Þegar ég fæ leið á því, þá fæ
ég mér bara Cornflakes og einn
Cheerios-hring út í það.“
"ERGUR %BBI "ENEDIKTSSON SÎNGVARI
3PRENGJUHALLARINNAR
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sem liggja orðið á því lúalagi,
þegar menn breiða yfir áhugaleysi

sitt á ljóðabókum til sölu með því
að segjast ekki eiga fé handbært
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heldur bara kort, að veifa framan
í þá posa.
„Nei, bíddu, þetta reddaðist. Ég
sló ritarann. Fyrir álfi,” segir ráðherra léttur í bragði. Og gat nú rólegur sinnt blaðamanni.
„Þetta er afskaplega gott framtak. SÁÁ er eitt þessara öflugu félagasamtaka sem eru að vinna gott
starf í þágu heilbrigðisþjónustu á
Íslandi. Nei, þetta er ekki í fyrsta
skipti sem ég kaupi álfinn. Ég held
ég hafi alltaf gert það og meira að
segja hef ég skrifað greinar í þeim
tilgangi að hvetja fólk til að kaupa
álfinn. Það er mér sérstök ánægja
að fá að kaupa þann fyrsta núna
og vil hvetja alla til að kaupa hann
einnig. Enda er þeim fjármunum
vel varið.”
JBG
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„Þetta telst eitt af mínum allra
fyrstu embættisverkum. Og það
geri ég með mjög glöðu geði,”
segir Guðlaugur Þór Þórðarson
heilbrigðisráðherra.
Í gær keypti Guðlaugur fyrsta
álfinn í hinni árlegu álfasölu SÁÁ
sem nú fer fram í 18. sinn.
Þegar Fréttablaðið náði tali af
ráðherra var nokkurt óðagot niðri
í ráðuneyti því ráðherra hugðist
snarast út í næsta hraðbanka til
að ná í reiðufé til að greiða fyrir
álfinn góða. En hann átti þá von á
sölufólki álfsins innan tíðar.
„Nei, ég hef þá nefnilega grunaða um að vera ekki með posa,”
segir Guðlaugur Þór aðspurður
hvort hann teldi SÁÁ-fólk ekki
vera með posa líkt og ljóðskáld

"5"") "UBBI -ORTHENS FER AF STAÈ MEÈ NÕJAN SJËNVARPSÖ¹TT EFTIR ¹RAMËT
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,EITAR AÈ ÅSLENSKUM S¹LUM
Bubbi Morthens fer af stað með
nýjan sjónvarpsþátt eftir áramót
sem gengur undir vinnuheitinu
Bandið hans Bubba. Ætlar hann
að ferðast vítt og breitt um landið
í leit að tónlistarmönnum sem
syngja á íslensku. Sigurvegarinn
fær í sinn hlut þrjár milljónir
króna, plötusamning og umboðsmann.
„Ég er búinn að vera í mörg ár
dálítið hissa á því hvað það er lítið
sungið á íslensku,“ segir Bubbi.
„Í Idolinu sá ég að þegar krakkarnir sungu á íslensku fannst mér
sálin í þeim koma fram. Það er
bara þannig hvort sem menn vilja
viðurkenna það eða ekki að þegar
þú syngur á eigin tungumáli þá
ert þú rótfastur. Þá fékk ég þessa
hugmynd hvers vegna engum hafi

dottið í hug að reyna að rífa upp
tungumálið í dægurtónlistinni og
um leið að búa til skemmtiþátt
sem byggir á ekki ósvipaðri hugmynd og Idolinu,“ segir hann.
Þrír dómarar verða í þættinum en Bubbi verður ekki einn af
þeim. Sjálfur er hann búinn að
velja hljómsveitina sem spilar í
þættinum og er hún skipuð hans
uppáhaldstónlistarmönnum. Ætlar
Bubbi að ferðast um landið og leita
uppi hæfileikaríkt fólk sem fær
tækifæri til að syngja með hljómsveitinni á íslensku, annað hvort
frumsamin lög eða lög eftir aðra.
Bubbi telur að þörf sé á hugarfarsbreytingum í íslensku tónlistarlífi og vonast til að þátturinn
leggi sitt af mörkum. „Sú tónlist
sem lifir hvað lengst er sú tónlist

sem er sungin á íslensku. Það er
tónlistin sem selur og er lifandi,“
segir hann. „Ástandið er jafnvel
verra nú en fyrir tíma pönksins. Íslenskt tungumál virðist ekki vera
gjaldgengt lengur hjá ungu fólki.
Ég hef sungið alla mína hunds- og
kattartíð á íslensku og mér hefur
vegnað betur en nokkrum öðrum
íslenskum tónlistarmanni. Ég er
ekki að setja mig í hásæti sem einhver sem er bestur eða mestur
heldur hef ég einfaldlega selt
flestar plötur og hef kannski orðið
sæmilega fjáður. Þetta segir það
að það er hægt að lifa af tónlistinni og maður þarf ekki að syngja
á ensku til að ná langt.“
Upptökur á sjónvarpsþættinum hefjast í haust og verður hann
sýndur á Stöð 2.
FREYR FRETTABLADIDIS
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Íslenska áralaginu teflt gegn því færeyska
„Við á Finsen landshöfðingja
förum með hinu hefðbundna íslenska lagi,” segir siglingameistarinn Ísleifur Friðriksson.
Mikill hiti og kapp er nú að færast í fyrirhugaða róðrakeppni sem
að venju er haldin á sjómannadaginn, að þessu sinni þann 3. júní, og
má búast við meiri keppni en oftast áður. Fréttablaðið hefur þegar
greint frá því að hin sigursæla
sveit færeyska saumaklúbbsins Stokkarnir ætlar ekki að gefa
hlut sinn. Og JPV útgáfan ætlar
að mæta til leiks með vaska róðrasveit. Og nú hefur Siglunes, Siglingaklúbburinn í Nauthólsvík,
ákveðið að mynda lið og er ætlunin að veita Stokkunum maklega
keppni.
„Já, við ákváðum að taka til ára
okkar,” segir Ísleifur en þess bera
að geta að Ísleifur hefur einmitt

þjálfað þau lið, ef undanskildum
Stokkunum, enda þaulvanur siglingamaður. Hann neitar því þó alfarið að hafa kennt þeim skakkt
áralag til að auka möguleika sína.
Ísleifur segir mikla vakningu í
kringum þessa fínu íþrótt og nú
verði róðurinn hugsanlega vitrænni því Sjómannadagsráð hafi
ákveðið að hafa einn keppnisbát á
sjó yfir sumarið til að lið geti æft
á slíkum.
„Þær eru nokkrar tegundir
af áralagi. Færeyingar hafa allt
annað áralag en Íslendingar. Hafnleysurnar hérna þýddu að menn
þurftu að leggjast meira á árarnar. Þetta er meiri handavinna í
Færeyjum.”
Sjómennirnir og frystihúsafólki
hefur látið undir höfuð leggjast að
taka þátt undanfarin ár en vakning
er hins vegar á ólíklegustu stöðum
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öðrum. Lið Finsens skipa þau Jónína dela Rosa sem er formaður, í
austurrúmi sitja þeir Óttar Hrafnkelsson og Kjartan Iversen, á mið-

þóftinni Kolbrún Vaka Helgadóttir og Jóhanna Klara Stefánsdóttir
og í andófi eru Ísleifur Friðriksson og Freysteinn Oddsson.
JBG
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Sólgleraugu
fyrir sálina

Á

morgun verður bannað að
reykja á öllum veitingastöðum landsins, jafnt á Hótel Holti
sem á Rökkurbarnum. Bretar eru
farnir að merkja áfengisflöskur
með miðum frá hinu opinbera.
Þar kemur fram hversu stórra
skammta af viðkomandi áfengistegund ríkið telur ásættanlegt að
neyta á dag. Þessar merkingar
koma örugglega hingað fljótlega.
Með sama áframhaldi verður líklega farið að merkja ungbörn
þegar þau koma af fæðingardeildinni: Varúð, lífið er ekki endalaust:
Passaðu þig.

¶6¥ hvað er öryggisfíknin annað
en útvíkkuð dauðahræðsla? Við
eigum ekki mikið eftir – í jarðfræðilegu tilliti – og engin trygging fyrir eftirlífi. Við erum í djúpum, hvernig sem á það er litið.
En það má reyna. Halda í vonina.
Og því þá ekki að banna reykingar á veitingastöðum eins og hvað
annað? Fólk reykir þá bara meira
heima hjá sér yfir krökkunum.
2%9+).'!2 eru náttúrlega
ein vitlausasta tímasóun sem
um getur og ágætt að reynt sé
að stemma stigu við ruglinu. Að
reykja er að sjúga að sér baneitruðum reyk fyrir lítils háttar vímuástand sem kemur hvort sem er
bara með fyrstu sígarettu dagsins. Allar hinar sígarettur dagsins eru misheppnaðar tilraunir
til að fá sömu vímuna aftur. Vond
lykt, mæði og dofnandi lyktar- og
bragðskyn í kaupbæti. Semsé algjört rugl.

Í Evrópu eru mörg
ólík lönd sem öll
hafa sín sérkenni

%).. kost hafa þó sígarettur og sá
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er ég kominn á hálan ís því
það er bannað með lögum að segja
eitthvað jákvætt um andstyggðina.
Ég tek þó sénsinn og bæti við að
þrátt fyrir bannið verður eftir sem
áður vandræðalausasta stemningin þar sem fólk norpar í hnapp og
drepur sig í smáskömmtum – tilfinningalega sameinað eins og
aðrir félagslega útskúfaðir hópar.

Með Vodafone Passport sameinast þau
í eitt mínútuverð. Það sama og á Íslandi.
Vodafone Passport er ný byltingarkennd þjónusta sem
gerir viðskiptavinum Vodafone kleift að hringja á sama
mínútuverði í 18 löndum í Evrópu og heima. Greitt er 139 kr.
upphafsgjald og eftir það gildir sama verðskrá og á Íslandi.
Með Vodafone Passport geta viðskiptavinir Vodafone
sparað til dæmis 48% í Danmörku, 59% á Spáni og 76% í
Bretlandi miðað við ﬁmm mínútna símtal.
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er að maður hefur þá allavega eitthvað að gera á meðan maður reykir.
Í samkvæmum, á meðan vandræðagangur ríkir enn því enginn hefur
náð nægri ölvun, er gáfulegast að
taka upp rettu og finna hópinn sem
stendur úti og reykir. Þar er miklu
léttara yfir mannskapnum og allir
samtaka í sinni vitlausu tímasóun. Svo er ekki það sama að standa
aulalegur við borð á skemmtistað
með glas og mæla út tækifærin
og að standa aulalegur við borð
með glas og sígarettu á milli puttanna. Sígarettan þrælvirkar nefnilega sem eins konar andleg brynja
á galeiðunni, sólgleraugu á sálina,
eitthvað til að gera á meðan tíminn líður.

Skráðu þig strax á www.vodafone.is, komdu við í verslun
okkar, eða hringdu í 1414. Þú getur líka skráð þig með því
að senda SMS skilaboðin Passport í 1900. Það er enginn
stofnkostnaður og ekkert mánaðargjald.
Gríptu augnablikið og lifðu núna.

