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SVÖRT SÓSA

Hamborgari með
svartri turkish peppersósu hefur slegið í
gegn á veitingastaðnum Brons.

NÁTTSÖNGVAR Á HVÍTASUNNU

Mótettukór Hallgrímskirkju
flytur Vesper
eftir Rachmaninov á annan
í hvítasunnu.
Þrír einsöngvarar koma fram,
einn kominn alla leið frá Pétursborg.

MATUR 2

Dalsbraut 1
Akureyri
Sími 461 1150

Ég mæli hiklaust með

HELGIN 3

6 mán.

Eftir að ég fékk mér IQ-CARE
hef ég ekki fundið til í
bakinu!

vaxtalausar raðgr.

HEIMILI

HEILSA

HELGIN

BÖRN

NÁM

FERÐIR

MATUR

BÍLAR

TÍSKA

GRÆJUR

ATVINNA

TILBOÐ

VINNUVÉLAR O.FL.

HEILSA OG LÍFSSTÍLL

Gjafabréf
Perlunnar
Góð tækifæ
risgjö

KRISTJÁN INGÓLFSSON

f!

Vill bjúgu beint úr
sveitinni

Framkvæmdastjóri Heilsuráðgjafar

Augun eru spegill
líkamans

4ra rétta tilboð
og nýr A la Carte

· Léttreiktur lax með granateplum

og wasabi sósu ·
· Tom Yum súpa með grilluðum
tígrisrækjum ·
· Kryddlegin dádýralund
með seljurótarsósu ·
· Banana- og súkkulaðifrauð
með vanillusósu ·

matur helgin ferðir

Sölvi Fannar Viðarsson

heilsa og lífsstíll

FÖSTUDAGUR 9. MAÍ
2008

Sérblað um heilsu og lífsstíl

6.290 kr.

Hægt er að panta 4ra rétta
seðilinn
með sérvöldu víni með
hverjum rétti: 9.680 kr.
Að mati Kristjáns borða

Í MIÐJU BLAÐSINS

allt of fáir íslenskan mat

nú til dags.

Bjúgu beint úr sveitinni

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Kristján Ingólfsson þúsundþjalasmi
ður er mjög
hrifinn af íslenskri matargerð
o h f

Honum finnst best að

elda bjú

FYLGIR FRÉTTABLAÐINU Í DAG

MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI

9. maí 2008 — 126. tölublað — 8. árgangur

FÖSTUDAGUR

Hvítlaukssmjör me› steinselju

á

Sími: 512 5000

Óvissa um smíði og
rekstur nýrrar ferju

Með Idolstjörnu á hvíta
tjaldinu
Anita Briem leikur
á móti Idol-stjörnu
í The Storyteller.

Tilboði í smíði og rekstur nýrrar Bakkafjöruferju var hafnað þar sem það var
langt yfir kostnaðaráætlun. Ekki er loku fyrir það skotið að ríkið annist verkið.
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SAMGÖNGUMÁL Sameiginlegt tilboð

Hætt vegna meiðsla
Skíðakonan Dagný
Linda Kristjánsdóttir hefur
keppt á
sínu síðasta
móti.
ÍÞRÓTTIR 42

FÖSTUDAGUR

Vestmannaeyjabæjar og Vinnslustöðvarinnar í rekstur og smíði
Bakkafjöruferju var sex milljörðum yfir tíu milljarða króna kostnaðaráætlun. Tilboðinu var hafnað
af Siglingastofnun, sem hefur farið
fram á það við Eyjamenn að tilboðið verði endurskoðað. Ekki er
loku fyrir það skotið að Eyjamenn
þurfi að hverfa frá verkefninu.
Sigurður Áss Grétarsson, sviðsstjóri
hafnasviðs
Siglingastofnunar, segir málið á viðkvæmu
stigi og lítinn tíma til stefnu.
„Eyjamönnum hefur verið gefinn frestur fram í miðjan maí til að
skila inn endurskoðuðu tilboði.
Þetta er óþægileg staða en ekki

óviðráðanleg. Ef ekki næst saman
með okkur og Eyjamönnum myndum við bjóða út smíðina á skipinu
sérstaklega svo það væri örugglega tilbúið árið 2010, eins og
áætlað er. Rekstur ferjunnar yrði
þá boðinn út sérstaklega.“ Siglingastofnun hefur nú þegar hafið
útboðsvinnu á byggingu ferjunnar
sérstaklega, óháð viðræðum við
Eyjamenn.
Elliði Vignisson, bæjarstjóri í
Vestmannaeyjum, gerir ráð fyrir
að nýtt tilboð verði lagt fram. „Það
er þó nokkuð sem ber í milli en það
lítur ágætlega út fyrir að við náum
saman á nýjum forsendum. Ferjan
uppfyllir allar kröfur sem komu
fram í útboðsgögnum en við

höfðum takmarkaðan tíma til
hönnunarinnar svo það var fyrirséð að ef af samningum verður á
skipið eftir að taka einhverjum
breytingum.“
Elliði segir að frá því að upphafleg kostnaðaráætlun var gerð upp
á rúmlega tíu milljarða hafi forsendur breyst, til dæmis hafi fjármagnskostnaður aukist. Því sé tilboðið ekki unnið eftir alveg sömu
forsendum.
„Lykilatriði
fyrir
okkur er að það hillir undir að samgöngur við Vestmannaeyjar verði
stórauknar. Fyrir mig skiptir öllu
máli að þetta verði vel gert en ekki
hver sjái um framkvæmdina. Það
skiptir mestu að traustur aðili
annist verkið.“
- shá

ÚRSLITIN RÁÐAST Jón Arnór Stefánsson

verður í aðalhlutverki í úrslitakeppninni
á Ítalíu.
NORDICPHOTOS/AFP

Jón Arnór Stefánsson:

Kann vel við sig
í látunum
KÖRFUBOLTI Jón Arnór Stefánsson

og félagar í Lottomatica Roma
hefja keppni í úrslitakeppninni á
Ítalíu um helgina. Jón Arnór á
von á því að komast í lokaúrslitin
um ítalska meistaratitilinn í
fyrsta sinn á ferlinum. Jón Arnór
segir skemmtilegt að spila fyrir
brjálaða stuðningsmenn og að
hann kunni vel við sig í látunum.
Jón Arnór segir þetta hafa verið
besta tímabil sitt á Ítalíu og hann
ætli sér að ljúka því með titli.
- óój / sjá síðu 42

Hverjar eru best og verst
klæddu konur landsins?
FÖSTUDAGUR
Allt um
klæðnað kvenpeningsins í
Hverjar eru
Föstudegi.
best verst
9. MAÍ 2008
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klæddu
konur

Íslands?
PÁLL ÓSKAR Hefur ekki sungið á Þjóðhátíð síðan árið 1996.

VEÐRIÐ Í DAG

Páll Óskar og Árni Johnsen:
2

Aftur saman á
Þjóðhátíð

3
2

FÓLK Páll Óskar Hjálmtýsson mun

11

10

VINDA- OG VÆTUSAMT Í dag
verða víðast norðaustan 8-15 m/s,
hvassast norðvestan til og með
Suðurströndinni. Rigning eða
slydda. Skúrir sunnan til síðdegis.
Hiti 1-12 stig, svalast nyrðra.
VEÐUR 4

UNGU MENNIRNIR AÐ STÖRFUM Lars mundar skófluna en Óttar stendur í holunni þar sem þeir fundu munina sem sjá má í

dallinum fyrir framan.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Sjö og níu ára drengir grafa uppi muni í miðbænum:

Fundu flösku í stað fjarsjóðs
MANNLÍF Þeir Óttar Snær Ingvason og Lars Oliver

Sveinsson fundu minjar þegar þeir grófu myndarlega holu í garði hins fyrrnefnda við Stýrimannastíg í Reykjavík fyrir nokkrum dögum.
„Við fundum nagla, kolamola og flösku,“ sagði
Óttar stoltur þegar blaðamaður kom á vettvang.
„Við ætlum að láta fornleifafræðing hafa þetta.
Pabbi eins í bekknum mínum er fornleifafræðingur, kannski látum við hann hafa þetta,“ sagði
Óttar. Þeir segjast hafa verið að grafa eftir
fjarsjóði, sem þó hefur ekki enn komið í leitirnar.

Það var svo eftir mikla vinnu sem þeir fundu
munina. „Við byrjuðum að grafa á grasblettinum
en þá sagði pabbi að við mættum ekki grafa þar,“
útskýrir Óttar. „Þá byrjuðum við á öðrum stað og
þá sagði pabbi „nei, ekki þarna“. Þá fórum við á
annan stað að grafa og það var þar sem við
fundum þetta.“ Þeir segjast lítið vita um munina
en telja að flaskan hljóti að vera viskíflaska.
Óttar er sjö ára en Lars níu ára. Móðir Lars,
Erla Árnadóttir, segir hann mikinn grúskara og
vísindalega þenkjandi.
- jse

heiðra þjóðhátíðargesti í Eyjum
með nærveru sinni í fyrsta skipti
frá árinu 1996, en þá kom til
átaka milli hans og þingmannsins
Árna Johnsen sem vöktu mikla
athygli á sínum tíma.
Báðir segjast þeir hins vegar
vera búnir að sættast og ætla sér
fyrst og fremst að skemmta landi
og þjóð á Þjóðhátíðinni í Herjólfsdalnum.
- ag / sjá síðu 46
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Eigum prests stolið úr skrúðhúsi í Árbæjarkirkju:

Slökkvilið gegn Hringrás:

Stolið af presti í miðri giftingu

Hringrás sýknuð af kröfum

ÞJÓFNAÐUR Veski og farsíma var

Einar, værir þú ekki til í að
skipta um hlutverk við Dorrit?
„Það fer enginn í skóna hennar Dorritar.“
Dorrit Moussaief þótti bera sig eins og
fagmaður þegar hún kippti myndavélinni
úr höndum Einars Árnasonar, kvikmyndatökumanns fréttastöfu Stöðvar 2, og tók
myndir af Ólafi.

stolið af séra Þór Haukssyni úr
skrúðhúsi Árbæjarkirkju meðan
hann var að gifta síðdegis í fyrradag. „Í veskinu voru fimmtán þúsund krónur, en það er afar sjaldgæft að ég beri peninga á mér, og
svo ökuskírteini og debetkort,“
segir Þór.
Skrúðhúsið, þar sem prestur
hefur aðstöðu, er við anddyri kirkjunnar og segir Þór að því sé afar
auðvelt að komast þangað inn og út
óséður.
„Þar inni var einnig fartölva og
vefminnisbók
sem
þjófurinn
hreyfði ekki við til allrar hamingju
því í henni hef ég skráða dagskrána

SÉRA ÞÓR
HAUKSSON

Guðsmaðurinn renndi
ekki grun í að
verið væri að
ræna hann í
miðri giftingu í
fyrradag.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

mína svo ég væri nokkuð illa settur
hefði ég misst hana,“ segir Þór.
Hann segir að fyrirgefningin sé
aldrei langt undan hjá guðsmönnum
svo því væri vel tekið ef þjófurinn

sæi að sér. „Mér þætti afar vænt
um að fá þó ekki væri nema veskið
með ökuskírteininu aftur,“ segir
hann.
Hann segir enn fremur að einhvern tímann hafi það komið fyrir
í kirkjum að stolið hafi verið úr
vösum fólks sem hafi skilið flíkur
sínar eftir í fatahenginu en hann
minnist þess ekki að stolið hafi
verið úr skrúðhúsi í miðri messu.
„Þetta er bara sorglegt, það er ekkert annað við þessu að segja.“ Hann
segist hafa verið vanur því að læsa
skrúðhúsinu þegar kirkjuvörður
var ekki við eins og í þessu tilfelli.
„Því miður gleymdi ég því í þetta
sinn.“
- jse

Notuð nál stakkst í
telpu á Borgarspítala
Foreldrar fjögurra telpu ætla að kæra Landspítalann eftir að notuð nál stakkst
í fót hennar á bráðamóttöku spítalans í Fossvogi. Einstakt tilvik segir læknir á
slysadeild. Telpan fær hálfs árs sprautumeðferð til að hindra hugsanlegt smit.

FJÖLMENNI Þrjú til fjögur þúsund
manns gengu gegn slysum í sólinni í
gær
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Fjölmenn ganga í gær:

Þúsundir gengu
gegn slysum
UMFERÐARMÁL „Þetta gekk
virkilega vel og allir sem tóku
þátt áttu einstaka stund,“ segir
Soffía Eiríksdóttir hjúkrunarfræðingur, ein þeirra sem áttu
veg og vanda af fjöldagöngu gegn
umferðarslysum í gær. Þrjú til
fjögur þúsund manns tóku þátt í
göngunni í blíðskaparveðri.
Tilgangur göngunnar var að
votta fórnarlömbum slysa og
aðstandendum þeirra samúð og
stuðning, vekja almenning til
umhugsunar um afleiðingar slysa
og minna á að alvarleg slys koma
illa við alla þá sem starfs síns
vegna koma við sögu. „Það skiptir
miklu máli að vekja athygli á því
að slysin snerta okkur öll á svo
margan, og oft lítt sýnilegan
hátt,“ segir Soffía.
- kg

DÓMSMÁL
Frestun til hausts
Fyrirtöku í máli Alcan á Íslandi gegn
olíufélögunum Skeljungi, Olís og Keri,
áður Olíufélaginu, vegna samráðs
þeirra var frestað í gær til 1. september. Aðalkrafa Alcan hljóðar upp á
190 milljónir króna.

HEILBRIGÐISMÁL „Þau sögðu að enginn sjúklingur með smit hefði
verið í þessari aðgerðarstofu en
hvernig vita þau það?“ spyr móðir
fjögurra stúlku sem stakk sig á
notaðri nál á bráðamóttöku Landspítalans í Fossvogi.
Litla stúlkan, Lilja Dís Hólmarsdóttir, hafði meitt sig á fæti á leikskólanum nokkrum dögum fyrr
þegar móðir hennar fór með hana
á bráðamóttökuna að kvöldi 4.
apríl síðastliðins. „Það var farið að
bólgna undir nögl hjá henni svo ég
fór með hana á spítalann. Þegar
við höfðum beðið litla stund inni í
einni aðgerðarstofunni fór hún allt
í einu að gráta. Þá hafði notuð
saumnál, sem legið hafði á gólfinu,
stungist inn í hælinn á henni,“ lýsir
Helena.
Að sögn Helenu sagði starfsfólk
sjúkrahússins, sem kom aðvífandi,
að um mjög alvarlegt mál væri að
ræða þótt það teldi fullvíst að
engin hætta væri á ferðum þar
sem því vitanlega hefði enginn
með smitsjúkdóma fengið meðferð
á þessari stofu þá um daginn. Hins
vegar þyrfti Lilja Dís á hálfs árs
lyfjameðferð að halda til öryggis.
„Lilju Dís var gefin sprauta
vegna lifrarbólgu C og einhverra
fleira sjúkdóma og okkur sagt að
koma með hana í aðra sprautu
eftir mánuð,“ segir Helena, sem
einmitt í gær fór ásamt Hólmari
Frey Oddgeirssyni, barnsföður
sínum, með dóttur þeirra í næstu
sprautu.
„Nú fórum við upp á barnadeildina á Landspítalann á Hringbraut.
Læknirinn þar sagði það gríðarlega ámælisvert að barnið skyldi

Margfaldar verðlaunabækur

. Menningarverðlaun DV
í bókmenntum 2008.
. Bókmenntaverðlaun

kvenna, Fjöruverðlaunin.

. Bókmenntaverðlaun
Tómasar Guðmundssonar.
. Tilnefnd
til Menningarverðlauna DV í bókmenntum.
www.salka.is

Nú fáanlegar í kilju

HÆSTIRÉTTUR Hæstiréttur staðfesti

í gær sýknudóm í máli Slökkviliðs
höfuðborgarsvæðisins gegn
endurvinnslufyrirtækinu Hringrás.
Stórbruni varð hjá Hringrás í
nóvember 2004. Slökkvilið fékk
aðstoð við slökkvistörf frá
verktakafyrirtækinu E.T., en vélar
E.T. skemmdust í brunanum.
Slökkviliðið greiddi kostnað E.T.
en höfðaði mál á hendur Hringrás
til að fá kostnaðinn, 25,6 milljónir
króna, endurgreiddan. Í dómnum
segir að lagagrundvöll hafi brostið
fyrir kröfu slökkviliðsins eins og
hún var sett fram og varð því að
sýkna Hringrás af kröfu þess. - kg

Bensínverð hækkar enn:

Lítrinn kominn
yfir 160 krónur
NEYTENDUR Verð á bensínlítranum

hækkaði um fjórar krónur á
miðvikudag. Algengt útsöluverð á
bensíni með þjónustu er 160,60
krónur og 174,50 fyrir dísillítrann. Verðið er fimm krónum
lægra í sjálfsafgreiðslu.
Ingvi J. Ingvason hjá neytendasviði Skeljungs segir verðhækkun ytra skýra hækkunina. „Verðið
hefur risið meira og minna
stanslaust upp á síðkastið en í
gær var það í það minnsta
stöðugt. En við tökum bara einn
dag í einu,“ segir Ingvi.
Undanfarin ár hefur bensínverð hækkað á sumrin vegna
aukinnar eftirspurnar í Bandaríkjunum en aukin verðvitund
þar gæti dregið úr því nú.
- kóp

Greiðsluþrot fyrirsjáanleg:

Margir skulda
umfram eignir

FJÖLSKYLDAN SEM BÍÐUR Foreldrarnir krossa nú fingur fram í október á meðan

fjölskyldan bíður þess að fá úr því skorið hvort Lilja Dís er laus við smit af alvarlegum
sjúkdómum.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

hafa getað stungið sig á notaðri nál
inni á spítalanum. Hann sagði
mikilvægt að kæra slík tilvik og
hvatti okkur til þess.
Þannig að í dag [í gær] var haft
samband við lögfræðing fyrir
okkar hönd og hann bíður nú bara
eftir að fá skýrsluna um málið frá
sjúkrahúsinu,“ segir Helena, sem
vonar að dóttir hennar sleppi með
skrekkinn.
„Okkur er sagt að það komi í ljós
eftir fimm eða sex mánuði hvort
hún hafi fengið eitthvert smit. Hún
fer í næst í lokasprautu í október
og þá er þetta vonandi búið.“

Þórir Njálsson, læknir á bráðamóttökunni í Fossvogi, sagði í gærkvöld ekki hafa heyrt af máli Lilju
Dísar.
„Að mínum dómi eru tilvik eins
og þessi afar fátíð og þetta er
reyndar fyrsta málið sem ég hef
heyrt um síðan ég byrjaði hér
1998,“ segir Þórir, sem telur ljóst
að ákveðin hafi verið bólusetningarmeðferð á Lilju Dís. „Ef svo illa
vildi til að viðkomandi smitist af
stungunni þá eru líkur til að þessi
meðferð hindri að sjúkdómurinn
nái sér á strik,“ útskýrir hann.

EFNAHAGSMÁL „Það er lítill vafi í
okkar huga að staða tiltekinna
hópa geti orðið mjög erfið á
næstunni og að það er ástæða til
að hafa áhyggjur af þeim hópi,“
sagði Davíð Oddsson seðlabankastjóri á fundi um rit
bankans um fjármálastöðugleika í gær.
Fram kemur í ritinu að um 25
þúsund manns hafi á árinu 2006
skuldað meira en þeir eiga.
Skuldirnar kunni jafnframt að
vera mun meiri, því hér sé
miðað við framtaldar skuldir.
Davíð Oddsson sagði að
líklegra væri en hitt að þessi
staða hefði versnað síðan þá.
„Og ef við horfum fram á veg
eru auðvitað líkur til þess að
þessi staða eigi eftir að versna,“
sagði Davíð og vísaði til spár
Seðlabankans um að fasteignaverði lækki mikið á næstu
misserum auk þess sem kaupmáttur geti haldist.

gar@frettabladid.is
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Borgarstjóri segir trúnaðarstörf Jakobs Magnússonar til skoðunar:

Jakob bíður fyrirmæla Ólafs
STJÓRNMÁL „Ég geri það sem ég er beðinn um og
reyni að vinna mín störf eftir bestu getu,“ segir
Jakob Frímann Magnússon, nýráðinn framkvæmdastjóri miðborgarmála spurður hvort hann
muni láta af öðrum trúnaðarstörfum fyrir borgina.
Ólafur F. Magnússon segir Jakob fá sömu laun
og miðborgarstjóri R-listans, Kristín Einarsdóttir,
á árinu 2005.
„Ef laun miðborgarstjóra R-listans eru framreiknuð miðað við launavísitölu þá verða þau jafn
há og laun nýráðins framkvæmdastjóra miðborgarmála, það er krónur 710.600,“ segir í yfirlýsingu
frá borgarstjóra.
„Mér finnst þetta seint fram komin eftiráskýring hjá Ólafi,“ segir Dagur B. Eggertsson, forveri
Ólafs á borgarstjórastóli. Við blasi að Jakob hafi
einfaldlega verið settur í hæsta launaflokk með
hæstu mögulegu föstu yfirvinnugreiðslu.
Ofan á launin fær Jakob 151 þúsund krónur
fyrir formennsku í Hverfaráði Miðborgar og
Hlíða og varaformennsku í menningar- og ferðamálaráði. Í yfirlýsingu borgarstjóra segir að metið
verði hvort þessi trúnaðarstörf séu ósamrýman-

JAKOB FRÍMANN
MAGNÚSSON

Nýráðinn framkvæmdastjóri
miðborgarinnar.

leg nýju starfi Jakobs. „Leiki minnsti vafi þar á
mun hann að sjálfsögðu segja sig frá viðkomandi
nefndarstörfum,“ segir borgarstjóri í yfirlýsingu
sinni.
Sjálfur kveðst Jakob bíða fyrirmæla stjórnmálamanna í borgarstjórn um það hvort hann haldi
áfram í ráðunum tveimur.
Fram kom í fréttum Sjónvarps í gærkvöldi að
skrifstofustjóri borgarstjóra hefði ráðlagt borgarstjóra að auglýsa stöðu framkvæmdastjóra miðborgarmála.
- gar / sjá síðu 8
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KAUP SALA

GJALDMIÐLAR
Bandaríkjadalur

76,96

77,32

Sterlingspund

150,67

151,41

Evra

118,11

118,77

Dönsk króna

15,827

15,919

Norsk króna

14,983

15,071

Sænsk króna

12,697

12,771

Japanskt jen

0,7386

0,743

SDR

124,21

124,95

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
153,3181
HEIMILD: Seðlabanki Íslands
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Fjallað um málefni Evrópusambandsins á fundi þingmanna Sjálfstæðisflokksins:

Forsetaframboðsslagurinn:

Ræddu ýmsar hliðar ESB

Clinton berst
ótrauð áfram

Evrópumál voru til
umræðu á fundi þingflokks Sjálfstæðisflokksins á miðvikudag.
Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins voru ýmsar hliðar Evrópusambandsmála reifaðar. Til
dæmis var rætt um sjávarútvegsstefnu sambandsins og hvort, og
þá hvernig, hún samræmdist
íslenskum hagsmunum. Efnahagsástand aðildarríkja Evrópusambandsins var einnig skoðað og
hagsveiflur þar bornar saman við
sveiflur íslenska hagkerfisins.
Þá var fjallað um stöðu samningsins um Evrópska efnahagssvæðið (EES) og fullyrðingar um
að hann
hafi veikst. Áhrif

Eftir því sem Fréttablaðið kemst
næst er það almenn skoðun innan
þingflokks Sjálfstæðisflokksins
að staða EES sé áfram sterk og að
samningurinn þjóni hagsmunum
Íslands vel.
Við umfjöllun þingflokksfundarins var skýrsla Evrópunefndar,
undir forystu Björns Bjarnasonar
dómsmálaráðherra, höfð til hliðsjónar.
Fundurinn á miðvikudag hófst
síðdegis – á hefðbundnum fundartíma þingflokka Alþingis – og stóð
fram á kvöld. Ekki var ætlunin að
taka ákvarðanir um ný skref í Evrópumálum, aðeins að ræða þau.

STJÓRNMÁL

VALHÖLL Höfuðstöðvar Sjálfstæðis-

flokksins.

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Lissabon-sáttmála
Evrópusambandsins, sem væntanlega tekur
gildi um næstu áramót, voru sérstaklega til umfjöllunar.

BANDARÍKIN, AP Hillary Rodham
Clinton varðist í gær áskorunum
málsmetandi flokkssystkina í
Demókrataflokknum um að draga
sig í hlé úr slagnum við Barack
Obama um forsetaframboð fyrir
flokkinn. Slíkum áskorunum
fjölgaði eftir að útkoma Clintons
úr prófkjörum í tveimur ríkjum á
þriðjudag reyndist lakari en spáð
hafði verið.
Clinton lét engan bilbug á sér
finna er hún tjáði sig við fréttamenn í gær. Hún hét stuðningsfólki sínu í Vestur-Virginíu, þar
sem næsta prófkjör fer fram, að
hún héldi baráttunni áfram „uns
frambjóðandi er kjörinn“.
- aa

- bþs

MÁLIN RÆDD Árni Friðleifsson lög-

reglumaður ræðir við Sturlu Jónsson,
talsmann bílstjóra, fyrir utan Alþingi.

Bílstjórar aftur á stjá:

Þeyttu horn sín
á þingheim
MÓTMÆLI Atvinnubílstjórar létu

aftur á sér kræla og söfnuðust
saman við Alþingi í hádeginu í
gær. Þar þeyttu þeir horn sín og
trufluðu þingstörf.
Sturla Jónsson, talsmaður bílstjóra, segir að hugur sé í mönnum til frekari aðgerða. „Við
munum taka hraustlega á þessu á
meðan þingheimur er að störfum,“
segir Sturla. Hann kvartar yfir
sinnuleysi stjórnvalda og stjórnmálaflokka. Aðeins einn þingmaður hafi séð sér fært að ræða við
mótmælendur í gær.
- kóp

Viðræður um Tíbet:

Mikið bar í
milli á fundi

Litháískir fangar sendir heim
Fjórir Litháar sem afplána hér margra ára fangelsisvist fyrir fíkniefnabrot og nauðgun eru komnir
í svokallað brottvísunarferli. Það miðar að því að mennirnir afpláni refsingu sína í heimalandinu.
sem hlotið hafa dóma hér á landi,
falla undir samning dómsmálaráðherra Íslands og Litháens um
brottvísun héðan af landi og
afplánun refsingar í heimalandinu. Þeir eru ýmist komnir í
brottvísunarferli eða fara í það á
næstu dögum.
Tveir mannanna sem um ræðir
hafa hlotið dóma fyrir stórfelld
fíkniefnabrot, þegar þeir reyndu
að smygla inn miklu magni fíkniefna með Norrænu. Þeir voru
dæmdir í sjö ára fangelsi hvor
um sig. Hinir tveir voru dæmdir
í Hæstarétti í gær fyrir gróft
kynferðisbrot gegn konu. Hæstiréttur staðfesti í gær dóm sem
mennirnir höfðu hlotið í héraði
um fimm ára fangelsisvist hvors
um sig.
Dómsmálaráðherra
Litháen,
Petras Baguska, er nú í heimsókn
hér á landi. Hann átti í gærmorgun fund með Birni Bjarnasyni
dómsmálaráðherra,
Haraldi
Johannessen ríkislögreglustjóra

DÓMSMÁLARÁÐHERRAR Björn Bjarna-

son dómsmálaráðherra átti í gærmorgun fund með dómsmálaráðherra
Litháens, Petras Baguska.

og Páli E. Winkel, forstjóra Fangelsismálastofnunar, þar sem rædd
var samvinna ráðuneyta landanna á sviði fangelsismála og löggæslumála. Rætt var meðal

- af erlendum uppruna
Bretland
Eþíópía
Gana
Holland
Litháen
Portúgal
Pólland
Víetnam
Þýskaland

1
1
1
3
7
1
1
1
1

Í GÆSLUVARÐHALDI
Pólland

4

Tölur: Fangelsismálastofnun 8. maí 2008

TEGUND BROTA
Fíkniefni
Kynferðisbrot
Manndráp
Umferðarlagabrot

9
6
1
1

lagi eru skilaboðin nú mjög skýr;
komi menn til landsins og brjóti
af sér, þá verða þeir einfaldlega
sendir heim.“
jss@frettabladid.is

HEIMURINN
Sigurður Þ.
Ragnarsson

Á MORGUN
5-13 m/s á Vestfjörðum,
annars hægur.

8

2

14

2

3

HVÍTASUNNUHELGIN
Segja má almennt
að það verði blautt
þessa hvítasunnu.
Á hinn bóginn má
búast við að stytti
upp sunnan til á
morgun, einkum
þegar líður á
daginn. Síðan fer
aftur að rigna þar
á sunnudag og þá
verður væta um
mestallt land. Á
3
mánudag styttir
svo upp víðast hvar
í mildu veðri.
Kynntu þér námið á www.hr.is

FJÖLDI Í FANGELSUM

VEÐURSPÁ

Veðurfræðingur

Umsóknarfrestur er til 30. maí

annars um að Litháar tækju við
litháískum föngum sem afplána
dóma, að því tilskildu að samningar Evrópusambandsins væru
uppfylltir.
Síðdegis heimsótti litháíski
dómsmálaráðherrann
LitlaHraun þar sem forstjóri Fangelsismálastofnunar átti fund með
honum og kynnti honum fangelsismálakerfið hér á landi.
„Brottvísunarferlið
er
nú
tilbúið og nú verður byrjað að
prufukeyra það ef svo má segja,“
sagði forstjóri Fangelsismálastofnunar við Fréttablaðið. „Síðan
verður það sjálfvirkt, þannig að
það fer strax af stað um leið og
dómur er fallinn, séu skilyrði
samningsins fyrir hendi.“
Páll segir að ávinningur þess
fyrirkomulags að fangar afpláni í
heimalandinu sé margvíslegur.
„Í fyrsta lagi losna pláss í fangelsunum hér,“ útskýrir hann. „Í
öðru lagi kemur þetta í veg fyrir
tengslamyndun milli íslenskra og
erlendra brotamanna. Í þriðja

DÓMSMÁL Fjórir litháískir fangar,

HVÍTA HÚSIÐ/SÍA – 08-0608

INDLAND, AP Erindrekar útlagastjórnar Tíbeta greindu í gær frá
því að lítill árangur hefði náðst á
fundi sem þeir áttu með fulltrúum
Kínastjórnar fyrr í vikunni. Þetta
voru fyrstu beinu viðræður
þessara aðila síðan 2006.
Báðir aðilar lögðu á fundinum
fram tillögur að viðræðuáætlun
um málefni Tíbets, að sögn Lodi
Gyari, eins erindreka Dalai Lama.
En mikið bar í milli. „Við vorum
ósammála um fleira en við vorum
sammála um,“ sagði Gyari.
„Mótaðilar okkar höfðu á ný í
frammi rakalausar ásakanir um
að Dalai Lama græfi undan
Ólympíuleikunum í Peking.“ - aa

LITLA-HRAUN Pláss losna í fangelsum landsins þegar farið verður að senda fanga, sem eru af erlendu bergi brotnir, til afplánunar í heimalandi sínu.
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HVÍTASUNNUDAGUR
3-10 m/s.
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Kaupmannahöfn

20°

Billund

22°

Ósló

23°

Stokkhólmur

23°

Gautaborg

20°

London

20°

París

25°

Frankfurt

24°

Friedrichshafen

27°

Berlín

22°

Alicante

21°

Mallorca

23°

Basel

25°

Eindhoven

25°

Las Palmas

22°

New York

12°

Orlando

33°

San Francisco

16°

Vindhraði er í m/s.
Hitastig eru í °C.
Gildistími korta er um hádegi.
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26,4%
73,6%

Nei

Forstjóri Barnaverndarstofu biður fólk sem tilkynnti að hafa samband:

Árborg og Hveragerði:

Vill kanna störf barnaverndarnefnda

Vilja einkaleyfi
á strætisvagna

LÖGREGLUMÁL Bragi Guðbrandsson, forstjóri Barnaverndarstofu, segir að reynist rétt að ítrekað hafi
verið kvartað til barnaverndarnefnda yfir manni,
sem nú situr í gæsluvarðhaldi vegna gruns um að
hafa misnotað eigin börn og annarra, vilji hann láta
rannsaka starfshætti nefndanna. Átta kærur hafa
verið lagðar fram. Fréttablaðið ræddi í gær við fólk
sem hafði kvartað til lögreglu, skólayfirvalda og
barnaverndarnefndar árið 2003 vegna mannsins án
árangurs.
„Barnaverndarstofa hefur eftirlit með starfsháttum barnaverndarnefndanna. Ég ítreka að ef það er
svo að fólk hefur haft samband vegna þessa tiltekna
manns án þess að nokkuð hafi verið að gert, ég tala
nú ekki um ef það eru fleiri en ein ábending, þá bið
ég það fólk að gefa sig fram við Barnaverndarstofu,
sem þá myndi kanna vinnubrögð þeirrar nefndar
sem fór með málið,“ segir Bragi. Hann bendir þó
á að hafi svo verið geti verið eðlilegar skýringar

Ætlar þú að stunda stangveiði
í sumar?
Já
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SPURNING DAGSINS Í DAG:

Ert þú sátt(ur) við mánaðarlaun Jakobs Frímanns Magnússonar sem verkefnisstjóri hjá
Reykjavíkurborg?
Segðu skoðun þína á vísir.is

BRAGI GUÐBRANDSSON

Forstjóri Barnaverndarstofu
vill að fólk sem segist hafa
tilkynnt til barnaverndarnefnda um grunsemdir
sínar um mann sem nú
situr í gæsluvarðhaldi hafi
samband við Barnaverndarstofu.
FRÉTTABLAÐIÐ/HARI

á því að málin fóru ekki lengra. Sönnunarbyrðin í
barnaverndarmálum sé afar erfið og stundum sé því
miður lítið hægt að gera þótt tilkynningar berist. „Í
þessu máli hef ég ekki hugmynd um hvernig staðið
var að málum og hef ekki enn ástæðu til að véfengja
störf nefndanna. En auðvitað geta alltaf orðið mistök og þá þarf að kanna þau til að koma í veg fyrir
að þau endurtaki sig.“
- kdk

SAMGÖNGUR Árborg og Hveragerði hyggjast sækja um einkaleyfi á rekstri almenningssamgangna milli Reykjavíkur,
Hveragerðis og Árborgar.
Að því er segir í fundargerð
bæjarráðs Árborgar hefur bæjarstjóranum þar jafnframt verið
falið að óska eftir einkaleyfi á á
rekstri almenningssamgangna
á milli Selfoss, Eyrarbakka og
Stokkseyrar. Eyþór Arnalds, oddviti minnhluta Sjálfstæðisflokks í
bæjarráði, lét bóka að hann teldi
mikilvægt að kostnaður sveitarfélaganna yrði ekki umfram þær
fimmtán til þrjátíu milljónir sem
áætlun segði til um.
- gar

RAFMAGN Tyrkland býr yfir miklum orkuauðlindum og fjölmörg fyrirtæki um allan heim kanna möguleika á að sinna verkefnum í

Kringlunni • sími 568 1822
www.polarnopyret.is

landinu sem tengjast raforkuframleiðslu.

Bjóða í sjö jarðhitavirkjanir í Tyrklandi
RARIK Orkuþróun hyggst taka þátt í útboði um virkjanaleyfi á sjö jarðhitasvæðum í Tyrklandi. Landsvirkjun Power útilokar ekki að taka þátt í útboðinu í
gegnum nýtt félag sem stendur til að stofna ásamt tyrknesku jarðhitafyrirtæki.
ORKUMÁL RARIK Orkuþróun, sem er dótturfélag

Ísafjörður
Súðavík
Akureyri

DY N A M O R E Y K J AV I K

Stykkishólmur
Grundarfjörður
Hreðavatnsskáli
Akranes

Egilsstaðir
Neskaupstaður

RARIK ohf., hyggst taka þátt í útboði Orkustofnunar Tyrklands um virkjunarleyfi á sjö jarðhitasvæðum í Tyrklandi. Landsvirkjun Power, sem er hlutafélag í eigu Landsvirkjunar, útilokar ekki að taka
þátt í útboðinu en fyrirtækið vinnur nú að því að
stofna félag ásamt tyrkneska jarðhitafyrirtækinu
ORME, sem ætlað er að byggja jarðvarmavirkjanir í Tyrklandi. Samkeppni tveggja fyrirtækja í eigu
ríkisins um jarðhitavirkjanir í Tyrklandi gæti því
orðið staðreynd.
Steinar Friðgeirsson, framkvæmdastjóri RARIK
Orkuþróunar, segir væntanleg umsvif fyrirtækisins í Tyrklandi vera tvíþætt.
„Annars vegar erum við að fara af stað með
rannsóknarverkefni og hins vegar kemur til greina
að bjóða í virkjunarleyfi sjö lítilla jarðvarmavirkjana á vegum Orkustofnunar Tyrklands.“
Virkjanirnar sjö eru frá fimm til 25 megavött að
stærð.
„Við eigum eftir að ákveða hvort við stöndum
einir að því að bjóða í þetta verkefni en við vitum
að önnur íslensk fyrirtæki hafa hug á taka þátt
í útboðinu. Hvort um samstarf verður að ræða
á eftir að ákveða,“ segir Steinar. Spurður hvaða
fyrirtæki hafi hug á að bjóða í virkjanaleyfin segir

Steinar að RARIK hafi rætt við ENEX, sem er í
meirihlutaeigu Geysis Green Energy og Reykjavík
Energy Invest (REI), um samstarf og fjárfestingarfyrirtækið HydroKraft Invest, sem er í sameiginlegri eigu Landsvirkjunar og Landsbankans.
Lárus Elíasson, framkvæmdastjóri ENEX, staðfestir að viðræður hafi farið fram enda sé það í
samræmi við stefnu fyrirtækisins.
„Við erum að horfa til Tyrklands og munum
örugglega skoða þetta verkefni. Það er hins vegar
ekki ákveðið hvort við bjóðum í.“
Stefán Pétursson, framkvæmdastjóri HydroKraft Invest, segir fyrirtækið ekki í beinu samstarfi með RARIK eða Landsvirkjun Power í Tyrklandi. „Eðli fyrirtækisins sem fjárfestingarfélags
krefst þess hins vegar að við tölum við alla. Ef
verkefnið er gott getum við unnið með hverjum
sem er.“
Bjarni Bjarnason, forstjóri Landsvirkjunar
Power, segir að samstarf við jarðhitafyrirtækið
ORME sé langtímaverkefni um leit að verkefnum
í þeirri von að nýta jarðhitasvæði þar í landi. „Við
erum hins vegar ekki að stofna nýtt félag um neitt
sérstakt verkefni. Ég reikna þó með að við skoðum
útboð Orkustofnunar Tyrklands ef okkur lýst á
útboðsskilmála.“
svavar@frettabladid.is

Össur Skarphéðinsson ræðir orkumál við kollega sína frá Tyrklandi:

Hveragerði
Reykjavík
Selfoss
Sandgerði
Hafnarfjörður
Njarðvík

Samvinna á mörgum sviðum

Vík

Þú sparar á Orkustöðvunum
Net Orkustöðvanna umhverfis landið þéttist sífellt til enn frekari
hagsbóta fyrir almenning. Kynntu þér hvar Orkustöðvarnar eru og
hvað bensínið er ódýrt þar.

www.orkan.is
SPÁÐU Í HVAÐ ÞÚ SPARAR!

Mehmet Hilmi Güler, orku- og auðlindaráðherra Tyrklands, og Össur Skarphéðinsson
iðnaðarráðherra áttu á miðvikudag viðræður
um samstarf Íslands og Tyrklands á sviði
orkumála. Güler er hér í vinnuheimsókn í
boði iðnaðarráðherra og heimsækir fjölda
íslenskra fyrirtækja.
Á fundinum með iðnaðarráðherra lýsti tyrkneski ráðherrann áhuga á fjölþættu samstarfi
við Íslendinga í orkumálum. Þar gæti verið
um að ræða vísinda-, tækni- og fyrirtækjasamstarf við jarðhita- og vatnsaflsnýtingu,
samvinnu um vetnisrannsóknir og þróun
á sviði bortækni og framleiðslu á jarðborum. Güler bauð Össuri Skarphéðinssyni í
heimsókn til Tyrklands í því skyni að kynnast

RÁÐHERRA Össur

ræddi við orku- og
auðlindaráðherra
Tyrklands um fjölbreytta samvinnu í
orkumálum.

stöðu orkumála þar í landi og möguleikum á
samstarfi þjóðanna á þessu sviði.
Í föruneyti hans eru Orthan Mertoglu, forseti Jarðhitasambands Tyrklands, og Mustafa
Hatipoglu, forseti Miðstöðvar vetnisrannsókna
Sameinuðu þjóðanna í Tyrklandi. Tyrkneski
ráðherrann ræddi einnig við Ólaf Ragnar
Grímsson, forseta Íslands, í hádegisverði á
Bessastöðum í gær.
Talið er að unnt sé að nýta um 2.000 MW
af jarðhita til rafmagnsframleiðslu í Tyrklandi
en aðeins hafa verið nýtt um þrjátíu MW til
þessa. Auk þess er Tyrkland auðugt af lághitasvæðum sem hagkvæmt er orðið að nýta til
húshitunar vegna hækkandi eldsneytisverðs.
- shá

ÉG GET LÆKKAÐ

SÍMREIKNINGINN ÞINN!

Flestir Íslendingar nota síma og tölvu án þess þó að tapa sér í aukabúnaði og
útúrdúrum; þeir vilja bara geta hringt í fólk og farið á Netið án þess að borga
fyrir það stórfé. Við bjóðum þá velkomna til Tals, þar sem einföld og gegnsæ
gjaldskrá tryggir þeim lægri símreikning.

*Samkvæmt skilmálum.

FÁÐU ALLAN PAKKANN FRÁ 3.990 KR. Á MÁNUÐI

Arna, starfsmaður Tals.

HEIMASÍMI

NET

GSM

Ef þú kaupir allan pakkann á www.tal.is og greiðir með kreditkorti færðu fyrsta mánuðinn frían.
Frítt í alla heimasíma innanlands, 14,90 kr. í alla GSM innanlands og ótakmarkað niðurhal.*

www.tal.is | Síðumúla 32, 108 Reykjavík | Þjónustuver 1817 | Skrifstofa 445 1600 | tal@tal.is
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Íslendingurinn sem dæmdur var í Færeyjum:

Forstjóri Landsvirkjunar:

Kominn í danskt fangelsi

Ekkert umboð
til eignarnáms

DÓMSMÁL Birgir Páll Marteinsson

1. Hvað greiðir Reykjavíkurborg fyrir Lækjargötu 2?

2. Hvað heitir forsætisráðherra
Rússlands?
3. Hvað heitir þjálfari íslenska
kvennalandsliðsins í fótbolta?
SVÖRIN ERU Á SÍÐU 46

var á þriðjudag fluttur í danskt
fangelsi þar sem hann mun bíða
ákvörðunar um framsal til Íslands.
Ekki er vitað hve langan tíma
málið tekur, en það er ekki komið
á borð íslenska dómsmálaráðuneytisins.
Íris Inga Svavarsdóttir, móðir
Birgis, segir þetta mikið áfall.
„Hann ákvað að áfrýja ekki af
ótta við að enda í dönsku fangelsi
og í þeirri von að hann kæmist
fljótt til Íslands. Nú er hann kominn í lokað fangelsi í Danmörku og
við erum alveg miður okkar,“
segir Íris.
Linda Hasselberg, saksóknari í

OVOTOSYYW
OZZW`ST\Wt\ Xc[
PW[[Ot`
EWUSbc[aO[bZZY][Wab
aZW\O[S?ZaTS`c[

BZO`Z]bbbWZ<OZZ]`QO
- 3. sept.
16. júlí - 13. og 27. ágúst
28. maí - 25. júní - 2. og

ES`T`t)

"((

Y`

tekur þátt í lot tói
og brottfarardag og
Þú velur áfangastað
ðast við brottför
færð! Verðdæmið mi
um hvaða gis tingu þú
ﬂugvallaskat tar,
Innifalið í verði: Flug,
27. ágúst og 3. sept.
ars tjórn.
gis ting og íslensk far

* Netverð miðað við að 2 - 4 ferðist saman.

5g`abc`YS[c`Tg`abc`T`
=t\O`Wc^^Z aW\UO`]UPYO\W`
teee^ZcaTS`RW`Wa
Ferðaskrifstofa

Í DANMÖRKU Áhyggjur Birgis urðu

að veruleika þegar hann var fluttur í
danskt fangelsi.
TEIKNING/GUTTESEN

Færeyjum, segir að venjan sé að
sitji fangar inni í lengri tíma séu
þeir fluttir til Danmerkur. „Hér

eru bara fimmtán pláss og við
þurftum að rýma eitt fyrir Færeying sem situr í dönsku fangelsi
en var færður hingað,“ segir
Linda. Hún segir að Birgi hafi
verið valið fangelsi í námunda við
fjölskyldumeðlimi ytra.
Íris Inga segir að Birgi hafi
verið verulega brugðið við flutninginn. „Þetta er hræðilegt fyrir
hann og honum finnst lífinu vera
lokið og ekkert fram undan. Á
meðan hann ekki kemst á fastan
punkt hvað afplánun varðar er
þetta eintóm óvissa,“ segir Linda
og hrósar Eiði Guðnasyni ræðismanni Íslands í Færeyjum sérstaklega fyrir aðstoð.
- kóp

UMHVERFISMÁL Friðrik Sophusson,
forstjóri Landsvirkjunar, segir
fráleitt að hann hafi haldið því
fram að Landsvirkjun hafi umboð
ríkisstjórnarinnar til eignarnáms
á landi fyrir fyrirhugaða Urriðafossvirkjun í Flóahreppi.
„Ég harma að Atli Gíslason hafi
það ranglega eftir mér að ég haldi
því fram að Landsvirkjun hafi
umboð til eignarnáms frá
ríkisstjórninni. Það er hvergi sagt
í frétt Fréttablaðsins frá því á
þriðjudag. Ég vísa þessum
skilningi þingmannsins gjörsamlega á bug og harma að menn
skuli ekki kynna sér ummæli mín
betur.“
- ghs

Starfsmenn æfir
vegna launa Jakobs
Félagsmenn í Starfsmannafélagi Reykjavíkurborgar eru ósáttir við mánaðarlaun Jakobs Frímanns Magnússonar sem framkvæmdastjóra miðborgarmála.
Borgarstjóri var harðlega gagnrýndur fyrir ráðninguna á fundi borgarráðs.
SVEITARSTJÓRNARMÁL „Við höfum
fengið mikinn tölvupóst og hringingar þar sem félagsmenn eru
rasandi yfir þessum launatölum,
enda eru þær ekki í samræmi við
aðra starfsmenn borgarinnar,“
segir Garðar Hilmarsson, formaður Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar, um
viðbrögð starfsmanna borgarinnar við mánaðarlaunum
Jakobs
Frímanns Magnússonar sem framkvæmdastjóra
miðborgarmála.
Hann er með
JAKOB FRÍMANN
MAGNÚSSON
710
þúsund
krónur
í
mánaðarlaun
fyrir störf sín sem framkvæmdastjóri. Þar af eru 236 þúsund fyrir
48 klukkustunda fasta yfirvinnu á
mánuði, eða sem nemur sex vinnudögum. Við bætast svo 150 þúsund
króna laun fyrir formennsku í
hverfisráði miðborgarinnar og
varaformennsku í mennta- og
ferðamálaráði.
Á vefsvæði Reykjavíkurborgar
er Jakob titlaður verkefnisstjóri
sem heyrir undir skrifstofu borgarstjóra en samkvæmt samningi
Jakobs er hann ráðinn sem framkvæmdastjóri miðborgarmála.
Garðar segir reiði félagsmanna
ekki koma á óvart. „Þessi laun eru
töluvert hærri en þau sem við
höfum verið að semja um fyrir
okkar fólk og reiði félagsmanna er
meðal annars tilkomin vegna þess.
Hæsta talan í töflunni hjá okkur

RÁÐHÚS REYKJAVÍKUR Starfsmenn Reykjavíkurborgar höfðu samband við
Starfsmannafélag Reykjavíkurborgar í gær og kvörtuðu yfir því hversu há laun Jakob
Frímann Magnússon væri með.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

er um 474 þúsund og það er hægt
að telja upp fólk á fingrum annarrar handar sem er með laun eitthvað nálægt því,“ segir Garðar.
„Eftir tólf ára starf eru menn að fá
338 þúsund í laun á mánuði og það
eru þau laun sem kannski eðlilegast væri að bera saman við laun
Jakobs.“
Borgarfulltrúar Samfylkingarinnar, Vinstri grænna og Framsóknarflokks spurðust fyrir um
ýmis mál tengd ráðningu Jakobs á
borgarráðsfundi í gær. Sérstaklega spurðu þeir um hvort Jakob
myndi starfa út kjörtímabilið eins
og borgarstjóri greindi frá í viðtali við Kastljósið. Í því samhengi
er svo spurt hvers vegna staðan

G^hVhigiYgZ^[^`Zg[^bZÂehi^cjbYV\

ÃVÂZg

hafi ekki verið auglýst ef til
stendur að hafa Jakob að störfum
út kjörtímabilið. Þá spurðu þeir
einnig hvers vegna laun verkefnisstjóra, forstöðumanna, framkvæmdastjóra annarra hverfa,
skólastjóra og deildarstjóra, sem
margir væru með fjölda undirmanna, væru mun lægri en laun
„einyrkjans“ Jakobs.
Þá spurðu þeir einnig hvort það
væri ekki óheppilegt að Jakob
þyrfti að hafa „eftirlit með sjálfum sér“ í ljósi þess að hann er formaður hverfisráðs miðborgarinnar sem meðal annars hefur það
verkefni að hafa eftirlit með því
að verkefnum miðborgarinnar sé
sinnt.
magnush@frettabladid.is

ÏHA:CH@6H>6#>H$A7>)'('(%*$'%%-

Landsbankinn býður 16 ára og yngri á völlinn.
Sækja þarf boðsmiðann í næsta útibú Landsbankans.
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Myndbirting Interpol á bandarískum barnaníðingi bar árangur:

Rússland og Bandaríkin:

Barnaníðingur handtekinn

Nýr samningur
um kjarnorku

BANDARÍKIN, AP Barnaníðingurinn,

NÝFÆDDUR NASHYRNINGUR Þetta

nashyrningskríli kom í heiminn á
miðvikudag í dýragarðinum í Krefeld
í Þýskalandi. Myndin er tekin daginn
eftir fæðinguna.
NORDICPHOTOS/AFP

sem alþjóðalögreglan Interpol
lýsti eftir í vikunni, var í fyrrakvöld handtekinn í New Jersey í
Bandaríkjunum. Ronald Noble,
yfirmaður Interpol, segir árangurinn af myndbirtingu í fjölmiðlum
vera „ótrúlega góðan“.
Níðingurinn er 58 ára gamall
leikari, Wayne Nelson Corliss að
nafni, en gengur einnig undir listamannsnafninu Casey Wayne. Hann
var handtekinn skömmu eftir miðnætti í Union City í New Jersey.
Alþjóðalögreglan Interpol hafði
undir höndum fjöldann allan af
myndum af þessum manni þar
sem hann sást níðast kynferðis-

Ganga um
Hengilssvæðið

Sunnudaginn 11. maí
verður farin gönguferð um
Engidal og inn í Marardal
í vestanverðum Henglinum. Gangan
er létt og tekur u.þ.b. 4 klst. Mæting
við Hellisheiðarvirkjun við Kolviðarhól
klukkan 13:00. Þátttaka er ókeypis
og allir velkomnir. Leiðsögumaður
er Almar Sigurðsson, kynningarfulltrúi
Hellisheiðarvirkjunar.

lega á ungum drengjum. Myndirnar fundust í tölvu í Noregi, en ekki
var vitað hver maðurinn var.
Interpol brá á það ráð að birta
mynd af honum opinberlega á
þriðjudag í þeirri von að einhver
bæri kennsl á manninn, og fljótlega bárust sterkar vísbendingar
sem leiddu til handtöku aðeins
tveimur dögum síðar.
Noble segir Interpol nú íhuga að
beita þessari aðferð á fleiri eftirlýsta glæpamenn, ekki aðeins
barnaníðinga heldur einnig hættulega menn.
„Ég er sannfærður um að fleira
fólk, sem hefur tekið myndir af
sjálfum sér við að misnota börn

WAYNE NELSON CORLISS Bandaríska
lögreglan hafði hendur í hári hans stuttu
eftir miðnætti á fimmtudag.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

fari að hugleiða það að gefa sig
fram,“ sagði Noble.
- gb

RÚSSLAND, AP Rússar og Bandaríkjamenn hafa undirritað
samning um samstarf að
borgaralegri nýtingu kjarnorku.
Samkvæmt samningnum fá
ríkin gagnkvæman aðgang að
sérfræðiþekkingu á sviði
kjarnorkuvinnslu.
Samvinna Rússa og Bandaríkjanna í kjarnorkumálum hefur
verið lítil á síðustu árum, ekki
síst vegna ágreinings um það
hve mikil hætta stafar af
kjarnorkuvinnslu í Íran.
Bandaríkin hafa gert sambærilegan samning við Kína og
fleiri ríki.
- gb

RÆTT UM HEILBRIGÐISKERFIÐ Kristinn H. Gunnarsson, þingmaður Frjálslynda flokksins, spurði Guðlaug Þór Þórðarson heilbrigðis-

ráðherra um stefnu ríkisstjórnarinnar í heilbrigðismálum á Alþingi í gær.

Sýnist einkavæðing
ekki vera á dagskrá

ÍSLENSKA / SIA.IS / ORK 42317 05/08

Eftir umræður um stefnu stjórnarinnar í heilbrigðismálum telur Kristinn H.
Gunnarsson að einkavæðing sé ekki í spilunum. VG telur hið gagnstæða. Framsókn segist ekki hafa treyst sjálfstæðismönnum fyrir heilbrigðismálunum.

www.or.is

• Orkuveita Reykjavíkur rekur stærstu jarðvarmaveitu í heimi.

Auglýsingasími

– Mest lesið

ALÞINGI „Stjórnarliðar tala mjög afdráttarlaust gegn
einkavæðingu þannig að ætla má að hún sé ekki í
spilunum,“ sagði Kristinn H. Gunnarsson, þingflokksformaður Frjálslynda flokksins, í samtali við
Fréttablaðið eftir utandagskrárumræður um stefnu
ríkisstjórnarinnar í heilbrigðismálum á Alþingi í
gær.
Kristinn óskaði svara heilbrigðisráðherra við
nokkrum spurningum um heilbrigðiskerfið, enda
taldi hann nokkuð vanta upp á að stefna stjórnarinnar lægi fyrir með skýrum og afdráttarlausum
hætti.
„Jú, málin skýrðust en ekki alveg. Eftir stendur
ósvarað hvaða breytingar á að gera á Landspítalanum og það er kannski vegna þess að ríkisstjórnin er
ekki búin að ákveða hvað hún ætlar að gera,“ sagði
Kristinn.
Í svari sínu vitnaði Guðlaugur Þór Þórðarson
heilbrigðisráðherra einkum í stefnuyfirlýsingu
ríkisstjórnarinnar en samkvæmt henni er stefnan sú
að veita heilbrigðisþjónustu á heimsmælikvarða.
Segir einnig að kostnaðargreina eigi heilbrigðisþjón-

ustuna og skapa svigrúm til fjölbreytilegra rekstrarforms. Tryggt verði þó að allir hafi jafnan aðgang,
óháð efnahag.
Álfheiður Ingadóttir VG túlkar stjórnarsáttmálann
á þann veg að hann boði einkavæðingu. Sagði hún
heilbrigðiskerfið í hættu og að almenningur óttaðist
um afdrif þess í höndum Sjálfstæðisflokksins.
Ásta R. Jóhannesdóttir Samfylkingunni sagði af
og frá að ætlunin væri að einkavæða; það sæist
best á því að fyrirmyndir að fyrirhuguðum
breytingum væru sóttar til Norðurlandanna. „Ef
ætlunin hefði verið að einkavæða, hefði þá ekki
verið leitað eitthvað annað?“ spurði hún og hét því
fram að ekkert væri að óttast.
Valgerður Sverrisdóttir Framsóknarflokki sagði
óöryggi ríkja gagnvart málaflokknum. „Hvað er
verið að bralla?“ spurði hún og lýsti sérstökum
áhyggjum af heilsugæslunni. Greindi Valgerður
svo frá því að framsóknarmenn hefðu ekki treyst
Sjálfstæðisflokknum fyrir heilbrigðismálunum í
þau tólf ár sem flokkarnir voru saman í ríkisstjórn.
bjorn@frettabladid.is
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ÆFIR SIG Í MINNISMERKI Þessi þýski
hljóðfæraleikari æfði sig af kappi nú í
vikunni í miðju minnismerki um helförina sem stendur í miðborg Berlínar.
Í dag blæs hann í franska hornið sitt
með stórri hljómsveit þegar haldið
verður upp á að þrjú ár eru liðin frá
því minnismerkið var afhjúpað.
NORDICPHOTOS/AFP

9. maí 2008 FÖSTUDAGUR

Haldið upp á sextugsafmæli Ísraels með pompi og prakt:

Íslensk málnefnd:

Stolt og óvissa á stórafmæli

Málþing um
málstefnu

ÍSRAEL, AP Haldið var upp á sextugsafmæli Ísraels með pompi og
prakt í gær. Íbúar gyðingaríkisins
fögnuðu stórafmælinu með flugeldasýningum, sýniflugi orrustuþotna og greinilegu stolti, en við
það blandaðist óvissa um framtíðina og efasemdir um horfur á friði
við Palestínumenn.
Sex áratugum eftir að gyðingaríkið reis úr upplausn og helför síðari heimsstyrjaldar á það enn við
mikil vandamál að stríða. Ríkið býr
við stöðuga ógn utan frá en 41 árs
herseta Ísraela á svæðum Palestínumanna hefur kallað á ítrekaða
fordæmingu alþjóðasamfélagsins.
Þrátt fyrir þetta er Ísrael virkt lýð-

BRENNA FÁNA Heittrúargyðingar brenna

fána Ísraels og hrópa „Síonistar eru ekki
gyðingar“.
NORDICPHOTOS/AFP

ræðissamfélag og hefur staðið
undir því meginfyrirheiti að vera
gyðingum hvaðanæva úr heiminum skjól. Sjálfstæðisdagurinn er

„fögnuður yfir því gerlega“, sagði
ísraelski rithöfundurinn Yossi Halevi. „Það þýðir að taka drauminn út
úr heimi þess sem óskandi væri og
færa hann inn í heim hins raunverulega, og það felur óhjákvæmilega í sér viss vonbirgði.“
Á Vesturbakkanum og Gaza
gengust Palestínumenn fyrir útifundum til að minna umheiminn á
að stofnun Ísraelsríkis hefði kallað
yfir þá mikla ógæfu, sem þeir kalla
„nakba“.
Hundruð
þúsunda
Palestínuaraba hröktust frá heimilum sínum í stríðinu sem háð var
árið 1948 um stofnun Ísraels. Um
4,5 milljónir Palestínumanna búa
nú í flóttamannabúðum.
- aa

MÁLÞING „Þýðingar, túlkun og

íslensk málstefna í hnattvæðingunni“ er heitið á málþingi sem
haldið verður í dag, föstudag.
Íslensk málnefnd í samvinnu
við Bandalag þýðenda og túlka og
Þýðingasetur Háskóla Íslands
stendur fyrir málþinginu, sem
haldið verður í stofu 101 í Odda
milli klukkan 14 og 17.
Ingibjörg Sólrún Gísladóttir
utanríkisráðherra ávarpar þingið
og fyrirlesarar eru Gauti
Kristmannsson, Sabine Leskopf,
Kristján Árnason, Rúnar Helgi
Vignisson og Halldór Guðmundsson. Fundarstjóri er Haraldur
Bernharðsson málfræðingur. - kg

On Waves, félag Símans:

Með símaþjónustu á hafi úti
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VIÐSKIPTI On Waves ehf., dóttur-

fyrirtæki Símans, sér öllum
skipaflota skemmtiferðaskipafyrirtækisins MSC Cruises fyrir
GSM-farsímaþjónustu. Samkomulag, sem kynnt var í vikunni, nær í
fyrstu til tíu skemmtiferðaskipa,
að því er fram kemur í tilkynningu
On-Waves. Við þetta stækkar
markaðssvæði On-Waves úr um 55
þúsund farþegum og áhöfnum í um
88 þúsund. On Waves annast
talsamband, SMS-þjónustu og
gagnaflutninga um borð í skipunum, auk þess að bjóða fyrirfram
greidd símakort, móttöku sjónvarpsefnis og aðra þjónustu. - óká
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ÞÝSKALAND
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Samtök bönnuð
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Wolfgang Schäuble, innanríkisráðherra
Þýskalands, hefur ákveðið að banna
tvenn samtök sem hann segir safna
í sínar raðir afneiturum helfararinnar
gegn gyðingum. Sagði hann starfsemi
samtakanna brjóta í bága við stjórnarskrána. Að draga helförina í efa er
refsivert samkvæmt þýskum lögum.

NOREGUR
Siv Jensen endurkjörin
Hin 38 ára gamla Siv Jensen var einróma endurkjörin formaður Framfaraflokksins í Noregi á landsfundi flokksins. Hún tók við formennsku af Carl I.
Hagen fyrir tveimur árum. Flokkurinn
er nú næststærsti flokkur Noregs.

Fagleg og persónuleg
þjónusta
Sjúkraliði RV, Jóhanna Runólfsdóttir, leiðbeinir skjólstæðingum TR,
einstaklingum með þvagleka og aðstandendum þeirra og veitir
ráðgjöf varðandi hjúkrunarvörur.
Sími: 520 6673
johanna@rv.is
www.rv.is

Við h
vandað öfum gefið ú
t
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Hafðu
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sam
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þér ein
tak.
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vegna þva

S8 ehf. um lóðaréttindi við hlið hússins.

Segir lóðasölu
ekki þurfa í
borgarstjórn
Forsvarsmaður S10 telur kaup félagsins á lóðinni á
Sturlugötu 10 staðfesta með samþykki borgarráðs.
Ekki þurfi staðfestingu borgarstjórnar. Þetta er misskilningur að sögn borgarlögmanns.
STJÓRNSÝSLA Jóhann Halldórsson,
forsvarsmaður félaganna S8 og
S10, segir kaup síðarnefnda félagsins á lóðinni suður af húsi Íslenskrar erfðagreiningar þegar vera
orðinn hlut með því að samkomulag um viðskiptin var samþykkt í
borgarráði.
Jóhann vísar til að í samkomulaginu um viðskiptin sé fyrirvari
af hálfu Reykjavíkurborgar um
samþykki framkvæmda- og eignaráðs og borgaráðs.
Borgarráð hefur þegar samþykkt söluna til S10 en umræðu
um málið var frestað þegar staðfesta átti kaup félagsins á lóðinni
fyrir 260 milljónir króna á fundi
borgarstjórnar á þriðjudag.
Kristbjörg Stephensen borgarlögmaður segir það misskilning að
ekki þurfi staðfestingu borgarstjórnar.
Samkvæmt
sveitarstjórnarlögum
megi
heimila
borgarráði fullnaðarákvörðun í
málum sem varða ekki verulega
fjárhagslega hagsmuni. En þá
megi ekki vera ágreiningur um
þau mál innan borgarráðs. „Vegna
þess að í þessi tilviki var eitt mótatkvæði skortir lagaskilyrði til
þess að fyrir liggi fullnaðar-

ákvörðun borgarráðs,“ útskýrir
Kristbjörg.
Eins og fram hefur komið í
Fréttablaðinu telja forsvarsmenn
Íslenskrar erfðagreiningar lóðina
umræddu tilheyra þeirra fyrirtæki
og hafa boðað að sett verði fram
lögbannskrafa selji borgin lóðina
til annarra. Í bréfi lögmanns S8 og
S10 til borgarráðs er tilkalli
Íslenskrar erfðagreiningar til lóðarinnar á hinn bóginn harðlega mótmælt. Stækkun lóðarinnar á Sturlugötu 8 sé „órofa bundin“ fasteigninni
á Sturlugötu 8 sem sé eign S8.
Kristbjörg segir deilu Íslenskrar
erfðagreiningar og eigenda S8 og
S10 ekki skipta borgina máli enda
eigi hvorugt réttindi á lóðinni.
Hins vegar hafi verið talið rökrétt
fyrir borgina að selja viðbótarlóðina til S8/S10 sem þegar eigi byggingu Íslenskrar erfðagreiningar
og vilji byggja við það hús. Lóðin
sé tiltölulega lítil og leyfi ekki
mikið byggingarmagn.
„Þannig að lóðin er ekki 260
milljóna króna virði ein og sér. En
ef hún er notuð til að stækka lóðina við hliðina er hægt að byggja
meira,“ segir borgarlögmaður.
gar@frettabladid.is

Stjórnarskiptin á Ítalíu:

Berlusconi sver embættiseið
1

Rekstrarvörur
- vinna með þér
Réttarhálsi 2 • 110 Reykjavík
Sími: 520 6666 • Fax: 520 6665
sala@rv.is • www.rv.is

RVUNIQUE 040805

jöf
ði og ráðg
Ýmis úrræ ka

ÍSLENSK ERFÐAGREINING Líftæknifyrirtækið seldi hús sitt og deilir nú við leigusalann

ÍTALÍA, AP Silvio Berlusconi sór í
gær embættiseið sem forsætisráðherra
62.
ríkisstjórnar
ítalska lýðveldisins frá lokum
síðari heimsstyrjaldar.
Þetta var í þriðja sinn sem
Berlusconi tók við forsætisráðherradómi. Hann fór áður fyrir
Ítalíustjórn á árunum 1994-1995
og 2001-2006. Sú síðari var ein
örfárra ríkisstjórna frá stríðs-

lokum sem sat út heilt kjörtímabil.
Berlusconi kynnti ráðherralista sinn í fyrradag. Atkvæðagreiðsla um staðfestingu nýju
ríkisstjórnarinnar fer fram á
nýkjörnu þingi í næstu viku, en
hún er formsatriði þar sem
flokkarnir að baki stjórninni
hafa öruggan meirihluta í báðum
þingdeildum.
- aa
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DAGBÓK NÝRRA
ÍSLENDINGA
Junphen Sriyoha:

Í íslenskunám

Nú þegar vorið er
komið fylgir því oft
ferðahugur manna
og er Junphen þar
engin undantekning.
„Ég fór um síðustu
helgi ásamt erlendum félögum mínum
í sumarhús í Borgarfirði,“ segir hún. „Þar höfðum við það
nokkuð gott, nutum náttúrunnar
og grilluðum. Reyndar var rigning
mestallan tímann, sem dró aðeins úr
gleðinni.“
Junphen hefur um nokkurn tíma
reynt að komast á íslenskunámskeið. „Ég sótti um hjá Mími en þar
var allt uppbókað. Svo komst ég á
íslenskunámskeið annars staðar, en
þar er aðeins kennt einu sinni í viku
og þetta er einungis fyrir byrjendur,
sem er ekki nógu gott fyrir mig, sem
hef búið hér í mörg ár.“

Þorsteinn Hilmarsson, upplýsingafulltrúi Landsvirkjunar, segir náttúrulegan farveg í Kvíslavatn:

Tvö tilboð bárust í flóðvar í Þúfuveri
UMHVERFISMÁL Tvö tilboð bárust í flóðvar og
önnur verk við Kvíslavatn innan friðlandsins
í Þjórsárverum. Suðurverk bauð 68 milljónir
króna og Heflun tæpar 92 milljónir. Kostnaðaráætlun hljóðar upp á 105,5 milljónir króna
og er gert ráð fyrir framkvæmdum í sumar
fáist leyfi til þess.
Þorsteinn Hilmarsson, upplýsingafulltrúi
Landsvirkjunar, segir að komi til hamfaraflóðs við gos í Bárðarbungu verði vatnsmagnið meira en farvegur Köldukvíslar taki.
Náttúrulegur flóðfarvegur liggi í Kvíslavatn. Þess vegna vilji Landsvirkjun gera flóðvar í Þúfuveri.
„Svona stór flóð hafa farið um þennan farveg,“ segir Þorsteinn. „Þetta er tiltölulega
einföld aðgerð sem dregur úr hættunni af
hamfaraflóði, bæði fyrir mannvirki og

útbreiðslu flóðsins í Þjórsárverum.“
Gísli Már Gíslason, formaður Þjórsárveranefndar, segir að náttúrulegur farvegur flóðsins sé niður Köldukvísl. Hinn farvegurinn
verði ekki náttúrulegur nema vegna þess að
búið sé að stífla Köldukvísl.
Gísli segir að verði flóð rofni stífla í
Hágöngulóni og vatnið fari með fullum krafti
vestur í Kvíslavatn. Ef ekki hefði verið stífla
í Hágöngulóni hefði sennilega níutíu prósent
af vatninu farið í Köldukvísl og tíu prósent í
farveginn í Þjórsárver.
„En núna á að veita níutíu prósentum af
vatninu í Kvíslavatn,“ segir Gísli og telur
réttast að setja flóðvarir í Köldukvíslarstíflu
og styrkja stífluna norðan við syðri Hágöngur.
„Það er eðlilegt svar við því sem er að gerast.“
- ghs

FLÓÐVARIR Í KÖLDUKVÍSLARSTÍFLU Gísli Már Gíslason,
formaður Þjórsárveranefndar, telur réttast að setja
flóðvarir í Köldukvíslarstíflu. „Það er eðlilegt svar.“

Algirdas Slapikas:

Kynnir menningu Litháen
Það er nóg að gera
hjá Algirdas því
hann er að klára
námskeið í heimasíðugerð en síðan
nálgast mikil hátíð
þar sem hann mun
láta til sín taka. „31.
maí verður haldin
svokölluð þjóðahátíð í íþróttahúsinu á Strandgötu í Hafnarfirði og ég
verð þar með bás þar sem ég mun
ásamt öðrum kynna menningu og
matarlist frá Litháen,“ segir hann.
„Að þessu sinni taka fulltrúar
frá 122 þjóðum þátt en síðasta ár
voru kynntar um 30 þjóðir og talið
að um 10 þúsund manns hafi kíkt
inn. Nú verður þetta enn stærra
þar sem Hafnarfjarðarbær heldur
upp á aldarafmæli sitt sömu helgi.
En þeir sem vilja kynna sér þetta
nánar ættu að stilla á útvarpið
Halló Hafnarfjörður og leggja við
hlustir því þar eru hátíðinni gerð
góð skil.“

Dæmigerð þyngd í samanburði við MacBook Air
Fartölva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,50 kg
Tískutímarit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,64 kg
Handtaska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,37 kg

Rachid Benguella:

MacBook Air . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,36 kg

er bilaður en
tengdapabbi fór
með hann fyrir mig
á verkstæði,“ segir
Rachid. Bíllinn,
sem er af gerðinni
Nissan Almera,
bilaði á miðvikudaginn og það setti Rachid í nokkur
vandræði. „Ég þurfti að taka leigubíl þar sem ég var að vinna fram
eftir en svo hef ég reynt að nota
strætó. Bíllinn hefur ekki bilað í þau
tæpu þrjú ár sem ég hef átt hann.
Við hugsum vel um hann og förum
með hann í skoðun. Ég vona að
hann verði kominn í lag um helgina
þar sem við, ég og konan mín,
ætlum að fara norður á Akureyri.“

F í t o n / S Í A

Bíllinn„Bíllinn
bilaður
minn

Það má koma við

Charlotte Ólöf Ferrier:

Skipuleggur
fjársöfnun
„Frá því ég lauk
prófum hef ég
verið mjög upptekin við að skipuleggja fjársöfnun
og próflokahátíð
sem er í kvöld á
Barnum,“ segir
Charlotte Ólöf. Hún
segir söfnunina fyrir munaðarleysingja í Líberíu. Þar muni hljómsveitin BBKeys & Co. spila taktfasta tóna
og 1.200 krónur kosta inn. „Við
erum að reyna að vekja athygli á
IceAid og þá að safna peningum
vegna verkefna í Líberíu. Húsið
opnar klukkan ellefu. Við bjóðum
frían bjór á meðan birgðir endast
og frábæra tónlist.“

– nýju MacBook Air fartölvuna í Kringlunni um helgina
Þegar þú snertir nýju MacBook Air breytist allt sem þú taldir þig vita um fartölvur
og verður aldrei eins aftur. MacBook Air á þig um leið og þú sérð hana.
Létt, örþunn, öflug.

Apple IMC | Humac ehf.

Sími 534 3400
www.apple.is

Laugavegi 182
105 Reykjavík

Kringlunni
103 Reykjavík

Apple IMC

© Inter IKEA Systems B.V. 2008

39.950,SULTAN HASSELBÄCK springdýna 140x200 cm.

Opnunartími um hvítasunnuhelgina:
Opið laugardag 10:00-18:00 Ɋ Lokað hvítasunnudag Ɋ Opið annan í hvítasunnu 12:00-18:00 Ɋ 13. maí 10:00-20:00

Veistu hvers vegna margir
frændur okkar í Noregi og
Svíþjóð sofa miklu betur
en annað fólk?
Það er vegna þess að þar eru IKEA dýnur
algengari en í nokkru öðru landi.
nýtt SULTAN FLORVÅG
svampdýna 90X200 cm.
8.450,Dýna sem dreiﬁr þyngdinni
jafnt og losar um spennu í
líkamanum. Dýnan er afgreidd
upprúlluð; auðvelt að taka með
heim. Þykkt: 10 cm

MJÚK

STÍF

SULTAN HEBERG springdýna
90x200. 8.950,Uppbygging gormanna gerir
það að verkum að loft ﬂæðir
auðveldlega um dýnuna og
hún helst fersk lengur. Dýnunni
má snúa við. Snúðu henni
reglulega til að lengja líftímann
og viðhalda þægindunum.
Dökkgrátt. Þykkt: 18 cm.
MJÚK

STÍF

nýtt SULTAN FÅVANG
svampdýna 90x200 cm.
19.950,5 mismunandi þægindasvæði
styðja við líkamann þar sem
þess þarf og slaka á spennu
í öxlum og mjöðmum. Fylling:
lambsull, silki og kamelhár.
Þykkt: 14 cm

MJÚK

STÍF

M E MO
FOAMRY

MJÚK

SULTAN HAMNÖ springdýna
90x200 cm. 29.950,Virkir pokagormar veita
líkamanum þann stuðning
sem hann þarf auk þess sem
þeir slaka á spennu í öxlum
og mjöðmum. Dýnan lagar
sig að líkamanum þannig að
blóðﬂæðið eykst og þú sefur
betur og nærð dýpri slökun.
Hvítt. Þykkt: 28 cm.
MJÚK

nýtt SULTAN FIDJETUN
svampdýna 90x200 cm.
26.950,Memory foam losar um
þrýsting og bætir blóðﬂæðið
um líkamann - þú slakar betur
á og sefur betur. 5 cm þykkur
svampur veitir líkamanum
góðan stuðning. Þykkt: 14 cm

STÍF

MJÚK

STÍF

SULTAN STUREFORS
boxdýna 90x200 cm.
29.950,Pokagormar veita líkamanum
góðan stuðning. Neðra lagið
er með Bonellgormum sem
gerir dýnuna enn þægilegri,
hún lagar sig að líkamanum,
blóðﬂæðið eykst til vöðva og
þú nærð dýpri slökun og sefur
betur. Ljósgrátt. Þykkt: 24 cm.

MJÚK

GOSA SYREN koddi 1.290,Efni: 100% bómull. Fylling:
Pólýester trefjakúlur. 50x60 cm.

STÍF

S ofð
nát tú u í
ru
umhv legu
er ﬁ

MJÚK

GOSA VIDE ytri koddi 1.990,Má nota með innri kodda.
Efni: 100% bómull. Fylling:
Pólýester míkrófíber. 50x60 cm.

STÍF

STÍF

SULTAN HEIDAL springdýna
200x90 cm. 39.950,Náttúruleg efni eins og vistvæn
bómull, ull og maístrefjar
veita þér hámarks þægindi og
góðan svefn. Sérstaklega þykk
vattering eykur síðan enn á
þægindin. Virkir pokagormar
veita hryggnum þann stuðning
sem hann þarf auk þess sem
þeir slaka á spennu í öxlum og
mjöðmum. Hvítt. Þykkt: 26 cm.

SULTAN SVANDAL boxdýna
90x200 cm. 39.950.Stíﬁr, virkir pokagormar veita
líkamanum réttan stuðning
og slaka á vöðvum og öxlum.
Neðra lagið á dýnunni er
með Bonellgormum sem eykur
enn á þægindin. Uppbygging
gormanna gerir það að verkum
að loftﬂæðið er gott um
dýnuna og hún helst þurr og
fersk. Hvítt. Þykkt: 33 cm.

SOFÐU EINS OG STEINN

GOSA KÄRNA innri koddi
1.290,- Notist með GOSA VIDE
eða GOSA NÄVA ytri koddum.
Efni: 100% pólýester. Fylling:
Pólýúretan memory foam.
33x44 cm.

100 bls.
af frábærum hugmyndum
Skoðaðu bæklinginn á www.IKEA.is
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FRÉTTASKÝRING: Neyðarástand í Búrma

Dagskráin í dag 9. maí
Grunnskólar Kópavogs
„Mjög er tungan málaóð“
Leikrit um líf og ljóð Bólu-Hjálmars. Stoppleikhópurinn
brunar í gegnum Bólu-Hjálmar í grunnskólum Kópavogs
á 50 mínútum.
Leikskólar Kópavogs
Óskin
Barnaleikrit fyrir yngstu áhorfendurna. Skemmtilegt ævintýri
með söngvum í flutningi Einleikhússins.

10:00

Náttúrufræðistofa & Bókasafn Kóp.
Valur hvalur
Ævintýri fyrir börn á leikskólaaldri í umsjón starfsfólks
Náttúrufræðistofu og Bókasafns. Fjörugt fræðsluerindi
í máli og myndum. Panta þarf tíma í síma 570 0450.

AÐSTOÐAR BEÐIÐ Þessi fjölskylda eldar mat undir berum himni skammt frá þorpinu Dedaje, sem er tæpa fimmtíu kílómetra

suður af Rangún.

11:00

Listasafn Kópavogs - Gerðarsafn
20 ára afmæli Myndlistarskóla Kópavogs
Sýning á myndverkum nemenda í tilefni af afmæli skólans.
Sýningin stendur til 10. maí.

14:00

Gjábakki

NORDICPHOTOS/AFP

Fórnarlömbum fjölgar
meðan aðstoð er tafin
Hjálpargögn frá Sameinuðu þjóðunum eru byrjuð
að berast til Búrma, en
allri aðstoð frá Bandaríkjunum hefur verið hafnað.
Herforingjastjórnin hikar
enn við að hleypa útlendingum inn í landið.

15 ára afmælishátíð
Ávörp, skemmtiatriði og afmæliskaffi í boði Gjábakka.

15:00

Stúkan á Kópavogsvelli
OPNUNARHÁTÍÐ
Ávörp og stúkan blessuð. Almenningi boðið
að skoða mannvirkið.

16:00

Náttúrufræðistofa Kópavogs
Fuglinn í fjörunni
Fuglaskoðun á Kópavogsleiru í fylgd sérfræðinga
Náttúrufræðistofu. Mæting kl. 16:00 fyrir neðan
líknardeild Landspítalans (Þinghól).

17:00

Salurinn
HEIÐURSLISTAMAÐUR
Heiðurslistamaður Kópavogs
Starfsstyrkir listamanna, styrkur til listnema og útnefning
á heiðurslistamanni Kópavogs árið 2008.
Tónlistaratriði og ávörp.

20:00

Salurinn
Tíbrá: Söngtónleikar
Ferskur blær frá Ítalíu – Gissur Páll Gissurarson
og Jónas Ingimundarson. Íslensk og ítölsk sönglög.
Miðaverð 2000/1600 kr.

20:00

Félagsmiðstöðvar
Menningarnótt félagsmiðstöðva ÍTK
Menningardagskrá sem stendur alla nóttina, aðeins ætluð
unglingum í 8.-10. bekk í grunnskólum Kópavogs gegn leyfisbréfum undirrituðum af forsjármönnum.

Á alla viðburði Kópavogsdaga er ókeypis nema annað sé tekið fram.
Nánari dagskrá á www.kopavogur.is eða í síma 570 1500.

Það var ekki fyrr en í gær, sex
dögum eftir að fellibylurinn Nargis
reið yfir landið, sem fyrsta flugvélin með hjálpargögn frá Sameinuðu þjóðunum fékk að lenda á flugvellinum í Rangún, stærstu borg
landsins.
Herforingjastjórnin tefur enn
fyrir því að starfsfólk hjálparstofnana fái vegabréfsáritanir til
að fylgja eftir hjálpargögnum og
sjá til þess að þau berist þangað
sem þörfin er brýnust.
Óttast er að allar þessar tafir
verði til þess að fjöldi látinna verði
á endanum vel yfir hundrað þúsund.
„Raunveruleg hætta er á því að
úr þessu verði enn verri harmleikur ef okkur tekst ekki að
koma þeirri aðstoð fljótt til skila
sem brýn þörf er fyrir,“ segir
John Holmes, aðstoðarframkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna. Hann sagði starfsfólk Sameinuðu þjóðanna leggja hart að
stjórninni í Búrma um að tefja
ekki frekar fyrir aðstoð, en telur
þó að átök eða deilur við herforingjastjórnina muni ekki hjálpa
þeim, sem þurfa á aðstoð að
halda.
Hann sagðist telja að ein og hálf
milljón manna hafi þegar orðið
fyrir miklum áhrifum af völdum
fellibylsins.
Síðdegis í gær höfðu fjórar flugvélar frá Sameinuðu
þjóðunum lent í
Rangún
með
birgðir af orkuríku kexi, lyfjum
og öðrum hjálpargögnum. Þessar
flugvélar
hafa
AUNG SAN SUU KYI

Allir Kópavogsbúar og aðrir
gestir hjartanlega velkomnir!

Óvíst er hvort hún
er slösuð.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Auglýsingasími

– Mest lesið

Sjálfboðaliðar reyna að bjarga því sem hægt er:

Ástandið er vont
„Ástandið er
vont og versnar á meðan
ekkert gerist,“
segir Ómar
Valdimarsson,
sendifulltrúi Rauða
krossins, sem
ÓMAR VALDIMARSundanfarið
SON Sendifulltrúi
hefur starfað
Rauða krossins
í Kenía en
minnir á söfnun
þekkir einnig
fyrir fórnarlömb
til Búrma.
fellibylsins.
„Þetta heldur
bara áfram að versna með hverjum
klukkutímanum sem líður.“
Rauði krossinn er með um þrjátíu þúsund innlenda sjálfboðaliða
í Búrma, og þeir eru fyrir löngu
byrjaðir að gera það sem þeir geta.
„Þeir hafa reyndar sjálfir orðið
illa úti margir hverjir, en það er

ansi mikið sem þessir sjálfboðaliðar geta gert fyrir fólk. Margir af
þeim geta veitt fyrstu hjálp, og svo
eru þeir þarna að bjarga fólki út úr
rústum, hjálpa fólki að komast á
þurrt og jafnframt að athuga hvað
hefur skemmst og hve margir hafa
dáið. Þetta er mikilvægt svo hægt
verði að leggja mat á hver þörfin
er.“
Ómar segir ómögulegt að segja
til um hve lengi fólk geti beðið eftir
aðstoð.
„Það er óljóst hve mikill matur er
til á svæðinu og hversu mikið vatn
er til. Ég held að það sem fyrst og
fremst vanti sé hreint vatn, og svo
skjól og matur.“
Íslendingar geta stutt fórnarlömb
fellibylsins á vefsíðunni raudikrossinn.is eða með því að hringja í
söfnunarsíma Rauða krossins, sem
er 907 2020.

beðið átekta síðustu tvo daga
meðan umheimurinn beið eftir að
stjórnin í Búrma gæfi þeim grænt
ljós.
Á meðan bíður fólk á hamfarasvæðunum, margt hvert einangrað
og matarlaust, sumir slasaðir og
jafnvel dauðvona.
Herforingjastjórnin hefur til
þessa hafnað allri aðstoð frá
Bandaríkjamönnum, þrátt fyrir að
bandarískar herflugvélar bíði
átekta hlaðnar hjálpargögnum.
Þrjú bandarísk herskip eru einnig
á leið til Búrma.
Herforingjastjórnin sagði í gær
að tæplega 23 þúsund manns væru
látin og rúmlega 42 þúsunda að
auki væri saknað, langflest á
óseyrasvæðum Irrawaddy-fljótsins.
Shari Villarosa, erindreki Sameinuðu þjóðanna í Búrma, segir að
tala látinna geti á endanum orðið
eitthvað yfir hundrað þúsund,

einkum vegna skorts á hreinu
vatni og mat.
Að mati talsmanna Sameinuðu
þjóðanna er meira en milljón
manns heimilislaus í Búrma. Heilu
þorpin á óseyrarsvæðunum eru
enn á kafi í vatni, nærri viku eftir
að fellibylurinn reið yfir.
Utanríkisráðherrar Bretlands
og Frakklands, þeir David Miliband og Bernard Kouchner, hvöttu
í gær herforingjastjórnina til þess
að „létta öllum hömlum af dreifingu hjálpargagna“.
Kínversk stjórnvöld hafa hins
vegar tekið málstað herforingjastjórnarinnar í Búrma og hvetja
alþjóðasamfélagið til þess að misnota ekki ástandið í landinu í pólitískum tilgangi.

FRÉTTASKÝRING
GUÐSTEINN BJARNASON
gudsteinn@frettabladid.is

ÞAKIÐ FAUK AF HÚSI SUU KYI
Óvíst er hvort Aung San Suu Kyi, friðarverðlaunahafi Nóbels og leiðtogi
stjórnarandstöðunnar í Búrma, slapp ómeidd þegar fellibylurinn Nargis reið
yfir landið um síðustu helgi.
Nágranni hennar segir að þakið hafi fokið af húsi hennar í Rangún, og
húsið sé rafmagnslaust með öllu. Ekki er vitað hvort hún hefur nóg af mat og
vatni. Nágranninn segist þó sjá að kveikt sé á kertum í húsinu á kvöldin.
„Ég kenni í brjósti um hana. Svo virðist sem enginn hugsi um hana,“ sagði
nágranninn, sem vildi ekki láta nafns síns getið af ótta við herforingjastjórn
landsins.
Suu Kyi hefur verið í stofufangelsi á heimili sínu samtals í tólf af síðustu
átján árum vegna baráttu sinnar fyrir því að lýðræði verði komið á í landinu.

Fullur af kynþokka
og lýkópeni
Nokkur atriði um baráttu tómatsins gegn krabbameini
og meint kynörvandi áhrif

Heldur ónæmiskerfinu sterku
Ríkur af A-vítamíni og er því
mikilvægur fyrir konur á meðgöngu

Er ávöxtur en vegna lítils
sætumagns var tómaturinn
flokkaður sem grænmeti
Algjörlega laus
við kólesteról

Inniheldur efni sem
viðheldur góðri sjón

Ítalir kalla tómatinn ástareplið
og þykir hann afar kynörvandi

Geymist best við stofuhita
því kæling eyðir bragði og
næringu tómatsins

ÍSLENSKA SIA.IS SFG 38068 03/08

Inniheldur mikið magn lýkópens
sem er einn öflugasti náttúrulegi
samherji okkar gegn krabbameini

islenskt.is
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OMX ÍSLAND 15
4.923
-0,36%
MESTA HÆKKUN
ATLANTIC PETROLEUM +3,35%
FØROYA BANKI
+2,04%
ATORKA
+0,84%

Fjöldi viðskipta: 371
Velta: 3060 milljónir

MESTA LÆKKUN
EXISTA
-1,81%
EIMSKIPAFÉLAGIÐ -1,18%
LANDSBANKINN
-1,08%

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU:
Atorka 7,25 +0,84% ... Bakkavör
33,45 +0,60% ... Eimskipafélagið 21,00 -1,18% ... Exista 10,83 -1,81%
... FL Group 6,37 +0,00% ... Glitnir 17,00 +0,30% ... Icelandair Group
21,80 +0,00% ... Kaupþing 799,00 -0,13% ... Landsbankinn 27,60
-1,08% ... Marel 93,40 +0,00% ... SPRON 4,67 +0,43% ... StraumurBurðarás 11,87 -0,67% ... Teymi 3,62 +0,00% ... Össur 96,00 -1,03%

Umsjón:

nánar á visir.is

Peningaskápur ...
Sveittur bankastjóri

Umframvarnir banka

Vegna misskilnings var Sigurjón Árnason, bankastjóri Landsbankans, spurður á uppgjörsfundi
hvernig hann skýrði að lán til tengdra aðila
hefðu hækkað að skilja mætti um tugi milljarða.
Það kom í fyrstu á Sigurjón áður en
ljóst var að um misskilning var að
ræða og farið var að fletta í uppgjörspappírum til að athuga hvort
mistök hefðu verið gerð við gerð
reikninga. Þegar sannleikurinn
kom í ljós; að ruglað hafði verið
saman milljónum og milljörðum
var bankastjóranum mikið létt.
„Ég svitnaði bara og hélt að Bjöggi
hefði komist í kassann og hirt
allt,“ sagði Sigurjón og átti
við Björgólf Guðmundsson,
formann bankastjórnar.
Uppskar hann hlátur
fundarmanna.

Hrein gjaldeyrisstaða Kaupþings nam í lok mars
um 457 milljörðum króna en eigið fé var 404
milljarðar. Á síðasta ársfjórðungi bætti bankinn
við sig gjaldeyri fyrir um níutíu milljarða króna.
Davíð Oddsson seðlabankastjóri var spurður
að því á fundi í gær hvort þessi „umframvörn“ á eign bankans hefði haft áhrif
á krónuna. „Ég vil nú ekki gefa álit á
því hvort þessi viðbúnaður bankanna
umfram brýnustu þörf hafi haft megináhrif í þessum efnum. Við vissum
það lengi að krónan myndi lækka,“
sagði Davíð, og hann væri hlynntur
því að bankarnir verðu sig
gegn gengisbreytingum.
Þó legði hann áherslu á
að bankarnir sýndu hóf
í eigin vörnum og þetta
væri til skoðunar innan
bankans.

Tapar 48 milljörðum
gjaldeyrisstöðu
var
FL
Group
tapaði
um sjö milljarðar
tæpum 48 milljörðum
króna. Neikvæð áhrif
króna frá janúar til
tapsins á eigið féð eru
mars á þessu ári. Á
því um 41 milljarður.
hálfu ári hefur félagið
Jón Sigurðsson fortapað um 111 milljörðstjóri sagði eiginfjárum króna.
stöðuna sterka eða um
Stærstan hluta taps115 milljarða króna.
ins á fyrsta ársfjórðEndurfjármögnun
ungi 2008 má rekja til
skulda á þessu ári
fallandi gengis hlutagengi vel og einungis
bréfa sem FL Group á.
væri eftir að fjárBréf félagsins í Glitni
magna tvo milljarða
lækkuðu um 20,6 milljef fimm milljarða
arða króna og í öðrum JÓN SIGURÐSSON
skuldabréfaútboð
í
skráðum félögum um
maí væri talið með.
13,8 milljarða króna. Tap vegna
Jón sagði að rekstrarkostnaður
sölu á hlutum í Commerzbank,
hefði verið skorinn niður um 33
Finnair og Aktiv Kapital nam 11,3
prósent á fjórðungnum og stefnt
milljörðum króna. Samanlagt er
að því að lækka hann um fimmtíu
þetta tap upp á tæpa 46 milljarða
prósent á árinu. Starfsmenn væru
króna.
nú 26 en voru 41 fyrir fimm mánTapið færist ekki allt yfir á eigið
uðum.
fé því hreinn gengishagnaður af
- bg

Vaxtamunur lítill
Langt er nú liðið frá því að síðasta
krónubréfaútgáfan leit dagsins
ljós en lítið hefur verið um að vera
á þeim vettvangi undanfarna mánuði. Krónubréf hafa nú ekki verið
gefin út síðan 15. febrúar síðastliðinn, að því er fram kemur í
Morgunkorni Glitnis. Þar segir
þetta ekki koma á óvart, þar sem
aðstæður á gjaldeyrisskiptamarkaði hafa ekki verið með besta móti
hér á landi og vaxtamunur við

útlönd verið afar lítill í stystu
samningum.
Lítið er um gjalddaga krónubréfa í sumar. Í gær gjaldféll
tveggja milljarða króna útgáfa
þýska bankans Rentenbank sem
jafnframt er eini gjalddagi maímánaðar. Í júní gjaldfalla krónubréf að nafnvirði 15 milljörðum
króna að viðbættum vöxtum og í
júlí og ágúst samtals 22 milljarðar
króna.
- bih
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Vextir í Evrópu
eru óbreyttir
Seðlabanki Evrópu og Seðlabanki
Englands ákváðu báðir í gær að
halda stýrivöxtum sínum óbreyttum. Eru vextir Seðlabanka Evrópu
nú fjögur prósent og fimm prósent
hjá Seðlabanka Englands.
Báðir bankar vísuðu til áhyggna
af verðbólgu í rökstuðningi fyrir
ákvörðunum sínum, sem komu
ekki á óvart og ollu litlum viðbrögðum á mörkuðum.
Stýrivextir Seðlabanka Evrópu
hafa nú verið óbreyttir í ellefu
mánuði samfleytt. Sérfræðingar
telja þó að bankinn gæti lækkað vextina síðar á árinu þar sem
teikn séu á lofti um að kólnun sé
framundan í efnahagslífi Evrópusambandslanda.
- bih

Fjármálakerfið traust
Seðlabankinn telur að í
meginatriðum sé íslenska
fjármálakerfið traust. Hins
vegar sé þörf á viðbúnaði.
Brýnasta verkefni bankanna sé að tryggja aðgang
að erlendu lánsfé og minnka
lánsfjárþörf.
„Á heildina litið er niðurstaða
Seðlabankans enn sú að fjármálakerfið sé í meginatriðum traust,“
sagði Davíð Oddsson seðlabankastjóri þegar hann kynnti fjármálastöðugleika bankans í gær.
Bankinn komst að sömu niðurstöðu fyrir ári. Þar sagði hann
jafnframt að menn yrðu að vera
viðbúnir því að vextir kynnu að
hækka og draga úr lausafé.
„Bankinn gerði ekki ráð fyrir að
veðrabrigðin yrðu svo skörp sem
raun ber vitni,“ sagði Davíð.
Seðlabankinn telur það til kosta
að eignir bankanna og fjármögnun þeirra sé dreifð og telur að
þeir hafi verið vel undir það búnir
að mæta þrenginum. Bankarnir
séu nú ágætlega í stakk búnir til
þess að mæta vaxandi vanskilum
og útlánatapi.
Raunar segir Seðlabankinn að í
fyrra hafi hlutfall stórra áhættuskuldbindinga af eigin fé bankanna aukist og einnig hlutfall
eignarhaldsfélaga í útlánum.
„Ástæða er til að gefa þeirri
þróun gaum,“ sagði Davíð.

DAVÍÐ ODDSSON Seðlabankastjóri telur að fjármálakerfið sé í meginatriðum traust.
Hann ræðir lítið styrkingu gjaldeyrisvaraforða bankans.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Hann sagði bankana hafa
brugðist við erfiðleikum í lánsfjármögnun með ýmsum hætti en
þörf sé á viðbúnaði. „Brýnasta
verkefni þeirra í bráð er að
tryggja aðgang að erlendu lánsfé
og minnka lánsfjárþörf,“ sagði
Davíð.
Davíð sagði að stjórnvöld hefðu
eflt úrræði sín. Þá nefndi hann
einnig sterka stöðu ríkissjóðs og

það að gjaldeyrisforðinn hefði
verið tvöfaldaður í hittiðfyrra.
Ríkisvaldið hefði lýst yfir vilja til
að styrkja hann frekar. Davíð
vildi fátt segja um stöðu mála,
upphæðir og tímasetningar, annað
en að kjör væru betri nú en fyrir
skömmu og að rætt væri við aðra
seðlabanka. Ekki væru efni til að
ræða það frekar.
ingimar@markadurinn.is

S

VISSIR ÞÚ …

AÐ ÞÚ GETUR MILLIFÆRT
VILDARPUNKTANA ÞÍNA TIL
ÆTTINGJA EÐA VINAR OG KEYPT
VILDARPUNKTA HVENÆR SEM ER
Á WWW.VILDARKLUBBUR.IS?

Vildarklúbbur

ÍSLENSKA SIA.IS ICE 41981 05/08

KAUPHÖLL ÍSLANDS [Hlutabréf]

Í GRÆNU SMIÐJUNNI „Fyrsta uppskeran,“ sagði Össur Skarphéðinsson glaðbeittur
við opnun hjá ORF Líftækni í Grindavík í gær. Með honum er Björn L. Örvar framkvæmdastjóri.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Græn stóriðja í Grindavík
ORF líftækni hefur formlega
opnað hátæknigróðurhúsið Grænu
smiðjuna í Grindavík. Þar er framleitt erfðabreytt bygg sem notað
er til að búa til svokölluð sérvirk
prótín en þau eru svo seld í lyfjaframleiðslu, lyfjaþróun og rannsóknir.
ORF líftækni er þegar orðið
stærsta fyrirtækið á sínu sviði í
Evrópu og eru aðstandendur
félagsins bjartsýnir á framhaldið.
Afurðir félagsins eru mjög sérhæfðar og segir Björn Lárus
Örvar, sameindaerfðafræðingur
og framkvæmdastjóri félagsins,
mikinn áhuga á framleiðslunni.

Þegar hefur verið samið um fyrstu
sölu. Hann talar um framleiðsluna
sem „græna stóriðju“ en 2.000 fermetra byggingin sem nú hefur
verið tekin í notkun er einungis
fyrsti áfangi starfseminnar.
Össur Skarphéðinsson iðnaðarráðherra skar fyrsta byggið við
hátíðlega athöfn í gær og tók gróðurhúsið formlega í notkun.
Gróðurhúsið er sagt einstakt í
heiminum og framleiðslan að
mestu sjálfvirk. Mikla orku þarf
til ræktunar byggs í gróðurhúsi og
notar verksmiðjan rafmagn og
heitt vatn frá orkuveri Hitaveitu
Suðurnesja í Svartsengi.
- óká
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FRÁ DEGI TIL DAGS
greinar@frettabladid.is

Samgönguskipulag á villigötum:

Göng undir Sundin væru glapræði
AUÐUNN ARNÓRSSON SKRIFAR

B

orgarstjórn Reykjavíkur hefur bitið það í sig að hún vilji
leggja áformaða Sundabraut í göng undir Laugarnes og
Sundin. Hvað sem það kostar. Fram hefur komið, meðal
annars á fundi sem fram fór í Ráðhúsi Reykjavíkur á
miðvikudagskvöld sem boðaður var með svo skömmum
fyrirvara og auglýstur svo illa að hann fór framhjá ansi mörgum
sem áhuga hefðu haft á að leggja þar orð í belg, að gangaleiðin
yrði að minnsta kosti níu milljörðum króna dýrari kostur en hin
svonefnda eyjaleið, sem Vegagerðin telur skynsamlegri.
Þegar tillagan um gangaleiðina er skoðuð nánar sést að þessi
áætlaði kostnaðarmunur er algert lágmark. Það eru svo miklir
óvissuþættir við að leggja tvö tvíbreið gangarör undir hafsbotn
á þessari leið, með tilheyrandi aðreinaslaufum, að viðbúið er að
þegar upp verði staðið verði kostnaðurinn mun meiri en upprunalegar áætlanir gera ráð fyrir. Hins vegar fylgir áætlanagerð um
smíði yfirborðsvegar um hefðbundnar brýr mjög lítil óvissa.
En jafnvel þótt áætlanir stæðust, þá eru níu milljarðar svo há
upphæð að hún krefst þess að dokað sé við. Hvað væri til dæmis
hægt að gera fyrir almenningssamgöngur á höfuðborgarsvæðinu
fyrir níu milljarða?
Betrumbætur á Vesturlandsvegi í gegn um Mosfellsbæ hafa
nú þegar minnkað þörfina á Sundabraut frá því fyrstu áform um
byggingu hennar voru smíðuð. Engu að síður er það óumdeilt að
talsverð samgöngubót yrði að henni. En það er eins og það gleymist oft að hafa í huga hvaðan þeir koma og hvert þeir ætla sem
nota eiga Sundabraut. Það er vandséð, út frá því hvernig umferðarstraumar borgarinnar liggja, hvers vegna þeir sem nota vilja
Sundabraut eigi að aka niður í sjó fyrir utan garð Hrafns Gunnlaugssonar í Laugarnesinu. Það þarf ekki annað en að líta á kort
til að sjá að eyjaleiðin (innri leið) liggur nær meginumferðarstraumunum.
Við blasir að gangaleiðin myndi lítið nýtast Grafarvogsbúum,
öðrum en þeim sem starfa í gamla miðbænum. Eins og skýrt
kemur fram í spám um umferðarþunga sem Jónas Snæbjörnsson,
sérfræðingur hjá Vegagerðinni, kynnti í erindi á áðurnefndum
fundi í Ráðhúsinu og finna má á vef Vegagerðarinnar, myndi innri
leiðin nýtast íbúum á svæðinu mun betur. Svo lengi sem ekki er
hafin uppbygging nýrra íbúðarhverfa í Geldinganesi og Álfsnesi
kemur Sundabraut raunar að takmörkuðu gagni. Nema þá fyrir
gegnumstreymisumferð, en hún kemst ekki á fyrr en búið er að
leggja báða áfanga Sundabrautar, alla leið upp á Kjalarnes. Og
það verður ekki fyrr en að svo mörgum árum liðnum að í millitíðinni verður sjálfsagt búið að byggja nýju hverfin.
Mistökin sem gerð voru með því að hrinda í framkvæmd því
skelfilega skipulagsslysi sem kallað er „nýja Hringbraut“ ætti að
vera víti til varnaðar. Varnaðarorð heyrðust ríkulega í þá tvo áratugi áður en hafizt var handa við þá framkvæmd, sem hefðu átt að
geta vakið ábyrga stjórnendur til vitundar um það í hvers konar
slys stefndi. Á því hvernig fór bera bæði Vegagerðin, samgönguyfirvöld ríkisins og borgaryfirvöld ábyrgð. Nú ríður á að skynsemin fái að ráða áður en tugmilljörðum króna af fé almennings
er sökkt í göng undir Laugarnesbukt.
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stafrænu formi og í gagnabönkum án endurgjalds.

Steingrímur í einkaflug
Eiður Guðnason sendiherra segir á
bloggsíðu sinni frá ferð sem hann fór
í ásamt fimm öðrum þingmönnum
með einkaflugvél til Grænlands árið
1985. Tilefnið var stofnfundur vestnorræna þingmannaráðsins og var
ákveðið að leigja flugvél til að spara
tíma. Eiður segist ekki sjá neinn mun
á þessu og flugi Geirs H. Haarde og
Ingibjargar Sólrúnar Gísladóttur með
einkaþotum. Af sexmenningum
sem fóru til Grænlands á
sínum tíma situr aðeins
einn ennþá á þingi:
Steingrímur J. Sigfússon,
formaður Vinstri grænna.
Flokkssystkin hans
gagnrýndu einmitt
einkaþotuflug Geirs og

Ingibjargar harðlega og töluðu um að
stjórnmálamenn ættu að deila kjörum
með almenningi. Ekki ber á öðru en
þau hafi fyrirgefið formanninum brot
sitt. Ætli það teljist ekki fyrnt?

Hvenær á að upplýsa laun?
Fréttastofa Sjónvarps fjallaði um
ráðningu Jakobs Frímanns Magnússonar í starf framkvæmdastjóra
miðborgarmála kvöldfréttum í gær.
Í fréttinni var meðal annars sagt frá
launum Jakobs Frímanns og
þau sundurliðuð. Þetta er
áhugavert í ljósi þess að
mánuðum saman þráaðist
RÚV við að upplýsa um
laun dagskrárstjóra
Ríkisútvarpsins og
Ríkissjónvarpsins.

Stjórnmálastarf
Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, formaður
Samfylkingarinnar, var ekki hress í
kvöldfréttum Stöðvar tvö á miðvikudagskvöld, þar sem Heimir Már
Pétursson fréttamaður spurði hana
út í loforð um afnám á veglegum
lífeyriskjörum ráðamanna. Ítrekað
hefur verið minnt á þetta loforð í
kvöldfréttum Stöðvar tvö og sagði
Ingibjörg Sólrún engu líkara en
að fréttastofa Stöðvar tvö væri í
stjórnmálastarfsemi en ekki að
segja fréttir. Heimir Már
ætti alltént að vera öllum
hnútum kunnugur á þeim
vettvangi; hann er fyrrverandi framkvæmdastjóri
Samfylkingarinnar.
bergsteinn@frettabladid.is

SPOTTIÐ

Framhaldskólinn í höndum Alþingis
• Tryggja þarf að ólögráða framhaldsskólanemendur njóti sambærilegs stuðnings, ráðgjafar og
þjónustu og ólögráða nemendur á
öðrum skólastigum.
• Markmið um aukna náms- og
starfsráðgjöf fyrir nemendur þurfa
að koma skýrar fram í nýjum
lögum.
lþingi fjallar nú um frum• Tryggja þarf rétt ólögráða
varp til framhaldsskólalaga
nemenda til framhaldsskólavistar í
sem felur í sér verulegar
MAGNÚS
AÐALHEIÐUR
grennd við heimili sitt.
breytingar á starfi framhaldsINGÓLFSSON
STEINGRÍMSDÓTTIR
• Setja verður gæðaviðmið um
skóla. Félag framhaldsskólaþjónustu við nemendur í fjar- og dreifnámi og að
kennara veitti menntamálanefnd Alþingis umsögn
tryggja jafnan aðgang þeirra að náminu.
um frumvarpið í nafni Kennarasambands Íslands 28.
• Nám og námsgögn verði ólögráða nemendum að
janúar sl. sem hægt er að kynna sér á www.ki.is.
kostnaðarlausu.
Félagið telur ýmislegt í frumvarpinu geta orðið efni
Fjöldi samþykkta um frumvarpið sem berast
í góða menntastefnu ef rétt er staðið að málum en
þessa dagana frá einstökum kennarafélögum
leggur áherslu á að það verði lagfært með tilliti til
framhaldsskólanna til Alþingis og menntamálaráðeftirfarandi sjónarmiða.
herra fela í sér þá ósk og sannfæringu að sátt verði
• Fyrirætlanir um að draga eigi úr miðstýringu í
að ríkja í samfélaginu um nýja löggjöf og framnámsframboði og í námskrárgerð þurfa að koma
kvæmd hennar í skólunum. Slík sátt er væntanlega
skýrt fram í nýjum lögum.
um leið traustasti hornsteinn farsæls skólastarfs.
• Tilgreina þarf námseiningafjölda til stúdentsprófs
Jafnframt er sú krafa áberandi að vinna þurfi
svo að tryggt verði að nemendum bjóðist jafngilt
frumvarpið mun betur í ýmsum mikilvægum
og sambærilegt nám og nú er.
greinum.
• Skýra þarf tilgang þess að taka upp nýtt einingaFá frumvörp hafa á síðari árum fengið fleiri
kerfi fyrir framhaldsskólastigið.
athugasemdir og gagnrýni og framhaldsskólafrum• Skýra þarf tilgang þess að lengja skólaárið í
varpið nú. Efnislegar og faglegar forsendur
framhaldsskólum um fimm daga.
einstakra lagagreina þarf að ígrunda vel og vanda
• Bæta þarf forsendur skóla til þess að bjóða
sem mest og best. Eins er með faglegar áherslur
nemendum upp á nám við hæfi og sveigjanlega
menntunar og uppeldis. Vafamál er hvort tími
námsframvindu.
vinnist til að ganga sómasamlega frá málinu á
• Tryggja verður rétt nemenda og kennara til
vorþingi. Löggjafinn þarf nú að staldra við og skoða
þátttöku í ákvörðunum um innra starf framhaldsmálið á sjálfstæðan hátt.
skóla.
• Tryggja verður rétt nemenda til fjölbreytilegs
framhaldsskólanáms.
Höfundar eru formaður og varaformaður Félags
• Tryggja verður að skólar geti axlað aukna ábyrgð á
framhaldsskólakennara, Kennarasambandi
vinnustaðanámi nemenda.
Íslands.

UMRÆÐAN
Aðalheiður Steingrímsdóttir
og Magnús Ingólfsson skrifa
um frumvarp til framhaldsskólalaga.

A

24

9. maí 2008 FÖSTUDAGUR

Af hverju ekki inn í ESB?

Eftir Halldór Jónsson

Á

gúst Ólafur Ágústsson, varaformaður Samfylkingarinnar
skrifar „Af hverju inn í ESB ?“
Samfylkingin hefur komizt að
þeirri niðurstöðu „að hagsmunum
Íslendinga sé betur borgið innan
ESB frekar en utan. Að mínu mati
er það að sama skapi engin tilviljun að nánast allir þjóðir Evrópu
eru annaðhvort aðilar að ESB eða
hafa sótt um aðild“.
Lægi Ísland landlukt innan ríkja
í ESB þá væri þetta skiljanlegt. Ég
fæ ekki séð annað, en að aðstæður
okkar séu gerólíkar. Við erum
eyland mitt á milli heimsálfa og
eigum mun meiri orkuauðlindir en
flest hin ríkin. En þau hafa til
dæmis skortinum einum að skipta
í orkumálum og eru algerlega háð
Rússum.

Meiri hagvöxtur hér en þar
Enn segir Ágúst: „Í stuttu máli
mætti segja að helstu kostirnir við
aðild eru aukin áhrif, lægra matvælaverð, aukinn stöðugleiki,
lægri vextir, sanngjarnara
landbúnaðarkerfi, auknar
erlendar
fjárfestingar,
minni gengisáhætta og
gengissveiflur,
lægri
skólagjöld erlendis, minni
viðskiptakostnaður og
bætt félagsleg réttindi. Ekki má
gleyma
að
Íslendingar eru
evrópsk þjóð
sem á heima í
samfélagi
annarra Evrópuþjóða.“
„Lýðnum
gef ég Fróðafrið, fylli rígaþorski mið, bind í
sveitum sólskinið,
sérhvert
loforð
stend ég við.“
Þannig
kvað
Magnús Ásgeirsson
framboðsræðu
Odds
sterka af Skaganum.
Ég veit ekki

hvort að aukinn stöðugleiki og
lægri vextir verði hérlendis sjálfgefin afleiðing inngöngu í ESB.
Hér hefur lengi verið mun meiri
hagvöxtur en þar. Fæst af honum
byggðist á sameiginlegum málum
Evrópu. Útlánavextir eru löngum
sízt lægri í Evrópu en hér á landi.
Mörgum hættir til að rugla saman
vöxtum í útlöndum saman við
íslenzka óverðtryggða vexti. Verðtrygging er aðeins endurspeglun á
innlendri verðbólgu og hverfur
með henni. Líki Íslendingum ekki
verðtryggð krónulán, þá hafa hér
öllum staðið til boða erlend lán.
„Nú þurfum við að taka yfir
stóran hluta af lykillöggjöf ESB
án þess að hafa neitt um löggjöfina að segja.“
Bragð er að þá barnið finnur og
væntanlega hressist óbeysið lýðræðið okkar þegar þegar Ágúst
Ólafur fer að stimpla skjölin frá
ESB ótruflaður. En mörgum hefur
fundist íslenzkir stjórnmálamenn
hafa verið furðulega lesblindir í
sínum stimplunum og látið mikilvægar undanþáguheimildir fram
hjá sér fara.

Tollablokk
„Efnahagslegir kostir aðildar ættu
einnig að vera ljósir. ESB er
stærsta viðskiptablokk í heimi og
um 70% af utanríkisviðskiptum
Íslands eru við ríki ESB og
EES.“
Efnahagsblokk ESB er
tollablokk gegn amerísku
blokkinni og Asíu. Innan
hennar er gætt margvíslegra sérhagsmuna, svo
sem í landbúnaði. Við
Íslendingar lifum
hinsvegar á milli
stóru
blokkanna
og
höfum haft
það besta
frá báðum.
Ég leiði
hjá mér að
að elta ólar
við
það,
hversu
lítið
Ágúst gerir úr
fiskimiðunum
okkar og barnslegu trausti á
hans á stofnunum ESB. Þó að
kvótakerfið sé
búið að verða
fjölskyldu
Ágústs Ólafs
til blessunar,
þá er ekki víst

Íslendingar eru nýkomnir í
gegnum mesta hagvaxtartímabil sögu sinnar. Hvaða mynt
var í landinu þennan tíma?

að nýtt fyrirkomulag fiskveiða á
vegum ESB muni reynast honum
betur né heldur nýju bandamönnunum í Framsókn.
„Fróðlegt er að hagþróun þeirra
ríkja ESB sem bjuggu við ólíkari
hagsveiflu en þá sem mátti finna
hjá meginþorra ESB-ríkjanna
hefur ekki farið úr böndunum við
upptöku evrunnar.“
Myntbreyting hefur allstaðar
haft verðbólgu í för með sér, sbr.
reynsluna frá Þýzkalandi og okkar
eigin reynslu af myntbreytingu
um árið. Bretar köstuðu ekki sínu
pundi né heldur Danir krónunni.
Íslendingar eru nýkomnir í
gegnum mesta hagvaxtartímabil
sögu sinnar. Hvaða mynt var í
landinu þennan tíma? Hversvegna
er krónan allt í einu núna orðin
ónýt örmynt? Íslenzka sparikrónan er raunverulega besti gjaldmiðill í heimi. Verðtryggingin á
sparifénu er besti vinur almennings, sem er hvergi í heiminum í
boði nema hér. Allstaðar eru neikvæðir vextir á sparifé en lánsfé
dýrt.

Alþjóðleg frekar en evrópsk
„Ekki má gleyma að Íslendingar
eru evrópsk þjóð sem á heima í
samfélagi annarra Evrópuþjóða.“
Mér sýnist að við Íslendingar
séum mun alþjóðlegri í allri hugsun en meginlandsbúar. Ég tel
okkur standa fótum beggja vegna
Atlantsála. Lífsmáti okkar er gerólíkur lífsmáta margra hinna
landluktu sveitamanna í Evrópu.
Borgirnar okkar eru miklu líkari
amerískum bæjum og lífsstíll
okkar oft mun líkari þeim ameríska en þeim evrópska.
Hvað ef ESB myndi einhverntímann ákveða að taka upp „Machtpolitik“ að hætti Adolfs Hitlers og
byggja upp herveldi? Munu þá
íslenzkir dátar þéna þar undir?
Vonandi eru þessar framtíðarsýnir Ágústs Ólafs skýringin á
fylgishruni Samfylkingarinnar og
sýna, að Íslendingum er þrátt
fyrir allt annt um landið sitt og
muna Einar Þveræing.
Höfundur er verkfræðingur.

FRÍMERKI • UMSLÖG • SEÐLAR • MYNT
Fyrirtækið Thomas Höiland Auktioner A/S í Kaupmannahöfn er stærsta fyrirtækið á
Norðurlöndum með uppboð á frímerkjum og mynt og heldur stór uppboð á hverju
ári auk þess að vera stöðugt með uppboð á Netinu.

Meirihluti í stuði?
Jakobs
Frímanns
Magnússonar í stöðu
„Framkvæmdastjóra
miðborgar“. Jakob, sem
ráðinn var án auglýsingar en „vonandi út kjörtímabilið“ að sögn borgarstjóra, mun heyra
ndanfarnar vikur
beint undir borgarstjóra
hefur Ráðhúsfarseins og aðstoðarmaður
inn verið líflegur. Í
borgarstjóra og að sögn
hverju málinu á fætur
borgarstjóra
þiggja
öðru tekst borgarSIGRÚN ELSA SMÁRAsambærileg laun og
stjóra að vera í mót- DÓTTIR
aðstoðarmaður borgarsögn við samstarfsstjóra. Laun sem eru eins og kunnmenn sína í meirihlutanum og
ugt er nokkuð vegleg og fáir
stundum líka við sjálfan sig. Af
borgarstarfsmenn kannast við.
þessu leiðir að sjö manna túlkaþjónusta Sjálfstæðisflokksins á æ
Stuð, stuð
erfiðar með að koma með trúlegar
útskýringar á orðum hans og
Á fundi borgarstjórnar síðastliðmeintu innihaldi þeirra.
inn þriðjudag spurði ég borgarstjóra út í ráðninguna og hvort um
Sitt í hvoru lagi
aðstoðarmann númer tvö væri að
ræða. Hanna Birna Kristjánsdóttir,
REI málið sauð upp úr, fréttir bárforseti borgarstjórnar, tók að sér
ust af neyðarfundi meirihlutans
að svara og tók af allan vafa um
fimmtudagskvöldið 17. apríl þar
hvað henni fyndist eðlilegt í þesssem samþykkt var að selja REI.
um efnum. „Það eru engar heimMeðan meirihlutinn fundaði, að
ildir fyrir því að hafa tvo aðstoðarÓlafi F. Magnússyni fjarstöddum,
menn. Þannig að ég veit ekki hvað
horfði þjóðin á borgarstjóra í Kastborgarfulltrúinn er að fara eða
ljósi lýsa því að REI yrði ekki selt.
hvurs lags aðdróttanir hún er með
REI-málið er enn óútkljáð innan
hér eða hvurs lags ímyndun um
meirihlutans, svo enn bullar í þeim
það að hér séu starfandi tveir
potti.
aðstoðarmenn. Algjörlega úr lausu
Fornminjum fórnað
lofti gripið. Borgarfulltrúinn veit
það jafn vel og ég.“
Næst komst borgarstjóri í hrópandi mótsögn við sjálfan sig þegar
Stuð, stuð, stuð
gengið var frá söluferli á Fríkirkjuvegi 11, en borgarstjóri var
Á sama tíma og orð Hönnu Birnu
áður en hann varð borgarstjóri
féllu úttalaði Borgarstjóri sig um
algerlega á móti sölunni en nú
ráðninguna í tíu fréttum sjónvarps
þegar hann er orðinn borgarstjóri
og komst þannig að orði: „Nýráðlét hann sig ekki muna um að
inn framkvæmdastjóri miðborgarganga frá málinu og bæta nítjándu
mála verður mjög náinn borgaraldar hestagerði aftan við húsið í
stjóra í hans brýnustu verkefnum
söluna. Í hestagerðinu hefur verið
og aðstoðar hann á fleiri sviðum
sparkvöllur fyrir börnin í hverfinu
heldur en bara að vera framhanden nú geta kaupendur breytt því í
leggur hans út í miðborgarmálin.“
bílastæði. Ljóst er að engin sátt er
Þar með er borgarstjóri enn og
um þessa ráðstöfun svo enn kraumaftur kominn í mótsögn við félaga
ar í þessum potti.
sína í borgarstjórn og reyndar
hringinn í kringum sjálfan sig líka.
Unnið að umhverfisslysi
Í Kastljósi sama kvöld þegar hann
er inntur eftir því hvort ráðningin
Ekki tók betra við þegar myndir
gæti farið saman við nefndarstörf
náðust af borgarstjóra bölsótast út
Jakobs fyrir F-lista segir borgarí vinningstillöguna í Vatnsmýrarstjóri: „Hér er nú bara villandi
samkeppninni. Myndavélar höfðu
orðalag fyrst, að hér sé um einreyndar verið pantaðar á staðinn
hverja einkavæðingu eða verið að
til að taka upp söng borgarstjóra
misnota einhver kunningjatengsl
við undirleik Jakobs Frímanns
eða eitthvað verið að standa óeðliMagnússonar, númer sem þeir
lega að verki eða fara illa með fjárfélagar voru víst búnir að vera að
muni almennings sem ég hef náttúræfa saman. Enn hefur sjónvarpið
lega aldrei gert.“ Fréttamaðurinn
ekki sýnt frá þeim menningarviðsagði vitanlega ekkert af þessu
burði en ágreiningurinn innan
sem borgarstjóri kallar villandi
meirihlutans um ágæti Vatnsmýrarorðalag, en það sem borgarstjóri
tillögunnar var fyrsta frétt á laugþylur upp sem villandi orðalag er
ardaginn. Þrátt fyrir þessa uppámerkilegt nokk, orðalag sem á
komu vinna sjálfstæðismenn á
ágætlega við, þó að enginn hafi
fullu eftir tillögunni sem Ólafur
sagt það nema hann sjálfur. Þannig
kallar umhverfisslys, svo enn
að enn bullar í þeim kolli. Spurning
sýður í þeim potti.
hvort Stuð-maðurinn hjálpi.
Stuð
Nýjasta uppákoman er svo ráðning
Höfundur er borgarfulltrúi.

UMRÆÐAN
Sigrún Elsa Smáradóttir skrifar um
embættisráðningar

U

BRÉF TIL BLAÐSINS
Brúðkaupsferð Ínu og Geira

Dagana 9. og 10. maí n.k. munu sérfróðir menn frá fyrirtækinu verða á
Íslandi í leit að efni á næstu uppboð.

Leitað er eftir frímerkjum, gömlum
umslögum og póstkortum, heilum
söfnum og lagerum svo og gömlum
seðlum og mynt.

Boðið er upp á umboðssölu eða staðgreiðsluviðskipti eftir óskum viðskiptavinarins.
Þeir verða til viðtals á Hótel Holti föstudaginn 9. maí kl. 16:00-18:00
og laugardaginn 10. maí kl. 10:00-12:00

THOMAS HØILAND AUKTIONER A/S
Frímerki • Mynt
Muslingevej 40 • 8250 Egå • Tlf. +45 8612 9350 • +45 4032 4711
www.thauctions.com • e-mail: tr@thauctions.com

Bjarki Bjarnason skrifar:
Brúðkaup Ínu og Geira hafði legið í
loftinu um nokkurt skeið þegar efnt
var til þess á Þingvöllum fyrir tæpu ári.
Brúðkaupsveislan fór að sjálfsögðu
fram í Valhöll og að henni lokinni var
haldið til byggða. Fyrst var ætlunin að
fljúga með einkaþotu en ekki fékkst
lendingarleyfi í þjóðgarðinum svo
gripið var til þess ráðs að aka í sælli
bifreið vestur yfir heiði, eins og segir
næstum því í kvæðinu.
Gestirnir óku í humátt á eftir brúðhjónunum en þegar þessi samfylking
kom upp á Mosfellsheiði veittu menn
því athygli að pappírssnifsi tóku að
fljúga út um bílgluggann hjá Ínu og
Geira. Voru þau ýmist merkt sem
„kosningaloforð“ eða „brúðkaupsheit“ og lentu á ólíklegustu stöðum.
Á einum miðanum stóð „algjört
stóriðjustopp“ og hann hrapaði ofan
í Almannagjá og loforð um ókeypis
námsbækur í framhaldsskólum sökk
niður í Vilborgarkeldu. Þegar brúð-

hjónabíllinn rann niður Mosfellsdalinn
sagði Geiri: „Þú ert sætasta stelpan á
ballinu, hvernig líst þér á að við skellum okkur í Sjallann á Akureyri?“
„En þurfum við þá ekki að fara í
gegnum Hvalfjarðargöngin?“ sagði Ína.
„Jú, en er ekki frítt í þau?“ spurði
Geiri.
„Nei, það gleymdist,“ sagði Ína
kæruleysislega og henti því loforði
út um gluggann svo það fauk út á
Sundin blá.
Skömmu síðar stönsuðu brúðhjónin við endurvinnslustöð Sorpu og þar
hvarf enn eitt kosningaloforðið ofan í
ruslagám.
„Hvað stóð á þessum miða?“ spurði
brúðguminn.
„Æi, það var einhver tugga um
eftirlaun þingmanna,“ sagði Ína. „Það
má endurvinna hana fyrir næstu
kosningar og næsta brúðkaup,“ bætti
hún við.
Síðan hélt hersingin til Reykjavíkur
þar sem veislunni var haldið áfram í
hinu gamla fangelsi við Arnarhól.

SENDIÐ OKKUR LÍNU
Við hvetjum lesendur til að senda okkur línu og leggja orð í belg um málefni
líðandi stundar. Greinar og bréf skulu vera stutt og gagnorð. Eingöngu er tekið á
móti efni sem sent er frá Skoðanasíðunni á visir.is. Þar eru nánari leiðbeiningar.
Ritstjórn ákveður hvort efni birtist í Fréttablaðinu eða Vísi eða í báðum miðlunum að hluta eða í heild. Áskilinn er réttur til leiðréttinga og til að stytta efni.

SVÖRT SÓSA

NÁTTSÖNGVAR Á HVÍTASUNNU

Hamborgari með
svartri turkish peppersósu hefur slegið í
gegn á veitingastaðnum Brons.

Mótettukór Hallgrímskirkju flytur Vesper
eftir Rachmaninov á annan í hvítasunnu.
Þrír einsöngvarar koma fram, einn kominn alla leið frá Pétursborg.
HELGIN 3

MATUR 2

HEIMILI

HEILSA

HELGIN

BÖRN

NÁM

FERÐIR

MATUR

BÍLAR

TÍSKA

GRÆJUR

ATVINNA

TILBOÐ

VINNUVÉLAR O.FL.

Gjafabréf Perl
unnar
G
óð tækifæri

sgjöf!

4ra rétta tilboð
og nýr A la Carte

· Léttreiktur lax með granateplum og wasabi sósu ·
· Tom Yum súpa með grilluðum tígrisrækjum ·
· Kryddlegin dádýralund með seljurótarsósu ·
· Banana- og súkkulaðifrauð með vanillusósu ·

6.290 kr.

Hægt er að panta 4ra rétta seðilinn
með sérvöldu víni með hverjum rétti: 9.680 kr.
Að mati Kristjáns borða allt of fáir íslenskan mat nú til dags.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Bjúgu beint úr sveitinni

Hringbrot

Kristján Ingólfsson þúsundþjalasmiður er mjög
hrifinn af íslenskri matargerð og hefur alltaf
verið.

Veitingahúsið Perlan - Sími 562 0200 - Fax 562 0207
Netfang perlan@perlan.is - Heimasíða www.perlan.is

Kristján ólst upp við íslenska matargerð og hefur
verið iðinn við að elda það sem er rammíslenskt. Í
uppáhaldi hjá Kristjáni eru bjúgu sem hann fær
reglulega úr sveitinni og þá býður hann vinum heim í
mat.
„Það eru ekki margir sem eru hrifnir af bjúgum og
þykir mér það algjör synd. Bjúgu eru herramannsmatur og má segja að þau standi alltaf fyrir sínu.
Þegar ég fer í heimsókn norður í sveitina er ég oftar
en ekki sendur heim til Reykjavíkur með glás af
bjúgum. Það er fátt betra en ekta íslensk sveitabjúgu,
sem eru klárlega mitt uppáhald,“ segir Kristján.

Honum finnst best að elda bjúgun á einfaldan hátt og
bera þau fram með kartöflum og uppstúf.
„Hægt er að leika sér með bjúgu á marga vegu.
Það er ekki skylda að sjóða þau því stundum hef ég
tekið mig til og grillað bjúgu og það er ekkert nema
snilld. Oftast sýð ég bara bjúgun og hef þetta einfalt
og þægilegt. Ég hef reynt að hugsa hvernig hægt
væri að útbúa skemmtilega rétti úr bjúgum. Ekki hef
ég fundið upp á einhverju stórkostlegu en þessi rannsóknarvinna er enn í fullum gangi og vonandi kemur
eitthvað út úr henni sem allra fyrst,“ útskýrir Kristján og hlær.
Bjúgun sýður Kristján og ber þau fram með kartöflum og uppstúf. Hann segir að einnig sé gott að fá
sér sinnep og kartöflumús ef uppstúfnum er sleppt
en annars geti fólk notað hvað sem er.
mikael@frettabladid.is
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fyrir notkun með því að nudda hana vel með lauk.

Svarti borgarinn slær í gegn
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Grilltíminn er hafinn. Gott ráð er að hreinsa grillgrindina

SALTFISKSETUR
ÍSLANDS

www.saltﬁsksetur.is Saltﬁsksetur Íslands/Upplýsingamiðstöð Grindavíkur sími 4201190 og 6607303

Veitingastaðurinn Brons í
Pósthússtræti 9 býður upp á
öðruvísi hamborgara með kolsvartri turkish pepper-sósu.
Svarti borgarinn eins og hann er
kallaður hefur vakið mikla lukku.
Svarta sósan er borin fram í skál
og ætlast er til að henni sé hellt
yfir kjötið. Einnig er hinni hefðbundnu hamborgarasósu skipt út
og piparrótarsósu er smurt inn á
hamborgarabrauðið.
Brons er tiltölulega nýr staður,
til húsa þar sem Kaffibrennslan
var áður. „Plötusnúðar spila hérna
þrisvar í viku, við viljum hafa
umhverfið lifandi með góðri tónlist, en við reynum að hafa tónlistina aldrei það hátt stillta að fólk
geti ekki talað saman,“ útskýrir
Aðalsteinn Sigurðsson, yfirþjónn
staðarins.
Brons býður upp á mikið úrval
af tapas-réttum, einnig hefðbundna hamborgara, samlokur,
súpur og salöt. „Eftir hálfan
mánuð munum við bæta við matseðilinn svo um munar, þá verða
fleiri kjöt- og pastaréttir í boði í
bland við tapas-réttina,“ segir
Aðalsteinn.
UPPSKRIFT AÐ SVARTA BORGARANUM
Hefðbundið hamborgarakjöt með brauði
Grænmeti, ostur og beikon
Piparrótarsósa
Svarta sósan: Turkish pepper-brjóstsykur
bræddur í potti með vatni og hrært vel í.
klara@frettabladid.is

Sósan er búin til úr turkish pepper-brjóstsykri sem er bræddur í potti.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Fair trade-kaffi
TE & KAFFI TAKA ÞÁTT Í AÐ
TRYGGJA SANNGJÖRN VIÐSKIPTI
Nú hefur Te & kaffi hafið framleiðslu á fair trade-vottuðu kaffi
sem fáanlegt er í öllum sérverslunum fyrirtækisins.
Markmiðið með fair trade
er að auka jafnræði í alþjóðaviðskiptum og tryggja réttindi
framleiðenda í þróunarlöndum
þannig að þeir fái sanngjarnt
verð fyrir framleiðslu sína.
Kaffið kemur í þremur tegundum. Með því að kaupa fair
trade-vottað kaffi taka viðskiptavinir þátt í að hjálpa fólki við að
byggja upp fyrirtæki sem hlúir að
samfélagi sínu og starfsmönnum
og gefur aukna möguleika á
hágæða framleiðslu.

...prófaðu hana
þú sérð ekki eftir því!

Frábær hljómur

Tengimöguleikar

Einföld í notkun

Einstök hönnun
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Helgin verður votviðrasöm. Gúmmístígvél eru því eini skófatnaðurinn
af viti í helgarbröltið um hvítasunnuna.

]

Náttsöngvar á hvítasunnu
Mótettukór Hallgrímskirkju flytur Vesper eftir
Rachmaninov á annan í hvítasunnu.
Vesper er gjarnan talið eitt helsta tónverk rússnesku
rétttrúnaðarkirkjunnar og merkasta verk tónskáldsins Sergeis Rachmaninov. Mótettukórinn flytur
Vesper í Hallgrímskirkju á annan í hvítasunnu, 12.
maí kl. 17. Einsöngvararnir þrír sem syngja með kórnum eru ekki af verri endanum og sagði Hörður
Áskelsson, stjórnandi kórsins, okkur lítillega frá
þeim.
„Við fáum einn söngvara alla leið frá Pétursborg en
það er hann Vladimir Miller sem er basso profondo og
mjög þekktur sem slíkur. Verkið er skrifað fyrir
hefðbundinn fjögurra radda kór a cappella auk þess
sem sérlega djúpar bassaraddir bætast við venjulega
kórbassann og er það gríðarlega áhrifamikið,“ segir
Hörður spenntur. „Ég frétti af Miller í gegnum
Kammerkór eistnesku fílharmóníunnar sem söng í
Salnum í Kópavogi. Þetta er mikil viðbót fyrir okkur
og útvíkkun á verkinu,“ útskýrir Hörður.
Tenórinn er meðlimur í Mótettukór Hallgrímskirkju
og heitir Nebojsa Colic. „Hann kemur frá Serbíu en
hefur búið á Íslandi í nokkur ár og auk þess að syngja
með okkur í Mótettukórnum þá er hann kórstjóri hjá
rétttrúnaðarkirkjunni á Íslandi. Þó svo að hann starfi
ekki sem tónlistarmaður þá hefur hann þekkt þetta
verk, sögu þess og merkingu frá blautu barnsbeini og
þessa tegund af tónlist en serbneska réttrúnaðarkirkjan er með tónlist í þessum stíl,“ útskýrir Hörður.
Síðast en ekki síst er það altsöngkonan Auður
Guðjohnsen sem Hörður kynntist fyrst í inntökuprófi
hjá kammerkórnum Schola Cantorum sem Hörður
stýrir einnig. „Hún hreif okkur mikið þar og nýtur sín
vel í verkinu,“ segir Hörður einlægur.
Í Vesper er kórröddum skipt mikið upp og þegar
mest lætur syngur kórinn í ellefu röddum. Verkið er
einkar hljómfagurt og að sögn Harðar nýtur það sín
vel í miklum hljómi Hallgrímskirkju. Hægt að nálgast
miða í Hallgrímskirkju og er almennt miðaverð 3.000
krónur. Verkið verður flutt aftur 15. júní á alþjóðlegri

Hörður hefur lagt sig fram við að gera flutning Mótettukórsins
á Vesper eftir Rachmaninov sem líkastan uppruna sínum.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

tónlistarhátíð á Akureyri. „Þá koma þrír rússneskir
söngvarar frá Moskvu og syngja þessi þrjú hlutverk
og er það ekki síður spennandi,“ segir Hörður, sem
hlakkar mikið til tónleikanna.
hrefna@frettabladid.is

Thai-golfmót
Hið árlega Thai-golfmót fer fram
á Þverárvelli á Hellishólum
á morgun. Allir Taílandsfarar,
áhugamenn um Taíland og aðrir
góðir gestir eru velkomnir á
mótið. Ræst verður út frá öllum
teigum klukkan 11. Verð
kr. 3.500 og er glæsilegur taí-kvöldverður að
hætti meistarakokka Hellishóla innifalinn í
mótsgjaldi. Skráning er hafin á
www.golf.is
eða í síma 4878360. Glæsileg
verðlaun verða
veitt fyrir karla
og konur.

Skráning á Thaigolfmót fer fram
í gegnum www.
golf.is.

Hátíð í bæ

Blaðberinn
bíður þín

Menningar- og afmælishátíðin
Vor í Árborg 2008 er nú í fullum
gangi, en hátíðin hefur notið
mikilla vinsælda undanfarin ár.
Meðal viðburða um helgina má
nefna glímu, leiðsögn um Stokkseyri og tónleika Lúðrasveitar
Selfoss á laugardaginn og göngu
á Ingólfsfjall og rokktónleika á
sunnudaginn. Er þá fátt upptalið.
Allar nánari
upplýsingar
um dagskrána er
að finna á
vefsíðunni
www.
arborg.is
Alls kyns
spennandi
uppákomur
verða á Menningar- og afmælishátíðinni Vor í
Árborg 2008.

Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24
alla virka daga frá kl. 8-17.
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Blaðberinn...

óðar fréttir fyrir umhverfið
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Óvissuverðir eru spennandi ferðalög. Snúið hnattlíkaninu í hring
og bendið með lokuð augun til að velja áfangastað.

Hvalaskoðun á Drangsnesi
Verið er að leggja síðustu hönd
á að skipuleggja hvalaskoðunarferðir út frá Drangsnesi í
sumar.
Lómagnúpur í allri sinni dýrð og stórfengleika.

MYND/JÓHANNES SÓLMUNDARSON

Gengið á Lómagnúp
DAGANA 30. MAÍ TIL 1. JÚNÍ NÆSTKOMANDI STENDUR FERÐAFÉLAGIÐ
ÚTIVIST FYRIR HELGARFERÐ AÐ HINUM TIGNARLEGA LÓMAGNÚPI.
Lómagnúpur er eitt hæsta standberg inni í landi, gnæfir yfir Skeiðarársand
og heillar flesta sem um sandinn fara. Útsýni ofan af Lómagnúpi er einstakt;
árnar liðast um ströndina og líta ofan frá séð út eins og flókið ættartré.
Tjaldað verður á Kirkjubæjarklaustri til tveggja nátta. Annan daginn
verður gengið á fjallið, en fararstjóri ákveður hvorn daginn það verður. Auk
þess verður helgin notuð til áhugaverðrar náttúruskoðunar á þessu fallega
landsvæði.

Hákarlar og ofurhlaup
OFURHLAUP OG KÖFUN MEÐ HÁKÖRLUM ERU MEÐAL ÞESS SEM LESA
MÁ UM Í NÝJU TÖLUBLAÐI ÚTIVERU.
Nýtt tölublað Útiveru, sem gefið er út af Fjölva, kom út í síðustu viku en
þar má meðal annars lesa viðtal við Neil Kapoor, breskan ofurhlaupara,
sem býr og æfir á Íslandi. Hann hleypur 180-200 kílómetra á viku og stefnir að tífaldri Ironman-þríþraut í haust.
Þá er einnig fjallað um sjö íslenska kafara sem
fóru í ferðalag til þess að kafa í Rauða hafinu og
voru gagngert að leita uppi hákarla, hættulegustu
dýr hafsins.
Í blaðinu er fjöldi annarra greina og er alþingiskonan Siv Friðleifsdóttir meðal annars tekin tali.
Hún hefur lifandi áhuga á útivist og náttúruskoðun og stundar áhugamál sín með allri fjölskyldunni.
- ve

Ásbjörn Magnússon, fararstjóri
og sjómaður, hyggst bjóða upp á
eina hvalaskoðunarferð á dag frá
miðjum júní, en þetta er í fyrsta
sinn sem boðið er upp á svona
ferðir á þessu svæði.
Drangsnes og Hólmavík teljast
vænlegir staðir til hvalaskoðunar, en Ásbjörn segir að oft á tíðum
þurfi ekki að sigla langt til þess
að finna hvalina, þeir séu oft sýnilegir frá landi.
Ásbjörn hefur verið með ferðir
á bátnum sínum Sundhana ST 3 út
í Grímsey og sjóstangveiði frá
árinu 1997. Grímsey er oft kölluð
perla Steingrímsfjarðar, þar er
mikilfenglegt fuglalíf og gríðarstór lundabyggð, en eyjan er nú
aðgengileg og vinsæll áfangastaður ferðamanna.
Hann bendir á að lítið hafi verið
um gistirými á Drangsnesi, en
hann er í þessu að steypa plötu
undir tíu herbergja hótel til að
bæta við gistimöguleikum. Í dag
er gisting á staðnum fyrir 28
manns, kaffistofa og krá og svo
sundlaug.
Ásbjörn stendur þó ekki einn í
þessu öllu. „Konan mín er með
mér í þessu og svo fara börnin
mín að ganga inn í þetta líka.
Dóttir mín mun sjá um kaffistofuna í sumar og svo vona ég að
tengdadóttir og sonur verði með

Ásbjörn Magnússon hefur verið með ferðir til Grímseyjar og sjóstangveiði á bátnum
sínum Sundahana í um áratug.
LJÓSMYNDIR/WWW.STRANDIR.IS/MALARHORN/SUNDHANI.HTM

Hvalaskoðun er nýr og spennandi möguleiki á þessum slóðum. NORDIC PHOTOS/GETTY
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Leiðsögunám

Leiðsögunám er spennandi eins árs kvöldnám sem veitir nemendum þjálfun í leiðsögn og haldgóða
þekkingu á svæðum landsins, náttúru, sögu og menningu.

Afþreyingarleiðsögn

Gönguleiðsögn

Afþreyingarleiðsögumenn kynnast eðli og
framboði afþreyingar á Íslandi með sérstakri
áherslu á leiðsögn í hvata- og ævintýraferðum.

Gönguleiðsögumenn fá kennslu og þjálfun í að fara
með ferðamenn í lengri eða styttri gönguferðir.

Almenn leiðsögn

Leiðsögn með Íslendinga

Almennir leiðsögumenn eru þjálfaðir til skipulagðra ferða um landið í hópferðabifreiðum.

Leiðsögn með Íslendinga er ný námsleið við
skólann. Á því kjörsviði er áherslan á menningarog sögutengda leiðsögn.
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FABRIKAN

Kennt er mánudags- til miðvikudagskvölds, auk vettvangsferða um helgar. Umsækjendur skulu vera
21 árs, með stúdentspróf eða sambærilega menntun ásamt því að hafa gott vald á einu erlendu
tungumáli. Tungumálakunnátta er þó ekki nauðsynleg fyrir kjörsviðið „Leiðsögn með Íslendinga“.

mér á sjónum“, segir Ásbjörn.
Ásta Þórisdóttir, leiðsögumaður
frá Hólmavík, hefur einnig verið
með í ferðunum út í Grímsey
undanfarin ár.
Ásbjörn er búinn að kaupa
annan bát undir hvalaskoðanirnar en hann verður ekki tekinn í
notkun fyrr en sumarið 2009.
Þeir sem hafa áhuga á að kynna
sér þessar ferðir er beint á heimasíðuna
www.strandir.is/malarhorn/sundhani.htm
klara@frettabladid.is
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Drengurinn kom í
heiminn á mettíma

HVAÐ ÆTLAR ÞÚ AÐ
GERA UM HELGINA?
Kolfinna Baldvinsdóttir
þáttastjórnandi á ÍNN
„Í dag ætla ég að fagna afmæli
Evrópusambandsins á Hótel
Sögu og í kvöld fer ég í matarboð. Annars hafði ég hugsað
mér að hafa það huggulegt í
bænum og fara í göngu upp á
Reykjafell með hundana mína
og sinna blessuðum börnunum mínum. Svo er náttúrlega
aldrei að vita nema að manni
verði boðið út. Við vinkonurnar úr Mér finnst …
ætlum líka að hittast um
helgina og eyða góðri
stund saman,“ segir
Kolfinna Baldvinsdóttir
sjónvarpskona en hún
og Ásdís Olsen hafa grafið
stríðsöxina eftir að samstarfið sprakk í síðustu viku.

Sjónvarpskonan
Friðrika
Hjördís Geirsdóttir og
unnusti hennar, Stefán
Hilmarsson, aðstoðarforstjóri Baugs, eignuðust
son á frídegi verkalýðsins, 1. maí. Fæðingin gekk
vonum framar og tók
örstutta stund.
Það
munaði litlu að
drengurinn myndi
fæðast
á
leiðinni því
honum
lá
svo

EKKI LENGUR SVARTIR
OG HVÍTIR

LÝSI VIAGRA-ÆÐI
SUMARSINS?
Heyrst hefur að eftir að spjallþáttadrottingin Rachel Ray upplýsti í
þætti sínum á Skjá einum að lýsi
væri ekki bara allra meina bót heldur líka kynörvandi hafi lýsisbirgðir
höfuðborgarsvæðisins verulega
látið á sjá. Enda vilja allir halda lífinu í tuskunum. Ef þessi kenning
Rachel Ray reynist rétt munu eflaust
erilsamar nætur lögreglunnar um
helgar heyra sögunni til, því um leið
og kynörvandi lýsisinntaka fer að
segja til sín þá vilja jú allir fara heim
og njóta ásta í stað þess að kýla
mann og
annan.

FÖSTUDAGUR
Útgáfufélag 365 prentmiðlar
Ritstjóri Marta María Jónasdóttir
martamaria@365.is
Blaðamenn
Bergþóra Magnúsdóttir
bergthora@365.is
Alma Guðmundsdóttir
Útlitshönnun
Arnór Bogason og
Kristín Agnarsdóttir
Auglýsingar Guðný Gunnlaugsdóttir
gunnyg@365.is sími 512 5462
Föstudagur Skaftahlíð 24
105 Reykjavík, sími 512 5000

Friðrika Hjördís Geirsdóttir sjónvarpskona og Stefán Hilmarsson, aðstoðarforstjóri Baugs, eignuðust son 1. maí.

Þorfinnur Ómarsson kom mömmu sinni á óvart

fréttir
Baráttusöngur KR-inga, „Við erum
svartir, við erum hvítir“, verður tæpast kyrjaður á áhorfendapöllum
KR-vallarins í sumar en liðið tók á
dögunum í notkun nýjan varabúning sem verður einungis notaður í
Landsbankadeildinni. Heitustu KRingarnar eru ekki sáttir við búninginn. Hann minnir óneitanlega á búninga hollenska landsliðsins auk þess sem
hann er í sjálfum Fylkislitnum, appelsínugulum, en þessi
tvö knattspyrnufélög hafi verið
erkióvinir í áraraðir. Harla ólíklegt
verður því að teljast að KR-ingar
mun láta sjá
sig á vellinum
í sumar þaktir
appelsínugulri
andlitsmálningu.

mikið á að koma í heiminn. Ekki
er búið að gefa drengnum nafn
en hann var 15 merkur þegar
hann fæddist. Þegar Föstudagur heyrði í Friðriku var
hún alsæl og sagði að drengurinn væri algerlega til fyrirmyndar og svæfi vel. Fram
undan eru annasamir
tímar hjá fjölskyldunni
en fyrir eiga þau Friðrika og Stefán soninn
Gunnar Helga sem
er 18 mánaða auk
þess sem Stefán á
tvö börn frá fyrra
hjónabandi.

D

Kemur nakinn fram

ansverkið Systur eftir þær
Ástrós Gunnarsdóttur og Láru
Stefánsdóttur var frumsýnt 1.
maí í Iðnó við mikinn fögnuð.
Ekki spillti innkoma sjónvarpsmannsins góðþekka, Þorfinns Ómarssonar,
fyrir en í fyrstu tveimur sýningunum
gerði hann sér lítið fyrir og steig á
sviðið öllum að óvörum á Adamsklæðunum einum. „Ég var með í undirbúningsvinnunni fyrir verkið og þær notuðu mig upphaflega sem staðgengil
fyrir þetta hlutverk,“ segir Þorfinnur
en þeim Ástrós, Láru og Þórhildi Þorleifsdóttur, sem var faglegur ráðgjafi
sýningarinnar, fannst hann henta afar
vel í sjálft hlutverkið. „Ég myndi ekki
gera þetta fyrir hvaða tilefni sem er
eða fyrir hvern sem er en verkið sem
slíkt er mér afar kært og hugleikið
og ég ákvað því að slá til,“ segir Þorfinnur, sem berar sig fyrir hugsjónina eina en ekki frægðina.
Fyrir hverja sýningu er fenginn þjóðþekktur karlmaður til
að fara með hlutverk Þorfinns,
hins nakta karlmanns í sýningunni, og verður spennandi að
sjá hvaða karlmenn þora að bera
sig. „Það er mikill boðskapur í

Þorfinnur Ómarsson kom nakinn
fram í danssýningunni Systur þar
sem eiginkona hans fer með annað
aðalhlutverkið.

verkinu sem á fullt erindi við áhorfendur. Hugmyndin á bak við verkið
er afar virðingarverð og heillandi en
þar er kynjahlutverkunum snúið við.“
Margir ráku upp stór augu þegar
Þorfinnur birtist á sviðinu í allri
sinni dýrð enda hafði hann verið þögull sem gröfin. „Mamma vissi ekki
hvaðan á sig stóð veðrið þar sem hún
sat úti í sal á frumsýningunni og var
yfir sig hrifin. Vissulega kom þetta
öllum í opna skjöldu en við ákváðum
að halda þessu leyndu þar sem þetta
átti ekki að vera aðalatriðið í sýningunni,“ segir Þorfinnur og bætir því
við að þetta hafi ekki verið það auðveldasta sem hann hafi tekið sér fyrir
hendur. „Það að koma nakinn fram
á sviði var mikil áskorun fyrir mig.
Auk þess þurfti ég að halda ákveðinni
stöðu á sviðinu og vera grafkyrr, sem
reyndi mjög á,“ segir Þorfinnur,
sem hefur ekki fengið frekari
tilboð um nektarmyndatökur í kjölfar sýningarinnar, að
minnsta kosti ekki enn sem
komið er. „Ég hef ekki enn
þá fengið borgað fyrir minn
hlut og því ljóst að maður
er allavega ekki að
gera þetta fyrir peninginn,“ segir Þorfinnur að lokum
bergthora@365.is.

Veggspjaldið fyrir Systur sýnir íturvaxinn karlmannslíkama í forgrunni en ekki er gefið
upp hver á þennan
stælta líkama.

GULLI HELGA ER BYRJAÐUR AÐ UNDIRBÚA AÐRA SERÍU AF HÆÐINNI

Leitin er hafin að hentugu húsnæði

Í

gærkvöldi lauk sjónvarpsþættinum Hæðinni sem sýnd hefur verið
á Stöð 2 undanfarnar vikur. Nú hefur Stöð 2 ákveðið að framleiða aðra seríu af Hæðinni vegna mikilla vinsælda fyrstu seríunnar. „Þegar við fórum af stað með Hæðina vorum við ekki með
neitt framleiðsluhandrit. Nú er það hins vegar tilbúið og við erum
með það í höndunum og því er ekkert annað í stöðunni en að gera
aðra þáttaröð,“ segir Gulli Helga, stjórnandi þáttarins. Í Hæðinni var
hann í fjögurra manna starfi því hann sá einnig um að verkstýra iðnaðarmönnunum, var í samskiptum við pörin, stillti iðnaðarmennina
og tökulið saman og svo þurfti að mynda öll herlegheitin og búa til
heildstæðan sjónvarpsþátt. Þegar hann er spurður að því hvað hafi
verið erfiðast nefnir hann það að klára. „Það var verið að innrétta
á mettíma og mynda það allt jafnóðum. Það tók stundum á.“ Þegar
hann er spurður að því hvað hann ætli að gera öðruvísi í næstu seríu
segir hann að það snúi eingöngu að framleiðsluferlinu. „Við erum
mjög ánægð með Hæðina enda voru allir þeir sem unnu að þættinum
hoknir af reynslu. En eftir fyrstu seríuna sjáum við hvernig mætti
hagræða hlutunum betur.“ Fyrsta verkefnið fyrir nýju seríuna er
að finna húsnæði. „Ég er bara að skoða það núna. Það eru svo margir möguleikar í boði og þegar við verðum búin að finna húsnæði þá
förum við í það að leita að pörum,“ segir Gulli Helga, til í slaginn, jákvæður með bros á vör.
martamaria@365.is

Gulli Helga sjónvarpsmaður bíður spenntur eftir að gera aðra seríu af Hæðinni.

Garðsett

Sicily settið inniheldur 1 borð og 2 stóla

Y
IL
SveIC
rð að ei ns

4.990,-

Garðsett Calvi verð aðeins 39.900,-

Garðker tastjaki

M A R R AK E SH
ve rð áð ur 1. 99 0,

Mediterranean 5stk Pasta/salatskálasett verð 3.990,-

-

1.490,-

g l e ð i l e g t s u ma r
S m á ra t o rg i 3 / 2 0 1 Kó p a vo g i / s í m i : 5 2 2 7 8 6 0 / mánudagar til föstudagar 11:00 til 19:00 / laugardagar 10:00 til 18:00 / sunnudagar 12:00 til 18:00
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Birta opnar nýja
Júníform-verslun
Verslunin Júníform, sem selur
hönnun Birtu Björnsdóttur fatahönnuðar, verður opnuð í Ingólfsstræti 8 í dag. „Við breyttum
húsnæðinu eftir okkar höfði og
saumastofan er inni í miðri búð,“
segir Birta í samtali við Föstudag.
Spurð að því hvernig stemningin
sé í nýja húsnæðinu segir hún að
heimilislegur bragur sé ríkjandi.
„Þetta er bara í okkar stíl. Ég
fann gamalt veggfóður í bílskúr
í Breiðholti og svo steinlögðum
við veggi og reyndum að halda í
allt þetta gamla sem prýðir húsnæðið.“ Þegar hún er spurð að því
hvort þetta breyti einhverju fyrir
hana segir hún svo vera. „Þetta
breytir öllu, vinnuaðstaðan er
miklu betri enda vorum við löngu
búin að sprengja hitt húsnæðið
utan af okkur. Hér er líka töluvert rólegra, ekki eins mikil um-

Birta í nýju Júníform-versluninni.
MYND/ANTON

ferð og á Hverfisgötunni og næg
bílastæði,“ segir Birta, alsæl með
nýju verslunina.

Nautasteik á Búllunni
Hverjum hefði dottið í hug að
nautasteik á skyndibitastað
væri æt? Hamborgarabúlla
Tómasar sannar þessa kenningu því nautasteikin þar er
algert lostæti. Með frönskum
og ekta bearnaisesósu erum
við að tala um herramannsmat og þangað flykkjast þeir
sem meira mega sín í þjóðfélaginu og gúffa í sig þessum gómsæta bita.

Kílóin hrynja af Regínu Ósk þótt hún stígi aldrei á vigtina

Mörgum
sentímetrum mjórri
Það geislaði af Regínu Ósk á Hlustendaverðlaunum
Í stuði á HlustFM957 en það fór ekki framhjá neinum að kílóin hafa
endaverðlaunhrunið af henni síðan hún sigraði undankeppni Eurounum, Friðrik
vision í Sjónvarpinu í febrúar. „Ég hef ekki hugmynd
Ómar, Regína
Ósk og Svenni,
um hvað ég er búin að léttast um mörg kíló því ég stíg
kærasti hennar.
eiginlega aldrei á vigt, en ummálið hefur minnkað í
sentímetrum. Ég er í miklu átaki, búin að taka mataræðið í gegn og svo er ég hjá einkaþjálfaranum Lindu
Jónsdóttur sem hefur reynst mér vel,“ segir Regína
Ósk þegar Föstudagur hefur samband við hana. „Mér
finnst kílóafjöldinn samt ekki skipta neinu máli því
aðalmálið er að vera fitt og passa í fötin sín.“ Þegar
hún er spurð að því hvernig átakinu sé háttað segist
hún forðast alla óhollustu. Hún borði til dæmis ekki
majones og franskar, sleppi öllu gosi og reyni að
borða sem minnstan sykur. „Ég hef aukið próteinið í fæðunni og reynt að borða á þriggja tíma
fresti. Það sem háir okkur nútímakonunum er
að við gleymum að borða í annríki dagsins og
þá borðum við allt of mikið því við erum svo
svangar,“ segir hún og hlær. Þegar hún er
dag. „Í þessum bransa þarf að líta
spurð að því hvort það verði ekki erfitt að
vel út og vera í formi því það er
halda sér við holla mataræðið þegar
meira en að segja það að vera uppi
þau fara til Serbíu segir hún svo
á sviði í nokkra klukkutíma.“
ekki vera. „Við Friðrik Ómar
Spurð að því hvernig hún verðlauni
erum samstiga í að hugsa
sig fyrir góðan árangur nefnir hún fatavel um okkur. Það er nóg af
kaup eða ferðir á snyrtistofuna. „Ég verðgrænmeti, ávöxtum og sódalauna mig allavega ekki með mat. En þegar
vatni alls staðar í heiminum,“
ég vil gera extra vel við mig þá fæ ég mér
segir hún. Friðrik Ómar hefur
Þessi mynd var
tekin af Regínu
grillmat en gæti þess vel að sleppa sóseinnig verið duglegur við að losa sig
árið 2005, munurunum því þær eru svo hættulegar,“ segir
við aukakílóin en fyrir nokkrum árum
inn leynir sér ekki.
hún og hlær.
var hann þrjátíu kílóum þyngri en hann er í
martamaria@365.is

PI PAR • SÍA

SÓLARSPRENGJA
Jakkaföt frá 9.900
Bertoni Shine gallabuxur á 2.900
Íþróttatreyjur á 4.900
Stakir Bertoni jakkar á 4.900
Sólgleraugnasprengja!
Öll gleraugu fást
á 10 kr. með jakkafötum.

Nú er opið til kl. 18 á laugardögum
og frá 13 - 17 á sunnudögum.
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fatastíllinn

1. Hatturinn var keyptur í verslun Kormáks og Skjaldar. Kjartan segir að það
sé nauðsynlegt að eiga höfuðfat.
2. „Þetta er hermannabelti úr fyrri heimsstyrjöldinni og keypti ég það í antíkverslun í Mílanó. Nafn hermannsins stendur innan á beltinu og hét eigandi
þess Wolfgang.“
3. „Ég keypti úrið í London. Ég er mjög hrifinn af þessu úri, sem er hannað
af Philippe Starck.“
4 „Þessa sandala lét ég sérsauma á mig í bænum Mahabilipuram á Indlandi.
Alveg ótrúlega þægilegir sandalar.“

Kjartan Sturluson eigandi birkiland.com

1

Einfalt og gott
Getur þú lýst þínum stíl? Hann er mjög einfaldur, sumir myndu segja einhæfur. Svart er
yfirgnæfandi, örlar á hvítu. Allar flíkur passa
saman og get ég því farið í það sem hendi er
næst hverju sinni.
Kaupir þú mikið af fötum? Ég kaupi nú ekki
mikið, er oftast sáttur við mín kaup og nota
fötin lengi.
Hvað kaupir þú helst? Jakka, gallabuxur, stuttermaboli, nærbuxur og sokka.
Hvaða flík er í mestu uppáhaldi? Það er svartur
einhnepptur jakki með leðurboðungum frá
John Richmond.
Hugsar þú mikið um útlitið? Ég þríf mig reglulega og skelli fötunum einstöku sinnum í vél.

2

Í hvernig fötum líður þér best? Mér líður langbest í gallabuxum og stuttermabol, svo líður
mér afskaplega vel í reiðbuxum og lopapeysu.
Uppáhaldsverslun? Verslunin Corso Como 10
í Mílanó er hrein upplifun fyrir öll skynfæri
mannsins.
Eru einhver tískuslys í fataskápnum þínum? Líklega hefur fataskápurinn minn að margra mati
oft verið uppfullur af hræðilegum tískuslysum.
En ég er nokkuð sáttur við hann í dag enda
grisja ég hann reglulega.
Í hvað myndir þú aldrei fara? Ég reyni eftir
fremsta megni að forðast bindi, slaufur og
pólóboli.
martamaria@365.is

3

4

VORTILBOÐ
TILBOÐ!

TILBOÐ!

Pablo

Francisco

Fjölstillanlegt þýskt
heilsurúm með heilsudýnu
(2x80x200)

Fjölstillanlegt þýskt
heilsurúm með heilsudýnu
(2x90x200)

kr. 315.000

kr. 499.000

Á RAFSTILLANLEGUM HEILSURÚMUM
EITT MESTA ÚRVAL LANDSINS AF SVEFNSÓFUM
MIKIÐ ÚRVAL FJÖLSTILLANLEGRA
RAFSTÝRÐRA HEILSURÚMA
FRÁ ÞÝSKALANDI OG USA

AMERÍSKAR HEILSUDÝNUR Í HÆSTA GÆÐAFLOKKI.
King Koil hefur framleitt hágæða rúm í Bandaríkjunum síðan árið 1898 og framleiðir
í dag einu dýnurnar sem eru bæði með vottun frá FCER (Alþjóða rannsóknasamtök
kíropraktora) og Good housekeeping (stærstu neytendasamtök í Bandaríkjunum).

Rekkjan ehf ≤≥ Suðurlandsbraut 48 (Bláu húsin í Faxafeni) ≥≥ 108 Reykjavík ≥≥ 588 1955 ≥≥ www.rekkjan.is

S Cape Wallhugger mest seldi ameríski
stillibotn í heimi með heilsudýnum frá King Koil

H E I L S U R Ú M
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V

Best klæddu
konur Íslands

RAGNHILDUR
GÍSLADÓTTIR
SÖNGKONA.
„Frumleg og sniðug.“
„Hefur tekið sig mikið á í fatavali á síðustu misserum og
hefur tekist að smita kærasta
sinn, Birki Kristins, líka.“
„Er alltaf trú sínum stíl. Love
it.“

DÝRLEIF ÝR
ÖRLYGSDÓTTIR,
STÍLISTI OG
BÚNINGAHÖNNUÐUR.
„Jafnvel töff í útilegum.“
„Hefur alltaf farið
sínar eigin leiðir.“
„Á ekki einn
slæman dag.“

HUGRÚN ÁRNADÓTTIR, EIGANDI
KRON KRON.
„Heldur kvenleikanum á lofti
og þorir.“
„Alltaf í skemmtilegum fallegum fatnaði frá nýjum
upprennandi hönnuðum.
Sannkallað augnakonfekt.“

MARGRÉT KRISTÍN BLÖNDAL, TÓNLISTARMAÐUR
OG ÚTVARPSKONA.
„Hún hefur persónulegan, frumlegan og
heilsteyptan gul/bleikan kitsch-dúkkufatastíl sem bæði klæðir hana vel og heillar mig upp úr skónum í hvert sinn. Og
svo á hún íbúð í stíl!“
„Ævintýralega litaglöð á
smekklegan hátt.“
„Klæðir sig í stíl við
persónuleika sinn sem
er hlýr, skemmtilegur
og litríkur.“
„Eins og klippt út úr ævintýri í 1001 nótt. Glæðir íslenskan veruleika gleði
og litum.“

Það
er ekki nóg að
skarta flottum og dýrum
fatnaði einum og sér. Kvenpeningurinn þarf að kunna að
setja fatnaðinn rétt saman. Föstudagur fékk valinkunna álitsgjafa úr röðum
tískuspekúlanta til að velja best og verst
klæddu konur landsins. Þegar niðurstöður lágu fyrir kom í ljós að smekkur álitsgjafanna er töluvert öðruvísi en
við eigum að venjast þegar best og
verst klæddu konurnar eru valdar og verður hver að dæma
fyrir sig.

ELSA MARÍA BLÖNDAL, VERSLUNARSTJÓRI Í TRILOGIU.
„Er alltaf eins og kvikmyndastjarna frá sjötta áratugnum. Alltaf með sérstakan stíl sem maður tekur eftir.”
„Skemmtilegt wild child en á annan hátt en Magga Stína,
systir hennar. Svona meira evil rokk og ról.“

AGNIESZKA BARANOWSKA STÍLISTI.
„Æðisleg blanda af rokki og glamúr.“
„Með lepp fyrir augað, hund í bandi
eða í pallíettubrók. Frumleg og
óvænt eins og gott leikhús, minnir á frumleika Kantor, ljósmyndaheim Ellen von Unwerth og
þokka Yves Saint Laurent.“
„Hittir á rétta blöndu af
frönskum klassa og klikkuðu íslensku art houselúkki. En það þarf verulegt hugrekki til að
bera þetta lúkk, eða
persónuleika á borð
við hennar.“
„Eitt orð, díva.“

ÞÓRA HALLGRÍMSSON
HÚSMÓÐIR.
„Notar liti á gleðjandi og næman hátt.
Engin ber rautt frá toppi til táar eins vel
og Þóra. Elegant kona sem myndar jafnvægi og öryggi hvar sem hún birtist.
Ying yang-týpa, fullkominn ballans.“
„Ótrúlega elegant eldri kona, alltaf
glæsileg.“
„Systurnar Þóra og Elín Bentína eru
án efa best klæddu konur landsins.
Ávallt óaðfinnanlega elegant, fötin eru látlaus
en segja manni að smekkurinn sé dýr.“

ÁSLAUG SNORRADÓTTIR
LJÓSMYNDARI.
„Áslaug er skrautfugl af guðs náð og ég
efast um að hún eigi eina einustu einlita
flík í skápnum. Rauðhærð kona sem
lætur lönd og leið þá mýtu að ganga
ekki í rauðum litum og raðar saman
bleikum, appelsínugulum og rauðum
þannig að unun er á að líta.“
„Framúrstefnuleg og glæsileg í senn.
Fer sínar eigin leiðir.“
„Dálítið eins og umferðarslys en
kemst algjörlega upp með það. Gæti
farið á djammið á náttfötunum án þess
að blikna.“

kon

SVANHIL
RITSTJÓ

FRÚ DORRIT MOUSSAIEFF.
Best klædda:
„Hver önnur fer í fjós í Skagafirði íklædd pelsi og pinnum?
Nær einhvern veginn að gera öll föt flott og meira að segja
herra Ólaf líka.“
„Gangandi listaverk. Hún er alltaf smart, hvort sem hún er í
lopapeysu eða Dior. Það klæðir hana allt. Hár, förðun alltaf
flott og neglur eru ætíð fallega lakkaðar.“
„Glæsileg og ein af fáum ef ekki sú eina sem klæðir sig í
vandaðan og fallegan fatnað.“

„Klæðir sig í f
og það er ljót
„Annaðhvort
eða smekklau
„Litapallettan
elsínugulu eð
bleiku í einu o
inu, svartur ja
of stuttur.“
„Hún er úr sv
við hana að s
eru öll eins og
í kaupfélaginu
ósi.“
„Hún klæðir s
lega að hún v
lega gagnsæ

Verst klædda:
„Enginn er flottari en Dorrit í drottningarhamnum en fáir
verri en einmitt hún þegar hún ætlar sér að vera alþýðleg.
Gullbelti yfir lopapeysu?! Láttu það bara eftir þér að vera
drottning alla daga, Dorrit!“
„Hefur ekki enn náð konseptinu: less is more.“
„Tilgerðin uppmáluð. Öllum merkjum og flottheitum flassað í einu. Hvað er hægt að segja meir?“
„Hún á sjálfsagt dýrasta fataskáp á landinu en tekst samt
ekki nógu oft að pulla það.“
„Það eitt að endurskapa fataskáp Jackie Kennedy í upprunalegri mynd tryggir ekki árangur.“
„Reynir alltof mikið.“

RAGNHILDUR STEINUNN Í K

„Er svo sæt en alveg skelfilega mistæk í klæða
kjólnum
hræðilega á úrslitakvöldi Euro
„Misskilur grísk-rómversku tí
betra
að hennar mati.“
„Fórnarlamb tískubó
og grískur hermaðu
akterlaus með öllu.
„Það er ekki nóg að
Júníform þegar þú l
efnum.“
„Nær sjaldan að vera
biblíumyndabúningar.
„Þarf aðeins að slaka á
„Ragnhildur Steinunn, S
sjónvarpskonur hafa falli
lega púkalegar, kerlinga
sama hrottalega fatas
ið klassa.”
„Það hlýtur að vera
hvað er hægt að p
„Frábært að hún þ
verður að gerast í
look.“

HARPA KARLSDÓTTIR,
LÆKNARITARI OG FYRRVERANDI MEÐLIMUR PANHÓPSINS.
„Úff, flegnir bolir og hlébarðamunstur. Þarf eitthvað að segja meir?“
„Umhverfisslys sem er betur fer
minna í sviðsljósinu eftir að hún
og Ástþór Magnússon skildu.“
„Gengur enn þá í hekluðu beislituðu indíánatjaldi, ponsjói, og
til að undirstrika brúnkuna eru
grunnfötin hvít og þá erum við
að tala um sjálflýsandi hvítan.“
„Föst í gerviefnatísku 9. áratugarins og er jafnvel með bert
á milli.“

BJÖRK GUÐMUNDSDÓTTIR
TÓNLISTARMAÐUR.
„Kannski ekki mjög frumlegt en
Björk er bara óneitanlega drottningin.
Kannski er hún bara í bleikum jogginggalla
heima hjá sér en engin er flottari, frumlegri
og ævintýralegri en hún þegar hún kemur
fram á tónleikum og í myndböndum.
Hættir aldrei að koma á óvart og klikkar aldrei.“
„Frjáls eins og fugl. syngjandi listaverk. Hugmyndaflug á hæsta stigi í útliti
og innihaldi, toppar allar konur í heimi.
Heillandi djörf og dásamleg.“
„Kemur stöðugt á óvart og nær alltaf að
toppa sig. Þorir og getur.“
Verst klædda:
„Sumir eiga einfaldlega ekki að
hafa aðgang að fataskáp.“

ANDREA RÓBE
DÓTTIR ÞÁTTA
STJÓRNANDI.

„Vantar elegans og látle
klæðaburðinn. Hleypur
tískubólum sem eru
detta út.“
„Hefur reynt an
stíla og stefnu
um tíðina og
fín í því öllu,
ekki fundið
virkar þar a
karakterlau
„Virðist all
að gæla v
að vera f
spes, en
veginn k
hvert skip

Álitsgjafar: Sara Oddsdóttir, eigandi Rokks og rósa, Þorvaldur Skúlason athafnamaður, Elín Þorgeirsdóttir blaðamaður, Vera Pálsdótt
og eigandi Make-up store, Gosi, hárgreiðslumaður á Rauðhettu og úlfinum, Inga María Leifsdóttir, kynningarfulltrúi Óperunnar, Bragi V
Gunnarsdóttir, viðskiptafræðingur hjá Sævari Karli, Sigríður Ásta Árnadóttir textílhönnuður.

Listhúsinu Laugardal
Reykjavík
Sími: 581 2233

Ég mæli hiklaust með

Dalsbraut 1
Akureyri
Sími 461 1150

6 mán.

Eftir að ég fékk mér IQ-CARE
hef ég ekki fundið til í bakinu!

sar raðgr.
vaxtalau

Sölvi Fannar Viðarsson
Framkvæmdastjóri Heilsuráðgjafar

heilsa og lífsstíll
FÖSTUDAGUR 9. MAÍ 2008

NORDICPHOTOS/GETTY

HEILBRIGÐ MELTING ER UNDIRSTAÐA GÓÐRAR HEILSU
Probiotic blöndurnar eru sérstaklega hannaðar með tilliti til viðhalds og endurnýjunar heilbrigðrar meltingar sem aftur leiðir til betri heilsu!

Góðu gerlarnir til
höfuðs þeim vondu
Probiotic eru nákvæmar
samsetningar sérhæfðra
gerlahópa fyrir mismunandi
aldursskeið, lífsstíl og ástand.
Regluleg inntaka Probiotic
kemur m.a. jafnvægi á gerlagróðurinn, jafnar ástand
meltingarvegarins og eykur
hæfni hans við upptöku á
næringarefnum.
Super 5 – Fyrir munnheilsuna

Super 8 – Gegn sveppasýkingu

Advanced Adult‘s Blend

Adult‘s Blend

Infant´s Blend

Inniheldur fimm tegundir vinveittra
gerla sem eru gagnlegir fyrir
munnhirðu. Vernda gegn þrusku,
særindum í gómi, tannskemmdum,
vefjaskemmdum og andfýlu.

Inniheldur 8 tegundir vinveittra baktería
sem koma jafnvægi á gersveppinn og
óþéttan meltingarveg. Einnig góð gegn
sýkingu í leggöngum og þvagfærum.

– Fyrir 60 ára og eldri
Inniheldur sérhæfðan gerlahóp sem er
sérstaklega ætlaður eldra fólki og valdir
með tilliti til lakrar starfsemi ristilsins
og lífaldurs. Bætir meltingu próteina
kolvetna og fitu.

– Fyrir yngri en 65 ára
Inniheldur 12 billjónir vinveittra gerla til
að viðhalda eðlilegri flóru hjá fullorðnu
fólki. Bætir frásog næringarefna, eflir
meltinguna, takmarkar virkni örvera, sýkla
og sjúkdómsvaldandi baktería.

– Fyrir ungabörn og smábörn
Inniheldur 7 tegunda sérhæfðan
gerlahóp sem viðheldur eðlilegri flóru
í ungum börnum. Inniheldur B.infantis,
mikilvægustu örverurnar í meltingarvegi
ungbarna og smábarna.

Probiotics fæst í Lyfju, Heilsuhúsinu,
Heilsuhorninu Akureyri, Samkaup Úrval
Njarðvík og Blómaval.

2

● fréttablaðið ● heilsa og lífsstíll

9. MAÍ 2008 FÖSTUDAGUR

Laugaskokk fyrir alla
Skokkhópurinn í Laugum í
Laugardal er ætlaður byrjendum upp í maraþonhlaupara og
geta því allir verið með.
Hópurinn er gerður út frá
World Class og oftast er hlaupið
þaðan, þótt stundum sé breytt
út af venjunni. Æfingar eru
fjórum sinnum í viku og leiðir leiðbeinandinn, Pétur Ingi
Frantzson, þátttakendur í gegnum æfingaráætlun hverju sinni.
Þeir sem eru lengra komnir
fá leiðbeiningar og leggja síðan
sjálfir af stað. Pétur fylgir hins
vegar byrjendum og býr til
áætlun með þeim. Hann metur
hvern fyrir sig og útbýr síðan
áætlun sem hentar hverjum og
einum. Því er öllum hjálpað að
komast í gang.
Hátt í hundrað manns eru í
hópnum þó að þátttakendur á
æfingum séu á bilinu 25 til 45.
Leiðirnar eru mismunandi og

Félagar í Laugaskokki hlaupa Þingvallahlaup 2008.
MYND/HELGA ÁRNADÓTTIR,

nú hefjast senn hlaupaferðir í
Heiðmörk á þriðjudögum.
Í hópinn komast allir sem
eiga kort í World Class en einnig er hægt að hafa samband við
leiðbeinandann Pétur í síma 844
6617 til að óska eftir inngöngu.
Annars má sjá nánari dagskrá á
laugaskokk.is.
- hs

Kvennalandslið Íslands í íshokkí á svellinu á heimsmeistaramótinu í Rúmeníu síðastliðna páska.

MYND/KATRÍN ELÍASDÓTTIR

Drottningar á ísnum
Íslenska kvennalandsliðið í íshokkí kom, sá og
sigraði á heimsmeistaramóti 4. deildar í Rúmeníu í mars, eftir að hafa gengið illa í undanförnum
keppnum.

Frábært grill
fyrir íslenskar
aðstæður

34.900
FULLT VERÐ

42.900

16,5
kw/h

· Mikil orka 16,5 kw/h
· Ryðfrítt lok og takkaborð
· Grillgrindur úr pottjárni
· 3 brennarar úr pottjárni
· Hillur úr litaðri furu
· Neistakveikja í rofa
· Skúffa fyrir fitu
· Hitamælir
· Grillflötur: 64 x 49cm
· Stærð:120 x 99,5 x 60cm
· Þrýstijafnari og slanga

er frá
Þýskalandi

Hlíðasmára 13, 201 Kóp - Sími 554 0400

Bowel Biotics+

Einstök formúla fyrir heilbrigði maga og ristils

- ráðlagt af meltingarlæknum og heilsusérfræðingum
Ummæli íslenskra neytenda:
„Það besta og fljótvirkasta sem við höfum prófað”
Physillium Husk
Prebiotica Inulin FOS
Probiotics 5 tegundir
mjólkursýrugerla

Vinsælasta magaheilsuefnið
í Bretlandi og víðar

„Landsliðið er ekki nema þriggja ára gamalt og
þegar við kepptum fyrst á heimsmeistaramóti
urðum við í neðsta sæti og í því næstneðsta árið á
eftir. Það var því sætur sigur og draumi líkast að
vinna gullið í ár. Við mættum til Rúmeníu sem lúserar gærdagsins en enduðum sem drottningar í
sjónvarpsviðtölum og veisluhöldum eftir heimsmeistaragullið og vöktum mikla athygli,“ segir
Guðrún Kristín Blöndal, aldursforseti liðskvenna
kvennalandsliðsins í íshokkí, en með sigrinum
skaust liðið rakleiðis upp í 3. deild.
„Með tilkomu skautahalla í Reykjavík og á
Akureyri fór af stað kvennadeild í íshokkí árið
2000. Fyrst í stað spiluðu menntaskólastelpur upp
á grín og skemmtun, en í dag skipa liðin alvöru
íþróttamenn sem þjálfa allt að fimm sinnum í viku
og hlaupa og lyfta þess á milli,“ segir Guðrún sem
þakkar kanadíska þjálfaranum Söruh Smiley og einhuga metnaði íshokkíkvenna heimsmeistaragullið
í ár.
„Erlendis æfa þúsundir kvenna íshokkí og úr
hundruðum að velja í landslið þjóða. Það sem vakti
mesta athygli á frækilegu afreki okkar úti var
mannfæðin, en hér æfa að hámarki 45 konur íshokkí
og þá taldar með stelpur í öllum aldursflokkum, frá
fjögurra ára og upp úr. Við höfum því val úr aðeins
þrjátíu kvenna hópi á landsvísu í okkar landslið og
vorum því sannkallað kraftaverkalið á heimsmeistaramótinu,“ segir Guðrún sem byrjaði að æfa íshokkí með Skautafélagi Akureyrar á 26. aldursári.
„Íshokkí er íþrótt sem fylgir manni lengi, allt frá
barnæsku til fullorðinsára. Meðalaldur er hærri
en gengur og gerist í mörgum öðrum íþróttum og
margar í margföldu heimsmeistaraliði Kanada nú
sem eru eldri en 35 ára. Ég á því mikið eftir þótt ég
sé gamla kempan í liðinu,“ segir Guðrún og hlær
dátt, en vinsældir íshokkís fara hratt vaxandi meðal
íslenskra stúlkna.

Guðrún Kristín Blöndal með fjögurra ára dóttur sinni, Sögu
Margréti Sigurðardóttur Blöndal, en þær eru elsti og yngsti
iðkendur í kvennahokkíinu.
MYND/RÓSA GUÐJÓNSDÓTTIR

„Við vorum nýlega með opna daga á Akureyri
og fullan ís af kappsömum stelpum, en þær yngstu
sem æfa eru fjögurra ára. Upp er að koma ný kynslóð íshokkístúlkna á Akureyri á aldrinum tíu til
sextán ára, sem er kjöraldur og þeim fer töluvert
hraðar fram en okkur gömlu. Sportið er opið stelpum á öllum aldri og næsta haust verðum við aftur
með opna daga á Akureyri og í Reykjavík þar sem
stelpur fá að prófa gallana líka. Það er nefnilega
alls ekki það sama að fara á skauta og í íshokkí, og
gaman að segja frá því að þegar stelpur eru tvístígandi að velja á milli fótbolta og íshokkís en prófa
bæði, velja þær allar íshokkí enda skemmtilegur
leikur fyrir alvöru keppnisfólk. Leikurinn krefst
mikilla átaka og ekki þurr þráður í undirgallanum
eftir leiki, og maður fær mikla útrás fyrir streitu,
enda rífst ég ekki lengur við eiginmanninn þegar ég
kem heim,“ segir Guðrún og skellihlær.
„Íshokkí er hörkuíþrótt sem krefst samblands
snerpu, styrks og tækni, en í raun þarf maður
líka að vera náttúrubarn í þessu til að ná góðum
árangri.“
- þlg

Um Úthérað, Víkur og Loðmundarfjörð

Bowel Biotics+ Kids Sérstaklega
samsett svo hæfi meltingu barna

Fæst í apótekum og heilsubúðum

Celsus

Að ganga um fjöll og firnindi er
lífsstíll hjá mörgum. Einn þeirra er
Hjörleifur Guttormsson, náttúrufræðingur og fyrrverandi alþingismaður, sem er göngugarpur og
fróðleiksbrunnur um landið okkar.
Hann hefur skrifað sex árbækur
fyrir Ferðafélag Íslands og fjalla
þær allar um eystri hluta landsins.
Ein ný kom út fyrir síðustu helgi.
Hún fjallar um Úthérað, Borgarfjörð eystri, Víkur og Loðmundarfjörð. Þar leiðir hann lesandann
um landið og fléttar saman sögu og
lýsingu á náttúrufari og mannlífi

á svæðinu. Einnig hefur Hjörleifur tekið flestar ljósmyndanna sem
prýða bókina en þar er líka mikill fjöldi skýringarmynda um jarðfræði, lífríki og fornminjar á svæðinu auk ýmissa uppdrátta og korta.
Í útgáfuteiti sem haldið
var síðasta þriðjudag fór
Hjörleifur yfir svæðin í
bókinni, sagði frá nokkrum örnefnum og tilurð þeirra eða afbökun.
Heimild: www.
- gun
fi.is.

Árbók Ferðafélags
Íslands í ár er
eftir Hjörleif
Guttormsson.
MYND/FI.IS
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Hreinsun, endurnýjun
og umbreyting

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Náttúrulegar aðferðir til að bæta heilsuna
heilla marga. Boðið er upp á nám í slíkum
fræðum hjá Heilsumeistaraskólanum. Lilja
Oddsdóttir lithimnufræðingur er þar í forsvari.

„Fólk verður almennt glatt þegar það kemst að því
að kennsla á sviði náttúrulegra heilsulausna er í
boði hér á landi því hingað til hefur það þurft að
leita út fyrir landsteinana,“ segir lithimnufræðingurinn Lilja Oddsdóttir um Heilsumeistaraskólann.

„Lithimnugreining, grasalækningar og almennar
náttúrulækningar eru þrjár megingreinar Heilsumeistaraskólans og þær eru kenndar í fjarnámi.
Auk þess er kennt svæðanudd, meðferð kjarnaolíu og íslenskra náttúrudropa og lifandi fæði svo
nokkuð sé nefnt. Kennsluloturnar eru í maí og
september og þess á milli eru nokkur helgarnámskeið en við hittum nemendur mánaðarlega til að
fylgja verkefnum eftir.“ Þannig lýsir Lilja fyrirkomulagi náms í Heilsumeistaraskólanum sem
hún segir taka þrjú ár. Eftir þann tíma fær fólk
alþjóðlega viðurkennda gráðu og erlent starfsheiti er naturopath eða heilpraktiker.
Spurð um atvinnumöguleika fólks eftir að
námi lýkur svarar hún: „Þar eru margir möguleikar og hægt að fara inn á ýmis svið þar sem
áherslan er á að hjálpa fólki með heilsuna á náttúrulegan hátt. Mikill áhugi er fyrir svona starfsemi í þjóðfélaginu og fólk verður almennt glatt
þegar það kemst að því að kennsla á þessu sviði
er í boði hér á landi því hingað til hefur fólk þurft
að leita út fyrir landsteinana.“

Heilsumeistaraskólinn hóf starfsemi í fyrrasumar og Lilja segir nítján manns hafa verið þar
við nám í vetur. „Alveg frábær hópur og góður
andi ríkjandi,“ svo notuð séu hennar orð. Aldur
nemendanna segir hún frá 25 og upp úr. Skyldu
þeir vera af báðum kynjum? „Sem betur fer get
ég svarað því játandi því það var einn karlmaður
með,“ svarar hún brosandi. Hún kveðst vera að
innrita fyrir næsta skólaár en umsóknarfrestur
renni út 15. júní.
Skólinn byggist á gömlum grunni því hann er
dótturskóli Schoool of Natural Medicine sem var
stofnaður í Bretlandi fyrir um 30 árum og hefur
verið starfræktur í Bandaríkjunum síðustu tuttugu ár. Hér á landi var hann bara í formi námskeiða og fjarnáms þar til í fyrra. „Árið 1997
byrjaði ég í fjarnámi í lithimnugreiningum og
náttúrulækningum hjá þessum skóla,“ lýsir
Lilja sem hefur starfað sem lithimnusérfræðingur síðan og haft nóg að gera. „Lithimnugreining segir okkur hvað er á bak við einkennin því
augun eru spegill líkamans. Þar eru mörg mynstur sem segja til um hvaða líffærakeðja er viðkvæmust og hvaða líffæri eru undir álagi. Þetta
er greiningarleiðin. Svo erum við með þrjú lykilhugtök sem við byggjum námið á. Þau eru hreinsun, endurnýjun og umbreyting. Þetta þurfa nemarnir að tileinka sér og vinna þar með eigin
heilsu.“
- gun

Gott fyrir líkama og sál
„Hvort sem það eru sjóböð eða afreks sjósund þá eru þeir sem
þau stunda sammála um að þau geri þeim afar gott andlega sem
og líkamlega. Fólk sem stundar sjósund segist vera laust við almennar pestir og að ofnæmiskerfið styrkist. Síðast en ekki síst
er einstakt að upplifa og takast á við náttúruöflin,“ segir Heimir
Örn Sveinsson, sem ásamt
Benedikt Hjartarsyni,
stendur fyrir vefsíðunni sjosund.blogspot.com.
„Besta aðstaðan til að
byrja er niðri í Nauthólsvík.
Þar er góður hópur sem
hefur mætt tvisvar í viku í
vetur. Í sumar verður mætt
þrisvar til fjórum sinnum í Svamlað milli ísjaka. Það er áskorun í
viku á sama stað.“ Að sögn
því fólgin að takast á við náttúruöflin.
Sjósund styrkir því líkama og sál.
Heimis er mikilvægt að
MYND/SJOSUND.BLOGSPOT.COM
byrja rólega og fara aldrei
einn í sjóinn. „Þegar farið er fyrst í sjóinn þarf að passa upp á
rétta öndun til þess að mæta kuldasjokkinu. Þrek og kuldaþol
eykst síðan smám saman.“
Áhugasömum er bent á sjosund.blogspot.com til að fá frekari
upplýsingar. Þar eru einnig myndir og tengiliðir. Þá er hægt að
senda tölvupóst á Heimi og Benedikt á heimirorn@gmail.com og
bennih@simnet.is.
- hs

Grennandi
meðferð

Rétt verð 55.700 kr.

Sumartilboð

29.200 kr.
hringið

núna í síma 577 7007

CELLÓNUDD: Kemur blóðrásinni af stað, hjálpar til við frekara
niðurbrot og losar líkamann við eiturefni.
HÚÐBURSTUN: Opnar húðina og gerir leirnum kleift að fara vel
inn í hana.
HLJÓÐBYLGJUR: Brjóta niður ﬁtu.
VAFNINGAR: Leir er borinn á húðina sem gerir hana stinna,
silkimjúka og er jafnframt mjög vatnslosandi. Síðan er notaður
Universal líkamsvafningur en með honum missir þú að minnsta
kosti 16 cm í hvert skipti.
FLABÉLOS: Að lokum er gott að fara í nokkrar mínútur í
Flabélos tækið.

Lifandi
ARGUS / 08-0195

menning í hverju skrefi!

í
3. til 11. ma
Allir velkomnir.
Nánari upplýsingar
á kopavogur.is

Á menningarhæðinni í Kópavogi mynda Bókasafn Kópavogs, Listasafn Kópavogs – Gerðarsafn, Tónlistarhús Kópavogs - Salurinn, Náttúrufræðistofa Kópavogs og nýtt ungmennahús
töfrandi heild sem á engan sinn líka hér á landi.

Upplifðu samspil mannlífs, listar og náttúru þar sem menningin rís hæst, í Kópavogi.
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Hjól sem lítið fer fyrir
City Surfer-hjól eru ný og handhæg
samgöngutæki. Þau henta vel í stutta
túra innanbæjar og eins á ferðalögum
enda má fella þau saman svo lítið fari
fyrir þeim.

Valdimar og Hermann verða með hjólaleigu og -sölu á Hljómalindarplaninu í sumar.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

dalarnir eru felldir inn og grindin brotin
saman þannig að dekkin verði samhliða. Þá er
auðveldlega hægt að taka hnakkinn og stýrið
af ef hjólið þarf að taka enn minna pláss.
Hermann segir hjól sem þessi njóta vinsælda í stórborgum víða um heim þar sem
fólk þarf að leggja langt frá vinnu. „Þá
eru margir með svona hjól í skottinu og
Hermann Fannar Valgarðsson og Valdihjóla síðasta spölinn,“ segir hann og tekur
mar Geir Halldórsson reka fyrirtækið Trail
dæmi af sams konar aðstæðum hér heima.
around Iceland, sem býður City Surfer-hjól„Hafnfirskur félagi minn lenti í stökustu
in til leigu og sölu. Þau eru framleidd í Kína
vandræðum á leið til vinnu á meðan vörubílaen sams konar hjól njóta vaxandi vinsælda í
mótmælin stóðu sem hæst. Hann var á leið
stórborgum víða um heim. Þetta eru létt og
til Reykjavíkur en sat pikkfastur í Garðabæ.
þægileg hjól sem eru þeim eiginleika gædd að
Hann brá á það ráð að sækja hjólið í skottið og
hægt er að fella þau saman þannig að lítið fari
hjóla í vinnuna á meðan sambýliskona hans,
fyrir þeim. Þau eru því tilvalin á ferðalögum
sem vinnur í Garðabæ, hélt leiðar sinnar á
og komast vel fyrir í bílskotti.
bílnum.“
„Við sjáum fyrir okkur að ferðamenn og
Hermann og Valdimar segja hjólin einnig
aðrir áhugasamir geti nýtt sér þessi hjól
tilvalinn kost nú þegar eldsneytisverð nær síinnanbæjar og verðum með leigu bæði í
fellt nýjum hæðum. „Ef lítrinn fer upp í 300
Reykjavík og á Akureyri. Þá eru hjólin einnig
krónur kostar um bil jafn mikið að fylla tanktil sölu en þau má hæglega taka með sér í
inn eins og að kaupa hjól,
ferðalög. Þá þarf engan krók aftan á bílinn
sem er um leið mun umheldur má bara fella þau saman og skella
hverfisvænni ferðamáti.“
þeim í skottið,“ útskýrir Valdimar.
Hermann og Valdimar verða
„Hjólin eru til dæmis
Hægt er að
með hjólin til sölu og leigu á
sniðug fyrir húsbílaeigfella hjólið saman
á einfaldan hátt. PedalHljómalindarplaninu við Laugaendur, sem geta kippt þeim
ar eru felldir inn og
veg í sumar en þau verður
með í fríið. Þá er hægt að kanna
grind brotin saman svo
einnig hægt að leigja á göngunæsta nágrenni við áfangastaðina
dekkin verði samhliða.
götunni á Akureyri.
með stuttum hjólatúr án þess að
Fram að því má nálgþurfa endilega að fara í spandexast hjólin með því
gallann,“ bætir
að senda póst á
Hermann við.
netfangið trailHægt er
iceland@trailað fella hjóliceland.com.
in saman
með tveimur
- ve
handtökum. Pe-
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SUMAR2008
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Allar upplýsingar á
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Verst klæddu

nur Íslands

LDUR HÓLM VALSDÓTTIR,
ÓRI ÍSLANDS Í DAG.

föt sem eru númeri of lítil
tt.“
er Svanhildur litblind
us með öllu.“
n er beislitt með appða bláu og jafnvel
og sama dressakki við, auðvitað

veit og því ekki
sakast en fötin
g nýjasta tíska
u á Blöndu-

sig svo venjuverður eigin.“

INGIBJÖRG SÓLRÚN
GÍSLADÓTTIR UTANRÍKISRÁÐHERRA.

KRISTÍN ÓLAFSDÓTTIR,
FRAMKVÆMDASTJÓRI
VESTURPORTS OG ATHAFNAKONA.
„Einfaldlega púkaleg og óspennandi.“
„Ótrúlega mistæk. Fullkomið
dæmi þess að peningar
kaupa ekki stíl.“

„Hún þyrfti að láta klæðskerasauma
á sig föt svo þau fari henni. Auk
þess þarf hún að fara í lagningu
vikulega, hár er höfuðprýði.“
„Ætti að forðast liti eins og
heitan eldinn, væri strax betri í
svörtum, einföldum og klassískum fötum.“
„Hefur ekki enn þá fundið stílinn
og komin á þennan aldur.“
„Sama hversu ullarhempurnar hennar eru dýrar og fínar.
Hún er alltaf dálítið eins og
Yoda í Star Wars.“
„Bíddu, hvar er kvenleikinn? Velur hún fötin blindandi?“

AUÐUR HARALDS
RITHÖFUNDUR.
„Þó svo að fólk vilji ekki fylgja tískunni er allt í lagi að vera snyrtilegur.“
„Gangandi umhverfisslys. Brýtur
svo sannarlega upp íslensku bæjartískuna. Fær þó nokkur prik fyrir
að þora að fara sínar eigin leiðir.“
„Eins og ofhlaðið jólatré, þar sem
bókstaflega öllu ægir saman, allt
frá englahárum upp í músastiga.“

SIGRÍÐUR KLINGENBERG
SPÁKONA.
„Sigríður er svo upptekin af að leika völvu
Vikunnar að hún lætur aldrei sjá sig nema í
svörtum kufli með dramatískum ermum, með
10 síðar hálsfestar, dökkan augnskugga og
litað, svart hár. Fer ekki grímuballið að verða
búið?“
„Fer alveg yfir strikið í öllu. Skærlitaðar
fjaðrir í hári og sjálflýsandi skór ættu að
vera bannaðir samkvæmt stíllögum.“
„Fiskiroðsstígvél, hekluð vesti, risa
krossar, fjaðrahattar og fuglabúr á höfðinu. Þarf nokkuð að segja meira?“

Söngleikur sumarsins

SVAVA JOHANSEN
KAUPMAÐUR.
„Aldrei outstanding smart. Alltaf í sömu stuttu
pilsunum og litlu, þröngu jökkunum. Klæðir sig
ekki í takt við sinn aldur.“
„Er ekki komið nóg af aflituðu hári, þröngum leðurjökkum og támjóum skóm?“
„Ábyrg fyrir hundruðum klóna á götum
Íslands. Allar þessar píur yfir þrítugt
sem unnu í Sautján og halda að toppur
tilverunnar sé að vera með strípur, tan
og tyggjó og í stuttu gallapilsi.“
„Hættu að vera í vestinu.“

Stuðið er á Stóra sviðinu
„Tónlistaratriðin voru skemmtilega hröð og þétt og söngatriði vel
flutt... Þau Vigdís Hrefna Pálsdóttir og Þórir Sæmundsson eru bæði

ASTLJÓSINU.

firnagóðir leikarar og skiluðu sínum hlutverkum með prýði.“

avali. Held hún hafi toppað allt með býflugnaovision.“
ískuna, því flegnara, stæltara og brúnna, því

EB, FBL 7/5
„... sem söngleikur virkar þetta fínt og þetta

lna, fer í hvað sem er. Einn daginn er hún eins
r, næsta í stuttermabol, svo í dragt. Verður karLætur fatabúðirnar og stílistana fara með sig.“
ð brosa og vera sætur og segja að kjóllinn sé frá
ítur út eins og appelsínugult vöðvabúnt á bæti-

er allt mjög svo fagmannlega unnið...“
ÞES, Víðsjá.

a smart. Fatnaðurinn eins og heimasaumaðir
Amen.“
á Júníforminu.“
vanhildur Hólm, Inga Lind og reyndar allar
ð í sama mót á skjánum og gerst ógeðsarlegar með sama hárið, sömu förðunina og
skápinn. Eva María er sú eina sem hefur hald-

„Nokkur ofsalega skemmtileg númer ...
Það er svona sumarfílíngur í þessu,“
KJ, Mannamál
„Þetta er fjörugt verk og var vel

a veðmál í gangi hjá búningadeild RÚV um það í
lata vesalings stúlkuna.“
þorir, er enn að leita að sínum stíl. Eitthvað
hár og förðuninni hjá Sjónvarpinu. It kills any

ERTSA-

eysi í
á eftir
u fljótar að

nsi marga
ur gegng er eflaust
hefur samt
sinn stíl og
af leiðandi
us.“
taf vera
við það
lippuð og
einhvern
likkar það í
pti.“

sungið, leikið og dansað...“
SA, tmm.is
„Yndislegar andstæður.“
MBL 2/5

SIV FRIÐLEIFSDÓTTIR, ÞINGMAÐUR FRAMSÓKNARFLOKKSINS.
„Rauða dragtin er ekki málið!“
„Þyrfti að fara að gera upp við
sig í hvorn stílinn hún ætlar að
stíga. Oftast gersamlega misheppnuð í fatavali en getur átt
sína góðu daga. Synd þar sem
hún gæti hæglega verið ein af
flottari konum landsins.“
„Klæðist eins og afturkreistingur. Alltof skrautleg föt. Kona þarf
ekki skraut til að fríkka sig.“
„Hvað er hægt að segja? Hún
getur valið alveg skelfilega óviðeigandi fatnað og vantar allt
„smartness“.“
„Hún bara nær þessu ekki.“

ir ljósmyndari, Margrét Jónasdóttir, sminka
Valdimar Skúlason Baggalútur, Guðrún

eftir Hallgrím Helgason
með tónlist eftir Þorvald Bjarna Þorvaldsson og fleiri

Lau. 10/5
Fim. 15/5
Fös. 16/5
Lau. 17/5

uppselt
uppselt
uppselt
örfá sæti laus

Fös.
Lau.
Fös.
Lau.

23/5
24/5
30/5
31/5

örfá sæti laus
Miðasala í síma 551 1200
og á leikhusid.is
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tíska

VIKTOR & ROLF Í MÍLANÓ
Ef þú átt leið til tískuborgarinnar Mílanó máttu alls ekki gleyma að heimsækja
verslunina Viktor & Rolf. Það er þó ekki endilega til að fjárfesta í tískufötum
heldur til að berja hönnunina á versluninni augum. Þar er nefnilega allt á
hvolfi í bókstaflegri merkingu.

ferskleiki dagsins í dag

Í stíl við platínukortið
Í vor- og sumartískunni eru svokallaðir lúxuslitir áberandi en undir þá heyra gylltur,
silfraður, platínulitaður og bronslitaður. Ekki
ber þó að klæðast öllum þessum litum í einu
en gyllt taska við svört föt lífgar svo sannarlega upp á heildarmyndina og platínulitaðar
buxur smellpassa náttúrlega við platínukortið frá Vísa. Það er þó hægt að ganga mislangt
í þessari tísku. Þeir allra djörfustu fjárfesta
náttúrlega í gullleðurkápunni frá Burberry en
hún er eitt af flaggskipum fyrirtækisins þessi
misserin. Fyrir þær sem vilja vera með en
kunna ekki við að fara alla leið ættu að fá sér
gulllitaða skó en þeir smellpassa við pastelliti
sumarsins og bronslitaða leggi.
martamaria@365.is

4

1
2

3

1. Hver myndi ekki vera til í að selja úr sér annað nýrað fyrir þessa Burberry-tösku? 2. Gylltir
sandalar toppa sumardressið. Þeir eru úr versluninni Evu, Galleríhúsinu á Laugavegi. 3. Dömulegir skór sem smellpassa við gallabuxur þegar hlýna fer í veðri. Þeir fást í Evu, Galleríhúsinu á
Laugavegi. 4. Þessi gullleðurkápa sló algerlega í gegn þegar hún var kynnt á tískusýningu Burberry. Hún er ein af flaggskipum sumarlínu fyrirtækisins. 5. Gyllt taska setur punktinn yfir iið. Hún fæst í Evu, Galleríhúsinu á Laugavegi. 6. Platínulitaðar buxur eru æðislegar við svarta
skyrtu, eða skvísulegan sumartopp. Þær fást í versluninni Evu, Galleríhúsinu á Laugavegi.

5
6

Barbamömmur nútímans

S

taða konunnar í hjónaböndum og
samböndum hefur verið mikið í umræðunni í kringum mig síðustu misserin. Eftir að hafa varpað fram sömu
spurningunni í nokkrum ólíkum hópum um
hvort konur eigi það til að „fórna“ sér fyrir
fjölskylduna voru svörin keimlík. Flestar
svöruðu á þá leið að eiginmennirnir gerðu
það sem þeir ætluðu sér á meðan þær væru
meira í hlutverki Barbamömmu – sveigjanMarta María Jónasdóttir
legar og til í að breyta sér í allra kvikinda
martamaria@365.is
líki til að heimilislífið færi ekki úr skorðum.
Það var alveg sama hvort þær hefðu dottið
í lukkupottinn með val á eiginmanni eða ekki. Það sem mér fannst
merkilegt er hvað þær voru allar upp til hópa ógurlega ánægðar með
þetta fyrirkomulag (ef geðvonskuköstin eru mínusuð frá þegar veiðitúrarnir teygja sig yfir allt sumarið og vinnuferðirnar eru það margar
að þeir gætu alveg eins búið í öðru landi).
Ég fór að velta þessu fyrir mér eftir að ég varð móðir og komst að
því að ég næ aldrei að gera helminginn af því sem ég ætla mér. Auðvitað eru kröfurnar óraunhæfar en mér er alveg sama. Þegar ég leit í
eigin barm sá ég þetta svart á hvítu, ég set fjölskylduna alltaf í fyrstu
sætin og svo koma mínar persónulegu þarfir svo neðarlega að ég kem
þeim sjaldnast í verk. Þegar maður hættir að hafa tíma til að fara á
hárgreiðslustofuna er gott að vera nokkuð handlagin til að geta bjargað málunum heima hjá sér þegar allt er komið í óefni.
Samt vil ég ekki tala um þetta eins og einhverja svakalega „fórn“,
það eru bara aðrir hlutir sem skipta miklu meira máli. Um daginn
þyrmdi yfir mig þegar eiginmaðurinn sagði mér að vinnuferðin sem
hann væri að fara í yrði töluvert lengri en upphaflega stóð til. Ég
hugsaði með mér hvernig ég ætti að fara að þessu þar sem við skiptumst yfirleitt á að fara með barnið til dagmömmu á morgnana og
erum samstiga í að láta heimilislífið ganga sem áreynslulausast. Það
kom mér þó stórlega á óvart að um leið og hann var stiginn upp í vélina fann ég að þetta yrði ekkert mál, þennan tíma ætlaði ég að nota
í mína eigin þágu og verða „gamla“ ég aftur. Fyrsta kvöldinu eyddi
ég inni á baðherbergi sem var meira í hlutverki heilsulindar meðan
ég skrúbbaði af mér allar gamlar húðfrumur og lá í baðsalti í dágóðan tíma. Næsta kvöld tók ég fram saumavélina og breytti helling af
fötum og þriðja kvöldið umturnaði ég öllu með massífri tiltekt sem
virkar eins og áruskrúbb fyrir sálina. Næstu dagar verða líka stútfullir af skemmtilegum hlutum og þegar eiginmaðurinn kemur loksins heim mun ég örugglega vera endurnærð og eldhress. Þessi tími
mun þar af leiðandi hafa góð áhrif á heimilislífið. Í framhaldinu fór
ég að velta því fyrir mér af hverju maður gerði þessa hluti þá ekki öll
kvöld og alla daga? Svarið er bara að mig langar alltaf miklu meira að
gera eitthvað með mínu fólki en að vera ein innilokuð inni á baði með
gúrkusneiðar í andlitinu. Þegar öllu er á botninn hvolft er maður alls
ekki að fórna neinu. Hver og einn sinnir ótal hlutverkum í lífi sínu. Við
verðum bara að kunna að tvinna ólík hlutverk saman þannig að maður
verði sáttur. Er eitthvað flókið við það?

NÝTT

KATTARAUGU
ÁHRIFARÍKT AUGNARÁÐ

LASH QUEEN
FELINE BLACKS
MASCARA
Djúpir litir, ögrandi lengd. Djörf formúla
með ULTRA BLACK litakornum og bursti
sem greiðir fullkomlega úr augnhárunum.
Árangurinn er gríðarlega grípandi augnaráð.

fyrir Helena Rubinstein
www.helenarubinstein.com

KYNNING Í HYGEU
KRINGLUNNI OG SMÁRALIND
FÖSTUDAG OG LAUGARDAG
Sérfræðingar HR taka vel á móti viðskiptavinum, ráðleggja um notkun snyrtivara og sýna
einfalda og fallega sumarförðun.
Kynntar verða ýmsar spennandi nýjungar:
• FELINE BLACKS – Lash Queen maskarinn sem allar konur verða að eiga.
• FACE SCULPTOR – krem og farði sem hafa einstök yngjandi áhrif.
• LIFE PEARL – augn- og varakrem sem endurbyggir húðina.
• LIP SCULPTOR – nýtt varakrem sem afmáir línur í kringum varir og eykur

endingu varalitarins svo um munar.
*gildir á meðan birgðir endast.

• GOLDEN BEAUTY Defense – ný sólvarnarkrem fyrir andlit og líkama sem

varðveita æsku og fegurð húðarinnar.

Allir sem koma á kynninguna fá mini maskara frá Helena Rubinstein.*

Kringlan
533 4533

Smáralind
554 3960

Taska og glæsilegt burstasett með púðurbursta, varapensli og augnskuggabursta fylgir með þegar keyptar
eru Helena Rubinstein vörur fyrir 6.800 krónur eða
meira meðan á kynningu stendur.* Einnig fleiri gerðir
kaupauka í boði.
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útlit

ANDLITSKREM FRÁ
ORIGINS er krem sem er stút-

smáatriðin skipta öllu máli

HÁROLÍA FRÁ
ORIGINS nærir og bætir

fullt af andoxunarefnum. Það fyrirbyggir vökvatap og sefar rósroða og mýkir húðina. Það er
unnið úr lífrænum nellikum,
lavender og ylang ylang.

og veitir hárinu vítamín
og fyllingu. Þessa olíu er
hægt að nota til þess að
fríska upp á skemmt
og þurrt hár.

Endurnýjaðu líkama og sál heima hjá þér

Breyttu baðherberginu í
ekta heilsulind
Hvern dreymir ekki um að líta
sem best út og vera úthvíldur í
erli hversdagsins? Til eru margar
leiðir til þess en ein þeirra er að
búa til heilsulindarstemningu
í baðherberginu heima hjá sér.
Gott er að framkvæma þessa aðgerð að kvöldi svo maður sofi ofurvel um nóttina. Byrjaðu á að
kveikja á ilmkerti eða reykelsi.
Svo skaltu skrúbba líkamann
upp úr líkamsskrúbbinu úr baðog líkamslínunni frá Pier. Best
er að skrúbba líkamann meðan
húðin er enn þá þurr. Nuddaðu öll
þurru svæðin vel, kálfa, olnboga
og hæla. Svo skaltu skola þig með
volgu vatni. Þegar þú ert búin(n)

að skola af þér skrúbbið skaltu
bera á þig líkamsleir en hann er
sérlega næringargóður fyrir húðina. Því næst skaltu skola hann
af og láta renna í baðkarið. Til
að fullkomna baðferðina er sniðugt að setja baðsalt úr Dauðahafinu út í ásamt nokkrum dropum af Dauðahafsvatni. Það hefur
áhrif á blóðstreymi til húðar og
má nota daglega í baðið. Þegar þú
ert búin(n) að liggja í baðinu í dágóðan tíma skaltu bera á þig Body
Butter og nudda því vel inn í húðina. Eftir þessa meðferð verður
þú eins og bjartasta vorsólin og
munt skína af ferskleika.
martamaria@365.is

1
6
5

4

2
3

1. Dauðahafsvatnið frá Pier má nota á marga vegu. Gott er að setja nokkra
dropa út í baðvatnið. Einnig má setja einn dropa á tannburstann til að fá
hvítari tennur en gæta þarf þess að skyrpa því út um leið og burstun lýkur.
Líka má nudda því á milli tánna til að forðast sveppasýkingar eða setja dropa
út í sjampóið til að næra hárið. Einnig má nota það til að sótthreinsa bólur. 2.
Leirmaski frá Pier er notaður sem fegrunarmeðferð fyrir húðina. Það er best að
bera hann á húðina og láta hann þorna í fimm mínútur áður en hann er skolaður af en hann hreinsar eiturefni úr líkamanum og áferð húðarinnar verður glóandi. 3. Body Scrub er borið á þurra húð og nuddað vel inn í húðina svo virknin
verði sem mest. 4. Baðsalt úr Dauðahafinu er sett út í baðið til að fá fullkomna
slökun. 5. Body Butter frá Pier mýkir húðina að baðferð lokinni. 6. Reykelsi frá
Pier fullkomna stemninguna.

Undraefnið Thermal Plankton
Thermal Plankton myndaðist
fyrir um það bil þremur milljörðum ára og er talið vera
eitt af fyrstu ummerkjum um uppsprettu lífs á
jörðinni. Thermal Plankton er mild örflóra sem
þrífst í fjallalindum sem
eru auðugar af steinefnum. Fyrir fimmtíu
árum, þegar líffræðingar Biotherm fengu
fyrst áhuga á Thermal
Plankton, uppgötvuðu
þeir tengsl milli virkni
efnisins og áhrifa þess
á húðina. Í kjölfarið

bjuggu þeir til fyrstu húðsnyrtilínuna sem innihélt
Thermal Plankton. Núna
hafa líffræðingar Biotherm uppgötvað að
þetta virka innihaldsefni getur örvað náttúrulegar varnir húðarinnar gegn utanaðkomandi áreiti. Það
vinnur til dæmis gegn
öldrun, gefur húðinni aukinn ljóma og
unglegra yfirbragð.
Thermal
Plankton
er í öllum vörum frá
Biotherm, bara í mis-

þú kemst ekki
í gegnum
vikuna …
...nema að láta sorg og sút vetrarins
falla í gleymskunnar dá. Líttu á árstíðaskipti sem stóru kaflaskiptin í lífi
þínu. Eyddu öllu því sem minnir á vonbrigði vetrarins og taktu á móti sumrinu með sól í hjarta.

miklu magni. Hægt er að kaupa
hreint Thermal Plankton til að
bera á húðina.
martamaria@365.is

...nema að missa þig í
sumarfatnaðinum. Nú
er tíminn til að kaupa
sér ópraktísk sumarföt áður en við horfumst í augu við blákaldan veruleikann,
þ.e. rigningu og
súld upp á hvern
einasta dag í
sumar. Haltu í vonina, hamstraðu stutta blómakjóla og
keyptu upp lagerinn af opnum bandaskóm. Í versta falli ertu vel birg þegar
þú loks lætur af því að fara í siglinguna
í Karíbahafinu.
...nema að leyfa smáborgaranum í
hjarta þínu að blómstra nú þegar vorar.
Grillið á pallinn, sólhúsgögnin með tilheyrandi blómamunstri, gúmmísundlaug í garðinn fyrir krakkana og trampólín á veröndina. Hvað
þarf meira?
...nema að taka
hjólið fram úr
geymslunni og
leggja bílnum í viku.
Hver veit nema að þú
eigir fyrir sólarlandaferð í enda mánaðarins.
...nema að njóta þess að vera í sundi
án þess að trylltir, loðnir túristar liggi
klesstir við þig í heita pottinum og tali
tungum sín á milli. Eitt er víst að það
fer hver að verða síðastur.

Epal hf / Skeifan 6 / 568 7733 / epal@epal.is / www.epal.is
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EUROBANDIÐ Í SMÁRALIND
Eurovision-aðdáendur ættu ekki að láta sig vanta í Vetrargarðinn í
Smáralind þar sem Eurobandið verður með sitt síðasta gigg áður en
Friðrik Ómar og Regína fara til Serbíu. Einnig munu þau fagna fyrsta
geisladiski Eurobandsins sem kemur út í dag. Skemmtunin verður frá
kl. 14-16 og það borgar sig eflaust að mæta snemma til að komast að.

í gær og á morgun ...

díana mist
Maí rann loksins upp og aldursbömmerinn fylgdi þétt á hælana. Ég á afmæli í þessum annars yndislega vormánuði og verð þá 32 ára, hef farið
á aldursblús í bráðum sjö ár og ekki
hverfur hann með árunum. Ég verð
að horfast í augu við það að vilja ekki
fullorðnast sama hvað ég reyni. Ákvað
þess vegna að gera eitthvað uppbyggilegt annað heldur en að hanga
á barnum, fara í skemmtistaðasleik
eða vakna uppi í rúmi hjá einhverjum
Skugga-Baldrinum.
FÖSTUDAGURINN 2. MAÍ byrjaði ekki
beint vel. Þegar ég var að fara í vinnuna beið mín rósavínsflaska fyrir framan dyrnar. Flaskan var komin vel til ára
sinna, miðinn gulnaður og sjúskaður.
Sendandi þessa óvænta ó-glaðnings
var ekkert unglamb heldur, nágranninn
á neðri hæðinni, krúttlegur karlmaður á
áttræðisaldrinum. Með flöskunni fylgdi
umslag merkt mér en í því var nafnspjaldið hans síðan 1970 og eitthvað
og spaðakóngur, Mér fannst þetta
mjög óþægilegt og fór öll hjá mér
þegar hann „hljóp“ á eftir mér móður
og másandi út á bílaplan í náttfötunum og spurði mig hvort ég drykki ekki
rósavín, bætti því við að á hans yngri
árum hefði hann aldrei verið kallaður
annað en spaðakóngurinn. Ég fór í
vinnuna skjálfandi og gat ekki þurrkað sjálfan spaðakónginn á neðri hæðinni út úr hausnum á mér. Létti þegar
vinkona mín hringdi og ítrekaði matarboð og leikhúsferð seinna um kvöldið. Ég þyrfti þá ekki að fara heim. Ég
fór til vinkonu minnar og við hlógum að kónginum sem biði mín heima
við dyrnar eflaust enn þá á náttfötunum með grá bringuhárin greidd upp
úr náttskyrtunni. Hentum okkur síðan
vel hressar í leikhúsgírinn og héldum
í Þjóðleikhúsið á Ástin er diskó, lífið
er pönk. Í sjálfu sér ágætisskemmtun en meira að segja mér fannst ég
vera of gömul fyrir þetta.

Þar var Felix Bergsson leikari ásamt
eiginmanni sínum, Baldri Þórhallssyni
stjórnmálafræðingi. Jónsi í Svörtum
fötum gerði sér þar sömuleiðis glaðan
dag með eiginkonu sinni. Við vinkonurnar fórum heim, ákváðum að vera
fullorðnar og sleppa barnum í þetta
skipti en enduðum eins og unglingar í
staðinn, þar sem ég fékk að gista.
LAUGARDAGURINN 3. MAÍ Fór aftur
í ástarbrímann í húsið mitt. Andaði
léttar þegar enginn kóngur á náttfötum var sjáanlegur í stigaganginum,
Brá heldur betur í brún þegar ég opnaði inn til mín og sá þar spaðakóng
sem hafði verið laumað undir hurðina
hjá mér í skjóli nætur. Vonandi á hann
ekki marga spilastokka. Fékk þá stórkostlegu hugmynd að senda honum
umslag með hjartadrottingu og hjartakóngi en ákvað frekar að bíða átekta í
bili. Ég og vinkona mín vorum enn þá
í unglingagírnum eftir gistingu næturinnar og þegar hún sendi mér skilaboð hvort við ættum ekki að skella
okkur á Hlustendaverðlaun FM var ég
fljót að svara því „Geðveikt“. Smurði
á mig brúnkukremi það sem eftir lifði
dags. Vinkonan kom heim til mín og
við tókum þetta alla leið. Máluðum
okkur saman, skiptumst á fötum og
hlustuðum á Mercedes Club. Þetta
verður ekkert verra. Kom mér þó á
óvart að Hlustendverðlaunin voru
bara hressandi. Það fór mikið fyrir Ásgeiri Kolbeins yfirhnakka, sem var
vel smurður og virtist mikið sækja í
það að fara baksviðs. Einhverra hluta
vegna kom hann alltaf út með bjór í
hendi. Vona að hann hafi ekki drukkið alla þessa bjóra einn. Get ímyndað mér að á bak við hnakkann sé enginn drykkjurútur en það er annað mál.
Þarna var líka látúnsbarkinn, hinn eini
sanni Bjarni Ara, ráðsettur með fjölskyldu sinni. Ragnhildur Gísladóttir og kærastinn hennar, Birkir Kristinsson, alsæl og svo voru náttúrlega
allar hljómsveitir og grúppíur Íslands
þarna. Ágústa Guðjóns og hinar markaðsskvísurnar hjá Símanum létu sig ekki heldur vanta. Við vinkonurnar vorum nokk
sáttar og fannst við
bara hafa gott af
því að sjá eitthvað
annað en Bostonklíkuna. Þrátt fyrir fögur
fyrirheit um fullorðinshelgi fékk ég unglingaveikina og naut mín
bara vel.

„Sláttuvél. Svona græja
var á mínu æskuheimili. Ég
geng í barndóm þegar ég
slæ grasið með henni.“

„Reiðhjólið mitt. Halla
mín gaf mér þetta
hjól í afmælisgjöf í
fyrra. Í sumar mun ég
hjóla, spara bensín og
brenna fitu.“

Halldór Gylfason leikari
TOPP
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„Glas. Gaman
að hafa gott
í glasinu á
góðum degi.“

„Gítar. Þessi mun fara
með í veiðiferðir og
grillpartý í sumar og fá
að finna fyrir því.“
„Sólgleraugu.
Kostuðu
1.000 kall
á bensínstöð. Töff.“

„Þróttaraúlpan mín. Atli
Eðvaldsson gaf mér þessa
úlpu í jólagjöf. Hann hafði
ekki not fyrir hana sjálfur
eftir að hann var rekinn
frá félaginu en það getur
verið stundum lúmskt kalt
í stúkunni.“

SENDINGIN KOMIN
takmarkað magn
„Garðslanga.
Ég geri ráð
fyrir þurru og
heitu sumri.“

Unglingadeildir fyrir 11-15 ára
Grunnnám / Miðnám / Framhaldsnám
Einsöngsnám / Söngkennaranám
Inntökupróf fara fram í maímánuði
Upplýsingar: 552 7366 / songskolinn.is

Rauðarárstígur 14
Sími 551 5477

„Alveg ágætis grill sem ég keypti úti
á bensínstöð. Hreinsa það á næstu
dögum því það verður mikið notað
í sumar.“

„Sundskýla. Eitt það
besta við Ísland eru
sundlaugarnar.“

„Flugubox. Þessar elskur eiga
eftir að blotna
í sumar. Það er
á hreinu.“

...er einn fremsti tónlistarskóli landsins
og býður upp á alhliða tónlistarnám
með söngröddina sem aðalhljóðfæri
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[ ALLAR SMÁAUGLÝSINGAR VIKUNNAR Á visir.is ]

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN
ER OPINN ALLA DAGA KL.

8–17

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 512
smaar@frettabladid.is / visir.is

5000

AFGREIÐSLAN ER OPIN:
VIRKA DAGA

8–17

BÍLAR &
FARARTÆKI
Mega bull verð !!!!

Toyota Avensis L/B SOL árg 98 1.6
vél ekinn 198 þ km, 16“ álfelgur ný
tímareim krókur verð 590.000- tilboð
299.000- upplí síma 863-0149

SUZUKI INTRUDER VZR 1800, árg
8/2007, ek 1.þ km, 5 gíra, 125 Hestöfl,
Sem nýtt, Verð 1.790.þ TILBOÐ 1.590.
þ Nánari uppl á www.arnarbilar.is rn:
110725 S: 567 2700.

LINCOLN NAVIGATOR 4WD ULTIMATE
ELITE BENSÍN knúinn. Skráður 6 manna.
Sjálfskiptur 5408cc slagrými. 5 dyra.
300 hestöfl. Ek. 95 þús km Hlaðinn
aukabúnaði í þessum bíl er allt sem
hugurinn girnist. verð áður 5.490 þús
verð nú 4.490 þús uppls 580 8900
www.bilalind.is

Bílalind
Vagnhöfði 9, 110 Reykjavík
Sími: 580 8900
www.bilalind.is

Nýjir og nýlegir bílar frá öllum helstu
framleiðendum allt að 30% lægra
verð. T.d. 2007/2008 Dodge Grand
Caravan frá 2050þús, Dodge Caliber frá
1790þús, Ford Mustang frá 2400þús,
Toyota Camry frá 2650þús, Volvo
S60 frá 2950þús, Audi A4 Turbo frá
3250þús, Dodge Charger frá 2390þús,
Benz C230 frá 3700þús. Sími 5522000.
www.islandus.com

2 milljónir +

MMC Lancer ‘98, ek. 130þ. sk.’08, 4wd
áfelgur, ssk. Tilboð óskast. S. 616 2597.

NEIII VÁÁÁ !!!!

MMC LANCER COMFORT árg 9/2004,
ek 72.þ km, 5 Gíra, 1.6L, Þokuljós,
Verð 1.260.þ TILBOÐ 990.þ stgr Nánari
uppl á www.arnarbilar.is rn: 111146 S:
567 2700.

Nissan Almera ‘98 ek. 130 þ. Tilboð
óskast. Uppl. í s. 616 2597.

Skiptu í HYBRID og sparaðu hundruði þúsunda í eldsneyti. 40% minna
eldsneyti, meiri kraftur og lægra verð.
Hybrid er framtíðin sem leysir af hendi
eyðslufreka og mengandi benzín og
dísel bíla. Pantaðu HYBRID reynsluakstur Reykjavík eða Akureyri í síma
5522000. Kynntu þér úrval HYBRID
jeppa og fólksbíla frá Toyota, Ford,
Chevrolet og öðrum helstu framleiðendum á www.islandus.com
Jeep Grand Cherokee Laredo 3,7 Model
2006, ekinn 54 þkm. Ásett verð kr.
3.190.000,- Nú kr. 2.490.000,- www.
interport.is

Mercedes Benz E500 2003, V8, ek 98þ.
km. 18“AMG felgur, navi, hiti/minni/
rafm. í sætum, glertoppur, hlaðinn
aukabúnaði. Nýskoðaður. Áhv. 2,3M.
Verð 3,9M. Skoða skipti. S. 669 4477

Bílar óskast

Óska eftir 14 farþ. Econoline árg. ‘99’05 helst bensín. Uppl. í s. 566 8200
& 893 1282.

Vantar subaru Legacy ‘96-’99 í slæmu
ástandi. Ryðgaður eða ónýtt kram. S.
895 8134.

Hyundai Santa Fe II árg 2007 Ek 19þús
sjálfsk bensín Lux + Mjög vel útbúinn
bíll Nánari uppl í síma 892-1419
VW Transporter pick-up árgerð 2002
diesel, TDI, ekinn 130 þús., nýleg
tímareim, sk.’09, 100% lánað. Verð kr.
1.290.000,- m.vsk. S. 821 6292.

Polaris sportman 500, ‘04 til sölu eða í
skiptum fyrir sjálfskiptan bíl. Ásett verð
600 þús. Skipti á bíl í sama verðflokki.
S. 692 7078.
Nissan Primera árg. ‘98 ek. 175 þ. km.
sk. ‘09. CD, ný kúpling. Toppbíll. V. 250
þ. S. 697 6556.

Jeppar

1-2 milljónir
MMC Outlander

Árg. 11/’07 diesel 2000 ek. 5500 km.
Bsk., 6 gíra, eyðsla ca. 7 l. Verð 3800þ.
nýr 4190 þ. S. 590 5197 & 661 2609 &
586 2209.
Dodge Grand Caravan SE árg. ‘01, ek.
106 þús. Í mjög góðu standi. Góður stgr.
afstláttur. Uppl. í s. 893 4363.

Bílar til sölu

Lækkað verð!

Toyota 4Runner árg. ‘92 ekinn 148 þús
á boddy en ca. 90 þús á vél, skoðaður
‘09 fæst á 150 þús. s: 849-0565

BMW 318I árgerð 2003 í toppstandi!
Farið í allar skoðanir hjá umboði og
með glænýja bremsudiska og klossa.
Keyrður 83 þús km. Áhv. 1,59 með mjög
hagstæðu láni. Verð 2.0 Upplýsingar í
síma 8484765

Engin útborgun - 100%
yfirtaka!

Til sölu Volvo Cross Country, árg.
9/2003, ek. 110 þ.km, stór aukahlutapakki + nelgd vetrardekk. Ásett verð
3.150.000 kr, LÆKKAÐ VERÐ 2.490.000
kr. Uppl. í s. 894 0135.

Musso ‘99 2.9 d. 5 gíra. Ek. 130 þús.
Uppl í s. 843 5851.

Skiptu í HYBRID og sparaðu hundruði þúsunda í eldsneyti. 40% minna
eldsneyti, meiri kraftur og lægra verð.
Hybrid er framtíðin sem leysir af hendi
eyðslufreka og mengandi benzín og
dísel bíla. Pantaðu HYBRID reynsluakstur Reykjavík eða Akureyri í síma
5522000. Kynntu þér úrval HYBRID
jeppa og fólksbíla frá Toyota, Ford,
Chevrolet og öðrum helstu framleiðendum á www.islandus.com

Óska eftir einnota bíl. Má kosta frá 10100 þ. Uppl. í s. 699 5551.

Ford Escape XLT 3,0 Model 2008, ekinn
23 þkm. Ásett verð kr. 3.490.000,- Nú
kr. 3.250.000,- www.interport.is

Breiðan ehf
Sími: 821 6292

Ford Explorer Ltd árg. ‘96 sk. ‘09, leðursæti, rafmagn, sóllúga. Góður bíll. Verðt.
Uppl. í s. 695 0555 & 464 2180.

0-250 þús.

Kia Cerato. árg. ‘05 Ekin 57 þús.Sjálsk.
Yfirtaka á láni. 1,035,000.afborg. ca 15
þús. pr mán. Uppl. í síma 8961713.

Ford Transit 220D Connect árgerð 2005,
diesel, ekinn 42 þús., háþekja, sk.’09,
100% lánað, verð kr. 1.550.000. S.
821 6292.

Bílaport / Interport ehf
Malarhöfða 2, 110 Reykjavík
Sími: 569 3300 / 897 1928
www.interport.is

Nissan Pathfinder LE árg. ‘01 ek. 178
þús. verð 1.100 þús. Ákv. 700 þús.
Góður bíll á nýlegum gormum og loftpúðum að aftan. Útbúinn með hleðslu
fyrir fellihýsi. Einnig 22 ft. fellihýsi með
öllu til sölu á 700 þús. Harðar hliðar
allan hringinn. Uppl. í s. 663 0769.

Toyota Corolla s/d árg 1998 ekinn 160
þ km 5 gíra 1.6 vél verð 490.000- Tilboð
299.000- upplí síma 863-0149

Arnarbílar ehf
Gylfaflöt 5, 112 Reykjavík
Sími: 567 2700
www.arnarbilar.is

Merc. Benz C 200 K Elegance Model
2006, ekinn 21 þkm. Ásett verð kr.
3.190.000,- Nú kr. 2.890.000,- www.
interport.is

MMC Lancer árg. ‘97 ek. 134 þ. ssk.,
nýskr. ‘09. Lítur vel út að utan og innan.
Gott ástand. V. 220 þ. S. 864 7498.

VW Caravelle, 10 manna, hópferðaskoðaður ‘09, keyrður 250 þús. km.
Verð 800 þús. S. 858 5868.

Ferða og húsbíll til sölu. 9 manna Sedra
‘81 bifreiðagjaldalaus. Sk. ‘09. Ásett v.
1500 þ. Eða tilboð. Bílpróf eldra en ‘90
dugar. S. 699 4329.

Mazda 3, árg. 06 Flottur dekurbíll,
ek 15000, lán 350þ, verð 1950þ,
S:8982620.

Honda CBR 1100 XX 05 e 20 þús
nýleg dekk, nýsmurt, V 1,1 mill 0 áhv.
S:899-1994

Nýjir og nýlegir bílar frá öllum helstu
framleiðendum allt að 30% lægra
verð. T.d. 2007/2008 Ford Explorer frá
2790þús, Dodge Durango frá 2790þús,
Jeep Grand Cherokee frá 2590þús,
Toyota Highlander frá 3100þús,
Landrover LR3 Discovery frá 5690þús,
Benz ML350 frá 5350þús, Audi Q7 frá
5750þús, VW Touareg frá 4750þús. Sími
5522000. www.islandus.com

VW Transporter Kasten, árg. 2007,
ek.28þús.km, Beinsk. Verð 2390þús.kr,
áhv.1600þús.kr.

100 bílar ehf
Funahöfða 1, 110 Reykjavík
Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.30 og
laugardaga 12-16
www.100bilar.is

270.000 - í afslátt!!!

FORD E450 CUTAWAY WINNEBAGO
ITASCA SPIRIT. Árgerð 2004 30Fet hliðar
fara út á 2 stöðum Einn með gjörsamlega öllu ek 18 þ Mílur Verð 10.5 Millj
857 2696

Subaru Impreza W/G árg 2000 ekinn
139 þ. km, sjálfskiptur, spoiler, góð
dekk. Verð 670.000- Tilboð 399.000.
Möguleiki á 100% visa/euro lániUppl. í
síma 863 0149.

Hobby 540 ufe Excelsior

Nýtt og ónotað verð 2.400. uppl. s.
841 8311.

Suzuki swift skráður 11.05. ek. 18.000
km. 1500cc. bsk. verð 1.490.000. gott
lán getur fylgt. uppl. í síma 856 0553.

Bens og Cherokee Til sölu Mercedes
Bens C240 Avantgarde nýskr. 2006
ekinn 8900km verð 3.800þ. einnig
Jeep Grand Cherokee Limited árg. 2000
ekinn 169.700km verð 1.270þ. upplýsingar í síma 8935548.
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Hjólhýsi

Nýr Toyota LandCruiser 200 - 5 mkr.
afsláttur! V8, 381 Hö, leður/hiti/rafmagn/minni í sætum, topplúga, bakkmyndavél,dráttarb, navi, 14 hátalarar
o.m.fl. Ca. 5m. ódýrari en bensínbíllinn
frá umboði en með 100 Hö kraftmeiri
og eyðslugrennri vél, betra hljómkerfi
og 6 þrepa ssk. í stað 5 þrepa. Víðtæk
ábyrgð fylgir. Verð 8,9M. Skoða skipti.
S. 820 1050.

Hjólbarðar

Dethleffs 4x4 Húsbíll

Fiat Ducato 4x4 hlaðinn búnaði
04/2005 ek. 29.000 km. verð 7.800
uppl. s. 841 8311.

Mótorhjól
Hreingerningar ehf. S: 868 5599

Garðyrkja
Trjáklippingar

Trjáklippingar, garðaúðun, plöntuskipulagning garða. Eiríkur Sæland garðyrkjumaður s. 848 1723.

Silverado Duramax 6.6 L
Diesel

Árg 2004, úrvals bíll, öll hugsanleg
þægindi, lítur út sem nýr. Hentugur
fyrir pallhýsi. Bein sala eða skipti á nýl.
beinsk. dísiljeppa, Pajero, Land Cruiser,
Landróver eða Terracan. S. 894 5056
og 897 3015.

Fornbílar

Heilsársdekk með kvartskornum.
Mun betra grip enn hefðbundin dekk.
Umhverfisvæn og hljóðlát. Aukið
öryggi í hálku og bleytu. Styttri hemlunarvegalengd. Meira öryggi í beyjum.
Amerísk gæðadekk. Söluaðilar; Efnir
ehf, Vesturhraun 3, Garðabær S. 555
1122 - Nýbarði Lyngási 8 - Garðabæ S.
565 8600.

Ítalsk hannaðar vespur

50cc með fjarstarti og þjófavörn, ABS
bremsukerfi, breið dekk, 4 litir. Álgólf,
fjórgengis. Verð 198 þ. með hjálmi,
götuskráningu og boxi að aftan.
Tökum að okkur viðgerðir á flestum
gerðum af vespum og mótorhjólum.
Eigum 80cc kitt í flestar gerðir af vespum og skellinöðrum 4 gengis.

4 stk. 235/75 15“ á 20 þ. 4 stk 155R13 á
felgum á 10þ. 2 stk. 175/65 14“ á 3þ. 2
stk. 175/70 13“ á 3 þ. 2 stk. 155/70 13“
á 3 þ. ofl. S. 896 8568.

Mótor og sport ehf
Síðumúla 34, 108 Reykjavík
Sími: 567 1040
www.motorogsport.is

Árgerð 2008 pallhýsin eru komin. 4
stærðir, mesta úrvalið, besta verðið. Til
sýnis á Oddagötu 8 s. 663 4646.

Fellihýsi

Nýjir og nýlegir bílar frá öllum helstu
framleiðendum allt að 30% lægra verð.
T.d. 2007/2008. Ford CREW F150 frá
2450þús, Ford F350 DIESEL frá 3390þús,
Dodge RAM 1500 frá 2300þús, Dodge
RAM DIESEL frá 3290þús, Toyota Tacoma
frá 2990þús, Toyota Tundra frá 3090þús.
Sími 5522000. www.islandus.com

Kawasaki KXF 450 árg. ‘07. Ek. 20
tíma. Hjólið lítur út eins og nýtt. Verð
620 þús. Engin skipti. Uppl. í síma
898 2130.

Coleman Fleedwood árg. ‘01 9 fet vel
með farið. Íssk, 2 gaskútar, grjótgrindur,
220 v, sandskeifur, rafdrifin vatnsdæla,
sólarsell og WC. S. 893 4625 er á
Selfossi.
Til sölu 9 feta Rockwood Runner 1640
fellihýsi árg. ‘00. Ferðaklósett, íssk.
helluborð, dvd, einnig getur fylgt fallegt
tréborð og 4 stólar (nýtt), gas hitari og
ýmsir smáhlutir, einnig fortjald. Fæst
með yfirtöku á láni sem er 690 þ.
afborgun á mánuði er ca. 25-27 þ. Uppl.
í s. 659 3204 Guðrún.

Bátar
Skel 80 með tækjum og björgunarbát
til sölu. Verð 1350 þ. Uppl. í s. 661 6156
& 555 6002.

Vinnuvélar

Vörubílar

Haib-288 e8-hi pro árg. ‘05 Uppl í s.
693 3222.

Húsbílar

Lyftarar
Til sölu RENLI 500cc,4x4 buggy. H
og L drif, driflæsing framan, 4 punkta
belti, möguleiki á götuskráningu, 500cc
motor. Verð frá 869.000kr. Nýir bílar.
2008 árg. Hja krissa s. 893 5777.

Klippi tré og runna og felli tré.
Fljót og góð þjónusta. Látið fagmann vinna verkin.
Jóhannes garðyrkjumeistari s.
846 8643.

Hellulagnir, Garðyrkja.

Eigum mikið úrval af varahlutum í
flestar gerðir Toyota bifreiða. Kaupum
Toyota bíla. Opið virka daga frá kl.
9.00 - 18.00. Grænumýri 3 Mosfellsbæ
www.bilapartar.is

Málarar

Bílhlutir, Kaplahrauni 14,
S. 555 4940.

Sérhæfum okkur í Volkswagen, Skoda
og Daihatsu. Eigum einnig varahluti
í fleiri tegundir bíla. Kaupum bíla til
niðurrifs.

ÞJÓNUSTA
Barnagæsla
Óskum eftir duglegum og helst vönum
stelpum 12-14 ára til að gæta barna í
sveit á austurlandi. Áhugasamar hafa
samband við Jóu í s. 476 0007.

Tek að mér þrif í heimahúsum, er vandvirk og reglusöm. S. 849 9887.

Til sölu Bakkó aftaná þrítengi á traktor
tilboð óskast. uppl í sima 820 0866.

Trjáklippingar - garðyrkja.

Getum bætt við okkur verkefnum. Hellulagnir, grjóthleðslur,
sólpallar, girðingar, trjáklippingar og umhirða á lóðum. Fljót og
góð þjónusta.
Jóhannes
Skrúðgarðyrkjumeistari. Sími
896 5624.

Bílapartar ehf
S. 587 7659.

Ræstingar
Gullfallegt Suzuki Hyabusa ‘04. Ek. 15
þ.km. V. 1090 þ. Eins og nýtt. Uppl. í s.
899 5424 & 693 9910.

Til sölu Man 12240 árg (nóv) 2005.
Upplýsingar í síma 892 8888.

Smágröfuleiga, hellulagnir, drenlagnir
og öll almenn lóðavinna Vönduð og
góð vinnubrögð Erum með vörubíl með
krana SS Hellulagnir 691 8907.

Varahlutir í VW Golf, Polo og Yaris,
Renault og Kangoo. Viðgerðir. Gírkassar
í VW. Kaupi bíla. Uppl. í s. 554 1610 &
892 7852.

Travel Lite á Íslandi

Betra en nýtt!! Yamaha XT 660 R ekið
1700 km. Verð tilboð. Skoða öll skipti.
S. 869 5060.

Garðeigendur ATH!

Klippum tré og runna. Fellum einnig
tré og fjarlægjum. Vanir menn. S. 821
3182.

Varahlutir

Ford Galaxy 500 1959 til sölu á kr. 1.100
þús. Yfir 100 þús. kr. í nýjum varahlutum. Skoða skipti. Uppl. í s. 869 3869.

Pallbílar

Ert þú að byggja?

Tökum að okkur alla vinnu við grunna
og lóðir. Þekking og þjónusta í sérflokki.
Hausverk ehf. S. 899 0957.

1988 - 2008

Nú er rétti tíminn að klippa trén og
panta slátt og aðra þjónustu fyrir sumarið, við bjóðum upp á allt. Við leggjum áherslu á vandaða vinnu og góða
yfirsýn enda hefur okkur haldist vel
á viðskiptavinum okkar ár frá ári í 20
ár. Ef þú vilt trausta og áreiðanlega
þjónustu ertu á réttum stað. Bjóðum
nýja viðskiptavini velkomna, húsfélög,
einstaklinga sem og fyrtæki. Garðar
Best ehf. Sími 698 9334.

Nú er rétti tíminn til að gera garðinn
klárann fyrir sumarið. Tökum að okkur
allt sem þarf að gera fyrir garðinn þinn.
Traust og falleg þjónusta. Sláttumenn
garðaþjónusta. S. 846 0864.

Hreingerningar
Ertu að flytja? Og búin á því? Láttu mig
um þrifin. Föst verðtilb. Flutningsþrif
Bergþóru, s. 699 3301.
Flutningsþrif og regluleg þrif í fyrirtækjum. Ástu-Svæði . S. 848 7367.

Vy-þrif ehf.

Þrif á sameignum. Almenn þrif.
Hreinsum Náttúrustein. S. 512 4010
vythrif@internet.is
Tek að mér öll venjuleg heimilisþrif. Er
vandvirk. Uppl. í s. 845 6249.
Málarar geta bætt við sig verkefnum
fyrir sumarið. Gerum föst verðtilboð.
Uppl. í síma 696 4661. Gísli.

Fiat L37 húsbíll til sölu árg. ‘07. Verð
5.370 þús. Uppl. í S. 867 6252.

Getum bætt við okkur verkefnum úti og
inni. Tilboð eða tímavinna. Málið ehf.
S. 896 5758.

M.Benz Sprinter Húsbíll

LMC Liberty 7105 Finish Sjálskiptur/ Nýr
bíll. Verð 11.700 þ. Uppl. s 841 8311.

Til sölu BAKUS 400cc,5 gíra buggy. 4
punkta belti,sjálfvirk kúplung, möguleiki á götuskráningu, 400cc Yamaha
JC mótor. Verð frá 669.000kr. Nýir bílar.
2008 árg. Hja krissa s. 893 5777.
Óska eftir hippa upp að 480 þús. Uppl.
í s. 866 7723.

Búslóðaflutningar
Tökum að okkur alla búslóðaflutninga
og aðra flutninga. Góð þjónusta. Erum
með besta verðið. Uppl. í síma 899
2536 & 659 4403.
555 1111 www.sendibilastod.is Allir
almennir flutningar. Toppþjónusta í 40
ár. Símsvari kvöld og helgar.

TIL SÖLU

Verð 20,406 með vsk
Mikið úrval verkfæra
Sími 511 2055
Vesturvör 7 - Kópavogi
Opið frá 8 - 18
laugardaga frá 10 - 16
Verkfærataska 109 stk logey@logey.is
www.logey.is

Húsaviðhald
Magnhús ehf

Alhliða viðhald fasteigna, innan og utan.
S. 847 6391 & 891 9890.

Pípulagnir

Getum bætt við okkur verkefnum í
pípulögnum. Upplýsingar í síma 663
5315.

Trésmíði

Tek að mér allt almennt viðhald húsa,
trésmíði og m.fl. S. 662 6092.
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Tökum að okkur alhliða smíðavinnu
svo sem nýbyggingar, breytingar og
viðgerðir á eldri húsum og viðhald fyrir
einstaklinga og húsfélög. Vönduð vinna
ER-verk ehf s. 899 9296.

Rafvirkjun

Sjónvarp
Sjónvarps/videoviðgerðir. Afsl. til elli/
öryrkja. Sækjum. Litsýn - Síðumúli 35.
- S. 552 7095.

Tölvur

HEILSA

HEIMILIÐ

Heilsuvörur

Húsgögn

Til sölu ný IMac bortölva með office
pakka. Uppl. í s. 896 3895.

Vélar og verkfæri

Vélar og verkfæri

Gerið verðsamanburð!

RafList
Löggildir rafverktakar
Getum bætt vid okkur allri
almennri raflagnavinnu, nýlagnir, vidhaldsvinna,
og fagleg ráðgjöf.
Uppl. í s. 823 8860 & 696 0502.
www.raflist.is

Robot ryksugur fyrir öll gólf með fjarstýringu, eru komnar aftur. Nú á kr.
23.500.

Til sölu vélar og tæki til skeifu
og skaflaframleiðslu ásamt
efnis og skeifulager. Tilboð
óskast.
Upplýsingar í s. 893 5860 eftir
kl. 18.

Mótor og sport ehf
Síðumúla 34, 108 Reykjavík
Sími: 567 1040
www.motorogsport.is

Borðstofuborð ásamt sex bólstruðum
stólum til sölu, gegnheil eik, mjög vel
með farið. Einnig ónotuð buxnapressa.
Uppl. í s. 869-7965.
Til sölu hvítt borðstofuborð 1,50x97
stækkun 45 cm og 8 hvítir stólar. Verð
20þ. S. 555 4181 e. kl. 18.
5-7 kíló á 9 dögum með Aloe Vera, nánari uppl. í síma 6978928 Sigríður

Til bygginga
Mótaborð (dokar) 1.675 kr/m, mótabitar 1.185 kr/m, alheflað timbur 23x147
og 48x98 á 208 og 289 kr/m, allt verð
með vsk.Kíktu á ulfurinn.is eða s. 8407273, Halldór.

Viðgerðir

Verslun

Húsaviðhald!

Þak- og utanhússklæðningar og allt
húsaviðhald. Ragnar V. Sigurðsson ehf.
S. 892 8647.

Stubbastandar

Tölvuþjónusta

Spádómar
Smávélaviðgerðir:
Garðsláttuvélar,
sláttuorf, sláttutraktorar, garðlýsing,
jarðvegsþjöppur, dælur, kerrusmíði,
Gokart þjónusta, keðjusagir, hekkklippur, rafstöðvar. Vélverk JS S. 554 0661.
www.velaverkjs.is

Púðar , Snyrtiborð , Blásarar , Ódýr Búr .
Nýjar vörur www.liba.is

Árangur með Herbalife í 28 ár. Pantaðu
frían prufupakka. Edda Borg S. 8964662 www.lifsstill.is

Hundagalleríið auglýsir
Smáhundar til sölu. Kíktu á
heimsíðu okkar: www.dalsmynni.is
Sími 566 8417 og www.dalsmynni.is

Ég er á LR-heilsukúrnu

Orka, vellíðan og kílóin fjúka. Vertu
með!!!!! Uppl. Kristína 869 2024 & 894
0045. www.dietkur.is

Til sölu 2 stk. amerísk rúm, 100 x 200
sm. Aðeins kr. 15.000 stk. Sími 565
1934 og 693 0204.

Kem á staðinn. 11 ára reynsla. Microsoft
vottun. Miðnet ehf. Ríkharður s. 615
2000.

Aloe Vera Heilsunnar vegna Betri lífstíll
- meiri orka. Magnús og Hlíf sjálfstæðir
dreifingaraðilar 822 8244 www.flp1.is

Botnlaus orka betri líðan! Herbalife
Shapework. Heilsuráðgjöf og eftirfylgni.
Kaupauki fylgir. Halldóra Bjarna hjúkrunarfræðingur. www.halldorabjarna.is
S. 861 4019 & 868 4876.

Viltu losna við sóðaskapinn? Utanhúss
öskubakkar, ýmsar gerðir í boði, bæði
standar og á vegg. Standur ehf. Sími
842 2535. stubbastandur@gmail.com

Tölvur

Dýrahald

Á ýmsar stærðir af ísskápum á 8 og 10þ.
Fristiskápur á 10þ. Eldavél á 5þ. Þurrkari
á 10þ. 28“ TV á 10þ. Ný rafmagnshjól á
30 og 50þ. Ný alvöru markísa. Þvottavél
á 10þ. Uppþvottavél á 10 þ. Bílahátalarar
á 5 þ. Skrifborð á 3 þ. Bókahilla á 2 þ.
Sófi á 5þ. S. 896 8568.

Fæðubótarefni
Viltu léttast? Eða þyngjast? Prófaðu
Herbalife! Ólöf 861 5356, osa@ismennt.
is

Hreinræktaðir íslenskir hvolpar. 1 rakki
og 1 tík. Geðgóðir og litfagrir gleðigjafar.
Elva S. 564 4485.

Nudd

Hljóðfæri

Whole body massage Telepone 841
8529.

Trésmíði

Siberian Husky hvolpar
til sölu

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

Seljum og leggjum parket

Tökum að okkur lagningu, slípun, lökkun ofl. á parketi, eigum margar tegundir
af gegnheilu parketi til sölu. Hröð og
góð þjónusta. S. 659 7596

Einkatímar. Erla í s. 587 4517.

Englaljós til þín S. 908
5050 & 863 1987.

Námskeið
Er með miða á Anthony Robbins,
Wealth Mastery til sölu. Námskeiðið
verður haldið í London 22-25 maí 08.
Nánari uppl. í síma 862 4747.

Miðla til þín, því sem
þeir sem farnir eru segja
mér um framtíð þína.

KEYPT
& SELT
Til sölu
Iphone til sölu. Uppl. í s. 692 9877.

Frábærar fermingargjafir!

Skartgripanámskeið

Þjóðlagagítar pakki frá kr. 9.900.
Rafmagns Gítarpakki frá kr. 19.900.
Bassag. pakki frá 29.900 kr. Trommusett
frá kr. 39.900. Gítarinn Stórhöfða 27. S.
552 2125 www.gitarinn.is

Vinnum með silfur og íslenska steina.
Síðustu námskeiðin í vor. Uppl. í s. 823
1479 Vífill.

Harmonikkur nýjar og notaðar. Mikið
úrval. EG tónar, Rvk. s. 824 7610 & Ak.
s. 660 1648.

Alspá
445 5000 & 823 8280

Miðlun, draumar, ráðgjöf, heilun, fyrirbænir NLP. Símaspá, einkat. og m., fl.
Vísa Euro Masters. Opið 12-24. www.
spamidlun.com
Spásíminn 908 5666. Stjörnuspá. Tarot.
Ársspá. Draumráðningar, ást og peningar. Andleg hjálp. Trúnaður.

Boxer hvolpar til sölu, afhendast ættbókfærðir frá Íshundum og heilsufarsskoðaðir. Uppl. í s. 456 1510 & 847
0606 & 869 7612. skessa126@simnet.
is myndir inná boxer.bloggar.is Erum
í Rvk.

LAGERSALA

Lára spámiðill
Er spennandi tími framundan?
Hvað viltu vita um framtíðina?
Andleg leiðsögn, fyrirbænir,
trúnaður. Er við alla virka daga
frá kl. 09-01 & helgar frá kl.
12-03.
Visa/Euro.

Þessir gullfallegu rakkar eru til sölu.
Afhendast læknisskoðaðir og með ættbók frá HRFÍ. Nánari uppl. í s. 557 7241
www.icelandichusky.com

ÞJÓNUSTA

9. maí 2008 FÖSTUDAGUR

8

SMÁAUGLÝSINGAR
Solid Gold
Hunda-og kattamatur.

Ferðaþjónusta

1,8 kg. 1.4506,8 kg. 3.39014,8 kg. 5.980Ný sending, óbreytt verð.
Dýrabær Smáralind og
Hlíðasmára 9, Kóp. www.
dyrabaer.is

Íbúðir til leigu

Skrifstofa Leiguliða auglýsa lausar nýjar og notaðar íbúðir til leigu í
Reykjavík, Selfoss, Þorlákshöfn, Akranes,
Hafnarfirði. www.leigulidar.is eða 5173440.
Góð 103 fm, 3 herb. íbúð í Hlíðarhjalla í
Kóp. Getur leigst með þvottav. þurrkara
og íssk. V. 140 þ. á mán. s. 691 6676.

Chihuahua hvolpar til sölu. Upplýsingar
gefur Björk í síma 895 6035 eða á dyraland.is/dyr/66395/
Dverg schnauzer hvolpar til sölu með
HRFÍ ættbók. Uppl. í s. 897 6229.
Am.Cocker Spaniel hvolpar til sölu með
ættbók frá HRFÍ. Tegundin er blíð og
henta vel sem fjölskylduhundar. Nánari
uppl. á www.draumora.com eða í s.696
4488.
3 kassavanir kettlingar fást gefins í hafnarfirði. S. 697 4926.

Hestamennska

Sjóstangveiði - Andrea

Hvalaskoðun, Skemmtisiglingar. Tilvalið
fyrir fyrirtæki og starfsmannahópa.
Símar 562 2300, 892 8433. Nánari
upplýsingar www.hvalalif.is / hvalalif@
hvalalif.is

Fyrir veiðimenn
Búðadalsá

Vegna forfalla eru laus holl 27-30 júní,
2 stangir og 4-7 júlí, 2 stangir. Uppl. í
s. 893 7249

HÚSNÆÐI
Leðurjakkar kr. 29,950 svartir og brúnir.
Leðurbuxur kr. 23.500 og kr. 23.950
svartar og brúnar.
Tito.is - Súðarvogi 8 - Gsm 861-7388

Rooms for long term rent in Reykjavik
and Hafnafjordur. Free use of kitchen,
bathroom, washer, dryer, staterlight TV
and internet. Call 824 4532.

Húsnæði í boði

6 herb. 150m2 íbúð á svæði 105,
nýuppgerð til leigu f. 220 þ. á mán. Öll
húsg. innif. ef óskað er eftir, þvottav. +
þurrkari í íbúð ásamt öllum eldhúst.
Íbúðin er laus strax - samið um afslátt af
leigu f.maí - Uppl. í s. 696 7891.

Bar / skemmtistaður

Atvinnuhúsnæði
Snyrtileg skirfstofuherb. til leigu við
Ármúlann. Uppl. í s. 899 3760.

Geymsluhúsnæði
Til leigu sér geymslubil 7, 10 og 17 m2.
Einnig bretti. Búslóðir, fyrirtæki, iðnaðarmenn. Upphitað og vaktað. S. 564
6500. www.geymslaeitt.is
Búslóðageymsla Olivers geymir búslóðir
innsiglaðar í plasti á brettum. Starfað í
20 ár. Geymt í vöktuðu og upphituðu
húsnæði. S. 567 4046 & 892 2074.
Sækjum og sendum búslóðirnar. www.
buslodageymsla.iceware.net

Tabascos
Nýr mexikanskur veitingastaður.
Starfsfólk óskast í eftirfarandi stöður: starfsfólk í sal.
Vaktavinna. Góð laun í boði
fyrir rétta fólkið.
Uppl. í síma 842 2800 eða á
www.tabascos.is

Fiskbúðin Hófgerði 30
Kópavogi
Starfsmaður óskast í afgreiðslu
og framsetnigu búðar. Góð laun
í boði.
Upplýsingar á staðnum eða í
síma 847 3242.

3 herb. íbúð til leigu á svæði 105 Rvk.
svör sendist FBL merkt. „99“ á smaar@
frett.is
2 herb. íbúð m/húsgögnum og húsbúnaði til leigu í 108. Laus strax S.
862 6672.

óskar eftir dyravörðum í vaktavinnu.
Áhugasamir hafi samband í síma 697
8333 & 848 4924.

ATVINNA

Fjarðargrjót ehf.

Stöndugt fyrirtæki óskar eftir 3-4 herb.
íbúð á leigu f. starfsmann helst í Kóp.
eða nágrenni. Fyrirframgreiðsla ef óskað
er. Greisðlug. 80-130 þ. S. 699 3576.

Sumarbústaðir

óskar eftir vönum gröfumanni á
beltavél eða hjólavél og einum
verkamanni.
Upplýsingar í síma 893 9510 &
896 5858.
Vörubíla- & Vinnuvélaverkst ehf
Bifvélavirki/vélvirki eða maður vanur
viðgerðum vinnuvéla og tengi- og festivögnum með meirapróf óskast til starfa
sem fyrst. Traust og gott fyrirtæki með
næg verkefni. Frekari uppl. í s. 588 4970
Guðmundur.

Snyrtileg herbergi til leigu í 104 rvk.
Hiti, rafmagn og internet innifalið. Verð
50-65 þ. Uppl. í s. 697 8720.

FASTEIGNIR
Sumarbústaðir til leigu (30 mín frá
RVK). Heitur pottur og gasgrill. Nánari
upplýsingar í síma 898 6107 eða www.
nupar.is.

Ítalía - veitingahús
Veitingahúsið Ítalía leitar eftir
starfsfólki í sal á kvöldin og
um helgar. Ekki yngri en 18 ára.
Nánari upplýsingar eru einungis
veittar á staðnum milli kl. 12 og
17 næstu daga.
Veitingahúsið Ítalía
Laugavegi 11

Asparás 1 210 Garðabær.
OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL : 17-19.

Hlutastörf á
Shell og Select
Óskum eftir að ráða starfsfólk
í hlutastörf á kvöldin og um
helgar á Select Vesturlandsvegi,
Select Suðurfelli og Shell
Gylfaflöt. Um er að ræða
afgreiðslu í verslun, afgreiðslu á
plani ásamt almennri þjónustu
við viðskiptavini.
Nánari upplýsingar gefur
Heiða í síma 444 3056 og
viðkomandi stöðvarstjórar.
Umsóknareyðublöð eru á
næstu Shell/Select stöð eða á
www.skeljungur.is.

Vaktstjórar á Shell og
Select

Hjá Jóa Fel Holtagarðar
Óskum eftir að ráða hressar
og duglegar manneskjur í
afgreiðslu í bakaríð hjá Jóa Fel
Holtagörðum. Einnig vantar fólk
um helgar. Íslenskukunnátta
skilyrði.
Upplýsingar gefur Dóra í
síma 861 2417 eða Unnur
í síma 893 0076 einnig
umsóknir á unnur@joifel.is
Íslenskukunnátta skilyrði.

Óskum eftir að ráða vaktstjóra
á Select Vesturlandsvegi, Shell
Gylfaflöt og Shell Hraunbæ.
Um er að ræða afgreiðslu og
þjónustu í verslun, ásamt vaktumsjón.
Nánari upplýsingar gefur
Heiða í síma 444 3056 og
viðkomandi stöðvarstjórar.
Umsóknareyðublöð eru á
næstu Shell/Select stöð eða á
www.skeljungur.is.

Serrano Fullt Starf
- Mánaðarlaun 180190.000

Bókhaldsstofu vantar

Óskum eftir að ráða starfsfólk í
fullt starf í afgreiðslu á Serrano.
Starfið felst aðallega í því að
afgreiða viðskiptavini Serrano
um mat og svo í alls kyns störfum við áfyllingar, þrif og önnur
störf á staðnum. Við erum að
leita eftir duglegu, jákvæðu
og lífsglöðu fólki til að vinna
á skemmtilegum vinnustað.
Byrjunar-mánaðarlaun eru um
180-190.000 kr.
Hægt er að sækja um á www.
serrano.is/atvinna - eða með
því að senda póst á steingerdur@serrano.is. Nánari
upplýsingar veitir Steingerður,
rekstrarstjóri Serrano í síma
899 8947 á daginn.

Vanan starfsmann í 50-80%
starf við uppgjör á fyrirtækjum,
gerð skattframtala og bókhald.
Upplýsingar í síma 692 6910.

ATVINNA
VANTAR ÞIG STARFSFÓLK

ERUM MEÐ YFIR TÓLF ÞÚSUND MANNS Á SKRÁ
SMIÐIR
RAFVIRKJAR
PÍPARAR
MÚRARAR
VERKAMENN

FISKVINNSLUFÓLK
BLIKKSMIÐIR
JÁRNSMIÐIR
AFGREIÐSLUFÓLK

ER STARFSMANNALEIGA
RÉTTA LAUSNIN FYRIR ÞIG?

SÍMI 420 9500 • WWW.VOOT.IS

Yfirvélstjóra vantar á 80 tonna netabát tímabundið sem gerður er út frá
Suðurnesjum. Góð laun í boði f. réttan
mann. S. 892 5522.

Óskum eftir faglærðum rafvirkjum Laun
e. samkomulagi. Uppl. í s. 897 7911.

Atvinna óskast
Vantar þig Smiði, múrara
eða járnabindingamenn?
Höfum á skrá menn sem að
óska eftir mikilli vinnu. Geta
hafið störf nú þegar.
Proventus starfsmannaþjónusta s. 661 7000.

Óskar eftir vinnu, spaslar, málar
og parketleggur. Gott verð. S.
849 9301.

Voot starfsmannamiðlun
Hafnargata 90
230 Reykjanesbær
Sími: 420 9500
www.voot.is

Ekki sitja eftir, www.vaknadu.com
kynntu þér málið og hafðu samband.

TILKYNNINGAR
Tilkynningar
- BAR POLONIA -

BROS 0763/2008

Leifur Aðalsteinsson Löggildur fasteignasali.

Sundanesti

óskum eftir fólki í kvöld- og helgarvinnu. Uppl. á staðnum og í s. 822 0568
/ 895 1310.

Viðskiptatækifæri

Kvöld og helgarvinna

Sumarhús í Grímsnesi

Starsfólk óskast í mötuneyti. Líflegur
vinnustaður. Helst 30 ára og eldri.
Umsóknir sendist á magnus@veislulausnir.is

22 ára hress stelpa óskar eftir vinnu.
Uppl. í s. 865 9579.

Okkur vantar öflugt og skemmtilegt fólk
til starfa! Ekki síður skemmtilegt fullorðið fólk. Hringdu núna í síma 575 1500
Símstöðin ehf simstodin@simstodin.is
www.simstodin.is

Fallegur 91,5 fm. sumarbústaður á
8.927 fm. eignarlóð í Grímsnes- og
Grafningshreppi með flottu útsýni. Öll
skipti skoðuð atvinnuhúsnæði, bilar og
fl. Uppl. s. 697 9003 eða 891 8543.

Bílstjóri óskast til starfa meirapróf ekki
nausynlegt. Íslenskukunnátta & hreint
sakarvottorð skilyrði. S. 662 8459

Þrír vanir járnsmiðir (íslenskir) vantar
verkefni. Uppl. í s. 893 3723.

Til sölu góður 48,5 m2 sumarbústaður
á fallegum stað í 1 klst. fjarlægð frá
Rvk. lítill lækur rennur gegnum lóð og
hitaveita komin að lóðarmörkum. Bátur
á vagni og innbú getur fylgt. Laus strax.
Uppl. í síma 896 1422 Kristján.

Gullfalleg 115,9fm 3ja herbergja
íbúð á annari hæð efstu í nýlegu
fjölbýlishúsi á þessum vinsæla
stað. Stórar suður svalir. Eignin
skiptist í : Forstofu með skáp, stórt sjónvarpshol,
stofu, borstofu, eldhús, baðherbergi, tvö herbergi og
þvottahús. Mjög fallegar innréttingar. Parket og ﬂísar
á gólfum. Sérgeymsla á jarðhæð. Arna tekur vel á
móti ykkur í dag milli kl : 17-19.

Óskum eftir duglegu fólki í garðvinnu á
aldrinum 17-27 ára, verður að hafa bílpróf. Stundvísi og áreiðanleiki skilyrði.
Umsóknir á www.gardlist.is

Verktakafyrirtæki óskar eftir vönum
smið í innivinnu. Uppl. í s. 865 5795.

Atvinna í boði

Húsnæði óskast

Sumar/Framtíðarstarf
strax

ZAPRASZA NA DYSKOTEKE W
PIATEK W SOBOTE NA ZABAWE
PRZY ZESPOLE MUZYCZNYM
„MAGIC“. WSTEP FREE.
W NIEDZIELE ZAPRASZAMY
MILOSNIKOW FORMULY 1 NA
GODZ 12.00 - GRAND PRIX
TURCJI. BAR POLONIA OTWARTY
CODZIENNIE OD GODZ 17.0024.00 PIATEK, SOBOTA DO
GODZ 03.00 NIEDZIELA OD
11.00-24.00.
ZAPRASZAMY SERDECZNIE
POLSKIE PIWO, POLSKIE
DANIA. UL FLATAHRAUNI 21,
HAFNARFJÖRÐUR TEL 555.
2329.

Einkamál
Símaþjónusta
Spjalldömur
S. 908 6666 Opið allan sólarhringinn.

Bonita snyrtistofa

Bonita snyrtistofa óskar eftir menntuðum snyrtifræðingi í 50% starf . Uppl. í
síma 866 1867, Ingibjörg.
M1 óskar eftir að ráða menn vana múrvinnu og múrviðgerðum. Einnig vantar
byggingaverkamenn. Mikil vinna framundan. Íslenskukunnátta skilyrði. Uppl
í síma 8966614. Kolbeinn Hreinsson
Múrarameistari

Karlmenn sem vilja kynnast karlmönnum auglýsa mikið á Rauða Torginu
Stefnumot. Þú heyrir auglýsingar þeirra
í símum 905-2000 (símatorg) og 5359920 (kreditkort).

Viðar og Óskar ehf. óska eftir smiðum,
eða mönnum vönum smíðavinnu, til
starfa. Þurfa að geta starfað sjálfstætt.
Uppl. í s. 896 8203

Kona: Leitar þú tilbreytingar eða varanlegra kynna? Nýttu þér gjaldfrjálsa
þjónustu Rauða Torgsins Stefnumót til
að leggja inn eigin auglýsingar, hlusta
á og svara auglýsingum karla, og spjalla
við karla á vandaðri spjallrás. Fullkomin
leynd. Síminn er 555-4321.

Starfsfólk vantar til allra almennra starfa
við ferðþjónustuna á suðurlandi. Þarf
að geta hafið störf strax. www.horgsland.is S. 487 6655 & 894 9249

Til leigu 4 herb. 108 fm. íb. á
Seltjarnarnesi. Leigist í amk. eitt ár,
verð 160 þús m. hita og hússj. Uppl.
897 3525 Jón.

50%

afsláttur

599 kr/kg. áður 1.198 kr/kg.
Bautabúrs bayonneskinka

20%

afsláttur

1.599 kr/kg. áður 1.995 kr/kg.
Frosnar írskar grísalundir

25%

afsláttur

703 kr/pk. áður 937 kr/pk.

Hönnun: Víkurfréttir

Nettó brauðskinka

30%

afsláttur

175 kr/stk. áður 249 kr/stk.
Easy taumýkir - 4 tegundir

30%

afsláttur

699 kr/kg. áður 998 kr/kg.
6 pítur m/brauði og sósu

30%

afsláttur

188 kr/stk. áður 269 kr/stk.
Betty vanillu og súkkulaði krem

30%

afsláttur

89 kr/stk. áður 129 kr/stk.
Easy uppþvottalögur 625 ml. - 3 tegundir

50%

afsláttur

398 kr/pk. áður 568 kr/pk.
Goða alvöru hamborgarar - 175 gr.

30%

afsláttur

237 kr/pk. áður 339 kr/pk.
Betty Carrot Cake og Devils köku mix

30%

afsláttur

559 kr/pk. áður 799 kr/pk.
Easy þvottaduft - 3 tegundir - 3.15 kg.

allt í matinn á einum stað
Birt með fyrirvara um prentvillur
Tilboðin gilda: 8. maí til 12. maí eða á meðan birgðir endast
www.netto.is

Akureyri - Grindavík - Mjódd Reykjavík - Salahverfi Kópavogi - Höfn

(.-

&*.-

7cjh[Zgh``_`a^c\Va¨g^
(.-`g#$`\#B:G@IK:GÁ).-@G#$@<#

7cjh[Zgh`Vg`_`a^c\VWg^c\jg
&*.-`g#$`\#B:G@IK:GÁ&..-@G#$@<#

'(.

(.7cjh[Zgh`^g`_`a^c\VaZ\\^g
(.-`g#$`\#B:G@IK:GÁ).-@G#$@<#

7cjh[Zgh`^g`_`a^c\Vk¨c\^g
'(.`g#$`\#B:G@IK:GÁ'.-@G#$@<#

BBQ

7:

G>A
<

Ì

> CI

A> Á

BBQ

7:

<G
> CI  Ì

(%

> AA > Á

(%

6;HAÌIIJG

6;HAÌIIJG

7cjh77F`gnYYjÂ`_`a^c\Va¨g^
),*`g#$`\#B:G@IK:GÁ+,.@G#$@<#

7cjh77F`gnYYVÂ^g`_`a^c\VaZ\\^g
),*`g#$`\#B:G@IK:GÁ+,.@G#$@<

(.-

&.-

&.-

@g^hi_{chgaajiZgiV('%\(.-`g#

BnaajbcYaj`V`V)'%\&.-`g#

7cjh`aZ^cj]g^c\^g'hi`#&.-`g#

6 ; <G : > ÁH A JI Ï B > /   ; y H I J96 <6  & % #% % I >A& . #( %

&&.-

').-

@HaVbWa¨g^hcZ^Âjb
&&.-`g#$`\#

@H[Zgh`iaVbWV[^aaZib$[^ijgcY`gnYYVÂ
VÂZ^ch').-`g#$`\#

)%

)..

6;HAÌIIJG

CVjiVVijc\cVjiVWdg\VgVg
)hi`#b$WgVjÂ^)..`g#$hi`#

@;Z^c^WZg_V`gnYYVÂaVbWa¨g^
&&.-`g#$`\#B:G@IK:GÁ&..-@G#$@<#

(%

6;HAÌIIJG
6a^[Zgh``_ib^`^ahkcVg^[
,+.`g#$`\#B:G@IK:GÁ&%.-@G#$@<#

+.-

(%

8d`ZA^\]i+m'aig#+.-`g#

6;HAÌIIJG
6a^[Zgh`VghkcV]cV``VhcZ^ÂVg
&'*.`g#$`\#B:G@IK:GÁ&,.-@G#$@<#

,.

7cjh[aVi``jg*hi`#,.`g#

)%

6;HAÌIIJG
6a^[Zgh`VghkcV`i^aZiijg
&%,%`g#$`\#B:G@IK:GÁ&,-(@G#$@<#

).6a^[Zgh`jghkcVW\jg
VÂZ^ch).-`g#$`\#

.7cjh7VfjZiiZ.-`g#$hi`#

6 ; < G:> ÁH A JI Ï B > /   ; y H I J96 <6  & % # % %  I > A  & . #( %

28

9. maí 2008 FÖSTUDAGUR

ÞETTA GERÐIST: 9. MAÍ 1980
BILLY JOEL TÓNLISTARMAÐUR ER
59 ÁRA.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Eltingaleikur Kaliforníu

„Fullvissan um að það sé til
annað fólk sem líður eins og
okkur, lifir og elskar eins og
við er nauðsynleg.“

Guðrún Guðmundsdóttir
Grænatúni 18, Kópavogi, fyrrverandi
prestsfrú, Reynivöllum í Kjós,

lést á hjúkrunarheimilinu Sunnuhlíð, Kópavogi,
föstudaginn 2. maí. Útför hennar verður gerð frá
Dómkirkjunni föstudaginn 9. maí kl. 13.00.
Áslaug Kristjánsdóttir
Bjarni Kristjánsson
Karl Magnús Kristjánsson
Halldór Kristjánsson
Kristrún Kristjánsdóttir
Valdimar Kristjánsson
Guðmundur Kristjánsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Billy Joel gaf út sinn fyrsta
smell árið 1973, Piano Man.
Hann hefur sex sinnum unnið
til Grammy-verðlauna og selt
um 150 milljónir platna á
sínum ferli.

Jai Ramdin
Helga Einarsdóttir
Guðrún Kristinsdóttir
Axel Snorrason
Brenda Phelan
Jónína B. Olsen

Hugheilar þakkir til allra þeirra sem sýndu
okkur samúð og vinarhug við andlát og
útför elskulegs eiginmanns míns, föður
okkar, tengdaföður, afa og langafa,

Bjarna Hlíðkvists
Jóhannssonar
Blásölum 24, Kópavogi.

Sérstakar þakkir til starfsfólks Dvalarheimilis aldraðra
í Borgarnesi fyrir frábæra umönnun síðustu ár.
Guðný Þorgeirsdóttir
Íris Hlíðkvist Bjarnadóttir
Kristmar Jóhann
Ólafsson
Jóhann Hlíðkvist Bjarnason
Sigríður Vilhjálmsdóttir
Björgvin Hlíðkvist Bjarnason
Guðbjörg Elín
Þrastardóttir
Skúli Eyjólfur Hlíðkvist Bjarnason
Guðný Hlíðkvist Bjarnadóttir
Sveinbjörn Ágúst
Sigurðsson
Guðrún Hlíðkvist Bjarnadóttir
Þorgeir M. Reynisson
Hjördís Hlíðkvist Bjarnadóttir
Ingi Þór Guðmundsson
afa og langafabörn.

timamot@frettabladid.is

Jakob Cecil Júlíusson
Löngufit 12, Garðabæ,

lést á heimili sínu þriðjudaginn 6. maí. Útförin fer fram
frá Garðakirkju fimmtudaginn 15. maí kl. 15.00.
Guðný Sigurjónsdóttir
Sigmundur H. Jakobsson
Þórhildur Karlsdóttir
Jóhanna Jakobsdóttir
E. Jóhannes Einarsson
Dagbjört I. Jakobsdóttir
Pálmi Stefánsson
Áslaug Jakobsdóttir
Hafsteinn Þorgeirsson
Barnabörn og barnabarnabörn.

Friðþjófur Sigurðsson
Sigurður Á. Friðþjófsson
Arnór Friðþjófsson
Sigrún Friðþjófsdóttir
Gunnvör Friðþjófsdóttir
Vessa Odland

Þóra Antonsdóttir
Gyða Gunnarsdóttir
Jenný Garðarsdóttir
Snæbjörn Blöndal
Holger Rabuth

Við þökkum hjartanlega öllum þeim sem
sýndu okkur hlýhug og samúð við andlát
og útför elskulegs eiginmanns míns, föður,
tengdaföður, sonar, afa og bróður,

Úlriks Ólasonar
organista, Hrauntungu 56, Kópavogi,

sem lést 9. apríl sl. Sérstakar þakkir færum við
starfsfólki krabbameinslækninga- og göngudeildar Landspítalans við Hringbraut fyrir kærleiksríka
umönnun og viðmót.
Margrét Árný Halldórsdóttir
Andri Úlriksson
Ásdís Kjartansdóttir
Halldór Óli Úlriksson
Hildigunnur Helgadóttir
Örn Úlriksson
Óli E. Björnsson
Inga Dóra Þorkelsdóttir
barnabörn og systkini.

SOFÐU UNGA ÁSTIN MÍN Arna Skúladóttir, sérfræðingur í svefnvanda-

málum barna, segir foreldra í dag vera betur upplýsta um svefnvanda.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

GÖNGUDEILD BARNA MEÐ SVEFNVANDAMÁL: TÍU ÁR FRÁ STOFNUN

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Guðbjörg Erlendsdóttir,
Krókahrauni 12, Hafnarfirði,

Erla Vigdís Kristinsdóttir
Þorgeir þorbjörnsson
Guðfinna Björg Kristinsdóttir
Kristinn Sævar Kristinsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Gunnar Friðþjófsson
lést á sjúkrahúsi í Jakarta, Indónesíu, 5. maí sl. Bálför
hans verður á Balí laugardaginn 10. maí og minningarathöfn í Hafnarfjarðarkirkju þriðjudaginn 20. maí
kl. 11.00. Blóm eru afþökkuð en þeim sem vilja
minnast Gunnars er bent á minningarsjóð Þórs
Willemoes og Liverpoolklúbbsins á Íslandi, en sá
sjóður er ferðasjóður fyrir krabbameinssjúk börn.
Reikningsnúmer sjóðsins er 140-26-9140,
kt. 131155-3369.

hríð á ræningjann sem
stóð vörð fyrir
utan bankann.
Við það hlupu
hinir fjórir ræningjanir út og
upp í bíl sem
beið þeirra. Lögreglumaðurinn
náði að skjóta bílstjóra þeirra
í höfuðið og bíllinn lenti á tré.
Þeir sem eftir lifðu hófu þáskothríð á lögregluna.
Tvö hundruð skotum var
hleypt af, fjörutíu og sjö skot
fóru í lögreglubílinn og fimm
þeirra fóru í lögreglumanninn
sjálfan en hann lifði skotárásina af.

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

lést á Sólvangi Hafnarfirði mánudaginn 21. apríl.
Útförin hefur farið fram í kyrrþey að ósk hinnar látnu.
Innilegar þakkir til starfsfólks 4. hæðar Sólvangs.
Þökkum auðsýnda samúð.

Ástkær sonur, bróðir, mágur og tengdasonur,

Þennan dag
árið 1980 var
framið bankarán í Norco í
Kaliforníu sem
endaði í einum
mesta bílaeltingarleik í sögu
ríkisins. Síðdegis ruddust fjórir
vopnaðir bankaræningjar inn í
Security Pacific Bank í Norco og
kröfðust þess að fá tuttugu þúsund dali. Fimmti bankaræninginn stóð fyrir utan og hélt vörð.
Það sem ræningjarnir vissu ekki
var að starfsmaður í öðrum
banka hinum megin við götuna
lét lögregluna vita. Fyrsti lögregluþjóninn á svæðið hóf skot-

Elskulegur eiginmaður minn,

Þórir Daníelsson
fyrrverandi framkvæmdastjóri
Verkamannasambands Íslands,
Asparfelli 8, Reykjavík,

andaðist miðvikudaginn 7. maí á Landspítala - háskólasjúkrahúsi í Fossvogi.
Fyrir hönd ættingja og vina,
María Jóhannesdóttir.

Elskulegur eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir, afi og langafi,

Friðgeir Jóhann Þorkelsson

Betri svefnvenjur
Í ár er áratugur síðan göngudeild barna með svefnvandamál var stofnuð á Landspítalanum. Börn hafa verið lögð inn
vegna svefnvandamála í tugi ára en upphaf göngudeildarinnar varð þannig að Örnu Skúladóttur, sérfræðing í hjúkrun og svefnvanda barna, langaði að rannsaka áhrif þessara
innlagna. Hún vildi skoða hvort innlagnirnar hefðu eitthvað
að segja og fór að skipuleggja betur þjónustu við börnin.
Niðurstaðan var að þjónustumeðferð hafði mikið að segja
og fljótlega fóru foreldrar að hringja. „Fyrst fékk ég leyfi
til að nota föstudagseftirmiðdaga til að svara fyrirspurnum.
Síðan varð þetta að heilum degi sem varð að tveimur. Þegar
starfsemin fékk síðan umfjöllun í fjölmiðlum varð alger
sprenging og þá í raun varð göngudeildin til,“ segir Arna en
fljótlega bættist Ingibjörg Leifsdóttir við ráðgjöfina.
Arna segir innlagnirnar hafa haldið áfram en að þeim
fari fækkandi og séu nú tíu til fimmtán á ári. „Langstærsti
hópurinn, um fjögur til fimm hundruð börn ár ári, kemur í
viðtöl og fær ráðgjöf á göngudeildinni,“ segir Arna. Fyrstu
árin fór hluti þjónustunnar fram í gegnum síma en fyrir um
fjórum árum var lokað fyrir símaráðgjöf innan spítalans.
Arna fór þá af stað með Foreldraskólann og þar er boðið upp
á símaráðgjöf sem mikið er notuð. „Við þjónustum nokkur
hundruð manns á ári í skólanum,“ segir Arna en skólinn er
opinn á mánudögum og þriðjudögum milli kl. 15-17. Skólinn
er einnig með heimasíðu þar sem hægt er að fá ýmsar upplýsingar. Í boði er aðallega símaráðgjöf, en einnig námskeið
og fyrirlestrar sem hópar geta pantað.
Arna bendir á að sá hópur barna sem lagður er inn sé
nokkuð einsleitur. „Börnin sem leggjast inn eru á aldrinum
6-18 mánaða og í innlögninni er aðallega verið að brjóta upp
neikvætt svefnmynstur. Hópurinn sem kemur í ráðgjöf er
mun breiðari, börnin eru allt frá því að vera enn í móðurkviði upp í að vera tólf ára og vandamál þeirra eru mjög
mismunandi,“ útskýrir hún. Mikið af þeirri vinnu sem fer
fram á göngudeildinni er rannsóknartengt. Fyrst voru gerðar rannsóknir á innlögðu börnunum, svo þeim börnum sem
komu á göngudeildina og núna síðast á vökudeild og fæðingardeild til þess að sjá hvernig best er að styðja foreldra nýfæddra barna.
Arna segir að í dag séu foreldrar mun betur upplýstir en
þegar göngudeildin var fyrst opnuð fyrir tíu árum og betur
búin undir að prófa nýja hluti til að venja börn sín á heilbrigðar svefnvenjur. Þeim sem hafa áhuga á að kynna sér
Foreldraskólann er bent á heimasíðu hans www.foreldraskoli.is.
klara@frettabladid.is

(frá Hellissandi),

lést á heimili sínu hinn 6. maí sl. Jarðarförin verður
auglýst síðar.
Bjarnheiður Gísladóttir
Auðbjörg Friðgeirsdóttir
Þórarinn M. Friðgeirsson
Arnar Þ. Friðgeirsson
afabörn og langafabarn.

Úlfar Ragnarsson
Ásdís H. Júlíusdóttir
Bylgja M. Gunnarsdóttir

Útför móður minnar,

Guðrúnar Magnúsdóttur
sem lést 3. maí fer fram í Fossvogskirkju í dag kl. 13.00.

Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli og
útfarir má senda á netfangið timamot@frettabladid.is.

Fyrir hönd aðstandenda,
Málfríður Lorange.
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STUÐ MILLI STRÍÐA Að kasta út mörsiðrinu

nýtt dansverk í Iðnó

ÖRLYGUR HNEFILL ÖRLYGSSON VELTIR FYRIR SÉR ÞJÓÐSÖGUM ÚR FORTÍÐ OG NÚTÍÐ

“ Djarft og heillandi ”
FRUMSÝNT
- Martin
Regal, Morgunblaðið
1. MAÍ 2008

“ Maður grípur andann á lofti yﬁr fegurðinni á sviðinu ”
- Silja Aðalsteinsdóttir, Viðskiptablaðið

9. maí
10.maí
17.maí
23.maí
24.maí

Á dögunum sá ég auglýsingu frá Flugfélagi
Íslands í sjónvarpinu.
Sagði hún sögu af
manni sem var á ferð
eftir þjóðveginum milli
Reykjavíkur og Akureyrar. Ógæfan virtist
elta leikara flugfélagsins hvert sem hann fór.
Ég er svo heppinn að þurfa mikið að
ferðast akandi milli Reykjavíkur og
Akureyrar. Upplifun mín er allt
önnur en hins ógæfusama leikara
hjá Flugfélaginu. Þegar ég keyri
um þjóðvegi Íslands koma upp í
hugann ótal sögur sem tengjast
stöðum á leiðinni.
Ein af þeim sögum sem oft
kemur upp í hugann er af ónefndu

vegahóteli. Sagan segir að eitt árið
hafi eigendur þess sent öllum viðskiptavinum sínum jólakort með
þökk fyrir viðskiptin á árinu. Mun
það hafa skilað sér í fjölda sambandsslita og skilnaða upp úr áramótum. Hvort þessi saga er sönn
eður ei veit ég ekki en það dregur
þó lítið úr skemmtanagildi hennar.
Þegar ég ek um Víðidal og framhjá
Borgarvirki rifjast upp fyrir mér
sagana af mörsiðrinu og umsátri
Borgfirðinga um virki Víga-Barða
á söguöld. Áttu Borgfirðingar
harma að hefna við Víga-Barða en
hann hafði komið sér fyrir í Borgarvirki. Höfðu Borgfirðingar setið
um virkið í nokkra daga. Þegar
vistir voru allar búnar í virkinu
nema einn sláturkeppur tóku

virkismenn það ráð að kasta honum
út. Borgfirðingar tóku því sem svo
að gnógt vista væri í virkinu og
hurfu til síns heima.
Í Vatnsdalnum kemur alltaf upp
í huga minn saga konunnar sem
reyndi að telja hólana í dalnum. Því
hefur löngum verið haldið fram að
hólarnir í Vatnsdal séu óteljandi en
hún hugðist afsanna það. Eftir að
hafa sett litlar veifur á hundruð
hóla komst hún að því, eins og svo
margir höfðu gert áður, að hólarnir
eru óteljandi. Ég er kannski gamaldags, en persónulega þykir mér
miklu skemmtilegra að segja og
heyra sögur af þessu tagi en að
lesa nýjasta hefti Skýja, meðan
flugvélin hristist milli Akureyrar
og Reykjavíkur.

■ Pondus
Búðin
gengur vel,
sé ég!

Höfundar og ﬂytjendur:

Ástrós Gunnarsdóttir
Lára Stefánsdóttir
Texti:

Hrafnhildur Hagalín
Guðmundsdóttir

Miðasala: midi.is og í Iðnó:
idno@xnet.is s: 5629700

Eftir Frode Øverli

Ég á víst
nokkrar krónur
afgangs, en
ég verð ekkert
Donald Trump
á næstunni!

Þá sleppurðu
Sá tími
Talandi um
Satt!
að minnsta
konur! Kamilla er liðinn!
En
hann
fær
kosti við að
Í kvöld
yrði væntanlega
dragnast um samt konur!
verður
ánægð ef launin
Gæti
það
með ljótustu
gufuðu ekki bara þetta bara
tengst
peninggreiðslu í
unum eitthvað? öll upp? Eins og einn bjór!
heimi!
venjulega?
Maður spyr
sig...

Kokkteilar

LÍFIÐ EFTIR
MIÐNÆTTI

Lýsing: Björn Bergsteinn Guðmundsson
Tónlist: Guðni Franzson o.ﬂ.
Búningar: Dýrleif Örlygsdóttir
Verkið er styrkt af Reykjavíkurborg og Minningarsjóði Margrétar Björgólfsdóttur.

■ Gelgjan

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Ég fékk jakkann!

Palli!
Sjáðu!

Ég valdi litinn
af því að
hann passar
við hárið
mitt.

Hvað
sagðirðu?

Já, og svo dylur hann
húðvandamálin þín.

Er hann
ekki geðveikur?

■ Handan við hornið

Í hvert skipti sem
ég opna munninn ratar eitthvað
heimskulegt út!

Eftir Tony Lopes

st
Grenni rjið
y
p
núna, s ernig
v
h
mig

■ Kjölturakkar

Eftir Patrick McDonnell

Hvað í
Ah – ég segi mömmu
þinni hvað þú varst að
segja!!!

Frú krabbi!?

Frú krabbi?

■ Barnalán
Skógarhlíð 18 • sími 595 1000
Akureyri • sími 461 1099 • www.heimsferdir.is

Má ég fá
eitthvað
fallegt?

Auglýsingasími

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Hvað hefurðu
í huga?

Stórt herbergi út
af fyrir mig með
stórum glugga,
blúndugardínum,
himnasæng og
hesti.

Hvað með skál af vanilluís í
staðinn?

Ókei.
– Mest lesið

vilt þú, félagi?

Ég vil líka
fá eitthvað!

Ekki búast
við of
miklu.
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VILLI MUNDAR HNÍFINN Sennilega fyrstur til að selja afmarkaða búta úr verki sínu. Villi sker í dag klukkan fimm.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Villi sker verk sitt í dag
verkinu til að mæta og veita þeim viðtöku, sem og
reyndar þeim sem ekki hafa tryggt sér hluta. Enn er
færi á að helga sér skika. Tólf bútar misstórir eru
þegar farnir og verkið eftir því skrautlegt orðið. Og
fleiri hafa lýst yfir áhuga á að helga sér bút þannig
að Villi mun þurfa á góðum hnífi að halda.
„Eins og í öllum lóðaviðskiptum er hægt að kaupa
menn út. Aðrir geta keypt þá út sem fyrir eru með
því að borga fimmtíu prósentum hærra verð á
fersentimetra. Með þessu er búinn til hvati að borga
meira en uppsett verð til að verja sinn skika og
torvelda mönnum að kaupa sig út. Hæsta fersentimetraverð er komið í 75 krónur. Það er lítill köttur
sem er svona verðmætur,“ segir Villi, sem nú brýnir
hnífa sína.
- jbg

„Á eftir ætla ég að skera málverkið í tætlur með
Leatherman-hníf sem tengdamamma mín gaf mér í
afmælisgjöf,“ segir Vilhelm Anton Jónsson eða Villi
naglbítur.
Í dag lýkur sérstæðri myndlistarsýningu Villa á
Kaffi Sólon sem hefur staðið í fjórar vikur. Villi
sýnir sjö málverk þar af eitt stórt (160x260 cm) sem
fólki gefst kostur á að velja sér búta úr. Listamaðurinn hefur prílað upp stiga og stungið teiknibólum í
myndina og strengt garn þeirra á milli þar sem
kaupendur hafa helgað sér skika. Verkið er unnið í
anda miðborgarinnar með lóðaviðskipti í huga „en
þar er heildarmyndin oft fyrir borð borin“, að sögn
Villa. Uppákoman hefst klukkan 17 og hvetur
listamaðurinn alla sem merkt hafa sér hluta úr
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Sáðmenn sandanna bók ársins
Kl. 17
Nemendur í mótunardeild Myndlistarskólans í Reykjavík hafa tekið
húsnæðið á Laugavegi 33 í sína
þjónustu og opna þar áhugaverða
sýningu á verkum sínum kl. 17 í dag.
Þar má sjá verk unnin úr gleri,
silíkoni, postulíni, pappír og fleiru.
Þessi mikli fjölbreytileiki í efnisvali
endurspeglast einnig í verkum og
tilraunum nemendanna.

menning@frettabladid.is

Upplýsing, félag bókasafns- og upplýsingafræðinga, afhenti Friðriki G.
Olgeirssyni verðlaun fyrir fræðibók ársins
2007 við athöfn í Þjóðarbókhlöðunni fyrr
í vikunni. Friðrik hlaut viðurkenninguna
fyrir bók sína Sáðmenn sandanna, Saga
landgræðslu á Íslandi 1907-2007.
Í rökstuðningi matsnefndar segir
meðal annars að mikill fengur sé að
bókinni því Sáðmenn sandanna sé
aðgengileg handbók um landgræðslu á
Íslandi sem standist jafnframt fræðilegar
kröfur. Bókin hafi mikið notagildi fyrir þá
sem vilji kynna sér sögu elstu landgræðslustofnunar í heiminum og hvernig
takist var á við gróður- og jarðvegseyðingu með samstilltu átaki víða um land.
Matsnefndin ber einnig lof á stíl bókarinnar sem hún segir fallegan og málfar
frjótt og lifandi líkt og gróðurinn sem
fjallað er um. Þá segir að fagmennska og

vandvirkni hafi verið í fyrirrúmi við allan
frágang.
Það var Landgræðsla ríkisins sem stóð
að útgáfu bókarinnar í tilefni af 100 ára
afmæli skipulags landgræðslustarfs á
Íslandi. Sveinn Runólfsson landgræðslustjóri var viðstaddur verðlaunaafhendinguna og þakkaði við það tækifæri Upplýsingu fyrir heiðurinn og Friðriki Olgeirssyni
fyrir frábær og vönduð vinnubrögð. Hann
segir viðurkenninguna útgefendum
mikils virði því hún staðfesti að sú alúð
sem lögð var í ritun bókarinnar og útgáfu
sé metin að verðleikum. Að sögn Sveins
er nú unnið að þýðingu bókarinnar á
ensku en mikil eftirspurn hefur verið eftir
jafn yfirgripsmiklu efni um þessa merku
sögu á erlendum tungumálum. Stefnt er
að því að ensk útgáfa bókarinnar komi út
fyrir lok ársins.
- vþ

FRIÐRIK G. OLGEIRSSON Höfundur bókarinnar
Sáðmenn sandanna sem hlaut nýverið verðlaun
Upplýsingar.

Útgáfuafmæli og djasshátíð
VOX FEMINAE Kórinn heldur vortónleika sína í Hafnarborg í kvöld.

Vortónleikar Vox Feminae
Fjöldinn allur af kórum heldur vortónleika um þessar mundir. Einn
þeirra er kvennakórinn Vox feminae sem heldur tónleika í Hafnarborg, menningar- og listastofnun
Hafnarfjarðar, í kvöld kl. 20.30.
Efnisskrá kórsins er metnaðarfull að vanda; verkin sem flutt
verða eiga öll rætur sínar að rekja
til Vínarborgar og er yfirskrift tónleikanna Valsar og Vínarljóð. Fluttur verður hluti af Liebeslieder
Waltzer op. 52 eftir Johannes

Brahms, auk annarra þekktra Vínarljóða. Einnig verða fluttir óperukórar úr þekktum óperum eftir
Mozart, Rossini, Verdi og fleiri.
Kórnum berst liðsauki frá sópransöngkonunum Auði Gunnarsdóttur
og Xu Wen sem báðar syngja einsöng. Að auki koma fram með kórnum þær Sigrún Eðvaldsdóttir fiðluleikari og Arnhildur Valgarðsdóttir
píanóleikari. Listrænn stjórnandi
tónleikanna er Margrét J. Pálmadóttir.
- vþ
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listvinafelag.is
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VESPER
eftir S E R G E I

R AC H MA N I N O V

Saxófónleikarann Sigurð
Flosason þarf vart að
kynna; hann er óumdeilanlega eitt af stórmennum
íslenskrar djasstónlistar.
Nú um hvítasunnuhelgina
stendur hann fyrir djasshátíð í Fríkirkjunni þar
sem hann lítur til baka yfir
fimmtán ára hljóðritunarferil sinn.
„Hugmyndin að baki þessari hátíð
er sú að nota það sem maður
hefur búið til og að skemmta sér
aðeins í leiðinni,“ útskýrir Sigurður, spurður um kveikjuna að
hátíðinni. „Það er einkennilegt
ferli að leggja sig allan í eitthvert
verkefni, eins og til dæmis plötu,
fylgja henni aðeins eftir og snúa
sér svo alfarið að næsta verkefni.
Mér þykir eitthvað spennandi við
það að heimsækja þessi gömlu
verkefni á ný og leika mér með
þau.“
Sigurður hefur verið virkur í
tónlistarlífi þjóðarinnar lengur
en í fimmtán ár, en fyrsta platan
sem hann gaf út undir eigin nafni
hét Gengið á lagið og kom út 1993.
Síðan þá hefur hann sent frá sér
fimmtán geisladiska sem hafa
spannað vítt svið tónlistar. Sigurður segir það ekki alltaf vera
auðvelt verk að fara yfir útgáfur
sínar. „Það er óneitanlega fremur
ógnvekjandi að líta yfir ævistarfið; ég þarf dálítið að horfast í
augu við sjálfan mig. Þetta
útgefna efni er það sem ég skil
eftir mig á áþreifanlegan hátt og
verður áfram til eftir minn dag.“
segir Sigurður.
Tónleikar Sigurðar í Fríkirkjunni verða fjórir nú yfir hvítasunnuhelgina. Á morgun kl. 20
kemur hann fram með kvartettinum Bláir skuggar og leikur tón-

SIGURÐUR FLOSASON Lítur yfir farinn veg í Fríkirkjunni um helgina.

list af diskunum Bláir skuggar og
Blátt ljós, sem báðir hlutu góðar
viðtökur. Á sunnudag kl. 16 kemur
Sigurður fram með Gunnari
Gunnarssyni og leikur nýjar
sálmaútsetningar í bland við efni
af geisladiskum þeirra félaga.
Sama dag kl. 20 leiða söngkonan
Kristjana Stefánsdóttir og Kvartett Sigurðar Flosasonar saman
hesta sína og flytja nýja og eldri
söngtónlist Sigurðar við ljóð Aðalsteins Ásbergs Sigurðarsonar.
Lokatónleikar hátíðarinnar fara
svo fram á mánudag kl. 20, en þá
flytur Kvartett Sigurðar Flosasonar efni af geisladiskunum
Gengið á lagið, Gengið á hljóðið

og Leiðin heim, í bland við ný lög.
Af þessari upptalningu er þó ljóst
að Sigurður nær ekki að fara yfir
allan útgáfuferil sinn á hátíðinni.
„Kannski held ég bara fleiri tónleika seinna, til að ná að leika allt
efnið sem ég hef sent frá mér.
Það er í það minnsta afar gaman
að rifja upp samstarfið við tónlistarmennina sem hafa leikið
með mér á plötunum; ég gæti vel
hugsað mér að halda því áfram,“
segir Sigurður.
Miðar á staka tónleika kosta
2.000 krónur, en hægt er að kaupa
miða á alla hátíðina á 3.500 kr.
Miða má nálgast á www.midi.is.
vigdis@frettabladid.is

Þingað um hafnarhverfin
Í fyrramálið er haldið áfram þinghaldi í
röð Arkitektafélags Íslands, Kynningarmiðstöðvar myndlistar, Listaháskólans og
Norræna hússins um hafnarborgir.

Í H A L LG R Í M S K I R K J U
A N N A N Í H V Í TA S U N N U
12. MA Í 2008 K L. 17.00
stjórnandi

HÖRÐUR ÁSKELSSON
einsöngvarar:

Vladimir M iller B A S S O P R O F O N D O
Nebojsa Colic TENÓR
Auður Guðjohnsen A LT

 

TÓNLISTARSJÓÐUR
MENNTAMÁLARÁÐUNEYTISINS

 



miðaverð

3000 / 2500 kr.

Ráðstefnan hefur það að markmiði að opna umræður
og beina sjónum að borgarhönnun og hlutverki lista í
opinberu rými hafnarborga. Fyrsti hlutinn fór fram
25. apríl og hafa í millitíðinni verið haldnir tveir
málfundir um borgarskipulag í Norræna húsinu sem
hafa verið frábærlega vel sóttir þótt þar hafi enn ekki
sést borgarfulltrúi úr Reykjavík, hvað þá nálægum
sveitarfélögum, að bestu manna yfirsýn.
Síðari hluti Hafnarborgaþingsins lýtur að endurbyggingu hafnarborga.
Frummælendur koma víða að og greina frá
raunverulegum verkefnum: Martin Biewinga, West 8
(Rotterdam), Jürgen Bruns-Berentelg, HafenCity,
(Hamburg), Freee art collective, (London), Louise
Mielonen Grassov, Gehl Architects, (Kaupmannahöfn), Yvonne P. Doderer, Office for Transdisciplinary, Research and Production, Stuttgart, Vito Acconci
(New York).
Hafnarborgir hafa mótast af iðnvæðingu og
alþjóðaviðskiptum. Síðustu ár hafa hafnir, og starfsemi í kringum þær, verið fluttar í úthverfi. Um leið

SKIPULAG Víða eru hafnarborgir búnar að taka stakkaskiptum
með breyttum samgöngum og flutningsmátum.

hafa eldri hafnarsvæði fengið nýtt hlutverk. Endurskipulagning og breytt ímynd hafnarborga er áskorun
fyrir borgarhönnuði og listamenn sem búa og vinna á
þessum svæðum. Einkafyrirtæki og fjárfestar hafa
aukið vald og áhuga á uppbyggingu eldri borgarhluta
sem gefur listamönnum einstakt tækifæri til að
endurskoða þeirra eigin möguleika á að taka þátt í
mótun og þróun opinberra rýma.
- pbb
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Þjóðleikhúsið Styrkir til þýðinga og útgáfu
Á öllum sviðum lífsins

Afgreiðsla miðasölu á Hverfisgötu er opin frá kl. 12.30–18.00
mán. og þri. Aðra daga frá kl. 12.30–20.00.
Símapantanir frá kl. 10.00 virka daga.

Miðasala í síma 551 1200 og á www.leikhusid.is

Ástin er diskó, lífið er pönk
e. Hallgrím Helgason

Stuðið er á Stóra sviðinu
sýn. lau. 10/5 uppselt

Fyrsta úthlutun úr hinum nýja Bókmenntasjóði fór fram í vikunni og
var tilkynnt um úthlutun 24 miljóna króna í styrki til þýðinga á
íslensku, útgáfustyrkja og þýðinga
á erlend mál.
Bókmenntasjóður var stofnaður
á síðasta ári til að efla íslenskar
bókmenntir og bókaútgáfu. Veitir
sjóðurinn styrki til útgáfu og þýðinga en styrkir jafnframt íslenska
höfunda til ferðalaga og kynningu á
íslenskum bókmenntum erlendis.
Alls bárust 104 umsóknir um
útgáfustyrki frá 59 aðilum um
styrki að fjárhæð kr. 102 milljónir.
Stjórn sjóðsins samþykkti að veita
32 styrki til útgáfu, alls 13 milljónir
króna. Mörg merkileg verkefni fá
útgáfustyrki og dreifast þeir á
marga aðila: vekur sérstaka athygli
fjöldi yfirlitsverka sem eru orðin
brýn: Nýlistasafnið er að vinna
yfirlitsverk um sögu síðustu 30 ára
í rekstri safnsins, Jón Þórarinsson
tónskáld hefur um langt árabil
unnið að tónlistarsögu og er fyrsta
bindi hennar nú væntanlegt Þá eru
í vændum yfirlitsrit um íslenska
jökla og íslenska myndlist.
Endurskoðuð útgáfa Íslenskenskrar orðabókar Chris Sanders
og fleiri er í vinnslu og er styrkt.
Ljóðasöfn eru nokkur á listanum
yfir styrkt verkefni: Sigfúsar Daða-

BÓKMENNTIR Til þýðingar á Skugga-

Baldri eftir Sjón fær Nordica Libros á
Spáni 52 þúsund krónur.

sonar, Ólafar frá Hlöðum, Gunnars
Dal og Jónasar Svafár. Ljósmyndabók Vigfúsar Sigurgeirssonar er
styrkt og væntanleg ævisaga Gríms
Jónssonar amtmanns eftir Kristmund Bjarnason. Af klassískum
þýðingum
verður
að
nefna
Ummyndanir Ovíds sem Kristján
Árnason þýðir.
Þá bárust 68 umsóknir um þýðingarstyrki frá 23 aðilum upp á 42
milljónir. Að þessu sinni eru veittir
30 styrkir til þýðinga upp á
8.150.000. Eru styrkupphæðir til
þýðenda frá 7-75 þúsund. Verk eftir
höfunda á borð við Ian McEwan,

Jan Kott, Antony Beevor, Franz
Kafka og J.R.R. Tolkien eru þar á
meðal. Þegar er komið út Ljóðaþýðingasafn Gyrðis Elíassonar og
væntanlegt er safn portúgalskra
ljóða eftir Guðberg Bergsson.
Sjóðnum bárust 15 styrkumsóknir vegna þýðinga á íslenskum verkum yfir á erlend tungumál að upphæð 20.000.000 og var ákveðið að
úthluta til tíu verkefna alls kr.
2.770.000. Í framhaldi af því er rétt
að vekja athygli á að stjórn Bókmenntasjóðs hefur ákveðið að bjóða
upp á þróunarstyrki til þýðinga á
íslenskum bókmenntum yfir á
erlend tungumál. Um er að ræða
styrki til að þýða bókarkafla eða tilraunaþýðingu sem hjálpað getur
við frekari kynningu á verkinu.
Ljóst má vera að dreifing íslenskra
bókmennta á fjarlæg mál á mjög
undir högg að sækja meðan sá þáttur í rekstri hins nýja sjóðs er svo
lítill sem raun ber vitni. Með tilliti
til þess að nýlega hafa stjórnvöld
ákveðið að styrkja sérstaklega þátttöku Íslands í Frankfurtarmessunni innan fárra ára vakna spurningar um hvers vegna er ekki þegar
tekið tillit til þess í fjárveitingum
til þýðinga úr íslensku á Evrópumál þegar í stað.
Heildarlista um úthlutanir má
finna á bok.is.
pbb@frettabladid.is.

PBB FBL , 29/3

FIMMTUDAGUR 8. MAÍ KL. 20
SÖNGTÓNLEIKAR - LHÍ
ÞORVALDUR KR. ÞORVALDSSON
Aðgangur ókeypis.

FÖSTUDAGUR 9. MAÍ KL. 20

Sigurður Flosason og vinir

TÍBRÁ: SÖNGTÓNLEIKAR
GISSUR PÁLL GISSURARSON OG
JÓNAS INGIMUNDARSON.
Uppselt.

ÞRIÐJUDAGUR 13. MAÍ KL. 20
VÍÓLUTÓNLEIKAR - LHÍ
KATHARINA WOLF
Aðgangur ókeypis.

Engisprettur

FIMMTUDAGUR 15. MAÍ KL. 20

e. Biljana Srbljanovic

FIÐLUTÓNLEIKAR - LHÍ
GRETA SALÓME STEFÁNSDÓTTIR
Aðgangur ókeypis.

síðasta sýning lau. 9/5 uppselt

„Þetta er vel unnin

Hárbeitt verk í
hrárri sýningu

sýning, skemmtileg og
óvenju skýrt hugsuð.”
MA, MBL 8/4

Hvítasunnujazz

GERÐUBERG
www.gerduberg.is

í Fríkirkjunni
Bláir skuggar
Laugardagur 10. maí kl. 20:00

Sá ljóti

e. Marius von Mayenburg

s
Leikhoúð
tilb

inni
vor á mnum
sviðu

sýn. lau. 9/5 örfá sæti laus

Kvartettinn hefur nýverið sent frá sér tvo
diska, Bláa skugga og Blátt ljós, sem
báðir hafa fengið frábærar viðtökur.
Þórir Baldursson: Hammond orgel
Jón Páll Bjarnason: gítar
Pétur Östlund: trommur

Kvartett
Sigurðar Flosasonar
Mánudagur 12. maí kl. 20:00
– annar í hvítasunnu
Kvartettinn ﬂytur efni af geisladiskunum
Gengið á lagið, Gengið á hljóðið
og Leiðin heim í bland við ný lög.
Eyþór Gunnarsson: píanó
Valdimar K. Sigurjónsson: kontrabassi
Pétur Östlund: trommur

Sigurður Flosason og
Gunnar Gunnarsson
Sunnudagur 11. maí kl. 16:00
- Hvítasunnudagur
Nýjar sálmaútsetningar í bland við efni
af metsöludiskum þeirra félaga;
Sálmum lífsins, Sálmum jólanna
og Draumalandinu.

Kristjana Stefánsdóttir
og Kvartett
Sigurðar Flosasonar
Sunnudagur 11. maí kl. 20:00
- Hvítasunnudagur
Kristjana ﬂytur nýja og eldri söngtónlist
Sigurðar við ljóð Aðalsteins Ásbergs
m.a. af geisladisknum Hvar er tunglið?
Eyþór Gunnarsson: píanó
Valdimar K. Sigurjónsson: kontrabassi
Pétur Östlund: trommur

Tónlistarﬂytjandi ársins - Jazztónlist
Íslensku tónlistarverðlaunin 2007

Skoppa og Skrítla í söng-leik
e. Hrefnu Hallgrímsdóttur

Forsala hjá midi.is

Þrjár sýningar annan í hvítasunnu, uppselt

Stakir tónleikar kr. 2.000 - Hátíðarpassi kr. 3.500
Tónleikaröðin er styrkt af Reykjavíkurborg

Kynjaskepnur
úr íslenskum þjóðsögum
Sýning á teikningum
Jóns Baldurs Hlíðberg

www.dimma.is

Stefnumót við safnara III
- Hljóðfæri og tóndæmi
Hammond-orgel, Sheng, talandi
tromma og margt ﬂeira!
Dagur safnarans
- 24. maí kl. 13-17
Ert þú safnari? Viltu taka þátt í
safnaramarkaðnum?
Söluborð kostar 2000 kr.
Upplýsingar og skráning:
Baldvin Halldórsson,
skyggnir@internet.is, s. 891 8919.
Viltu panta leiðsögn um sýningarnar?
Hringið í síma 575 7700
Sýningarnar eru opnar virka daga frá kl. 11-17
og helgar frá 13-16.
Ath. Gerðuberg er lokað á Hvítasunnudag
og annan í hvítasunnu.
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Spila með Kiss á Download
ELVIS COSTELLO

ÚLFUR HANSSON

> Í SPILARANUM
Klive - Sweaty Psalms
Elvis Costello & The Imposters - Momofuku
Santogold - Santogold
No Age – Nouns
Lykke Li - Youth Novels

tonlist@frettabladid.is

„Þetta er stærsta tækifærið
sem við höfum fengið til
þessa. Við erum alveg í skýjunum yfir þessu,“ segir Ragnar Sólberg, söngvari Sign,
sem hefur verið boðið að spila
á bresku tónlistarhátíðinni
Download. Þetta er í fyrsta
sinn sem íslenskri hljómsveit
er boðið að koma fram á þessari virtu rokkhátíð, sem áður
kallaðist Donington.
Sign opnar hátíðina á aðalsviðinu hinn 14. júní og goðsagnirnar í Kiss ljúka deginum á sama sviði. „Mig hefði
ekki einu sinni getað dreymt
að spila með þeim þegar ég
var yngri,“ segir Ragnar.
Hann á þó ekki von á því að

SIGN Rokksveitin Sign spilar

á bresku tónlistarhátíðinni
Download í sumar.

hitta goðin sín og spjalla við
þau. „Ég hugsa að þeir passi á
því að vera ekki að hitta of
marga.“
Á meðal fleiri hljómsveita

sem spila á Download eru
Motörhead, Judas Priest, The
Offspring, Ash og Incubus.
Hátíðin fer fram helgina 14.
til 16. júní á Donington Parkkappakstursbrautinni og eru
áttatíu þúsund miðar til sölu.
Sign er jafnframt að leggja
af stað í þriggja vikna tónleikaferð um Bretland sem
hefst á þriðjudag til að kynna
plötu sína The Hope sem er
að koma út þar í landi. Ragnar segir að áhuginn í Bretlandi fyrir Sign sé sífellt að
aukast. „Við erum bæði með
rosalega sterkan aðdáendahóp þarna og síðan er umboðsmaðurinn okkar Gísli búinn
að vera mjög duglegur.“ - fb

> Plata vikunnar
Ice - Interrail

★★
„Þrátt fyrir góða spretti eru
lélegu lögin of mörg til að
heildin sé viðunandi.“
TJ

TÓNNINN GEFINN
Steinþór Helgi Arnsteinsson

Meira afturhvarf
Hallarbylting stelpnanna í bresku popp/rokki hefur verið rædd sundur og
saman undanfarið. Lily Allen, Amy Winehouse, Kate Nash, Adele, Duffy
og allar þessar stelpur hafa allt að því einokað markaðinn og skilið
strákana eftir úti í horni með fýlusvip. Það sem er hins vegar líka að
gerast er að tónlistarmennirnir hallast meira að sjöunda áratug síðustu
aldar. Afturhvarfstilhneigingar Amy Winehouse ættu að vera öllum ljósar
og svo hefur Duffy fengið stimpil á sig sem hin nýja Dusty Springfield.
Á bak við hljóm þessara tveggja söngkvenna eru tveir ágætir drengir.
Með Amy í för er tónlistargúrúinn
Mark Ronson sem á reyndar rætur
sínar að mestu að rekja til hiphopsins en hann hefur svo sannarlega fönkað hlutina upp og skvett
yfir smá sálarsveiflu. Lögin á nýju
plötu Duffy (sem ásamt Adele og
Gabriellu Cilmi hafa reyndar fengið
á sig stimpil sem „The New Amys“)
eru hins vegar að mestu sprottin úr
ranni Bernards Butler, fyrrverandi
gítarleikara Suede. Útsetningar
Butlers eru keimlíkar sixtíshljóðheiminum og hann hefur
greinilega kynnt sér vel menn á borð
við Burt Bacharach og Phil Spector
(þessu ótengdu er Butler að sjá um
upptökustjórn á frumburði Floridasveitarinnar Black Kids. Sú plata verður án efa ein af plötum ársins en
Black Kids hefur verið lýst sem Arcade Fire að spila The Go! Team).
Og nú hafa strákarnir sagt: „Hingað og ekki lengra, við viljum líka
vera memm“. Fyrir stuttu kom nefnilega út plata sem fór beint á toppinn
í Bretlandi og inniheldur nokkuð augljóst samstarf með þó óvæntri
útkomu. Sveitin kallar sig The Last Shadow Puppets en hana skipa Alex
Turner úr Arctic Monkeys og Miles Kane úr The Rascals. Eins og hinir
seilast þeir beint í vasa hljóðlandslagsmeistara sixtísins og gefa góssinu
nútímalegra horf. Með þeim eru líka tveir kumpánar sem kunna sitt fag.
Fyrst ber að nefna James Ford úr elektró-sveitinni Simian Mobile Disco
sem trommar með sveitinni og sá einnig um upptökustjórn. Owen Pallett,
strengjaútsetjari Arcade Fire og Beirut og er einnig þekktur undir
nafninu Final Fantasy, sér hins vegar um að útdeila aðalkryddblöndunni.
Owen fékk Metropolitan sinfóníuhljómsveit Lundúna til umráða og er
útkoman eins og áður segir hreinræktað afturhvarf til tíma gömlu
poppmeistaranna.
Hér ber einnig að nefna tvo íslenska listamenn sem hafa einnig verið í
nostalgíuhugleiðingum af svipuðum toga. Barði Bang Gang sendir
fljótlega frá sér nýja plötu og er fyrsta lagið sem maður fær að heyra af
henni með mjög miklum sixtískeim. Síðan er væntanleg plata frá Sigurði
Guðmundssyni sem hefur gert garðinn frægan með Hjálmum, Baggalúti
og milljón öðrum hljómsveitum. Platan sú arna er svokölluð mónóplata
en hún var tekin upp með eingöngu einum hljóðnema, líkt og gert var í
árdaga poppsins. Áfram nostalgía!

ERTU Í PRÓFUM?
VANTAR ÞIG MEIRI ORKU?

Þá gæti Power Shot verið lausnin
fyrir þig. Hágæða vara unnin úr 6 ára
gömlum ginseng rótum. Frábært verð.

HREIN NÁTTÚRULEG ORKA
Aukin einbeitning · Meiri styrkur
· Minna slen og þreyta · Meiri orka
Fæst í apótekum.
www.medico.is

THE FALL Mark E. Smith með Fall-meðlimum númer 97, 98, 99 og 100...

Ennþá ólíkur öllum öðrum
Aðdáendur bresku hljómsveitarinnar The
Fall hafa tvöfalda ástæðu til að gleðjast
þessa dagana. Út er komin ný Fall-plata,
Imperial Wax Solvent, og svo er sjálfsævisaga söngvarans, Renegade – The Lives &
Tales of Mark E. Smith, komin út. Trausti
Júlíusson er í skýjunum.

laga plata. Þar bregður fyrir ýmsum ólíkum stílum,
til dæmis pönki, sýrurokki og raftónlist. Fersk og
flott plata. Lagið sem vekur mesta athygli við fyrstu
kynni er 50 Year Old Man, ellefu mínútna kaflaskipt
lag brotið upp með millispilum. „I’m A Fifty Year Old
Man and I Like It/I’m A Fifty Year Old Man, What
Are You Gonna Do About It?“...

Nýlega komu út nýjar plötur með The Fall og
Madonnu. Mark E. Smith, söngvari The Fall, er 51 árs
síðan í mars, en Madonna verður fimmtug í ágúst.
Það má segja að þau séu alveg hvor sínu megin á
skalanum hvað útlit og líkamlegt atgervi varðar –
Madonna lítur út fyrir að vera þrítug. Mark gæti
verið sjötugur. The Fall hefur alltaf verið öðruvísi
hljómsveit. Hefur aldrei passað almennilega inn í
neina stefnu eða tilheyrt ákveðinni senu. Þegar hún
var stofnuð í Manchester árið 1976 var pönkið í
algleymingi, en The Fall var aldrei pönkhljómsveit.
The Fall hefur haft töluverð áhrif á yngri sveitir, en í
dag er hún samt ennþá ólík öllu öðru sem er í gangi.
Imperial Wax Solvent er 27. plata The Fall. Hún er
gerð með nýjum mannskap. Snilldarplata.

„Mögulega fyndnasta
rokkbók allra tíma“
Sjálfsævisagan Renegade – The Lives & Tales of
Mark E. Smith kom út 24. apríl og hefur fengið
dúndur viðtökur. Tilvísunin hér að ofan er tekin úr
dómi Seans O’Hagan úr Observer. Ég er ekki kominn
með bókina í hendur, en ef afgangurinn er í líkingu
við kaflana sem breska dagblaðið Guardian birti
nýlega þá ætti þetta að vera frábær lesning. Bókin er
ekki hefðbundin ævisaga. Hún er skrifuð í lausu
flæði og er full af hugleiðingum Marks um samfélagið, tónlistina og aðra tónlistarmenn. Mark hefur
óvenjulegar skoðanir og lætur allt flakka.
Reyndar er önnur forvitnileg Fall-bók væntanleg
með haustinu. Hún heitir The Fallen – Searching for
the Missing Members of The Fall og er skrifuð af
Dave Simpson. Verður eflaust löng...

Ný áhöfn, nýtt meistaraverk
Eitt af sérkennum The Fall er tíðar mannabreytingar.
Meðlimafjöldinn frá upphafi er að nálgast hundraðið.
Í dag eru í hljómsveitinni, auk Marks sjálfs, eiginkonan og hljómborðsleikarinn Elena Smith, ryþmadúóið
Dave Spurr bassaleikari og Keiron Melling trommari
úr hljómsveitinni MotherJohn og gítarleikarinn Pete
Greenway úr hljómsveitinni Das Fringe. Hörku sveit
eins og heyrist á Imperial Wax Solvent sem er tólf

Eftirminnilegir tónleikar
The Fall hefur komið þrisvar til Íslands. Ein af
eftirminnilegustu tónleikaupplifunum mínum síðustu
ár er Fall-tónleikarnir 2004. Það var hreint óborganlegt að fylgjast með karlinum. Vel þéttur gamall karl
að hækka og lækka í gítarmögnurum hljómsveitarmeðlima, þeim til greinilegs ama. Ekki beint það sem
maður er vanur að sjá á tónleikum. Kominn tími á
næstu heimsókn...

Stolin plata föstudaginn þrettánda
Benni Hemm Hemm leggur nú
lokahönd á þriðju breiðskífu sína.
„Á henni eru lögin í stærri útsetningum en hingað til, strengir og
alls konar drasl. Ég gaf mér miklu
meiri tíma en vanalega,“ segir
Benni. Að vanda syngur hann sitt
persónulega popp á íslensku með
tveimur undantekningum. „Það
eru tvö lög á ensku. Annað, „Whaling in the North Atlantic“, er stolið
úr ýmsum áttum, einna helst frá
laginu „Byrjaðu í dag að elska“
með Geirfuglunum. Svo er eitt
kóverlag, „Early Morning Rain“
eftir Gordon Lightfoot. Einn

textinn er virðingarvottur við Sjón
og byggir á fyrsta kaflanum úr
Skuggabaldri. Þetta er svona
megin þemað á plötunni: Það er
mikið stolið á henni.“
Platan, sem enn er ónefnd,
kemur út föstudaginn 13. júní.
Kimi Records á Akureyri gefur út.
Platan er þriðja plata Benna í
fullri lengd. Hann situr annars
sveittur þessa dagana og skrifar
nýjar útsetningar fyrir lögin sín
fyrir Ungfóníuna. Sú Sinfóníuhljómsveit ungs fólks spilar með
Benna á að minnsta kosti fernum
tónleikum í sumar. Þeir fyrstu

ÞRIÐJA PLATAN 13. JÚNÍ Nóg að snúast
hjá Benna Hemm Hemm.

verða í Iðnó 19. júní. Daníel
Bjarnason stjórnar Ungfóníu.
- glh

Allt klárt fyrir Hvítasunnuna!
Einiberjakryddaða
lúxus lambalærið
frá Kjarnafæði, mest selda
lambalærið í Bónus, nú með
40% afslætti. Aðeins

1.198

kr./kg.

Merkt verð 1.998 kr./kg

Nautagúllas
pre-pac

Nautahakk,
frosið

Grill-lambafram- Hrásalat
partssneiðar
350g.

frá Kjarnafæði.

frá Kjarnafæði.

frá Kjarnafæði.

frá Kjarnafæði.

1.312

798

969

98

kr./kg.
Merkt verð 1.875 kr./kg.

kr./kg.
kr./kg.
Merkt verð 1.140 kr./kg. Merkt verð 1.292 kr./kg.

kr./ds.

BBQ svínarif
frá Kjarnafæði.

559

kr./kg.
Merkt verð 798 kr./kg.

Opið:
Mán. - fim. 12:00 - 18:30
Fös. 10:00 - 19:30
Lau. 10:00 - 18:00
Sun. 12:00 - 18:00
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Silfurjakki Hemma á uppboð

> ÍHUGAÐI SJÁLFSMORÐ
Samkvæmt heimildum veftímaritsins Parade segist American Idoldómarinn Simon Cowell hafa leiðst
í skóla. „Ég þoldi ekki agann og
ströngu reglurnar sem ríktu í
skólanum. Þegar fólk sagði
við mig að þetta væri besti
tími lífsins langaði mig
til að binda enda á líf
mitt. Ég íhugaði að
stökkva fram af brú
ef þetta færi versnandi,“ segir Simon.

Í útvarpsþáttinn Frá A til J á Rás 2
í kvöld mætir sjálfur Hemmi Gunn
í spjall. Að vanda gefur gestur
þáttarins hlut sem boðinn er upp
til góðgerðarmála. Hemmi valdi að
gefa silfurlitan jakka sem verður
að telja með þekktustu munum úr
íslenskri sjónvarpssögu.
„Mér datt í hug að gefa einhverja fræga fótboltatreyju, en
þar sem þetta er nú á RÚV ákvað
ég að gefa silfurlitaða jakkann
sem ég var í á upphafsárum Á
tali-þáttanna,“ segir Hemmi.
„Jakkinn var sérsaumaður á mig
úti í Taílandi og vakti bæði undrun og hneykslun þegar ég sást í
honum í fyrsta skipti. Annað eins
fyrirbæri hafði ekki sést á Íslandi

folk@frettabladid.is

fyrr. Þetta er ekta silkijakki og
hann skiptir litum eftir ljósinu.
Tilvalinn fyrir hljómsveitargæja,
ég sé til dæmis Dr. Spock alveg
fyrir mér í honum.“
Leikararnir Jói G. og Atli Geir
hafa séð um þáttinn í vetur en þátturinn í kvöld er sá síðasti á þessum tíma, Jói og Atli verða frá og
með 17. maí á dagskrá á laugardögum á milli klukkan 13 og 16, í
beinni samkeppni við þátt Hemma
Gunn á Bylgjunni. Og þess vegna
þótti upplagt að fá Hemma í síðasta kvöldþáttinn.
„Ég ætla rétt að vona að fólk
taki við sér og bjóði vel í jakkann,
enda rennur afraksturinn til góðra
mála,“ segir Hemmi.
- glh

HRESS AÐ VANDA Hemmi Gunn í silfurjakkanum umdeilda.
FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Nýtt litboltafélag í Skagafirði
Litboltafélag Skagafjarðar verður stofnað
í dag og verður það með aðstöðu á Vindheimamelum, sjö kílómetrum frá Varmahlíð.

SVERRIR BERGMANN Sverrir

komst á topp Skífulistans með sína
fyrstu sólóplötu.

Bergmann á toppinn
Fyrsta sólóplata söngvarans Sverris
Bergmann, sem heitir einfaldlega
Bergmann, fór á topp Skífulistans
fyrir skömmu. Þegar eru þrjú lög
plötunnar komin í spilun á útvarpsstöðvum landins, þar á meðal
Havelock Bar þar sem Sverrir
blandar saman íslenskum og enskum textum.
Alls eru tólf lög á plötunni, sem

Sverrir vann að á fjögurra ára tímabili. Naut hann aðstoðar tónlistarmanna frá Bretlandi og Svíþjóð.
Platan var síðan tekin upp í hinu
sögufræga hljóðveri Sawmills
Studio í Bretlandi og í hljóðveri
Sigur Rósar í Mosfellsbænum.
Grammy-verðlaunahafinn S. Husky
Hoskulds hljóðblandaði plötuna og
sá um allan lokafrágang hennar.

Hingað til hefur litbolti verið vinsæll hjá ýmsum
fyrirtækjum og hópum sem vilja gera sér glaðan dag
en hið nýja félag í Skagafirði ætlar sér stærri hluti.
„Við höfum áhuga á þessari íþrótt og langaði að gera
eitthvað,“ segir varaformaðurinn Ragnar Helgason,
sem er einn þriggja stofnmeðlima. „Ævintýraferðir
eru að opna völl á Vindheimamelum og við erum í
samstarfi við þá,“ segir Ragnar. „Okkur langar að
kynna þessa íþrótt meira því það er svo lítið af fólki í
henni á Íslandi. Fólk hugsar um þetta meira sem
útilegu en þetta er íþrótt sem er stunduð í 115 löndum
og er virkilega vinsæl úti um allan heim.“
Litboltafélag Skagafjarðar er þó ekki eina litboltafélagið hér á landi því slík félög fyrirfinnast meðal
annars á Suðurnesjum og á Akureyri.
Ragnar ætlar að safna til sín félagsmönnum á
næstunni og vonast til að hið nýja félag geti keppt á
stærri mótum hérlendis í framtíðinni. Framhalds-

SAMAN Í LITBOLTA Ragnar Helgason, Tryggvi Geir Magnússon
og Elfar Már Viggósson ætla að stofna Litboltafélag Skagafjarðar.

skólamót í litbolta hafa verið haldin undanfarin ár við
góðar undirtektir og því telur Ragnar að góður
grundvöllur sé fyrir því að íþróttin festi sig í sessi hér
á landi. „Okkur finnst gaman að finna fyrir adrenalíninu og upplifa stemninguna sem fylgir þessari íþrótt
og við hvetjum alla til að prófa,“ segir hann.
-fb

Ferðin endar
í New York
Grando 4 sæta sófi og skemill

Stærð: 290cmX93cm - Skemill: 87cmX70cm

Verð áður:

164.000,-

-25%

Verð nú:

123.000,-

Austria tungusófi
Stærð: 333cmX200cm

Verð áður: 188.000,-

-20%

Verð nú:

150.400,-

V O RT I L B O Ð Á S Ó F U M

20-30% AFSLÁTTUR
Svefnsófi

Stærð: 280cmX185cm
Fáanlegur í dökkbrúnu og ljósbrúnu tweed áklæði
Verð áður:

187.000,-

-20%

Verð nú:

149.600,-

Madrid leðurtungusófi
Stærð: 305cmX220cm
Fáanlegur í svörtu, brúnu og hvítu leðri
Verð áður:

258.000,-

-30%

Verð nú:

180.600,-

Opið: mán-fös 10:00-18:00 - lau 10:00-16:00 - sun 13:00-16:00 - Bæjarlind 12 - S: 544 4420 - www.egodekor.is

Hljómsveitin The Police ætlar að
ljúka tónleikaferð sinni um
heiminn í New York-borg, þar
sem hún hóf sína fyrstu tónleikaferð um
Bandaríkin
árið 1978.
The Police,
sem kom
aftur saman í
fyrra eftir
margra ára
hlé, hefur
spilað fyrir
rúmlega 2,5
STING Sting og félagmilljónir
ar í The Police ljúka
manna víðs
tónleikaferð sinni um
vegar um
heiminn í New York á
heiminn og
næstunni.
var hún
tekjuhæsta tónleikasveit ársins í
fyrra. Ekki hefur verið tilkynnt
hvar og hvenær tónleikarnir í
New York verða haldnir. Lokatónleikar sveitarinnar áður en hún
fer í hvíld á nýjan leik verða
síðan í London í júní.

Yfir hundrað
keppendur
Hundrað og tvær hljómsveitir og
listamenn sendu lög inn í
keppnina Þorskastríðið sem
útgáfufyrirtækið Cod Music
stendur fyrir. Fyrir síðustu helgi
höfðu á sjötta tug sent lög inn í
keppnina en síðustu dagana áður
en umsóknarfresturinn rann út
flykktust þátttakendurnir inn.
Cod Music þarf nú að velja eitt
lag úr þeim hátt í þrjú hundruð
lögum sem bárust. Í verðlaun er
útgáfusamningur við Cod Music,
tíu kíló af þorski og kassi af
þorskalýsi. Vegna þessa mikla
áhuga íhugar Cod Music að efna
til hljómsveitakeppni næst þegar
Þorskastríðið verður haldið þar
sem besti flytjandinn fær
útgáfusamning að launum.
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FRANK BLACK Forsprakki Pixies hitar

upp fyrir Stone Temple Pilots í sumar.

Hitar upp
fyrir Pilots
Tónlistarmaðurinn Frank Black
úr rokksveitinni Pixies ætlar að
hita upp fyrir hljómsveitina Stone
Temple Pilots á nokkrum
tónleikum í Bandaríkjunum í
sumar.
Pilots er að koma aftur saman
eftir nokkurra ára hlé og í
fararbroddi er söngvarinn Scott
Weiland, sem var nýverið rekinn
úr rokksveitinni Velvet Revolver.
Black er að kynna stuttskífu sína
SVN FNGRS sem kom út á
dögunum. Pixies er aftur á móti
komin í pásu á meðan bassaleikarinn Kim Deal einbeitir sér
að hljómsveit sinni The Breeders,
sem gaf fyrir skömmu út nýja
plötu.

ENDURHEIMTI GULLKEÐJUNA Einn
áheyrenda á tónleikum 50 Cent reyndi
að ræna af honum gullkeðju.

50 Cent
rændur
á sviði
Samkvæmt heimildum af
fréttavef tmz lenti rapparinn 50
Cent í óvenjulegri ránstilraun á
tónleikum nýverið. Rapparinn,
sem heitir réttu nafni Curtis
Jackson, var í miðju lagi á
tónleikum sínum í Afríkuríkinu
Angóla þegar einn áheyrandi
stökk upp á svið og reif stóra
gullkeðju af hálsi rapparans. Því
næst hljóp hann á brott með
ránsfenginn, en 50 Cent og
fylgdarmenn hans munu hafa elt
manninn uppi og náð honum á
hlaupum. 50 Cent var ekki
skemmt yfir atvikinu og kýldi
manninn í andlitið áður en hann
endurheimti gullkeðjuna.

STUNNI:
Æ
N
Á
TÖÐUM
S
I
D
N
A
R
SÁLIN LEIKUR Á EFTIRFA
, Rvk.
Föst. 08. maí: Broadway
Rvk.
Lau. 09. maí: Broadway,
ni, Ölfusi
Lau. 17. maí: Ölfushöllin
i & Broadway, Rvk.
Lau. 31. maí: Hafnarfirð
Mosfellsbæ
Föst. 06. júní: Hlégarði,
javík
Lau. 07. júní: Nasa, Reyk
pavogi
Föst. 27. júní: Players, Kó
ureyri
Ak
Lau. 28. júní: Sjallanum,
Lau. 05. júlí: Akranesi
Lau. 12. júlí: Blönduósi

FYRIR
EINN

Í SUMAR OPNAR REX KL 21.00
MEÐ HAPPY HOUR (2 FYRIR EINN)
ALLAR HELGAR TIL 24.00.

AUSTURSTRAETI 9. 101 REYKJAVIK ICELAND
WWW.REX.IS E-MAIL: REX@REX.IS

Sími: 553 2075
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- bara lúxus
+++

++++

+++1/2
SV MBL

- V.J.V.
Topp5.is / FBL

T.V. - kvikmyndir.is

+++1/2
ROLLING STONE

++++
“Ein besta gamanmynd ársins”
- V.J.V., Topp5.is / FBL

WHAT HAPPENS IN VEGAS
IRON MAN
FORGETTING SARAH MARSHALL
BUBBI BYGGIR Í VILLTA VESTRINU
SPIDERWICK CHRONICLES
HORTON - ÍSLENSKT TAL

550 Kr.

kl. 5.50, 8 og 10.10
kl. 5.30, 8 og 10.30
kl. 8 og 10.20
kl. 4 - (550)
kl. 4 og 6
kl. 4

L
12
12
L
7
L

REYKJAVÍK s AKUREYRI s KEFLAVÍK s SELFOSS

ÞENJA RADDBÖNDIN Örn er búinn að staðfæra og þýða texta Everly-bræðranna.

FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Örn Árna og Óskar með
lungu á við kafarakúta
ÁLFABAKKA
kl. 6:30/3D - 8:20/3D - 10:20/3D L
kl. 4D - 5:30 - 8 - 10:30 12

VIP

IRON MAN
SUPERHERO MOVIE

kl. 5:30 - 8 - 10:30
kl. 6 - 8

12

16

kl. 8 - 10

7

KEFLAVÍK
kl. 5:30 - 8 - 10:30
kl. 8

12

IRON MAN
MAID OF HONOR

Sýnd í Lúxus VIP 14.Maí

DRILLBIT TAYLOR

kl. 4 - 6

IN THE VALLEY OF ELAH

kl. 8

16

kl. 10
AKUREYRI
IRON MAN
kl. 5:40 - 8 - 10:30
OVER HER DEAD BODY
kl. 6

IN THE VALLEY OF ELAH

kl. 10:30

VIP

THE HUNTING PARTY

FORGETTING SARAH M...

kl. 3:30 - 5:40 - 8 -10:20 12

SHINE A LIGHT

kl. 5:40 - 8

SHINE A LIGHT
UNDRAHUNDURINN ÍSL TAL

kl. 10:30
kl. 3:30

kl. 3:30 - 5:40 - 8 -10:20 L
10

VIP
L

IRON MAN
DEFINETLY MAYBE
DOOMSDAY
DRILBIT TAYLOR

L

KRINGLUNNI
3-D DIGITAL
U2 3D
kl. 4/3D - 6/3D - 8/3D
THE HUNTING PARTY
kl. 5:50 - 8 - 10:10

P2

kl. 10:20
kl. 5:30

L

12
L

L
16
L

L
12

IRON MAN
OVER HER DEAD BODY

kl. 6 - 9 - 10
kl. 3:40

12

STÓRA PLANIÐ SÍÐ. SÝNINGAR

kl. 4D

10

Spaugstofumaðurinn Örn Árnason og
Álftagerðisbróðurinn Óskar Pétursson
þenja raddböndin að hætti Everly-bræðra á
nýrri plötu.
„Það verður svakalegur hávaði í þessu. Enda tveir
hundrað kílóa menn og „lungna-kapasítet“ á við bestu
kafarakúta,“ segir Örn Árnason leikari.
Hann er nú að senda frá sér nýja plötu ásamt
Óskari Péturssyni sem oftast er kenndur við Álftagerði.
Á plötunni syngja þeir félagar lög Everly-bræðra
sem gerðu garðinn frægan á 6. og 7. áratug síðustu
aldar. Texta við lögin hefur Örn þýtt og staðfært.
Hann segir þetta vissulega nýtt svið fyrir sig en hann
hafi nú reyndar nýtt hagyrðinginn í sér lengi, til
dæmis í tengslum við kveðskap fyrir Leikbrúðuland

og annað sem ekki hefur farið hátt. „Þetta er svona
vinnutæki. Ég er ekki þekktur textasmiður. Þetta er
nett þýðing á Everly-bræðrum. Ég hef skoðað ýmsa
söngtexta sem settir hafa verið saman og tel mig
standast samanburð fyllilega. En vissulega eru
margir betri en ég og ég mun ekki brjóta blað í sögu
textagerðar á Íslandi,“ segir Örn sem leggur upp úr
því að hrynjandi lags og texta fari saman. Hann segir
texta frá þessum tíma skemmtilega barnalega og
væmna, en jafnframt húmoríska. Einn textinn, Radio
in TV eða Imbakassi og útvarp, segir til dæmis frá
manni sem á sér þann draum æðstan að finna stúlku
sem deilir því áhugamáli með honum að sitja heima
við, horfa á sjónvarpið og hlusta á útvarpið í leiðinni.
Örn og Óskar ætla að skeiða um landið og fylgja
plötunni eftir með söng, gríni og glensi í sumar við
undirleik Jónasar Þóris og ausa úr gleðiskálum sínum
undir heitinu „Yfirlitsbræður“.
- jbg

7

ROSALEGIR
R
A
G
A
D
R
A
G
IN
†
M
R

NÝTT Í BÍÓ!
Barátta kynjanna er hafin.
Búðu þig undir... stríð!
Cameron Diaz og Ashton Kutcher
í frábærri gamanmynd!

,,HUGLJÚF OG SKEMMTILEG"
VJV - TOPP5.IS/FB

A›eins í nokkra daga!

Blöndunartæki
Vi›arparket
Plastparket
Veggflísar

R
O
S
A
AFSL
ÁTTUR

sem kve›ur n
i›ur
ver›bólgudra
uginn

SÍMI 564 0000

5%

WHAT HAPPENS IN VEGAS
kl. 5.45 - 8 - 10.15
WHAT HAPPENS IN VEGAS LÚXUS kl. 5.45 - 8 - 10.15
IRON MAN
kl. 5.20 - 8 - 10.40
MADE OF HONOUR
kl. 5.45 - 8 - 10.15
STREET KINGS
kl. 8 - 10.30
SUPERHERO MOVIE
kl. 4 - 6
BUBBI BYGGIR Í VILLTA VESTRINU kl. 4
HORTON
kl. 3.45 ÍSLENSKT TAL

REDACTED
MADE OF HONOUR
12 THE RUINS
TROPA DE ELITE
16 BRÚÐGUMINN
7

kl. 6 - 8.20 - 10.30
kl. 5.45 - 8 - 10.15
kl. 5.30 - 8 - 10.30
kl. 8 - 10.30
kl. 6 ÍSLENSKUR TEXTI

MERKTAR MEÐ RAUÐU

kl.6 - 8 - 10
16
kl.6 - 8.20 - 10.35
kl. 8 - 10
16
kl.5.30 - 8 -10.20 ENSKUR T 16
kl. 6 ENSKUR TEXTI
7

5%

WHAT HAPPENS IN VEGAS
kl. 6 - 8 - 10
MADE OF HONOUR
kl. 8 - 10
16 FORGETTING SARA MARSHALL kl. 6
12
7

5%
50 KR. AFSLÁTTUR EF ÞÚ
KAUPIR BÍÓMIÐANN Á

ÐSVERÐ
TILBO
GILDIR Á ALLAR SÝNINGAR

SÍMI 462 3500

SÍMI 530 1919

WHAT HAPPENS IN VEGAS
MADE OF HONOUR
STREET KINGS
21
BRÚÐGUMINN

SÍMI 551 9000

FÆRÐ 5% ENDURGREITT EF ÞÚ BORGAR
BÍÓMIÐANN MEÐ KREDITKORTI

12

5%

- ﬂegar ﬂú kaupir parket!

Krókhálsi 4 • Sími 567 1010 • www.parket.is

Gólfflísar
Vaskar
Einn tveir og þrír 287.210

3-D DIGITAL
U2 3D
IRON MAN

SELFOSS
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Portúgalar ríghalda í hefðina

KATE HUDSON Leikkonan er nú við

tökur á nýjustu mynd sinni, Bride Wars.

Eltihrellir
gómaður

■ Hjartaknúsarinn Paolo Meneguzzi, sem flytur lag Sviss, er allþekktur á Ítalíu. Þar verður hann í
fótboltaliði poppara með mönnum
eins og Eros Ramazzotti og Gianni
Morandi, sem leikur góðgerðarleik
gegn íþróttastjörnum, sjónvarpsfólki og leikurum. Í því liði er sjálfur
Diego Maradona. Leikurinn fer fram
í Róm 12. maí og Paolo þarf svo að
flýta sér til Belgrad enda er fyrsta
æfing fyrir Eurovision daginn eftir.
■ Moldóva tekur nú þátt í Eurovision
í fjórða sinn. Þetta fátæka smáríki
vakti mikla athygli með fyrsta framlagi sínu til keppninar 2005, rokkbandinu Zdob si Zdub sem mætti

með „ömmuna“ sem barði trommu.
Það lag hafnaði í sjötta sæti það ár.
Ekki hefur gengið verið sérstakt
síðan, en nú treysta Moldóvar á
djasssöngkonuna Getu Burlacu og
rólegt lag hennar.
■ Vania Fernandes syngur portúgalska lagið í ár og Portúgalar eru
ekkert að fikta í gömlu uppskriftinni: Senda dramatíska ballöðu með
þjóðlagaívafi. Uppskriftin hefur þó
aldrei virkað og Portúgalar eiga
slappasta feril allra þjóða í keppninni, hafa keppt 41 sinni og hæst náð
6. sæti árið 1996. Þeir hafa verið
fastir í forkeppninni síðan það fyrirkomulag var tekið upp árið 2004.

KEMUR HÚN PORTÚGÖLUM Í AÐALKEPPNINA? Vania Fernandes syngur „Senhora do

Mar“.

ÞRETTÁN DAGAR TIL STEFNU

Samkvæmt heimildum Boston
Herald hefur hinn 44 ára gamli
Neil Bergman verið ákærður fyrir
innbrot og sendur í þrjátíu daga
geðrannsókn eftir að hann sýndi
leikkonunni Kate Hudson óeðlilegan áhuga. Yfirvöldum fannst
full ástæða til að gera leikkonunni
viðvart eftir að Bergman talaði
um hana og móður hennar, Goldie
Hawn, á óviðeigandi hátt þegar
hann var handtekinn vegna innbrotsins. Kate Hudson er við tökur
á nýjustu mynd sinni Bride Wars
um þessar mundir og hefur
öryggisgæsla á tökustað verið
hert til muna í kjölfar atburðarins.

3

ROBERT DE NIRO Leikarinn Robert
De Niro ætlar að opna tvö hótel með
japönsku þema á næstunni.

Færir út
kvíarnar
Leikarinn Robert De Niro ætlar að
færa út kvíarnar og opna hótelkeðju með japönsku þema. Fyrsta
hótelið verður opnað í Herzliya í
Ísrael í sumar og það næsta í fjármálahverfi New York eftir tvö til
þrjú ár.
De Niro á fyrir japönsku veitingahúsin Nobu sem hafa notið
mikilla vinsælda víða um heimi og
ætlar því að hamra járnið á meðan
það er heitt með stofnun hótelkeðjunnar. Raphael, sonur De
Niro, mun hafa umsjón með markaðsmálum hótelanna. „Það eru
mjög spennandi tímar í vændum
fyrir okkur,“ sagði hann.

fyrir

2

Útsölumarkaður
Next í fullum gangi
í Skeifunni 17!

MÁLAFERLI Victoria Beckham mun
hugsanlega höfða mál gegn tískufyrirtækinu Rock and Republic.

Fína kryddið
höfðar mál
Samkvæmt heimildum breska
blaðsins The Mail on Sunday er
Victoria Beckham sögð ætla að
höfða mál gegn tískufyrirtækinu
Rock and Republic. Victoria gerði
samning við fyrirtækið árið 2004
um framleiðslu á gallabuxum
undir merki hennar dVb, en sagði
skilið við það tveimur árum síðar
eftir að ágreiningur kom upp á
milli hennar og Michaels Ball, eiganda fyrirtækisins. Hagnaðurinn
af sölunni reyndist mun minni en
áætlað var í upphafi og telur hún
að Rock and Republic skuldi henni
allt að 100 milljón dollara.

Ódýrasta flíkin fylgir með.

Ótrúleg verð! Þú tekur 3 flíkur en borgar aðeins fyrir 2 - á 40% afslætti!

Fyrstir koma fyrstir fá!
Opið mán.- föst: 12 - 18 Ã Lau: 12 - 18 Ã Sun: 13 - 17
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FRÉTTABLAÐIÐ SPÁIR FH 2. SÆTINU Í LANDSBANKADEILD KARLA 2008
> LYKILMAÐURINN
Tryggvi Guðmundsson er hreinlega eins og gott
rauðvín og virðist bara verða betri með
aldrinum. Er enn á fullu gasi og á nóg
eftir. Tryggvi skorar ekki bara mörk
heldur leggur hann upp flest mörk
FH-liðsins. Er einnig gríðarlega
drífandi leikmaður sem leggur sig
alltaf 120 prósent fram. Verður
örugglega áfram enn af betri
leikmönnum deildarinnar.

Verðugt verkefni fyrir Heimi
Það verður verulega áhugavert að fylgjast
með FH-liðinu í sumar. Eftir að liðið varð
Íslandsmeistari þrjú ár í röð var því velt af
stalli af Völsurum í fyrrasumar. Í kjölfarið
hætti Ólafur Jóhannesson með liðið og
nýliðinn Heimir Guðjónsson fær það verðuga verkefni að halda FH-ingum í toppbaráttunni.
Heimir er búinn að vera lengi í Hafnarfirðinum, fyrst sem fyrirliði liðsins og síðan
sem aðstoðarmaður Ólafs, og veit því
nákvæmlega að hverju hann gengur og
hvernig hlutirnir ganga fyrir sig hjá FH.
Nokkrar breytingar hafa orðið á FH-liðinu í vetur. Sverrir Garðarsson fór til Svíþjóðar, Auðunn Helgason fór í Fram, Allan
Dyring í Árbæinn, Ólafur Páll Snorrason til

Fjölnis og svo lagði Sigurvin Ólafsson skóna
á hilluna.
Í staðinn hefur Heimir endurheimt Jónas
Grana Garðarsson frá Fram en hann var
markakóngur Landsbankadeildarinnar í
fyrra. Höskuldur Eiríksson kom frá Víkingi
og Leiknismaðurinn efnilegi, Halldór Kristinn Halldórsson, reynir sig með FH-ingum í
sumar. Gamla brýnið Gunnar Sigurðsson
dró svo hanskana niður úr hillunni og mun
veita Daða Lárussyni keppni.
Verkefni Heimis er verðugt en erfitt. Það
eru gerðar miklar kröfur í Hafnarfirðinum
og hann þekkir það manna best.
Það getur reynst erfitt að taka stökkið í
aðalþjálfarastólinn en Fréttablaðið telur
Heimi valda því og spáir því FH öðru sæti.

> X-FAKTORINN
Arnar og Bjarki Gunnlaugssynir virðast ekki geta hætt í
fótbolta og ætla að taka slaginn
aftur í sumar. Tveir af hæfileikaríkari
knattspyrnumönnum þjóðarinnar frá
upphafi og töfrar þeirra gætu gefið
FH-liðinu mikið.

4

2

AÐRIR
LYKILMENN
GENGI SÍÐUSTU ÁRA

TOMMY NIELSEN

2007 2. sæti í A-deild

2006 1. sæti í A-deild

DAVÍÐ ÞÓR VIÐARSSON

2005 1. sæti í A-deild

JÓNAS GRANI
GARÐARSSON

2004 1. sæti í A-deild

GENGI Á VORMÓTUNUM
■ Sigrar ■ Jafntefli ■ Töp

2003 2. sæti í A-deild

0

2002 6. sæti í A-deild

Vill toppa flott tímabil með titli
BEST Arnar og Alina.

Þriðja árið í röð er Jón Arnór Stefánsson að fara að spila í úrslitakeppni ítalska körfuboltans, þar sem
saman koma frábær lið og brjálaðir stuðningsmenn sem gera allt til þess að hafa áhrif á andstæðingana.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

N1-deildirnar:

KÖRFUBOLTI Jón Arnór Stefánsson

Arnar og Alina
valin best
HANDBOLTI HSÍ veitti í gær

verðlaun fyrir bestu frammistöðu
í lokahluta N1-deildanna.
Haukamaðurinn Arnar Pétursson
og Stjörnustúlkan Alina Petrache
voru valdir bestu leikmennirnir
meðal annars.
- hbg

N1-DEILDIRNAR
Verðlaun fyrir umferðir 22-28 í N1deild karla:
Besti leikmaðurinn: Arnar Pétursson
Besti þjálfarinn: Aron Kristjánsson
Besta umgjörð:
Haukar
Besta dómarapar: Anton Gylfi Pálsson
og Hlynur Leifsson.
Úrvalslið umferðanna:
Markvörður: Egidijus Petkevicius, HK
Lína:
Arnar Pétursson, Haukar
v. horn:
Freyr Brynjarsson, Haukar
v. skytta:
Gunnar B.Viktorsson,
Haukar
Miðjumaður:
Andri Stefan, Haukar
h. skytta:
Rúnar Kárason, Fram
h. horn:
Ragnar Hjaltested, HK
Verðlaun fyrir umferðir 19-27 í N1deild kvenna:
Besti leikmaðurinn: Alina Petrache
Besti þjálfarinn: Aðalsteinn Reynir
Eyjólfsson og Ragnar Hermannsson,
Stjarnan
Besta umgjörð:
Fram
Úrvalslið umferðanna:
Markv.: Kristina Matuzeviciute, Fram
Lína:
Pavla Nevarilova, Fram
v. horn:
Dagný Skúladóttir, Valur
v. skytta:
Alina Petrache, Stjarnan
Miðjumaður:
Eva Barna, Valur
h. skytta:
Birgit Engl, Stjarnan
h. horn: Sólveig Kjærnested, Stjarnan

og félagar í Lottomatica Roma
hefja leik í úrslitakeppninni á
sunnudaginn þegar þeir mæta Tisettanta Cantu í átta liða úrslitunum. Þetta er þriðja árið í röð sem
Jón Arnór spilar í úrslitakeppninni á Ítalíu, hann hefur komist í
undanúrslitin tvisvar en nú segist
hann vera orðinn hungraður að fá
tækifærið til að spila um titilinn.
„Það er alltaf skemmtilegt að
spila í úrslitakeppni þar sem
stemningin er mikil,“ segir Jón
Arnór en andstæðingurinn er Tisettanta Cantu sem endaði í 7. sæti
deildarinnar.

Skemmtilegra á útivöllum
„Þeir eru með rosalega sterkan
heimavöll og svakalega áhorfendur. Það eru mikil læti og þetta er
frekar lítið íþróttahús þannig að
það skapast alveg svakaleg
stemmning,“ segir Jón.
„Mér finnst rosalega skemmtilegt að spila við svona aðstæður
og oft finnst mér bara skemmtilegra að spila á útivöllunum en
heima,“ segir Jón Arnór, sem var
sem dæmi með 13 stig og 60 prósenta þriggja stiga nýtingu í útileiknum gegn Cantú í vetur. Í
vetur hefur Jón Arnór skorað
10,7 stig í leik á útivelli en 6,4
stig í leik á heimavelli.
Lottomatica endaði í 2. sæti
í vetur en var engu að síður
sextán stigum á eftir toppliði
Montepaschi Siena. „Á pappírnum er búist við að við mætum
Siena í úrslitunum en þetta verður

erfitt enda geta allir unnið alla í
þessu, sem hefur sýnt sig í ár. Við
höfum verið að æfa á fullu og
höfum fengið góðan tíma til þess
að undirbúa okkur fyrir úrslitakeppnina. Við verðum að passa
okkur að hugsa ekki bara um Siena
og úrslitin því við þurfum náttúrulega að komast í gegnum þessar
fyrstu tvær umferðir fyrir það,”
segir Jón Arnór.
Jón Arnór hefur glímt við
meiðsli í vetur. „Við
höfum
verið
óheppnir
með
meiðsli í ár.
Þetta er búið að
vera mikið basl
og það er því
alveg
ótrúlegt
hvað okkur tókst
að komast langt
bæði í Evrópu
og
í

ítölsku deildinni miðað við allt,“
segir Jón sem er kominn á fullt á
ný eftir sín meiðsli.

Orðinn góður af meiðslunum
„Ég er nokkuð góður en hef
kannski ekki verið alveg samur
eftir þessi meiðsli. Ég hef ekki
spilað eins vel og ég gerði áður.
Þar hafði líka eitthvað að segja að
það komu nýir leikmenn og leikskipulagið hefur aðeins breyst.
Ég kominn í hörku form núna og
er alveg heill og tilbúinn í úrslitakeppnina,“ segir Jón Arnór.
Jón Arnór hefur stórt hlutverk
hjá Roma og þá ekki síst varnarlega. „Það þarf að hafa einhvern
til þess að deila boltanum, spila
vörn og setja jafnvægi í sókn og
vörn. Ég er í því hlutverki. Það
koma síðan leikir þar sem ég er að
hitta vel og fæ þá meira
hlutverk í sókninni. Ég
er ekkert að láta tölfræðina stressa mig.
Ég veit hvenær ég á
góða leiki og hvenær ég á ekki
góða leiki og
það hefur ekkert með tölfræðina að
segja,“ segir
BESTA
TÍMABILIÐ

Jón Arnór
Stefánsson
hefur aldrei
spilað betur en í
vetur. FRÉTTABLAÐIÐ/E.ÓL.

Jón og hann er ánægður með veturinn.
„Þetta er klárlega besta tímabilið mitt á Ítalíu. Ég var alveg í ofsalega góðu formi og var að spila
mjög vel fyrir meiðslin,“ segir Jón
Arnór. Varnarleikurinn er aðall
liðsins, sem sést ekki síst á því að
tólf lið í deildinni skoruðu meira í
leik í vetur en Roma en liðið náði
engu að síður öðru sætinu.

Miklu stærra hlutverk í ár
Jón Arnór hefur ekki verið í byrjunarliðinu nema í 7 af 27 leikjum í
vetur en hann setur það ekkert
fyrir sig.
„Ég er bara þessi sjötti maður í
liðinu og þjálfarinn hefur talað við
mig um það. Hann vill að ég komi
með kraft inn af bekknum og ef
við byrjum illa þá er ég fljótur að
koma inn á. Hann hefur sett mikla
pressu á mig að koma inn með
mikla orku varnarlega og gíra
menn upp. Ég veit alveg hvert
mitt hlutverk í liðinu er, sem er
rosalega gott. Ég hef miklu stærra
hlutverk í ár.“
Fram undan er spennandi
úrslitakeppni og Jón Arnór hefur
trú á að Roma geti farið alla leið.
„Við erum með mjög gott lið og
höfum sýnt það í ár þegar við
höfum verið að vinna öll bestu
liðin í Evrópu léttilega. Við eigum
alveg bullandi möguleika og
maður er ekkert smá hungraður
að ná í titil. Ég er ofsalega ángæður með þetta tímabil og það myndi
toppa það að ná titli,“ segir Jón
Arnór að lokum.
ooj@frettabladid.is

Fremsta skíðakona Íslands um árabil, Dagný Linda Kristjánsdóttir, er hætt vegna erfiðra meiðsla:

Ég er með mjög ánægð með minn feril
SAMEINAÐIR Leikmenn úr Landsbanka-

deildinni 2008

FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Samtök knattspyrnumanna:

Án fordóma
FÓTBOLTI Fyrirliðar allra liða í

Landsbankadeild karla og kvenna
skrifuðu undir yfirlýsingu í gær
undir yfirskriftinni fótbolti án
fordóma.
Þar heita fyrirliðar deildarinnar að sýna gott fordæmi í leikjum
sumarsins með því að koma fram
af heiðarleika, níða ekki andstæðinga niður og koma í veg fyrir
fordóma og dónaskap. Fyrirliðarnir skora í leiðinni á áhorfendur að gera slíkt hið sama.
- hbg

SKÍÐI Dagný Linda Kristjánsdóttir, fremsta skíðakona Íslands um
árabil, hefur ákveðið að leggja
skíðin á hilluna og hætta æfingum og keppni en hún hefur glímt
við erfið meiðsli í hægri fótlegg í
vetur og þarf að fara í aðgerð.
„Ég var ekki viss um að þessi
aðgerð myndi skila bata þannig
að ég ákvað að þetta væri komið
nóg,“ segir Dagný Linda, sem
hefur verið í sambandi við tvo
lækna á Íslandi og fór síðan að
hitta þann þriðja í Svíþjóð. „Við
ræddum þetta fram og til baka og
síðan er ég búin að hugsa málið í
nokkra daga,“ segir Dagný, sem
segir veturinn hafa verið ónýtan.
„Ég hef nánast ekkert verið á
skíðum í vetur þótt ég hafi verið
að æfa og keppa því ég var alltaf
að drepast í fætinum. Þessi vetur
fór algjörlega í vaskinn,“ segir
Dagný Linda.

„Ég er með mjög ánægð með
minn feril og ég er alveg sátt við
þessa ákvörðun þó að hún hafi
verið erfið. Það er pínulítið svekkelsi að ná ekki að klára fram að
Ólympíuleikum eins og markmiðið var en það er engin eftirsjá,“
segir Dagný Linda, sem alls tók
þátt í 316 alþjóðlegum mótum í
þrettán þjóðlöndum.
Árangurinn hefur líka verið
góður en hún hefur verið í einu af
fimm efstu sætunum á 87 alþjóðlegum mótum, þar af 35 sinnum í
fyrsta sæti og 17 sinnum í 2. sæti.
En hver er stærsta stundin?
„Ætli það sé ekki Ólympíuleikarnir í Tórínó 2006. Ég náði góðum
árangri eftir að hafa verið nýbyrjuð á skíðum aftur. Ég var búin að
vera sex mánuði á skíðum eftir
tuttugu mánaða meiðsli og náði
óvænt góðum árangri,“ segir
Dagný Linda, sem einnig tók þátt

FRÁBÆR FERILL Dagný Linda

Kristjánsdóttir komst á pall á 64
alþjóðlegum mótum.
NORDICPHOTOS/GETTY

í leikunum í Salt Lake City árið
2002.
Dagný Linda vann sína síðustu
titla á Skíðamóti Íslands á dögunum en alls hefur hún unnið átján
Íslandsmeistaratitla á skíðum.
„Það var mjög gaman að geta
varið þessa titla frá því í fyrra og
hitt í fyrra. Ég var samt að drepast allan tímann en ég var ánægð
með að hafa látið mig hafa það,
sérstaklega núna eftir að maður
hefur tekið þess ákvörðun,“ segir
Dagný Linda. Katrín systir hennar var tvisvar með henni á verðlaunapalli á Skíðamótinu, þar af
urðu þær tvær efstar í svigi.
„Hún er enn ung og á langt
eftir. Hún er að standa sig frábærlega og ég hef fulla trú á að
hún feti í mín fótspor og lengra,”
segir Dagný um systur sína, sem
er á leið í sama skíðaskóla í Noregi og hún fór á sínum tíma. - óój
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Birgir Leifur tekur sér hvíld frá Evrópumótaröðinni til að ná sér af meiðslum en ætlar að koma sterkari til baka:

Verður vonandi ný byrjun á mínum ferli
GOLF Birgir Leifur Hafþórsson, atvinnukylfingur úr GKG, hefur ákveðið að taka
sér hvíld frá keppnisgolfi í óákveðinn
tíma til að jafna sig á þrálátum meiðslum.
Birgir Leifur gaf út yfirlýsingu í gær
þar sem fram kom að hann hefði ákveðið
að taka sér hvíld frá keppni í bili, eftir
að hafa ráðfært sig við lækni Evrópumótaraðarinnar Dr. Roger Hawkes, til
þess að ná sér góðum af meiðslunum.
Birgir Leifur kvað ákvörðunina þó
vissulega hafa verið erfiða þegar
VONBRIGÐI Birgir Leifur þurfti

að taka erfiða ákvörðun um
hvíld en er ákveðinn að koma
betri til baka úr meiðslunum.
NORDIC PHOTOS/GETTY

Fréttablaðið náði tali af honum.
„Ég játa að þetta var gríðarlega
erfiður dagur í gær hvað varðar
þessa ákvörðun en hún varð
auðveldari eftir að ég ráðfærði
mig við lækninn og það má ef til
vill segja að hann hafi tekið þessa
ákvörðun fyrir mig á endanum. Hann
taldi að meiðslin væru enn sem komið
er ekki alvarleg en myndu versna til
muna ef ég myndi halda áfram að spila í
gegnum sársaukann. Eina leiðin fyrir
mig væri því að hvíla í ákveðinn tíma og
byggja mig svo hægt og rólega upp aftur,“
sagði Birgir Leifur sem er harðákveðinn
í því að koma sterkari til baka.
„Ég kem heim til Íslands þar sem ég
mun setjast niður með sjúkraþjálfaranum

mínum og skipuleggja æfingaráætlun og ég lít
bara björtum augum á þetta og ætla að koma
miklu betri og sterkari til baka úr þessu. Þetta
verður vonandi ný byrjun á mínum ferli og það
er líka í raun jákvætt að ég sé búinn að fá það á
hreint hvað var að angra mig og get þá unnið með
það,“ sagði Birgir Leifur, sem veit ekki hvernig
framhaldið verður með þátttöku hans á Evrópumótaröðinni.
„Ég ætla bara að einbeita mér að því að ná mér
100% og sjá svo til hvernig málin standa. Læknirinn taldi að þetta gæti tekið fjóra mánuði að jafna
sig og ef það reynist rétt þá verður keppnistímabilið náttúrulega nánast búið. Það eru samt fordæmi fyrir því að menn fái læknisvottorð fyrir
meiðslum og þátttökurétturinn flytjist þá yfir á
næsta keppnistímabil, en þetta kemur bara í
ljós,“ sagði Birgir Leifur.
- óþ

GOLFSKÓR
VOR 2008
Herraskór
Nr. 38004-51052
Stærðir:
40-46

Verð:

24.995 kr.-

Herraskór
Nr. 38674-52102
Stærðir:
40-45

Verð :

22.995 kr.-

Herraskór
Nr. 38644-54242
Stærðir:
41-45

Verð:

19.995 kr.-

Dömuskór
Nr. 38243-53376
Stærðir:
36-41

Verð:

22.995 kr.-

Dömuskór
Nr. 38923-54238
Stærðir:
36-41

Verð:

16.995 kr.-

Dömuskór
Nr. 38883-53582
Stærðir:
36-41

Verð:

18.995 kr.-

KRINGLUNNI - SMÁRALIND
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VIÐ TÆKIÐ FREYR GÍGJA GUNNARSSON SÉR HERKÆNSKU Í SJÓNVARPI
> Denzel Washington

Framkoman sem öllu máli skiptir

Stórleikarinn knái leikur í myndinni
The Bone Collector sem Stöð 2 sýnir
í kvöld. Denzel hefur yfir ævina
unnið til tveggja Óskarsverðlauna og verið tilnefndur
alls fimm sinnum.
Enginn annar þeldökkur leikari hefur
unnið svo oft til verðlaunanna eða verið
tilnefndur.

Stjórnmálamenn og aðrir valdsins menn hafa
stjórnmálamaður sé bæði röggsamur og rökfastfrá því að sjónvarpið tók öll völd á heimilum
ur. Sama hvort hann sé það síðan í raunveruhins vestræna heims þurft að taka tillit til þess
leikanum eða ekki. Sé hann hikandi eða eigi
hvernig framkomu þeir hafa á skjánum. Þeir
það til að grípa frammí telja kjósendur að sá og
mega ekki vera of ógnandi, fráhrindandi né
hinn sami sé ekki alveg með sitt á hreinu og noti
óheillandi. Þeir verða að huga vel að málfari,
dónaskap til að breiða yfir annað hvort spillingu
fasi og klæðarburði og gæta þess að vera ekki
eða vankunnáttu. Slíkt þarf þó ekkert að vera
dónalegir. Þótt þeir megi auðvitað ekki láta
raunin. Hin hikandi stjórnmálamaður getur allt
vaða yfir sig á skítugum skónum. Engin stjórneins verið illa fyrirkallaður og grípi hann frammí
málamaður vill verða næsti Richard Nixon, sem
getur verið að honum liggi mikið á hjarta.
tapaði fyrir Kennedy á svitabaði í kappræðum
En sjónvarpsáhorfendum er alveg slétt sama
fyrir tæpri hálfri öld.
um almenna líðan stjórnmálamannsins. Þeir vilja
Íslenskir stjórnmálamenn virðast hafa gert
að hann leggi sig hundrað prósent fram í hvert
ENGINN VILL VERÐA NÆSTI NIXON
sér fyllilega grein fyrir því að sú ímynd sem
Richard Nixon vanmat áhrif sjónvarpsins og eitt einasta skipti. Og því má í raun segja að
þeir gefa af sér á síðum blaðanna og ekki
stjórnmálamaður sé eins og knattspyrnumaður;
og tapaði fyrir Kennedy á svitabaði.
síst í umræðuþáttum og sjónvarpsviðtölum
hann verður að spila vel í hvert einasta skipti því
fylgir þeim út í hinn harða heim alþingis eða ráðhúsanna. Virki þeir
annars er honum bara skipt út af og látinn verma bekkinn í næsta
sjálfsöruggir og vissir í sinni sök heldur almenningur að umræddur
leik.

America‘s Got Talent

STÖÐ 2

16.35 Leiðarljós (Guiding Light)
17.20 Táknmálsfréttir
17.25 Spæjarar
17.50 Bangsímon, Tumi og ég
18.15 Ljóta Betty (3:23)
19.00 Fréttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
20.10 Útsvar - Úrslitaþáttur
21.15 Talið í söngvakeppni 2008 (2:3)
Upphitun fyrir Söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva sem fram fer í Belgrað 20.24. maí.

Svalbarði

SKJÁREINN

23.05 Dómínó (Domino) Ensk/frönsk

▼

21.00

21.40 Ungi kokkurinn (Eddie’s Million
Dollar Cook-Off) Bandarísk fjölskyldumynd
frá 2003 um ungan hafnaboltakappa sem
kemur vinum sínum á óvart þegar hann fær
skyndilega mikinn áhuga á matreiðslu. Leikstjóri er Paul Hoen og meðal leikenda eru
Taylor Ball, Orlando Brown og Rose McIver.
bíómynd frá 2005 byggð á sannri sögu
Dómínó Harvey, upprennandi fyrirsætu og
dóttur þekkts kvikmyndaleikara, sem sneri
við blaðinu og gerðist mannaveiðari. Leikstjóri er Tony Scott og meðal leikenda eru
Keira Knightley og Mickey Rourke. Atriði í
myndinni eru ekki við hæfi barna.

21.20

Upphitun fyrir loka-

STÖÐ 2 SPORT 2

umferðina

The Woodsman

STÖÐ 2 BÍÓ

06.00 American Pie: Band Camp
08.00 The Perfect Man
10.00 Last Holiday
12.00 Pop Rocks
14.00 The Perfect Man
16.00 Last Holiday
18.00 Pop Rocks
20.00 American Pie: Band Camp
22.00 The Woodsman Sérstaklega

▼

22.00

áleitin verðlaunamynd þar sem varpað er
einstaklega raunsönnu ljósi á hugarheim
barnaníðingsins.

23.05

Domino

SJÓNVARPIÐ

SKJÁREINN

07.00 Tommi og Jenni
07.25 Hvolpurinn Scooby-Doo
07.45 Camp Lazlo
08.05 Oprah
08.45 Í fínu formi
09.00 Bold and the Beautiful
09.20 La Fea Más Bella
10.05 Homefront
11.05 Standoff (14:18)
12.00 Hádegisfréttir
12.45 Neighbours (Nágrannar)
13.10 Wings of Love
13.55 Wings of Love
14.45 Punk´d (4:16)
15.25 Bestu Strákarnir (27:50)
15.55 Galdrastelpurnar (7:26)
16.18 The Fugitives
16.43 Ben 10
17.03 Smá skrítnir foreldrar
17.28 Bold and the Beautiful
17.53 Neighbours (Nágrannar)
18.18 Ísland í dag, Markaðurinn og
veður

18.30 Fréttir
18.55 Ísland í dag og íþróttir
19.30 The Simpsons (7:22)
19.55 America´s Got Talent (2:12)

06.55 Formúla 1 2008 (Tyrkland Æfingar) Bein útsending frá æfingum fyrir
Formúlu 1 kappaksturinn í Tyrklandi.

08.30 F1: Við rásmarkið
10.55 Formúla 1 2008 (Tyrkland Æfingar)

16.25 Inside the PGA
16.50 Gillette World Sport
17.20 Landsbankadeildin 2008 Hitað
upp fyrir Landsbankadeildina.

18.20 F1: Við rásmarkið Hitað upp fyrir
Formúla 1 kappaksturinn. Spjallþáttur þar
sem fjallað verður um Formúlu 1 á mannlegu nótunum. Sérfræðingar og áhugamenn
tjá sig um allt milli himins og jarðar.

19.00 Spænski boltinn Upphitun fyrir
leiki helgarinnar í spænska boltanum.
19.30 Fréttaþáttur Meistaradeildar
Evrópu

20.00 PGA Tour 2008 (Players Championship) Bein útsending frá Players meistaramótinu í golfi sem er stærsta mótið á
PGA mótaröðinni. Þangað mæta til leiks allir
af bestu kylfingum heims í dag.

23.00 World Supercross GP (Sam Boyd
Stadium, Las Vegas, Nevada)

23.55 NBA körfuboltinn (NBA
2007/2008 - Playoff games)

▼

01.10 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

STÖÐ 2

00.00 The United States of Leland
02.00 Carried Away
04.00 The Woodsman

Leitin að hæfileikaríkasta fólkinu í Ameríku er hafinn enn á ný, nú ennþá veglegri
og skemmtilegri en síðast. Þættirnir koma
úr smiðju höfunda American Idol og So You
Think You Can Dance og dómararnir Pierce
Morgan og David Hasselhoff hafa fengið
frábæran liðstyrk því Sharon Osbourne er
nýr dómari og kynnir í þáttunum er sjálfur
Jerry Springer. Hér er á ferð hraður og fjölbreyttur skemmtiþáttur fyrir alla fjölskylduna.

21.30 American Dreamz
23.20 The Bone Collector Raðmorðingi
gengur laus á Manhattan. Hann myrðir
fórnarlömb sín á hrottafenginn hátt og skilur
svo boð eftir hjá þeim. Aðalhlutverk: Denzel
Washington, Angelina Jolie og Queen
Latifah.

01.15 The Lonely Guy
02.45 Cyper
04.20 Gang Tapes
05.40 Fréttir og Ísland í dag
06.35 Tónlistarmyndbönd frá Popp TíVí

17.20 Enska úrvalsdeildin Útsending frá
leik Fulham og Birmingham í ensku úrvalsdeildinni.

19.05 Enska úrvalsdeildin Útsending frá
leik Reading og Tottenham í ensku úrvalsdeildinni.

20.50 Premier League World Leikmenn
heimsóttir, gömlu stjörnurnar leitaðar uppi
og svipmyndir af æðinu fyrir enska boltanum um heim allan.

▼

19.55

SJÓNVARPIÐ

21.20 Enska úrvalsdeildin - Upphitun Vikulegur þáttur þar sem hitað er upp
fyrir leiki helgarinnar. Viðtöl við leikmenn og
þjálfara liðanna sem tekin eru upp samdægurs.
21.50 PL Classic Matches Svipmynd-

07.30 Game tíví (e)
08.00 Rachael Ray (e)
08.45 Vörutorg
09.45 Óstöðvandi tónlist
16.15 Vörutorg
17.15 Snocross (e)
17.45 Rachael Ray
18.30 Jay Leno (e)
19.20 One Tree Hill (e)
20.10 Survivor: Micronesia (10:14) Sextánda þáttaröðin í vinsælustu raunveruleikaseríu allra tíma. Nú eru það tíu eldheitir aðdáendur þáttanna sem fá að spreyta sig
gegn tíu vinsælum keppendunum úr fyrri
Survivor-seríum.

21.00 Svalbarði (6:10) Spriklandi
ferskur skemmtiþáttur í umsjón Þorsteins
Guðmundssonar sem fær til sín góða gesti.
Hljómsveitin Svalbarði spilar dillandi danstónlist ásamt söngkonunni Ágústu Evu Erlendsdóttur sem einnig bregður sér í ýmis
gervi ásamt Þorsteini í nýstárlegum leiknum atriðum.

▼

EKKI MISSA AF

22.00 Lipstick Jungle (e)
22.50 The Eleventh Hour (2:13) Dramatísk þáttaröð sem gerist á sjónvarpsstöð og
aðalsöguhetjurnar eru fréttamenn og pródúsentar á fréttaskýringaþætti. Yfirmenn
stöðvarinnar eru ósáttir með áhorfið og ráða
unga og glæsilega konu til að hafa yfirumsjón með framleiðslunni og það fellur misvel í kramið hjá gömlu fréttahaukunum.

23.40 Professional Poker Tour (19:24)
Erfiðasta og skemmtilegasta pókermót í
heimi. Á meðal keppenda eru lifandi goðsagnir í pókerheiminum. Keppt er á fimm
mótum í flottustu spilavítum heims þar sem
allt lagt undir. Í hverju móti er hálf milljón
dollara í pottinum.

01.10 Brotherhood (e)
02.10 Law & Order: Criminal Intent (e)
03.00 World Cup of Pool 2007 (e)
03.50 C.S.I. (e)
04.30 C.S.I. (e)
05.10 Vörutorg
06.10 Óstöðvandi tónlist

ir frá leik Norwich og Southampton leiktíðina 1993-1994.

22.20PL Classic Matches Svipmyndir frá leik Liverpool og Blackburn leiktíðina
1994-1995.

22.50 Goals of the season Öll glæsilegustu mörk hverrar leiktíðar Úrvalsdeildarinnar frá upphafi til dagsins í dag.
23.50 Enska úrvalsdeildin - Upphitun

SJÓNVARP NORÐURLANDS
12.15 Samantekt helstu frétta vikunnar á N4. Endursýnt á klukkutíma fresti til
10.15 á sunnudag.

OMEGA
Dagskrá allan sólarhringinn.

Ártúnsbrekka lokuð vegna mótmæla

„Ég sá það fyrst á visir.is“
Visir.is var langfyrstur með fréttirnar um aðgerðir vörubílstjóra. Hann er öflug frétta- og
upplýsingaveita í stöðugri sókn, sem leggur metnað sinn í að flytja fréttir líðandi stundar fljótt og
örugglega til notenda. Fréttir, dægurmál, umræða, blogg, sjónvarpsfréttir Stöðvar 2 og
fréttatengdir þættir – allt er þetta aðgengilegt á einum stað í einfaldri umgjörð og með skýrri
framsetningu. Notendur vita að hverju þeir ganga þegar þeir heimsækja vísi.

...ég sá það á visir.is
sir.is
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STÖÐ 2 KL. 21.30
American Dreamz
Frábær rómantísk gamanmynd með Hugh Grant,
Dennis Quaid og Mandy
Moore þar sem gert er grín
að raunveruleikasjónvarpinu
og einkum og sér í lagi Idolæðinu. Forsetinn á verulega undir högg að sækja.
Atkvæðagreiðsla í sjónvarpsþættinum vinsæla American
Dreamz sýnir að keppendur
njóta orðið meiri stuðnings
en forsetinn sjálfur. Því grípur
harla vitgrannur forsetinn til
þess örþrifaráðs að reyna að
koma sér í þáttinn.

VIÐ MÆLUM MEÐ
Útsvar - úrslitaþáttur
Sjónvarpið kl. 20.10

▼

Í KVÖLD

Þá er komið að úrslitaþætti spurningaleiksins Útsvars þar sem 24
stærstu sveitarfélög landsins hófu
keppni í haust.
Umsjónarmenn
eru Sigmar
Guðmundsson
og Þóra Arnórsdóttir. Dómari og
spurningahöfundur er Ólafur
Bjarni Guðnason. Útsendingu
stjórnar Helgi
Jóhannesson.

RÁS 1 FM 92,4/93,5
06.05 Morgunvaktin
06.40 Veðurfregnir
06.50 Bæn
08.00 Morgunfréttir
09.05 Óskastundin
09.45 Morgunleikfimi
10.03 Veðurfregnir
10.13 Sagnaslóð
11.03 Samfélagið í nærmynd
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.45 Veðurfregnir
12.50 Dánarfregnir og auglýsingar
13.00 Vítt og breitt
14.03 Stjörnukíkir
15.03 Útvarpssagan: Lesarinn

15.30 Dr. RÚV
16.00 Síðdegisfréttir
16.10 Veðurfregnir
16.13 Hlaupanótan
17.03 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir
18.25 Spegillinn
19.00 Endurómur úr Evrópu
20.00 Pollapönk
20.30 Helgi Björns og höllin í Berlín
21.10 Flakk
22.07 Veðurfregnir
22.12 Orð kvöldsins
22.15 Litla flugan
23.00 Kvöldgestir
00.07 Næturtónar

FM 90,9 Talstöðin FM 99,4 Útvarp Saga FM 98,9 Bylgjan FM 95,7 FM957 / Topp
tónlistarstöðin FM 102,2 Útvarp Latibær / Fjölskyldu útvarp FM 102,9 Lindin /
Kristilegt efni FM 96,7 Létt Bylgjan / Tónlist og afþreying FM 105,5 Útvarp Boðun
/ Kristilegt efni FM 88,5 XA-Radíó / 12 spora efni FM 97,7 X-ið / Enginn viðbjóður

16.00 Hollyoaks
16.30 Hollyoaks
17.00 Wildfire
17.45X-Files
18.30 The Class The Class er bráðskemmtilegu nýr gamanþáttur úr smiðju
þeirra sem framleiddu Friends og Mad
About You. Við fylgjumst með bekkjarmóti
skrautlegra skólafélaga sem mörg hver hafa
ekki sést í tuttugu ár. Með aðalhlutverk fer
hjartaknúsarinn Jason Ritter.

19.00 Hollyoaks
19.30 Hollyoaks
20.00 Wildfire Þriðja þáttaröðin um hana
Kris sem var í byrjun send nauðug á búgarð
í sveit en þar féll hún fyrir hestamennskunni og þá sérstaklega kappreiðahestinum
Wildfire.

20.45 X-Files
21.30 The Class
22.00 Hæðin Í lokaþættinum fá áhorfendur að kjósa hvert húsanna er glæsilegast
og best hannað.

22.50 Bones
23.35 ReGenesis Hörkuspennandi þættir
sem lýsa má sem blöndu af CSI og X-Files.
Þættirnir fjalla um störf sérdeildar innan lögreglunnar í Toronto sem gegnir því vandasama starfi að rannsaka glæpi af lífefna- og
lífeðlisfræðilegum toga.

00.20 Rock School
01.10 Hlustendaverðlaun FM957 2008
02.35 Tónlistarmyndbönd frá Skífan TV

20.00 Mér finnst... Raunveruleikasjónvarp þar sem konur tjá sig hispurslaust um
allt sem þeim dettur í hug. Umsjónarkonur
eru Ásdís Olsen og Kolfinna Baldvinsdóttir.
Ellý Ármanns og Björk Jakobsdóttir eru gestir
þáttarins ásamt leynigesti.
21.00 Skoðanaskipti Marta Guðjónsdóttir varaborgarfulltrúi ræðir um borgarmenningu við gesti sína.

21.30 Íslandsfari Þáttur í umsjón Akeem
Richard Oppong, formanns Íslands Panorama, sem er frjálst félag sem styður fjölmenningu og fjölþjóðlegt samfélag með
því að vinna markvisst gegn kynþáttafordómum.
Dagskrá ÍNN er endurtekin um helgar
og allan sólarhringinn.

10.00 DR Update - nyheder og vejr 10.10 Ærlig
talt 10.35 Aftenshowet 11.05 Aftenshowet 2. del
11.25 Vilde hjerter 11.50 Rabatten 12.20 Elsker dig
for evigt? 12.50 Nyheder på tegnsprog 13.00 DR
Update - nyheder og vejr 13.10 Dawson’s Creek
14.00 Boogie Listen 15.00 Kim Possible 15.25
F for Får 15.30 Fredagsbio 15.45 Benjamin Bjørn
16.00 Aftenshowet 16.30 TV Avisen med Sport og
Vejret 17.00 Disney Sjov 18.00 Cirkusrevyen 2007
19.00 TV Avisen 19.30 If Only 21.05 Byen ved
havet 22.50 Anklaget 23.30 Boogie Listen

7.55 Frokost-tv 10.00 NRK nyheter 10.10 Tinas mat
10.40 Columbo 11.50 Sjukehuset i Aidensfield
12.40 Urter 13.00 Megafon 13.30 Dinosapiens
13.55 Frosk til middag 14.05 Ghost Trackers
14.30 Fin fredag 15.00 NRK nyheter 15.10
Oddasat - Nyheter på samisk 15.25 Newton
15.55 Nyheter på tegnspråk 16.00 Ørneredet
16.05 Mamma Mirabelle viser film 16.20 Rydd
opp, Christopher! 16.30 Det var en gang et eventyr
16.40 Distriktsnyheter 17.00 Dagsrevyen 17.30
Norge rundt 17.55 Michael Palins nye Europa
18.55 20 spørsmål 19.20 Detektimen: Kalde
spor 21.00 Kveldsnytt 21.15 Hotell Babylon 22.05
Adresse Beograd 22.35 Farmers Market i full symfoni 23.35 Country jukeboks med chat

SVT 1
9.00 Vadå handikappad... 10.00 Rapport 10.05
Annes trädgård 10.45 Inför Eurovision Song Contest
11.45 Glasklart 12.45 Veronica Mars 13.30 Sixties
14.00 Rapport 14.10 Gomorron Sverige 15.00
Klass 9A 15.30 Plus sommar 16.00 Bolibompa
16.30 Madicken 17.00 Bobster 17.30 Rapport med
A-ekonomi 18.00 Så ska det låta 19.00 Var fan är
mitt band? 19.30 Sömnlös i Seattle 21.15 Rapport
21.25 Kulturnyheterna 21.40 Morgonsoffan 22.10
Jag är Dina

Skráðu þig strax í síma 578-8200
Námskeiðin byrja 13. maí!
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Heimilislegur Dylan í Höllinni

„Ég hlusta á Pál Óskar út í eitt
og þess á milli hef ég kveikt
á Léttbylgjunni, það er bæði
rólegt og þægilegt.“
Sigríður Björnsdóttir framkvæmdastjóri
Blátt áfram
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vitringsháttur Dylans birtist
því ekki í baksviðs-kröfunum
enda vill hann bara grillmat á
diskinn sinn; hamborgara,
kjúkling og gott kjöt.
Dylan virðist gera mikið út
á að allt sé notalegt í kringum
hann og nánustu samstarfsmenn. Þannig er gerð krafa
um að nokkrar flöskur af
hvítvíni séu til taks þegar
verið er að prófa hljóðið auk
þess sem ekki þykir verra að
hafa nokkra kassa af bjór,
helst innfluttum.
Eins og kom fram í Fréttablaðinu fyrir skömmu gerir
Creedence Clearwater-hetjan
John Fogerty aðeins „nútímalegri“ kröfur. Hann vill hafa

sjónvarp og X-box-leikjatölvu auk góðs úrvals kvikmynda og leikja. Fogerty vildi ekki sjá
eiginhandaráritunarbetlandi aðdáendur en
mestu athyglina vakti
að Fogerty krefst þess
að baksviðs sé rúmmikil og snyrtileg
þvottavél og þurrkari
sem hann einn hafi til
afnota.
- fgg

ÓLÍKAR KRÖFUR Dylan vill fá
te, sítrónur og góðan grillmat
á meðan Fogerty vill hafa sjónvarp, X-box tölvu og síðast en ekki
síst þvottavél og þurrkara.

FRÉTTIR AF FÓLKI

5

Fangaskipti Mónitors og 24 stunda
hafa átt sér stað, Biggi í Maus
er kominn á innblað 24 stunda
og Atli Fannar hamast nú við að
koma saman sínum fyrsta Mónitor,
sem væntanlegur er í byrjun júní.
Síðasti Mónitorinn hans
Bigga er hins vegar kominn á göturnar og er safaríkur. Mesta athygli
munu eflaust vekja
svör Megasar við
áleitnum spurningum lesenda,
sem spurðu hann
meðal annars út
í afstöðu til fíkniefna og strákinn
aftan á umslagi
Loftmyndar.
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Þrátt fyrir að Bob Dylan sé
einhver virtasti og fremsti
laga- og textahöfundur samtímans er ekki mikið fyrir
stjörnustælunum að fara.
Fréttablaðið hefur fregnir af
því hvað Dylan vill að sé til
taks baksviðs og er ekki að
sjá að þessi lágvaxni snillingur ætli að setja allt á annan
endann skömmu fyrir tónleika. Dylan virðist vera mikill tedrykkjumaður og vill
hafa sítrónur með því. Matarkröfurnar eru ekkert síður
lágstemmdar, nánast venjulegur heimilismatur sem
hvert einasta veitingahús
borgarinnar ætti að geta reitt
fram. Margumræddur sér-
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LÁRÉTT
2. tusku 6. í röð 8. gapa 9. háttur
11. tímabil 12. kassi 14. kvk nafn
16. kveðja 17. sóða 18. munda 20.
rykkorn 21. kvenflík.
LÓÐRÉTT
1. elds 3. hvort 4. reikistjarna 5. krass
7. aftursæti 10. kvk nafn 13. strá 15.
lengdareining 16. undanhald 19.
járnstein.
LAUSN
LÓÐRÉTT: 1. báls, 3. ef, 4. pláneta,
5. pár, 7. baksæti, 10. gró, 13. íla, 15.
yard, 16. hop, 19. al.
LÁRÉTT: 2. lepp, 6. áb, 8. flá, 9. lag,
11. ár, 12. skrín, 14. sóley, 16. hæ, 17.
ata, 18. ota, 20. ar, 21. pils.

VEISTU SVARIÐ?
Svör við spurningum á síðu 8

1 351 milljón.
2 Vladimír Pútín.
3 Sigurður Ragnar Eyjólfsson.

Auglýsingasími

– Mest lesið

ALLIR VINIR Páll Óskar, Bubbi Morthens og Hreimur eiga það sameiginlegt að hafa átt í útistöðum við Árna Johnsen á undan-

förnum áratug. Þeir koma þó allir fram á Þjóðhátíð í Eyjum þetta árið og því virðist sem friður og sátt ríki milli þeirra.

PÁLL ÓSKAR: ENDURNÝJAR KYNNIN VIÐ ÞJÓÐHÁTÍÐ

Fornir fjandmenn slíðra
sverðin á Þjóðhátíð í Eyjum
Árni Johnsen, Bubbi Morthens,
Hreimur og Páll Óskar munu allir
koma fram á Þjóðhátíð í Eyjum í ár.
Þetta staðfestir Tryggvi Már
Sæmundsson sem situr í þjóðhátíðarnefnd. Þessir þrír söngvarar hafa
með einum eða öðrum hætti átt í
útistöðum við Árna en nú virðist
andi sátta og grafinna axa svífa yfir
Herjólfsdalnum. „Dagskráin er að
skýrast endanlega þessa dagana en
Bubbi spilar á undan brekkusöngnum sem Árni Johnsen mun sjá um.
Páll Óskar mun koma fram á kvöldvöku og vera síðan með diskótek.
Nýdönsk verður með tónleika laugardagskvöldið og Hreimur í Landi
og sonum mun semja og syngja
þjóðhátíðarlagið,“ útskýrir Tryggvi
en bætir því við að hugsanlega muni
fleiri taka lagið með Hreimi.

Bubbi, Páll Óskar og Hreimur
eiga það allir sameiginlegt að hafa
lent í illdeilum við þingmannninn
Árna. Þrátt fyrir að þeir hafi allir
komið við sögu í Herjólfsdal undanfarin ár er þetta þó í fyrsta skipti
sem þeir trylla Eyjamenn á sömu
hátíðinni. Tryggvi segist þó ekki
óttast að til átaka komi. „Við vonum
bara að menn verði til friðs og að
það sé búið að grafa stríðsaxirnar.“
Árni Johnsen ætlaði augljóslega
að strjúka kviðinn og elska friðinn
því hann sagðist aldrei hafa átt sökótt við einn eða neinn. „Það getur
allt gerst í hita leiksins en þetta eru
smámál. Mér finnst frábært að við
verðum allir á Þjóðhátíð í ár, enda
allir miklir þjóðhátíðarmenn,“
segir Árni og vill meina að allt sé
fallið í ljúfa löð milli hans og Bubba

Morthens. „Menn verða að geta
brugðið á leik og strítt svolítið en
við Bubbi höfum verið og verðum
alltaf miklir mátar.“
Og Páll Óskar tók í sama streng,
sagðist hafa sæst við Árna í Keflavík fyrir rúmlega ári. „Þá var ég
einmitt að plötusnúðast og Árni
dansaði manna mest. Við tókumst
síðan bara í hendur og sættumst,“
segir Páll. Hann vildi ekki meina að
uppákoman frá árinu 1996, þegar
til átaka kom milli Páls og Árna á
sviðinu í Herjólfsdal, ætti þátt í tólf
ára fjarveru hans frá Þjóðhátíðinni
í Eyjum. „Ég hef bara verið bundinn fyrir norðan yfir verslunarmannahelgina en nú tókst okkur að
finna glufu. Ég verð því í Eyjum á
sunnudagskvöldið og hlakka mikið
til.“
alma@frettabladid.is

Jakob Frímann Magnússon,
nýráðinn framkvæmdastjóri miðborgarmála á skrifstofu borgarstjóra, hefur mörg járn
í eldinum. Hann var í
fyrradag endurkjörinn
formaður Félags tónskálda og textahöfunda á fjölmennum
fundi poppara á
Domo. Jakob
fékk rússneska
kosningu því
enginn bauð sig fram gegn honum.
Almenn ánægja er með Jakob
innan raða FTT enda er hann hamhleypa til verka og aldrei lognmolla
í kringum hann.
Glöggir sjónvarpsáhorfendur hafa
séð Sverri Þór Sverrisson, betur
þekktan sem Sveppa, kynna til
leiks nýja jepplinginn frá Suzuki.
Stórvinur Sveppa, Auðunn Blöndal,
hefur um árabil verið blóðheitur
BMW-maður og keyrir um á glæsilegri sportkerru frá þýska bílarisanum. En Sverrir hefur ögn hófsamari
bílastíl og virðist hafa fengið góðan
díl frá Suzuki-umboðinu fyrir leik sinn
því hann spókar
sig nú um á einni
slíkri kerru,
stoltur og
glaður.
- fgg

Anita leikur með Idol-stjörnu
Íslenska leikkonan Anita Briem leikur
eitt aðalhlutverkanna í kvikmyndinni The Storyteller. Þetta kemur
fram á vefsíðu Internet Movie
Database. Kvikmyndinni er leikstýrt af Robert A. Masciantonio en
helsti karlleikari myndarinnar er
Wes Bentley sem varð hvað frægastur fyrir leik sinn í American
Beauty og hefur reyndar komið víða
við á ferli sínum. Fram kemur á
vefnum að myndin verði tekinn
upp í Fíladelfíu en ekki liggur
fyrir um hvað hún er.
Stjarna The Storyteller er
þó án nokkurs vafa Idol-stjarnan Katharine McPhee. Hún
varð í öðru sæti ameríska
Idolsins fyrir tveimur árum
þegar Taylor Hicks heillaði
bandarísku þjóðina upp úr
skónum. Ferill McPhee hefur
verið nokkuð skrykkjóttur að
undanförnu en hún hefur í
sífellt meiri mæli verið að

Á UPPLEIÐ Anita

leikur eitt
aðalhlutverkanna
í nýjustu
kvikmynd
Katharine
McPhee.

leggja leiklistina fyrir sig með misjöfnum árangri þó. Hún fékk þó
prýðisgóða dóma fyrir leik sinn
í kvikmyndinni Crazy sem fjallar um gítarleikarann og köntríhetjuna Hank Garland.
Ferill Anitu þar vestra virðist því vera í nokkuð góðum
gír. Í sumar verður stórmyndin Journey 3-D
frumsýnd
og
svo
seinna á þessu ári
geta íslenskir áhorfendur átt von á að sjá
Anitu í annarri þáttaröð um The Tudors.
Eins og kom fram í
24 stundum í gær þá
var Anita einnig í
miklu stjörnupartíi
hjá Stellu McCartney þar sem kvikmyndin The Party
með Peter Sellers
var sýnd.

SÍMANÚMER FRÉTTABLAÐSINS: 512 5000, fax: 550 5099 Ritstjórn: 512 5313, fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is
DREIFING: dreifing@posthusid.is Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is Veffang: visir.is
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BAKÞANKAR
Þórgunnar
Oddsdóttur

Galdrafár

Þ

að er ekki svo langt síðan ég áttaði mig á því að ég tilheyri hópi
öfgasinnaðra hryðjuverkamanna.
Það kom mér svolítið á óvart enda
hef ég yfirleitt verið talin frekar
dagfarsprúð stúlka og minnist þess
varla að hafa gert flugu mein. Nú
skipa ég mér hins vegar á bekk með
fólki sem börn og unglingar ættu
hreinlega að varast. Ég er nefnilega femínisti. Hugsið ykkur hvað
þetta er svakalegt.

FEMÍNISTI,

femínisti, femínisti.
Orðið eitt og sér fær suma til að
skjálfa af ótta og bræði. Lengi vel
hélt ég að það að vera femínisti
þýddi bara að maður vildi gera eitthvað til að jafna stöðu kynjanna.
Nú hefur almannarómur hins vegar
ruglað mig í ríminu og mér sýnist
að almennt sé álitið að við femínistar séum stórhættulegt fólk. Það
kemur svo sem ekki á óvart. Eitt
helsta einkenni femínista er nefnilega að þeir eru kafloðnir og allir
sem lesið hafa sinn skerf af ævintýrum og hryllingsbókmenntum
vita að loðið fólk er yfirleitt vafasamt. Til dæmis varúlfar.

KARLHATARAR, kvenrembur,
öfgakellingar og teprutruntur eru
meðal þeirra skemmtilegu orða
sem ég hef heyrt notuð til að lýsa
femínistum.
Fordómarnir
eru
þreytandi en ég viðurkenni nú samt
að tilhugsunin um að fólk sé hrætt
við mig er svolítið kitlandi. Hugsið
ykkur, ég skrepp kannski í bíó og
fæ mér sæti í sal fullum af fólki
sem á sér einskis ills von og grunar
ekki að í hópnum er stórvarasamur
femínisti. Svona svipað og veslings
fólkið í útlöndum sem sest upp í
strætó og hefur ekki hugmynd um
að á meðal þeirra er bandbrjálaður
sjálfsmorðssprengjumaður.
VIÐ

femínistar höfum ýmislegt á
samviskunni. Einhvers staðar las
ég að það væri okkur að kenna að
strákar þurfa að læra að prjóna í
grunnskóla og marga hef ég heyrt
halda því fram að femínistar vilji
banna flest það sem fólki finnst
skemmtilegt. Súludans til dæmis.
Nýjustu ásakanirnar ná síðan alveg
nýjum hæðum í frumleika. Það er
víst við femínista og þeirra áróður
að sakast þegar stúlkur á Selfossi
taka upp á því að klaga prestinn
sinn fyrir ósæmilega hegðun í sinn
garð. Bannsettir femínistar.

EFLAUST væri heimurinn svolítið
einfaldari ef jafnréttissjónarmiðin
hefðu aldrei fengið hljómgrunn. Þá
væri enginn að spá í hvað gerðist
eða gerðist ekki í kirkjunni á Selfossi og enginn myndi ergja sig á
því þótt karlkyns dagskrárstjóri
sjónvarps sé með hærri laun en
kvenkyns dagskrárstjóri útvarps.
Það þætti bara sjálfsagt mál enda
öllum ljóst að konur hafa minni
heila en karlar.

Ferðaskrifstofa

Leyfishafi
Ferðamálastofu

Helios

Cretan Dream Royal

GÓÐAN DAG!
Í dag er föstudagurinn 9. maí,
130. dagur ársins.
Sólarupprás
Reykjavík
Akureyri

4.32
4.00

Hádegi

Sólarlag

13.24
13.09

22.19
22.20

Heimild: Almanak Háskólans

Snyrtilegt, fjölskyldurekið íbúðahótel með fallegum og vönduðum íbúðum. Sundlaugargarður og góð aðstaða fyrir börnin.

Verðdæmi:

73.397,-

á mann m.v. 2 með tvö börn í 2 vikur 27.ágúst
Verð á mann m.v. tvo fullorðna í stúdíó í 2 vikur 27.ágúst: 87.343,-

Nýlegt og fallegt íbúðarhótel aðeins 50 metra frá ströndinni.
Sundlaugargarður með fyrirtaks aðstöðu fyrir börn og fullorðna.

Verðdæmi:

79.531,-

Á Krít tvinnast nútíminn saman við glæsta fornöld
grísku eyjanna með forvitnilegum hætti; þröng
stræti milli gamalla húsa og fyrsta flokks hótel
við strendur Eyjahafsins. Krít er rómuð fyrir gestrisni
heimamanna og daglegt líf á eyjunni er litríkt
og spennandi. Gist er á úrvals hótelum í bæjunum
Chania og Rethymnon og boðið er upp á fjölbreyttar
kynnisferðir. Svo er líka fínt að slappa af á ströndinni
eða snæða góðan mat með innfæddum.

Ódýrustu sætin bókast fyrst!

á mann m.v. 2 fullorðna í stúdíó með hálfu fæði í 1 viku 27.ágúst

Innifalið: Flug, flugvallarskattar, gisting og íslensk fararstjórn. Verð miðast við að bókað
sé á netinu. Ef bókað er á skrifstofu eða símleiðis er bókunargjald 2.500 kr. fyrir hvern farþega.
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