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SVAVAR LÚTHERSSON

Listsköpun, línudans
og störfin í sveitinni

Í skaðabótamál
við Smáís

Sérblað um skóla og námskeið

Ístorrent opnað að nýju á miðnætti
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FÓLK 42
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Fljúgandi kjú
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hefur
viðtökur hjá
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Ráðherrar Sjálfstæðisflokks:

Kunnugleg andlit
í Kolaportið

Ósammála um
þjóðaratkvæði

Ragnhildur Steinunn er
ein þeirra kunnuglegu
sjónvarpskvenna sem
munu selja notuð föt af
sjálfum sér í Kolaportinu á morgun.

EVRÓPUMÁL Geir H. Haarde

forsætisráðherra tekur ekki
undir það sjónarmið Þorgerðar
Katrínar Gunnarsdóttur menntamálaráðherra að til greina komi
að efna til þjóðaratkvæðagreiðslu
um hugsanlegar aðildarviðræður
að Evrópusambandinu á næsta
kjörtímabili.
Björn Bjarnason dómsmálaráðherra telur umræðu um þjóðaratkvæðagreiðslu ótímabæra,
hagsmunum Íslands sé vel borgið
með EES-samningnum. Árni
Mathiesen fjármálaráðherra
sagði í fyrirspurnartíma á Alþingi
í gær að ótímabært væri að tala
um dagsetningar um þjóðaratkvæðagreiðslu.
Afstaða allra ráðherranna til
ESB-aðildar er skýr. Þeir eru á
móti aðild eins og sakir standa
þar sem hún henti ekki hagsmunum Íslands.
- shá / sjá síðu 4

FÓLK 54

Rennblaut endalok
Atlantis er merkingarþrungið
listaverk sem stillt er upp í
Reykjavíkurtjörn.

MENNING 36

Fjögur lið með fullt hús
FH, Fram, Keflavík og
Fjölnir eru öll með fullt
hús eftir fyrstu
tvær umferðir
Landsbankadeildar karla.

Óskar Ágústsson á tímamótum:

ÍÞRÓTTIR 48

Unnið í hálfa
öld í sorphirðu

FÖSTUDAGUR
Auðga lífið með ástinni
Beggi og Pacas
FÖSTUDAGUR
í viðtali þar
sem þeir segja
frá óvenjulegu
lífi sínu.
16. MAÍ 2008

FYLGIRIT FRÉTTABLAÐSINS

ÞÓRUNN Í KISUNNI OG TOPP-10

BLAÐAMENN VANITY FAIR
Grandskoðuðu næturlífið
í Reykjavík

FATASTÍLL SESSELJU
THORBERG

FYLGIR
FRÉTTABLAÐINU
Í DAG

LISTAHÁTÍÐ Í REYKJAVÍK HAFIN Listahátíð í Reykjavík hófst í gær en hátíðin var fyrst haldin árið 1970. Sem fyrr verður um fjöl-

VEÐRIÐ Í DAG

marga viðburði að ræða en meðal verka á hátíðinni er Dialogue eftir pólsku listamennina Önnu Leoniak og Fiann Paul, þar sem
myndir af andlitum tæplega þúsund íslenskra barna prýða rústir húsanna á horni Lækjargötu og Austurstrætis. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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Dauðsföllum vegna
sprautufíknar fjölgar

7
3
8

6

LÉTTIR TIL NYRÐRA Í dag verður

2934 / IG 04

austan eða suðaustan 3-10 m/s,
hvassast með suðurströndinni. Bjart
með köflum norðan til og austan,
annars skýjað með dálítilli vætu á
víð og dreif. Hiti 3-11 stig.
VEÐUR 4

Þú færð IG veiðivörur
í næstu sportvöruverslun

Yfirlæknir smitsjúkdómadeildar Landspítalans segir álag þar hafa aukist verulega vegna meðhöndlunar fíkniefnaneytenda. Á síðasta ári létust nær fjórir af
hverjum tíu sem lagðir voru inn á gjörgæsludeild vegna sprautufíknar.
HEILBRIGÐISMÁL Einn af hverjum

tíu sem lagðir eru inn á gjörgæsludeild Landspítalans í Fossvogi
kemur þangað vegna afleiðinga
vímuástands. Þóroddur Ingvarsson læknir, sem rannsakað hefur
þessi mál, segir hlutdeild sprautufíkla hafa aukist mjög mikið meðal
þessa hóps frá árinu 2003 og 2007.
Hann segir að á síðasta ári hafi
38 prósent þeirra sem voru lagðir
inn vegna sprautufíknar látið lífið,
eða alls sex manns, en enginn þeirra
sprautufíkla sem lágu á gjörgæslu
árið 2003 lést. „Þetta var allt ungt
fólk og sárt að horfa á það fara
svona,“ segir Þóroddur og ítrekar
að tölurnar eigi aðeins við um þá
sem létust á gjörgæsludeild.

Þetta eru lífshættulegar
sýkingar og dánartíðnin
fimmtán til þrjátíu prósent. Samt
sjáum við í rauninni bara toppinn
á ísjakanum.
MAGNÚS GOTTFREÐSSON
YFIRLÆKNIR SMITSJÚKDÓMADEILDAR

Þá bendir hann á að dánartíðni
þeirra sem leggjast inn á gjörgæslu sé 5,8 prósent en meðal
sprautufíkla sé hlutfallið þrettán
prósent á þessu fimm ára tímabili,
jafnvel þótt meðalaldur fíklanna
sé töluvert lægri en annarra sem
þar eru lagðir inn.
Álag
vegna
meðhöndlunar

sprautufíkla hefur aukist mjög á
starfsfólk smitsjúkdómadeildar
Landspítalans. Að sögn Magnúsar
Gottfreðssonar, yfirlæknis smitsjúkdómadeildar, hafa alvarlegar
en sjaldgæfar blóðsýkingar meðal
sjúklinga mjög færst í vöxt. Fíkniefnaneysla eykur mjög hættu á
slíkum sýkingum.
„Þetta eru lífshættulegar sýkingar og dánartíðnin fimmtán til
þrjátíu prósent. Samt sjáum við í
rauninni bara toppinn á ísjakanum. Það er mjög átakanlegt að
horfa upp á þetta fólk sem ætti að
eiga framtíðina fyrir sér láta lífið
eða glíma við króníska sjúkdóma
af völdum fíkniefnaneyslu,“ segir
Magnús.
- kdk

TÍMAMÓT Óskar Ágústsson hefur
starfað í fimmtíu ár samfellt við
sorphirðu í Reykjavík. Af því
tilefni var
honum haldið
heiðurshóf á
Kaffi Flóru í
Grasagarðinum
í gær.
Þó að slík
störf kalli á að
menn rífi sig
upp fyrir allar
aldir virðist það
ÓSKAR ÁGÚSTSSON
ekkert aftra
Óskari en hann
hafði einungis tekið tvo veikindadaga á þessari öld þegar veikindi
lögðu hann í nokkra daga í vetur.
Þeim virðist haldast vel á
mannskapnum í sorphirðu
Reykjavíkurborgar því kollegi
hans, Þórólfur Þorleifsson, hefur
unnið þar í 51 ár. Það er engu
líkara en þessi störf gangi í erfðir
því feður þeirra beggja unnu
einnig við sorphirðu borgarinnar.
- jse / sjá síðu 18

SPURNING DAGSINS

Guðmundur, takið þið
Hagavagninn oft?
„Ekki lengur, hann er hættur að
ganga.“
Guðmundur Sigurjónsson er formaður
Strætókórsins sem fagnar fimmtíu ára
afmæli um þessar mundir.
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Minnihlutinn vill skýringar eftir að upplýst er um launahæstu borgarstarfsmenn:

Lækkun fasteignaverðs:

Tuttugu fá milljón á mánuði

Verðið lækkaði
um 1,7 prósent

BORGARSTJÓRN
Nærri
tuttugu
manns fá yfir 950 þúsund krónur í
mánaðarlaun hjá Reykjavíkurborg.
Þetta kemur fram í tilkynningu
Ólafs F. Magnússonar borgarstjóra,
en þar segir einnig að á fimmta tug
starfsmanna Reykjavíkurborgar
hafi hærri laun en nýráðinn framkvæmdastjóri
miðborgarmála,
Jakob Frímann Magnússon. Jakob
Frímann fær nú 710 þúsund á mánuði eftir að hann sagði sig úr tveimur nefndum á vegum borgarinnar í
gær. Ólafur hafnar því að hafa ráðið
Jakob á pólitískum forsendum enda
hafi verið leitað til annarra fyrst.
„Sú staðreynd að leitað var til
Kristínar Einarsdóttur sem gegndi

BORGARSTJÓRI OG AÐSTOÐARKONAN

Ólafur F. Magnússon hafnar því að miðborgarstjóri hafi verið ráðinn pólitískt.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

starfi miðborgarstjóra í tíð R-listans vitnar um að hér var ekki um
pólitíska ráðningu að ræða,“ segir
borgarstjórinn.
Svandís Svavarsdóttir, oddviti

Vinstri grænna, vill að mannauðsstjóri borgarinnar taki saman
margvíslegar upplýsingar varðandi
þessi mál. Meðal annars vill Svandís
fá rökstuðning á röðun Jakobs í
launaflokk og fyrir því að hann var
ráðinn sem starfsmaður en ekki
embættismaður, ólíkt fyrri miðborgarstjóra.
Þá sagði minnihlutinn í sameiginlegri bókun að svör Ólafs hrektu í
engu að ráðning Jakobs væri „pólitísk ráðning á sérkjörum“. Við
blasti að starf Jakobs væri ósambærilegt við starf fyrrverandi miðborgarstjóra „enda bar miðborgarstjóri fjárhagslega ábyrgð og fór
með viðameiri verkefni“.
- gar

FASTEIGNIR Fasteignaverð á
höfuðborgarsvæðinu lækkaði um
1,7 prósent í liðnum mánuði
samkvæmt upplýsingum Fasteignamats ríkisins. Sé horft þrjá
mánuði aftur í tímann hefur
verðið lækkað um þrjú prósent.
Yfir tólf mánaða tímabil hefur
verðið hins vegar hækkað um sjö
prósent.
Velta á fasteignamarkaði hefur
dregist verulega saman á
undanförnum mánuðum. Í
vikunni 2.-8. maí var 62 kaupsamningum þinglýst á höfuðborgarsvæðinu og var veltan um
1,8 milljarðar.
- mh

Mótmælendur á þingpöllum:

að
Taka hryllingsmynd í Hrópuðu
þingheimi
afdönkuðu varðskipi

ALÞINGI Mótmælendur, sem

Varðskipið Þór, sem síðar var breytt í veitingastað og málað gylltum litum, liggur nú við festar í Gufunesi í óþökk Íslenska gámafélagsins sem leigir svæðið af
Faxaflóahöfnum. Kvikmyndagerðarmenn vilja gera hryllingsmynd í skipinu.
Vandræðaskipið
Thor hefur verið flutt úr Reykjavíkurhöfn að bryggju við Gufunes.
Thor var áður varðskipið Þór.
Skipið var gefið Slysavarnaskóla
sjómanna en var síðan breytt í
fljótandi veitingastað í Hafnarfjarðarhöfn og nafni þess breytt í
Thor auk þess sem það var málað í
gylltum lit frá skut og fram í
stefni. Til stóð um tíma að sigla
Thor til Spánar og láta það þjóna
þar sem diskótek.
Frá árinu 2001 safnaði Thor á
sig hafnargjöldum í Reykjavíkurhöfn allt þar til í fyrra að gjöldin
voru greidd í þann mund sem efna
átti til uppboðs á skipinu. Að sögn
Gísla Gíslasonar, hafnarstjóra
Faxaflóahafna, hafa hafnargjöldin
þó verið í vanskilum síðan.
„Það er auðvitað ekki pláss endalaust fyrir óreiðuskip í Reykjavíkurhöfn. Sumarið er á næsta leiti og
þetta skip myndi verða fyrir við
Skarfabryggju þegar skemmtiferðaskipin koma,“ segir Gísli.
Fyrir stuttu var óskað eftir því
við Júlíus Vífil Ingvarsson, formann stjórnar Faxaflóahafna, að
höfnin styrkti með ýmsum hætti
kvikmyndagerðarmennina Ingvar
Þórðarson og Júlíus Kemp sem
vilja nota Thor í sumar til að taka
upp inniatriði í hvalaskoðunarhryllingsmynd. Júlíus segist hafa
rætt við Ingvar og Þórð á einum
óformlegum fundi.
„Þetta eru sömu menn og gerðu
Astrópíu sem þeir gerðu mjög vel
og var skemmtileg mynd. Ég
hjálpa þeim eins og ég get í gegnum
Faxaflóahafnir og eðlilegt getur
UMHVERFISMÁL

VINIR Ehud Olmert og George W. Bush
kasta mæðinni í skoðunarferð um
Masada-virkið fornfræga. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Bush í Ísrael:

Lýsir bjartsýni
á framtíðina
ÍSRAEL, AP George W. Bush

Bandaríkjaforseti samfagnaði í
gær Ísraelum er þeir héldu upp á
sextíu ára afmæli Ísraelsríkis.
Hann spáði því að á 120 ára
afmæli þess myndi það hafa
sjálfstætt ríki Palestínumanna sér
við hlið og lýðræðisríki sem
nágranna allt í kring, sem væru
laus við þá kúgun, frelsishömlur
og öfgahreyfingar múslima sem
væru áberandi þar í dag.
Bush gaf þessa bjartsýnu
lýsingu á Mið-Austurlöndum
ársins 2068 í ræðu í Ísraelsþingi.
„Palestínska þjóðin mun hafa það
ríki sem hana hefur svo lengi
dreymt um og hún verðskuldað;
lýðræðis- og réttarríki þar sem
mannréttindi eru virt og hryðjuverkum hafnað,“ sagði hann.
- aa

KJARAMÁL
Sameining félaga í deiglunni

HVÍTA HÚSIÐ/SÍA – 08-0608

Aðalfundur Félags opinberra starfsmanna á Suðurlandi hefur falið stjórn
félagsins að ganga til samninga við
stjórn Starfsmannafélags Árborgar
með það að markmiði að sameina
þessi tvö félög.

kenndir eru við atvinnubílstjóra,
gerðu hróp að þingheimi í gær á
meðan rætt var um hörmungar
jarðskjálftanna í Kína. Var kallað
að þingmönnum að þeir ættu að
hugsa um hag Íslendinga áður en
þeir fjölluðu um fólk í útlöndum.
Þurfti þingforseti að biðja
fólkið um að hafa hljóð. Við því
var ekki orðið í snatri en skömmu
síðar gekk fólkið í burt.
Áður en til þessa kom stóð
fólkið að fundarhaldi á Austurvelli.
- bþs

EM Keppnin dregur að sér milljónir

gesta í júní.
GYLLTA VARÐSKIPIÐ Þór, sem þjónaði í þorskastríðunum og átti um tíma að

verða fljótandi diskótek á Ibiza, gæti orðið umgjörð fyrir hryllingsmynd í sumar.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Svissneska lögreglan:

EM skotmark
hryðjuverka?
HRYÐJUVERK Evrópumótið í

JÚLÍUS VÍFILL
INGVARSSON

INGVAR ÞÓRÐARSON OG JÚLÍUS KEMP

talist en hef þó ekki getað lofað
þeim neinu ennþá,“ segir Júlíus
Vífill.
Meðal þess sem kvikmyndargerðarmennirnir óska eftir er
aðstoð Faxaflóahafna við að draga
vélarvana hvalveiðiskip upp í
Hvalfjörð fyrir útitökur þar. „Það
komum við til með að veita þeim
ljúflega og með ánægju,“ segir
Júlíus Vífill.

Sævar Sigurðsson hjá Íslenska
gámafélaginu, sem leigir hafnarsvæðið í Gufunesi undir endurvinnslustarfsemi sína, er ósáttur
við að Thor hafi verið fluttur að
bryggju þar.
„Við erum að reyna að fegra í
kringum okkur og þetta gyllta
hryllingsskip fellur ekki beint að
þeirri mynd,“ segir Sævar Sigurðsson.
gar@frettabladid.is

knattspyrnu verður skotmark
hryðjuverkasamtakanna al-Kaída,
samkvæmt talsmanni svissnesku
lögreglunnar.
Mótið fer fram í Sviss og
Austurríki í júní og dregur að sér
milljónir gesta hvaðanæva að úr
heiminum. Í viðtali við svissneska
dagblaðið La Liberte segir Jürg
Bühler, talsmaður svissnesku
lögreglunnar, að hótanir um
hryðjuverk hafi birst á íslömskum vefsíðum. Af þeim sökum
fylgist lögregluyfirvöld grannt
með framvindu málsins og leitað
verði sérstaklega á fólki frá
„áhættusvæðum“ í Mið-Austurlöndum sem sæki leiki í keppninni.
- kg

Herstjórnin í Búrma viðurkennir að hjálpargögn hafi ekki öll komist til skila:

Segist refsa þeim sem stela
BÚRMA, AP Herstjórnin í Búrma sagðist í gær ætla

Umsóknarfrestur er til 30. maí
Kynntu þér námið á www.hr.is

að taka hart á hverjum þeim sem hirti eða seldi
erlend hjálpargögn, sem ætluð eru fórnarlömbum
fellibylsins Nargis sem reið yfir landið 12. maí
síðastliðinn.
Stjórnin hefur sjálf verið sökuð um að hirða
hjálpargögnin og jafnvel selja þau, auk þess sem
hún hefur tafið fyrir því að aðstoð berist til
nauðstaddra. Fréttir hafa borist af því að hjálpargögnin hafi verið seld á opnum mörkuðum, auk
þess sem her landsins hafi tekið eitthvað af þeim til
eigin nota.
Með því að hóta refsingu fyrir slíkt viðurkennir
stjórnin óbeint að hjálpargögnin hafi ekki öll
komist til skila.
Stjórnin sagði í gær að rúmlega 43 þúsund manns
hefðu farist, en Rauði krossinn segir að tala látinna
geti farið upp í 128 þúsund.
Töluvert magn af hjálpargögnum, svo sem vatni,
teppum, flugnanetum, lyfjum og tjöldum, hefur
verið sent til landsins á síðustu dögum. Sameinuðu
þjóðirnar og Rauði krossinn segja að 1,6 til 2,5
milljónir manna þurfi nauðsynlega á aðstoð að

MUNKAR Í BIÐRÖÐ Í einu úthverfa Rangún mátti í gær sjá

þessa munka stilla sér upp til að þiggja matargjafir.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

halda. Einungis lítill hluti af þeim hafi þó fengið
aðstoð.
Herstjórnin hefur staðið fast á því að hleypa
engum útlendingum inn í landið til að veita aðstoð
eða dreifa hjálpargögnum, heldur krefst þess að
sjá sjálf um það erfiða verkefni.
- gb
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KAUP SALA

GJALDMIÐLAR
Bandaríkjadalur

77,33

77,69

Sterlingspund

150,38

151,12

Evra

119,82

120,50

Dönsk króna

16,051

16,145

Norsk króna

15,219

15,309

Sænsk króna

12,824

12,900

Japanskt jen

0,7362

0,7406

SDR

125,08

125,82

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
154,7626
HEIMILD: Seðlabanki Íslands
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Lögreglan á Suðurnesjum rannsakar tilraun til íkveikju í fjölbýlishúsi:

Stílbrot í skattlagningu lagað:

Ekki vitað hver var að verki

Söluhagnaðurinn
orðinn skattfrjáls

LÖGREGLUMÁL „Við vitum ekki hver var að verki en
það er ljóst að þetta hefði getað farið illa,“ segir
Jóhannesson Jensson hjá rannsóknardeild lögreglunnar á Suðurnesjum um tilraun til íkveikju í
fjölbýlishúsi að Mávabraut 11 í Reykjanesbæ.
Aðfaranótt miðvikudags var gerð tilraun til þess
að kveikja í fjölbýlishúsi með því að skvetta
eldfimum vökva á gólf og veggi og bera eld að. „Það
hafði greinilega verið gerð tilraun til þess að kveikja
í en það tókst ekki sem betur fer,“ segir Jóhannes.
„Stórhætta hefði getað skapast þar sem það eru
vitanlega íbúar í húsinu.“
Íbúar í húsinu sem Fréttablaðið ræddi við í gær
vildu ekki tjá sig um málið en sögðu upplýsingum
um það hafa verið komið til lögreglu.
Ekki er ljóst nákvæmlega hvenær íkveikjutilraunin átti sér stað. Að sögn Jóhannesar eru sýni sem
tekin voru af vökvanum nú í efnagreiningu.

VIÐSKIPTI Alþingi samþykkti í gær

frumvarp fjármálaráðherra um
skattfrelsi söluhagnaðar af hlutabréfum.
Hingað til hafa fyrirtæki getað
frestað því að greiða skatta af
söluhagnaði hlutabréfa, gegn því
að endurfjárfesta með söluhagnaðinum innan tveggja ára.
Ríkisskattstjóri sagði í umsögn
um frumvarpið til efnahags- og
skattanefndar Alþingis að
skattfrelsi söluhagnaðar væri
stílbrot í skattlagningu.
Einnig var gagnrýnt að
samkvæmt frumvarpinu mætti
draga frá skattstofni kostnað
vegna skattfrjálsra tekna.
- ikh

REYKJANESBÆR Lögreglan á Suðurnesjum lítur málið alvarleg-

um augum.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Jóhannes biður alla þá sem einhverjar upplýsingar geta veitt um málið að setja sig í samband við
lögreglu í síma 420-1700. „Við lítum þetta alvarlegum augum. Sá sem svona gerir er hættulegur,“ segir
Jóhannes.
- mh

Sjálfstæðismenn ósamstiga
um þjóðaratkvæðagreiðslu
Ólíkar áherslur eru á meðal ráðherra sjálfstæðismanna um leiðir varðandi hugsanlegar aðildarviðræður
að Evrópusambandinu. Þjóðaratkvæðagreiðsla kemur til greina á næsta kjörtímabili segir Þorgerður
Katrín Gunnarsdóttir. Geir H. Haarde og Björn Bjarnason útiloka það og segja umræðuna ótímabæra.
EVRÓPUMÁL „Kjarni málsins er sá
VIÐRAR VEL TIL ÚTIVERKA Blíðan og

barnabarnið knúðu Ragnar til útiverka í
gær.
FRÉTTABLAÐIÐ/JÓN SIGURÐUR

Blíðviðri í borginni:

Gert klárt fyrir
blíðu og barn
MANNLÍF Veðrið síðustu daga

hefur minnt marga á að ekki sé
seinna vænna að hefja sumarstörfin. Það var þó ekki einungis
það sem knúði Ragnar Jónsson til
útiverka í garðinum hjá sér á
Hofteigi.
„Þannig er mál með vexti að
tengdadóttirin sem býr í kjallaranum á von á sér og þau segja að
erfinginn komi ekki fyrr en allt
sé orðið fínt svo það er best að
hafa garðinn til,“ segir hann. „Þá
hlýtur hann að koma.“
Ragnar þurfti ekki að láta sér
leiðast við störfin í gær en mikil
umferð gangandi vegfarenda var
við húsið. Enda er veður svo gott
að fólk hefur ákveðið að skella
sér út og að verki loknu vonar
Ragnar að barnabarnið leiki það
eftir.
- jse

LÖGREGLUFRÉTTIR
Hraðakstur á Selfossi
Lögreglan á Selfossi stöðvaði sautján
ökumenn vegna hraðaksturs innanbæjar á Selfossi í gær. Flestir óku á 60
til 70 kílómetra hraða á klukkustund
þar sem hámarkshraði er 50.

að við höfum mjög gott samstarf
við Evrópusambandið á grundvelli samningsins um Evrópska
efnahagssvæðið og við eigum að
nýta þau tækifæri sem það gefur
okkur,“ sagði Björn Bjarnason
dómsmálaráðherra að loknum
fundi
sjálfstæðismanna
um
Evrópumál í gær. Hann telur
ótímabært að ræða þjóðaratkvæðagreiðslu eða stjórnarskrárbreytingar vegna Evrópumála.
Geir H. Haarde forsætisráðherra telur einnig ótímabært að
ræða um þjóðaratkvæðagreiðslu
um Evrópusambandsaðild á þeim
nótum sem Þorgerður Katrín
Gunnarsdóttir menntamálaráðherra gerði á miðvikudag. Hún
hefur þó lýst afdráttarlausri
skoðun sinni um að hún sé á
móti ESB-aðild en
vill
opna
umræðuna,
sem
sjálfstæðismenn eigi að leiða.
Þorgerður ræddi
um Evrópumál á
fundi í Kópavogi og
sagði koma til greina að
efna til þjóðaratkvæðagreiðslu um hugsanlegar
aðildarviðræður að Evrópusambandinu á næsta kjörtímabili. Hún telur jafnvel nauðsynlegt að gera nauðsynlegar
stjórnarskrárbreytingar
á
þessu kjörtímabili vegna
slíkrar atkvæðagreiðslu.
Evrópumál voru rædd á opnum
fundi sjálfstæðismanna í Valhöll
í gær. Þar kom fram afdráttarlaus skoðun Björns Bjarnasonar

@^VHedgiV\Z
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Snýst um hagsmuni Íslands
„Það mál er ekki tímabært að ræða
á þessu stigi og engin leið að tímasetja slíkt,“ segir Geir H. Haarde
forsætisráðherra spurður um orð
Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur
menntamálaráðherra um þjóðaratkvæðagreiðslu um hugsanlegar
aðildarviðræður að Evrópusambandinu á næsta kjörtímabili.
„Auðvitað liggur fyrir að ekki verður
gengið í ESB án þjóðaratkvæðagreiðslu. Einnig hefur verið rætt
um að halda eigi þjóðaratkvæðagreiðslu um hvort ganga eigi til
viðræðna.“
Geir segir að í þingflokki sjálfstæðismanna séu Evrópumálin
rædd reglulega. „Við höldum
auðvitað áfram
að ræða

og annarra frummælenda að
hagsmunum Íslands væri vel
borgið með EES-samningnum og

GEIR H. HAARDE Segir ESB-aðild ekki

forgangsmál í pólitískri umræðu og
hún þjóni ekki hagsmunum Íslands
eins og mál standi.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Björn og vitnaði til þingflokksfundar Sjálfstæðisflokksins í
fyrri viku þar sem þessi skoðun
var uppi.
Spurður um þjóðaratkvæðagreiðslu um aðildarviðræður að
Evrópusambandinu segir forsætisráðherra umræðuna ótímabæra og enga leið að tímasetja
hvenær slíkt komi til greina. „Það
er ekkert sem knýr á um það að
taka neinar slíkar ákvarðanir
núna eins og sakir standa. Okkar
afstaða í Sjálfstæðisflokknum er
skýr. Við teljum að það þjóni ekki
okkar hagsmunum að ganga í
bandalagið og það er niðurstaða
okkar í bili.“
svavar@frettabladid.is

ekkert benti til þess aðild að ESB
myndi bæta einhverju við
það.
Spurður um skoðun Þorgerðar segir Björn að hann
hafi ekki heyrt málflutning varaformannsins en
það sé hans mat að enginn
ágreiningur sé innan þingflokksins um Evrópumál.
„Menn fara ekki í að
breyta stjórnarskrá eða
efna
til
þjóðaratkvæðagreiðslu nema að það sé
búið að taka pólitískar ákvarðanir um að það sé nauðsynlegt
vegna þess sem stjórnvöld vilja
að nái fram að ganga,“ sagði

VEÐURSPÁ
HEIMURINN
Sigurður Þ.
Ragnarsson
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veðurfræðingur

HELGARHORFUR
Um helgina eru
horfur á austlægum og suðaustlægum áttum,
yﬁrleitt hægum. Á
morgun má búast
við vætu vestan til
á landinu, einkum
fyrir hádegi, en
síðan dregur væntanlega úr vætunni.
Á sunnudag verður
yﬁrleitt úrkomulítið.
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Á MORGUN
5-10 m/s SV-til, annars
mun hægari.
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þetta mál og við munum væntanlega vera virkari í því að kynna
okkar afstöðu í málinu heldur
en verið hefur. Það er enginn asi
eða flýtir í þessu máli. Við höfum
verið sakaðir um að vilja ekki
ræða þetta. Það er mjög rangt. Við
viljum gjarnan ræða þetta. Okkar
afstaða er alveg skýr, við teljum
Evrópusambandsaðild ekki þjóna
hagsmunum Íslands. Málið snýst
um það hvað þjónar hagsmunum
Íslands, það er ekkert leyndarmál.
Það sem við höfum verið að tala
um, bæði ég og varaformaðurinn,
er að við ætlum að vera duglegri
að segja frá því. En hins vegar tel
ég ekki að þetta sé forgangsmál
í pólitískri umræðu eins og sakir
standa.“
- ghs

SUNNUDAGUR
5-10 m/s syðst,
annars 3-8. Úrkomulítið.
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Kaupmannahöfn

19°

Billund

19°

Ósló

12°

Stokkhólmur

10°

Gautaborg

18°

London

16°

París

22°

Frankfurt

23°

Friedrichshafen

22°

Berlín

18°

Alicante

20°

Mallorca

22°

Basel

24°

Eindhoven

22°

Las Palmas

23°

New York

14°

Orlando

32°

San Francisco

25°

Vindhraði er í m/s.
Hitastig eru í °C.
Gildistími korta er um hádegi.

!
o
t
i
t
e
p
p
Buon a
25 %

tur

afslát

<G>AAJÁC6JI6AJC9
,"-%%\cVjiVajcY
)a`jg`aZiiVhVaVigjXdaV
'%%\eVgbZhVcdhijg
&hi`#higcV!h`dg^c[Zgci
a[jdaV
Än``iWVahVb^`ZY^`
bVaYdchVai
e^eVg

=^i^Â\g^aa^ÂkZad\Wgc^Â`_i^Â{]{jb]^iV!{aajb
]a^Âjb!jb(")bc#A¨``^Â]^iVccd\hZi_^Â`_i^Â
{\g^cY[ng^gd[Vc\g^aa^Âd\ZaY^Âjb*"-bc#Z[i^g
Äk]kZghjgVjiiÄ^Âk^a_^Â]V[V`_i^Â#HZi_^ÂÄn``i
WVahVb^`ZY^`{[_gVY^h`V{bZÂVcd\Z^cVa`jV[
`aZiiVhVaVi^{]kZgcY^h`#A{i^Â`_i^ÂhiVcYVjb
*bc#{h`jgÂVgWgZii^Z[i^g\g^aajc#HcZ^Â^ÂcVjiV"
ajcY^cVÄjccVghcZ^ÂVgd\aZ\\^Â{hVaVi^Â#@gnYY^Â
kZabZÂhVai^d\e^eVg#9gZne^ÂkZaV[\Âg^a[jdaj
ng!gÂeVgbZhVcdhi\g[ingd\WZg^Â[gVbbZÂ
higcjW{ijb#

(#&.-

`g$`\

KZgÂ{Âjg)#'+)#"

CVjiVajcY
haZch`

30%

15 %

láttur

tur

afslát

afs

H^`^aZnh`jg

CVedaaVbWV^ccgVa¨g^

Jc\cVjiV\g^aahiZ^`

AVbWVhe_i

`{a[Vediigiijg

b$bncij!]kiaVj`d\higcj

i^aW^cWZ^ci{\g^aa^Â

a_[[Zc\g^bVg^cZg^c\j

10%

tur
afsláktassa
við

ÏiVaj{aZ\\

8deV^b[Zgh`ieVhiV

ÏiVaVeVhiVhhjg&%%a[g¨cVg

"\¨ÂV{aZ\\[g{IdhXVcV

"ZÂVaeVhiV[ng^gh¨a`ZgV

¶bZÂWVh^a`jd\\g¨cbZi^

30%

10%

tur
afsláktassa

tur
afsláktassa

við

við

8deV^b

ÏiVaVg^hdiid

ÏiVaj[Zgh`ieVhiV

"\g^aaVÂ\g¨cbZi^

¶ibViVd\WVh^a!dhiVd\igj[ jhkZeeVg^hdiid

"Z`iViVah`i

I^aWdÂ^c\^aYVi^a&-#bVZÂV{bZÂVcW^g\Â^gZcYVhi#

6

KJÖRKASSINN

54,8%
45,2%

Nei

Hæstiréttur staðfesti þriggja ára fangelsisdóm yfir Róberti Árna Hreiðarssyni:

Fjármál í Noregi:

Ítrekuð og alvarleg kynferðisbrot

Ríkissjóður
yfirfyllist af fé

DÓMSMÁL Hæstiréttur staðfesti í
gær þriggja ára fangelsisdóm
yfir Róberti Árna Hreiðarssyni,
fyrrverandi lögmanni, fyrir kynferðisbrot gegn fjórum 14 og 15
ára
stúlkum.
Héraðsdómur
Reykjavíkur dæmdi Róbert Árna
í september síðastliðnum en með
dómnum í gær er hann sýknaður
af vörslu barnakláms.
Við ákvörðun refsingar var
litið til þess að Róbert Árni nýtti
sér yfirburði aldurs og reynslu
gagnvart stúlkunum sem hann
vissi að stóðu höllum fæti en
hann tældi hluta stúlknanna til
kynferðismaka við sig gegn peningagreiðslu.

Hefur þú komið til Flateyrar?
Já

16. maí 2008 FÖSTUDAGUR

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Vilt þú að Íslendingar taki á
móti erlendum flóttamönnum?
Segðu skoðun þína á vísir.is

HÆSTIRÉTTUR ÍSLANDS Sá dæmdi villti
á sér heimildir og tældi stúlkurnar til
funda við sig.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Stúlkurnar komst hann í samband við með því að villa á sér
heimildir á netinu. Brot hans eru

í dómnum sögð ítrekuð, þau
alvarleg og brotavilji hans einbeittur. Hafði hann meðal annars
annast hagsmunagæslu fyrir
brotaþola í sakamálum og sinnt
verjendastörfum í kynferðisbrotamálum.
Er Róbert Árni dæmdur til að
greiða stúlkunum miskabætur á
bilinu 300 þúsund krónur til einnar milljónar, samanlagt 2,4 milljónir króna auk vaxta og dráttarvaxta. Að auki er honum gert að
greiða tæpar þrjár milljónir
króna í sakarkostnað Þá staðfesti
hæstiréttur dóm héraðsdóms um
sviptingu á lögmannsréttindum
Róberts Árna.
- ovd

NOREGUR, AP Afgangur af fjárlögum Noregs stefnir í það að verða
23 prósentum meiri í ár en fyrri
áætlanir gerðu ráð fyrir.
Aðalorsökin er sú mikla
hækkun sem orðið hefur á verði
olíu og jarðgass. Í nýrri endurskoðun fjárlaga kemur fram að
nú er reiknað með að afgangur
ársins verði 424,2 milljarðar
norskra króna, andvirði um 6.670
milljarða íslenskra. Áður hafði
afgangur ársins verið áætlaður
andvirði 5.400 milljarða íslenskra
króna.
Ríkisstjórnir Noregs reyna
jafnan að reka ríkissjóð á núlli að
olíugróðanum frátöldum.
- aa

TBWA\REYKJAVÍK \ SÍA

Óskaði umsagna á
svig við þingreglur
Formaður heilbrigðisnefndar Alþingis leitaði umsagna um frumvarp um
sjúkratryggingar áður en það var tekið á dagskrá þingsins. Stjórnarandstaðan
brást illa við og krafðist þess að umsagnabeiðnir yrðu kallaðar aftur.

Safnkortstilboð í maí

;:GÁ6<6H<G>AA>Á
H:B<:IJG6AAI
Með Carri Chef er hægt að grilla, steikja og sjóða.
Taska og hliðarborð fyrir sósur og krydd fylgja með.
Fyrirferðarlítið í útileguna.
Aðeins 22.900 kr. auk 1000 punkta.*

Lok
Panna

UMRÆÐUR Í ÞINGINU Stjórnarandstæðingar kröfðust þess í gær að bréf Ástu Möller

með óskum um umsagnir um frumvarp heilbrigðisráðherra um sjúkratryggingar
yrðu kölluð aftur en við því var ekki orðið.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

fram haldið. Kröfðust stjórnarandstæðingar að bréf Ástu Möller með
óskum um umsagnir yrðu kölluð
aftur en við því var ekki orðið.
Í frumvarpinu um sjúkratryggingar er hlutverk ríkisins sem
kaupanda heilbrigðisþjónustu fest
í sessi, meðal annars með nýrri
stofnun; Sjúkratryggingastofnun.
Þingmenn VG og Framsóknar
hörmuðu að ríkisstjórnin ætlaði
að keyra málið í gegnum þingið á
allt of stuttum tíma. Efaðist Þuríður Backman, VG, um að lýðræðislega væri að verki staðið, slíkur
væri hraðinn og málið stórt. Var

einnig bent á fyrri fyrirheit sjálfstæðismanna um samráð um
breytingar á málaflokknum.
Stjórnarliðar svöruðu því til að
þingmenn þekktu efni málsins,
það hefði oftsinnis verið rætt á
vettvangi Alþingis auk þess sem í
því fælust ekki efnislegar breytingar á heilbrigðisþjónustu, aðeins
útfærsla á eldra fyrirkomulagi.
Eins og fram hefur komið óttast
þingmenn VG að með frumvarpinu sé stuðlað að einkavæðingu í
heilbrigðiskerfinu. Því hafna
stjórnarliðar alfarið.
bjorn@frettabladid.is

Mál unglings sem hótaði skotárás á netinu komið til barnaverndayfirvalda:

Lögreglan rakti óhugnanlegar
bloggfærslur tveggja unglinga

Grillrist
Wok

*Fullt verð: 32.900 kr. Tilboðið gildir til 30.6. 2008 eða á meðan birgðir endast.

N1 ÞJÓNUSTUSTÖÐVAR

ALÞINGI Ásta Möller, formaður
heilbrigðisnefndar Alþingis, óskaði fyrir viku eftir umsögnum um
frumvarp heilbrigðisráðherra um
sjúkratryggingar. Þá hafði frumvarpinu verið dreift í þinginu en
ekki verið tekið á dagskrá.
Þar sem frumvarpið var seint
fram komið þurfti að leita afbrigða
frá þingskaparlögum svo taka
mætti það til meðferðar. Var það
gert í gær. Greiddu þingmenn
Framsóknarflokksins
og
VG
atkvæði gegn þeirri tilhögun enda
krafa þeirra að meðferð verði
frestað til hausts.
Þegar umræður um málið
voru skammt á
veg
komnar
upplýsti
Ásta
Möller að hún,
sem formaður
heilbrigðisnefndar, hefði
þegar sent málið
til umsagnar og
ÁSTA MÖLLER
að umsagnirnar
ættu að liggja
fyrir á fundi nefndarinnar á
þriðjudag. Við þessi tíðindi brást
stjórnarandstaðan ókvæða enda
algild vinnubrögð að umsagna við
frumvörp sé leitað eftir að þingið
hefur vísað málum til nefndar sem
svo aftur samþykkir að leita
umsagna.
Eftir fund með þingflokksformönnum í hádegishléi ákvað forseti að umræðum um málið yrði

N1 VERSLANIR

WWW.N1.IS

N1 - Meira í leiðinni

„...fyrst á visir.is“

...ég sá það á visir.is
sir.is

LÖGREGLUMÁL Lögreglan hefur rakið færslur á
vefnum blabla.is þar sem segir af fimmtán ára
stúlku sem segist hafa þurft að búa við kynferðislega misnotkun fósturföður sín í áraraðir og 9.
bekkingi sem segist ætla að skjóta bekkjarfélaga
sína og sprengja sig í Alþingishúsinu. Hægt er að
rekja slíkar færslur í þá tölvu þaðan sem færslan
var send inn.
Gunnar Jóhannsson, yfirmaður rannsóknardeildar lögreglunnar á Akureyri, segir að fyrrnefnda
færslan hafi verið rakin í tölvu í sínu umdæmi.
„Það er búið að tala við viðkomandi, enginn var
handtekinn og málið ekki rannsakað meira að svo
stöddu en lagt í hendur barnaverndaryfirvalda
hér,“ segir hann.
Friðrik Smári Björgvinsson, yfirlögregluþjónn
rannsóknardeildar lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu, segir að einnig sé búið að hafa uppi á
hinum höfundinum, sem var á höfuðborgarsvæðinu. Verið sé að kanna málin.
Í gær birtust svo á vefnum blabla.is tvær
færslur, nær samhljóða, þar sem bloggararnir
segjast hafa verið að grínast og biðjast velvirðingar. Í báðum færslunum er sagt að tilgangurinn hafi

BLOGGARARNIR ERU FUNDNIR Lögreglan hefur haft

uppi á bloggurunum tveim sem höfðu ófagrar sögur að
segja á vefnum blabla.is. Mál annars verður sett í hendur
barnaverndar yfirvalda í Eyjafirði.

verið að kanna viðbrögð fólks við frásögnunum.
Síðdegis í gær lá svo vefurinn blabla.is niðri um
nokkra stund en ekki er vitað hvort það megi að
einhverju leyti rekja til þessa máls.
- jse

Lyf skipta sköpum!
Lífsgæði okkar felast einna helst í þeirri öﬂugu
heilsuvernd sem við njótum.
Að okkur hlúir vel menntað og sérhæft heilbrigðisstarfsfólk sem býr yﬁr þekkingu
og færni til heilsueﬂingar, lækninga og líknar. Traustur aðgangur að góðum lyfjum
á ríkan þátt í að gera okkur kleift að búa við það heilsufarslega öryggi sem við
þekkjum og teljum sjálfsagt hér á Vesturlöndum.
Framfarir á sviði læknavísinda hafa verið samtvinnaðar öllum þeim merku áföngum
sem náðst hafa í lyfjavísindum. Víst má telja að lyf komi við sögu í ﬂestum þeim
tilvikum sem sjúklingur þarf á læknisaðstoð að halda og nær bata.
Öll helstu lyf sem við þekkjum urðu til á síðustu öld og nú á 21. öldinni er þekking
á sviði lífvísinda að opna nýjar dyr að betri og markvissari meðferð sjúkdóma og
forvörnum gegn þeim.

Það er á þessum vettvangi
sem frumlyfjafyrirtækin starfa.

VEISTU SVARIÐ?
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Segir röksemdafærslu Magnúsar Þórs Hafsteinssonar byggða á mjög miklum misskilningi:

Flóttamennirnir koma til landsins í haust
1. Hversu mörgum starfsmönnum hefur Glitnir sagt upp frá
áramótum?
2. Hvert er gælunafn vaxtarræktarmannsins sem kærði
Magnús Ver Magnússon fyrir
líkamsárás?
3. Hvað heitir yngsti flugumferðarstjóri landsins?
SVÖRIN ERU Á SÍÐU 54

AKRANES „Mér finnst Magnús byggja sína
röksemdafærslu á mjög miklum misskilningi,“ segir Guðrún Ögmundsdóttir, formaður
flóttamannanefndar, um málflutning Magnúsar Þórs Hafsteinssonar, varaformanns
Frjálslynda flokksins, vegna móttöku Akurnesinga á flóttamönnum.
„Félagsþjónusta á Akranesi hefur alla tíð
verið til fyrirmyndar og ef Magnús telur að
það eigi eftir að vinna einhverja aðra vinnu
þar þá hefur hann ekki verið að standa sig
sem formaður félagsmálaráðs.“ Guðrún segist
mjög ánægð með að Skagamenn ætli sér að
taka á móti hópnum. Akranes verði þá tíunda
sveitarfélagið sem taki við flóttamönnum.
„Það er unnið að vali á fólki sem kemur
hingað í samvinnu við flóttamannastofnun
Sameinuðu þjóðanna,“ segir Sólveig

SÓLVEIG ÓLAFSDÓTTIR OG GUÐRÚN ÖGMUNDSDÓTTIR Ráðgert er að taka á móti fólkinu í ágúst.

Ólafsdóttir, upplýsingafulltrúi Rauða kross
Íslands. Valið fari fram í samvinnu ríkisstjórnarinnar, Rauða krossins og flóttamannastofnunar. Hún segir að tveir síðustu flóttamannahópar hafi samanstaðið af konum og
börnum og tilheyrt skilgreindum flokki
kvenna í hættu. Flóttamennirnir sem komi á
Akranes tilheyri sama flokki. „Þetta eru konur
sem eru upprunalega frá Palestínu en koma
hingað frá Írak.“ Sólveig segir konurnar búa
við mjög slæmar aðstæður, enga heilsugæslu
og snákar og rottur séu vandamál í búðunum.
Ekki er vitað hvert hlutfall verður milli
kvenna og barna en íslensk sendinefnd velji
hópinn. Sendinefndin fari út í júní og þá sé
vonast til að taka á móti fólkinu í ágúst svo
börn í hópnum geti hafið nám í upphafi
skólaárs.
- ovd

HÆTTU Í ALVÖRU
Skynsamleg leið til að hætta því þú hættir
ættir á e
eigin
igin
ig
in hraða
hraða.
ða..
íni og tj
jör
öru
u í filte
e r num
m.
NicoBloc hindrar allt að 99% af nikótíni
tjöru
filternum.
repur íí..
Þú venur þig af nikótíni áður en þú drepur

TILBOÐ MÁNAÐARINS
25% afsláttur
ÍSLENSKA SIA.IS LYF 42325 05.2008

Verð 2.990 kr. í Lyfju.
Verð áður 3.990 kr.

Lágmúli - Smáratorg - Laugavegur - Smáralind - Spöngin - Garðatorg - Setberg - Keflavík - Grindavík - Selfoss - Laugarás - Borgarnes - Stykkishólmur - Grundarfjörður - Búðardalur
Ísafjörður - Bolungarvík - Patreksfjörður - Sauðárkrókur - Blönduós - Hvammstangi - Skagaströnd - Húsavík - Kópasker - Raufarhöfn - Þórshöfn - Egilsstaðir - Seyðisfjörður - Fáskrúðsfjörður - Höfn
Neskaupstaður - Reyðarfjörður - Eskifjörður

www.lyfja.is

- Lifið heil

BÍÐUR BJÖRGUNAR Þessi ungi piltur beið björgunar í rústum skóla síns í Beichuan.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Fáir taldir á
lífi lengur
Kínastjórn segir allt að fimmtíu þúsund manns hafa
látist. Þremur sólarhringum eftir jarðskjálftann er
ólíklegt að margir finnist á lífi í rústunum lengur.
ÍSLENSKA SIA.IS ICE 41981 05/08

VISSIR ÞÚ …
AÐ ÞÚ GETUR NÝTT
VILDARPUNKTA Í GISTINGU
Í YFIR 100 LÖNDUM FRÁ
AÐEINS 14.000
VILDARPUNKTUM?

Auglýsingasími

Vildarklúbbur

– Mest lesið

KÍNA, AP Eyðileggingin eftir jarðskjálftann í Sechuan-héraði í Kína
er gífurleg. Í Beichuan-sýslu er
talið að fjórar milljónir húsa, eða
áttatíu prósent allra húsa í sýslunni, hafi hrunið.
„Sýslan öll er eyðilögð. Í raun og
veru er ekki til nein Beichuansýsla lengur,“ sagði Gu Qinghui,
fulltrúi Rauða krossins, sem kom
á svæðið í gær.
Kínversk stjórnvöld sögðust í
gær telja að tala látinna geti orðið
allt að fimmtíu þúsund. Vitað var
um nærri tuttugu þúsund látna, en
tuga þúsunda að auki er saknað.
Í gær voru þrír sólarhringar
liðnir frá því skjálftinn varð og
ólíklegt þykir að margir finnist á
lífi í rústunum eftir að hafa verið
fastir undir þeim í svo langan
tíma.
Björgunarstarfið hélt engu að
síður áfram af fullum krafti. Enn
var verið að ryðja vegi til þess að
auðvelda aðkomu að þeim tveimur
svæðum sem verst urðu úti. Annað
þeirra er Beichuan-sýsla, en hitt
er Wenchuan-sýsla, þar sem upptök skjálftans voru.
Vegna þess hve vegirnir eru illa
farnir hefur björgunarfólk ekki
getað flutt stórvirk tæki á þessar
slóðir. Björgunarfólk hefur þurft

að fara þangað með þyrlum eða
bátum og víða ekki átt annars
úrkosta en að grafa fólk út úr rústunum með berum höndum eða
fábrotnum verkfærum.
Meira en 130 þúsund hermenn
og lögreglumenn unnu að björgunarstörfum, en stjórnvöld sendu í
gær út beiðni til landsmanna um
að láta björgunarfólki í té skóflur,
hamra, gúmmíbáta og önnur verkfæri sem nýst geta við björgunarstörfin.
„Þetta er bara upphafið að þessari baráttu, og við eigum enn eftir
langa leið ófarna,“ sagði Gao
Qiang
aðstoðarheilbrigðisráðherra við blaðamenn í Peking.
„Við munum aldrei gefa upp vonina,“ bætti hann við.
Kínverjum hafa borist samúðarkveðjur og boð um aðstoð víðs
vegar að. Meira að segja Ma Yingjeou, sem tekur við sem forseti
Taívans í næstu viku, sagði í gær
að jarðskjálftinn mikli gæfi íbúum
Taívans tækifæri til að bæta samskiptin við Kína, sem vill ekki
viðurkenna sjálfstæði Taívans.
„Taívan er í einstaklega góðri
aðstöðu til að bjóða fram aðstoð
sína,“ sagði Ma. „Jarðskjálftinn
gefur okkur gott tækifæri til að
starfa saman.“ gudsteinn@frettabladid.is
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Framsókn og VG gagnrýna formann Samfylkingarinnar vegna eftirlaunamálsins:

Frumvarp Valgerðar verði tekið til atkvæðagreiðslu

HÚNAR Í HEIMSKÖNNUN Húnarnir
Takis og Arko kanna, ásamt móður
sinni Maríu, umhverfið í kringum híði
þeirra í dýragarði í Goldau í Sviss, í
fyrsta sinn frá því húnarnir komu í
heiminn nú í janúar.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

NEYTENDUR Velja ódýrari vörur en verið

hefur.

Mælingar Hagstofu:

Neytendur velja
ódýrari vörur
SMÁSALA Velta í dagvöruverslun
minnkaði um 2,3 prósent í apríl
samanborið við apríl á síðasta ári
á föstu verðlagi. Á breytilegu
verðlagi varð hins vegar hækkun
á veltu í dagvöruverslun um 11,1
prósent, samkvæmt mælingum
Hagstofunnar.
Hækkun á verði dagvöru á einu
ári var 13,7 prósent og milli
mánaðanna mars og apríl
hækkaði verðið um 6,2 prósent.
Samkvæmt þessum mælingum
hefur hinn mikli vöxtur sem verið
hefur í dagvöruverslun síðan í
mars 2007 skyndilega snúist við.
Hagstofa gefur sér að ástæður
þess séu hækkun vöruverðs og
blikur á lofti í efnahagsmálum
sem veldur því að neytendur velji
ódýrari matvæli.
- kg

LÖGREGLUFRÉTTIR
Ók undir áhrifum fíkniefna
Lögreglan á Selfossi stöðvaði ökumann við Eyrarbakka um þrjúleytið á
miðvikudaginn. Er maðurinn grunaður um að aka undir áhrifum fíkniefna
og var hann fluttur á lögreglustöð til
skýrslu og sýnatöku en sleppt að því
loknu.

ÁRBORG
Hlaupandi konur synda frítt
Bæjarráð Árborgar hefur samþykkt
beiðni Kvenfélags Selfoss um að
þátttakendur í kvennahlaupi ÍSÍ fái
ókeypis aðgang að Sundhöll Selfoss.

gerðar Bjarnadóttur komi til atkvæðagreiðslu
í þinginu. Annað er í hæsta máta ólýðræðislegt,“ sagði Ögmundur Jónasson, þingflokksformaður VG, á Alþingi í gær.
Lögin um eftirlaun þingmanna og ráðherra
og hugsanlegar breytingar á þeim voru til
umræðu. Rukkaði Ögmundur Ingibjörgu Sólrúnu Gísladóttur, formann Samfylkingarinnar, um afstöðu flokks hennar til málsins. Ingibjörg sagði unnið að málinu í ríkisstjórn; leiða
væri leitað til að breyta lögunum. Þá kvað hún
mikilvægt að ná samstöðu um málið milli allra
flokka.
Ögmundi fannst lítið til svara Ingibjargar
koma og orð hennar og athafnir í litlu samræmi við loforð sem hún gaf fyrir kosningar
um að lögunum yrði breytt.

Sagðist Ingibjörg þá ekki andsnúin því að
skoðað yrði hvernig hægt sé að láta breytingar ná til þeirra sem þegar njóta eftirlauna og
eru samhliða í launuðu opinberu starfi.
Siv Friðleifsdóttir, þingflokksformaður
Framsóknarflokksins, furðaði sig á að um leið
og samstarfs væri óskað fjallaði Samfylkingin um hugsanlegar efnislegar breytingar.
Sagði hún slíkt ekki góðs vita og efaðist um að
breytingar næðu fram að ganga á vorþingi.
Undraðist Ingibjörg þá skoðun Sivjar að ekki
mætti ræða málið efnislega.
- bþs

FRÉTTABLAÐIÐ GVA

ALÞINGI „Við krefjumst þess að frumvarp Val-

ALÞINGI Lög um eftirlaun þingmanna og
ráðherra og hugsanlegar breytingar á þeim
voru til umræðu á þinginu í gær.

Útilokað að sakfella
fyrir lánveitingar
Verjandi Jóns Ásgeirs segir Hæstarétt ekki geta snúið sýknudómi vegna meintra
ólögmætra lána. Ef dómarar telji refsiheimild óskýra skorti augljóslega á gagnsæi laga. Verjandi Jóns Geralds segir meint brot hans fyrnt og vill sýknu.
BAUGSMÁL Útilokað er að Hæstiréttur sakfelli Jón
Ásgeir Jóhannesson fyrir meintar ólögmætar lánveitingar úr Baugi til tengdra aðila, sem sýknað var fyrir í
héraðsdómi, sagði verjandi hans í Hæstarétti í gær.
Héraðsdómur taldi í dómi sínum að lög hefðu verið
brotin, en að ekki væri hægt að refsa einstaklingum
vegna óskýrra refsiheimilda.
Gestur Jónsson, verjandi Jóns Ásgeirs, benti á að ef
þrír dómarar héraðsdóms kæmust að þeirri niðurstöðu
að refsiheimild væri óskýr hefði Jón Ásgeir engan
möguleika átt á því að átta sig á því hvort verið vværi
að brjóta lög eða ekki. Slíkt yrði að vera skýrt í lögum.
Verjendur sakborninga fluttu í gær málið í Hæstarétti, en sækjandinn átti sviðið á miðvikudag. Ákærðir
í málinu eru þeir Jón Ásgeir Jóhannesson, stjórnarformaður Baugs Group, Tryggvi Jónsson, fyrrverandi
aðstoðarforstjóri Baugs, og Jón Gerald Sullenberger,
GAGNAMAGN Þeir Gestur Jónsson (til vinstri) og Jakob R.
eigandi Nordica Inc.
Möller gagnrýndu báðir gríðarlegt gagnamagn í málinu, og
Um er að ræða þann hluta Baugsmálsins sem varð
tíðar tilvísanir sækjanda í gögn á meðan málflutningi stóð.
til þegar settur ríkissaksóknari gaf út endurákæru í
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
nítján liðum, eftir að Hæstiréttur vísaði frá eða
„Þetta gerir það algerlega útilokað fyrir verjendur
sýknaði í upphaflegri ákæru.
að svara málatilbúnaði ákæruvaldsins,“ sagði Jakob.
Gestur krafðist í gær frávísunar eða sýknu fyrir
Brynjar Níelsson, verjandi Jóns Geralds Sullenhönd Jóns Ásgeirs. Hann krafðist frávísunar í
berger, krafðist sýknu, meðal annars á grundvelli
ákveðnum liðum á þeirri forsendu að áhöld væru
þess að málið væri fyrnt fyrir Jón Gerald. Hann
um að settur saksóknari hefði áfrýjað málinu
var sakfelldur í héraðsdómi fyrir að gefa út
innan setts tímafrests.
tilhæfulausan kreditreikning.
Jakob R. Möller, verjandi Tryggva
BAUGS M Á L I Ð
Brynjar benti á að Jón Gerald hefði látið
Jónssonar, gagnrýndi sækjanda fyrir að
lögreglu vita af reikningnum ágúst 2002,
flækja málið með miklu gagnamagni, og gera
en hann hefði ekki fengið stöðu sakbornverjendum erfitt fyrir við að taka til varna.
ings fyrr en í febrúar 2006. Þar sem
Sækjandi hefði í málflutningi vísað í ýmis gögn án
fyrningarfrestur fyrir minniháttar brot af
þess að lesa upp úr þeim, og fullyrt ýmislegt án
þessu tagi séu tvö ár, sé málið fyrnt.
rökstuðnings.
brjann@frettabladid.is

KÆRA TIL MANNRÉTTINDADÓMSTÓLS EVRÓPU
Tveir sakborninga í því sem eftir
stendur í Baugsmálinu, þeir Jón
Ásgeir Jóhannesson og Tryggvi Jónsson, hafa kært ýmis atriði varðandi
meðferð málsins til Mannréttindadómstóls Evrópu í Strassborg.
Meðal þess sem kærendur vilja

fá umfjöllun um hjá Mannréttindadómstólnum er að hægt hafi verið
að gefa út endurákærur löngu eftir
að Hæstiréttur vísaði 32 ákæruliðum frá dómi 10. október 2005,
segir Gestur Jónsson, verjandi Jóns
Ásgeirs.

Lögmenn Jóns Ásgeirs og Tryggva
njóta aðstoðar Tyge Trier, dansks sérfræðings um mannréttindalöggjöf.
Hann vann greinargerð fyrir Baug
Group árið 2006 þar sem hann taldi
fulla ástæðu til að vísa málinu til
Mannréttindadómstólsins.

FYRIR
EINN

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

ORÐRÉTT
„Vörnin getur byggt
málið nánast án
tillits til þess hvað
ákæruvaldið sagði,
vegna þess að
ég veit ekki hvað
ákæruvaldið sagði.“
Jakob R. Möller gagnrýndi sækjanda harðlega fyrir að fara hratt
yfir í munnlegum málflutningi, og
vísa svo hratt í gögn í alls ellefu
möppum að ekki hafi verið möguleiki að fylgjast með því sem hann
hafi verið að fjalla um.
„Þetta er nánast eins
og abc í lestrarkunnáttu, þetta er svo
mikið grundvallaratriði.“
Gesti Jónssyni þótti
ekki mikið koma til
kunnáttu starfsmanna efnahagsbrotadeildar Ríkislögreglustjóra,
sem hafi ruglað saman debet og
kredit þegar þeir skoðuðu reikning
sem varð ástæða húsleitar hjá
Baugi í ágúst 2002.
„Þetta er bara
spengilegt.“
Heldur glaðnaði yfir
Garðari Gíslasyni
dómsformanni
þegar dómarar fengu
yfirlit yfir málflutning
Brynjars Níelssonar, verjanda Jóns
Geralds Sullenberger, trúlega þar
sem það var mun styttra yfirlit en
yfir ræðu saksóknara og verjenda
annarra sakborninga.
„Hann átti að fá einn
gráan og við getum
verið sammála um
að það er ekki mikill
hagnaður.“
Brynjar Níelsson
sagði Jón Gerald
Sullenberger eiga sér fjölmargar
málsbætur, meðal annars þær að
hann hefði ekki hagnast á meintu
broti. Tryggvi Jónsson játaði í héraðsdómi að hafa aldrei launað Jóni
Gerald útgáfu tilhæfulauss kreditreiknings með „einum gráum“ eins
og hann lofaði í tölvupósti.

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

Gott bragð
gegn kólesteróli
Nokkur atriði um heilnæmi og sérstæða eiginleika gúrkunnar

Virkar sem mótefni gegn gigt

Hefur góð áhrif á þvagfærin

Minnkar bólgur og er því vinsæl til að

Húð gúrkunnar inniheldur efni
sem lækkar kólesteról

96% vatn

Rík af A og C vítamínum

ÍSLENSKA SIA.IS SFG 38068 03/08

Hefur þann sérstæða eiginleika að geta
verið 20 gráðum kaldari að innan en utan

islenskt.is
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Þjóðleikhúsið
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

„Þetta er fjörugt verk
og var vel sungið,
leikið og dansað..."
SA, tmm.is

KJ, Mannamál/Stöð 2

Ástin er diskó, lífið er pönk
e. Hallgrím Helgason

Stuðið er á Stóra sviðinu
sýn. fös. 16/5 uppselt, lau. 17/5 örfá sæti laus

„Þetta er vel
unnin sýning,
skemmtileg og
óvenju skýrt
hugsuð.”
MA, MBL 8/4

e. Marius von Mayenburg

Höfum ekki sett úrslitakosti
VINNUMARKAÐUR
Forystumenn
BSRB áttu fund með forsætisráðherra, utanríkisráðherra, fjármálaráðherra og félagsmálaráðherra í
Stjórnarráðinu í gær. „Þetta er í
eðlilegum farvegi og jákvæður
tónn milli manna,“ sagði Geir H.
Haarde forsætisráðherra eftir
fundinn.
Ögmundur Jónasson, formaður
BSRB, segir að ekkert handfast
hafi komið út úr fundinum annað
en góður vilji beggja til að leiða
málin til lykta. Samninganefnd
fjármálaráðuneytisins og BSRB
muni hittast á fundi á næstu dögum
og þá sé allt til skoðunar, lengd
samninga og innihald þeirra.

EKKI LÆSTIR LENGUR Í TILBOÐUM

Ögmundur Jónasson, formaður BSRB,
gekk ásamt öðrum forystumönnum
bandalagsins á fund ríkisstjórnarinnar í
Stjórnarráðinu í gær.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

„Menn eru ekki að læsa sig lengur í þau tilboð sem upphaflega voru
sett fram. Ég geri ráð fyrir að við

munum hittast aftur eftir törn við
samningaborðið,“ segir Ögmundur
og gerir ráð fyrir að eitthvað fast
fáist í hendi með aðgerðir ríkisstjórnar áður en endanlega verði
gengið frá samningum.
Geir er vongóður um að hægt sé
að ganga örugglega til verks og
ljúka málinu hratt. „Mér heyrist að
tónninn sé þannig í BSRB að þau
hafi ekki neinn sérstakan áhuga á
að draga það á langinn.“
Fulltrúar Starfsgreinasambandsins, SGS, hitta fulltrúa ríkisins í
dag og vonast til að skriður komist
á viðræðurnar eftir fundinn. Kjarasamningur SGS við ríkið hefur
verið laus frá 1. apríl.
- ghs

Ríkislögreglustjóri
verði lagður niður

„Það er svona
sumarfílíngur í þessu."

Sá ljóti

Forsætisráðherra um samningaviðræðurnar við BSRB:

Þingflokksformaður Samfylkingarinnar vill skoða að leggja niður embætti
ríkislögreglustjóra. Þingmenn allra flokka, utan Sjálfstæðisflokksins, eru andsnúnir breytingum á fyrirkomulagi toll- og löggæslu á Suðurnesjum.
ALÞINGI Lúðvík Bergvinsson, formaður þingflokks Samfylkingarinnar, segir embætti ríkislögreglustjóra hafa þróast með öðrum hætti
en til stóð þegar því var komið á
laggirnar. Rétt sé að skoða að
leggja það niður í núverandi
mynd.
Lúðvík vék að þessu í utandagskrárumræðum á Alþingi í gær um
stöðu toll- og löggæslumála á Suðurnesjum. Orðrétt sagði Lúðvík:
„Þegar horft er til þróunar löggæslumála undanfarin misseri þá
er það mitt mat að við höfum misst
embætti ríkislögreglustjóra langt
umfram það sem hefði átt að gerast og ég held að við þurfum núna
að skoða það mjög vandlega að
leggja niður embætti ríkislögreglustjóra í þeirri mynd sem það er.“
Sagði hann að við stofnun embættisins hafi það átt að vera „lítil samræmingarmiðstöð í löggæslumálum í landinu“.
Árni Páll Árnason, flokksbróðir
Lúðvík, sagði mikilvægt að efla
almenna löggæslu enda fyndi fólk
fyrir auknu óöryggi á götum og

...við
höfum
misst embætti
ríkislögreglustjóra
langt umfram það
sem hefði átt að
gerast...
LÚÐVÍK BERGVINSSON
FORMAÐUR ÞINGFLOKKS SAMFYLKINGAR

nærumhverfi. „Ég held því að við
ættum frekar að horfa til þess að
flytja verkþætti frá ríkislögreglustjóraembættinu til hinna kröftugu
lögreglustjóra í Reykjavík og á
Suðurnesjum og gefa þeim þannig
færi á því að nýta þau samlegðaráhrif sem þannig kunna að verða
til.“
Birni Bjarnasyni dómsmálaráðherra kom á óvart að samfylkingarþingmennirnir skyldu ræða um
embætti
ríkislögreglustjóra
í
umræðum um stöðu toll- og löggæslumála á Suðurnesjum. Sagði
hann að ef ræða þyrfti um embættið

ætti að gera það sérstaklega.
Siv Friðleifsdóttir, þingflokksformaður
Framsóknarflokksins,
var málshefjandi. Spurði hún hvers
vegna ráðast ætti í boðaða breytingu á fyrirkomulagi löggæslu á
Suðurnesjum
en
ríkisstjórnin
hefur ákveðið að skilið verði á milli
tollgæslu, löggæslu og öryggiseftirlits á Keflavíkurflugvelli. Svaraði Björn Bjarnason því til að til
aðskilnaðar væri gripið þar sem
ekki væri hægt að reka löggæsluembættið í núverandi mynd innan
fjárheimilda. Þá væri eðlilegt að
skipan mála væri í anda verkskiptingar innan stjórnarráðsins.
Um yfirlýsingu Lúðvíks sagði
Siv að hann hefði gefið dómsmálaráðherra „á lúðurinn með stálkrepptum hnefanum“. Greip hún
til júdómáls og sagði Lúðvík hafa
tekið ráðherra á ippon. Í júdó þýðir
ippon fullnaðarsigur.
Þingmenn allra flokka á Alþingi,
utan Sjálfstæðisflokksins, hafa lýst
sig andvíga uppskiptingu embættisins á Suðurnesjum.
bjorn@frettabladid.is

s
Leikhoúð
tilb

inni
vor á mnum
sviðu

sýn. fös. 16/5 örfá sæti laus
lau. 17/5 ATH. síðasta sýning

Vor og haustveiði
í Langá á Mýrum
Skoppa og Skrítla í söng-leik
e. Hrefnu Hallgrímsdóttur

sýningar lau. 17/5 uppselt
sýningar sun. 18/5 uppselt

Vegna breytts veiðitíma óskum við eftir tilboðum í veiði í Langá
25.júní – 1.júlí fyrir 10stangir. Og 20.- 25.september fyrir 8 stangir.
Samtals 100 stangardagar.
Upplýsingar á ihj@langa.is eða í s. 864 2879
Langárveiðar ehf.

Garðsett

K E5 styRkkOi S

39.900,-

Glerborð 564748 kr. 12.900,Staflanlegur stóll 564755 kr.6990,Garðsett 5 hlutir 564762 kr. 39.900,-

GARÐKÖNNUR 1.990,-

Borðstof usett

CESENA
SNAKKBAKKAR

1.990,-

OLÍUKYNDILL í garðinn
H 150 cm
561907
990,-

5 st k.

49.900,-

Full búð af nýjum sumarvörum
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Háskóli Íslands og Háskólinn á Akureyri ósáttir við auglýsingu Keilis:

Líbanonstjórn hættir við:

Segja auglýsingar ekki standast

Hizbollah boðar lok átaka

MENNTUN „Hreint og klárt eru þeir

SÚKKULAÐIDRENGUR TIL ÍSLANDS

Flugfreyja heldur á súkkulaðieftirlíkingu
af „Manneken Pis“, pissustráknum
fræga frá Brussel, en 55 slíkar styttur
verða sendar út um heiminn, meðal
annars til Íslands, í tilefni af 20 ára
afmæli konfektfyrirtækisins Belcolade.
NORDICPHOTOS/AFP

að auglýsa nám sem þeir hafa ekki
leyfi til að bjóða upp á,“ segir
Árún K. Sigurðardóttir, brautarstjóri í hjúkrunarfræði við Háskólann á Akureyri, um auglýsingar
um nám í hjúkrunarfræði á vegum
Keilis.
Í tilkynningu frá hjúkrunarfræðideild Háskóla Íslands og
heilbrigðisdeild
Háskólans
á
Akureyri segir að deildirnar leggi
áherslu á að menntun hjúkrunarfræðinga sé einungis bundin við
háskóla sem fengið hafa viðurkenningu á tilteknum fræðasviðum samkvæmt lögum um háskóla.
Síðast hafi HÍ og HA fengið viður-

FRÁ LANDSPÍTALANUM Háskóli Íslands

og Háskólinn á Akureyri hafa einir
íslenskra skóla leyfi til að mennta hjúkrunarfræðinga.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

kenningu frá menntamálaráðuneytinu 22. apríl síðastliðinn.
Í tilkynningunni er enn fremur

ítrekað að undanfarið hafi aðgengi
að hjúkrunarfræðinámi opnast
verulega. Fjöldatakmörkun hafi
verið lögð af og námsplássum
fjölgað. Því sé greiður aðgangur
að námi í hjúkrunarfræði hér á
landi.
Árún segir viðræður hafa átt
sér stað milli skólanna um nám í
hjúkrunarfræði. „En það hafa
engir formlegir samningar verið
undirritaðir.“ Hún segir Háskólann á Akureyri ekki útiloka samstarf við Keili í framtíðinni en
gagnrýnir auglýsingar um hjúkrunarfræðinám við Keili. „Við viljum ekki að verið sé að auglýsa
eitthvað sem ekki stenst.“
- ovd

LÍBANON, AP Sheik Naim Kassem,
aðstoðarleiðtogi Hizbollahsamtakanna í Líbanon, segir
samtökin muni nú koma ástandinu aftur í eðlilegt horf eftir að
stjórnvöld hættu við ákvarðanir,
sem leiddu af sér hörð átök í
landinu dögum saman.
Átök milli Hizbollah-liða og
stuðningshópa stjórnarinnar
brutust út í síðustu viku eftir að
ríkisstjórnin hafði lýst því yfir
að símanet hreyfingarinnar væri
ólöglegt og ákvað jafnframt að
reka yfirmann öryggismála á
flugvellinum í Beirút fyrir meint
tengsl hans við Hizbollah.

Edwards styður Obama:

Starfsmenn Glitnis eru slegnir vegna fjöldauppsagna en um leið fegnir að óvissuástandi sé lokið:

Fátt virðist geta
stöðvað Obama

Sorgin er ríkjandi meðal starfsmanna

BANDARÍKIN, AP Barack Obama

færðist enn nær takmarki sínu í
gær þegar John Edwards lýsti
yfir stuðningi við hann.
Edwards
keppti í upphafi
við Obama,
Hillary Clinton
og fleiri
demókrata um
að verða
forsetaefni
flokksins í
haust. Eftir að
OBAMA OG
hann dró sig í
EDWARDS
hlé í lok janúar
hafa aðrir frambjóðendur lagt
mikið kapp á að fá stuðning hans.
Stuðningur Edwards getur
stuðlað að því að efla fylgi Obama
meðal verkamanna, sem til þessa
hafa ekki greitt honum mörg
atkvæði. Jafnframt dvína enn
möguleikar Hillary Clinton á
sigri.
- gb

VINNUMARKAÐUR Starfsmenn Glitnis eru
slegnir eftir uppsagnirnar í vikunni, að sögn
Önnu Karenar Hauksdóttur, aðaltrúnaðarmanns og formanns starfsmannafélagsins í
Glitni. Hún segir að starfsmennirnir séu
sorgmæddir og daprir, þeim sé eftirsjá í
hæfu starfsfólki og góðum félögum. „Við
hörmum að það hafi þurft að grípa til
uppsagna,“ segir hún.
Ástandið hefur verið erfitt hjá Glitni
síðustu mánuði. „Fólk hefur haft þessar
aðgerðir hangandi yfir sér mjög lengi. Það er
óviðunandi ástand að vinna við til lengdar,
menn verða kvíðnir því að enginn veit hver er
næstur. Að því leytinu til er fólki kannski létt,
óvissuástandinu er vonandi lokið,“ segir hún.
Anna Karen segir að þetta séu „erfið
tímamót sem við erum að fara í gegnum
akkúrat núna. Fólki er umhugað um hvað
verður um þá sem hætta. Sterkt stéttarfélag
stendur á bak við þetta starfsfólk, það fær
aðstoð hjá Capacent á kostnað bankans við að
gera starfsferilsskrá og umsóknir um störf,
sálfræðiaðstoð er í boði og aðstoð stéttarfélagsins,“ segir hún.

ERFIÐ TÍMAMÓT „Þetta eru erfið tímamót sem við

erum að fara í gegnum,“ segir Anna Karen Hauksdóttir,
aðaltrúnaðarmaður og formaður starfsmannafélagsins
í Glitni.

Lárus Welding, forstjóri Glitnis, hélt
starfsmannafund á Kirkjusandi og Lynghálsi
í gærmorgun og var fundinum varpað til
allra starfsmanna á innri vef. Anna Karen

- gb

segir að á fundinum hafi komið fram að
aðgerðunum væri vonandi lokið. „Það líður
öllum illa með þetta. En síðan þurfum við
auðvitað að halda áfram og reka sterkara
fyrirtæki.“
Ægir Már Þórisson, mannauðsstjóri hjá
Capacent, segir að fyrrverandi starfsmenn
Glitnis geti hitt ráðgjafa sem sé þjálfaður í
því að ræða við fólk undir tilfinningalegu
álagi. „Það er farið í gegnum þennan eðlilega
tilfinningalega rússibana sem fólk gengur í
gegnum þegar svona gerist og fólki veittur
stuðningur,“ segir hann og bendir á að ferlið
sé lausnamiðað.
„Það miðar að því að fólk undirbúi sig vel
fyrir það að finna sér nýja vinnu. Við
hjálpum fólki við að útbúa góða ferilsskrá,
átta sig á styrkleikum sínum og veikleikum
og búum það undir ráðningarviðtöl.“
Ægir Már telur að enn sé líf á vinnumarkaði og hann er ekki svartsýnn á atvinnuástandið, margt sé að gerast í virkjanamálum
og stóriðjum, verkfræðistofur hafi næg
verkefni „þannig að það eru eflaust tækifæri
fyrir mjög marga“.
- ghs

Náttúrulegar
snyrtivörur
Einstakar snyrtivörur sem innihalda hrein náttúruleg efni úr
Dauðahafinu
Allt fyrir andlitsmeðferðir
og líkamsmeðferðir

Bjóðum upp á faglega ráðgjöf
Föstudag 14-18
Laugardag 13-16
Sunnudag 14-17
komdu til okkar og við
hjálpum þér að setja saman
þinn eigin dekurpakka
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CIVIC HYBRID

SPARNEYTNASTI
FJÖLSKYLDUBÍLLINN

*
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FJHJOMFJLVN  KBGOIMJ£B WÎ B£ IMÎGB VNIWFSàOV PH CVEEVOOJ )POEB $JWJD )ZCSJE FS CÙJOO
SBGNÓUPSTFNB£TUP£BSCFOTÎOWÊMJOBFTTJULOJ *." ESFHVSTUÓSLPTUMFHBÙSMPTVOLPMEÎPYÎ£T
PH VQQGZMMJS TUSÕOHVTUV LSÕGVS ,:050 PH $"' ÃMZLUBOB $02 ÙUCMÃTUVS $JWJD )ZCSJE FS
HLN 'ZSJS VUBO B£ CÎMMJOO FS FJOTUBLMFHB TQBSOFZUJOO Î BLTUSJ  MFHHVS Ù IPOVN GSÎUU Î
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 -LNB£NF£BMUBMJ)POEB$JWJD)ZCSJEFSWÎTQBSOFZUOBTUJGKÕMTLZMEVCÎMMJOOÃ±TMBOEJ
Það er ástæða til að óska væntanlegum eigendum Honda Civic Hybrid til hamingju með
náttúrulega frábært val.

$JWJD)ZCSJEWFS£LS

Tilboðsverð kr. 2.890.000

Aðeins kr.
www.honda.is

34.134 á mánuði**
Vatnagörðum 24 - 26 r Reykjavík r Sími 520 1100 r www.bernhard.is

UMBOÐSAÐILAR: #ÎMWFS#FSOIBSE "LSBOFTJ TÎNJr)ÕMEVS "LVSFZSJ TÎNJr#FSOIBSE 3FZLKBOFTC TÎNJr#SBHHJOO 7FTUNBOOBFZKVN TÎNJ

)POEB$JWJD)ZCSJECBSTJHVSÙSCÎUVNÎáPLLJ#ÎTQBSBLTUVSTLFQQOJ'±#PH"UMBOUTPMÎV NBÎ

FSMFOUMÃOÎNZOULÕSGV -À4 GSÃ-ÝTJOHVÎNÃOV£J IMVUGBMMTUBMBLPTUOB£BS 
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HVAÐ ER AÐ FRÉTTA? ÓLAFÍA ERLA SVANSDÓTTIR, KYNNINGARFULLTRÚI OG ÍSLENSKUKENNARI

„ ORÐRÉTT“

Ætlar ekki að horfa á Eurovision

Samdráttur

Allsnægtaþjóðfélagið

„Samdrátturinn er að koma
fram í þeim greinum atvinnulífsins þar sem þenslan hefur
verið mest.“

„Mér þykir það nokkuð undarlegt að við í allsnægtaþjóðfélaginu getum ekki tekið
við fólki sem býr við bágar
aðstæður.“

GISSUR PÉTURSSON, FORSTJÓRI
VINNUMÁLASTOFNUNAR, UM
UPPSAGNIR GLITNIS.

LÚÐVÍK GEIRSSON, BÆJARSTJÓRI
HAFNARFJARÐAR UM HÖFNUN
MAGNÚSAR ÞÓRS HAFSTEINSSONAR Á MÓTTÖKU FLÓTTAMANNA.

Fréttablaðið, 15. maí

Fréttablaðið, 15. maí

nær og fjær

SJÓNARHÓLL
SAMGÖNGUMIÐSTÖÐ

Stærðin ekki
höfuðatriði

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

„Ég fagna því
að það eigi að
byggja samgöngumiðstöð í
Reykjavík,“ segir
Elliði Vignisson,
bæjarstjóri í
Vestmannaeyjum. Hann telur
að nánast öll
ELLIÐI
önnur sveitarféVIGNISSON
lög en Reykjavík
myndu standa saman um jafn
mikilvægt verkefni og samgöngumiðstöð. „Mér finnst alveg ótrúlegt
í hvaða ferli skipulagsmál eru
almennt komin í borginni. Þá
skiptir miklu máli að hafa þessa
greiðu leið sem flugvöllur í Vatnsmýrinni gefur okkur landsmönnum að höfuðborginni okkar. Við
höfum mikilla hagsmuna að gæta
og höfum fjallað um þetta á vettvangi sveitarstjórna.“ Hann telur
samgöngumiðstöð og flugvöllinn
náteng mannvirki. „Samgöngumiðstöðin er aukin þjónusta við
borgarbúa og gesti þeirra þannig
að mér þykir með ólíkindum að
menn séu að festa sig í karpi um
stærð á mannvirkinu, sem er ekki
höfuðatriði. Það er nokkuð sem
ríki og borgarstjórn þurfa að leysa
saman.“

„Það er helst að frétta að sumarið er komið
og því fylgja ávallt skemmtilegir hlutir,“ segir
Ólafía Erla Svansdóttir, kynningarfulltrúi og
íslenskukennari. „Ég og maðurinn minn eigum
sex ára giftingarafmæli í dag og ætlum að
halda upp á það með að kíkja kannski á pubquiz. Ég hef varla séð manninn minn í þrjár
vikur því hann hefur verið að vinna dag og
nótt við undirbúning Listahátíðar í Reykjavík.
Það er fínt að því starfi sé lokið. Svo átti ég
afmæli á mánudaginn, varð 31 árs þótt það
sjáist nú ekkert á mér, og hélt upp á það um
síðustu helgi. Ég er mjög fegin að afmælishelgina mína bar ekki upp á Eurovision-helgina í
ár. Gestir mínir í gegnum tíðina hafa mjög oft
viljað horfa á keppnina í boðinu og jafnvel
tekið sjónvarpstæki með sér til að missa
örugglega ekki af gleðinni. Þessir sömu gestir
hafa að sama skapi gert sjálfkrafa ráð fyrir því

að ég hafi gaman af Eurovision, sem ég hef
reyndar alls ekki. Finnst þessi keppni orðin
ansi þreyttur brandari.“
Ólafía starfar sem kynningarfulltrúi hjá
bókaforlaginu Sölku, jafnframt því að kenna
íslensku á vegum Alþjóðahússins. „Salka var
að gefa út Hugmyndabókina og nú er í gangi
ýmis kynningarvinna í kringum hana. Svo er
pólska fólkið sem ég kenni allt orðið mjög
klárt í íslensku.“
Ólafía ætlar sér að ferðast innanlands í
sumarfríinu. „Í júlí ætlum við fjölskyldan að
dvelja í tvær vikur á ættaróðalinu Dvergasteini
í Álftafirði, eins og við gerum á hverju sumri.
Þangað til er fínt að rölta um bæinn með tíu
mánaða gamlan son minn, kíkja kannski á
Austurvöll af og til og passa að barnið borði
ekki sígarettustubbana sem liggja á grasinu,“
segir Ólafía og brosir breitt.

Herrann sem hirðir ruslið mitt
Óskar Ágústsson hefur
starfað við sorphirðu í
Reykjavíkurborg í samfellt
fimmtíu ár. Þórólfur Þorleifsson, samstarfsmaður
hans til fimmtíu ára, var
við veislu sem haldin var
Óskari til heiðurs vegna
þessa áfanga. Óskar kallar
ekki allt ömmu sína og tók
einungis tvo veikindadaga á
sjö ára tímabili.
Það er engu líkara en störf í sorphirðu í Reykjavík gangi í ættir en
feður Óskars og Þórólfs unnu
saman á þeim vettvangi. „En því
miður, Óskar minn, þá er enginn

GÓÐAR VEITINGAR Ólafur og Óskar fá

sér tertu í tilefni dagins.

Fru
ms
ýnd

Frumsýnd 7. maí

14.
ma
í

erfingi frá þér í þessu starfi til að
taka við af þér,“ sagði Ellý Katrín
Guðmundsdóttir,
sviðsstýra
umhverfis- og samgöngusviðs
Reykjavíkurborgar, í ræðu sinni
við veisluhöldin.
„Ég byrjaði að fara með tunnur
á trillum sem þá voru,“ segir Óskar
þegar hann er spurður um upphafið. „Þá var notast við olíutunnur.
Svo var ég látinn leysa af sem bílstjóri og svo festist ég bara í því.
En þetta er skemmtileg vinna en
ég hef líka verið með góðan mannskap.“
Haft var eftir samstarfsmönnum Óskars að hann væri skemmtilegur í samstarfi. Þó ætti hann það
til að vera harður í horn að taka
þegar honum þurfa þætti. Iðulega
var þó brosið á honum.
Þórólfur hélt upp á sitt hálfrar
aldar starfsafmæli í janúar á síðasta ári. Hann er bílstjóri eins og
Óskar og segir hann að stundum
hafi verið erfitt að senda öskukallana út í veðurofsa og kulda á eftir
tunnum þegar veturinn var harðari og aðstæður erfiðari. „Það má
segja að ég hafi stundum verið
alveg í rusli þegar ég sendi þá út,“
segir hann og hlær við.
Þótt sorphirðumenn verði að
vakna fyrir allar aldir til að sinna
vinnu sinni virðist það ekki hafa
verið erfitt hjá Óskari að rífa sig
upp þessi fimmtíu ár. „Við kíktum
aðeins í fjarveruskrána,“ sagði
Ellý í ræðu sinni. „Hann lenti
reyndar í nokkrum veikindum í
vetur en þar áður voru veikindadagar hans á þessari öld heilir
tveir.“
Ólafur F. Magnússon borgarstjóri lét ekki sitt eftir liggja og
heiðraði Óskar með nærveru sinni
og færði honum veglegar gjafir
fyrir vel unnin störf. jse@frettabladid.is

KOLLEGAR Í FIMMTÍU ÁR Óskar Ágústsson hélt upp á fimmtíu ára starfsafmæli í gær.
Menn skyldu ekki halda að það sé neinn nýgræðingur við hlið hans því Þórólfur
Þorleifsson hefur starfað einu ári lengur en Óskar í sorphirðunni.
FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR
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DAGBÓK NÝRRA ÍSLENDINGA
Rachid Benguella:

FÓR BEINT Á TOPPINN Í BANDARÍKJUNUM

Charlotte Ólöf Ferrier:

Hrósar bæjarstjórn Akraness

Stóðst öll próf
í Háskólanum

„Það var gott hjá bæjarstjórn Akraness
að samþykkja að taka á móti þessum
flóttamönnum,“ segir Rachid um atburði
undanfarinna daga á Akranesi þar sem nýr meirihluti
tók við vegna deilna um hvort bæjarfélagið eigi að taka
á móti palestínskum flóttamönnum. „Auðvitað er fólkið
sem kemur með annan bakgrunn og þarf að aðlagast en
við erum öll mannleg og verðum að hjálpa hvert öðru.
Sérstaklega þurfum við að hjálpa þessu fólki sem misst
hefur allt sitt. Að mínu mati skiptir mestu máli að hjálpa
börnunum. Þau þurfa mjög á menntun að halda sem er
góð hér á Íslandi.“

„Ég stóðst öll próf í Háskólanum og svo
hef ég verið á fullu vegna IceAid. Við
höfum til dæmis verið að safna baukum, pennum og
fleiru hjá bönkunum sem við ætlum svo að gefa krökkunum á munaðarleysingjaheimilinu í Líberíu, þangað
sem ég er að fara. Styrktartónleikar IceAid síðasta föstudag tókust vel. Við söfnuðum einhverju af peningum og
bárum út boðskapinn. Núna erum við að skipuleggja
næsta viðburð sem verður í enda júní. Það verður allt
mun stærra og höfum við þegar bókað sal í Háskólabíói.
Það hefur því verið rosalega mikið að gera hjá mér í
vikunni en ég hef á móti komið miklu í verk.“

Algirdas Slapikas:

Sendu SMS JA PNV
á númerið 1900
Þú gætir unnið bíómiða!
Vinningar eru Bíómiðar fyrir tvo, DVD myndir,
varningur tengdur myndinni og margt ﬂeira!

Stofna samfélag Litháa
Nú styttist í alþjóðahátíðina Þjóðhátíð sem haldin verður í Hafnarfirði. Hún verður haldin 31. þessa mánaðar
og mun Algirdas láta til sín taka þar. „Ég er byrjaður á
undirbúningnum og það er gaman að sjá hve margir
góðir landar mínir eru búsettir hér á landi,“ segir Algirdas, sem kynna mun land sitt og menningu á hátíðinni. „Allir eru staðráðnir í því að breyta slæmri ímynd

Litháens og sýna Íslendingum okkar
björtu hliðar. Svo erum við að vinna
að stofnun samfélags Litháa hérlendis.
Stofnfundur verður í Alþjóðahúsinu á
morgun klukkan sjö. Þetta samfélag er
einnig opið Íslendingum sem tengjast Litháen á einn
eða annan hátt.“
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KAUPHÖLL ÍSLANDS [Hlutabréf]
OMX ÍSLAND 15
4.798
-0,66%
MESTA HÆKKUN
BAKKAVÖR
GLITNIR
MAREL

+3,63%
+1,47%
+1,30%

Fjöldi viðskipta:436
Velta: 10.954milljónir

MESTA LÆKKUN
ATL. PETROL.
LANDSBANKINN
ATL. AIRWAYS

-3,47%
-2,63%
-1,94%

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU: Atorka 7,08 -0,28% ... Bakkavör
32,80 +3,63% ... Eimskipafélagið 20,50 -0,49% ... Exista 10,10 0,20% ... FL Group 6,44 +0,16% ... Glitnir 17,30 +1,47% ... Icelandair
Group 21,55 -1,15% ... Kaupþing 783,00 -1,14% ... Landsbankinn
25,90 -2,63% ... Marel 93,70 +1,30% ... SPRON 4,40 +0,23% ...
Straumur-Burðarás 11,36 -0,96% ... Teymi 3,48 -1,14% ... Össur 95,80
-0,42%

Umsjón:

nánar á visir.is

Glitnir:

Peningaskápur ...
Gerðu athugasemd
Margir urðu nokkuð hvumsa þegar þeir lásu
hvað haft var eftir Arnóri Sighvatssyni, aðalhagfræðingi Seðlabankans, í þýska blaðinu
Frankfurter Allgemeine Zeitung í síðustu viku.
Stöðugleiki krónunnar og þrautavaralán voru þar meðal annars
til umræðu. Varð það til þess að
vinsamleg athugasemd var send
til Seðlabankans frá Samtökum fjármálafyrirtækja. Þar var
fundið að ákveðnu orðalagi
Arnórs en samkvæmt heimildum
Markaðarins var um misskilning
að ræða þegar textinn var
þýddur úr þýsku yfir á
ensku. Munu engir eftirmálar verða vegna þessa
en líklegt að stjórnendur
bankans endurskoði
samskipti sín við erlenda

fjölmiðla. Ekki er fýsilegt að skrúfa fyrir öll samskipti enda mikilvægt að koma réttum skilaboðum á framfæri á milli útgáfu peningamála.

Aukið sjálfstraust
Lárus Welding forstjóri Glitnis hefur styrkt
sig í sessi eftir uppstokkun í starfsmannahaldi
og rekstri bankans frá áramótum. Forstjórinn ætlar greinilega að láta til sín taka eftir
nokkuð brösuglega byrjun. Lárus hefur tekið
hressilega til í rekstrinum sem er nauðysnlegt þegar öll umsvif minnka um leið og
búið er að tryggja fjármögnun ársins. Þá hefur
hann einnig styrkt stjórnendateymið
með fólki sem hann treystir og
styður hans hugmyndir. Sjálfstraust Lárusar ætti því að vera
nokkuð eftir þessar sviptingar
og staða hans sterkari innan
bankans og eins gagnvart
eigendahópnum.

Vill fjölga erlendum hluthöfum
„Það eru engar viðræður í gangi
við erlenda fjárfesta um kaup á
hlutum í bankanum,“ segir Már
Másson, talsmaður Glitnis.
Financial Times birti í gær frétt
um að forsvarsmenn Glitnis hefðu
átt í viðræðum við erlenda fjárfesta um kaup á hlutum í bankanum. Haft er eftir Lárusi Welding,
forstjóra Glitnis, að bankinn hafi
hug á að fjölga erlendum hluthöfum, en hann tjái sig ekki um einstakar viðræður.
Gengi hlutabréfa í Glitni hækkaði um 1,47 prósent í gær. Velta
með bréf í Glitni var hátt í sjö
milljarðar króna í um 100 viðskiptum.
- ikh

Reglan hefur verið Reknir fengu innan við
að bjarga bönkum þriðjung tekna stjórnenda
„Ríkisvald í hverju landi hefur í
raun ábyrgst greiðsluhæfi bankastofnana og því má segja að aðstoðin sé í raun orðin reglubundin en
útfærslan í hverju tilviki mismunandi,“ sagði Ásgeir Jónsson hagfræðingur þegar hann ræddi um
lánveitingar til þrautavara í málstofu Seðlabanka Íslands á þriðjudaginn.
Ásgeir sagði reynsluna sýna að
bankar sem væru í greiðsluvandræðum en ekki gjaldþrota hefði
alltaf verið bjargað þannig að
skuldunautar fengu sinn hlut bættan nema í nokkrum undantekningartilvikum. Bankar væru yfirleitt
meira virði lifandi en dauðir jafnvel þótt eigið fé væri horfið. Þeir
gegndu lykilhlutverki í greiðslukerfinu og jafnvel lítil bankagjaldþrot gætu skapað hættu fyrir fjármálakerfið.
Ásgeir sagði björgunaraðgerðum

yfirleitt skipt í fjóra flokka. Í fyrsta
lagi myndi bankinn starfa áfram
eftir þrautalánsaðstoðina eins og
ekkert hefði í skorist. Í öðru lagi að
Seðlabanki fjármagni eða skipuleggi aðstoð og yfirtöku annarra
banka á viðkomandi banka í vanda.
Þeirri aðferð hefði verið hætt upp
úr 1980 þó dæmið um yfirtöku JP
Morgan á Bear Stearns hefði orðið
til með þessum hætti. Í þriðja lagi
væri inngrip hins opinbera í rekstur viðkomandi banka samhliða því
að leggja fram nýtt eigið fé og jafnvel þjóðnýta. Í fjórða og síðasta lagi
væri hægt að hluta bankann í sundur og leysa upp.
„Það sem skilur á milli er hversu
mikla refsingu stjórn og eigendur
bankans eru látnir taka út,“ sagði
Ásgeir. Venjulega væri það þannig
við þessar aðstæður að hluthafar
töpuðu öllum sínum fjármunum.
- bg

Blackstone í mínus
Blackstone Group, umsvifamesta
fjárfestingarfélag heims, tapaði
66,5 milljónum Bandaríkjadala,
jafnvirði rúmra 5,2 milljarða
íslenskra króna, á fyrsta fjórðungi
ársins. Félagið hagnaðist um 838,5
milljónir dala eftir skatt á sama
tíma í fyrra.
Tapið nemur sex sentum á hlut
samanborið við 75 senta hagnað í
fyrra. Þetta er talsvert undir
væntingum markaðsaðila sem
höfðu reiknað með 12 senta hagnaði í ár, samkvæmt Bloombergfréttaveitunni.
Fyrirtækið hefur um árin gengið á skuldsettum yfirtökum en lent

í vandræðum eftir því sem lánsfjármarkaðurinn hefur þurrkast
upp síðustu misserin. Þá hafa
helstu eignir félagsins fallið í
verði í niðursveiflu á hlutabréfamarkaði, að sögn Bloomberg.
Blackstone var skráð á bandarískan hlutabréfamarkað í júní í
fyrra þegar helstu markaðir stóðu
nálægt hæstu hæðum og stóð
gengið í 35 dölum á hlut á fyrsta
degi. Það hefur dalað mikið síðan,
fór lægst í 14,5 dali á hlut um miðjan mars. Gengið féll um rúm þrjú
prósent fyrir upphaf viðskipta í
gær en hækkaði skömmu síðar og
fór yfir 19 dali á hlut.
- jab

Íslensku starfsmennirnir 88
sem voru reknir frá Glitni
fengu að líkindum innan
við þriðjung af launum
og hlunnindum nokkurra
æðstu stjórnenda bankans
undanfarin tvö ár.
Sextán æðstu stjórnendur Glitnis
fengu í laun, hlunnindi og hagnað
af kaupréttum, samanlagt um
2.900 milljónir króna á árunum
2006 og 7. Þetta kemur fram í ársreikningi bankans.
Tilkynnt var í fyrradag um að
88 starfsmönnum bankans hérlendis hefði verið sagt upp störfum, en alls hafa yfir 250 manns
horfið frá bankanum í heild það
sem af er ári.
Ætla má að þeir tæplega níutíu
sem hverfa frá störfum hér innanlands hafi samtals haft tæplega
440 milljónir króna í laun á ári,
eða um 880 milljónir á tveimur
árum. Þá er miðað við miðgildi
heildarlauna þeirra sem starfa
við fjármálaþjónustu. Samkvæmt
Hagstofunni voru þau 415 þúsund
krónur á mánuði í fyrra. Fram
kemur í tilkynningu Glitnis til
Kauphallarinnar að fólkið hafi
starfað í flestum deildum og sviðum bankans.
Starfsmennirnir
sem
voru
reknir hefðu samkvæmt miðgildinu samanlagt fengið vel innan
við þriðjung af því sem sextán
stjórnendur fengu frá bankanum
í fyrra og hittifyrra.
Sé einungis horft til launa
Bjarna Ármannssonar sem lét af
starfi forstjóra bankans fyrir um
ári, þá fékk hann á þessum tveimur
árum samtals ríflega 790 milljónir

ALLIR SIGRA? Starfsmenn Glitnis í startholunum í Glitnismaraþoninu. Ætla má að
þeir 88 sem voru reknir hafi haft innan við þriðjung tekna nokkurra æðstu stjórnenda bankans.

króna. Tekjur Bjarna einar og sér
hefðu því næstum dugað til að
hafa hina tæplega níutíu brottreknu starfsmenn í vinnu.
Launakostnaður bankans hefði
verið meiri en sem þessu nemur,
því meðal annars þarf að gera ráð
fyrir launatengdum gjöldum,
aðstöðu og framlagi í lífeyrissjóð.
Lárus Welding, forstjóri Glitnis,
vildi ekki gefa upp hversu mikið
bankinn sparaði í launakostnaði
vegna þeirra sem sagt var upp,
þegar hann var spurður um það í
fyrradag.
Launakostnaður Glitnis í fyrra
nam tæpum 28 milljörðum króna
og voru starfsmenn um tvö þúsund.

Inni í tölu um tekjur stjórnenda
Glitnis eru ekki milljónirnar þrjú
hundruð sem Lárus Welding, forstjóri Glitnis, fékk fyrir að hefja
störf hjá bankanum. Jafnframt er
ekki tekið tillit til þess að stjórnarmenn fengu um sjötíu milljónir
króna á sama tíma. Þá er heldur
ekki gert ráð fyrir mörg hundruð
milljóna
starfslokasamningi
Franks Ove Reite, sem hætti
störfum hjá Glitni í Noregi fyrr á
árinu.
Á síðasta aðalfundi Glitnis, nú í
vor, var ákveðið að lækka laun
stjórnarmanna og Lárus Welding
forstjóri lækkaði eigin laun um
helming. Hann hefur nú tæpar
þrjár milljónir í laun á mánuði.
ingimar@markadurinn.is

Dregur úr verðÞjóðarsátt er forsenda hjöðnunar
bólgu á evrusvæði
Til samanburðar mældist 11,8 prósenta verðbólga hér á landi í síðasta mánuði og standa stýrivextir
í 15,5 prósent, sem eru hæstu
stýrivextir í heimi með þróaðan
fjármálamarkað.
Verðbólga mældist 3,3 prósent á
evrusvæðinu í síðasta mánuði,
samkvæmt nýjustu útreikningum
Eurostat, hagstofu Evrópusambandsins, sem birtir voru í gær.
Verðbólgan stóð í 3,6 prósentum í
mars og hafði hún aldrei verið
meiri.
Evrópski seðlabankinn hækkaði
stýrivexti snarlega fram undir
mitt síðasta ár en hefur haldið
þeim óbreyttum í fjórum prósentum síðan í júní vegna erfiðra
aðstæðna á fjármálamörkuðum.
Þrátt fyrir að verðbólga sé rúmu
prósenti yfir tveggja prósenta
verðbólgumarkmiði
Evrópska
seðlabankans er reiknað með að
vextirnir haldist óbreyttir næstu

VERÐBÓLGA Í NOKKRUM
EVRÓPURÍKJUM
Lönd innan myntbandalagsins
Slóvenía*
Frakkland
Þýskaland
Holland

6,2%
3,4%
2,6%
1,7%

*Tók upp evru í byrjun árs 2007
Lönd utan myntbandalagsins
Lettland
Búlgaría
Ísland
Litháen

17,4%
13,4%
11,8%
11,9%

mánuði þrátt fyrir undirliggjandi
verðbólguþrýsting af
völdum
verðhækkana á matvöru og olíu
enda sé hætta á að aðstæður á
markaði geti dregið mjög úr hagvexti á myntsvæðinu, að því er
fram kemur í vefútgáfu BusinessWeek.
- jab

Kaupþing spáir 13,5 prósenta hámarksverðbólgu í ár. Hröð hjöðnun á
næsta ári.

Í nýrri verðbólguspá Kaupþings er ráð fyrir því gert
að nokkurs konar þjóðarsátt náist á vinnumarkaði
um hófstillta samninga, en slík sátt er sögð forsenda
þess að verðbólga náist hér niður. Er í spánni
áréttuð þessi skoðun sem fram kom í hagspá
bankans fyrir helgi sem kynnt var undir heitinu
„Efnahagshorfur að vori“. Forsendur kjarasamninga
koma til endurskoðunar í byrjun næsta árs.
Í verðbólguspánni er gert ráð fyrir að 12 mánaða
verðbólga nái hér hámarki í 13,5 prósentum á þriðja
fjórðungi ársins og mælist svo yfir 12 prósentum
það sem eftir lifir árs. Um leið er bent á að 12
mánaða verðbólga mælist nú 11,8 prósent og hafi
ekki mælst hærri í 18 ár. „Verðbólguhraðinn mun
hins vegar ganga hratt niður á árinu 2009 þegar
draga mun úr almennri eftirspurn í hagkerfinu
ásamt því sem fasteignaverð mun lækka,“ segir þar.
Gert er ráð fyrir að Seðlabankinn nái 2,5 prósenta
verðbólgumarkmiði sínu á öðrum fjórðungi 2009 og
að meðalverðbólga það árið verði um 4,9 prósent.
Árið 2010 er svo gert ráð fyrir verðbólgu innan
vikmarka Seðlabankans, að meðaltali 3,3 prósent.
Greiningardeild Kaupþings bendir jafnframt á að

NÝBYGGINGAR Í nýrri spá Kaupþings er gert ráð fyrir að íbúða-

verð lækki um 17 prósent fram til ársins 2010 þegar það taki
að hækka á ný.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

viðsnúningur á fasteignamarkaði hafi verið hraður
og gerir ráð fyrir að íbúðaverð taki að lækka á
þessum ársfjórðungi með nafnlækkun fasteignaverðs í kringum fimm prósent. „Í ljósi verðbólguhorfa mun raunlækkun líklega verða í kringum 17
prósent. Þeirrar lækkunar mun gæta allt fram til
ársins 2010, er fasteignaverð tekur að hækka á ný.“
- óká
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Ósk um þjóðarvilja án þingvilja:

Loddaralist
ÞORSTEINN PÁLSSON SKRIFAR

H

ugsanleg aðild Íslands að Evrópusambandinu er bæði
viðamikið og margslungið viðfangsefni. Brýnt er að
menn glöggvi sig sem best á í hvaða farveg rétt er að
fella umræðuna. Enn fremur þarf tímarammi hennar
að vera sæmilega ljós. Miklu skiptir síðan að þær
leikreglur sem gilda eiga um ákvörðunarferilinn liggi fyrir áður
en endanleg efnisafstaða er tekin.
Ofar öllu öðru þarf þó að vera ljóst að þetta mál verður aldrei
til lykta leitt fremur en önnur stærstu mál þjóðarinnar án þess að
Alþingi og ríkisstjórn hafi þar um forystu. Allar tilraunir til þess
að koma málinu úr höndum Alþingis byggja annað hvort á misskilningi um stjórnskipulegt hlutverk þess eða vilja til að drepa
málinu á dreif.
Viðskiptaráðherrann hefur gengið lengst allra í að afvegaleiða
umræðuna með yfirlýsingum um að taka verði málið úr höndum
stjórnmálaflokkanna. Það þýðir á mæltu máli að því eigi að ýta út
fyrir veggi Alþingis. Þó að lífleg umræða í samfélaginu sé ekki
aðeins mikilvæg heldur óhjákvæmileg er málið stjórnskipulega í
lausu lofti ef hugmyndir af þessu tagi eiga að ráða ríkjum. Þær
hljóta í þessu tilviki annað hvort að byggja á bráðræði eða reynsluleysi með því að enginn efast um efnislega afstöðu ráðherrans.
Formaður Framsóknarflokksins sýndi talsverð hyggindi í miðstjórn flokksins á dögunum þegar hann breytti neikvæðri afstöðu
sinni í jákvæða hugsun án þess þó að taka af skarið um álit sitt.
Hann sameinaði flokkinn með því að leggja til að umsóknarspurningin yrði lögð í dóm þjóðarinnar. Vera má að lítill flokkur
í stjórnarandstöðu komist upp með að hlaupa þannig í kringum
þessa spurningu eins og köttur um heitan graut. En þannig nálgun
er þó ekki unnt að taka alvarlega í stærra samhengi.
Í kjölfar þess að formaður Sjálfstæðisflokksins lýsti því yfir á
Akureyri í vikunni að flokkurinn ætlaði á haustdögum að taka Evrópumálin til opinnar og víðtækrar umræðu gerði varaformaður
flokksins heyrinkunna þá afstöðu sína að leggja ætti umsóknarspurninguna í dóm kjósenda. Þó að í þessum yfirlýsingum felist
engin efnisleg afstöðubreyting bera þær eigi að síður vott um nýtt
og jákvætt viðhorf til umræðunnar.
Annað verður ekki ráðið af hugmynd varaformanns Sjálfstæðisflokksins um þjóðaratkvæðagreiðslu en hún byggi á forsendu
Framsóknarflokksins um að vísa málinu efnislega út fyrir veggi
Alþingis. Ekki verður séð að stærsti flokkur þjóðarinnar og forystuflokkur í ríkisstjórn geti staðið þannig að meðferð þess án
þess að setja niður. Hugmynd varaformannsins um tímasetningu
þjóðaratkvæðagreiðslu í byrjun næsta kjörtímabils er hins vegar
mjög raunhæf og skynsamleg.
Rétt er og eðlilegt að leggja í dóm kjósenda hvort sækja á um
aðild eða ekki. Það hlýtur hins vegar að gerast með þeim hætti að
ríkisstjórn leggi til við Alþingi að slíkar viðræður verði hafnar með
þeim fyrirvara að hugsanlegt samþykki löggjafarsamkomunnar verði síðan háð því að þjóðin fallist á niðurstöðuna í almennri
atkvæðagreiðslu. Loks ber svo að leggja samningsniðurstöðuna
fyrir þjóðina eftir samþykki Alþingis.
Þjóðarvilji án þingvilja er loddaralist. Á hinu verður þjóðin að
hafa skilning að tíma getur tekið að móta þingviljann í svo örlagaríku máli.Verði ráð Alþingis að henda umsóknarspurningunni í
þjóðina án þess að taka sjálft afstöðu væri rétt að kjósendur fengju
samtímis að velja nýja þingmenn sem þeir vita þá hvar standa.

Að flýta sér hægt

Að flýta sér í frí

Að flýta sér burt

Stundum hlaupa kjörnir fulltrúar fram
úr sér og málefnunum. Í gær var það
Ásta Möller sem ætlaði að flýta fyrir
afgreiðslu frumvarps um sjúkratryggingar, en gleymdi í flýtinum hlutverki
nefnda Alþingis. Meðal annars er það
þeirra að ákveða hverjir skuli fá frumvarp til umsagnar. Þrátt fyrir að Ásta
sé formaður heilbrigðis- og trygginganefndar er það ekki svo að
hún geti sagt; nefndin,
það er ég og sent
frumvörp til umsagnar
í eigin nafni. Fyrir frumhlaupið fékk hún
því orð í eyra frá
forseta Alþingis,
sem áréttaði hver
hefði valdið í
þessum málum.

Ekki eru margir starfsdagar eftir á
Alþingi og alþingismenn í spreng
að klára öll þau verkefni sem fyrir
þinginu liggja. Á þessum tíma árs
er svo hefð fyrir því að ræða um
starfstíma Alþingis og skorpuvinnuna
á síðustu dögunum til að klára allt
sem þarf fyrir lokun. Ekki hafa þó
allir þingmennirnir áhyggjur þessa
síðustu dagana. Þrír þingmenn,
Ásta R. Jóhannesdóttir, Guðni
Ágústsson og Sturla Böðvarsson, eru á fjarvistarskrá
þingsins. En fleiri eru í
leyfi því það fréttist að
Bjarni Benediktsson
væri ekki í vinnunni,
þar sem hann ferðaðist
nú um Kaliforníuríki á
mótorhjóli.

Frjálslyndi flokkurinn var fyrr í vikunni
í fyrsta sinn í aðstöðu til að koma
innflytjendastefnu sinni í framkvæmd
og missti öll völd á Akranesi fyrir vikið.
Bæði fyrir og eftir síðustu kosningar
var um það talað að flokkurinn væri
í raun óstjórntækur vegna þessarar
stefnu, enginn annar flokkur vildi taka
það í mál að ýta undir hana og skipti
þá engu máli hversu (ó)hagganlegir
þingmenn Frjálslynda flokksins væru
í kvótamálum. Í ljósi reynslunnar
af því að reyna að beita fyrir sig
innflytjendastefnunni munu
flokksmenn væntanlega velta
fyrir sér hvort sé betra, að
halda í þessa stefnu og skrifa
sig sjálfkrafa frá völdum, eða
hugsa málið upp á nýtt.

SPOTTIÐ

Skattalækkun skynsamleg
F
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Aðalfundur
Samfylkingarinnar
í Kópavogi
Aðalfundur Samfylkingarinnar í Kópavogi verður
haldin mánudaginn 19. maí kl 20:30 í sal félagsins
að Hamraborg 11.
Dagskrá:
Venjuleg aðalfundarstörf
Önnur mál
Athugið:
Aðalfundur húsfélagsins verður haldin
í framhaldinu
Stjórnin.

svanborg@frettabladid.is

réttir berast nú af fjöldauppsögnum í bönkum og byggingarfyrirtækjum. Fátt er sárara en
að missa starfið fyrirvaralaust.
Við höfum öll samúð með því
fólki, sem hefur orðið fyrir slíku
áfalli, og vonum, að það finni
fljótlega önnur störf. Sem betur
fer er atvinnuástandið á Íslandi
miklu betra en í ríkjum Evrópusambandsins, þar sem atvinnuleysi er stórfellt, einkum hjá
ungu fólki. Tækifærin til að
brjótast í bjargálnir eru nú miklu
fleiri hér en fyrir röskum sextán
árum, þegar ráðist var í hinar
miklu breytingar í frjálsræðisátt.
Það breytir því ekki, að fyrstu
merkin um samdrátt eru að koma
fram á venjulegu launafólki.
Íslendingar gátu ekki búist við, að
þeir slyppu einir þjóða við
afleiðingar hinnar alþjóðlegu
lánsfjárkreppu eða verðhækkanir
á olíu og matvælum.
Undir slíkum kringumstæðum
er skynsamlegt að lækka skatta á
launþega og fyrirtæki, því að það
örvar neyslu og fjárfestingu, svo
að störfum fjölgar á ný. Með
skattalækkun er fé fært frá
ríkinu, sem kann lítt með það að
fara, og til einstaklinganna, sem
nýta það miklu betur, annaðhvort
til eigin ánægjuauka eða í
sparnað og með honum fjárfestingu. Ríkisstjórnin hefur þegar
tilkynnt, að tekjuskattur á
fyrirtæki verði lækkaður úr 18%

HANNES HÓLMSTEINN GISSURARSON

Í DAG | Efnahagsmál
í 15% frá og með næstu áramótum. Það er skref í rétta átt, en
vegna fyrirsjáanlegs samdráttar
ætti að ganga enn lengra og
lækka tekjuskattinn niður í 12%.
Jafnframt ætti að lækka tekjuskatt á einstaklinga verulega, til
dæmis um 2%.
Þegar minnst er á skattalækkun, heyrist jafnan í úrtölumönnum. Þeir segja, að nú sé þensla
og þess vegna sé skattalækkun
ótímabær. Þetta er rangt af
tveimur ástæðum. Þenslan er
fyrirsjáanlega að snúast í
samdrátt, svo að það, sem er
óheppilegt í dag, verður heppilegt á morgun. Í öðru lagi er
skattalækkun ekki aðallega
hagstjórnaraðgerð, þótt vissulega megi með henni örva neyslu
og fjárfestingu á næsta ári. Hún
er tilfærsla á fé til þeirra, sem
hafa aflað þess og eiga það skilið.
Eitt brýnasta langtímaverkefni
okkar er að minnka umsvif

ríkisins. Skattheimta hér nemur
nú röskum 40% af landsframleiðslu. Það er allt of hátt
hlutfall.
Þá spyrja úrtölumenn: Hvar
vilja skattalækkunarsinnar nema
staðar? Hvað er eðlilegt hlutfall?
Ekkert endanlegt svar er til við
þeirri spurningu, en til dæmis er
skattheimta rétt yfir 30% af
landsframleiðslu í Sviss, sem
þykir mikið fyrirmyndarríki. Er
það ekki hóflegt markmið? Enn
segja úrtölumenn: Hvernig á
ríkið að afla fjár til nauðsynlegra
verkefna, ef skattar lækka?
Svarið er einfalt. Til skamms
tíma þurfum við ekki að hafa
neinar áhyggjur af afkomu
ríkissjóðs, því að íslenska ríkið
er nánast skuldlaust. Tímabundinn fjárhagsvandi er því auðleysanlegur. Til langs tíma mun
verðmætasköpun aukast við
lægri skatta, svo að skatttekjur
ríkisins munu hækka, eins og
reynslan hefur margoft sýnt.
Það er engin lausn á aðsteðjandi vanda að taka upp annan
gjaldmiðil. Ráðstöfunarfé
einstaklinga eykst ekki, þótt það
sé skráð í evrum. Skuldir
fyrirtækja lækka ekki, þótt þær
séu skráðar í pundum. En
afkoma einstaklinga og fyrirtækja batnar, ef opinberar álögur
á þessa aðila léttast. Við bægjum
atvinnuleysisvofunni best frá
með myndarlegri skattalækkun.

30%

afsláttur

1.749 kr/kg. áður 2.498 kr/kg.
Goða grísalund meistarans

40%

35%

afsláttur

afsláttur

862 kr/kg. áður 1.436 kr/kg.

1.229 kr/kg áður 1.889 kr/kg.
Bacon bunkar

Goða BBQ grísarif

40%

30%

40%

afsláttur

afsláttur

Hönnun: Víkurfréttir

afsláttur

Palmolive
sturtusápa

allt í matinn á einum stað
Birt með fyrirvara um prentvillur
Tilboðin gilda 15. maí til 18. maí eða á meðan birgðir endast
www.netto.is

Zendium
tannkrem

147 kr/pk. áður 245 kr/pk.
Orville örbylgju popp - 6 pk

30%

afsláttur

398 kr/pk. áður 568 kr/pk.

Goða alvöru hamborgarar - 2x 175 gr.

40%

50%

afsláttur

afsláttur

659 kr/kg áður 1.099 kr/kg.

99 kr/pk. áður 198 kr/pk.

Þykkvabæjar franskar - Tilboð 700 gr.

Goða blandað hakk

45%

afsláttur

98 kr/stk. áður 179 kr/stk.
Toppur -2 ltr. - 3 tegundir

50%

afsláttur

99 kr/pk. áður 198 kr/pk.
Nettó samlokubrauð - gróft

35%

afsláttur

77 kr/stk. áður 119 kr/pk.
Brazzi 1 ltr. - 4 tegundir

Akureyri - Grindavík - Mjódd Reykjavík - Salahverfi Kópavogi - Höfn
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Hvaða stjórnmálaflokk styður þú?

Eftir Guðmund Hallgrímsson

Þ

essa spurningu fékk ég nýlega í
símakönnun. Spurningin kom
nokkuð flatt upp á mig, jafnvel þótt
ég hafi verið flokksbundinn sama
flokki í hálfa öld. Þegar stúlkan í
símanum heyrði að það var eitthvert hik á mér bauð hún mér að
sleppa þessari spurningu. Ég sagði
að það stæði fremur illa á hjá mér í
augnablikinu, hvort hún gæti ekki
hringt eftir hálftíma og samþykkti
hún það.

Gleymdur uppruni
En hvernig stóð á þessu hiki mínu?
Ég hef alltaf haft mikinn áhuga á
stjórnmálum og gegndi formennsku
í þremur félögum á
vegum
flokks míns, Sjálfstæðisflokksins,
og um tíma var
ég
varaformaður SUS.
Ýmislegt
fleira gæti
ég tínt til, en
aðalatriðið er
að ég hef
verið

sauðtryggur flokksmaður lengst af
lífi mínu. Hin síðari ár finnst mér
flokkurinn hafa gleymt uppruna
sínum og stefnu og sveigst æ meir
til nýfrjálshyggju (neo-conservatism). Þetta finnst mér koma skýrast fram í Evrópustefnu flokksins.
Í því sambandi bendi ég á ummæli
Davíðs Oddssonar sem sennilega
eru viðhöfð öðru hvorum megin við
árið 1990.
„Og þrátt fyrir allt er líklegt að
smæð okkar verði styrkur ásamt
með því að við erum að véla við
bandalagsþjóðir okkar í Atlanshafsbandalaginu og margar hefðbundnar vinaþjóðir þar sem við njótum
trausts. Það er því óheppilegt að
borið hefur á því, að við séum sjálfir að búa til okkur skilyrði og mála
skrattann á vegginn og þar með að
veikja okkar eigin samningsstöðu
er við mætum með sjálfskapaða
annmarka til viðræðna við Evrópubandalagið. Við megum síst af öllu
ganga að þessu viðfangsefni með
þrá fyrir forna innilokun og einangrun, alteknir af ótta og kjarkleysi. Við verðum að sýna reisn og
styrk og forðast einangrunarþörf
og minnimáttarkennd. Til slíkra
viðræðna hljótum við að ganga
sannfærðir um það að reyna að ná
fram hinu besta, en jafnframt tilbúnir að hverfa frá þeirri leiðinni,
ef niðurstaðan er ekki þolanleg.“
Að mínu mati er þetta sjálfstæðisstefnan í hnotskurn.

Örlagarík sinnaskipti
Sjálfur get ég ekki orðað afstöðu
mína í þessu mikilvæga máli betur
en Davíð. Ég man að ég gladdist
yfir þessum ummælum en
nokkru síðar gerðist það
eins og Hallgrímur Pétursson orðaði það. „Þetta sem
helst nú varast vann, varð
þó að koma yfir hann.“
Ég hef reynt að skilja
algjöran viðsnúning Davíðs, en hef aldrei getað
það fremur en aðrir sem
ég hef rætt við. Ég tel að

þessi sinnaskipti séu eitt af því
örlagaríkasta sem yfir þjóðina hefur
gengið í seinni tíð, því ég er sannfærður um að annars værum við
Íslendingar nú þegar í ESB og búnir
að taka upp evru. Ég hef alltaf litið á
það sem hornstein í stefnu Sjálfstæðisflokksins að Ísland ætti að
efla tengsl sín við vinaþjóðir í Evrópu og taka þátt í einni merkilegustu tilraun sögunnar til að efla frið
og samvinnu fullvalda ríkja.
Jákvæður árangur Evrópusambandsins er sífellt að koma betur í
ljós.
Það hefur vissulega verið erfitt
að vera Evrópusinni í Sjálfstæðisflokknum. Á síðustu landsfundum
var markvisst unnið að því að þagga
niður umræður um Evrópusamrunann. Það eru mikil öfugmæli þegar
talað er um að það hafi farið fram
miklar umræður um ESB í flokknum, það er þá einhvers staðar annars staðar en á landsfundum hans.
Þeirri litlu umræðu, sem þar hefur
farið fram, er best lýst með orðum
Davíðs að þar hafi menn „málað
skrattann á vegginn“. Fáfróðustu
menn um ESB hitti ég í mínum
flokki. Skilyrði Sjálfstæðisflokksins
í núverandi ríkisstjórn um að aðild
að ESB sé ekki á dagskrá er árangur
nýfrjálshyggjumannanna í flokknum. Þetta eru örlagarík mistök sem
bitna nú hart á þjóðinni.
En hverju svaraði ég stúlkunni í
skoðanakönnuninni? Ég dreg enga
dul á að ég nefndi þann eina stjórnmálaflokk sem ég tel fylgja sjálfstæðisstefnunni í Evrópumálum.
Þrátt fyrir þetta svar á ég erfitt með
að segja skilið við minn gamla flokk
sem mér fannst einu sinni einkennast af víðsýni og heilbrigðum metnaði á sviði einkaframtaks en studdi
jafnframt húmaníska velferðarstefnu fyrir þá sem minna máttu
sín. Þessar áherslur hafa því miður
vikið fyrir nýfrjálshyggjunni og
einangrunarstefnunni sem Davíð
varaði alvarlega við á sínum tíma.
Höfundur er lyfjafræðingur.

Óspillt náttúra
er mannréttindi
höfð að leiðarljósi,
nema þar sem rekst
á eignaréttur eins
við
almannahagsmuni annars, svo
sem í umhverfismálum.
Á síðasta áratug
agurinn í dag, 16.
voru sett lög sem
maí, er helgaður
leitast við að tryggja
mannréttindum.
áhrif almennings til
Mannréttindi eru
að fá notið grundað mati flestra algild,
vallar
umhverfisóháð stund og stað,
réttinda litið dagsins
óháð samfélagsgerð ÁSTA ÞORLEIFSDÓTTIR
ljós, þar á meðal lög
eða efnahag. Til þess
um mat á umhverfisáhrifum og
að lýðræðisþjóðfélag sem byggum hollustuhætti og mengunarir á jafnræði þegnanna fái þrifvarnir. Þessi lagasetning er
ist er mikilvægt að auka meðfyrsti vísir að nýrri hugsun og
vitund allra um mannréttindi og
að viðurkenningu stjórnvalda á
þátttöku í að virða og efla þau.
að aðgangur að náttúrugæðum
Í inngangi Mannréttindayfirflokkist undir grundvallarlýsingar Sameinuðu þjóðanna
mannréttindi. En betur má ef
frá 1948 segir: „Það ber að viðduga skal; í skammsýni er víða
urkenna að hver maður sé jafnvegið að framtíðarhagsmunum
borinn til virðingar og réttinda,
óborinna Íslendinga.
er eigi verði af honum tekin, og
er þetta undirstaða frelsis, réttMannréttindi afkomenda okkar
lætis og friðar í heiminum.“
„Hafi mannréttindi verið
Það viðhorf nýtur vaxandi viðurfyrir borð borin og lítilsvirt,
kenningar að standa beri vörð
hefur slíkt í för með sér siðlausum grundvallarhagsmuni komar athafnir, er ofboðið hafa samandi kynslóða með því að mæta
visku mannkynsins, enda hefur
þörfum samtímans án þess að
því verið yfir lýst, að æðsta
draga úr möguleikum komandi
markmið almennings um heim
kynslóða til þess að mæta þörfallan sé að skapa veröld, þar
um sínum. Sjálfbær þróun er
sem menn fái notið málfrelsis,
því skynsöm heildræn umgjörð
trúfrelsis og óttaleysis um
fyrir mannlega hegðun, ekki
einkalíf og afkomu.“
einungis gagnvart umhverfinu
og náttúrunni, heldur líka
náunganum og samfélaginu,
Með ábyrgri umgengni um
boðberi mannréttinda, jafnréttis og jafnra tækifæra.
náttúru landsins og okkar
Aðeins með því að standa
nánasta umhverfi tryggjum
vörð um hreint vatn, ómengað
loft og óspillta náttúru getum
við mannréttindi barna
við tryggt afkomendum okkar
okkar og barnabarna.
þau lífsgæði sem við öll teljum
sjálfsögð og eru, eins og önnur
Þessi orð eru leiðarljós þeirra
grundvallarmannréttindi, forsem vinna að eflingu og virðsenda lífs okkar og heilsu og
ingu mannréttinda og fela í sér
forsenda þess að við getum
von þegar mannréttindi eru
notið þeirra tækifæra sem lífið
brotin um heim allan. Inntakið
býður upp á. Til að þetta geti
er einfalt: virða ber mannréttorðið að veruleika er nauðsynindi allra, alltaf og alls staðar,
legt að auka meðvitund fólks,
réttinn til lífs, frelsis og mannréttindi og skyldur, frelsi þeirra
helgi.
til að hafa áhrif og ábyrgð á
Að ekki megi mismuna fólki
eigin umhverfi. Hér gegnir hugvegna kynþáttar, litarháttar,
myndin um íbúalýðræði lykilkynferðis, tungu, trúar, stjórnhlutverki.
málaskoðana eða annarra skoðMeð ábyrgri umgengni um
ana, þjóðernis, uppruna, eigna,
náttúru landsins og okkar nánætternis eða annarra sambæriasta umhverfi tryggjum við
legra aðstæðna og að allir skuli
mannréttindi barna okkar og
jafnir gagnvart lögum.
barnabarna. Sjálfbær þróun er
forsenda mannréttinda framtíðStaða mannréttinda á Íslandi
arinnar og þar með vinnur hún
einnig að því að auka frelsi
Hin hefðbundna skilgreining
fólksins en um leið gera það
fyrstu kynslóðar mannréttinda
meðvitaðra um réttindi, skyldsnýst um borgaraleg og stjórnur og samfélagslega ábyrgð.
málaleg réttindi, svo sem réttUmhverfisstefna
Reykjainn til lífs, sem varin eru af
víkur er mannréttindamál og
stjórnarskrá og alþjóðasáttmálborgaryfirvöld eru meðvituð
um.
um ábyrgð sína fyrir ráðstöfun
Skömmu síðar komu fram
þeirra verðmæta sem þau hafa
auknar kröfur til mannréttinda
umsjón með. Til að vel takist til
þ.e. réttur til félagslegra og
þarf samráð við íbúana. Það eru
efnahagslegra þátta svo sem
mannréttindi að fá að hafa áhrif
atvinnu og menntunar.
á ákvarðanatöku í sínu nánasta
Á liðnum áratugum hafa
umhverfi með virku þátttökukomið fram enn nýjar áherslur í
lýðræði, samvinnu yfirvalda og
grundvallarmannréttindum þar
íbúa um betri borg, heilnæmt
sem fyrst og fremst er horft til
umhverfi og hrein torg.
friðhelgi einkalífs og umhverfis.
Þar undir fellur rétturinn að
Hjálpumst að við að vernda
hreinu vatni og lofti en ekki
náttúru landsins, vatnið og loftið.
síður að óspilltri náttúru. NáttVerndum lífsgæði komandi kynúru- og umhverfisverndarbarslóða með því að koma vel fram
átta síðustu ára byggir á þessari
hvert við annað og ganga vel um,
afstöðu.
alltaf og alls staðar.
Á Íslandi eru hin borgaralegu, stjórnmálalegu og félagslegu mannréttindi almennt
Höfundur er jarðfræðingur og á
viðurkennd og það ríkir samsæti í umhverfis- og samgönguhljómur um að þau séu ávallt
ráði Reykjavíkur.

UMRÆÐAN
Ásta Þorleifsdóttir
skrifar um mannréttindi
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Auglýsingasími

– Mest lesið

EITTHVAÐ FYRIR ALLA

UMHVERFIÐ FEGRAÐ

Þyrnir Hálfdanarson matreiðslumeistari rekur Fiskbúðina við Lækjargötu í Hafnarfirði þar sem hægt er að fá
alls konar fisk og fiskrétti.

Íbúar Lunda- og Gerðahverfis
á Akureyri ætla að hittast á
morgun og fegra umhverfi
sitt og skemmta sér saman á
umverfisdegi og hverfishátíð.

MATUR 2

HELGIN 3

HEIMILI

HEILSA

HÚS

BÖRN

NÁM

FERÐIR

MATUR

BÍLAR

TÍSKA

GRÆJUR

ATVINNA

TILBOÐ

HELGIN O.FL.

Ódýrt og gott
í hádeginu
Í kaffiteríunni Perlunnar er hægt að fá alls kyns góðgæti á
frábæru verði: Fylltar pönnukökur (crépes), samlokur, pizzur,
súpubar, nýbökuð brauð og gómsætan salatbar. Eins er hægt
að fá heimatilbúinn ítalskan ís, alls kyns ísrétti, kökur og
tertur. Nýlega bættust svo belgískar vöfflur á matseðilinn
(láttu það eftir þér – þær eru algerlega þess virði).
Við Perluna eru næg ókeypis bílastæði.

Gjafabréf Perlunna
r
Góð tækifærisg
jöf!

4ra rétta tilboð
á veitingastað Perlunnar
Léttreiktur lax
með granateplum og wasabi sósu
Tom Yum súpa
með grilluðum tígrisrækjum
Kryddlegin dádýralund
með seljurótarsósu
Banana- og súkkulaðifrauð
með vanillusósu

Hringbrot

Verð: 6.290 kr.

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

Jónu Dögg finnst gaman að bragða á einhverju sem er frábrugðið hefðbundnum réttum.

FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Fljúgandi kjúklingur
Jóna Dögg Þórðardóttir, nemi í stjórnmálafræði
við Háskóla Íslands, hefur gaman af matargerð
og matreiðir oft bragðgóða rétti. Hennar uppáhaldsréttur nefnist Fljúgandi Jörgen og hefur
fengið góðar viðtökur hjá vinum og vandamönnum.
„Ég smakkaði réttinn í fyrsta skipti í matarboði hjá
systur vinkonu minnar og fannst rétturinn alveg frábær. Það er alltaf gaman að bragða á einhverju sem
er aðeins frábrugðið hefðbundnum réttum. Rétturinn
er einfaldur og og ekki erfitt að finna hráefnið í
hann,“ segir Jóna Dögg.
Í réttinn þarf einn grillaðan kjúkling eða þrjár til
fjórar kjúklingabringur. Síðan þarf tvo banana, eina
teskeið af ítölsku salatkryddi, einn desilítra af chili-

sósu (einnig hægt að blanda saman chili-kryddi og
tómatsósu), einn pakka af beikoni, tvo og hálfan desilítra af rjóma og einn pakka af salthnetum.
Aðferðin er eins og áður sagði einföld og hún hljómar svona. „Kjúklingurinn er úrbeinaður þó svo að ég
mæli frekar með því að nota kjúklingabringur eða
kjúklingalundir. Þá er bringunum raðað í eldfast mót
og þær kryddaðar með salti, pipar og ítalska salatkryddinu. Kljúfa skal bananana eftir endilöngu og
leggja þá yfir bringurnar. Léttþeyta á rjómann og
blanda chili-sósunni saman við og hella yfir bringurnar. Síðan er þetta eldað í ofni í um það bil tuttugu
mínútur við 200 gráður.
Salthnetum og þurrsteiktu beikoni er síðan stráð
yfir áður en borið er fram.Gott er að bjóða upp á hrísgrjón, maís eða brauð og rétturinn hentar afar vel
sem aðalréttur,“ útskýrir Jóna Dögg.
mikael@frettabladid.is

[

]

Ávextir eru ferskir næringargjafar í sumarsalatið. Bætið
appelsínum og jarðarberjum í hrásalatið og kreistið
sítrónu yfir.

Þyrnir tók við rekstri búðarinnar í fyrra. Allir réttir sem fást í henni eru lagaðir á staðnum eftir uppskriftum Þyrnis.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Ferskleikinn alltaf í fyrirrúmi
Í Fiskbúðinni við Lækjargötu
34 í Hafnarfirði má nálgast
hvers kyns góðgæti úr hafinu,
allt frá þjóðlegum harðfiski
upp í fagurlagað sushi.
„Við reynum að hafa úrvalið sem
fjölbreyttast svo allir finni eitthvað við sitt hæfi,“ segir Þyrnir
Hálfdanarson, matreiðslumeistari
og einn eigenda Fiskbúðarinnar.
Þyrnir segir að þrátt fyrir allt tal
um að Íslendingar borði ekki
nægan fisk sé alltaf nóg að gera í
búðinni. Sumir viðskiptavinirnir
komi meira að segja oft í viku.
„Fyrri hluta vikunnar kemur
fólk og kaupir sér eitthvað einfalt,
ýsu í soðið eða þorsk á pönnuna.
Svo þegar líður á vikuna seljum
við meira af fínum fiski á grillið

eða tilbúnum réttum,“ segir
Þyrnir, sem kaupir allan fisk
ferskan af markaðnum og vinnur
hann á staðnum. „Ég er með ýmsa
rétti sem ég útbý og fólk getur
skellt beint á pönnuna, grillið eða í
ofninn. Til dæmis ýmsar marineraðar grillsteikur, plokkfisk, sælkerafiskibollur og hefðbundinn
fisk í sósu. Á föstudögum er síðan
alltaf boðið upp á sushi sem við
lögum á staðnum,“ útskýrir Þyrnir
og bendir á að fólk eigi að vera
óhrætt við að viðra sínar hugmyndir og óskir. „Þú getur komið
og beðið mig um að skera fiskinn
eftir þínum óskum og marinera
hann í uppáhaldsmarineringunni
þinni svo eitthvað sé nefnt og
stundum hringir fólk og biður mig
um að útvega fisk sem ég á ekki til
í búðinni og þá redda ég því,“ segir
Þyrnir.
thorgunnur@frettabladid.is

Góð marinering á fisk
1 rauðlaukur
200 g sólþurrkaðir tómatar
2-3 hvítlauksgeirar
1 bolli matarolía
Öllu blandað saman í matvinnsluvél og síðan smurt á fiskinn áður
en hann er settur á grillið eða í ofninn.
Þyrnir segir að marineringin passi vel með öllum feitum fiski. Í búðinni
hjá honum má til
dæmis kaupa roðflettan og tilskorinn
karfa sem gott er að
marinera heima áður
en honum er skellt á
grillið.
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Sund er skemmtilegt svo skelltu þér í sund um helgina í sólinni. Taktu með þér bolta og mundu eftir sólarvörninni.
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Sædís Gunnarsdóttir, formaður hverfisnefndar Lunda- og Gerðahverfis á Akureyri,
hlakkar til að sjá sem flesta á morgun á hverfishátíðinni.
FRÉTTABLAÐIÐ/VÖLUNDUR

Umhverfisprýði
með fjölskyldunni
Umhverfisdagur og hverfishátíð í Lunda- og Gerðahverfi
á Akureyri fer fram á morgun.
Þar sameinast íbúar um að
fegra umhverfi sitt og skemmta
sér, ungir jafnt sem aldnir.
„Hverfisnefndin var stofnuð fyrir
rúmlega tveimur árum og þá kom
strax upp hugmynd að umverfisdegi og hverfishátíð. Í kjölfarið
fengum við foreldrafélag Lundaskóla í lið með okkur og ætlum að
blása til þessarar hátíðar í annað
sinn á morgun,“ segir Sædís Gunnarsdóttir,
formaður
hverfisnefndar í Lunda- og Gerðahverfi á
Akureyri.
Hverfisnefndir eru starfandi í
öllum hverfum bæjarins en þeim
var komið á laggirnar fyrir nokkrum árum að frumkvæði Akureyrarbæjar. Að sögn Sædísar hafa
nefndirnar frjálsar hendur en
mikill velvilji er hjá bæjaryfirvöldum, sem styrkja einnig hátíðina á morgun.
„Framkvæmdadeild bæjarins
gefur okkur ruslapoka og hirðir

ruslið. Auk þess fáum við hljóðkerfi frá bænum fyrir hátíðahöldin,“ útskýrir Sædís, sem byrjar daginn klukkan 10 við
Lundaskóla, þar sem hún deilir út
ruslapokum og korti til þátttakenda. „Í byrjun dags ætlum við að
tína rusl af göngustígum, opnum
svæðum og leiksvæðum í hverfinu. Síðan söfnumst við aftur við
skólann klukkan 11.30 þar sem
grillaðar pylsur og kókómjólk eru
í boði. Þar eru einnig sýningar í
skólanum á verkum nemenda í
myndmennt og handmennt. Auk
þess er boðið upp á skemmtiatriði
frá leikskólabörnum, nemendum
Lundaskóla, kór eldri borgara og
frá
X-faktor-þátttakandanum
Sigga Ingimars,“ segir Sædís, sem
hlakkar til að sjá sem flesta.
Um 3.200 íbúar eru í hverfinu
en að sögn Sædísar er hátíðin
hugsuð fyrir þá sem búa, starfa og
stunda nám í hverfinu. „Þetta er
frábær vettvangur til að spjalla og
koma af stað frekara jákvæðu
starfi hverfisnefndarinnar. Auk
þess er dagurinn tilvalinn fyrir
fjölskylduna til að eiga saman
góða stund.“
rh@frettabladid.is

Vantar eitthvað á veisluborðið?
Við útbúum girnilega og gómsæta ostabakka á veisluborðið.
Mesta úrval landsins af íslenskum og erlendum ostum.

Ostabúðin | Bitruhálsi 2 | 110 Reykjavík
Pöntunarsími 515 8665 | ostar@ostar.is
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SMÁAUGLÝSINGAR

BÍLAR &
FARARTÆKI

Til sölu er Toyota Rav4 2004. Ekinn
74.000km. Sjálfskiptur. Mjög velmeð
farinn. Verð 2.2m, eða Yfirtaka á láni og
150út. Uplýsingar í s: 897-2730

Hjól og ferðavagnar. Vegna eftirspurnar
vantar okkur á skrá vélhjól, húsbíla, hjólhýsi og fellihýsi á skrá og á staðinn.

Útsala 159.000.-

100% lánað án ábyrðamanna Toyota
Hilux X-CAB X/C SR-5. Árgerð 1991,
ekinn 216 þ.km, bensín, 5 gírar. Verð
199.000. Bílabankinn S 588-0700 Sjá
myndir www.bilabankinn.is Var á 490
þús.

Bílasalan Bílás
Þjóðbraut 1, 300 Akranes
Sími: 431 2622
www.bilas

Mercedes Benz E 200 K Avantgarde
Model 2007, ekinn 27 þ.km. Ásett verð
kr. 5.550.000,- Nú kr. 4.750.000,- 70%
fjármögnun möguleg.

Cherokee árg. ‘02 diesel ek. 96 þ. Verð
2180 þ. S. 699 4543.

Nissan Patrol árgerð 2000, 3.0, sjálfskiptur, ekinn 160 þús., ný vél frá
Kistufelli, sk. ‘09, 100% lánað. Verð kr.
1.590.000. Uppl. í s. 821 6292.

WV húsbíll, árg. ‘80. Tilboð/skipti. S.
896 2552.

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.

Bens E200 Compressor 12/06 ekinn 25
þ. Topplúga og rafmagn í öllu. Til sýnis í
Höfðahöllini - Uppl. í síma 895 8873.

BMW X5 3,0 diesel Model 2006, ekinn
46 þ.km. Ásett verð kr. 7.190.000,Nú kr. 5.890.000,- 70% fjármögnun
möguleg.
Einn með öllu. Tilboð/skipti. S. 896
2552.

útsala 1.190.000.- 100%
lánað

Nú er gott að eiga einn svona 6 lítrar á
100/ km Toyota Aygo H/B sjálfskiptur
. Árgerð 2006, ekinn 76 þ.km, bensín,
sjálfskiptur. Verð 1.290.000. Bílabankinn
S. 588 0700 Sjá myndir www.bilabankinn.is tilboð 1190 þús. Nú væri gott að
eiga einn svona aðeins 6.L á hundraði.

Einn með öllu Útsala
2790.000.- 100% lánað

Toyota Hi-Ace bensín árgerð 2004,
ekinn 110 þús., ný vetrardekk, sk. ‘09,
100% lánað, verð kr. 1.250.000,- m.vsk.
S. 821 6292.

Toyota Landcruiser VX 04/2006, sjálfskiptur, ekinn aðeins 33þ.km, leður,
tölvufjöðrun ofl. Skipti athugandi á
ódýrari.

Breiðan ehf
Sími: 821 6292
Mercedes Benz E 200 K Classic Model
2007, ekinn 17 þ.km. Ásett verð kr.
4.950.000,- Nú kr. 4.450.000,- 70%
fjármögnun möguleg.

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.

Hjól og ferðavagnar. Vegna eftirspurnar
vantar vélhjól, húsbíla, hjólhýsi og fellihýsi á skrá og á staðinn. Bílás Bílasala
Akranes Smiðjuvöllum 17 Akranesi
Mercedes Benz SLK 200 Kompr. Model
2007, ekinn 28 þkm. Ásett verð kr.
5.950.000,- Nú kr. 4.750.000,- 70%
fjármögnun möguleg.

automobile.is
Skúlagötu 17, 101 Reykjavík
Sími: 580-0010
Opið mán. til föst. 10 - 18.
Lau. 12.00-16.00.
http://www.automobile.is

100% Lán 100% l án!!

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

Toyota Landcruiser 200 V-8 5,7Luxury.
Nýr bíll. Leður, sóllúga, DVD, leiðsögukerfi, kæling í sætum, 6 manna, fjarlægðarskynjarar og margt fleira. Skipti
athugandi á ódýrari.

Bílabankinn
Breiðhöfða, 112 Reykjavík
Sími: 588 0700
www.bilabankinn.is

Bílar til sölu

Toyota Corolla H/B 06/2006, 5gíra,
ABS, rafm. í rúðum, ekinn 51 þ.km,
sumardekk. Gott lán áhvílandi.

Ford F350 Kingranch CREW 4X4
Kingranch. Árgerð 2004, ekinn 86 þ.km,
diesel, sjálfskiptur. Verð 3.490.000.
Bílabankinn S. 588 0700 Sjá myndir
www.bilabankinn.is útsla útsala -Tilboð
2790 þús.

Fellihýsi Coachmen Futura Pocono.
Árgerð 7/ 2006, rafmang, fortjald 220
v. Verð 1.190.000. Bílabankinn S. 588
0700 Sjá myndir www.bilabankinn.is

Flottastur

Lincoln Naivogator 24“ crome felgur
‘03. Ekinn 103 þ. með öllu leðri, lúga
ofl. ofl. Til sýnis í Höfðahöllini - Uppl. í
s. 895 8873.

Audi Q7 4,2 Quattro Model 20078,
ekinn 11 þkm. Ásett verð kr. 8.900.000,Nú kr. 7.250.000,- 70% fjármögnun
möguleg.

VW Passat TDI Highline Diesel árg. 2007
ekinn 18Þ. 170 hö. Einn með öllu verð
3790. Tilboð lán 3450. S. 898 2811.

Fæst gegn yfirtöku á láni
5.4 m.

BMW 545 árgerð 2004 ekinN 117.000
km. Bílinn er með öllum helsta aukabúnaði og vel farinn. Áhugasamir hafið
samband í síma 868 5001.

MMC L300 árg. ‘93 ek. 160 þ.km Bíllinn
er í góðu ástandi með nýrri tímareym, vatnsdælu, bremsum og pústi.
S+vetrard. á felgum. Bsk., 2,4 bensín &
8 manna. Nánari uppl. í s. 696 3040.
Range Rover HSE Model 2006, ekinn 32
þkm. Ásett verð kr. 9.300.000,- Nú kr.
7.600.000,- 70% fjármögnun möguleg.
VW Transporter Kasten, árg. 2007, ek.
28 þús.km, bsk. Verð 2390 þús.kr, áhv.
1600 þús.kr.

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

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

Nýr Daihatsu Sirion2. 1.0L. 69 hp.,
eyðsla 5.0L./100km. Fæst einnig 1.3L.,
4x4 og 1.5L. vél. Til afhendingar strax.
Komdu í reynsluakstur í dag. www.
X4.is

Til sölu Renault Cangoo ‘03 ek. 67 þ. 1.4
B5 farþega, listav. 1160 þ. Ásett 890 þ.
Ath skipti á ódýrari. S. 892 7852.

Til sölu VW Transporter langur pallbíll
‘91. Rauður. Ek. 150 þ.km. tilb. 100 þ.
S. 869 9921.

VW Golf 2L, árg. 2000, sjálfskipt, topplúga, dráttarbeisli, sk. ‘09. Verð 720 þús.
Áhv. ca 500 þús. Uppl. í s. 820 3880.

Tilboð

Grefur, slær, mokar, plægir, tætir, borar
og margt fl. 3ja ára ábyrgð. Hagstæð
lán. tym.is s. 697 3217.

Til sölu BMW 320 diesel árg. 2002.
Sjálfskiptur. Einn sá flottasti. Lán
1800 þúsund. Verð 2.490 þúsund.
Upplýsingar í síma 863 0403.

Volvo XC90 T6 AWD, árg. 2005, ek. 48
þús.km. Ssk., fjarlægðarskynjarar, topplúga ofl. Stgr. tilboð 4190 þús.kr. Ásett
verð 4490 þús.kr.
VW Golf Trendline nýja lagið, árg.
04/2004, 5 gíra, ek. aðeins 49 þ.km.
Mjög gott eintak. Verð 1.490 þ. Tilboð
1.290 þ.stgr. Nánari uppl. á www.arnarbilar.is rn: 110868 S. 567 2700.

Nýr Mazda CX-9. Luxury. 3.7 L. V6
273 hp., ssk. www.x4.is Uppl. í s. 565
2500.

Volvo S40 ‘97 ek. 170 þ. 2.0 vél, bsk.
Nýsk., nýleg sumar & vetrard. fylgja.
Engin skipti. Uppl. í s. 863 7447.

Santa Fe V6 árg. ‘06 ek. 83 þ. Dökkar
rúður, álfelgur, hiti í sætum ofl. Tilboð
2390þ. Áhv. 1550 þ. S. 660 1334.

TYM Fjölnota tæki

M5 INDIVIDIUAL 2001

Vegna mikillar sölu vantar okkur
allar tegundir bíla á skrá og á
staðinn. Erum með kaupendur af
M.Benz C-200 árg. 2007 eða 2008.,
enduruhjól verð 300-500þús., Ford
F-150 árg. 2005-2008, Toyota Avensis
wagon árg. 2004-2007, Audi A4 árg.
2003-2007, M.Benz ML árg. 20042007., Mazda 6 árg. 2001-2006.

Chrysler Town And Country Limited
AWD, árg. 2001, ek. 135 þús.km. Ssk.
DVD, leður, minni í sætum og fl. Stgr.
tilboð 1700 þús.kr. Ásett Verð 2190
þús.kr.

X4 ehf
Nethylur 1, 110 Reykjavík
Sími: 565 2500
Opið virka daga 10-18 Vantar
bíla á söluskrá og á staðinn.
www.x4.is

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

M5 2001 individiual með öllu + lækkunar kitt,20“ felgur ,18“ felgur bad look
húdd ,sport siur og margt annað einn
sá fallegasti. verð 3.9 mill. lán 3,1 mill.
Uppl. í s. 8477663

Volvo S40 árgerð 2005

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

Til sölu Ford Focus 1600 skráður
06.04.2004. Svartur, beinskiptur á
álfelgum. Góður bíll sem fæst á tilboðsverði. 990.000 krónur staðgreitt.
Upplýsingar í síma 6969518 / 4338714

Ekinn aðeins 33 þúsund. 1800 cc,
steingrár, ljóst leður, 17“ felgur,
ProSoundSystem, 170 hestöfl, þokuljós
frama og aftan, sumar- og vetrardekk,
beinskiptur. Glæsilegur bíll. Upplýsingar
í síma 695 3822 eftir kl. 17.00 Verð kr.
2.550 þús.

Nýjar vélar, 2ja ára ábyrgð. www.tafe.
is s. 697 3217.
Til sölu Honda Civic 1500 VTec árg. 97
hlaðinn aukahlutum. Ek. 130 þ. Skoða
skipta á Ford F150. Uppl. í s. 866 9861.
Til sölu Toyota Yaris 2007, 1300, ek. 20
þús. ljósgrár, sk. ‘10. 5d. Listaverð 1830
þús., Tilboð 1550 þús. S. 892 7852.
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ÞÓRUNN Í KISUNNI OG TOPP-10
BLAÐAMENN VANITY FAIR
Grandskoðuðu næturlífið
í Reykjavík
FATASTÍLL SESSELJU
THORBERG

Beggi og Pacas

eru alsælir
Hæðin opnaði margar dyr
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Nýtt hönnunarblað

HVAÐ ÆTLAR ÞÚ AÐ GERA UM
HELGINA?
Inga Lind Karlsdóttir
fjölmiðlakona

„Við erum að fara af stað með
þriðja fríblaðið okkar, tímarit sem
mun fjalla um allt það sem snýr
að heimili og hönnun,“ upplýsir Auður Eva Auðunsdóttir, framkvæmdastjóri útgáfufélagsins Ásbergs en það hefur séð um útgáfu
tímaritanna hann/hún og matur/
vín. „Nýja tímaritið mun koma út
á mánaðarfresti líkt og hin blöðin
okkar og verður með svipuðu sniði
og þau, með tveimur forsíðum, á
fram- og bakhlið blaðins. Öðrum
megin verður mynd af einhverju
sem lýtur að því sem er innandyra
og hinum megin það sem snertir
ytra útlit húsa,“ Glöggir gætu séð í
hendi sér að hugsanlegt nafn tímaritsins gæti verið inni/úti en Auður
getur ekki gefið upp nafn blaðsins sem hún segir þó vera búið

„Á laugardaginn eru börnin mín að sýna á vorsýningu fimleikadeildar Stjörnunnar. Stelpurnar eiga að
vera strumpar og strákurinn
minn á að vera herra Ótrúlegur þannig að ég þarf að
finna út úr þessu með búningana. Á sunnudaginn er ég
að hugsa um að fara með allt
gengið í sauðburð upp Borgarfjörð. Annars er ótrúlega
lítið að gera hjá mér því ég er
að bíða eftir barni,“ segir hún
og hlær.

að ákveða. „Elín Hrund Þorgeirsdóttir, aðstoðarritsjóri og blaðamaður Húsa og híbýla til margra
ára, mun ritstýra blaðinu en ekki
er búið að ganga frá öðrum
mannaráðningum
að
svo stöddu,“ segir
Auður. Fyrsta tímarit blaðsins kemur
út á haustmánuðum. „Blaðið mun
snerta alla þá sem
hafa áhuga á því
sem lýtur að heimilinu, húsgögnum
og flottri og
skemmtilegri

hönnun,“ segir Auður og hlakkar
til að takast á við þetta spennandi
verkefni.
bergthora@frettabladid.is

Auður Eva og ritstjórinn Elín
Hrund.

Blaðamenn frá þýska Vanity Fair og einu stærsta dagblaði Þýskalands sóttu Ísland heim.

fréttir

V

KEYPTI GÖMLU
ÍBÚÐINA AFTUR
„Ég æddi í það og keypti íbúðina
sem ég átti fyrir rúmum tveimur
árum. Ég er með fortíðarhyggju á
háu stigi og ákvað því að gera tilboð
í hana þegar hún var auglýst til sölu
og þar með varð ekki aftur snúið,“
segir útvarpskonan Valdís Gunnarsdóttir en hvatvísin rak hana áfram og
keypti hún íbúðina án þess að vera
búin að selja húsið sitt. „Það eru
blendar tilfinningar sem bærast með
mér, en ekki fer ég að reka tvö heimili,“ segir Valdís hlæjandi og bætir því
við að líklegast myndu einhverjir kalla
þetta fljótfærni.

FÖSTUDAGUR
Útgáfufélag 365 prentmiðlar
Ritstjóri Marta María Jónasdóttir
martamaria@365.is
Bergþóra Magnúsdóttir
bergthora@365.is
Forsíðumynd Valgarður Gíslason
Útlitshönnun
Arnór Bogason og
Kristín Agnarsdóttir
Auglýsingar Sigríður Dagný
Sigurbjörnsdóttir
sigridurdagny@365.is sími 512 5491
Föstudagur Skaftahlíð 24
105 Reykjavík, sími 512 5000

Skrifa ekki dæmigerða
næturlífspistla

ið vorum með blaðamenn
frá þýska Vanity Fair og
Welt am Sonntag, einu
stærsta helgarblaði Þýskalands, á okkar snærum og skipulögðum dagskrá fyrir þá á meðan
á heimsókninni stóð,“ segir
Aníta Ólafsdóttir, verkefnastjóri
hjá Practical, en fyrirtækið sérhæfir sig á sviði viðburða- og
ferðaskipulagningar fyrir einstaklinga og hópa. „Blaðamennirnir komu hingað til lands til
að kynnast betur landi og þjóð.
Þeir eru að fara að skrifa greinar um Ísland og vildu kynnast öðru en margrómuðu næturlífi höfuðborgarinnar,“ segir
Aníta en þeir sýndu íslenska
hestinum mikinn áhuga sem
og menningu og lífsstíl Íslendinga. Þrátt fyrir að ætlunin hafi
ekki verið að skrifa dæmigerða
næturlífspistla úr 101 Reykjavík
nutu þó blaðamennirnir ekki einungis hinnar óspjölluðu íslensku
nátturu á þeim fjórum dögum
sem þeir dvöldu hér. „Veitingastaðurinn Domo varð fyrir valinu og vakti mikinn áhuga fyrir
gæði og framsetningu hráefnis.
Einnig fórum við með þau á b5
sem og skemmtistaðinn Organ
þar sem hljómsveitin Kimonó
kom fram ásamt öðrum íslenskum böndum. Practical skipulagði
ekki bara dagskrána fyrir blaða-

mannateymið heldur aðstoðaði einnig við að finna tengiliði
og bóka fundi með áhugaverðum viðmælendum. „Við kynntum þau fyrir íslenskri fatahönnun og þeirri grósku sem hefur
átt sér stað hér síðustu misseri
og þeir tóku m.a. viðtal við Steinunni Sigurðardóttur fatahönnuð.
Ljósmyndagallerí Ara Sigvaldasonar ljósmyndara vakti sömuleiðis mikla athygli þeirra,“
segir Aníta og bætir því við að
þeim hafi þótt hvað merkilegast hversu auðvelt er að nálgast viðmælendur, annað en úti
hinum stóra heimi. Áhugi þeirra
á Íslandi var greinilega mikill
og Aníta segir að jafnvel megi
búast við annarri heimsókn
frá þeim fljótlega. Hvort þessi
heimsókn Þjóðverjanna verði til
þess að Steinunn opni verslun í
München eða Ari Sigvaldason
verði ráðinn sem hirðljósmyndari á þýska Vouge verður svo
tíminn að leiða í ljós.
bergthora@frettabladid.is

Aníta Ólafsdóttir, verkefnastjóri hjá
Practical, sá um að kynna Ísland fyrir
þýsku blaðamönnunum.
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Útvarpsmaðurinn Sigvaldi Kaldalóns gerði sér grein fyrir að hann
yrði að flytja þegar í ljós kom að
von er á fjórða barninu. Ekki
var íbúð hans búin að vera
lengi á sölu þegar hún seldist
og hann fann aðra sem hentaði fjölskyldunni betur. Það
skondna við þetta er að
í sama húsi býr Gassi
sem stýrir morgunþættinum
Zúúber
með Sigvalda. Þeir
félagar geta því verið
öllum stundum saman
og jafnvel farið samferða í vinnuna. Íbúðin

Jóhann Garðar Ólafsson og Sigvaldi Kaldalóns, stundum kallaðir Gassi og Svali.

er við Marteinslaug 8
en þar býr einnig Jón
Axel Ólafsson, fyrrverandi útvarpsmaður, en hann er einmitt
bróðir Gassa og lærimeistari Sigvalda í útvarpsfræðum.

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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ANDREA MAACK MYNDLISTARMAÐUR GERIR EINSTAKT ILMVATN

Aðeins selt í fjórum eintökum
Óvenjuleg sýning listakonunnar Andreu Maack
verður opnuð í dag í Gallerí Ágúst en þar afhjúpar hún nýtt ilmvatn sem hún vann í samstarfi við
ilmvatnsframleiðanda í Frakklandi. „Í fyrri verkum
mínum hef ég unnið mikið með útlitsdýrkun en ilmvatnið SMART, sem ég hannaði og hef látið framleiða, er sjálfstætt framhald af verki mínu VOART,“
segir Andrea en í verkunum leitast hún við að lyfta
útlitsdýrkun á annað og hærra plan. Ilmurinn er
hugsaður fyrir bæði kynin en samsetning hans er
flókin og tók langan tíma að þróa. „Þegar ilmvatninu er spreyjað er hann örlítið sætur og kvenlegur en þó afgerandi. Á næsta hálftímanum eða svo
breytist aftur lyktin og verður þyngri og karlmannlegri og fer að minna á blöndu af leðri og við,“ segir
Andrea, sem vill með verkinu virkja áhorfandann
því hver og einn hefur mismunandi lyktarskyn og
upplifir ilminn á mismunandi hátt. „Við erum vön
að setja á okkur fjöldaframleidd ilmvötn án þess að
velta því frekar fyrir okkur en ilmurinn af SMART

Hið einstaka ilmvatn Andreu, SMART.

Karíus og Baktus partíhaldarar.

og það hvernig hann breytist færir þann sem ber
lyktina nær fullkomleika,“ segir Andrea, sem þróaði ilminn í samvinnu við ilmvatnsframleiðandann
aps, aromas & perfumes í Grasse í Frakklandi, höfuðborg ilmvatnsframleiðslu í heiminum. „Fyrirhugað er frekara samstarf á milli mín og þeirra, sem
býður upp á marga spennandi möguleika.“ SMART
er einunigs framleitt í fjórum 50 ml flöskum þar
sem það fellur ekki að hugmyndinni bak við verkið að fjöldaframleiða það, enda leggur listamaðurinn áherslu á að upplifun ilmsins eigi að vera einstök. Þessar fjórar flöskur verða þó til sölu í Galleríinu á meðan á sýningunni stendur. „Það verður
mikil uppákoma á opnuninni í dag en hluti af sýningunni er risastór útprentuð teikning sem ég hef
skipt niður í 252 „blottera“. Þeir verða allir númeraðir og áritaðir en hver gestur fær blotter með ilmi
á til eignar,“ segir Andrea að lokum. Sýningin verður opnuð kl. 17 í dag eins og fyrr sagði og stendur
til 28. júní.
bergthora@frettabladid.is

Sólhlífar, blaknet, strandboltar í suðrænum anda
„Við félagarnir höldum sumarpartí með öllu tilheyrandi á Q-bar annað
kvöld,“ segir Heimir Héðinsson, skífuþeytir og gleðipinni, en hann skipar tvíeykið Karíus og Baktus ásamt félaga sínum hinum ítalsk-ættaða
Rafael Manna. Þeir félagar höfðu fengið sig fullsadda af snjó, slyddu
og kulda og ákváðu því að fanga sumarkomuna með stæl. „Gleðin hefst
upp úr átta og verður sjóðandi heit stemning fram eftir nóttu á barnum.
Staðurinn verður vel skreyttur þar sem strandhlífar, strandboltar og
blaknet koma við sögu þó fátt eitt sé nefnt,“ segir Heimir sem er kominn
í mikinn sumargír en undirbúningur sumarhátíðarinnar hefur tekið um
það bil mánuð enda að mörgu að huga. „Við erum á fullu að redda okkur
leikmunum og nauðsynlegum fylgihlutum fyrir gleðina en við leggjum
mikinn metnað í að gera þetta eins flott og hægt er,“ segir Heimir sem
er ekki ennþá búinn að ákveða hverju hann mun klæðast, ólíklegt verður þó að teljast að hann muni vera á sundskýlunni einni fata. „Fólk á að
mæta í sumarskapi og helst í strandfötum í gleðina en það verður vel
heitt inni eins og vill verða í heitara loftslagi og því ætti engum að verða
kalt,“ segir Heimir og bætir því við að veislugestum í kuldagöllum verði
ekki meinaður aðgangur.
bergthora@frettabladid.is

6 • FÖSTUDAGUR 16. MAÍ 2008

fatastíllinn

1. Þennan kjól keypti Sesselja í Kaupmannahöfn. Hún kom sjálfri sér á óvart
þegar hún keypti hann því hún hefur aldrei verið hrifin af gulu fyrr en nú.
2. Spöng sem er svolítið eins og hattur. Hún fékk hann í KVK.
3. Sesselja elskar fylgihluti og á aldrei of mikið af hárskrauti.
4. Myndarlegt skósafn. Hún hrífst yfirleitt af dömulegum skóm með smá hæl
enda er hægt að vera í sömu fötunum dag eftir dag ef skóparinu er skipt út.
5. Glingrið fær hún hér og þar en henni finnst það skipta miklu máli þegar
útlitið er annars vegar. Hún fær heldur aldrei nóg af hönskum og á sérlega
veglegt safn af þeim.

Sesselja Thorberg, vöru- og innanhússhönnuður

Puntar sig á
hverjum degi

1

Getur þú lýst þínum stíl? „Vinkonur mínar myndu segja „classical 50´s“
án þess að blikna og kannski er svolítið til í því. Ég reyni þó oftast að
vera sem dömulegust og myndi kannski segja að það væri minn stíll að
vera svolítið dömuleg.“
Hvernig fötum fellur þú alltaf fyrir? „Ég fell oftast fyrir dömulegum og
klassískum sniðum og reyni oftast að kaupa slíkan fatnað. Aftur á móti
hef ég alltaf reynt að vera skynsöm og kaupi föt sem passa að minnsta
kosti við tvær aðrar flíkur sem ég á fyrir í fataskápnum. En oft fer það
svo að ég enda á að kaupa fylgihluti frekar en föt, því auðvelt er að
breyta samsetningum og útliti með því einu að skipta út tösku, skóm,
eyrnalokkum og varalit.“
Uppáhaldsverslun? „Mér finnst ofsalega gaman að fara í Kisuna á
Laugaveginum og Zöru í Smáralind. Ég vinn niðri í miðbæ og er því
ofsalega smituð af miðbæjar-búðar-sjarmanum. Það eru ofsalega margar fallegar búðir niðri í miðbæ og því auðvelt að seilast í budduna í
slíku umhverfi.“

2

Hefur þú eytt peningum í óþarfa? „Ójá! Ég viðurkenni það fúslega. Hver
hefur ekki gert það einhvern tíma? En yfirleitt er ég nú á skynsömu
nótunum.“
Kaupir þú föt á útsölum, hvað þá helst? „Mér leiðast oftast útsölur …
nema skóútsölur, það er einhver annar sjarmi yfir þeim.“
Eyðir þú miklum peningum á mánuði í föt? „Nei, það held ég
ekki, held ég sé nú bara svona í norminu.“

3

Hverjar eru þínar tískufyrirmyndir? „Þær/þeir sem hafa sinn eigin
stíl, það er yfirleitt fólk sem mér finnst töff. Mér finnst ekki eins
töff að sjá fólk í grúppum sem apa upp eftir hvað öðru. Fyrirmyndir mínar felast því í sjálfstæðu fólki sem ekki er hrætt við að láta persónulegan stíl sýna hvaða mann það hefur að geyma.“
Spáir þú mikið í hverju þú klæðist? „Já, svona yfirleitt. Auðvitað er
dagamunur á því eins og hjá öllum. En svona á góðum degi þá punta ég
mig upp og set upp varalitinn.“

4

Í hvað myndir þú aldrei fara? „Það eru nokkrir hlutir sem ég myndi aldrei
fara í. Ekki endilega af því að mér finnist þeir hryllilega ljótir heldur líka
af því þeir gera gjörsamlega ekkert fyrir mig. Tiger leggings, já og allt
svona tiger. Plastbuxur æpa heldur ekkert á mig, né eru gallabuxur með
einhverju glimmeri og glingri á í uppáhaldi hjá mér. Ég hélt reyndar að
ég myndi aldrei klæðast gulu … en guli og brúni sumarkjóllinn sem ég
keypti mér afsannaði það. Ætli ég segi ekki, aldrei að segja aldrei.“

5
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The new seductive fragrance
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Guðbergur Garðarsson og Inácio Pacas da Silva Filho heilluðu þjóðina upp úr skónum í sjónvarpsþáttunum Hæðinni á Stöð 2.
Í viðtali við Mörtu Maríu Jónasdóttur segja þeir frá óvenjulegu lífi sínu og hvernig þeir gera lífið betra með ástinni einni saman.

Auðga lífið með ástinni
Í

einu af eldri hverfum Hafnarfjarðar hafa Beggi og Pacas,
eins og þeir eru oftast kallaðir,
hreiðrað um sig í 100 ára gömlu
húsi sem er einn ævintýraheimur
út af fyrir sig. Heimili þeirra er
í allt öðrum stíl en raðhúsið sem
þeir innréttuðu í Hæðinni. „Við
fluttum hingað fyrir fimm árum
og það þurfti svo sannarlega að
taka hérna til hendinni. Pacas
heillaðist hins vegar af húsinu svo
við ákváðum að slá til og kaupa
það. Síðan erum við búnir að vera
að vinna í því og erum alls ekki
hættir,“ segir Beggi og bætir því
við að þeir hafi ákveðið að halda
í gamla stílinn því það passaði
svo vel við húsið. „Við erum listamenn og getum hannað í hvaða stíl
sem er. Það verður bara að vera í
takt við andann sem býr í hverju
húsi.“ Næst á dagskrá er einmitt
að halda upp á 100 ára afmæli
hússins með garðveislu og gleði.
„Við vorum bara að bíða eftir að
þættirnir myndu klárast og allt
myndi springa betur út í garðinum,“ segja þeir en árið 2004 veitti
Hafnarfjarðarbær þeim verðlaun
fyrir fallegasta garðinn.
Líf þeirra snýst um að skapa og
það skiptir ekki máli hvort þeir
eru að elda mat eða gera heimili fín. Þegar þeir eru spurðir að
því af hverju þeir hafi ákveðið að

sækja um í Hæðinni kemur upp
úr dúrnum að þeir sóttu aldrei
um sjálfir heldur var það vinkona
þeirra sem skráði þá. „Mér fannst
þetta ekki góð hugmynd í byrjun en Pacas keypti hana strax og
stökk upp á lappir sér og var til í
tuskið. Það tók smátíma að sannfæra mig um að fara í þáttinn,“
segir Beggi og heldur áfram.
„Mig langaði ekki að fólki fyndist ég vera að trana mér fram. Ég
velti því líka fyrir mér hvort við
myndum ráða við þetta því þetta
er náttúrulega hörkuvinna. Svo
sannfærðist ég og sé ekki eftir
því. Auðvitað hjálpaði það okkur
hvað við erum ófeimnir og það
skipti okkur ekki máli hvort það
voru myndavélar í öllum hornum. Við komum bara til dyranna
eins og við erum klæddir,“ segir
Beggi. Hinn 23. febrúar fluttu
þeir inn í raðhúsið á Hæðinni og
gerðu sér enga grein fyrir hvað
þeir voru að fara út í. „Mér brá
svolítið þegar við komum inn því
það var allt hrátt, tveir hermannabeddar á gólfinu, engar gardínur og ekki neitt. Ég hugsaði með
mér hvað ég væri búinn að koma
mér út í en svo fannst okkur þetta
bara spennandi og ákváðum að
setja ást og kærleik inn í verkefnið.“ Þeir bjuggu í Hæðinni í
tvo og hálfan mánuð og sjá svo

Beggi og Pacas leika við hvern sinn fingur og hlakka til að taka þátt í ævintýrunum sem eru fram undan.

sannarlega ekki eftir því að hafa
látið slag standa. „Það kom okkur
svolítið á óvart hvað var staðið
vel að öllum hlutum. Hrafnhildur
Gunnarsdóttir pródúsent er alger
stjarna og Gulli Helga á hrós skilið en þau voru okkur innan handar
með allt,“ segja þeir.
Þegar dómnefndina ber á góma
segir Pacas að það hafi komið
honum mest á óvart hvað hún var
dómhörð og þeir segjast báðir
hafa orðið fyrir töluverðum vonbrigðum með hana. En svo gerðu
þeir sér grein fyrir að þetta væri
sjónvarpsþáttur og hættu að taka
því persónulega þegar verkin þeirra féllu ekki í kramið hjá
dómurunum. „Öll pörin lögðu
hjarta og sál í verkefnin og svo
kom þriggja manna dómnefnd
og fór að hlæja að verkefnunum
okkar. Það var eins og þau gerðu
sér ekki grein fyrir því hvað þau
væru að gera. Fljótlega lærðum
við það að allir eru mannlegir og
hver og einn hefur rétt á að hafa
sína skoðun. Í framhaldinu ákváðum við að taka ekki mark á dómnefndinni og halda áfram að gera
hlutina eins og við vildum. Okkur

var nákvæmlega sama hvað þeim
fannst,“ segja þeir.

Fyrrverandi eiginkona Begga
spilar stórt hlutverk
Það er ekki hægt að segja að Beggi
og Pacas tilheyri hinni dæmigerðu
vísitölufjölskyldu. Í kringum þá
eru sex börn, eitt barnabarn og
annað á leiðinni. Það sem vekur
mesta furðu er að fyrrverandi
eiginkona Begga tekur virkan þátt
í lífi þeirra og er stór hluti af fjölskyldunni. Þegar þeir eru spurðir að því hvernig þeir fari að því
að hafa allt í góðu hrósar Beggi
fyrrverandi eiginkonu sinni og
segir hana ákaflega vel gefna og
klára. „Þegar hún skildi við Begga
fékk hún tvo eiginmenn í staðinn,“
segir Pacas og hlær en fyrrverandi
eiginkonan er reglulegur gestur
hjá þeim í mat og tekur virkan þátt
í lífi þeirra. Þau eru með sameiginlegt forræði, búa nálægt hvert
öðru og þeir segja það vera henni
að þakka hvað gekk vel með Hæðina því hún hafi séð um börnin á
meðan. „Þegar við unnum Hæðina buðum við börnunum okkar út
að borða og mín fyrrverandi kona

MYNDIR/VALLI

var að sjálfsögðu með í för. Hún
er ein af okkur sem er svo yndislegt.“ Í næsta húsi við þá búa tvö
elstu börn Begga ásamt mökum
sínum og þar býr líka barnabarnið. „Fólk hefur labbað hérna framhjá og haldið að hér sé kaffihús,
en þá erum það bara við og börnin að borða kvöldmatinn,“ segir
Pacas og hlær. „Það er alltaf fullt
af fólki hérna í mat. Okkur finnst
svo notalegt að vera með öll börnin í kringum okkur. Pacas er eiginlega alveg eins og ég, ef við sjáum
ekki krakkana á hverjum degi þá
erum við ómögulegir.“
Þeir eru búnir að vera saman
í fimm ár en þeir kynntust þegar
Beggi réð Pacas í vinnu til sín í
veisluþjónustu sem hann var með
á þeim tíma. Spurður að því hvort
hann hafi ráðið hann út af útlitinu
segir hann svo ekki vera. Þegar
þeir kynntust var Beggi skilinn
við konuna sem hann var með í 25
ár. Hann segist alls ekki hafa verið
á leið út úr skápnum, hann hafi
bara orðið ástfanginn af Pacasi.
„Það var bara svo sterkt kemistrí
á milli okkar. Fyrir mér skipti ekki
máli hvort ég yrði skotinn í konu

Fjarnám
farðu lengra

20. maí — 2. júní 2008
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Í sviðsljósið í sumar
Krakkar sem ganga með leiklistarbakteríuna í maganum ættu ekki
að láta sumarnámskeið Möguleikhússins fram hjá sér fara.
Undanfarin sumur hefur Möguleikhúsið boðið upp á sumarnámskeið fyrir börn á aldrinum níu til
tólf ára. Í sumar verður engin undantekning þar á og byrjað að skrá
þátttakendur á þriggja vikna námskeið sem hefst 9. júní og lýkur 27.
júní.
Á námskeiðinu er unnið með
flest þau atriði sem tengjast hefðbundinni
leikhúsuppsetningu.
Börnin fræðast um gerð handrita, æfingar, leikmyndir og bún-

inga, lýsingu og þess háttar. Vinnan fer að mestu fram utandyra en
námskeiðið stendur í fimm tíma á
dag.
Það sem börnin læra á námskeiðinu er síðan nýtt til að vinna
leiksýningu frá grunni sem sýnd
er í Möguleikhúsinu í lok námskeiðsins. Oftast er sýningin sýnd
tvisvar. Einu sinni fyrir börn á
leikjanámskeiðum Íþrótta- og
tómstundaráðs Reykjavíkur og
svo fyrir aðstandendur barnanna.
Reyndir leikhúslistamenn leiðbeina á námskeiðinu.
Allar frekari upplýsingar má
nálgast á www.moguleikhusid.is

Það er alltaf mikið um að vera á sumrin hjá krökkunum.

MYND/ITR

Börnin kynnast borginni
Leiðbeinendur á námskeiðinu hafa mikla reynslu af því að vinna með börnum.

Myndlistin tæki til
að skoða náttúruna
Hálendisferðir bjóða í sumar upp
á námskeið fyrir börn og unglinga. Þar læra þau að njóta náttúrunnar betur og skilja með hjálp
myndlistar.
„Það skal tekið fram að þetta
er ekki teikninámskeið og þetta
snýst ekki á nokkurn hátt um
að vera drátthagur. Við ætlum
okkur ekki að teikna upp náttúruna heldur nota myndlistina sem
tæki til þess að skoða umhverfið,“
segir Ósk Vilhjálmsdóttir, stofnandi Hálendisferða, sem bjóða í
sumar upp á námskeið fyrir börn
og unglinga undir heitinu Náttúruskoðun og myndlist.
Um er að ræða námskeið fyrir
börn á aldrinum sjö til fjórtán
ára og markmiðið er að „njóta
íslenskrar náttúru fótgangandi,
staldra við í henni, teikna, móta,
mála og skrá niður hugleiðingar“, eins og segir í lýsingunni.
Börnin læra ýmis grunnatriði í

útivist, fara í gönguferðir, baða
sig í heitum hverum og sjóða egg
úti í náttúrunni eða hita sér kakó.
Námskeiðið stendur í fimm daga
og lýkur með útilegu í Gróttu þar
sem gist verður í eina nótt.
„Við vorum með svona námskeið í fyrra og það gekk ofsalega
vel,“ segir Ósk sem kennir á námskeiðinu ásamt Margréti Blöndal.
Dagana 21. til 25. júlí verður haldið námskeið fyrir börn á
aldrinum sjö til tíu ára en dagana 11. til 15. ágúst er komið að
ellefu til fjórtán ára börnum. Hist
verður í Myndlistaskólanum í
Reykjavík á morgnana og haldið
þaðan út úr bænum. Einnig stendur til að halda námskeið í Hveragerði fyrir börn þar. Verkefnið er
styrkt af Barnamenningarsjóði.
Nánari upplýsingar má finna á
heimasíðunni www.halendisferdir.is.

Börnin læra að njóta náttúrunnar, fara í gönguferðir og skoða spennandi staði.
MYND/HÁLENDISFERÐIR

Íþrótta- og tómstundasvið
Reykjavíkur verður með fjölbreytta dagskrá í boði í sumar.
Á sumarnámskeiðum ÍTR um
árin hefur verið lögð áhersla á að
börnin fái að kynnast borginni á
sem fjölbreyttastan máta. Farnar eru ferðir í Fjölskyldu- og húsdýragarðinn, í fjöruna og dorgað,
á söfn og í sund þegar veður leyfir. Einnig er unnið út frá mismunandi hugmyndum og listaverk
búin til út frá umhverfinu. „Aðalatriðið er að börnin fái að njóta
sumarsins á sem besta hátt,“ segir
Steingerður Kristjánsdóttir, verkefnastjóri á skrifstofu tómstundamála ÍTR.
Frístundaheimili ÍTR eru starfandi í grunnskólum borgarinnar yfir vetrartímann. Sömu frístundaheimili bjóða nú upp á fjölbreytta dagskrá í sumar. Starfið
verður þó öllu fjölbreyttara, meiri
útivera og fleiri ferðir. Hugmyndin á bak við þetta er sú að börnin fái áfram að vera í sínu nánasta
umhverfi, þau vinna með sama
starfsfólkinu og geta leikið áfram
með félögunum.
„Munurinn er einnig sá að sumarfrístundin er opin öllum. Námskeiðin eru til dæmis mjög vinsæl
hjá börnum sem búa erlendis og
koma til landsins yfir sumartímann. Þetta er gott tækifæri fyrir
þessi börn að halda tungumálinu
við og kynnast íslenskum börnum.
Einnig sækja börn frístundanámskeiðin okkar sem búa úti á landi
en eru hjá ættingjum í borginni á
sumrin,“ útskýrir Steingerður.
Í sumar verður klúbbastarf
fyrir tíu til tólf ára krakka á
nokkrum stöðum í borginni. Þar
geta börnin ráðið dagskránni sjálf
í samráði við starfsmenn. „Ef
veðrið er vont er gert eitthvað
skemmtilegt inni, annars er farið
í sund eða í hjólreiðaferðir.“
ÍTR er einnig í samstarfi við
Vinnuskóla Reykjavíkur með
verkefni fyrir unglinga. Þá heldur leiðbeinandi frá ÍTR utan um
unglingahópa í hverfunum. Þar
er unnið að samfélagsverkefn-

Áhersla er lögð á útiveru í sumar.

MYND/ITR

Oft er farið í hjólreiðatúra á sumrin.
MYND/ITR

Steingerður Kristjánsdóttir er hæstánægð með hinn nýja sumarvef ÍTR.
FRETTABLADID/VALLI

um í kringum félagsmiðstöðvar
hverfanna.
ÍTR hefur gefið út bæklinga
á hverju sumri þar sem fram
kemur hvað er í boði og hvar. Í ár
var tekinn í notkun sumarvefur
með góðri leitarvél þar sem auðvelt er að finna sams konar upplýsingar. Íþróttafélög og einkaaðilar sem bjóða upp á sumarstarf í borginni hafa getað komið
sínum upplýsingum á framfæri
í gegnum ÍTR undanfarin ár og
má finna þau námskeið á sumarvefnum. „Við erum þó ekki eftir-

litsaðilar með því starfi sem heyrir ekki undir okkur þó svo að við
komum upplýsingum áfram,“
bendir Steingerður á.
„Námskeiðin hafa verið gríðarlega vinsæl hjá okkur síðastliðin ár. Í fyrrasumar voru um
fimm þúsund börn á námskeiðum hjá okkur og skráning fyrir
sumarið í ár fer vel af stað,“ segir
Steingerður.
Þeir sem vilja kynna sér þau
námskeið sem eru í boði fyrir
sumarið er bent á nýja sumarvef
ÍTR www.rvk.is/sumar.
- kka
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Skapandi nám í
hjarta listagilsins
„Við erum byrjuð að taka við umsóknum og aðsóknin er mjög góð
eins og undanfarin ár. Hún fer alltaf vaxandi,“ segir Helgi Vilberg
skólastjóri Myndlistaskólans á Akureyri. Við skólann stunda að jafnaði 45 nemendur nám í dagskóla
auk þess sem fjöldi fólks á öllum
aldri sækir þangað kvöldnámskeið
yfir vetrartímann.
„Dagskóladeildirnar eru í raun
þrjár. Við erum með eins árs fornám sem er mjög góður undirbúningur fyrir frekara nám á sviði
lista eða hönnunar. Síðan erum við
með þriggja ára nám annars vegar
í fagurlistadeild og hins vegar
í listhönnunardeild sem veitir
starfsmenntun í grafískri hönnun,“ útskýrir Helgi. Hann segir
að lengst af hafi grafíska hönnunin verið vinsælust en umsóknum í
fagurlistadeild hafi fjölgað mjög
á undanförnum árum. „Af þeim
umsóknum sem þegar hafa borist fyrir næsta skólaár sýnist mér
grafíska hönnunin vinsælli og það
er aldrei að vita nema við tökum
fleiri inn í ár en áður,“ segir Helgi
en að jafnaði stunda um fimmtán
nemendur nám í hverri deild.
Þótt skólinn veiti ekki prófgráðu á háskólastigi er námið
metnaðarfullt og krefjandi. Helgi

segir að námið í grafískri hönnun sé metið til jafns við BA-gráður og þeir sem útskrifist frá skólanum eigi ekki í nokkrum vandræðum með að fá vinnu. „Margir
kjósa líka að halda út í framhaldsnám eftir nám og komast oft beint
inn í mastersnám þótt þeir útskrifist ekki héðan með BA-gráðu,“
segir Helgi. Hann bætir við að
meðan á námi við skólann standi
gefist nemendum kostur á skiptinámi við háskóla erlendis auk þess
sem erlendir gestakennarar séu
tíðir gestir við skólann. Þá á skólinn í góðu samstarfi við Háskólann
á Akureyri um kennslu í ýmsum
list- og fagurfræðigreinum.
Helgi segir algengt að fólk flytji
gagngert til Akureyrar til að fara í
skólann. „Skólinn hefur góð áhrif
á bæjarbraginn og bærinn á skólann. Við erum hér í listagilinu og
hér er alltaf eitthvað um að vera.
Nemendur okkar hafa verið duglegir að taka þátt í menningarlífinu og margir af okkar fyrri nemendum reka vinnustofur og gallerí í grenndinni,“ segir Helgi, sem
er að taka á móti umsóknum þessa
dagana. Áhugasamir geta kíkt á
heimasíðuna www.myndak.is og
þar er að finna umsóknareyðublöð.
- þo

Vorsýning Myndlistaskólans er nýafstaðin. Þar sýndu nemendur verk sín. Sýningin hefur skipað sér sess í menningarlífi bæjarins og er ávallt vel sótt.
MYND/HELGI VILBERG

Hér má sjá mynd eftir nemanda í stafrænni ljósmyndun sem tekin var á námskeiði í fyrra.

Kynnast nýrri hlið á tölvum
Sigurður Jónsson, leiðbeinandi hjá Tölvu- og
verkfræðiþjónustunni, mun í sumar hafa umsjón með skóla í stafrænni ljósmyndun, myndbandavinnslu og Flash-margmiðlun.
Boðið verður upp á þrjú tveggja vikna námskeið í
stafrænni ljósmyndun og myndbandavinnslu fyrir
níu til fjórtán ára börn. Fyrri vikuna er farið í ljósmyndun og þá seinni í myndbandagerð. Ekki er
nauðsynlegt að vera báðar vikurnar og er hægt að
fara eingöngu á ljósmyndanámskeið eða í myndbandagerð. Þá verður einnig boðið upp á nýtt námskeið í Flash-margmiðlun fyrir tólf til sextán ára
börn.
„Markmiðið með námskeiðunum er að kenna
krökkunum á hin ýmsu forrit og að þau læri um
leið að nota tölvur með öðrum hætti en þau eru
vön að gera. Í dag verja börn og unglingar miklum
tíma í tölvum og eru flest í tölvuleikjum eða á
heimasíðum. Samt sem áður virðist tölvuþekkingin
ekki rista mjög djúpt þegar á reynir, sem er synd
því margir eru með öflugar heimilistölvur sem
bjóða upp fjölbreytta möguleika,“ segir Sigurður
Jónsson, sérfræðingur í notendaforritum hjá
Tölvu- og verkfræðiþjónustunni.
Á ljósmynda- og myndbandavinnslunámskeiðunum fara krakkarnir í myndaleiðangra þar sem
teknar eru myndir og myndbönd og er lögð áhersla

Sigurður Jónsson hefur umsjón með sumarskólanum en hann
er sérfræðingur í notendaforritum hjá Tölvu- og verkfræðiþjónustunni.
FRÉTTABLAÐIÐ/RÓSA

á að virkja þá til að koma með eigin hugmyndir
að myndefni. Síðan eru myndirnar færðar inn í
tölvu, unnið úr þeim og þær prentaðar eða settar
á vefinn. Í myndbandavinnslunni læra krakkarnir
að klippa myndböndin til, vinna úr þeim og birta á
vefnum.
Á Flash-námskeiðinu læra unglingarnir á Flashforritið sem er meðal annars notað til að gera auglýsingar og forrita tölvuleiki. „Flestir leikir á netinu eru forritaðir í Flash og á námskeiðið að gefa
innsýn í hvað liggur þar að baki,“ segir Sigurður.
Námskeiðin eru haldin í húsakynnum Tölvu- og
verkfræðiþjónustunnar að Grensásvegi 16 í júní og
ágúst.
- ve

Fræðst um ástir fiskanna
Ný námsbraut í sjávar- og vatnalíffræði
verður í boði í haust á vegum Háskóla Íslands og Háskólanum á Hólum. Gísli Már
Gíslason, prófessor í vatnalíffræði, við
HÍ veit meira.
„Þetta þriggja ára líffræðinám verður
þannig uppbyggt að grunnurinn verður
kenndur á tveimur árum við líffræðiskor
Háskóla Íslands. Síðan verður þriðja árið
alfarið kennt á Hólum þar sem sérþekking er á eldi og umhverfi vatnafiska,“
byrjar Gísli Már þegar hann er beðinn að
miðla upplýsingum um hina nýju námsbraut. Hvar skyldi helst vera þörf fyrir
sérhæfða þekkingu á vatnalíffræði og
vatnafiskum?
„Það má benda á Veiðimálastofnun
sem er í Reykjavík og með útibú á þremur stöðum á landsbyggðinni. Auk þess
er unnið við rannsóknir bæði við HÍ og
Hólaskóla þar sem þessi menntun getur
nýst. Vatnalíffræðingar vinna líka að
mati á umhverfisáhrifum vegna ýmissa
framkvæmda sem tengjast vötnum, brúargerð eða malarnám úr árfarvegum og
að sjálfsögðu virkjunum. Síðan er fiskeldið vaxandi atvinnugrein í landinu.
Hólar standa fremstir í kynbótum og
rannsóknum á bleikju, ekki bara hér á

að Háskóli Íslands fór að útskrifa líffræðinga 1978 hafa um eitt þúsund útskrifast og það er mikil eftirspurn eftir
þeim í vinnu. Þeir starfa meðal annars að
við landbúnaðarrannsóknir og Hafrannsóknastofnun, auk þess sem sameindalíffræðingar nýtast vel í heilbrigðiskerfinu og erfðagreiningunni.
Líffræðin er svo
fjölbreyti-

Gísli Már segir kennaraskipti munu eiga sér stað milli Háskóla Íslands og Háskólans á Hólum þegar hin
sameiginlega námsbraut verður að veruleika.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

landi heldur í öllum heiminum enda fer
bleikjan á hærra verði en laxinn.“

Gísli Már segir framtíðarmöguleikana mikla innan líffræðinnar. „Frá því

leg og
vatnalíffræðin er ný sérhæfing innan hennar.
Þeir sem útskrifast
verða með BS-próf sem
tryggir þeim aðgang í háskóla um allan heim. Þetta er sambærilegt við annað nám nema að tveir háskólar standa að útskriftinni.“
- gun
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Sirkusnámskeið í Lækjarbotnalandi
Waldorfskólinn í Lækjarbotnum sem staðsettur er í Lækjarbotnalandi við Suðurlandsveg mun halda líkt og síðustu ár Sirkusnámskeið fyrir börn á aldrinum átta
til sextán ára.
„Fjórir alþjóðlegir sirkuskennarar frá Cirkus Cirkör í Svíþjóð leiðbeina og þau
hafa öll kennt á námskeiði hjá okkur áður og eru vanir kennarar og listamenn.
Boðið er upp á fimleika, einhjól, geggla, línudans, trampólín, listir í rólu og reipi og
fleira. Miðað er við kennslu úti í náttúrunni en einnig er aðstaða inni. Eldri hópurinn mun halda sýningu 17. júní í miðbæ,“ segir Sólveig Þorbergsdóttir kennari í
Waldorfskólanum.
Námskeiðin eru tvö. Það fyrra hefst 9. og stendur til 13. júní og er það námskeið
fyrir krakka á aldrinum tólf til sextán ára. Námskeiðið er frá klukkan níu til fimm
alla námskeiðisdaga.
Seinna námskeiðið er fyrir börn á aldrinum átta til ellefu og stendur yfir dagana
18. til 21. júní. Námskeiðið er frá klukkan níu til þrjú alla námskeiðsdaga. Verð á námskeiðinu er 1.8000 þúsund krónur, en veittur er tuttugu prósent systkinaafsláttur. Einfaldar máltíðir eru innifaldar en til gamans má nefna að hráefnið sem notað er í matargerðina er lífrænt ræktað.
„Mikil áhersla er lögð á það hjá okkur að vera eins mikið úti og hægt er. Við
erum einnig með góða aðstöðu innandyra en kjósum frekar að nýta náttúruna, sem
svæðið hefur upp á að bjóða,“ útskýrir Sólveig. Því má segja að að krakkarnir sem
sækja Sirkusnámskeiðið fái ekki aðeins þjálfun í sirkusæfingum heldur njóti þeir
náttúrunnar í botn og slái þar tvær flugur í einu höggi.
Frekari upplýsingar um Sirkusnámskeið Waldorfskólans er hægt að fá í símanúmerunum 587 4499, 698 7893, 694 3399.
- mmr

Boðið er upp á fimleika, einhjól, gegl, línudans, trampólín, listir í rólu, reipi og fleira.

Krakkarnir njóta náttúrunnar í leik og starfi í Lækjarbotnalandi.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Kennslan fer fram úti í náttúrunni en kennsluaðstaða er einnig innan dyra.

Pólskunám fyrir pólsk börn
Tungumálaver í Laugalækjarskóla býður upp á nám í pólsku fyrir nemendur
í 7. til 10. bekk á hausti komanda, en
námskeiðin eru ætluð nemendum sem
hafa pólsku að móðurmáli.
„Forkröfur á námskeið í pólsku eru að nemendur hafi góðan grunn í tungumálinu og geti
tjáð sig bæði munnlega og skriflega,“ útskýrir Þorbjörg Þorsteinsdóttir, deildarstjóri í
Tungumálaveri grunnskólanna, sem starfrækt er í Laugalækjarskóla. Önnur tungumál
sem boðið er upp á eru enska, norska, sænska
og danska, en áformað er að taka upp kennslu
í fleiri tungumálum, eins og einu Asíumáli.
„Nám í norsku og sænsku er fyrir grunnskólabörn sem velja þau tungumál fram yfir
dönsku, en nám í ensku og dönsku er fyrir
forskotsnemendur sem búið hafa í útlöndum og kunna meira í málinu þegar þeir hefja
nám,“ segir Þorbjörg, en þess má geta að nám
í pólsku er tilraunaverkefni fyrst um sinn.
„Hugmyndin er ekki ný, en ákveðið var að
fara af stað með pólsku sem móðurmál nú
vegna stefnu menntaráðs og aukinnar áherslu
yfirvalda á gildi móðurmálsins. Vinnuhópur um Reykjavík, fjölmenningarborg barna,

Þorbjörg Þorsteinsdóttir kennari í Tungumálaveri grunnskólanna.

ályktaði um mikilvægi þess að börn geti viðhaldið móðurmáli sínu og námskeiðið er í
anda þeirrar stefnu. Námið verður tvískipt;
stunda nemendur í 7. og 8. bekk staðbundna

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

kennslu, en pólskunám í 9. og 10. bekk verður
með netnámssniði, auk þess sem nemendur
hittast nokkrum sinnum á skólaárinu,“ segir
Þorbjörg og bætir við að pólskunámið verði

til að byrja með eingöngu fyrir nemendur
í Reykjavík. „Pólskum grunnskólabörnum
hefur hlutfallslega fjölgað meira en öðrum
á Íslandi undanfarin ár. Sumir nemendur
eru nýkomir til landsins og þurfa mest á íslenskunámi að halda, en aðrir hafa verið hér
lengur, náð ágætu valdi á íslensku og þá er
ekki síður mikilvægt að þeir viðhaldi móðurmáli sínu líka,“ segir Þorbjörg um netnámið
nýja sem verður með svipuðu sniði og annað
fjarnám Tungumálavers.
„Við leggjum áherslu á helstu námsþætti
eins og lestur, ritun, hlustun, áhorf og talað
mál, auk menningarmiðlunar, en í bland felst
einnig stuðningur inn í íslenska skólakerfið og upplýsingar um íslenskan veruleika.
Námsmat byggir talsvert á þátttöku nemenda og virkni þeirra í fjarnámi, en einnig á
munnlegum þætti, verkefnaskilum og lokaprófi,“ segir Þorbjörg og staðhæfir að netnám í pólsku væri varla orðið að veruleika
ef ekki væri vegna liðsinnis Emiliu Mlynska,
sem verður aðalkennari netnáms í pólsku.
„Emilia er aldeilis frábær kennari, menntuð í mannfræði, hefur búið hér lengi og veitt
pólskum nemendum mikla aðstoð í íslenska
skólakerfinu. Við gætum ekki gert þetta án
hennar.“
- þlg
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Krakkar taka þátt í sveitastörfum
Í Kiðagili í Bárðardal eru reknar skólabúðir yfir veturinn þar sem ungmenni
fá að kynnast sveitinni og taka virkan
þátt í sveitastörfunum.
Hugmyndin að skólabúðunum kviknaði
árið 2003 þegar barnaskólinn í Bárðardal
var lagður niður. Heimavist var í skólanum og á sumrin er þar rekið gistiheimili.
„Við leggjum aðaláherslu á þátttöku
og upplifun hjá krökkunum og bækur
eru lítið notaðar,“ útskýrir Guðrún
Tryggvadóttir verkefnisstýra. Hóparnir
sem sækja skólabúðirnar koma flestir úr
grunnskólunum á Norðurlandi en lengst
að hefur komið hópur úr Dalasýslu.
Krakkarnir eru á öllum aldri en Guðrún segir þau taka á móti allt frá elsta
bekk í leikskóla og upp í yngsta bekk í
framhaldsskóla. Hóparnir gista oftast í
tvær nætur en þeir sem koma langt að
geta gist þrjár til fjórar nætur.
„Mottóið hjá okkur er „já ekkert mál,“
segir Guðrún. „Við reynum að mæta
þeim þörfum sem koma upp hverju sinni
hvað varðar tímalengd, aldur og verkefni og svo setjum við saman pakka sem
hentar. Við bjóðum upp á sveitapakka
þar sem til dæmis er farið á hestabú og
fræðst um hestana hjá bændunum, lagt
á og farið á bak. Svo er farið í fjárhús
og í fjós og þau fá að mjólka kýrnar og
smakka spenvolga mjólk.“
Einnig bjóða skólabúðirnar upp á
fjallapakka þar sem krakkarnir læra á
áttavita og að lesa á kort og hvernig á
að búa sig út. Svo er gist í gangnakofa
eina nótt. Þau fá að kynnast handverki,

Skólabúðirnar eru í samstarfi við handverksfólk í
sveitunum í kring sem kennir krökkunum að tálga,
þæfa og jurtalita meðal annars.

Hressir krakkar með hatta úr þæfðri ull á höfði en þeir kynnast ullarþæfingu í skólabúðunum.
MYND/GUÐRÚN TRYGGVADÓTTIR

eins og þæfingu og jurtalitun en skólabúðirnar eru í samstarfi við handverksfólk í sveitunum í kring. Einnig er kvikmyndapakki í boði en þá búa þau sjálf til
handrit, leika og leikstýra og klippa svo
myndina í tölvu og enda með kvikmynd á
DVD-diski.
„Í vetur settum við líka upp veðurmælingastöð og krakkarnir mældu

úrkomu, vind og hita, skráðu niður skýjafar og fluttu svo veðurfréttir. Starfið
er mjög fjölbreytt og hefur gengið vel.
Sömu skólarnir koma aftur ár eftir ár,“
segir Guðrún.
Upplýsingar um skólabúðirnar í Kiðagili er að finna á netsíðunni www.bardardalur.is og er tekið við pöntunum á netfangið kidagil@thingeyjarsveit.is.
-rat

Krakkarnir fara í heimsóknir á sveitabæi og kynnast verkunum í sveitinni.
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Rafræn innritun nýnema í Menntaskólann í Kópavogi
hófst 14. maí og stendur til 11. júní á menntagatt.is.

Skólameistari
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Nýnemum og forráðamönnum þeirra gefst kostur á að
nýta tölvukost skólans og fá leiðbeiningu við innritun.
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Margfaldaðu
lestrarhraðann...

Framkoma og tjáning
Myndlistarskóli Kópavogs býður upp á
ýmis námskeið.

List fyrir alla
Myndlistarskóli Kópavogs býður
upp á ýmis áhugaverð sumarnámskeið vikuna 9. til 13. júní, meðal
annars í vatnslitamálun og teikningu.
Námskeiðin eru bæði stíluð inn
á börn og fullorðna, en í skólanum
eru deildir fyrir börn á aldrinum
sex til níu ára og svo ungmenni tíu
til fjórtán ára.
Námskeiðin er kennd í tíu
kennslustundir og kostar hvert
þeirra 8.800 krónur. Hugmyndavinna og verkefnaöflun fer fram
utandyra þegar veður leyfir.
Fullorðinsnámskeið eru annaðhvort tuttugu kennslustundir og
kosta þá 17.500 krónur eða þrjátíu
kennslustundir og kosta þá 26.200
krónur.
Áhugasamir geta haft samband við skrifstofu skólans í síma
564 1134 eða 863 3934. Innritun
fer fram á skrifstofu skólans, frá
mánudegi til fimmtudags klukkan
15 til 18.
- mmr

Capacent ráðgjöf býður upp
á ýmiss konar námskeið
og hefur námskeið Maríu
Ellingsen í framkomu og
tjáningu notið mikilla
vinsælda.
Þátttakendur eru þjálfaðir í að gera grein fyrir
máli sínu, tala af öryggi fyrir framan hóp fólks,
leggja
áherslu
á aðal-

atriði og auka þannig áhrifamátt sinn og útgeislun.
Unnið er út frá verkefnum úr starfi þátttakenda
og þeir þjálfaðir í að gera
grein fyrir þeim á sannfærandi hátt. Námskeiðin
eru haldin 3. og 5. júní frá
klukkan 9 til 12 og kosta
29.800 krónur.

Vogabraut 5, 300 Akranes. Sími 433-2500. Tölvupóstur: skrifstofa@fva.is
Skólinn býður fjölbreytt nám á mörgum brautum, sem hæfir nemendum með misjafna getu, margvísleg
áhugamál og ólíkar þarfir.

Umsóknareyðublað og upplýsingar um skólann má finna á vefnum www.fva.is

Hver hefur ekki átt í rimmu við
erfiðan einstakling? Nú er hægt
að fara á námskeið sem haldið er á
vegum Þekkingarmiðlunar ehf. til
að læra að takast á við slíka einstaklinga.
Á námskeiðinu er farið yfir
helstu atriði er varða samskipti
við erfiða einstaklinga en þeir geta
kostað aðra mikla orku og tíma.
Slíkir einstaklingar eru á námskeiðinu flokkaðir í nöldrarann,
vitringinn, einræðisherrann, hinn
þögla, leynimorðingjann og skoðanaleysingjann. Skoðað er hvað
þessir einstaklingar gera og hvað
hægt er að gera til að hafa áhrif á
hegðun þeirra til betri vegar.
Þátttakendur fá þjálfun í að
takast á við nokkra af þessum erfiðu einstaklingum, en á heimasíðu
námskeiðsins segir að það henti
þeim sem segja: „Hingað og ekki
lengra!“
Námskeiðið er fjórar klukkustundir að lengd og er leiðbeinandi Eyþór Eðvarðsson, þjálfari
og ráðgjafi hjá Þekkingarmiðlun ehf. Námskeiðið kostar 18.900
krónur og er haldið 28. maí frá
klukkan 13 til 17.

– 20-22
19. maí – 6 vikna - m
ánudagar – 16-19
26. maí – 3 vikna - m
iðvikudagar – 17-19
4. júní – 6 vikna – m

Fjölbrautaskóli Vesturlands

x

Átt við erfiða
einstaklinga

:
Næstu námskeið
ánudagar

María Ellingsen heldur
utan um námskeið í framkomu og tjáningu.

x Bóknámsbrautir til stúdentsprófs:
o Félagsfræðabraut
o Málabraut
o Náttúrufræðibraut
o Viðskipta- og hagfræðibraut

Erfiðir einstaklingar geta útheimt mikinn tíma og orku sem betur væri varið í
eitthvað annað en ergelsi.

una!
tin og ánægj
s
kö
af
ð,
ti
Auktu forsko

Aðstoð við rafræna innritun verður veitt í skólanum kl.14 til 18 dagana 9., 10. og 11. júní.
Verðandi nemendur og forráðamenn þeirra
geta fengið samband við skólastjórnendur og
pantað tíma hjá námsráðgjöfum skólans til
11. júní í síma 433-2500.

x Starfstengdar brautir og listnám:
o Grunnnám bygginga- og mannvirkjagreina
o Grunnnám málmiðngreina
o Grunnnám rafiðngreina
o Húsasmíði
o Listnámsbraut – tónlistarkjörsvið
o Nám til iðnmeistaraprófs
o Rafvirkjun
o Vélvirkjun
o Viðskiptabraut
Hægt er að ljúka stúdentsprófi í beinu framhaldi af eða samhliða námi á öllum ofantöldum brautum.
x Almenn námsbraut
x Starfsbraut fyrir hugfatlaða

Dugmiklir nemendur eiga þess kost að ljúka stúdentsnámi á skemmri tíma en fjórum árum.
Í nokkrum námsgreinum er nemendum skipt í hópa eftir árangri á grunnskólaprófum þannig að þeir sem
hafa bestan undirbúning fara í hraðferð með öðrum nemendum sem standa sig vel í námsgreininni. Þeim
sem á þurfa að halda býðst fornám og stuðningur á almennri braut.

Fyrir fullorðna nemendur: Á haustönn 2008 verða teknir inn nýir hópar í dreifnám með staðbundnum
lotum á eftirtaldar námsleiðir ef þátttaka fæst:
x Húsasmíðanám. Nemendur sem eru orðnir 20 ára og hafa reynslu af störfum í byggingariðnaði mega
sleppa verklegum hluta grunnnáms í bygginga- og mannvirkjagreinum.
x Viðskiptanám til verslunarprófs.
Vakin er athygli á að nú geta nemendur sem hafa lokið eins árs framhaldsskólanámi í almennum greinum
innritað sig í hraðferð til lokaprófs í vélvirkjun og lokið öllum sérgreinum til sveinsprófs á 2 skólaárum.

Innritun fyrir haustönn 2008 lýkur 11. júní.
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eða manni heldur varð ég ástfanginn af honum sem manneskju,“
segir Beggi og viðurkennir þó að
skilnaðurinn við eiginkonuna hafi
tekið á. „Það er alltaf erfitt að
skilja. Ég og mín fyrrverandi kona
erum skynsamt fólk og ákváðum
að gera hlutina þannig að börnunum liði sem best. Elsti sonur minn
var tvítugur þegar ég ákvað að
koma út úr skápnum. Ég gat ekki
hætt að gráta þegar hann sagðist
elska mig og líta upp til mín en sér
kæmi ekki við hvað ég gerði í mínu
svefnherbergi,“ segir Beggi.

Á nærbuxunum úti í snjónum
Pacas er búinn að búa á Íslandi í
fimmtán ár. Hann segir að hann
hafi verið leiddur til landsins frá
Brasilíu því hann elski snjóinn og
kuldann á Íslandi. „Þegar ég var
lítill dreymdi mig um að geta legið
í grasinu án þess að vera étinn af
skordýrum en mig grunaði ekki að
ég fyndi landið sem myndi passa
mér svona vel. Ég elska hitastigið hérna og það hentar mér miklu
betur en hitinn í Brasilíu,“ segir
Pacas. Beggi elskar hins vegar hitann í Brasilíu og þolir ekki kulda
og snjó. Þeir vega því hvor annan
upp. „Pacas fer stundum á nærbuxunum út í snjóinn, þetta skil ég
ekki,“ segir Beggi og hlær.
Um árin hafa Beggi og Pacas
unnið í veitingabransanum og
hlotið lof fyrir störf sín þar sem
þeirra markmið hefur ætíð verið
að elda frá hjartanu og blanda ástinni í matinn. Það kom þeim því í
opna skjöldu þegar þeim var sagt
upp störfum á veitingstaðnum Gló.
„Þetta kom við okkur þar sem við
erum bara venjulegir fjölskyldumenn sem þurfum að borga reikninga. Okkur fannst líka hart að
þau skyldu nota okkar uppskriftir eftir að þau voru búin að reka
okkur. Þegar ég var að býsnast
yfir þessu við Pacas þá kom hann
með gott svar, að þau hefði fengið uppskriftirnar en ekki alla ástina sem við lögðum í matinn. Það
er svolítið rétt og ég ákvað að tileinka mér þetta viðhorf. Síðan við
vorum reknir hefur þó verið nóg
að gera hjá okkur, búnir að vera
á fullu í veisluþjónustu og svo
hefur Pacas verið að elda fyrir
leikskólabörn. Við trúum því að
þegar einar dyr lokist þá opnist
aðrar betri í staðinn,“ segir Beggi
en þessi speki er komin frá Pacasi
sem var hare krishna-munkur í
Brasilíu áður en hann flutti til Íslands. „Ég lærði hins vegar til
kokks á Íslandi þar sem allir hlutir eiga að gerast svo hratt. Ég er
því búinn að læra mest af Pacasi.
Ég get alveg gefið uppskriftir en
það er ekki að elda frá hjartanu,“
segir Beggi. Það er eiginlega ekki
hægt annað en að spyrja þá um
uppáhaldsmatinn sinn. „Við elskum kjúklingalifur. Dagsdaglega
borðum við mikið af grænmeti
og baunaréttum en þegar við viljum vera rómó þá fáum við okkur
kjúklingalifur og rauðvínsglas.“

Baða sig í athyglinni
Síðustu dagar hafa verið ævintýri líkastir í lífi þeirra Begga og
Pacasar. Fólk sópast að þeim úti
á götu og börnin biðja um eiginhandaráritanir. Þegar þeir eru
spurðir að því hvort Hæðin hafi
breytt lífi þeirra segjast þeir
ennþá vera sömu manneskjurnar. „Hæðin breytti okkur ekki sem
persónum en við erum rosalega
þakklátir því þetta hefur gefið
okkur svo mörg tækifæri. Okkur
langar að vinna vinnu sem gleður mannshjartað og okkur líður
vel með. Við eigum draum um að
halda áfram að vinna fyrir opnum

tjöldum og gera eitthvað fyrir
fólk. Okkur langar til að gera matreiðsluþætti með skemmtilegu
ívafi. Það er ekki inni í myndinni
að elda mat og kenna fólki hvernig eigi að elda heldur að spinna
þáttinn af fingrum fram og vera
svolítið spontant. Gaman væri að
veiða fólk þegar það er að kaupa
í matinn og fara með því heim að
elda. Það er ekki búið að ganga
frá neinum samningum en það er
verið að vinna í því,“ segja þeir.
Þangað til það kemur í ljós geta
þeir baðað sig í stjörnuljómanum
en það er bara eitt sem þeir verða
að passa og það er að hafa alltaf
penna við höndina til að gefa
eiginhandaráritanir.
martamaria@365.is

KLINGENBERG SPÁIR
Spákona Föstudags, Sigríður Klingenberg, spáir fyrir Ólafi Darra Ólafssyni
leikara þessa vikuna. Ólafur Darri er
fæddur 3. mars árið 1973 og hefur því
lífstöluna átta. „Ólafur Darri er
einstaklega tilfinningaríkur, ljúfur
og geðgóður maður, Hver sá
sem verður þeirra gæfu aðnjótandi að kynnast þessu góðmenni verður ríkari fyrir
vikið. Hann er hvers manns hugljúfi enda góðsemin
uppmáluð og mun fá mörg hlutverk út á það hversu
gott er vinna með honum. Ólafur hefur einstaklega
frjótt ímyndunarafl og ætti að prófa að skrifa en
þar liggur færni hans einnig. Ef hann hefði verið
uppi á víkingaöld þá hefði hann verið friðsamur
víkingur og aldrei höggvið mann í herðar niður.
Hann er nútíma íslenskur víkingur og á eftir að
leggjast í víking bæði hérlendis og erlendis án
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Ólafur Darri Ólafsson
þess þó að flytja búsetu sína. Ólafur er mikill fjöskyldumaður
og það er oft kátt á hjalla á heimili hans. Lífstalan hans 8
segir mér að hann hafi verið ofvirkur sem barn og er það
ennþá sem er einn af hans aðalkostum. Hann hefur gaman
af börnum enda sjálfur með stórt barnshjarta. Það kæmi
mér ekki á óvart að hann hafi góða söngrödd en líklega
verður lítið um landvinninga í þeim efnum. Íslenskur
leikstjóri, ég nefni engin nöfn, á eftir að koma Ólafi Darra
á kortið úti í hinum stóra heimi. Ólafur Darri hefur
listaorku í öllum húsum svo það hefði verið slétt
sama hvað hann hefði tekist á við á listasviðinu.
Hann getur átt það til að vera kærulaus og mun
því líklega velja sér konu sem hefur líf sitt í sterkum skorðum. Á þessu ári mun Ólafur Darri taka
sig í bakaríið og virkja orkustöðvarnar og leggja
áherslu á jafnvægi og vellíðan,“ segir Sigríður og
hendir fram stöku um þennan stórbrotna leikara
www.klingenberg.is
að lokum.
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HIMNESKUR
BLÓMATOPPUR

GEGGJAÐIR SKÓR

sem lífgar upp á fataskápinn og færir þér
sumarið beint í æð, fæst í Topshop.

með rokkuðu ívafi. Bera með sér
fögur fyrirheit um skemmtilegt og
hressandi sumar. Fást í Kron.

ferskleiki dagsins í dag

Hildur Björk Yeoman fatahönnuður
Hvernig myndir þú lýsa hönnun þinni?„Það fer algjörlega eftir því hvað ég er að hanna hverju sinni og fyrir
hvern. Ég myndi þó segja að hekluðu töskurnar væru
mjög rómantískar, eitthvað sem búið er að leggja
mikinn tíma í að nostra við. Enn sem komið er eru
töskurnar einungis fáanlegar í svörtu en þær munu
fljótlega birtast í ýmsum litum. Klútarnir eru litaglaðir og hver og einn getur leikið sér með þá, það er að
segja bundið þá á mismunandi hátt eftir sínu höfði.“
Undir hvaða áhrifum varstu þegar þú hannaðir töskurnar?„Ég var undir miklum áhrifum frá gömlu handverki. Töskurnar eru allar handgerðar á Íslandi. Þetta
eru því einstök stykki og mikil ást lögð í hverja og
eina tösku. Þetta er ákveðinn lúxusvarningur fyrir
decadent tískupíur. Formið, stemningin og lögunin
vísar til gamalla yfirstétta á rókókótímum samanber
heklaða púðluhundataskan. Töskurnar eru þó komnar ansi langt frá upprunalegum áhrifavöldum þar sem
efniviðurinn er sóttur í slitsterkt og formheldið nótagarn.“
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Tilboð gildir frá 15.- 18. maí
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Hvaða efni notaðir þú í línuna? „Töskurnar eru
heklaðar úr nótagarni og
eru því mjög sterkar og endingargóðar. Annar skemmtilegur eiginleiki sem fæst af
nótagarninu er að þær eru
flestar mjög stífar og geta
staðið af sjálfsdáðum. Klútarnir eru hins vegar úr jerseyefni og silkiflaueli. Silkiflauelið
er prentað með burnout-aðferð,
aðferðin felur í sér að brenna í
burtu ákveðna parta af flauelinu
með þartilgerðri sýru.“
Hvað er á döfinni hjá
þér?„Töskurnar og klútarnir
eru nýkomin í sölu í KronKron.
Ég er að gera tískuteikningar
fyrir undirfataverslunina Systur. Einnig er ég að gera tískuteikningar fyrir uppáhalds
undirfatamerkið mitt sem er
breskt og heitir Lascivious.
Verk mín verða birt í bók sem
kemur út nú í sumar. Bókin
kallast Color in fashion og
skartar m.a. hönnuðum á borð
við Walter Beirendonck, Cneeon, Basso & Brooke, Jens Laugesen, Alexandre Herchcovitch og TataNaka.“ Hægt er að
sjá nánar á hilduryeoman.com
bergthora@frettabladid.is
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1-2. Tískuteikningar eftir Hildi. 3-5.Töskurnar eru allar handgerðar á Íslandi
og því engin eins. Þær eru allar heklaðar úr nótagarni og því mjög sterkar og
endingargóðar.
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K A R E N M IL L E N

| Kringlunni og Smáralind | karenmillen.com

þú kemst ekki
í gegnum
vikuna …
... nema að átta
þig á því að lífið
er einn stór sleikur. Notaðu hvert
tækifæri til að
fara í sleik, helst
oft á dag. Áður
en þú veist af
verður lífið orðið miklu skemmtilegra!
... nema að byrja að skipuleggja Eurovisionpartíið í ár. Mælum með serbnesku þema í klæðnaði, fæðuvali og
stemningu.

Gjöfin
þín

Ef þú verslar vörur frá Estée Lauder fyrir 3.900 eða meira í Lyfju
Lágmúla og Smáratorgi, dagana 15. – 21. maí: Færðu nýja augnskuggatvennu, augnblýant og 10 daga skammt af Projectionist
mascara. Þá færðu 7 daga skammt af Revelation nýja kreminu,
Idealist undrakreminu og Perfectly Clean hreinsi.
Að auki færðu Pure Color Crystal varalit í fullri stærð og
3 förðunarbursta.
Allt þetta fyrir þig ásamt fallegri snyrtitösku.
*meðan birgðir endast

Verðgildi gjafarinnar er um kr. 10.500.-

... nema að fá þér þægilegan sófa.
Þessi frá B&B Italia fæst í Heima og
slær allt út.

...nema að fara í fótsnyrtingu svo þú
verðir flott þegar þú ferð úr sokkunum
í vorblíðunni og mætir berfætt í vinnuna.

Við mælum með:
Nýtt: Double Wear Maskari


Allt að 15 tíma ending. Falleg augnhár frá morgni fram á kvöld.
Litfastur maskari ekkert kám.

... nema að hætta að hlusta á fréttaflutning af slæmu gengi krónunnar,
stýrivöxtum og hækkandi matarverði.
Gleymdu þessum fylgifiskum íslenska
hagkerfisins og hugsaðu
um sólarströnd í hvert
skipti sem þetta þrennt
ber á góma. Áður en
þú veist af verður þú
búin/n að gleyma að
það er allt að fara
til andskotans
hérna.

Skýr augnumgerð að morgni dags – jafnskýr að kvöldi.
Double Wear maskarinn gefur einstaka endingu og frábæra lengingu.
Þetta byggist á einstakri kámvörn, Smudge Shield Technology, sem hönnuð
er til að standast mikinn hita og raka án þess að
liturinn kámist út, flagni eða eyðist í dagsins önn.
www.esteelauder.com
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heima

LÍFGAÐU UPP Á GARÐINN
Þessi stóll er einn af því sem prýðir sumarlínuna frá Habitat í ár. Hann er svo suðrænn
og seiðandi að það er ekki hægt annað en að komast í stuð við það að sitja í honum.
Fyrir þá sem þyrstir í sumarstuð ættu að heimsækja nýju Habitat-verslunina í
Holtagörðum.

gleði og glysgjörn húsráð

Hreinræktaður sparnaður

É

g var stödd í boði um daginn þegar
matarverð, kreppa og sparnaður barst
í tal. Yfirleitt reyni ég bara að loka
eyrunum því lífið verður svo fjandi
leiðinlegt þegar maður hefur áhyggjur og
því er stundum gott að hugsa eins og afi
minn heitinn, að fara ekki yfir brúna fyrr
en maður kemur að henni. Í fyrrnefndu
boði var ég líka við það að gleyma að það
hrikti í stoðum efnahagslífsins vegna fjarMarta María Jónasdóttir
veru eiginmannsins sem virðist einhverra
martamaria@365.is
hluta vegna hugsa allt of mikið um peninga.
Þegar ég hef hermt það upp á hann segist
hann neyðast til þess þar sem konan sem hann er kvæntur sé viðskiptahallinn holdi klæddur. Hann segir að ef ég sé ekki að kaupa eitthvað þá
sé ég pottþétt að hugsa um hvað ég ætli að kaupa næst. Ég hef mínar
ástæður fyrir þessu. Þetta kallast að hafa ástríðu fyrir fallegum hlutum og ég get ekki séð að það sé eitthvað verra en hvað annað.
Í boðinu runnu þó á mig tvær grímur þegar sparsami sessunautur
minn sagði að matarreikningurinn hjá sér hefði hækkað um 3.000 krónur á viku Mér fannst þetta vera töluverð upphæð enda væri líklega
hægt að splæsa í ágætisskópar fyrir þann pening, fara í tvo nuddtíma,
kaupa þrjár kampavínsflöskur í fríhöfninni eða farmiða aðra leið til
Færeyja. Auðvitað myndi ég frekar vilja gera eitthvað af þessu en að
borga meira fyrir matinn. Þótt ég fái kikk út úr því að kaupa þá hef ég
samt reynt að taka mig taki til að lækka matarreikninginn, kaupa ekkert grænmeti nema skoða verð á töflunni í grænmetiskælinum, kaupa
inn fyrir heila viku í einu, kaupa bara inn það sem ég ætla nákvæmlega
að borða og svo hefur reynst sumum vel að borða einfaldlega minna.
Ég verð þó að viðurkenna að þegar maður þeytist um lífið á ofsahraða hefur maður engan tíma í að spá í hvort kílóið af tómötum kostar
90 krónur eða 300 kall. Vinkona mín kom með frábært innlegg í þessa
umræðu og sagðist hafa fengið hugljómun þegar hún heyrði fólk í
Kastljósinu segja að fólk henti mest salati í pokum. Hún væri steinhætt
að kaupa það enda borðaði það enginn heima hjá henni. Hún sagði í leiðinni að þar fyrir utan þætti henni svona salat ekkert gott nema því væri
drekkt í rjómasósu.
Ég dáðist að þessu viðhorfi því auðvitað á maður bara að borða það
sem manni þykir gott. Mér finnst salat í pokum reyndar alger snilld,
sérstaklega eftir að ég fattaði að það væri hægt að setja afganginn af
því út í morgunsjeikinn og fá þannig góða næringu og minnka heimilissorpið í leiðinni. Ég passa mig samt á því að segja hinum í fjölskyldunni ekki frá þessu. Ef ske kynni að ég yrði nöppuð verð ég fljót að
svara því að ég sé bara að spara.

Fyrir útivistarfólk

Compeed plásturinn
• Verndar fætur og hindrar blöðrumyndun
• Vatnsheldur – vörn gegn bakteríum
• Dregur úr óþægindum og sársauka

Fæst í apótekum

Það er svo sannarlega hægt að spegla sig hér. Munirnir eru frá Laura Ashley.

MYNDIR/RÓSA

Taktu leikkonuna Söruh Jessicu Parker þér til fyrirmyndar.

H

Löðrandi lúxus

vern dreymir ekki um að hafa heimilið spikk og span og
láta það líta út fyrir að vera löðrandi í lúxus? Einn af nýjustu straumunum í innanhússhönnun er að
nota mikið af speglum og þá er
alveg sama hvort speglarnir
eru á veggjunum eða húsgögnunum. Speglahúsgögnin minna
óneitanlega á hinn margrómaða Art Deco-stíl sem var hvað
vinsælastur á árunum 1925 til
1939. Þar voru speglahúsgögn
áberandi í bland við speglaflísar sem voru allt annað en dapur
eitíshrotti. Það sem speglahúsgögnin hafa fram yfir svo
mörg önnur húsgögn er hvað
þau gera heimilið glæsislegt og
virðulegt. Það er jafnframt hægt
Hvað er fegurra en
að leika sér fram og til baka með
svona skápur? Þessi
speglahúsgögnin, enda fara þau
fæst í Pier.
vel með blómóttu og rómantísku
en svo gera þau minímalískt heimili
ennþá meira töff. Hvíti leðursófinn lifnar við þegar
vínskápur alklæddur speglum er kominn í stofuna og
þá má jafnvel taka JR Ewing á þetta og setja bakka
ofan á skápinn með viskíkaröflu og kristalsglösum. Í
fyrra var innlit hjá leikkonunni Söruh Jessicu Parker
í Elle Decor og þar setti risastór speglakommóða
punktinn yfir i-ið í svefnherberginu þar sem rósótt,
bleikt og túrkíslitað var áberandi. Nú er bara spurning hvort þú vilt vera mjúk og heit eins og Sarah
Jessica eða haga þér eins og illmennið JR?
martamaria@365.is

Virðuleg speglakommóða
sem fæst í versluninni
Laura Ashley.

Speglanáttborð getur bjargað ljótasta
svefnherbergi. Þetta náttborð fæst í
Pier.

Snyrtiborð eða skrifborð? Þú ræður alveg
hvernig þú notar það. Borðið fæst í Pier.

Stúdentajakkafötin
með flottu sniðunum
voru að koma í hús.
Quart-buxur
mikið úrval,
galla/camouflage/hvítar
Bolur fylgir með.
PI PAR • SÍA

Frá kr. 6.900.
opið til kl. 17 á laugardag
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bland
í gær og á morgun ...

díana mist
Besti föstudagur hingað til. Fjölskyldufólkið tók sér frí í dag, allt gert til að
lengja helgina svo hægt væri að spila
aðeins meira Trival Pursuit í sumarbústaðnum, borða ennþá meira og leika
hina fullkomnu foreldra. Ég aftur sá
fram á góðar stundir í bænum. Aðdáandi minn á neðri hæðinni var farinn
í helgarferð með ellilíferisþegum um
Austurlandið, hressasta fólkið var eftir
í vinnunni og flíspeysufólkið hafði yfirgefið miðbæinn. Fór með pakkalausu
vinnufélögunum í drykk í hádeginu á
101 Hótel sem svo sannarlega setti
daginn í nýtt og enn hressara samhengi. Þar var Jón Ásgeir Jóhannesson, Þorsteinn Jónsson í Kók, Maggi
Ármann og hin vel klædda Þóra Baldvinsdóttir, innanhússhönnuður og eiginkona Bjarna Benediktssonar alþingismanns. Ljóst að föstudagshádegin
koma sterk inn. Hélt út í vinnudaginn rjóð í vöngum og mjúk í máli.
Eyddi restinni af deginum í það
að daðra við vinnufélaga minn á
msn. Hvort sem það var áfengið í hádeginu eða einhleypnastemningin á vinnustaðnum
þá ákváð ég að slá til
þegar hann stakk upp
á drykk á b5
um kvöldið. Kom
heim

úr vinnunni frekar sósuð og næstum því þunn, gíraði mig samt upp í
að opna hvítvínsflösku, setti á mig
rauðan varalit og brosti mínu blíðasta
þegar ég steig inn á b5. Þar var vinnufélaginn, kannski örlítið misheppnaður þegar hann var kominn út úr örugga vinnuumhverfinu, en samt ungur
og smá sætur. Við vorum þó fljót að
finna msn-taktinn eftir nokkra drykki.
Það var þó alveg ljóst frá okkar beggja
hálfu að þarna átti bara að tjalda til
einnar nætur. Á b5 voru þau Þórunn
Högnadóttir og tískulöggan Arnar
Gauti úr Innlit/Útlit, svart/hvít og stíliseruð eins og þeirra er von og vísa.
Matthías Johannessen yngri, aðstoðarforstjóri Salt Investment, var þar
sömuleiðis sem og Marin Magnúsdóttir, framkvæmdastjóri Praktikal. Þar
voru líka Hulda Pjetursdóttir í Kaupþingi, Hreggviður Steinar Magnússon,
Hanna Stína innanhússarkítekt
með tveimur fjallmyndarlegum
mönnum. Ég og vinnufélaginn
létum okkur hverfa út í nóttina í
fyrra fallinu. Hugsa að eftirleiðis
munum við láta okkur að nægja
að heilsast vandræðalega í
vinnunni.

FÖSTUDAGUR:

LAUGARDAGUR:

Amiina, Kippi og vinir í Undralandi
í Hafnarportinu kl. 22. Kvartettinn
krúttlegi mun flytja þar endurunnið
efni í bland við nýtt með fulltingi einvalaliðs hljóðfæraleikara. Tónlistarviðburður sem enginn má missa af.

Aðdáendur rokksveitarinnar Egós
eiga heldur betur gott kvöld í vændum en hljómsveitin stígur á svið á
Nasa. Tónleikarnir hefjast á miðnætti.

„Ég elska hálsmen af öllum
stærðum og
gerðum. Þetta
hálsmen fékk ég
nýlega en það frá
Soniu Rykiel. Það
er í hvað mestu
uppáhaldi hjá mér
þessa dagana
því það er svo
sumarlegt.“

„Þetta verk eftir
bandaríska listamanninn Derían hefur fylgt
okkur lengi
en í dag er
afar erfitt
að fá verk
eftir hann.
Ég er algerlega heilluð
af því og safna
gjarnan hlutum í
sama stíl.

„Ég eignaðist þessa yndislegu bangsa
eftir frönsku listakonuna Natalie Lete nýverið en þeir eru í miklu uppáhaldi hjá mér
í augnablikinu.“

Þórunn Edda
Anspach eigandi
Kisunnar

TOPP
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„Ég er veik fyrir
töskum þó ég
safni þeim ekki
beint. Þetta er
nýjasta taskan
mín frá Soniu
Rykiel, ég get
setið og horft
á hana og
dáðst að fegurð hennar.Hún
er eins og listaverk.“

„Dagbókin mín
fylgir mér hvert
sem ég fer. Ég
gerði dagbókina
mína sjálf. Ég set
allt inn í dagbókina
mína.“
„Nýjasta klippimyndin mín
þar sem Högna
mamma mín og
Andrea frænka og
góð vinkona hennar eru í aðalhlutverki. Fyrir mér er
þessi mynd allt um
Vestmannaeyjar en
sá staður er mér
afar hjartfólginn.“

Borgin mín:

BARCELONA
BJARNEY HINRIKSDÓTTIR,
grafískur hönnuður á Hvíta húsinu

„Þetta listaverk eftir Ólöfu Nordal
hefur mikið tilfinningalegt gildi fyrir
okkur hjónin en þetta er fyrsta listaverkið sem við keyptum á Íslandi
eftir að við fluttum hingað.“

MORGUNMATURINN: Café con leche
og croissant á kaffihúsi í Bornhverfinu.
SKYNDIBITINN: Patatas
Bravas og bjór.
LÍKAMSRÆKTIN: Sund í
ólympíulauginni og salsa.
BEST VIÐ BORGINA:
Nálægðin við sjóinn, alþjóðleikinn, veðrið,
stemningin, maturinn, almenningsgarðarnir, kaffihúsin, tapasstaðirnir,
fólkið, metrokerfið,
Gaudi, söfnin, fótboltaliðið …
UPPÁHALDSVERSLUNIN: Útimarkaðir.

BEST GEYMDA LEYNDARMÁLIÐ: Ciutadellagarðurinn á sunnudögum, barirnir í Ravallhverfinu.
RÓMÓ ÚT AÐ BORÐA:
Alls staðar nema á
Römblunni …

„Eftirlætis húsgagnið á heimilinu,
hægindastóll eftir Hans Wagner,
hannaður í kringum 1950 en við
keyptum hann í Kaupmannahöfn á
sínum tíma.“

„Ég elska að taka ljósmyndir og þá
sérstaklega á poloroid-vélina mína.
Ég hengi myndirnar síðan upp á
vegg og nýt þess að horfa á þær
hvern einasta dag.“

„Sumarlegur fjóluilmur sem minnir
mig svo á París. Hann er frá Annick
Goutal og heitir „La violette“. Hann
minnir mig á sælgæti sem ég fékk
þegar ég var að alast upp.“
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SMÁAUGLÝSINGAR

0-250 þús.

Fornbílar

Vörubílar

sími
Toyota LandCruiser 90 árg. ‘97 diesel,
ssk., ek. 260 þ. Nýtt hedd & vatnskassi,
afturöxlar & legur. Ný dekk. V. 1200
þ. Skoða skipti á ód. jeppa. Uppl. í s.
892 4305.

Til sölu hjá Olíudreifingu

Ford F-350 King Ranch 09/’07 ek. 15
þús. Verð 4.950 þús. Lán 4.400þús S.
896 4561.

4x4 MAN 19.414 árg. 2000 4x4
MAN 19.364 árg. 2000 4x2 MAN
árg. 2001 6x2 MAN 24.464 árg.
2001 3 öxla tank festivagn með
tjón á tanki. 4x2 Volvo FL 10
árg. 1991 eftir tjón
Bifreiðarnar eru til sýnis hjá
Olíudreifingu á Gelgjutanga v /
kleppsmýrarveg Upplýsingar í
síma 550 9946 & 860 6884

VW Golf ‘04 yfirtaka! Undir listaverði.
Upplýsingar í síma 691 1631, Bjössi.

Buick ‘55 Special. Þarf að dúlla aðeins
í en í þokkalegu lagi. Verð 990 þ. Uppl.
í s. 844 5222.

Nissan Primera, árg. ‘98. V. 60 þ. S.
896 2552.

250-499 þús.

567-1800

Pallbílar

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

500-999 þús.
Til sölu Ford Focus 1600. Skráður
06.04.2004, svartur, beinskiftur á álfelgum. Góður bíll sem fæst á tilboðsverði
990.000 krónur staðgreitt. Uppl. í síma
6969518 og 4338714

Nissan Terrano II eitt glæsilegasta eintak landsins. Ek. 140 þ. Nýskoðaður.
33“ upphækkun. Ný dekk, kúpling og
bremsur að aftan. Stgr. tilboð. S. 698
7040 & 864 7849.

Pallhús til sölu

Passar beint á Dodge Dakota og sambærilega bíla. Vel með farið og flott Verð
80.000. Uppl. í s. 660 2855.

Toyota Hiace bensín stuttur, árg ‘01, ek.
106 þús., dráttarbeisli, sk. ‘09. Verð 770
þús. Uppl. í s. 820 3880.

frá 1974 í 34 ár !

Úrval
hjólhýsa

www.bb
v.is
www.bbv.is
Úrval hjólhýsa á skrá

Sendibílar

Til sölu Ford Econoline 350 árg 1990 á
38“ nýjum dekkjum verðhugm 600þús.
Uppl í síma 8982644

örugg
viðskipti

og á staðnum www.bbv.is

Til sölu Scania 124G 420 árg. ‘00 með
Hiab 220C5 ‘04. Stóll undir palli og
gámalásar í palli. V. 11,2 millj. Uppl. í
s. 894 1705.

SÝNINGAR

oom
Vrooo
m
Vrooo
Porsche 911 Carrera 2 964
Vroooooom Vrooooooom

Tilboð 1.390 þ.kr

2 milljónir +

Raðnr:
210141
Honda Stream 2.0 01/04
eyðslugrannur Tilboð 1.390
þkr

Fæst gegn yfirtöku á láni!!!!! Til sölu
Subaru Legacy árgerð 2007 ekinn 21
þús.km grár. Sumar- og vetrardekk á 17
tommu álfelgum. Sími 869 8132.

Raðnr:
132421
Lincoln MarkII 4WD ´06
Algjör gullmoli Tilboð 3.5mkr

Raðnr:
143258

S.Legacy ‘06 ek. 28 þ. 4x4. S+v dekk. V.
2,5 Aath skipti. S. 856 7481.

Made in
USandA
Chevrolet Trailblazer ´05
ek 65 þkm Verð 3.390 þkr.

Lán + 95 þ.kr út

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

Bílar óskast

Raðnr:
142571
Toyota Rav L Diesel 09/05
Tilboð: Lán + 95þ.kr út

áhvílandi 4.9mkr
Raðnr:
143098

Ódýr bifreið óskast! Má þarfnast smá
aðhl. Stgr. ca. 25-60 þ. S. 844 6609.

Nissan Patrol 24þkm 01/07

Óska eftir ódýrum bíl frá 20-60 þús. Allt
kemur til greina. Uppl. í s. 699 2707.

Við e

Jeppar

ek: 25 þ.km Verð 5,890 þkr.

rum

eitir”

-h
“Fun

jörn Þröstur ar
Ósk

Sveinb

Það er gott að kaupa
bíl í Kópavogi.....
Smiðjuvegi 46 gul gata

s: 567-1800

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

Líklega stærsta
bílaskráin á netinu
1591 bílar á skrá
og ört stækkandi

www.bbv.is
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Húsbílar

Fjórhjól

Bátar

Til sölu mjög laglegur húsbíll M. Benz
309 ‘85. Þarfnast lokafrágangs að innan.
Góð greiðslukjör. Uppl. í s. 898 7739.

Ert þú að byggja?

Til sölu Fiat 280 árg. ‘91. Sparneytinn
góður bíll. V. 1.300 þús. S. 891 7300.

Dethleffs Aero Tourist 520DB árg. 2004.
Svefnpláss f/4 klósett og sturta. Verð
1.890.000. Hjólhýsi. Uppl. í síma 663
9046.
Til sölu götuskráð Linhai fjórhjól skráð
2ja manna árgerð 07. Ekið 800km og
er sem nýtt. stór taska fylgir. Verð 580þ.
eða tilboð. S. 820 6001.

Til sölu þessi frábæri camper sem hefur
verið í notkun í 2 sumur. Aðeins 450
kg og sterkur sem tröll. Lofttjakkar
lyfta þaki. 220 v hleðslutengin og fl.
sem er til bóta frá frumgerðinni. Sjón
er sögu ríkari verð 1.450.000. ( tilboð
) Upplýsingar á maggi@flp1.is og 822
8244.

Trjáklippingar

Trjáklippingar, garðaúðun, plöntuskipulagning garða. Eiríkur Sæland garðyrkjumaður s. 848 1723.
Tökum að okkur alla vinnu við grunna
og lóðir. Þekking og þjónusta í sérflokki.
Hausverk ehf. S. 899 0957.

Til sölu, ónotaður Four Winns 17 fet,
með vagni. Volvo Penta vél & drif. Uppl.
í s. 894 2170.

Tökum að okkur alla almenna umhirðu
garða. Sláttu-og garðaþjónustan. S. 823
4924.

GRÁSLEPPUNET

Grásleppunet, færatóg, baujur, flotteinar, blýteinar, ýsupilkur með plötu, silunganet og margt fl. Heimavík ehf. S.
892 8655.

Hjólhýsi til sölu

Polaris Magnum 330 árg. ‘04. V. 500 þ.
S. 896 2552.

16 feta hjólhýsi til sölu 200 w - Rafmagn
og gas. Nýtt fortjald og sóltjald. Parket á
fortjaldið getur fylgt og einnig gasofn.
Tilboð óskast. Unnur - sími 862 2218.

Hjólbarðar

Bókhald
Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og
stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð á
sanngjörnu verði. Bókhald og þjónusta
ehf. Sími 511 2930.
Garðsláttur, trjáklippingar, garðaúðun,
beðahreinsun o.fl. Hér færðu alla viðhaldsþjónustu á einum stað fyrir garðinn. Garðlist 554 1989 www.gardlist.is.

Til sölu gott úrval
Pallhýsa.

Ný og notuð á flestar gerðir pallbíla.
Sendum hvert á land sem er. Uppl í
síma 421 7922 eða Ágúst 864 0982,
Jóhannes 896 2317 www.pallhýsi.is JS
Campers ehf.

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

Mótorhjól

Polaris Outlaw 50 og 90 til sölu árg.
2007 50 hjólið er ónotað. S. 896 6800.

Málarar

Adria Adora 552 árg. 2005 svefnpláss
f/6 klósett og sturta. Alde ofnakerfi. Verð
2.350.000. Uppl. í síma 663 9046.

Kerrur

Ný Thule 5420 kerra 420x180 2500kg
Verð 595 þús. Einnig minni kerrur til
sölu S. 896 4561.

Lúxus bústaður á hjólum! Jayco jayflight
2006árg 29ft. Verð 4 millj. Chevrolet
Silverado 2500 2002 árg. til sölu á sama
stað. Uppl. í s. 661 7117 / 697 7853 og á
www.smurning.is

Hjólhýsi
Til sölu nýtt Tabbert Da Vinci 540 hjólhýsi, kojuhús með 3 hæða koju, klósett,
sturta, 2x vaskar, ísskápur & allt sem
þarf. Fæst með miklum afslætti. Mögul.
á góðu bílaláni. S. 860 1998.

Tabbert Puccini árg. 2006. Leður, gólfhiti, sólarsella. Eitt með öllu. Lítið notað.
Verð 3,300. Tilboð. 250 og yfirtaka á
láni 2670.45 á mánuði. S. 898 2811.
Hjólhýsi við Laugarvatn. Til sölu á kr.
1100 þús. Uppl í s. 899 8311 & 848
4004.

Can Am Max XT 800, 2008 Nýtt, götuskráð, spil, álfelgur, stuðarar og handahlífar. Kemur til landsins í júní. Myndir
á www.motorhjol.net. Verð 1590 þús.
Uppl. í s. 824 6600.

KNAUS 450 KU árg. 2004 svefnpláss
f/ 4 klósett og sturta. Verð 1.690.000
Uppl. í síma 663 9046.

Fellihýsi

Heilsársdekk með kvartskornum.
Mun betra grip en hefðbundin dekk.
Umhverfisvæn og hljóðlát. Aukið öryggi
í hálku og bleytu. Styttri hemlunarvegalengd. Meira öryggi í beygjum.
Amerísk gæðadekk. Söluaðilar; Efnir
ehf, Vesturhraun 3, Garðabær S. 555
1122 - Nýbarði Lyngási 8 - Garðabæ S.
565 8600.
4 stk 155R13 á felgum á 10þ. 2 stk.
175/70 13“ á 3 þ. 2 stk. 155/70 13“ á
3 þ. 20“ flottar álfelgur á 20 þ. ofl. S.
896 8568.

Varahlutir

RemontMax
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.

spörslum, málum, parketleggjum, gifsum og flísaleggjum
Gott verð.
S. 849 9301 & www. flisarogmalun.is

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

Bílapartar ehf
S. 587 7659.

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
Er með varahluti t.d. gírkassar, boddyhlutir, innréttingar ofl. S. 824 1919.

Kawasaki Voyager xll 1200 árg. ‘03. V.
milljón. s. 896 2552.
Fleedwood Resolute (Cheyenne) 10 fet
árgerð 2005 til sölu. Mikið af aukahlutum. S. 893 9787.
Óska eftir fellihýsi. Helst Coleman og
helst 10 fet eða stærra. Uppl. í s. 898
7975 eða bellamos@simnet.is
Palomínó Colt 9 ft. 04, nánast ónotað,
ísskápur, svefntjöld, 2 gask. geymslutjald, ferðaklósett. Verð 800 þúsund.
Sími 696 5490.

Honda CB 900 Custon, árg. ‘81. v. 450
þ. s. 896 2552.

Málarar geta bætt við sig verkefnum
fyrir sumarið. Gerum föst verðtilboð.
Uppl. í síma 696 4661. Gísli.

ÞJÓNUSTA

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

Hreingerningar

Búslóðaflutningar
Tökum að okkur alla búslóðaflutninga
og aðra flutninga. Góð þjónusta. Erum
með besta verðið. Uppl. í síma 899
2536 & 659 4403.

Tjaldvagnar

Húsaviðhald

Honda Magna 1100 V65, árg. ‘84. V. 450
þ. S. 896 2552.

Álbox fyrir tjaldvagna og fellihýsi KE
Málmsmíði, Hamarshöfða 5. S. 587
0626 & 696 3522.www.ke.is

Harley Davidson VRSCR (street Rod)
árgerð 2007. Nýtt og ókeyrt Áhvílandi
1800 þúsund. Færst á yfirtöku. S. 893
2323.

Til Sölu LMC Lord Exquisit 660 D 2008.
Nýtt og ónotað. Aldi hitakerfi, heitt
vatn, sturta og klósett, auka rafgeymir,
220v Inverter, sólarsella, tvær hásingar,
leður sæti, svefnpláss fyrir 4, möguleiki
á yfirtöku á láni. Verð 5.7 m. Upplýsingar
í síma 892 0382.

Vinnuvélar
Húsaviðhald!

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

Magnhús ehf

TIL SÖLU

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

Hreingerningar ehf. S: 868 5599
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.

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

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.

Tek að mér allt alm. viðhald húsa,
s.s. málun, múrun, flísa- & parketlagnir
og trésmíði, nýsmíði á gluggum og
ísetningu. Föst tilboð eða tímavinna.
S. 616 1569.

Trésmíði

Tek að mér allt almennt viðhald húsa,
trésmíði og m.fl. S. 662 6092.

Pípulagnir

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

Hljóðfæri

Tölvuþjónusta

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

Spádómar

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

KEYPT
& SELT

Nudd
Whole body massage Telepone 841
8529.

Til sölu

Alspá
445 5000 & 823 8280

Heilnudd. Uppl. í s. 849 5247.

Miðlun, draumar, ráðgjöf, heilun, fyrirbænir NLP. Símaspá, einkat. og m., fl.
Vísa Euro Masters. Opið 12-24. www.
spamidlun.com

Whole body massage Telepone 841
8529.

Píanó til sölu.

"RÒÈARKJËLAR FR¹ 2ONALD *OYCE OG -ORI
,EE LEIGUVERÈ  ÖÒS TIL  ÖÒS

Mjög vel með farið, vandað og fallegt
mahóní píanó til sölu. Hentar byrjendum jafnt sem lengra komnum. Verð
175.000. Uppl. í s. 694 4094.

Heilsuvörur
Árangur með Herbalife í 28 ár. Pantaðu
frían prufupakka. Edda Borg S. 8964662 www.lifsstill.is
Botnlaus orka betri líðan! Herbalife
Shapework. Heilsuráðgjöf og eftirfylgni.
Kaupauki fylgir. Halldóra Bjarna hjúkrunarfræðingur. www.halldorabjarna.is
S. 861 4019 & 868 4876.

Stubbastandar

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

Nýtt frá LR. Gigtarkúrinn er hraðvirkur.
Lr-anna@simnet.is S. 662 5599.

&ALLEGIR SUMARKJËLAR
GULIRBLEIKIR TIL SÎLU
MEÈ ERMUM
VERÈ 

²RVAL AF BRÒÈAR
MEYJUKJËLUM
3ALA 
LEIGA 

LR kúrinn er auðveldur og hraðvirkur.
Léttist um 8 kg. á 3 vikum. Lr-anna@
simnet.is S. 662 5599.

Englaljós til þín S. 908
5050 & 863 1987.

Spásíminn 908 5666. Stjörnuspá. Tarot.
Ársspá. Draumráðningar, ást og peningar. Andleg hjálp. Trúnaður.

Símaspáin.

Ný tækifæri, vinnan, fjármálin, ástarmálin, heilsan - fjarheilun/fyrirb. Spák. Yrsa.
908 6414 (199 mín.) 553 5395 (173
mín.Visa/MC). Símat. 10-24. Hringdu
núna!

Aðstoða við endurtökupróf og akstursmat. Kenni allan daginn alla daga. Uppl.
í s. 893 4515.

Dúndurtilboð!

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

Húsgögn

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

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.

Súrefnismettunarmælar á frábæru verði.
Einnig höfum við aðgang að öllum
mögulegum vöruflokkum. Það sem við
eigum ekki reynum við að útvega. KMatt ehf. S. 421 8999 eða k-matt@
simnet.is Opið 09-11:30 & 13:15-16:30
alla virka daga.

Ökukennsla

"RÒÈARKJËLALEIGA ,ÅNU  ,ILJU
3TËRHÎFÈA  BAKATIL o  2EYKJAVÅK
SÅMI  
OPIÈ  TIL  OG LAUG  TIL 

Ýmislegt

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

Glæsileg sófasett með
hágæða ítölsku leðri.

Vélar og verkfæri

Fást nú með veglegum afslætti m.v stgr.
Einnig er boðið upp á 10 mánaða VISA
lán VAXTALAUST. Ath. aðeins er um
fáein eintök af hverjum og einum sófa
að ræða. Eigum einnig nokkrar aðrar
týpur en sem eru sýndar á myndunum,
einnig eru fáeinir stólar og legubekkir
í boði. Allar frekari upplýsingar veitir
Sigurður í síma 868 5001 milli klukkan
8-16.

Stór tréfræsari til sölu, Steton T50 m/
aukahlutum. Prófílhaus og töppunarsett. Uppl. í s. 845 6770.

Netlagerinn.is

Nýlegur 3ja sæta lazyboy sófi mjög
vel með farinn og rúmdýna til sölu. S.
555 1495.

Einstök húsgögn til sölu, henta bæði úti
og inni. Úthöggvin úr heilli trjárót. Uppl.
í s. 861 4082.

Dýrahald

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.

Rafvirkjun

Heitir pottar og lok. Margir litir. S. 869
3626.

5-7 kíló á 9 dögum með Aloe Vera, nánari uppl. í síma 6978928 Sigríður

Rafmagnsbílar verð 19.990 kr.
Rafmagnshjól ver’ 13.990 kr. Pantanir
á www.netlagerinn.is netlagerinn@
netlagerinn.is eða í síma 8654 015 frá
18 til 22

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

Til leigu/sölu 14 fm. vinnuskúr. Með
rafmagnstöflu. Uppl. í s. 899 9799.

G.Ben Jurtavörur

Til sölu: Múrdæla 3ja fasa Háþrýstipressa 500 bör - Vatnshitari
f/500 bör - Bulldog fræsari - Mase
rafstöð - ný yfirbyggð kerra. Uppl. í s.
587 5594.

Verð á Eyrarbakka 17. og 18.
Maí. með grænu kremin mín í
Gallerý Gónhól.
Líkamshlustun og greining.
Gerður Benediktsdóttir.

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

Þyngdarstjórnun - ráðgjöf
- clean 9 - lifestyle 30

Góð og falleg læða 1 árs gömul, óskar
eftir góðu heimili. S. 847 3799.

Verslun

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

Til sölu æfingastöð alveg onotuð, lika
lyftingarbekkur. Uppl. í s. 894 0608.
Til sölu nýlegur kæliklefi (með pressu)
stærð 3x2,30. Verð 400 þús. Uppl. í s.
822 8844 & 822 8833.

Netlagerinn.is

Önnur þjónusta

Infrarex, infra rauður hita lampi. Virkar
vel á bakverk í mjóbaki, liða/ vefjagigt,
tennisolnboga og tognanir. Virkni á 15
mín. Sendi í póst kröfu um allt land.
Verð 6.900. Pantanir á www.netlagerinn.is netlagerinn@netlagerinn.is eða í
síma 8654 015 frá 18 til 22
Góðir tekjumöguleikar! Til sölu nýlegur
kvenfatalager ca. 7-800 stk. Vandaður
fatnaður. Selst á mjög góðu verði. Uppl.
í síma 696 3900.

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.

Heilsuráðgjöf, þyngdarstjórnun Fjóla
Þorsteinsdóttir einkaþjálfari sjálfstæður dreifingaraðili. FLP. S. 899 2445.
Nánari uppl. inná http://www.4ever.is
www.4ever.is

Óskast keypt

Trésmíði
Öll smíði innanhúss og utan.
Steypuvinna-sólpallar-girðingar-gluggar
ofl. Einnig hellulagnir. Jarðvinna með.
Uppl. í s. 823 2771.

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

Gefins 2 ára fress. Nánari upplýsingar
fást hjá Helgu í síma 698 5053.

Óska eftir gám!

Vantar að fá keyptan gám. Uppl. í s.
821 9449.

LAGERSALA

SUMARTILBOÐ

Tökum að okkur alla almenna jarðvegsvinnu. Erum með 16t hjólagröfu 3,5t
gröfu með brotfleyg. Föst tilboð eða
tímavinna. S. 894 0210 Guðmundur &
849 9571 Páll.

3 Gullfallegir Chihuahuahvolpar til sölu.
S. 690 3622 - Heilsufarsskoðaðir.
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SMÁAUGLÝSINGAR
Til Leigu falleg rúmgóð 4 herbergja sérhæð í tvíbýli í suðurhlíðum Kópavogs
112 fm, laus 1 júlí langtímaleiga verð
175 þús + hiti og rafmagn. Uppl. í s.
899 4681.

HÚSNÆÐI

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

Óska eftir manni til flísalagna. Helst
vönum. Uppl. í s. 661 2280, Ómar.
Íslensk læknahjón á Englandi óska eftir
barngóðri stúlku, 19 ára eða eldri, til að
gæta 2ja ára drengs. Uppl. í drmatthildur@msn.com.

Húsnæði óskast
Húsnæði í boði

Móðir með eitt barn óskar eftir lítilli eða
studio íbúð. Er í góðu starfi og til greina
kemur að fyrirtækið millifæri greiðslurnar mánaðarlega. 100% reglusemi. Uppl
í síma 696 0940 og 899 9959.

Dverg Schnauzer hvolpar til sölu með
HRFÍ ættbók. Uppl. í s. 897 6229.

Ferðaþjónusta
Stórglæsilegt funkis einbýlishús í
Njarðvíkum til leigu, laust strax sjá
nánar á http://mbl.is/mm/fasteignir/
fasteign/?eign=302041 Upplýsingar í
síma 692 3652.
Rooms for long term rent in Reykjavik
and Hafnafjordur. Free use of kitchen,
bathroom, washer, dryer, staterlight TV
and internet. Call 824 4532.

Reglusöm kona óskar eftir 3-4 herb.
íbúð til leigu í Grafarvogi, helst í
Húsahverfi eða í nálægð við Húsaskóla.
Skilvísum greiðslun heitið. Uppl. í síma
692 3652.

Hestamennska

115fm 4.herb sérhæð í Ártúnsholti í Rvk.
Leiga 165 þ. Laus strax. Magni 8686647.
Til leigu 98 fm. íbúð í Grafarvogi. V. 150
þús. á mán. fyrirframgreiðsla. Laus nú
þegar. Uppl. í s. 848 7007.

American style
Hafnarfirði

Vantar þig góða vinnu í föstu vaktavinnukerfi? Erum með störf í sal 100%
vaktavinnu í sal. Mjög góð íslenskukunnátta áskilin. Skemmtilegt vinnuumhverfi, samkeppnishæf laun og frábært
folk. Komdu að vinna fyrir rótgróinn
vinnustað og sæktu um á americanstyle.is

Fákur
Kvennareið - Kvennareið
Höldum af stað í árlegu
kvennareiðina föstudaginn 16.
mai kl. 19.00 frá félagsheimilinu. Ríðum upp í Heiði og
borðum þar.
Matur kr. 1500
Kveðja stelpurnar í stjórninni.

Glæsileg 2 herb. íbúð á góðum stað í
101. V. 130 þ. Tryggingarvíxill skilyrði.
Laus strax. Uppl. í s. 896 0990.
3 herb. kjallaraíbúð, c.a 74 m2, í
Árbæ, til leigu í 4 mán. (16. maí - 15.
sept.). Tilboð óskast. Fyrirframgreiðsla.
Áhugasamir sendi tölvupóst á netfangið
ruth@heilsunudd.com

Meðleigjandi óskast á
skrifstofu

30 þús. á mán. öll aðstaða til fyrirmyndar t.d. húsgögn, net, WC, og margt fl.
Uppl. í s. 898 4202.
Til leigu 3 herb. splunkuný íbúð í 101.
Uppl. í s. 895 8340.
104 Rvk. Falleg 76fm íbúð í litlu fjölb.,
efri hæð. Laus 1.júní. Leiguverð 150
þús. Uppl. í s. 861 6306.

Bókhaldsstofu vantar

Atvinnuhúsnæði
18 fm skrifstofuherb. í Hamraborg.
Leigut. 1 ár. V. 40 þ. á mán. m/ húsgjöldum. S. 897 8450 & 544 8791.
Glæsilegt 200 fm verslunarhúsnæði að
Bæjarlind 16, Kópavogi til leigu. S. 897
5505.

Geymsluhúsnæði
Til leigu sér geymslubil 7, 10 og 17 m2.
Einnig bretti. Búslóðir, fyrirtæki, iðnaðarmenn. Upphitað og vaktað. S. 564
6500. www.geymslaeitt.is

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

Pylsuvagninn í Laugardal leitar að
Rekstrarstjóra. Vinnutími alla virka daga
9-17 og ábyrgð á mönnun kvöld og
helgar. Starfið hentar einunungis duglegu og reglusömum einstaklingum á
aldrinum 25-45 ára. Starfið hentar jafnt
konum sem körlum. Tímakaup 1.800
kr. Allar frekari upplýsingar veitir Óttar í
síma 898 2130..

TILKYNNINGAR
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Laus staða vaktstjóra á Pizza Hut
Sprengisandi. Um er að ræða framtíðarstarf. Starfið felst í: stjórnun vakta,
þjónustu og mannastjórnun í samráði við veitingastjóra. Hæfniskröfur:
Þjónustulund, samviskusemi, reglusemi, hæfni í mannlegum samskiptum.
Lágmarks aldur er 22 ár. Áhugasamir
sendi inn umsókn á www.pizzahut.is
. Nánari uppl. hjá Þórey veitingastjóra í
síma 822-3642.

Vantar þig hlutastarf

Útsýndi-180 fm penthous á 2 hæðum.
N.h. 2 svh., stofa, eldh., bað og þvh. og
góðar svalir og stigakrókur. E.h. 2 svh.,
sjónv. pallur og 40 fm. svalir. Laus. Uppl.
mundi@haed.is.

Tito.is - Súðarvogi 8 - Gsm 861-7388

Atvinna í boði

Góð 2. herb. Íbúð í Vesturbæ 107 Rvk.
Laus nú þegar. Leigu verð 120 þ. á
mán. innifalið hússjóður og hiti. bankaáb./tryggingavíxill skilyrði. Uppl. í s. 898
1188.

130 fm. 3ja herb. íbúð til leigu á
Selfossi. Neðri hæð í tvíbýli. Leiguverð
110 þús. á mán. með rafmagni og hita.
Uppl. í s. 869 5835.

Leðurjakkar kr. 29,950 svartir og brúnir.
Leðurbuxur kr. 23.500 og kr. 23.950
svartar og brúnar.

ATVINNA

Óskum eftir að ráða hressan
og duglegan starfsmann í eldhús. Íslenskukunnátta skilyrði.
Lágmarksaldur 18 ár.
Umsóknir á staðnum og á
www.kringlukrain.is Uppl. s.
893 2323.

Íbúðir til leigu

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

Vaktstjóri á Pizza Hut
Sprengisandi

Aðstoðarmaður í eldhúsi

Sumarbústaðir

Skrifstofa Leiguliða auglýsa lausar nýjar
og notaðar íbúðir til leigu í Reykjavík,
Selfoss, Þorlákshöfn, Akranes, Hafnarfirði.
www.leigulidar.is eða 517-3440.

Sjóstangveiði - Andrea
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Pizza Hut leitar að duglegu og stundvísu
starfólki. Um er að ræða störf í veitingasal og í eldhúsi. Lágmarksaldur er 18
ára. Umsóknir sendist á www.pizzahut.
is . Allar nánari upplýsingar hjá Þórey
á Sprengisandi í síma 822-3642, Leó
Nordica 865-9691 og Abdul í Smáralind
í síma 692-9759.

Óska eftir að ráða nemanda. Hárgreiðslu
& Rakarastofan Klapparstíg. Uppl. gefur
Sigurpáll í s. 551 3010 & 896 8544.

Borgarinn

Óska eftir starfsfólki í fullt starf og
aukavinnu, kvöld og helgar. Uppl. í s.
867 7517.
Íslensk fjölskylda í Richmond, London
óskar eftir au pair frá miðjum ág. í 11
mán. Eigum stelpu 5 og strák 7 ára.
Viðkomandi þarf vera mjög sveigjanleg, geta hjálpað til með heimanám,
vera jákvæð, barngóð og reyklaus.
Enskuskóli, ferðalög, gott húsnæði,
frábær íþrótta og útiaðstaða í boði.
Svar sendist fyrir 22/5 á karenaxels@
googlemail.com
Efnalaug - Laundrette Efnalaug í
Hafnarfirði óskar eftir starfsmanni í fullt
starf sem fyrst. Vinnutími milli kl. 917:30. Frekari upplýsingar á e-mail:
haaleiti24@hotmail.com eða í síma
896-2053 milli kl. 19:00 og 21:00.
Laundrette in Hafnarfjordur wants to
hire an employee full time with working hours from 9-17:30. Further information on e-mail: haaleiti24@hotmail.
com or tel. 896 2053 where you can
call between 19:00 - 21:00.

Atvinna óskast

Vantar þig vinnu?
Vegna aukinna umsvifa óskum
við eftir duglegum einstaklingum til starfa í matvælavinnslu
í Mosfellsbæ. Um er að ræða
störf í framleiðslu og útkeyrslu.
Uppl. í s. 897 3236, Ragnar eða
866 6614 Jón.

Hressingarskálinn
Austurstræti
Hressingarskálinn óskar
starfsfólki í þjónustu í sal og
einnig fólki í uppvask. Ef þú
ert jákvæð/ur, brosmild/ur
og vinnuþjarkur, þá endilega
komdu hingað á Hressó of
fylltu út umsókn hjá okkur á
Austurstræti 20.

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.

Karlmaður óskar eftir vinnu, vanur 4öxla
vörubíl, trailer og verkstæðisvinnu. S.
692 6322.

Viðskiptatækifæri
LR kúrinn er auðveldur og hraðvirkur.
Léttist um 8 kg. á 3 vikum. Lr-anna@
simnet.is S. 662 5599.

Hressingarskálinn Austurstræti 20

Heildsala
Rótgróin heildsala óskar eftir að
ráða lagermann. Starfið er býsna
fjölbreytt og snýr að móttöku
á vörum, skipulags vörulagers,
vörumerkingum og útkeyrslu
til viðskiptavina. Viðkomandi
þarf að hafa góðar mætingar,
vera reyklaus og hafa góða
framkomu. Reynsla æskileg.
Lágmarks tölvukunnátta þarf að
vera til staðar til að sjá um uppfærslu á vörulista, með Word
ritvinnslu og myndmeðhöndlun.
Áhugasamir sendi umsókn á
smaar@frett.is merkt „maí 08“
fyrir 24. maí nk. með upplýsingum um starfsreynslu.

TILKYNNINGAR
Tilkynningar
Vorgleði í hálfleik

Í dag föstudaginn 16. maí kl 18:00
heldur Sjálfstæðisfélagið Garðar í
Garðabæ vorgleði í Jötunheimum við
Bæjarbraut. Þar mun meðal annars
oddviti okkar og formaður bæjarráðs,
Erling Ásgeirsson fara yfir stöðu bæjarmála í hálfleik. Léttar veitingar í boði.
Allir Garðbæingar velkomnir. Veislustjóri
verður Ragnheiður Elín Árnadóttir þingmaður okkar Garðabæinga.

Tapað - Fundið

Pítan

Pítan er að leita að vaktstjóra sem er
25 ára og eldri, kvöldvaktir 17-22:30 og
önnur hver helgi 10:30-22:15. Mjög samkeppnishæf laun í boði. Lágmarksaldur
25 ára, mjög gott ef viðkomandi hefur
reynslu af heimilisrekstri. Upplýsingar
veitir Herwig (892-0274) milli 9-17

Glaumbar

Óskum eftir hressu starfsfólki á bar og
í sal. Góð laun í boði fyrir duglega og
samviskusama einstaklinga. Uppl. veitir
Steinar í síma 896 8596.
Óskum eftir að ráða duglega verkamenn til starfa. Mikil vinna. Uppl. í s.
893 3915.
Veitingahús óskar eftir starfsfólki í sal,
einnig uppvask. Hlutastörf. Upplýsingar
á staðnum. Kína Húsið, Lækjargötu 8,
sími. 551 1014.

Sumar/Framtíðarstarf
strax

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

Chihuahua hundurinn okkar hann Patti
hvarf frá Reynisvatni föstudaginn 9. Maí.
Ef einhver hefur séð hann eða veit hvar
hann er niðurkominn vinsamlegast látið
Erlu vita í síma 690 6141. Hans er sárt
saknað. Fundarlaun í boði.

Einkamál
Símaþjónusta
Spjalldömur
S. 908 6666 Opið allan sólarhringinn.

HENDUR.IS

Starfsfólk óskast í eftirfarandi stöður:
Tölvuumsjónarmaður,
bílasmiður,
rekstrarstjóri, skjala- og upplýsingastjóri,
kranamenn, tryggingafulltrúi, afgreiðslufólk, bifvélavirki, pípulagningamenn,
þjónusta í sal á veitingastað, starf í
þjónustuborði o.fl.
Smiðir óskast Smiðir óskast í fjölbreytt
og krefjandi verkefni. Uppl. síma 8920400
Málari eða maður vanur málningarvinnu
óskast til starfa sem fyrst. Eingöngu
vanir menn koma til greina. Uppl. í
s. 899 8920 eða senda umsóknir á
husmal@simnet.is

Ung kona með mjög fína rödd vill
heyra í karlmanni, ekki eldri en 35 ára.
Auglýsing hennar er á Rauða Torginu
Stefnumót, s. 905-2000 (símatorg) og
535-9920 (kreditkort), augl.nr. 8743.
Hljóðritun: flott kona með leiktæki.
Hér er sko handagangur í öskjunni!
Upptakan er hjá Sögum Rauða Torgsins,
s. 905-2002 (símatorg) og 535-9930
(kreditkort), upptökunr. 8495.
Spjallaðu við yndislegu dömurnar á
Rauða Torginu. Hver þeirra verður vinkona þín í kvöld? Sími 908-6000 (símatorg) og 535-9999 (kreditkort).
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Til leigu 400-1000 m2 atvinnuhúsæði á Dalvegi 24.
Stórar innkeyrsludyr og góð lofthæð.

Upplýsingar hjá Birgi í síma 690 6001.

3 glæsilegar íbúðir
til sölu í Kópavogi!
Erlent lán að hluta
Greiðslubyrði frá
144 þúsund á mánuði

Óskast til leigu
Óskum eftir 4-5 herbergja íbúð til leigu
fyrir fjársterkan aðila. Íbúðin þarf að vera
á jarðhæð eða rað/parhús til langtímaleigu
helst á svæði 203 en einnig kemur 202 og
201 Kópavogur til greina.
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95% lán
Halldór Jensson
halldor@rentus.is
gsm 840 2100

Einstakt tækifæri til að eignast íbúð í stað
þess að leigja
Innréttingar frá HTH
Vandað parket frá Harðviðarval

Rentus leigumiðlun l Laugavegi 97 l 101 Reykjavík
Sími 440 6100 l Fax 440 6101

www.rentus.is

Ný heimilistæki frá B.Ormsson
Mikið skápapláss í herbergjum og anddyri
Baðherbergi bæði með sturtu og baðkari

Nú fer hver að verða síðastur að ná sér í Blaðbera

Þvottahús í íbúð og góð geymsla í kjallara

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

Örstutt í leikskóla og skóla
Blaðberinn...

Lausar
strax
Lúxus íbúðir í Hörðukór 3
4 herbergja

116 - 126 fm2

Íbúðirnar eru með stórum
svölum og útsýni yfir Elliðavatnið.
svava@klettur.is
Gsm: 898 3023

...góðar fréttir fyrir umhverfið
..

ATVINNA

Vantar þig
smiði, múrara, járnabindingamenn
eða hjúkrunarfræðinga?

REYKJANESBÆR

Höfum á skrá fólk sem að óskar eftir mikilli vinnu.
Getur haﬁð störf nú þegar.

Tjarnargötu 12 Póstfang 230 S: 421 6700

Fax: 421 4667

reykjanesbaer@reykjanesbaer.is

Proventus starfsmannaþjónusta s. 661 7000

LAUS STÖRF Í AKURSKÓLA
BÖRN ERU GLEÐIGJAFAR, SKAPANDI OG FRÓÐLEIKSFÚS

Vantar verkamenn til starfa strax

Reykjanesbær auglýsir stöður kennara við Akurskóla.

Mikil vinna framundan

Í Akurskóla er lögð áhersla á náttúruvísindi, fjölbreytta kennsluhætti og
teymisvinnu kennara.

Upplýsingar gefur Sölvi í síma 660-6100

Akurskóli er að ljúka sínu þriðja starfsári. Við skólann starfar kraftmikill
hópur starfsmanna sem hefur unnið að mótun skólastarfsins með þátttöku
foreldra.
Umhverfi skólans býður upp á áhugaverða náttúruvísindakennslu og
rannsóknarvinnu því mikil náttúrufegurð með fjölbreyttu dýralífi er í næsta
nágrenni hans. Einnig eru þar forn mannvirki sem eiga sér merka sögu.
Vegna fjölgunar nemenda við skólann næsta skólaár eru eftirfarandi stöður
lausar til umsóknar:

"ÅLSTJËRI

Umsjónarkennsla á yngsta stigi og miðstigi
Tungumálakennsla í ensku og dönsku á unglingastigi
Kennsla í heimilisfræði
Kennsla í hönnun  smíði
Staða sérkennara og þroskaþjálfa

3UMARSTARF
/KKUR HJ¹ &ERSKUM +JÎTVÎRUM
VANTAR HRESSAN OG DUGMIKINN
STARFSMANN Å ÒTKEYRSLU 

Nánari upplýsingar gefur Jónína Ágústsdóttir skólastjóri í síma 420 4550
og 893 4550.

.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR
)NGIBJÎRN S

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga og
viðkomandi stéttarfélags. Umsóknir skulu berast til Akurskóla, Tjarnabraut
5, 260 Reykjanesbæ. Einnig er hægt að sækja um rafrænt á upplýsingavef
Reykjanesbæjar: reykjanesbaer.is.

5PPLÕSINGAR UM FYRIRT¾KIÈ
ER AÈ ÙNNA ¹
HEIMSÅÈU ÖESS

Netfang Akurskóla er akurskoli@akurskoli.is. Veffang skólans er
akurskoli.is.

WWWFERSKARIS

Starfsþróunarstjóri.
Fræðslusvið

reykjanesbaer.is

Alltað80%fjármögnun

Kauptu notaðan bíl
hjá Brimborg í dag

Allurv
skattu
g
a
íd
í dag

ag
íd

GCI GROUP GREY ALMANNATENGSL

Opiðídag
frákl. 9 til18

Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 6, sími 515 7000 | Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 462 2700 | notadir.brimborg.is

ídagBrimborg

afnemurígildi vasksins
aföllum notuðum bílum
til klukkan18

irðisaukarinn burt
Alltað80%
fjármögnun
Brimborg afnemur ígildi virðisaukaskattsins
af öllum notuðum bílum í dag til kl. 18.
Komdu í Brimborg og kauptu þér nýjan
notaðan bíl á frábæru verði.
Komdu í kaffi og kleinur

Smelltu á notadir.brimborg.is og
veldu nýjan notaðan bíl - farðu
síðan á bgs.is og sannreyndu
tilboð dagsins í dag.
Komdu í Brimborg
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ÍRSKI LEIKARINN PIERCE
BROSNAN ER 55 ÁRA.

„Börnin okkar eiga það
skilið að við hugsum betur
um umhverfið. Hver er hinn
valkosturinn? Veröld án
hvala, það er hræðileg tilhugsun.“
Brosnan hefur tekið þátt í
mörgum mótmælum, þar á
meðal til stuðnings Greenpeace. Hann er þó þekktastur fyrir hlutverk sitt sem James
Bond 007.

timamot@frettabladid.is

ÞETTA GERÐIST: 16. MAÍ 1975

MERKISATBURÐIR

Fyrsta konan á topp Everest

1866 Charles Elmer Hires finnur

Á þessum degi árið 1975
komst Junko Tabei fyrst
kvenna á topp Everestfjalls.
Tabei fæddist á Fukushima-svæðinu í Japan
árið 1939 og kynntist fyrst
fjallaklifri á Nasu-fjalli tíu
ára gömul. Þar heillaðist
hún af þessari íþrótt og
ekki varð aftur snúið.
Árið 1972 var Tabei
talin ein af bestu fjallgöngugörpum Japans.
Japanska dagblaðið Yomiuri og sjónvarpsstöðin Nihon ákváðu að senda hóp kvenna til
Nepal árið 1974 til þess að reyna að komast
upp á topp Everest. Fimmtán fjallgöngukonur
voru valdar, þar á meðal Tabei. Eftir stranga
þjálfun var lagt af stað snemma árs 1975. Þær

ferðuðust til Katmandu
þar sem þær fengu níu
innfædda Sherpa í lið
með sér til leiðsagnar.
Farin var sama leið upp
fjallið og Sir Edmund Hillary og Tenzing Norgay
fóru árið 1953. Í byrjun
maí slógu þær upp
búðum í 6.300 metra
hæð þegar snjóflóð skall
á þær og allar konurnar, ásamt leiðsögumönnum, grófust í snjóinn.
Tabei missti meðvitund í um sex mínútur, en
einn leiðsögumannanna náði að grafa hana
upp. Tólf dögum eftir snjóflóðið komst Tabai á
topp fjallsins fyrst kvenna. Árið 1992 varð hún
fyrst kvenna til að ganga á hæstu tindi allra sjö
heimsálfa.

upp rótarbjórinn.
1929 Fyrstu Óskarsverðlaunin

1942

1951

1966

1967
1983

afhent í Hollywood í Kaliforníu.
Ríkisstjórn Ólafs Thors, sú
fyrsta undir forsæti hans,
tekur við völdum. Hún
situr í sjö mánuði.
Fyrsta áætlunarflugið milli
New York og London fer
að stað með ísraelska
flugfélaginu El Al.
Karnabær er opnaður í
Reykjavík. Verslunin hefur
mikil áhrif á tísku ungs
fólks.
Ísraelska þjóðin fær Jerúsalemborg aftur.
Vikublaðið Andrés Önd
kemur út á íslensku í
fyrsta sinn.

AFMÆLI

Útför ástkærrar eiginkonu minnar og
móður okkar,

EMILÍANA
TORRINI TÓNLISTARKONA
31 ÁRS.

RAGNHEIÐUR
ELÍN CLAUSEN,
FYRRVERANDI
SJÓNVARPSÞULA, 40 ÁRA.

PÁLÍNA
JÓNSDÓTTIR
LEIKKONA 40
ÁRA.

TORI
SPELLING
LEIKKONA 35
ÁRA.

Noru S. Kornblueh,
verður gerð frá Fossvogskirkju mánudaginn 19. maí
kl. 15.00. Blóm og kransar vinsamlega afþakkaðir en
þeim sem vilja minnast hennar er bent á www.womenforwomen.org
Fyrir hönd ættingja og vina,
Óskar Ingólfsson
Mikhael Aaron Óskarsson
Aron Ingi Óskarsson

Í AFMÆLISSKAPI Ragnar Þórir Guðgeirsson er formaður ungmenna-

félagsins Fjölnis í Grafarvogi og stendur hér með fána Fjölnismanna
að baki sér.
FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

UNGMENNAFÉLAGIÐ FJÖLNIR: 20 ÁRA
Elsku frænka okkar,

Helga Eggertsdóttir
frá Sauðadalsá,

lést á hjúkrunarheimilinu Skjóli 9. maí. Útförin hefur
farið fram.
Fyrir hönd aðstandenda,
Steingerður Sigurbjörnsdóttir
Ómar H. Kristmundsson
Hrafnhildur Ómarsdóttir
Helga Ómarsdóttir
Jóhannes Ómarsson

Bergljót Sigurbjörnsdóttir
Guðmundur Guðmundsson
Laufey Tinna
Guðmundsdóttir
Inga Katrín
Guðmundsdóttir

Þökkum innilega öllum þeim sem sýndu
okkur samúð og hlýhug við sviplegt andlát og útför móður okkar, tengdamóður,
ömmu og langömmu,

Sigríðar Ingimarsdóttur.
Kærar kveðjur og þakkir til starfsfólks og heimilismanna á Dalbraut 27.
Guðrún Vilhjálmsdóttir
Árni Vilhjálmsson
Guðbjörg Vilhjálmsdóttir
Arinbjörn Vilhjálmsson
Þórhallur Vilhjálmsson
börn og barnabörn.

Pétur Björnsson
Torfi Tulinius
Margrét Þorsteinsdóttir
Glenn Barkan

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð og
hlýhug við andlát og útför ástkærs
eiginmanns míns, föður, tengdaföður,
afa og langafa,

Regins Bergþórs Árnasonar
Tjarnarlundi 16 A, Akureyri.

Guð blessi ykkur öll.
Málfríður H. Jónsdóttir
Regína Þ. Reginsdóttir
Sigurður Vilmundarson
Valgerður J. Reginsdóttir
Guðmundur Jósteinsson
Árni Jón Reginsson
Ágústa Pálsdóttir
barnabörn og langafabörn.

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

Jón Ingvarsson
bóndi, Skipum, Stokkseyrarhreppi,

andaðist á Hjúkrunarheimilinu Kumbaravogi 8. maí.
Útför hans fer fram frá Stokkseyrarkirkju laugardaginn
17. maí kl. 14.00.
Ingigerður Eiríksdóttir
Gísli Vilhjálmur Jónsson
Herdís Hermannsdóttir
Móeiður Jónsdóttir
Ólafur Benediktsson
Ragnheiður Jónsdóttir
Vilhjálmur Vilmundarson
barnabörn og barnabarnabörn.

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

Erla Pálsdóttir
Kjarrheiði 1, Hveragerði,

lést á heimili sínu aðfaranótt 8. maí síðastliðinn.
Útförin hefur farið fram í kyrrþey að ósk hinnar látnu.
Hörður Hjartarsson
Helgi Harðarson
Yuangkam Harðarson
Hjörtur Lárus Harðarson
G. Svava Guðmundsdóttir
Ingibjörg Pála Harðardóttir Þórður Rúnar Þórmundsson
Lilja Hafdís Harðardóttir
Frank Þór Franksson
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir mín, tengdamóðir og amma,

Þórunn Jónsdóttir
Hjúkrunarheimilinu Eir,

sem andaðist sunnudaginn 11. maí, verður jarðsungin
frá kirkju Óháða safnaðarins mánudaginn 19. maí
kl. 11.00. Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir en þeim sem vilja minnast hennar er bent á Félag
aðstandenda Alzheimersjúklinga (FAAS).
Sigríður Sigurðardóttir
Sindri Þór Steingrímsson

Pétur Pétursson
Stefanía Ósk Pétursdóttir

Sveitarómantík
Fjölnismanna
Ungmennafélagið Fjölnir í Grafarvogi stendur á tvítugu í
ár, en opinber afmælisdagur þess var 11. febrúar síðastliðinn.
„Eins og svo oft með félagsskap af þessu tagi voru það
fáeinir frumkvöðlar sem tóku upp á sitt einsdæmi að stofna
íþróttafélag. Byrjað var með knattspyrnuhópa á malarvelli
við Foldaskóla og skömmu síðar farið af stað með frjálsar
íþróttir og handboltadeild, en nú eru starfandi í félaginu tíu
mismunandi deildir,“ segir Ragnar Þórir Guðgeirsson, formaður Fjölnis, um bernskudaga Fjölnis í Grafarvoginum.
„Pálmi Gíslason, þáverandi formaður Ungmennafélags
Íslands, hafði mikinn áhuga á að hér yrði til fyrsta ungmennafélag Reykjavíkur og enn í dag er félagið eina ungmennafélagið með íþróttastarfsemi í höfuðborginni. UMFÍ
styrkti félagið fjárhagslega til að koma því á koppinn og
fjótlega í ferlinu fór hersing manna á fund Óla heitins í Olís
í þeim erindagjörðum að leita eftir styrk til búningakaupa.
Voru menn með ákveðna upphæð í huga en Óla leist svo vel
á verkefnið að hann lét þá hafa tífalda þá upphæð og öll
tuttugu árin hefur Olís stutt við bakið á okkur,“ segir Ragnar brosmildur.
„Í póstnúmeri 112 búa yfir átján þúsund manns, en fram
til þessa höfum við líka þjónustað Grafarholt og Árbæ að
hluta. Félagsmenn eru nokkur þúsund, en virkir iðkendur
rúmlega 2.000. Fjölmennustu deildirnar eru knattspyrna,
fimleikar, handbolti og körfubolti,“ segir Ragnar og bætir
við að frá fyrstu tíð hafi Fjölnir blómstrað og notið velgengni.
„Við áttum blómaskeið í handboltanum og lengi hefur
karfan verið okkar helsta höfuðvígi. Í frjálsum íþróttum
eigum við mikið af afreksfólki og nú í fyrsta sinn erum
við með bæði kvenna- og karlalið í Landsbankadeildinni í
knattspyrnu, sem hlýtur að teljast einstakt í tuttugu ára
sögu. Stemningin er gríðarleg og hverfisbúar stoltir af sínu
fólki,“ segir Ragnar sem þessa dagana undirbýr stóra afmælishátíð fyrir Fjölnismenn á sumardögum.
„Á sjálfan afmælisdaginn heiðruðum við brautryðjendurna og veittum viðtöku bókinni Sögu Fjölnis í tuttugu ár.
Markmið okkar til næstu fimm ára eru að vinna að forvarnarmálum í hverfinu í samvinnu við aðra sem koma að þeim
málum, ásamt því að fjölga iðkendum í aldurshópi 9. og 10.
bekkjar. Forsendur til árangurs þar er að bæta aðstöðuna
og hefur Reykjavíkurborg samþykkt að vinna með okkur í
uppbyggingu viðamikillar aðstöðu til að höndla þann fjölda
betur,“ segir Ragnar bjartsýnn.
„Það einkennir Fjölni að við leyfum okkur að vera
pínulítið sveitó. Hverfið er byggt upp af fjölmörgu landsbyggðarfólki og að stofnun þess komu skátar, sem einnig
er óvenjulegt. Ungmennafélagið Fjölnir er rekið af mikilli ábyrgð, við sníðum stakk eftir vexti og viljum gjarnan halda því þannig. Innihald starfseminnar felst í stórum
dráttum að hjálpa krökkum að taka út líkamlegan, andlegan
og félagslegan þroska; kenna þeim að taka tillit til annarra
og bera virðingu fyrir öðrum, en ekki síst sjálfum sér.“
thordis@frettabladid.is

LAGERSALA
MIKILL AFSLÁTTUR
KOMDU OG GERÐU GÓÐ KAUP.
OPIÐ MÁN-LAU FRÁ KL. 12 -18.
ASKALIND &, KÓPAVOGI.
(gamla Habitat húsið)
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STUÐ MILLI STRÍÐA Dr. Verðvitund
ÖRLYGUR HNEFILL ÖRLYGSSON HLUSTAR ALLTAF Á DOKTORINN SINN

Ég hef lengi verið
aðdáandi Dr. Gunna.
Þegar hann gaf út
plötuna Abbababb
fyrir rúmum áratug
tók ég manninn nánast í guðatölu. Síðan
þá hef ég vaxið úr
grasi og aðrir hlutir
farið að hafa áhrif á
líf mitt. Nú fæ ég
gluggaumslög í póstinum, versla í
matinn og tek bensín á bílinn.
Doktorinn hefur fylgt þessari
þróun minni vel eftir. Eins og ég
veltist um af hlátri yfir Prumpulaginu á sínum tíma þá glotti ég
núna út í annað þegar ég les hinar
frábæru frásagnir doktorsins af
okri á Íslandi. Dr. Gunni hefur

nefnilega einstakt lag á að vekja
fólk til umhugsunar en þó á kómískan hátt. Það gladdi mig því
þegar hann hlaut á dögunum
Íslensku
neytendaverðlaunin,
enda mikil þörf á samfélagsrýni
af þessu tagi og fáir betur að verðlaununum komnir.
Það er ótrúlegt hvað við látum
stundum bjóða okkur. Ég held að
það sé líka miklu auðveldara að
selja okkur vörur á uppsprengdu
verði í samfélagi sem byggist á
plastkortum og þar sem peningar
eru sjaldséðir. Ég nota kort mjög
sjaldan og tek því betur eftir því
hvað ég er að borga. Þegar ég þarf
að telja hvern þúsundkallinn á
eftir öðrum í hendurnar á kaupmanninum brosandi finn ég veru-

lega fyrir því og á annan hátt en
þegar kortinu er rennt á einni sekúndu í gegnum posann. Eftir að ég
henti kortinu held ég líka miklu
betur utan um veskið og verð
stundum bara reiður þegar mér
finnst verðmiðarnir nánast ókurteisir.
Hið súrrealíska verðlag hér á
landi er nefnilega ekki bara skapað af kaupmönnum, heildsölum og
innflytjendum heldur samfélaginu öllu. Það er okkar að vera á
verði og segja nei þegar okkur
misbýður. Ef við borgum bara með
bros á vör er ekki von á öðru en að
verðið hækki. Það er vonandi að
fólk taki doktorinn sér til fyrirmyndar, enda á maður að fara að
ráðum doktorsins.

■ Pondus

Eftir Frode Øverli

Í dag reiknaði ég út
hversu miklu ég hef
tapað á því að tippa!

Pikk!
Ýt!

Ái!

Pikk!

■ Gelgjan
Ég kem
heim
klukkan hálf
ellefu.

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Palli, þessi
skyrta er
rosalega
krumpuð.

Þyrfti ekki að strauja
hana áður en þú ferð?

En flýttu
þér, ég er
upptekinn.

Jæja þá.

■ Handan við hornið

Stöðvum
sjálfsmorð

Eftir Tony Lopes

hjálparsími

Hlustaðu, Snæfinnur...
Slakaðu á og leggðu
hárþurrkuna frá þér.

■ Kjölturakkar

Eftir Patrick McDonnell

Hæ, Mjási, hvað
fékkstu í kvöldmat
Þetta venjulega...

■ Barnalán
Hæ, elskan,
hvernig var
dagurinn -

Hvað er
það?

Eitthvað sem
ég nenni ekki
að borða.

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Átta bleiur, sex uppköst, þrír alklæðnaðir, tvö grátköst og rifin geirvarta.

- hjá þér?

Afsakaðu mig á meðan
ég fer og íhuga dásemdir
móðurhlutverksins ein í
heitu baði.
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Tréverk og listahátíð barna
Kl. 15
Kynlífssérfræðingurinn góðkunni
dr. Ruth áritar bækur sínar í
Listasafni Reykjavíkur í Hafnarhúsinu í dag kl. 15, en hún tekur,
sem kunnugt er, þátt í Tilraunamaraþoninu sem þar fer fram í dag
og á sunnudag. Þeir sem ekki eiga
bækur hennar þurfa ekki að
örvænta; þær verða seldar á
staðnum.

menning@frettabladid.is

Listasafn Reykjanesbæjar tekur nú í fyrsta
unnið að sérstakri Listahátíð barna
sinn þátt í Listahátíð í Reykjavík. Sýnsem haldin verður í Duushúsum
næstu daga í tilefni af Degi barnsins
ingin sem listasafnið teflir fram nefnist
Þríviður og er samsýning þeirra Hannesar
sem haldinn er hátíðlegur 25. maí
Lárussonar, Guðjóns Ketilssonar og Helga
á hverju ári. Hátíðin verður opnuð
Hjaltalíns Eyjólfssonar, en þeir eiga það
formlega í dag kl. 10.30 með því að
sameiginlegt að vinna mikið með skúlptbæjarstjóri opnar listsýningu í Bíósal
úra og innsetningar og að nota trjávið í
Duushúsa þar sem sjá má myndmiklum mæli við gerð verka sinna. Meðlistarverk eftir elstu árganga Heiðarhöndlun listamannanna á þessum ævasels, Holts, Garðasels, Tjarnasels,
gamla efniviði er ansi fjölbreytt, en áherslVesturbergs og Hjallatúns. Verkin á
sýningunni, sem ber heitið Börn, eru
ur þeirra bera þó keim af hugmyndalist og
unnin sérstaklega fyrir þetta tilefni.
félagslega meðvitaðri myndlist síðari ára.
Á sýningunni má einnig lesa um
Á sýningunni er verkum þeirra stillt upp
UNNIÐ
MEÐ
TRÉ
Frá
sýningunni
Þrívíður
í
Listasafni
Reykjavæntingar barnanna til framtíðarinnar.
þannig að þau kallast á og kveikja neista
nesbæjar.
Mánudag, þriðjudag og miðvikudag
hvert af öðru. Um leið er grennslast fyrir
verða svo skipulagðar uppákomur fyrir og eftir hádegi með leik og
um hlutverk trjáviðar í íslenskri myndlist og tengslin við útskurðarsöng í umsjá ofantaldra leikskóla og er öllum heimilt að koma og
list fortíðar. Sýningarstjóri er Aðalsteinn Ingólfsson. Sýningin verður
skemmta sér á meðan húsrúm leyfir. Uppákomurnar verða kl. 10.30
opnuð á sunnudagskvöld kl. 20 og stendur fram til 18. ágúst.
En listahátíðin í Reykjavík er ekki sú eina sem hefst nú um helgina; og 13.30 og fara fram í Gryfjunni í Duushúsum. Myndlistarsýningin í
Bíósal stendur til 26. maí.
Listasafn Reykjanesbæjar hefur í samvinnu við sex leikskóla þar í bæ
- vþ

Þrjár í Gerðarsafni
Samsýningin Tværogein verður
opnuð í Gerðarsafni á morgun.
Það eru Kristín Geirsdóttir málari,

GERÐARSAFN Hýsir sýninguna Tværog-

ein.

Ólöf Einarsdóttir textíllistamaður
og Kristín Garðarsdóttir leirlistamaður sem sýna þar verk sín. Við
fyrstu sýn vinna þær verk sín í
ólíka miðla, en þó er ýmsa snertifleti að finna þegar betur er að
gáð. Fegurð og snerting eru mikilvægur hluti af verkum þeirra
þriggja og í handbragðinu kemur
fram að allar þrjár eru í sterkum
tengslum við gamlar hefðir en
hafa engu síður unnið úr straumum og stefnum í samtímanum,
hver á sinn hátt.
- vþ

HÚSI KOMIÐ FYRIR Halldór Úlfarsson í Tjörninni ásamt Atlantis.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Það er hús í tjörninni!
Eitt er það verk á Listahátíð í Reykjavík
í ár sem líklega á eftir að vekja mikla
athygli og umræðu meðal almennings,
enda staðsetning þess með eindæmum góð.
Hér er átt við verkið Atlantis; lítið hús sem
komið hefur verið fyrir í Reykjavíkurtjörn.
Höfundar þess eru listamennirnir Tea
Mäkipää og Halldór Úlfarsson.
„Það er spennandi að sjá áhrifin sem það hefur á
fólk þegar það rekst á kunnuglegt form, til dæmis
hús, við framandi aðstæður, til dæmis úti í vatni,“
segir Halldór. „Við höfum sýnt þetta verk áður, í
Finnlandi, og þar vakti það furðu áhorfenda, en
einnig ónotatilfinningu. Til að auka á hughrifin
reynum við að staðfæra húsið þannig að það passi
við byggingarlistina á þeim stað sem við sýnum á;
þannig var húsið sem við sýndum í Finnlandi afar
idyllískt og finnskt, en húsið í Reykjavíkurtjörn
gæti verið hús úr Þingholtunum.“
Ónotatilfinningin sem fylgir því að virða
heimilislegt húsið fyrir sér, hálft í kafi, reynist á
rökum reist, enda segir Halldór verkinu ætlað að
minna okkur á eigin dauðleika og þá ábyrgð sem
fylgir ákvarðanatöku okkar. „Þetta er klárlega

FIMMTUDAGUR 15. MAÍ KL. 20
FIÐLUTÓNLEIKAR - LHÍ
GRETA SALÓME STEFÁNSDÓTTIR
FÖSTUDAGUR 16. MAÍ
KL.19 OG KL.21
LAUGARDAGUR 17. MAÍ
KL.19 OG KL.21
HVERS VIRÐI ER ÉG?
NÝR GAMANLEIKUR ÚR SMIÐJU
BJARNA HAUKS ÞÓRSSONAR.
ÖRFÁ SÆTI LAUS!
LAUGARDAGUR 17. MAÍ
KL 8:30-16
MARAÞONTÓNLEIKAR
KÁRSNESKÓRANNA VOR 2008
KAFFIHLAÐBORÐ ALLAN DAGINN
ÞRIÐJUDAGUR 20. MAÍ
KL.17 PÍANÓTÓNLEIKAR – LHÍ
GUNNAR GUÐJÓNSSON
KL.20 FIÐLUTÓNLEIKAR – LHÍ
HULDA JÓNSDÓTTIR

heimsendaverk, hreinlega í stíl Gamla testamentsins. Það má vel vera að ýmsum þyki framkvæmdin sniðug eða flippuð, en inntak verksins er í raun
það að við veljum okkur framtíð og að í augnablikinu er mannkynið á heljarþröm sökum lífsvenja
sinna og neyslu. Ef við höldum áfram á sömu
braut þá er tortíming ein yfirvofandi. Verkið er
þannig líka áminning um dauðleika okkar allra, en
dauðleikinn er einmitt eitt af mínum persónulegu
áhugamálum.“
Tea tekur í svipaðan streng og Halldór, þó að
örlítið meiri vonarglætu megi finna í orðum
hennar. „Atlantis fjallar í hnotskurn um gróðurhúsaáhrifin. Það er fjöldi staða í heiminum þar
sem áhrif okkar á umhverfið eru þegar orðin ljós;
þar hafa hamfarir dunið yfir og fólk er smátt og
smátt að gera sér grein fyrir hversu berskjölduð
við erum í raun og veru gagnvart slíku ofurefli.
Því er tímabært að við förum öll að hugsa okkar
gang.“
Hlýlegt húsið í tjörninni sem vinalegar endur
svamla hringinn í kring um færir okkur því heldur
nöturlegan boðskap. En það verður Reykvíkingum
nýstárleg reynsla að baða sig í sumarsólinni í
miðbæ borgarinnar, með ís í hendi og fá um leið
tækifæri til að íhuga endalok mannkyns.
vigdis@frettabladid.is

Horfin náttúra og heimilið
Tvær sýningar verða opnaðar í
listamannahúsinu
StartArt,
Laugavegi 12b, í dag og eru að
sjálfsögðu hluti af dagskrá Listahátíðar í Reykjavík.
Myndlistarkonan Rúrí, sem
var fulltrúi Íslands á Feneyjatvíæringnum árið 2003, opnar sýningu sem nefnist Sökkvun. Titilverk
sýningarinnar
var
upprunalega unnið fyrir listahátíðina Ars Electronica-2007 í
Linz í Austurríki og er nýjasta
verkið í röð Rúríar, Endangered
Waters. Verkið er lofsöngur til
fallvatns en um leið ámælisdómur yfir þeirri eyðileggingu sem
maðurinn orsakar í nafni framfara. Sökkvun er myndbandsinnsetning á nokkrum skjáum þar
sem viðfangsefnið er Töfrafoss
og hið einstaka vistkerfi umhverfis hann, sem nýlega hvarf undir
hækkandi yfirborð risavaxins
uppistöðulóns, einn fjölmargra
fossa sem orðið hafa fórnarlömb

SÖKKVUN Rúrí harmar virkjanafram-

kvæmdir.

þessarar framrásar tækninnar.
Rúrí kýs að nota íslensku fossana
sem staðbundið sýnidæmi um þá
hættu sem steðjar að náttúrunni
víða um heim.
Á sama tíma verður opnuð í
öðru rými hússins sýning sem
ber heitið Heima, en á henni eiga
verk þær Anna Eyjólfsdóttir,
Ása Ólafsdóttir, Magdalena Margrét Kjartansdóttir, Ragnhildur
Stefánsdóttir, Þórdís Alda Sigurðardóttir og Þuríður Sigurðardóttir.
- vþ
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Króatía í Reykjavík

KAMMERKÓR LANGHOLTSKIRKJU Tekur þátt í stórtónleikum í kirkjunni á sunnudags-

kvöld.

Fjórir kórar
syngja saman
Sannkallaðir stórtónleikar fara
fram á vegum Listafélags Langholtskirkju á sunnudagskvöld kl.
20, en þá munu allir kórar kirkjunnar koma fram og flytja fjölbreytt verk ásamt hljómsveit.
Kór Langholtskirkju flytur
messuna Misa Criolla eftir argentínska tónskáldið Ariel Ramírez.
Verkið var samið árið 1964 og
hefur síðan þá farið sigurför um
heiminn, enda aðgengilegt þar
sem að það fellur einhvers staðar
á milli götutónlistar og sígildrar
tónlistar. Verkið er flutt á spænsku
og er í senn tilfinningaþrungið og
leikandi létt. Við flutning verksins
leggja einsöngvararnir Einar
Clausen og Oddur Arnþór Jónsson
kórnum lið.
Kammerkór
Langholtskirkju
flytur útsetningar King Singers
og Real Group á lögunum Michelle
og Chili con Carne sem slógu
sannarlega í gegn í flutningi kórsins nú fyrr í vetur.

Stúlknakórinn Graduale Nobili
syngur Vókalísu eftir Hildigunni
Rúnarsdóttur og Ég vil lofa eina
þá eftir Báru Grímsdóttur og hinn
margverðlaunaði barnakór Langholtskirkju flytur Salve Regina
eftir Javier Busto og Gloria eftir
Micahel Bojesen.
Tónleikunum lýkur svo á sameiginlegum flutningi allra kóranna
á verkinu How Lovely Is Thy
Dwelling Place eftir Michael
Bojesen frá árinu 2002, en um
frumflutning hérlendis er að ræða.
Tónverkið er fyrir fimm mismunandi tegundir kóra; barnakór,
stúlknakór, kammerkór, blandaðan
kór og rytmískan kór ásamt
strengjakvintett, blásarakvintett
og slagverki. Tónverkið er í fimm
hlutum og tengjast þeir með hljómsveitarköflum. Textar verksins eru
úr Davíðssálmum og úr Songs of
Innocence and of Experience frá
árinu 1794 eftir enska skáldið og
listmálarann William Blake.
- vþ

Í húsakynnum Orkuveitunnar að Bæjarhálsi 1 er
starfrækt sýningarrýmið Gallerí 100°. Eins og
sýningarrýmum sæmir um þessar mundir tekur
Gallerí 100° virkan þátt í Listahátíð í Reykjavík með
sýningunni Welcome - Samtímalist frá Króatíu sem
opnuð verður í dag. Sýningarstjóri er Radmila-Iva
Jankovic.
Á sýningunni gefur að líta fjölbreytt verk, til að
mynda myndbandainnsetningar, ljósmyndir og
gjörninga eftir fimm listamenn, þau Antun Maracic,
Toni Meštrovic, Siniša Labrovic, Tanja Dabo og
Slaven Tolj, sem hafa sum hver verið virk í listalífi
heimalands síns frá áttunda áratug síðustu aldar.
Þau vinna með viðfangsefni sem brenna á
króatísku samfélagi og leitast við að eyða ríkjandi
staðalmyndum af þessu landi, sem á alþjóðavísu er
einkum þekkt sem ferðamannaland.
Hér gefst því höfuðborgarbúum, sem og öðrum
sem leið eiga um borgina, fágætur kostur á að
kynnast króatískum samtíma.
- vþ

FRÁ ÖÐRU SJÓNARHORNI Sýning á króatískri samtímalist

verður opnuð í Gallerí 100° í dag.

Börn með myndavélar
Heldur óvenjuleg ljósmyndasýning
verður opnuð í Borgarleikhúsinu í
dag á vegum Listahátíðar í Reykjavík. Forsaga sýningarinnar, sem
nefnist Fimm, er sú að árið 2006
dreifði Hálfdán Pedersen einnota
ljósmyndavélum til allra fimm ára
barna á leikskólum í öllum bæjarog sveitarfélögum á Íslandi. Markmiðið með framtakinu var að hvetja
leikskólabörnin til að reyna sig við
ljósmyndun og listsköpun almennt.
Börn upplifa augnablikið fordómalaust og reyna ekki að ráða í
dýpri merkingu þess. Þar af leiðandi einkennast ljósmyndir barna
af frjálsleika og tærri sýn, sem
verður svo aftur listrænt heillandi
í augum fullorðinna listunnenda.
Hvert barn fékk afnot af einnota
vél í eina viku, eða þar til filman,
sem innihélt 27 myndir, kláraðist.
Myndirnar sem fengust úr þessu
verkefni eru heimild barnanna um
Ísland samtímans, þau fengu frjáls-

SÝN BARNSINS Ein
af ljósmyndunum á
sýningunni Fimm.

ar hendur við listsköpun sína og
voru laus við afskipti fullorðinna.
Skiljanlega fékkst gríðarlegur
fjöldi mynda úr þessu framtaki og
því var mikið verk að þurfa að
velja úr þær fimmtíu myndir sem

sjá má á sýningunni Fimm. Meðfram sýningunni kemur út bók sem
inniheldur 250 af ljósmyndum
barnanna og ljær verkefninu
menningarlegt, sögulegt og listrænt gildi.
- vþ

Heilbrigður lífsstíll
á stóran þátt í
góðum árangri
Besta leiðin til að halda góðu formi er að temja sér heilbrigðan

Mig langar til að …

lífsstíl með vel samsettu mataræði og daglegri hreyfingu. Með

…standa mig vel á Ólympíuleikunum.

því að borða staðgóðan morgunmat færðu strax næringarefni

Ég hef verið dugleg að slá met að

í kroppinn og brennslan fer í gang. Það dregur úr líkum á því

undanförnu og hlakka mikið til að

að þyngjast og skerpir einbeitinguna. Í Kellogg's Special K

fara á Ólympíuleikana og gera enn

færðu 6 nauðsynleg B-vítamín sem hjálpa þér að nýta orku
úr fæðunni og auk þess C- og D-vítamín, járn og prótín.

betur. Reglulegar máltíðir og nægur
svefn eru lykilatriði fyrir mig til að ná
góðum árangri.

F í t o n / S Í A
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Erla Dögg Haraldsdóttir, nemi og sundkona

specialk.is

Jeea^[ÂjYVchhiZbbc^c\jcVbZÂÄZ^bWZhij
{9Vch[Zhi^kVa^9VcXZ8ZciZgGZn`_Vk`(%#d\(&#bV

9Vc@VgVin

H]VcZHeVg`h

HVWgV?d]chdc

=Z[jg]adi^Â6bZg^XVc
9VcXZBjh^X6lVgYh
d\BIK6lVgYh

9VccnI^YZlZaa

9Vch[Zhi^kVa'%%-

Hg`
_g[n
g^g

H?ÓÁ=:>I>G96CHIÏB6G]_{AVjg^Z6cc<^WhdcYVch][jcY^=dcZn
AVjg^Z6cc]Z[jg[ng^gac\jh`VeVÂhgcV[cYVch]Z^b^cjb7VcYVg`_jcjbd\]Z[jg
b#V#hVb^Â[ng^gEj[[9VYYnBV`^c\I]Z7VcY{BIK!?jYZAVl6a[^Z!BVYdccj!
B^hhn:aa^dii!6a^X^j@Znh!7gVcYnd#[a#Ã{ZgAVjg^Z6ccb^`^a[V\bVccZh`_Vd\ih`g^["
VÂ^hi[g{6ak^c6^aZn9VcXZHX]dda#

AVjg^Z6cc<^WhdcbV
;hijYV\^cc(%#bVd\aVj\VgYV\^cc(&#bV
ÏÄgiiV"d\hÅc^c\Vg]aa^cc^AVj\VgYVa"d\YVcheVgiÅad`^c

96CHA>Á
HdNdjI]^c`Ndj8Vc9VcXZ4
`ZbjghghiV`aZ\V{kZ\jb/

HVWgV?d]chdc{\hi
9VccnI^YZlZaackZbWZg
&%%h`Zbbijcad[VÂ"c{bh`Z^Â^cZgj[ng^g6AA6
Ign\\ÂjÄgh¨i^d\h`g{ÂjÄ^\higVm
HZ^cVhi`dbjhi[¨gg^VÂZck^aYj
H`g{c^c\[Zg[gVb{lll#YVcXZXZciZg#^hC{cVg^jeeaÅh^c\Vg
[{hibZÂÄkVÂhZcYV[ng^ghejgc{^c[d5YVcXZXZciZg#^h!ZÂV
]_{CccjÓh`?chYiijghbV-+&*+*-#
96CH<A:Á>bZÂ/

GÓÐUR OG SVALANDI

40

16. maí 2008 FÖSTUDAGUR

Bloodgroup í kommúnulífi
„Þetta verður mjög spennandi og það verður gaman að prófa að lifa svona kommúnulífi,“ segir Hallur Kristján Jónsson, einn
meðlima hljómsveitarinnar Bloodgroup.
Krakkarnir í Bloodgroup ætla, eins og
margir aðrir íslenskir listamenn, að flytjast
til Berlínar um stundarsakir í sumar. „Við
viljum vera nær stöðunum sem við erum
oftast að spila á og byrja að semja nýtt efni.
Það eru allir búnir að ganga frá sínum
málum og við erum komin með íbúð svo við
bíðum bara eftir dagsetningu. Þetta er mjög
spennandi og það verður gaman að prófa að
lifa svona kommúnulífi,“ útskýrir Hallur
Spurður um plötusamninga erlendis segir
Hallur að margt standi til boða. „Við erum á
eigin vegum núna en höfum fengið ýmis tilboð. Við ákváðum frekar að bíða aðeins
heldur en að stökkva á eitthvað of fljótt.
Það kemur samt ýmislegt í ljós á næstu

ISLANDS

BANG GANG

> Í SPILARANUM
Bang Gang - Ghosts from the Past
No Age - Nouns
Dísa - Dísa
Midnight Juggernauts - Dystopia
Islands - Arm‘s Way

tonlist@frettabladid.is

> Plata vikunnar
BLOODGROUP STENDUR Í STRÖNGU Hljómsveitin

Bloodgroup mun flytja til Berlínar í sumar.

vikum varðandi útgáfu í Frakklandi og allri
Evrópu. Það verður auðveldara að ræða
þetta af fullri alvöru þegar við verðum flutt
og komin nær þessum aðilum. Nú tekur við
tími þar sem við þurfum að hitta fólk og
velja okkur samstarfsaðila,“ segir Hallur.

Portishead - Third

★★★★
„Third var ellefu ár í smíðum,
en hún er biðinnar virði.
Harðari og hrárri Portishead
en Portishead-galdurinn er
enn til staðar.“
TJ

-ag

TÓNNINN GEFINN
Trausti Júlíusson

Ninja að eilífu

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

Ninja Tune-útgáfan var stofnuð fyrir átján árum. Hún var fyrirferðarmikil í lok síðustu aldar þegar Kiddi í Hljómalind hélt merki hennar á
lofti hérlendis og tónlist listamanna á borð við Coldcut, Amon Tobin,
Herbalizer og DJ Food hljómaði í öllum flottustu partíunum. Undanfarin ár hefur farið minna fyrir Ninja Tune og hipsterarnir eru löngu
farnir að hlusta á eitthvað allt annað.
Ninja-útgáfan og hiphop-undirmerki hennar Big
Dada eru samt enn í fullu fjöri eins og heyrist glöggt
á safninu You Don’t Know – Ninja Cuts sem kom út
fyrir skömmu. Þessi þriggja diska 50 laga pakki
hefur að geyma ný og nýleg lög og sýnir að
útgáfan er enn í miklum blóma.
Þarna eru lög með gömlu Ninjahetjunum eins og Coldcut, Cinematic
Orchestra, Mr. Scruff og Hexstatic, en
þarna eru líka breskar hiphop-stjörnur
(Roots Manuva, Ty, Wiley...), jaðarrapparar
(Mike Ladd, Clouddead, RJD2, MF
Doom, Blockhead..), ofursnúðar
(Kid Koala, DJ Shadow...) og
annálaðir snillingar eins og Diplo,
Spank Rock, TTC, Fink, The Bug og
Switch.
Og svo er töluverð nýliðun. Á meðal
athyglisverðra ungliða má nefna Kanadamennina Ghislain Poirier og Cadence Weapon og
ensku ný-soul sveitina The Heavy. You Don’t Know er
fimmta Ninja Cuts-safnið og er ótrúlega þéttur og fjölbreyttur
pakki sem óhætt er að mæla með. Í honum er margt sem kemur á
óvart.
Af Ninja-forsprökkunum, Jonathan More og Matt Black í Coldcut, er
annars það að frétta að þeir eru að vinna nýja plötu. Upptökum á henni
stýrir Switch sem er líklega þekktastur fyrir vinnu sína við plötuna
Kala með M.I.A. Útgáfa er áætluð fyrir árslok.

ÞEIR ERU MÆTTIR AFTUR Í
SPRENGHLÆGILEGRI GAMANMYND!

LEIKKONAN SEM VARÐ SÖNGKONA Leikkonan Scarlett Johansson hefur gefið út sína fyrstu plötu. Hún inniheldur endurgerðir af

lögum Tom Waits og eitt frumsamið lag. Scarlett hefur fengið góða dóma fyrir plötuna og þykir eiga framtíð fyrir sér í tónlistarbransanum.

Tom Waits að hætti Scarlett
Scarlett Johansson er ekki við eina fjölina
felld. Ekki aðeins er hún með með bestu
leikkonum samtímans og ein kynþokkafyllsta kona veraldar heldur er hún einnig
bærilegur tónlistarmaður. Það sannar
hún á plötunni Anywhere I Lay My
Head eins og Steinþór Helgi Arnsteinsson komst að.
Platan er eingöngu sett saman úr lögum
eftir meistara Tom Waits, fyrir utan eitt lag,
Song for Jo, sem Scarlett samdi sjálf
ásamt Dave Sitek, meðlimi úr TV on the
Radio, en hann stjórnaði upptökum á
plötunni. Sitek er svo sannarlega
ekki eini góði gesturinn sem kemur
þarna við sögu. Gítarleikari Yeah
Yeah Yeahs, Nick Zinner, setur
sinn svip á hljóminn, ásamt meðlimum úr Celebration og Stars
Like Fleas að ógleymdri rúsínunni
í pylsuendanum, sjálfum David
Bowie, sem syngur með Scarlett í
tveimur lögum.

Draumastúlka indí-samfélagsins
Fjallað hefur verið um það í hinum
ýmsu tónlistarmiðlum í rúmt ár að
Scarlett væri að gera sína fyrstu plötu.
Það sem vakti hins vegar helst athygli
var að slúðurpressan og Hollywood
höfðu töluvert minni áhuga á útgáfunni en indí-miðlar á borð við
Stereogum og Pitchfork.
Platan lak fyrir nokkru á netið og
verður að segjast alveg eins og er að
hún hljómar þrusuvel. Indí-krakkarnir
eru margir hverjir yfir sig hrifnir og þá
sérstaklega strákarnir. Platan hefur því
fest Scarlett enn betur í sessi sem uppáhald í indí-samfélaginu.

SENDU SMS JA HKV
Á NÚMERIÐ 1900
Vinningar eru Bíómi
ðar fyrir tvo, DVD
myndir og margt fle
ira!

FRUMSÝND 14. MAÍ

SÁTTUR Tom Waits gaf Scarlett leyfi til að syngja

lög sín og var að sögn sáttur við útkomuna.

Hljómar líkt og Marilyn Monroe
Platan var tekin upp á nokkrum vikum í Dock-upptökuverinu í Louisiana og heillaðist eigandi hljóðversins sérstaklega af upptökunum. „Þetta var frábært verkefni. Mjög avant-garde. Hún [Scarlett]
hljómar líkt og Marilyn Monroe.“
Sitek sagði nýlega á blaðamannafundi að
stemningunni sem hann reyndi að fanga á plötunni mætti helst líkja við kvefmeðal eða
Skellibjöllu, litlu álfkonuna í ævintýrinu um
Pétur Pan. Andrúmsloftið á plötunni ber
handbragði Siteks augljóst vitni og er
þrungið trega og mikilli dýpt og á stundum er
það allt að því ævintýralegt.
Waits veitti blessun sína
Sitek og Scarlett segja að þau hafi fengið
leyfi frá Waits sjálfum fyrir endurgerðunum. Scarlett vildi meira að segja meina að
Waits hefði barasta verið nokkuð hrifinn.
Sjálfur hafði hann sagt í viðtali fyrir
nokkru að hann væri forvitinn að heyra
útkomuna. En ekki hvað?
Scarlett heldur sig mest við seinni
hluta ferils Waits á plötunni og til
dæmis er eingöngu eitt lag frá Asylumárunum (1972-1980), I Wish I Was in
New Orleans af Small Changes. Þó
svo að lögin á Anywhere I Lay My
Head beri oft með sér yfirbragð
Waits hefur Scarlett náð að skapa
sér nokkuð persónulegan stíl.
Upphafið að einhverju glæsilegra?
Tónlistarferill Scarlett hefur legið í
loftinu í nokkurn tíma. Hún söng til
dæmis með The Jesus and Mary Chain
á endurkomu sveitarinnar á Coachellahátíðinni í fyrra. Hún hafði einnig
gert eigin útsetningu á Summertime
eftir Gershwin á einni góðgerðarplötu.
Þegar vinnan við nýju plötuna hófst
hafði Scarlett reyndar áætlað að gera
plötu með slíkum djassstandördum eingöngu. Sem betur fer hætti hún við og nú
er vonandi að Scarlett haldi áfram að
þróa tónlistarferil sinn. Song for Jo, eina
frumsamda lagið á plötunni hennar, gefur
tilefni til að ætla að Scarlett geti gert flotta
hluti.
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Svart tjald í Höllinni Í viðræðum við Metallica
Aðeins um eitt hundrað miðar voru
eftir í gærmorgun á tónleika Páls
Rósinkrans, Jet Black Joe og
Gospelkórs Reykjavíkur í Laugardalshöll í kvöld. Eingöngu eru seldir 1.700 miðar í sæti á gólfi hallarinnar, en engir miðar eru seldir í
stúkuna. Þess í stað verður svart
tjald dregið fyrir stúkuna. „Við
ákváðum að prófa þetta en þetta
hefur aldrei verið gert áður,“ segir
Björgvin Rúnarsson hjá 2B Company sem skipuleggur tónleikana.
„Undirbúningurinn hefur gengið
mjög vel. Þau eru búin að æfa í
þrjár vikur, Gospelkórinn og Jet
Black Joe, og þetta hljómar rosalega vel,“ segir Björgvin. „Ég hef
sjaldan heyrt í þeim eins góðum og
ég get lofað góðri stemningu.“
Gestir í kvöld verða Sigríður

JET BLACK JOE Búast má við góðri

stemningu á tónleikum Jet Black Joe í
Laugardalshöll í kvöld.

Guðnadóttir, sem sló í gegn er hún
söng lagið Freedom með Jet Black
Joe, Hreimur Heimisson og Guðmundur Jónsson úr Sálinni sem
mun flytja með Páli Rósinkrans
Eurovision-lagið Gef mér von. - fb

Tónleikafyrirtækið RR, sem flutti
inn rokksveitina Metallica fyrir
fjórum árum, býst ekki við að hún
spili hér á landi á tónleikaferð
sinni um Evrópu í sumar.
„Við vorum í viðræðum í vor. Þá
pössuðu dagsetningar ekki inn í
túrinn. Þeir eru búnir að segja að
þeir ætli að koma aftur og við
vitum af þeim og þeir vita af
okkur,“ segir Halldór Kvaran hjá
RR. „Það kemur að því að þeir
komi aftur en það er alla vega
ekkert í pípunum núna.“
Átján þúsund manns troðfylltu
Egilshöllina 4. júlí 2004 þegar
Metallica spilaði hérlendis í fyrsta
sinn og mætti því ætla að áhugi
fyrir öðrum tónleikum væri
gríðarlegur. Sveitin gefur út nýja
plötu í september og ætlar sér að

fylgja henni eftir eins vel og
kostur er. Síðasta plata hennar, St.
Anger, kom út skömmu fyrir tónleikana í Egillshöll.
Tónleikaferð Metallica um Evrópu hefst í Póllandi 28. maí og
lýkur á Englandi 24. ágúst þar
sem sveitin spilar á Readinghátíðinni. Í millitíðinni stígur hún
meðal annars á svið í Bergen í
Noregi 16. júlí og í Dublin á Írlandi
20. ágúst.
Orðrómur hefur verið uppi um
að RR hafi einnig reynt að fá rokksveitirnar Kiss og AC/DC hingað
til lands en Halldór vill ekki staðfesta það. „Við erum með allar
línur úti og það er búið að skrifa
öllum böndum í bænum. Við vitum
af þessum köllum og þeir vita af
okkur.“
- fb

SPILAR Í KAPELLU Valgeir Sigurðsson er

staddur í London og heldur þar tónleika
í kvöld.

Valgeir lagstur í víking
Valgeir Sigurðsson er lagstur í
víking með plötuna sem hann gaf
út í fyrra, Ekvílibríum, og kynnir
hana á tónleikum í St. Barnabaskapellunni í London í kvöld.
Tónleikar Valgeirs eru hluti af
„Reykjavík Nights“, eina
klúbbakvöldinu í London þar sem
íslensk tónlist er í hávegum höfð.
Þeir sem hafa nú þegar spilað á
kvöldunum eru meðal annars
Bloodgroup, Sometime og Hafdís
Huld. Tónleikarnir í London eru
hluti af Evróputúr Valgeirs sem
stendur út maímánuð. Auk
Valgeirs kemur Bandaríkjamaðurinn Sam Amidon fram, en
Valgeir tók upp plötu hans, „All Is
Well“, í Gróðurhúsinu sínu í
Breiðholti.

OASIS Ensku rokkararnir í Oasis hafa
enn á ný skipt um trommara.

Oasis ræður
trommara
Chris Sharrock, sem hefur
trommað fyrir Robbie Williams,
tekur við af Zack Starkey sem
næsti trommari Oasis. Aðeins
nokkrir dagar eru liðnir síðan
Starkey, sonur Bítilsins Ringo
Starr, hætti í Oasis eftir rifrildi
við gítarleikarann Noel Gallagher. Starkey gekk til liðs við
Oasis árið 2004 og varð þá þriðji
trommarinn í sögu sveitarinnar.
Talið er að Sharrock hafi verið
orðinn leiður á aðgerðaleysinu í
herbúðum Robbie Williams og því
tekið boðinu um að ganga í Oasis
fegins hendi. Robbie er væntanlega ekki ánægður með vistaskiptin því hann hefur lengi átt í
deilum við Oasis.

FYRSTA SÓLÓPLATA
DÍSU ER KOMIN ÚT
FRÁBÆR PLATA EFTIR EFNILEGUSTU
SÖNGKONU OG LAGAHÖFUND
ÍSLANDS. INNIHELDUR MEÐAL
ANNARS LÖGIN TEMPTATION

OG ANNIVERSARY

WWW.COD.IS

METALLICA Rokksveitin Metallica gerði

allt vitlaust í Laugardalshöll fyrir fjórum
árum.
FRÉTTABLAÐIÐ/HARI
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CANNES 2008 HANNA BJÖRK VALSDÓTTIR FYLGIST MEÐ BESTU KVIKMYNDAHÁTÍÐ Í HEIMI

> MIU MIU PARADÍS

Barnalán og heilsufar Angelinu Jolie

Tískumerkið Miu Miu hefur rift
samningi sínum við leikkonuna Kirsten Dunst, sem hefur
verið andlit merkisins upp á
síðkastið. Hvort það er tengt
nýafstaðinni áfengismeðferð
hennar er ekki vitað, en í
hennar stað kemur engin
önnur en franska söngdísin Vanessa Paradis, betri helmingur Johnnys Depp.

Þá er 61. kvikmyndahátíðin í Cannes hafin og
komin á fulla ferð. Ég mætti á hátíðarsvæðið þegar líða var tekið á kvöldið. Meðfram
ströndinni á La Croisette voru partí á hverjum
stað og tónlist ómaði um allar götur. Sum
partíin minntu meira á tívólí eða Disney
World með brjálaðri teknótónlist en annars
staðar voru dannaðri kokkteilboð undir berum
himni. Rauði dregillinn var á sínum stað við
hátíðarhöllina. Og skúturnar og snekkjurnar
sjáanlegar frá ströndinni í allri sinni ljósadýrð
og ómurinn frá partíunum á þeim náðu í land.
Eins og alltaf er Cannes með stemningu
sem finnst hvergi annars staðar á jarðkringlunni, enda er hún furðulegt sambland af
alvöru kvikmyndagerð, söluráðstefnu og
Hollywood.

folk@frettabladid.is

Fékk taugaáfall
þurfti að hætta að
Í viðtali við tímadrekka eins og ég
ritið Rock Tribune
gerði. Ég gerði
segist
Krummi,
þetta upp á eigin
söngvari Mínuss,
spýtur og þurfti
hafa fengið hálfekki á meðferð að
gert
taugaáfall
halda,
heldur
eftir
að
hafa
frekar að hafa
stundað rokklífeitthvað
fyrir
ernið stíft með
stafni.“
hljómsveit sinni
Nýjasta
plata
fyrir
nokkrum
Mínuss, The Great
árum.
Northern Whale„Þegar
við
kill, fær góða
komum heim af
dóma í breska
tónleikaferðum
tímaritinu Rock
héldum við áfram
Sound, eða átta af
að drekka stíft og
tíu
mögulegum.
nota eiturlyf. Við
„Mínus eru langt
gerðum það vegna
frá því að vera
þess að við vorum KRUMMI Krummi og félagar í
hávaðaseggir. Það
ungir og vildum Mínus eru að fylgja eftir plötunni
er ekki auðvelt að
skemmta okkur,“ The Great Northern Whalekill.
semja svona djúpa
segir hann. „Það
en aðgengilega tónlist en Mínus
var mjög erfitt að koma heim og
tekst ætlunarverk sitt,“ sagði í
einkalíf okkar var í lamasessi.
dómnum.
Ég fékk hálfgert taugaáfall og

Níu milljónir í bætur

Vinningar verða afhendir hjá BT Smáralind.
d. Kópa
Kópavogi.
pavo Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 149 kr/skeytið.

Leikaranum Hugh Grant og
hjónunum Elizabeth Hurley og
Arun Nayar hafa verið dæmdar
tæpar níu milljónir króna í
skaðabætur vegna papparazziljósmynda sem voru teknar af
þeim í sumarfríi á Maldíveyjum.
Þar ætluðu þau að njóta lífsins
fjarri ágangi fjölmiðla en varð
ekki að ósk sinni.

„Það olli þeim miklu uppnámi
þegar ráðist var á þennan hátt
inn í einkalíf þeirra,“ sagði lögfræðingur þeirra. Myndirnar
birtust í dagblöðunum News of
the World og The Mail á síðasta
ári. Útgefendur blaðanna hafa
beðist afsökunar á myndbirtingunni og þeim óþægindum sem
þær ollu.

HRESS Dustin Hoffman, Angelina Jolie og Jack

Black í Cannes í gær.

Svavar í skaðabótamál
Svavar Lúthersson opnar
umdeilda torrent-síðu sína
aftur í kvöld. Hann ætlar
að höfða skaðabótamál á
hendur þeim sem létu loka
síðunni. Smáís reynir að fá
lögbann á síðuna að nýju.
„Við opnum síðuna á miðnætti í
kvöld. Einhverjar breytingar
verða en notendur ættu ekki að
eiga í neinum erfiðleikum með
þær,“ segir Svavar Lúthersson,
framkvæmdastjóri Istorrent.is.
Hann
hyggst
opna
þessa
umdeildu síðu upp á nýtt eftir að
Hæstiréttur vísaði frá máli
SMÁÍS, SÍK, FHF og STEF á
grundvelli þess að málsóknarumboðið væri ekki gilt. Lögbannið sem sett var á síðuna
fyrir hálfu ári var þar með einnig
fellt úr gildi.
Spurður hvort í boði verði
íslenskt efni til niðurhals segir
Svavar að það verði ekki bannað
að setja slíkt efni inn nema rétthafar óski eftir því að það verði
fjarlægt. „Þetta verður bara í
samræmi við þá stefnu sem við

NÝTT MÁL Snæbjörn Steingrímsson hjá

SMÁÍS segir að höfðað verði nýtt mál á
hendur Istorrent ehf.

21.
SÝND
FRUM

SKAÐABÆTUR Svavar Lúthersson ætlar að fara í skaðabótamál eftir að úrskurður
Hæstaréttar féll honum í vil.

höfum haft,“ útskýrir Svavar.
Málareksturinn hefur verið
Svavari dýr og honum reiknast
til að kostnaðurinn sé kominn
vel á fjórðu milljón. Hann hyggst
höfða skaðabótamál á hendur
SMÁÍS, SÍK, FHF OG STEF og
ná þannig inn fyrir kostnaðinum. Svavar bjóst ekki við að andstæðingar sínir yrðu reiðubúnir
til að semja um greiðslu utan
dómskerfisins. „Annars hafa
notendur Istorrent stutt mig
með litlum fjárframlögum en
þau hafa bara verið dropi í hafið.
Ég þarf að endurreisa orðspor
Istorrent sem hefur borið mikinn skaða af þessum málaferlum.“
Snæbjörn
Steingrímsson,
framkvæmdastjóri SMÁÍS, sagði
í samtali við Fréttablaðið í gær
að ætlunin væri að leggja inn
nýja lögbannskröfu í gær og að
hún yrði vonandi tekin til með-

ferðar í dag. Hann segir engan
möguleika á því að semja við
Svavar og taldi reyndar réttast
að Svavar ætti að ganga til samningaviðræðna við þá. „Við
munum halda áfram þar til að
það fellur dómur. Frávísun
Hæstaréttar þýðir bara það eitt
að Svavar þarf að ganga í gegnum þetta allt aftur og það leiðir
af sér aukinn kostnað fyrir alla,
líka hann,“ segir Snæbjörn og
upplýsir þar með að samtökin
muni höfða nýtt mál á hendur
Istorrent ehf. „Núna notum við
bara ekki málsóknarumboðið
sem felldi málið. Úrskurður
Hæstaréttar kom okkur reyndar
í opna skjöldu og ég verð að
segja að það kom mér á óvart að
Hæstiréttur skyldi ekki vilja
taka efnislega á málinu því við
þurfum að fá botn í þetta,“ segir
Snæbjörn.

Rússar og Grikkir í stríð?
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Cannes er ein af fáum kvikmyndahátíðum sem stóru Hollywood-stúdíóin flykkjast
á og það er enn þá þannig að myndir utan
keppni stela senunni á rauða dreglinum og
á blaðamannafundunum. Þannig var mesti

æsingurinn í kringum Jack Black og Angelinu
Jolie fyrsta daginn og þau þurftu að sitja undir
bjánalegum spurningum frá blaðamönnum
um barnalán og heilsufar. Kung Fu Panda
er eitt af stóru númerunum sem koma út á
árinu og mun líklega verða vel sótt. Kung Fu
Panda er teiknimynd og Jack Black talar fyrir
pönduna. Angelina Jolie, Lucy Liu og Dustin
Hoffman ljá einnig raddir sínar.
Það skemmtilegasta við Cannes er samt
sem áður að uppgötva nýjar myndir, nýjar
stjörnur og nýja leikstjóra. Fyrsta myndin
sem ég sá á hátíðinni, Leonera, gerði einmitt
það. Mögnuð mynd frá Argentínu eftir ungan
leikstjóra, Pablo Trapero. Ef þetta er það sem
koma skal í keppninni þá verður hart barist
um Gullpálmann.

HVER UR!
VINN

9.

FULLT AF AUKAVINNINGUM:

Æfingar í Beogradska-höllinni
halda áfram af fullum þunga,
enda stutt í stórátökin. Belgíska
söngkonan í Ishtar lenti í því að
kjóllinn hennar rann til á æfingu
svo brjóstahaldararnir gægðust
út. Undrunarandvörp áhorfenda á æfingunni höfðu engin
áhrif og söngkonan kláraði
rennslið án þess að fatta neitt.
Nokkur spenna er á milli
Rússa og Grikkja því bæði
atriðin eru full tilkomumikil til
að sviðsmenn getið rótað sviðsmyndinni inn og út í auglýsingahléinu. Aðeins einar dyr
eru á sviðinu til að koma sviðsmunum út, en ekki tvær eða
þrjár eins og á fyrri keppnum.
Grikkir eru með risastóra bók á
sviðinu sem breytist í hjarta
með hjólum sem keyrir um

sviðið. Rússarnir eru hins vegar
með risavaxinn stiga í farteskinu. Ekki sér fyrir endann á
rifrildinu en hvorugt liðið hefur
þó hótað að draga sig úr keppni
ennþá.
Slóvenar bjóða upp á svaka
sjóv með Rebeku Dremelj sem
byrjar lagið sitt inni í búri gerðu
úr neonljósum. Búrið vakta
tveir leðurklæddir gaurar með
hjálma á höfðinu. Rebeka sleppur naumlega úr búrinu og áður
en lagið er á enda er hún farin
að draga verðina um sviðið í
leðurólum sem eru festar við
hálsana á þeim. Kínkí stöff!

KINKÍ STÖFF FRÁ SLÓVENUM Rebeka

Dremelj byrjar sitt lag inn í búri.

GTA IV • VIKING BATTLE FOR ASGARD • DARK SECTOR
EURO 2008 • INCREDIBLE HULK • KIPPUR AF EGILS ORKU
BÍÓMIÐAR Á KICKIN’ IT OLD SKOOL • PS3 AUKAHLUTIR
DVD MYNDIR OG FULLT AF ÖÐRUM TÖLVULEIKJUM

SEX DAGAR TIL STEFNU

freyrgigja@frettabladid.is

Sími: 553 2075
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HAROLD & KUMAR 2
WHAT HAPPENS IN VEGAS
FORGETTING SARAH MARSHALL
SPIDERWICK CHRONICLES
HORTON - ÍSLENSKT TAL

Abagil BRESLIN Jodie FOSTER Gerard BUTLER
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MAID OF HONOR
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kl. 8

IRON MAN
RUINS
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12
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12

kl. 10

16

NEVER BACK DOWN

kl. 8:10 - 10:30

14

IRON MAN
OVER HER DEAD BODY

NIM´S ISLAND

kl. 4 - 6 - 8

L

STREET KINGS

U2 3D
THE HUNTING PARTY
3-D DIGITAL
IRON MAN

kl. 4/3D -6/3D
kl. 8:10 - 10:30

L

kl. 10
kl. 5:50

12

SHINE A LIGHT

L

7

12

L

UNDRAHUNDURINN M/- ÍSL TAL kl. 4
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NÝTT Í BÍÓ!
FÓR BEINT Á TOPPINN Í
BANDARÍKJUNUM!

HAROLD OG KUMAR
ERU MÆTTIR AFTUR!

ÖSKUR BERA ENGAN
ÁRANGUR!

Pönkhljómsveitin Volæði hefur til
sölu á myspace-síðu sinni stuttermaboli þar sem hart er deilt á
íslenskt þjóðfélag. Geir H. Haarde
forsætisráðherra fær á baukinn í
bol með áletruninni „Ekki meir
Geir“ auk þess sem snúið er út úr
nöfnum olíufélaganna á skondinn
hátt. Prestastéttin og Guðmundur í
Byrginu fá einnig sinn skerf af
ádeilunni. Á prestabolnum stendur
áletrunin „Kysstu mig“ en á bolnum með Guðmundi stendur skýrum stöfum „Treystu mér“.
„Volæði er ópólitísk og óháð
pönkhljómsveit sem mótmælir
yfirgangi, valdníðslu og almennri
spillingu í þjóðfélaginu,“ segir forsprakki Volæðis, Friðbert Fennel.
„Volæði er fylgjandi því að rödd
almennings heyrist og með bolunum viljum við gefa fólki tækifæri

til að tjá óánægju sína. Það er
löngu orðið tímabært að íslenskur
almenningur standi upp og tjái
óánægju sína, sérstaklega á tímum
þar sem ráða- og bankamenn, olíufurstar og önnur valdaöfl í þjóðfélaginu hafa skoðanir og vilja
almennings að engu,“ segir hann
og bætir við: „Íslenskt þjóðfélag
snýst um græðgi og almenna efnishyggju og að nokkrir vinir og
kunningjar noti sparifé og fjármuni íslensks almennings til að
leika sér með í útlöndum finnst
okkur hreint ekki í lagi.“
Þeim sem vilja kynna sér Volæði
betur og jafnvel festa kaup á stuttermabolum, sem verða tilbúnir
eftir helgi, er bent á síðuna www.
myspace.com/volaedi.
Friðbert
segir að fleiri tegundir af bolum
séu væntanlegir „Það verður farið

EKKI MEIR GEIR Forsætisráðherra fær á

baukinn í nýjum bol sem pönkhljómsveitin Volæði hefur hannað.

út í Ingibjörgu Sólrúnu og einhverja pólitíkusa. Þeir sem eru að
gera eitthvað af sér enda á bol og
sá sem reynir að rífa niður Volæði
endar á bol.“
- fb
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L

KRINGLUNNI

„Ekki meir Geir“ nýjasta tíska

Tökur á kvikmynd Baltasars Kormáks, Run
for Her Life, hefjast 15. júní. Leikstjórinn
er með skrifstofu á verndarsvæði indíána
og getur ekki beðið eftir að byrja.

L

kl. 10:10
kl. 10:10
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Balti með fjölþjóðlegan her

Mynd sem engin O.C.og / eða Mixed Martial
Arts aðdáandi ætti að láta fram hjá sér fara.

Frábær barna/fjölskyldumynd

NEVER BACK DOWN
NIM´S ISLAND
3-D DIGITAL
U2 3D

++++

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

T.V. - kvikmyndir.is
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Leikstjórinn verður með fjölþjóðlegan her leikara
innan sinna vébanda. Eins og greint hefur verið frá í
Fréttablaðinu munu bandaríski leikarinn Dermot Mulroney og þýska leikkonan Diane Kruger verða í aðalhlutverkum og nú hafa bæst í hópinn franski leikarinn
Vincent Perez og spænska sjarmatröllið Jordi Mallá.
Perez er ein allra skærasta stjarnan í frönskum kvikmyndaheimi og hefur meðal annars hlotið fjórar
Cesar-tilnefningar og tvær tilnefningar til Gullpálmans í Cannes. Mallá er ákaflega vinsæll í heimalandi
sínu og hefur líkt og Perez hlotið fjöldann allan af tilnefningum og viðurkenningum.
Baltasar hefur undanfarnar vikur dvalist í Santa Fe,
höfuðborg Nýju-Mexíkó og kvikmyndafyrirtækið er
með skrifstofur á verndarsvæði indíána. Amerísku
frumbyggjarnir hafa söðlað undir sig spilavítamenningu Ameríku en Baltasar segir lítinn tíma hafa
gefist til að grípa í spil. Allt hafi verið á fullu.
„Mér líst bara mjög vel á þetta, ég verð með sjötíu manna tökulið og er núna að ráða áhættuleikara,“ segir Baltasar en eiginkona hans
Lilja Pálmadóttir er með honum úti í Bandaríkjunum núna. „Ég reikna svo með því að
börnin komi þegar skólinn er búinn
heima,“ bætir leikstjórinn við.
Baltasar er búinn að endurskrifa handritið og hefur fengið góð viðbrögð við
þeim breytingum sem hann hefur gert. Í
næstu viku hefjast æfingar með leikurunum en fyrirkomulagið er eilítið öðruvísi en
hér heima. „Ég fer annað hvort til Los Angeles

MINN

E AP OL

SAMAN Í SANTA FE Baltasar Kormákur og
Lilja Pálmadóttir eru saman í Santa Fe en
leikstjórinn undirbýr nú af kappi kvikmynd
sína, Run for Her Life.

eða þau koma hingað. Þetta er aðeins
þyngra í vöfum hérna úti en heima; maður
kallar ekki bara þetta fólk inn á skrifstofu til sín með dagsfyrirvara,“ segir
Baltasar.
- fgg
ALÞJÓÐLEGUR LEIKHÓPUR Leikarar frá fjórum

löndum skipa aðalhlutverkin í kvikmynd Baltasars Kormáks. Spænski leikarinn Jordi Mallá
hefur bæst í hóp með þeim Diane Kruger
(Þýskaland), Dermot Mulroney (Bandaríkin)
og Vincent Perez (Frakkland).

I S – S T. PA

UL
HE L SINKI
S TO K K H Ó L M U R

O S LÓ
G AUTABOR
G
BE RG E N
K AU P M A N N A H
Ö

AKUREYRI
TO R

OR

L AN

O NT

DO

O

REYKJAVÍK

ON RK
ST
O
BO E W Y
N

AS

AM

FN
BE RL
ÍN
NKF
URT
ER
MÜ
DA
NC
M
HE
FR A

ST

GO MA
W NC
LO
HE
ND
ST
O
ER
N
PA
R

MÍ

LA

NÓ

Í
S

HA

AX
LI F

GL

B
AR
CE
DR

NA

MA

LO
ID

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

SÍMI 564 0000

PROM NIGHT
kl. 6 - 8 - 10
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. 8 - 10.15
SUPERHERO MOVIE
kl. 4 - 6
5%
BUBBI BYGGIR Í VILLTA VESTRINU kl. 4
HORTON
kl. 4 ÍSLENSKT TAL

SÍMI 530 1919

PROM NIGHT
WHAT HAPPENS IN VEGAS
STREET KINGS
21
BRÚÐGUMINN

kl. 6 - 8.30 - 10.30
kl. 5.45 - 8 - 10.15
kl. 5.30 - 8 - 10.30
kl. 8 - 10.30
kl. 6 ÍSLENSKUR TEXTI

SÍMI 551 9000

ÐSVERÐ
TILBO
GILDIR Á ALLAR SÝNINGAR
MERKTAR MEÐ RAUÐU

14 HAROLD & KUMAR ESCAPE FROM GB kl.5.45 - 8 - 10.15
REDACTED
kl.6 - 8 - 10
MADE OF HONOUR
kl.5.50 - 8 - 10.10
12 TROPA DE ELITE
kl. 8
THE RUINS
kl. 10.20
BRÚÐGUMINN
kl. 6 ENSKUR TEXTI
7

12
16
16
16
7

Auglýsingasími

5%

SÍMI 462 3500

14 HAROLD & KUMAR ESCAPE FROM GB kl. 6 - 8 - 10
WHAT HAPPENS IN VEGAS
kl. 8 - 10
16 MADE OF HONOUR
kl. 6
12
7

12

5%

5%
50 KR. AFSLÁTTUR EF ÞÚ
KAUPIR BÍÓMIÐANN Á

Toronto er heimsborg. Þannig
að þú skalt pakka eins og þú
sért að fara til New York.

FÆRÐ 5% ENDURGREITT EF ÞÚ BORGAR
BÍÓMIÐANN MEÐ KREDITKORTI

– Mest lesið

Safnaðu
Vildarpunktum

Áætlunarflug Icelandair til Toronto í
Kanada er nú hafið og verður flogið
þangað 5 sinnum í viku í sumar. Þar
með bætist enn ein heimsborgin í
hóp áfangastaða Icelandair.
Viðskiptavinir Icelandair geta því
valið um 24 áfangastaði austan hafs
og vestan.

Punktarnir upp í

Ferðaávísun gildir

N
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VONA AÐ TOM PETTY VILJI SEMJA TÓNLIST VIÐ MACBETH Stefán Hallur Stefáns-

son er einn af leikurum sýningarinnar
sem verið er að setja upp á Smíðaverkstæði Þjóðleikhússins.

Vilja að Petty
semji tónlist í
Þjóðleikhúsið
„Ég get hvorki játað né neitað
þessum sögusögnum, en það er
einbeittur vilji innan hópsins að
reyna að fá hann til samstarfs,“
segir Stefán Hallur Stefánsson
leikari, en hópurinn, sem er í
óðaönn að setja upp sýninguna
Macbeth á Smíðaverkstæði
Þjóðleikhússins, hyggst reyna að
fá Tom Petty til að semja
tónlistina við verkið.
Spurður hvernig hugmyndin að
samstarfi við Tom Petty hafi
komið til segir Stefán Hallur það
hafa verið góðlátlegt grín í
upphafi, en viljinn sé vissulega
fyrir hendi. „Við sem erum að
leika í sýningunni erum flest
meðlimir í leikfélaginu Vér
morðingjar og á samningi hjá
Þjóðleikhúsinu, svo þeir gáfu
okkur frjálsar hendur með verkið
og við ætlum að gera það sem
allra flottast. Það má segja að
þetta sé tilraunaeldhús Þjóðleikhússins. Einn af leikurunum í
hópnum þekkir dætur Toms svo
það er aldrei að vita nema við
reynum að nýta okkur þau
sambönd,“ segir Stefán Hallur að
lokum.
- ag

HUGURINN BER ÞIG AÐEINS HÁLFA LEIÐ

*

+ Bókaðu flug á www.icelandair.is

*Flug aðra leiðina með sköttum.
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> Stórleikur Jakobs dugði ekki

ROLAND VALUR ERADZE: LEITAR Á NÁÐIR SÉRFRÆÐINGA Í FRAKKLANDI TIL AÐ RÁÐA BÓT MEINA SINNA

Jakob Örn Sigurðarson átti enn einn stórleikinn með
liði sínu Univer KSE í úrslitakeppni neðri
hlutans í ungversku úrvalsdeildinni.
Það dugði þó ekki liðinu að Jakob
skoraði 31 stig, átti 6 stoðsendingar
og hitti úr 7 af 10 þriggja stiga skotum sínum því Univer KSE tapaði
82-97 á móti Soproni sÖrdögök.
Jakob hefur nú skorað 23,7 stig
að meðaltali í 6 leikjum liðsins
í þessari úrslitakeppni sem er
milli liðanna sem komust ekki
í úrslitakeppnina um ungverska
meistaratitilinn.

sport@frettabla-

Sérfræðingarnir segjast geta hjálpað mér
Roland Valur Eradze er á leið til Frakklands
þar sem hann leitar á náðir sérfræðinga í
íþróttalækningum. Ástæðan er sú að axlarmeiðsli hafa hrjáð hann um nokkurn tíma og
lék hann meðal annars sárþjáður síðustu leiki
Íslandsmótsins með Stjörnunni. Hann gaf ekki
kost á sér í stórverkefnin sem fram undan eru
hjá íslenska landsliðinu vegna meiðslanna.
„Ég veit ekki hvað gerðist. Ég finn fyrir
gríðarlegum sársauka í öxlinni en ég vona að
ég geti lagað þetta án þess að fara í uppskurð. Brynjólfur Jónsson læknir hefur verið
mér innan handar, sem og sérfræðingar í
Frakklandi. Næsta skref hjá mér er að leita til
þeirra aftur og þeir vilja setja mig í einhvers
konar sérmeðferð. Þeir segjast geta hjálpað
mér,“ sagði Roland, sem verður frá í þrjár vikur
hið minnsta en lengur ef hann þarf að fara í
aðgerð.

Roland er orðinn 37 ára gamall
og er sársvekktur yfir því að missa af
verkefnunum með landsliðinu. Hann
var tilnefndur sem einn þriggja bestu
markmanna nýafstaðins Íslandsmóts og
hefur leikið 52 landsleiki fyrir Ísland.
„Þetta eru mjög mikil vonbrigði.
Það er gaman að vera með
landsliðinu en nú einbeiti ég
mér bara að því að ná mér
góðum, ég er ekkert unglamb
lengur. Ég vil spila í nokkur
ár til viðbótar,“ sagði Roland,
sem stefnir á að klára ferilinn
á Íslandi.
„Ég get líklega spilað í þrjú
eða fjögur ár til viðbótar,“ sagði
Roland, sem verður áfram hjá
Stjörnunni á næsta tímabili og

vonast eftir því að taka þátt í fleiri
verkefnum með landsliði Íslands
áður en ferlinum lýkur.
Roland var valinn í stóran
æfingahóp landsliðsins í janúar en
fór ekki með lokahópnum á
Evrópumótið í Noregi. Birkir
Ívar Guðmundsson og
Hreiðar Levý Guðmundsson
voru markmenn Íslands þar
en þeir eru tveir af fjórum
markmönnum sem taka þátt
í undankeppni ÓL og HM.
Hinir tveir eru Björgvin Páll
Gústavsson og Ólafur Haukur
Gíslason, sem valinn var besti
markmaður Íslandsmótsins á
lokahófi HSÍ um síðustu helgi.

Lárus og Þórður hafa unnið tvisvar
Íslendingar eiga fulltrúa í bikarúrslitaleiknum í Englandi á morgun og af því tilefni skoðar Fréttablaðið
eftirminnilegustu bikarúrslitaleiki íslenskra knattspyrnumanna á erlendri grundu.

EFTIRSÓTTUR Stórskyttan Einar er eftirsóttur af fjölda liða.
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Akureyri handboltafélag:

Mikil umskipti
fram undan
HANDBOLTI Ljóst er að miklar

breytingar verða á handboltaliði
Akureyrar á næsta tímabili.
Sævar Árnason, sem þjálfaði liðið
með Rúnari Sigtryggssyni, er
hættur og Magnús Stefánsson
hefur spilað sinn síðasta leik fyrir
félagið. Akureyri hefur hafnað
tilboði Fram í Magnús og sagði
Hannes Karlsson, formaður
handknattleiksdeildarinnar, í gær
að boltinn væri nú hjá Fram.
Markmaðurinn Sveinbjörn
Pétursson hefur náð munnlegu
samkomulagi við HK og þá liggur
Einar Logi Friðjónsson nú undir
feldi en hann er með samningstilboð frá Þýskalandi í höndunum.
Auk þess hefur hann fengið
fyrirspurnir bæði frá liðum á
Íslandi og erlendis.
- hþh

FÓTBOLTI Hermann Hreiðarsson
verður á laugardaginn fyrsti
íslenski knattspyrnumaðurinn til
þess að spila bikarúrslitaleik á
Wembley þegar lið hans Portsmouth mætir Cardiff í FA-bikarnum, elstu keppni í heimi.
Hermann er þó ekki fyrsti
Íslendingurinn til þess að spila
úrslitaleik í ensku bikarkeppninni
því Eiður Smári Guðjohnsen var í
tapliði Chelsea á móti Arsenal
2002 en leikurinn fór þá fram í
Cardiff þar sem verið var að endurbyggja Wembley. Hermann getur
þar með komist í hóp þeirra
íslenskra knattspyrnumanna sem
hafa unnið bikarmeistaratitil
erlendis.
Albert Guðmundsson varð fyrsti
íslenski knattspyrnumaðurinn til
þess að leika í bikarúrslitaleik á
erlendri grundu þegar hann spilaði til úrslita með liði sínu Racing
Club de Paris 14. maí 1950. Albert
og félagar urðu að sætta sig við 02 tap á móti nágrönnum sínum í
Stade de Reims.

Meistari í tveimur löndum
Lárus Guðmundsson skipar sér í
nokkra sérstöðu yfir árangur í
bikarkeppnum erlendis og það af
fleiri en einni ástæðu.
Lárus er sá eini sem hefur unnið
bikarinn í tveimur löndum og sá
eini sem hefur byrjað inn á í bikarúrslitaleik og unnið bikarinn í einu
af stóru löndunum (Englandi,
Ítalíu, Spáni, Frakklandi og Þýskalandi). Lárus er líka aðeins einn af

EINSTAKUR ÁRANGUR Lárus Guðmundsson hefur orðið bikarmeistari í tveimur
löndum, Belgíu og Vestur-þýskalandi.

BÁÐIR MEÐ TVENNU Þórður Guðjónsson
og Helgi Sigurðsson hafa báðir skorað
tvö mörk í bikarúrslitaleik erlendis.

FRÁBÆR Pétur Pétursson skoraði tvö mörk í 3-1 sigri Feyenoord á Ajax í bikarúrslitaleiknum í Hollandi 1980.

fjórum leikmönnum sem hafa náð
að skora tvö mörk í bikarúrslitaleik.
Lárus Guðmundsson varð fyrst
bikarmeistari með Waterschei í
Belgíu 1982 þegar hann skoraði
bæði mörkin í 2-0 sigri á Waregem
og aðeins þremur árum seinna
vann Lárus bikarinn í VesturÞýskalandi með liði sínu Bayer
Uerdingen sem vann Bayern
München 2-1 í úrslitaleik. Lárus
lék vel í leiknum og átti þátt í sigurmarkinu en Uerdingen lenti 0-1
undir.

aði síðan á vítaspyrnu. Pétri brást
hins vegar ekki bogalistin þegar
hann jafnaði leikinn úr vítaspyrnu
á 39. mínútu og hann innsiglaði
síðan sigurinn með því að skora
þriðja markið fimmtán mínútum
fyrir leikslok.
Helgi Sigurðsson er fjórði
íslenski
knattspyrnumaðurinn
sem hefur skorað tvennu í bikarúrslitaleik en hann skoraði tvö
mörk í 3-1 sigri Stabæk á norsku
meisturunum í Rosenborg í framlengdum bikarúrslitaleik árið
1998. Helgi skoraði fyrsta mark
leiksins strax á 5. mínútu og innsiglaði síðan sigurinn í framlengingunni.

Mörk í tveimur úrslitaleikjum
Þórður Guðjónsson er ásamt Lárusi sá eini sem hefur tvisvar sinnum orðið bikarmeistari erlendis
en hann vann belgíska bikarinn
tvisvar með Racing Genk, árin
1998 og 2000.
Þórður skoraði í báðum bikarúrslitaleikjunum, þar af tvö mörk
í seinni leiknum árið 2000. Þórður
var valinn besti maður bikarúrslitaleiksins árið 2000 þegar
Genk vann 4-1 sigur á Standard
Liege. Staðan var 1-1 í hálfleik en
Þórður tók yfir leikinn í seinni
hálfleik og skoraði þá tvö mörk og
lagði upp það þriðja. Þórður hafði
einnig skorað eitt mark og lagt
upp annað í úrslitaleiknum tveimur árum áður og er því sá eini sem
hefur skorað í tveimur úrslitaleikjum.
Afrek Péturs Péturssonar frá
árinu 1980 er líka með þeim eftirminnilegri en Pétur skoraði þá tvö
mörk fyrir Feyenoord í 3-1 sigri á
hollensku meisturunum Ajax í
bikarúrslitaleiknum sem fram fór
á heimavelli Feyenoord. Ajax
byrjaði betur, komst í 1-0 og klikk-

Meðal annarra íslenskra knattspyrnumanna sem hafa orðið
bikarmeistarar á erlendri grundu
eftir að hafa spilað í sjálfum bikarúrslitaleiknum má nefna Jóhannes
Eðvaldsson (Celtic, Skotlandi
1977), Ásgeir Sigurvinsson (Standard Liege, Belgíu 1981), Arnór
Guðjohnsen (Anderlecht, Belgíu
1988), Árna Gaut Arason (Rosenborg, Noregi 1999), Ólaf Örn
Bjarnason (Brann, Noregi 2004)
og Kára Árnason (Djurgården,
Svíþjóð 2005) auk þess sem Guðni
Bergsson varð bikarmeistari með
Tottenham árið 1991 en fékk þá
ekki að spreyta sig í bikarúrslitaleiknum.
ooj@frettabladid.is

EFTIRMINNILEGIR BIKARÚRSLITALEIKIR ÍSLENDINGA
Jóhannes Eðvaldsson 1977

Arnór Guðjohnsen 1988

Celtic, Skotlandi
Hampden Park í Glasgow 7. maí
Celtic vann Rangers 1-0
Lék mjög vel sem miðvörður

Anderlecht, Belgíu
Heysel-leikvangurinn 28. maí
Anderlecht vann Standard 2-0
Þótti besti maður vallarins

Pétur Pétursson 1980
Feyenoord, Holland
Feyenoord-völlurinn 17. maí
Feyenoord vann Ajax 3-1
Skoraði tvö mörk
Lárus Guðmundsson 1982
Waterschei, Belgía 1982
Heysel-leikvangurinn 23. maí
Waterschei vann Waregem
2-0
Skoraði bæði mörkin
Lárus Guðmundsson 1985
Bayer Uerdingen, V-Þýskaland 1985
Ólympíuleikvangurinn í Berlín 26. maí
Uerdingen vann Bayern München 2-1
Spilaði fyrstu 82 mínúturnar

Helgi Sigurðsson 1998
Stabæk, Noregur 1998
Ullevaal í Osló 1.
nóvember
Stabæk vann Rosenborg 3-1
Skoraði tvö mörk
Þórður Guðjónsson
2000
Racing Genk, Belgía
Þjóðarleikvangurinn í
Brussel 14. maí
Racing Genk vann
Standard 4-1
Skoraði tvö mörk og
lagði upp eitt og var valinn besti
leikmaður úrslitaleiksins.

Sumar og sól!
Grill svínakótilettur, reyktar
frá Kjarnafæði

1.189

kr./kg.

Merkt verð 1.698 kr./kg

Álegg í bréfi

Nautahakk, frosið

Grill lambarifjur

allar tegundir frá Kjarnafæði.

frá Kjarnafæði.

frá Kjarnafæði.

20% afsl.

798

398

við kassann

kr./kg.
Merkt verð 1.140 kr./kg.

kr./kg.
Merkt verð 498 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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Þolinmæðissigur hjá FH-ingum

2-0
FH

ÍA

Kaplakrikavöllur, áhorf.: 1927

Jóhannes Valgeirss. (7)

1-0 Davíð Þór Viðarsson (75.)
2-0 Matthías Vilhjálmsson (90.)
TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)
Varin skot
Horn
Aukaspyrnur fengnar
Rangstöður

FH 4–3–3
Daði Lárusson
7
Guðmundur Sævars 7
Tommy Nielsen
7
Freyr Bjarnason
8
Hjörtur Logi Valgarðs 7
Dennis Siim
6
Davíð Þór Viðarsson 7
Jónas Grani Garðars 6
(71. Matthías Vilhj. -)
Atli Guðnason
5
(71. Matthías Guðm. -)
Atli Viðar Björnsson 5
(84. Arnar Gunnl. -)
Tryggvi Guðmundss. 7

17–2 (5–1)
Daði 1 – Esber 1
6–3
17–11
2–3

ÍA 5–4–1
Esber Madsen
7
Helgi Pétur Magnúss. 7
Árni Thor Guðmunds 6
*Dario Cingel
8
Heimir Einarsson
7
Guðjón H. Sveinsson 7
Vjekosl. Svadumovic 4
(73., Þórður Guðjóns -)
Bjarni Guðjónsson
6
Árni Ingi Pjetursson 5
(84. Igor Bilokapic
-)
Stefán Þór Þórðarson 6
Björn Bergmann
6
(64. Andri Júlíusson 6)
*Maður leiksins

2-1
Fylkir

Keflavík

Garðar Örn Hinriks. (8)

Keflavíkurvöllur, áhorf.: 949

1-0 Hólmar Örn Rúnarsson (20.)
2-0 Guðmundur Steinarsson (48.)
2-1 Andrés Már Jóhannesson (89.)
TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)
Varin skot
Horn
Aukaspyrnur fengnar
Rangstöður

KEFLAV. 4–3–3
Ómar Jóhannsson 6
Guðjón Árni
8
Kenneth Gustafsson 7
Guðmundur Mete 7
Nicolai Jörgensen 6
Hans Mathiesen
6
(72. Hörður Sveinss -)
*Hólmar Örn Rún. 8
Hallgrímur Jónasson 7
Símun Samuelsen 6
Patrick Redo
6
(62., Þórarinn Krist. 6)
Guðmundur Steinars.8
(81. Magnús Þorst. -)

16–6 (6–3)
Ómar 1 – Fjalar 4
9–6
11–11
2–2

FYLKIR 4–4–2
Fjalar Þorgeirsson
6
Guðni Rúnar Helgas 4
Kristján Valdimars
5
David Hannah
5
Víðir Leifsson
4
Hermann Aðalgeirss. 4
Ólafur Stígsson
4
(60. Andrés Már Jóh. 7)
Ian Jeffs
3
Peter Gravesen
4
Allan Dyring
4
(73. Ásgeir Ásgeirss. -)
Haukur Ingi Guðnas. 6
(73. Kjartan Andri
-)
*Maður leiksins

STAÐAN
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
1
1
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
2
1
1
0
0
0

0
0
0
0
1
1
0
1
1
2
2
2

6-0
5-0
5-1
7-4
6-5
4-3
1-1
1-3
0-3
1-5
1-6
0-6

6
6
6
6
3
3
2
1
1
0
0
0

MARKAHÆSTIR
Gunnar Már Guðmundsson, Fjölni
Guðmundur Steinarsson, Keflavík
Pálmi Rafn Pálmason, Val
Guðjón Baldvinsson, KR
Hjálmar Þórarinsson, Fram

3
3
3
2
2

NÆSTU LEIKIR
HK-Keflavík
Fylkir-Valur
Þróttur R.-FH
Grindavík-Fjölnir

FÓTBOLTI FH-ingar geta þakkað
Davíð Þór Viðarssyni fyrir stigin
þrjú sem þeir fengu gegn Skagamönnum í gær en það var í raun
ótrúlegt að sigurinn yrði ekki
stærri. Skagamenn stilltu upp
þéttum varnarmúr en FH-ingar
fengu engu að síður fjölda tækifæra í leiknum til að skora.
Skagamenn björguðu tvívegis á
línu auk þess sem FH-ingurinn
Atli Guðnason brenndi af dauðafæri fyrir opnu marki. Þeir fengu
svo tækifæri til að stela sigrinum
sjálfir er Andri Júlíusson skaut í
stöng en skömmu síðar skoraði
Davíð sigurmark heimamanna og
bætti varamaðurinn Matthías
Guðmundsson við síðara marki ÍA
í blálokin.
Fyrri hálfleikur var nokkuð
fjörlegur þó að nokkuð hafi vantað
upp á að sóknirnar voru kláraðar
með skoti. Nokkuð jafnræði var
með liðunum framan af en eftir
því sem á leið sóttu heimamenn í
sig veðrið. Það var reyndar eftir
eina markskot ÍA í fyrri hálfleik
að FH-ingar brunuðu í sókn og
fengu sitt besta færi. Atli Viðar
Björnsson spilaði Atla Guðnason
dauðafrían en einhverra hluta
vegna skaut hann yfir fyrir opnu
marki af stuttu færi.
Skömmu síðar átti Tryggvi Guðmundsson laglega spretti í sókninni og skaut tvívegis að marki. Í
fyrra skiptið bjargaði Cingel laglega en í það síðara bjargaði Guðjón Heiðar Sveinsson á marklínu
eftir að Tryggvi vippaði boltanum
yfir markvörð Skagamanna.
Seinni hálfleikur byrjaði á sömu
nótum og sá fyrri. FH-ingar sóttu
stíft en virtist einfaldlega ekki
ætla að heppnast að koma boltanum í netið. Aftur varði Guðjón
Heiðar á marklínu Skagamanna, í
þetta sinn eftir hornspyrnu
Tommy Nielsen sem kom eftir
hornspyrnu FH-inga.
Sóknarþungi Skagamanna var
nánast ekki til staðar enda áttu
þeir eitt skot á markið lengst af.
Þeir vörðust hins vegar gríðarlega
vel með Dario Cingel fremstan í
flokki.
Skagamenn komust þó ótrúlega
nálægt því að stela sigrinum er
varamaðurinn Andri Júlíusson átti

DAUÐAFÆRI Atli Guðnason klúðrar hér algjöru dauðafæri í fyrri hálfleik en sem betur

fer fyrir hann kom það ekki að sök.

FRÁBÆR BYRJUN FH-ingar hafa fullt hús
og hreint mark í fyrstu leikjum sínum
undir stjórn Heimis Guðjónssonar.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

skot í stöng eftir laglegan undirbúning Stefáns Þórðarsonar.
En loksins kom að því að ísinn
brotnaði. Tommy skallaði að marki
eftir aukapsyrnu Siim og varði
Madsen boltann. Hann náði þó
ekki að halda boltanum og var þar
Davíð Þór mættur til að skora af
stuttu færi.
FH-ingar náðu að halda fengnum hlut það sem eftir lifði leiks og
bætti svo við síðara marki sínu í
blálokin. Varamaðurinn Matthías
Vilhjálmsson lagði upp á nafna
sinn og annan varamann, Matthías
Guðmundsson, sem skoraði af
stuttu færi eftir að Madsen missti
af boltanum.
Tryggvi Guðmundsson sagði að
það hefði sýnt sig að þolinmæði
væri dyggð í leik sem þessum.
„Svona er þetta gegn Skaganum.
Þeir eru með sjö manna varnarmúr sem erfitt er að komast í
gegnum. Mér fannst þó að við

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

hefðum átt að fá meira fyrir okkar
snúð í fyrri hálfleik en við héldum
sem betur fer áfram. Önnur lið
hefðu kannski brotnað við það að
ná ekki að skora en við sýndum
styrk og þolinmæði. Það var ekki
síður mikilvægt að halda hreinu.“

Stutt í næsta leik
Bjarni Guðjónsson, fyrirliði ÍA,
sagði að sínir menn hefðu ekki
sinnt sóknarskyldum sínum nægilega vel.
„Vörnin hélt framan af en við
verðum að geta spilað betur þegar
við vinnum boltann. Allt liðið verður að sækja alveg eins og allt liðið
verst. Ég get ekki sagt að það sé
gott að vera með eitt stig eftir tvo
leiki en það er heldur ekki raunhæft að koma hingað og ætla sér
bara að vinna. En það er stutt í
næsta leik sem betur fer og ætlum
við að leiðrétta mistökin.“
eirikur@frettabladid.is

Fylkismenn töpuðu enn einu sinni í Keflavík þar sem þeir hafa aldrei innbyrt sigur:

Landsbankadeild karla
FH
Fram
Fjölnir
Keflavík
Valur
KR
Breiðablik
ÍA
Þróttur R.
Fylkir
Grindavík
HK

FH-ingar eru á toppi Landsbankadeildar karla eftir 2-0 sigur á Skagamönnum í gær og Heimir Guðjónsson
byrjar vel með Hafnarfjarðarliðið. Davíð Þór Viðarsson og Matthías Guðmundsson skoruðu mörk FH.

mán. 19. maí 19.15
mán. 19. maí 19.15
mán. 19. maí 19.15
mán. 19. maí 20.00

Ítalski körfuboltinn í gær:

Léttur sigur hjá
Lottomatica
KÖRFUBOLTI Jón Arnór Stefánsson

og félagar í Lottomatica Roma
unnu öruggan 19 stiga sigur á
Tisettanta Cantù, 86-67 í úrslitakeppnin ítalska körfuboltans og
vantar nú aðeins einn sigur til
viðbótar til þess að komast í
undanúrslitin.
Jón Arnór náði ekki að skora á
þeim 12 mínútum sem hann
spilaði en fékk 3 villur og tók 2
varnarfráköst.
- óój

„Við látum verkin á vellinum tala“
FÓTBOLTI Keflvíkingar unnu Fylkis-

menn 2-1 á heimavelli sínum í
gær og hleyptu raunar óþarfri
spennu fyrir sig í leikinn undir
lokin. Fylkismenn hafa nú tapað
sjö leikjum í Keflavík, gert fjögur jafntefli og aldrei unnið þar
leik.
Keflvíkingar yfirspiluðu gesti
sína í fyrri hálfleik. Hólmar Örn
stjórnaði miðjunni og Fylkismenn
máttu sín lítils. Hólmar skoraði
fyrsta markið beint úr hornspyrnu, skrautlegt mark en verðskuldað. „Ég held að boltinn hafi
ekki farið inn, þetta var stór
ákvörðun hjá línuverðinum. Ég sé
hann fyrst þegar hann er milli
fóta mér á línunni, mér fannst
boltinn aldrei fara inn fyrir línuna,“ sagði Fjalar Þorgeirsson,
markmaður Fylkis.
Hornspyrnur Keflvíkinga voru
einkar hættulegar en frábærar
spyrnur Guðmundar Steinarssonar sköpuðu oft mikla hættu. Þeir
fengu nokkur dauðafæri og máttu
gestirnir þakka fyrir að fara
aðeins einu marki undir inn í hálfleikinn. Allan Dyring klúðraði
eina færi Fylkis þegar hann hitti
ekki boltann úr dauðafæri, einn
gegn Ómari.
Í uphafi síðari hálfleiks skoraði
Guðmundur fallegt mark með
skoti utan teigs eftir hratt upphlaup heimamanna. Fylkismenn
virtust heillum horfnir og ekki

MARK EÐA EKKI MARK? Hér sést mark Keflvíkingsins Hólmars Arnar Rúnarssonar

orðið að veruleika en hann skoraði beint úr hornspyrnu.

hafa neinn áhuga á leiknum. Keflvíkingar pressuðu stíft, sóttu
boltann og sköpuðu sér fín færi.
Á meðan gekk ekkert hjá Fylkismönnum en Keflavíkurvörnin var
mjög sterk.

VÍKURFRÉTTIR/JÓN BJÖRN

Leikurinn virtist vera að fjara
út en ungu strákarnir hjá Fylki
sem komu inn á stóðu sig vel og
hleyptu blóði í máttlítið Fylkislið.
Einn þeirra, Andrés Már Jóhannesson, skoraði fallegt mark undir

lokin en það dugði ekki til.
„Við látum verkin á vellinum
tala,“ sagði Guðmundur fyrirliði
Steinarsson eftir leik en fáir
bjuggust við miklu af Keflvíkingum í sumar. Koma Hólmars og
Harðar Sveinssonar hefur virkað
vel en sá fyrrnefndi var besti
maður vallarins í gær.
„Það var frábært að fá tvo uppalda Keflvíkinga til baka en fyrir
vorum við með stóran og sterkan
hóp,“ sagði Guðmundur, sem
sagðist ekki hafa verið stressaður
undir lokin en hafði vonast til að
halda hreinu. „Það er eitthvað
sem við þurfum að laga.“
Sigur Keflvíkinga var verðskuldaður. Þeir voru mun grimmari og svo virðist sem sjálfstraust
skorti í Árbænum.
„Sigurinn var fyllilega verðskuldaður, ég fer ekkert ofan af
því. Markið var nánast eina skotið
þeirra á markið á meðan við
áttum hátt í tuttugu og við hefðum átt að skora þrjú eða fjögur
mörk,“ sagði Guðmundur.
Fjalar hrósaði ungu strákunum
í Fylki í hástert en innkoma þeirra
var einn af fáum björtum punktum hjá Fylkismönnum. „Við verðum að horfa á það jákvæða. Þeir
komu sprækir inn og markið hjá
Adda var flott. Hvað sem því líður
er byrjunin á mótinu klár vonbrigði, við ætlum okkur meira en
þetta,“ sagði Fjalar.
- hþh

Vinningar verða afhendir hjá BT Smáralind. Kópavogi. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 149 kr/skeytið.
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FULLT AF AUKAVINNINGUM:
GTA IV • VIKING BATTLE FOR ASGARD • DARK SECTOR
EURO 2008 • INCREDIBLE HULK • KIPPUR AF EGILS ORKU
BÍÓMIÐAR Á KICKIN’ IT OLD SKOOL • PS3 AUKAHLUTIR
DVD MYNDIR OG FULLT AF ÖÐRUM TÖLVULEIKJUM
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Góður síðari hálfleikur dugði Frömurum gegn slökum HK-ingum á Laugardalsvellinum í gær:

2-0
Fram

HK

Laugardalsvöllur, áhorf.: 804

Kristinn Jakobsson (x)

Fram með fullt hús stiga og hreint mark
FÓTBOLTI Fram sigraði HK, 2-0, í

1-0 Heiðar Geir Júlíusson (47.)
2-0 Ívar Björnsson (64.)
TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)
Varin skot

15–7 (7–3)
Hannes 3 – Gunnleifur 3,
Ögmundur 2
Horn
4–1
Aukaspyrnur fengnar
16–11
Rangstöður
2–2

FRAM 4–5–1
Hannes Halldórsson 6
Daði Guðmundsson 7
Auðun Helgason
7
(90. Guðm. Magnús -)
Reynir Leósson
6
Sam Tillen
6
Paul McShane
7
(86., Jón Orri Ólafs. -)
*Heiðar Geir Júl. 8
Halldór Herman Jóns 6
Ingvar Ólason
7
Ívar Björnsson
5
(75. Óðinn Árnason -)
Hjálmar Þórarinsson 7

HK 4–5–1
Gunnleifur Gunnleifs 7
(53. Ögmundur Ólafss. 4)
Stefán Eggertsson
5
Finnbogi Llorens
5
Hólmar Örn Eyjólfss 7
Hörður Árnason
4
Aaron Palomares
7
(71., Hörður Magnús. -)
Goran Brajkovic
5
Finnur Ólafsson
6
Þorlákur Hilmarsson 5
(78. Eyþór Birgisson -)
Hermann Geir Þórs 6
Mitja Brulc
4
*Maður leiksins

2-1
Fjölnir

KR

Fjölnisvöllur, áhorf.: 2000

Eyjólfur M. Kristinss.(6)

0-1 Guðjón Baldvinsson (27.)
1-1 Ásgeir Aron Ásgeirsson (32.)
2-1 Gunnar Már Guðm., víti (90+4)
TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)
Varin skot
Horn
Aukaspyrnur fengnar
Rangstöður

FJÖLNIR 4–3–3
Þórður Ingason
6
Gunnar Valur
6
Óli Stefán
7
Kristján Hauksson 6
Magnús Ingi Einars 6
Ásgeir Aron Ásgeirs 6
Gunnar Már Guðm. 6
Ágúst Gylfason
6
(60. Ólafur Páll J. 4)
Pétur Georg Markan 3
(83. Davíð Þór Rúnars. -)
Ólafur Páll Snorras. 6
Tómas Leifsson
3
(70. Ómar Hákonar. 4)

10–14 (4–4)
Þórður 1 – KR 1
3–8
27–15
3–3

KR 4–4–2
Kristján Finnbogas. 6
Eggert Rafn Einars
6
Grétar Sigurðarson 6
Gunnlaugur Jónsson 7
Guðmundur Reynir 7
Gunnar Örn Jónsson 7
(78. Ingimundur Níels -)
Jónas Guðni Sævars 6
Viktor Bjarki Arnarss. 7
Óskar Örn Hauksson 6
(86. Jordao Diogo
-)
*Guðjón Baldvins. 8
Björgólfur Takefusa 3
(71. Guðm. Péturss. -)
*Maður leiksins

0-0
Breiðablik
Kópavogsvöllur, áhorf.: 1268

Þróttur
Einar Örn Daníelss. (7)

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)
Varin skot
Horn
Aukaspyrnur fengnar
Rangstöður

BREIÐAB. 4–4–2
Casper Jacobsen
7
Árni Kristinn
5
Srdjan Gasic
6
Nenad Petrovic
7
Arnór Aðalsteins
4
Nenad Zivanovic
4
(69. Steinþór Freyr 7)
Arnar Grétarsson
6
Olgeir Sigurgeirsson 5
Jóhann Berg
7
Magnús Páll Gunn. 5
(46. Marel Baldvins. 6)
Prince Rajcomar
6
(88. Kristinn Stein. -)

7–6 (4–2)
Casper 2 – Bjarki 4
13–4
11–14
2–4

ÞRÓTTUR 4–5–1
*Bjarki Freyr Guð. 8
Eysteinn Pétur Lárus 6
(78. Jón Ragnar Jóns -)
Þórður Hreiðarsson 7
Michael Jackson
7
Kristján Ómar Björns 7
Hallur Hallsson
6
Rafn Andri Haralds 6
Haukur Páll Sigurðss. 5
(69. Carlos Bernal 5)
Dannis Danry
5
Magnús Már Lúðvíks 5
Hjörtur Hjartarson
6
(77. Adolf Sveinsson -)
*Maður leiksins

Landsbankadeild karla:

Eru þeir fyrstu
með fullt hús
FÓTBOLTI Fjölnismenn urðu í gær
fyrstu nýliðarnir sem ná að vinna
tvo fyrstu leiki sína í efstu deild
síðan deildin innihélt fyrst tíu lið
árið 1977.
Fjölnir er fjórtánda félagið sem
stígur sín fyrstu spor í deildinni
og varð aðeins þriðja liðið til þess
að vinna fyrsta leikinn sinn. Hin
tvö, Stjarnan 1990 og Skallagrímur 1997, töpuðu hins vegar
bæði í 2. umferð eftir að hafa
unnið sinn fyrsta leik.
-óój

annarri umferð Landsbankadeildar karla í fótbolta og er því með
fullt hús stiga en HK situr sem
fastast á botninum án stiga.
Leikurinn fór mjög rólega af
stað og fátt markvert gerðist
fyrsta stundarfjórðunginn. Framarar voru ögn aðgangsharðari
fram að leikhléi og þurfti Gunnleifur Gunnleifsson í tvígang að
bjarga liði HK með góðum úthlaupum. Fátt annað markvert gerðist í
vægast sagt slökum fyrri hálfleik.
Aðeins tvær mínútur voru liðnar af síðari hálfleik þegar Daði
Guðmundsson átti fallega sendingu beint á kollinn á óvölduðum
Heiðari Geir Júlíussyni sem skallaði boltann í netið framhjá Gunnleifi, sem þurfti skömmu síðar að

yfirgefa völlinn vegna meiðsla
sem hann hlaut seint í fyrri hálfleik.
Fram bætti öðru marki við á 65.
mínútu. Ívar Björnsson skallaði
boltann í netið eftir hornspyrnu
Samuel Lee Tillen frá hægri.
Framarar voru mikið sterkari
aðilinn í síðari hálfleik og náði HK
aðeins einu sinni að ógna marki
heimamanna í síðari hálfleik.
Finnur Ólafsson átti þá frábært
skot í þverslána og niður á línuna
en ómögulegt var að segja til um
það úr stúkunni hvort boltinn hefði
farið yfir línuna eður ei.
Fram virkar mjög sannfærandi
varnarlega í fyrstu leikjum mótsins og eru leikmenn liðsins hættulegir fram á við í föstum leikatriðum og hröðum sóknum.
HK bíður aftur á móti erfitt

MAÐUR LEIKSINS Heiðar Geir Júlíusson

kom Fram á bragðið í gær og var besti
maðurinn á vellinum.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

sumar ef eitthvað er að marka tvo
fyrstu leikina. Ekki hjálpar það til
ef Gunnleifur markvörður, besti
maður liðsins, er alvarlega meiddur.
Gunnleifur sagðist eftir leikinn
hafa tognað ansi illa á ökkla en vill
sem minnst segja um alvarleika
meiðslanna þar til hann hefur ráðfært sig við lækni.
Reynir Leósson fyrirliði Fram
sagði markið í upphafi síðari hálfleiks hafa skipt sköpum fyrir
þróun leiksins.
„Eftir markið í byrjun seinni
hálfleiks fáum við mikinn kraft.
Við töluðum um það í hálfleik að
vera þéttir til baka og ef við myndum skora værum við í góðum
málum. Fyrsta markið gaf okkur
mikinn kraft til að klára leikinn.“
- gmi / - rag

Öskubuskuævintýri hjá Fjölni
Nýliðar Fjölnis fullkomnuðu þjóðhátíðina í Grafarvoginum er þeir léku sinn fyrsta heimaleik í efstu deild
með sigri á KR, 2-1. Sigurmarkið kom í uppbótartíma úr víti. Fjölnir hefur þá unnið fyrstu tvo leiki sína.
FÓTBOLTI Það var sannkölluð þjóð-

hátíðarstemning í Grafarvogi í
gær þegar Fjölnir lék sinn fyrsta
heimaleik í efstu deild. Fjöldi
manna mætti á völlinn og gríðarleg stemning var hjá stuðningsmönnum beggja liða. Eftir að hafa
legið í vörn lengstum fékk Fjölnir
víti í uppbótartíma og vann lygilegan sigur sem verður seint talinn sanngjarn en að slíku er ekki
spurt í fótbolta.
„Miðað við seinni hálfleikinn
má kannski kalla þetta rán. KRingar lágu á okkur og fengu færi
en ef menn nýta ekki færin sín er
alltaf hætta á þessu,“ sagði glaðbeittur þjálfari Fjölnis, Húsvíkingurinn Ásmundur Arnarsson, en
Fjölnir er með fullt hús eftir tvo
leiki.
„Ég er ánægður með baráttuna.
Menn gáfu allt sem þeir áttu og
uppskáru eftir því. Annars var
þetta magnaður dagur og þessi
leikur ævintýri sem endaði vel.
Þetta er verulega gaman og við
njótum augnabliksins.“
Bæði lið spiluðu agaðan og
sterkan varnarleik í fyrri hálfleik
og gáfu fá færi á sér. KR-ingar
tóku fljótt völdin á vellinum en
gekk illa að skapa sér færi. Kantmenn liðsins – Óskar Örn og
Gunnar Örn – voru sprækir og KR
hefði að ósekju mátt beita þeim
meira en var fullmikið í að beita
löngum sendingum. KR komst þó
yfir á 27. mínútu eftir fína rispu
Gunnars, sem gaf fyrir og þar beið
Guðjón Baldvinsson. Hann átti
skot sem fór í varnarmann og inn.
Fjölnismenn brotnuðu ekki við
markið og Ásgeir Aron Ásgeirsson jafnaði fimm mínútum síðar
með skoti í teignum. KR hreinsaði
illa og Ásgeir nýtti sér það til
fullnustu.
KR-ingar byrjuðu síðari hálf-

FULLT HÚS Nýliðar Fjölnismanna fögnuðu vel sigrinum á KR í gærkvöldi. Hér fer Davíð Þór Rúnarsson fremstur í flokki
Fjölnismanna.
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

HÁLOFTABARÁTTA Fjölnismaðurinn

Kristján Hauksson sést hér í baráttu við
KR-inginn Guðjón Baldvinsson en Guðjón skoraði mark KR og var besti maður
leiksins.
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

leik með miklum látum. Sóttu nær
linnulaust og áttu meðal annars
tvö skot í slána en inn vildi boltinn
alls ekki. Það fjaraði síðan undan
sóknarleik KR og ekkert var að
gerast í sókninni hjá Fjölni og flest
benti til þess að leiknum myndi
lykta með jafntefli.
Í uppbótartíma fékk Fjölnir
horn eftir að KR hafði varið skalla
Davíðs Rúnarssonar á línu.
Kristján Hauksson átti góðan
skalla eftir hornið sem fór í hendi
varnarmanns KR. Víti. Það tók
Gunnar Már og hann skoraði
örugglega og allt varð vitlaust í
Grafarvoginum.
Öskubuskuævintýri
Fjölnis

heldur því áfram og verður verulega gaman að fylgjast með liðinu
í framhaldinu. Það er allt annað að
sjá til KR en í fyrra. Liðið er mun
sprækara en í fyrra og nýju mennirnir ferskir. KR á eftir að vaxa
eftir því sem líður á mótið.
„Þetta var ótrúlega sárt. Stundum fellur þetta ekki fyrir okkur
og boltinn vildi bara ekki inn,“
sagði KR-ingurinn Guðjón Baldvinsson, sem skoraði annan leikinn í röð og var síógnandi í framlínu KR. „Mér fannst við spila vel
á köflum og ég er nokkuð sáttur
með mína frammistöðu þó að ég
telji mig eiga mikið inni.“
henry@frettabladid.is

Nýliðarnir náðu í sitt fyrsta stig gegn jafntefliskóngunum úr Kópavogi:

Varnarmúr Þróttar of þykkur fyrir Blika
FÓTBOLTI „Ég var ánægður með
andann í liðinu og hvernig strákarnir svöruðu kallinu. Þeir sýndu
að þeir eru ekki eins slakir og
menn hafa verið að tala um,“
sagði Gunnar Oddsson, þjálfari
Þróttar, eftir markalaust jafntefli gegn Breiðabliki á Kópavogsvelli.
„Við vorum á erfiðum útivelli
gegn liði sem spáð er einu af
toppsætunum og náðum að stríða
þeim heldur betur og fengum fín
færi. Varnarleikurinn var í fínu
lagi og fyrir aftan vörnina er
maður sem að mínu mati er einn
besti markvörður landsins.“
Breiðablik var mun meira með
boltann en gekk mjög erfiðlega
að finna glufu á vörn Þróttar.
Fyrri hálfleikurinn bauð ekki upp

á mikið og ekkert reyndi á markverðina tvo. Þróttarar fengu
ágæt skotfæri strax á fyrstu mínútu en eftir því sem leið á hálfleikinn náði Breiðablik meiri
tökum.
Hinn ungi og efnilegi Jóhann
Berg Guðmundsson átti tilþrif
hálfleiksins þegar hann lék á
varnarmenn Þróttar uppi við
endamörk, Magnús Páll Gunnarsson missti hins vegar naumlega af sendingu hans í teiginn.
Strax í upphafi seinni hálfleiks
varði Casper Jacobsen frá Hirti
Hjartarsyni sem komst í gott
færi. Annars fór leikurinn að
langmestu leyti fram á vallarhelmingi Þróttar. Með stuttu
millibili voru Blikar tvívegis
nálægt því að skora. Fyrst fékk

ENN EITT JAFNTEFLIÐ Blikinn Arnór

Sveinn Aðalsteinsson í leiknum gegn
Þrótti í gær.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

varamaðurinn
Steinþór
Þorsteinsson dauðafæri og svo átti
Arnar Grétarsson hættulegt skot
en í bæði skiptin varði Bjarki
Guðmundsson.
Stuðningsmenn Þróttar önduðu
léttar þegar góður dómari leiksins flautaði hann af. Blikar eru
með tvö stig eftir tvo leiki en
naga sig væntanlega í handarbökin að hafa ekki klárað þennan
leik.
„Við vorum varla með í fyrri
hálfleik. Ég veit ekki hvort menn
hafi haldið að þetta yrði eitthvað
létt. Við vorum mun betri í seinni
hálfleik en ekki að skapa okkur
nægilega mikið af færum. Menn
voru ekki klárir í slaginn,“ sagði
Arnar
Grétarsson,
fyrirliði
Breiðabliks.
- egm

Frábært verð
Öll raftæki fást í Smáralind, minna úrval í öðrum verslunum

Dantax 15“ LCD sjónvarp

United 19“ sambyggt

15LCDDVDP1
• 15“ 16:9 LCD skjár
• Upplausn: 1440x900 punktar
• Progressive Scan
• HD Ready
• Innbyggður DVD Spilari
• Spilar DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
og (S)VCD
• Spilar CD, CD-R/RW og JPEG
• Sjónsvið H/V 150/130° og birtustig:
450 cd/m2
• Skerpa: 500:1 og svartími: 3,5ms
• 12v og 220v
• Nicam Stereó hljóðkerfi
• kortalesari SD/MS/MMC
• USB tengi
• Scart, HDMI, Component, SVHS,
CVBS og heyrnartólstengi
• VGA tengi
• Textavarp
• Svefnrofi og fjarstýring
• Passar fyrir VESA100 festingar (fylgir
ekki)
• Borðstandur fylgir
• Mál í cm (bxhxd): 38,3x30,9x6,5

TVD7056
• 19“ 16:9 LCD skjár
• Upplausn: 1440x900 punktar
• Innbyggður DVD Spilari
• Spilar DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
og (S)VCD
• Spilar CD, CD-R/RW, MP3 og JPEG
• Sjónsvið (h/v): 150/130° og birtustig:
300 cd/m2
• Skerpa: 500:1 og svartími: 8ms
• 12v og 220v
• Nicam Stereó hljóðkerfi
• Scart, SVHS, CVBS og heyrnartólstengi
• VGA tengi
• Textavarp
• 12v snúra fylgir
• svefnrofi og fjarstýring
• Passar fyrir VESA100 festingar (fylgir
ekki)
• Borðstandur fylgir
• Stærð í cm (bxhxd): 46x35x8 og
þyngd: 7kg

39.990

54.990

kr

kr

FRÁBÆRT VERÐ

Verð áður 59.990.

Dantax 20“ LCD sjónvarp

Panasonic 32“ LCD sjónvarp

20LCDV7
• 20“ 4:3 LCD sjónvarp
• Upplausn: 800x600 punktar
• Svartími: 8ms og sjónsvið (h/v):
150/130°
• Skerpa: 700:1 og 500cd/m2
• 12v og 220v
• Nicam Stereo hljóðkerfi
• 2 Scart, SVHS, CVBS og heyrnartólstengi
• VGA tengi
• Textavarp með 7 síðna minni
• Barnalæsing og fjarstýring
• Borðstandur og veggfesting fylgir
• Mál í cm (bxhxd): 52,3x43,5x7,9 og
þyngd: 9kg

TX32LE7
• 32“ HD 16:9 LCD Sjónvarp
• Upplausn: 1366x768 punktar
• HD Ready
• V-Real tækni - Einstök myndgæði
• Progressive Scan
• Skerpa: 3.000:1 og birtustig: 500 cd/m2
• Backlight Control
• VIERA Link
• 16w Nicam Stereó hljóðkerfi
• 2 x Scart (með RGB), HDMI, Component, SVHS, CVBS og heyrnartólstengi
• Textavarp með 200 síðna minni
• Borðstandur fylgir
• Passar á Vogels EFW6205 ásamt
EFA6875 veggfestinguna (fylgir ekki)
• Mál í cm (bxhxd): 79,1x56,3x10,7 og
Þyngd: 16kg

89.990

39.990

kr

kr

FRÁBÆRT VERÐ

Verð áður 44.990.

Dantax 40“ LCD sjónvarp

United ferða DVD spilari

40LCDV7
• 40“ HD 16:9 LCD Sjónvarp
• Upplausn: 1366x768 punktar
• Progressive Scan
• Skerpa: 2.000:1 og svartími: 8ms
• Sjónsvið (H/V): 178/178° og birtustig:
550 cd/m2
• Nicam Stereó hljóðkerfi
• 2 x Scart (með RGB), 2 x HDMI, Component og heyrnartólstengi
• Textavarp með 1.000 síðna minni
• Borðstandur fylgir
• Mál í cm (bxhxd): 108x81,2x14,2

DVP7046
• Fjölkerfa DVD Spilari - Svartur
• 7“ LCD Breiðtjaldsskjár
• Spilar DVD, DVD-R/RW, DVD+R/RW, og (S)VCD
• Spilar CD, CD-R/RW, DivX (MPEG-4, DivX 3.11,
DivX 4.x, DivX 5.x), MP3 og JPEG
• Dolby Digital
• AV út og heyrnartólstengi
• Hleðslurafhlaða fylgir
• Spennubreytir fylgir
• Taska og bílhleðslutæki fylgir

119.990

14.990

FRÁBÆRT VERÐ

FRÁBÆRT VERÐ

kr

Gildir til 22. maí eða á meðan birgðir endast.

Nýtt

abil!
kortatím

kr
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VIÐ TÆKIÐ JÓN SIGURÐUR EYJÓLFSSON FREISTAST TIL AÐ HORFA Á LEIÐINDI

> Dustin hoffman

Enga norræna samvinnu án norskrar ástkonu

Dustin Hoffman hefur tvisvar
sinnum hlotið Óskarsverðlaun. Fyrst árið 1980, er hann
fékk verðlaunin fyrir hlutverk
sitt í Kramer vs. Kramer. Í
seinna skiptið var það árið
1988 fyrir leik í kvikmyndinni Rain Man. Hoffman
leikur í I Heart Huckabees sem verður sýnd á
Stöð 2 bíó í kvöld.

Það kann að hljóma undarlega en það getur
verið afskaplega freistandi að horfa á leiðinlegt sjónvarpsefni. Þessu komst ég að þegar
forsætisráðherrar Norðurlandanna ræddu
um heimsmálin og norræna samvinnu í
þætti sem sýndur var nýlega í ríkissjónvarpinu.
Þetta var eiginlega eins og að sitja í teboði
hjá fyrirmyndarfjölskyldu þar sem rætt var
um vammlausa forfeður og niðja. Þann tíma
sem freisting þessi hélt mér við imbann
kepptust viðmælendur við að lofsama
norræna samvinnu og tína til hluti sem hinir
norrænu gætu kennt heimsbyggðinni.
Þessi norræna samvinna kemur mér fyrir
sjónir, og líklega fleirum sem ekki áttu sæti
við þetta hringborð, eins og átak í að hafa

SJÓNVARPIÐ

(3:3) Upphitun fyrir Söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva sem fram fer í Belgrað 20.-24. maí.

20.40 Ungir flóttamenn (The Young
Runaways) Bandarísk bíómynd frá 1968
um þrjá unglinga sem strjúka að heiman,
hver af sinni ástæðu. Leikstjóri er Arthur
Dreifuss og meðal leikenda eru Brooke
Bundy, Kevin Coughlin, Lloyd Bochner og
Patty McCormack.

21.25

My Baby‘s Daddy

STÖÐ 2

22.15 Leikarar (The Actors) Bresk bíómynd frá 2003 um tvo leikara sem reyna
að beita leikarahæfileikum sínum til að
koma sér úr vandræðum. Leikstjóri er Conor
McPherson og meðal leikenda eru Michael
Caine, Dylan Moran, Michael Gambon,
Lena Headey og Miranda Richardson. Atriði
í myndinni eru ekki við hæfi ungra barna.

23.45 Spilling (Touch of Evil)(e) Sígild

22.50

The People vs. Larry

STÖÐ 2

Flynt

bíómynd eftir Orson Welles frá 1958 um
morð, mannrán og spillingu í bæ á landamærum Bandaríkjanna og Mexíkó. Meðal
leikenda eru Charlton Heston, Janet Leigh
og Orson Welles. Atriði í myndinni eru ekki
við hæfi barna.

01.30 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

STÖÐ 2
07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.15 Oprah
08.55 Í fínu formi
09.10 Bold and the Beautiful
09.30 La Fea Más Bella
10.15 Homefront
11.15 Standoff
12.00 Hádegisfréttir
12.45 Neighbours
13.10 Wings of Love
13.55 Wings of Love
14.45 Punk´d
15.25 Bestu Strákarnir (e)
15.55 Galdrastelpurnar
16.18 The Fugitives
16.43 Ben 10
17.03 Smá skrítnir foreldrar
17.28 Bold and the Beautiful
17.53 Neighbours
18.18 Ísland í dag, Markaðurinn og
veður

18.30 Fréttir
18.55 Ísland í dag og íþróttir
19.30 The Simpsons
20.00 America´s Got Talent Leitin að

21.25 My Baby´s Daddy Gamanmynd
um þrjá vini sem þurfa skyndilega að fullorðnast og axla ábyrgðar þegar kærustur
þeirra verða allar óléttar. Aðalhlutverk: Eddie
Griffin, Anthony Anderson, Tom „Tiny” Lister Jr.

▼

01.55

Scary Movie 3

STÖÐ 2

NBA-körfuboltinn

STÖÐ 2 SPORT

Sannsöguleg verðlaunamynd um klámmógúlinn Larry Flynt sem átti í þrálátum málaferlum við bandarísk yfirvöld. Aðalhlutverk:
Woody Harrelson, Courtney Love, Edward
Norton.

00.55 Scary Movie 3 Fyndin hryllingsmynd þar sem margar af vinsælustu stórmyndum síðari ára fá það óþvegið. Aðalhlutverk: Anna Faris, Charlie Sheen, Pamela
Anderson, Denise Richards.

▼

00.55

in gamanmynd frá 2004.

02.15 U.S. Seals 3: Frogmen Hasarmynd
um sérsveitarmenn hjá bandaríska sjóhernum. Aðalhlutverk: Bentley Mitchum, Tyler
Christopher, John Simon Jones.

22.00
00.00
02.00
04.00

03.45 America´s Got Talent
05.10 The Simpsons
05.35 Fréttir og Ísland í dag (e)
06.35 Tónlistarmyndbönd frá Popp TíVí

16 Blocks
Date Movie
Melinda and Melinda
16 Blocks

07.00 Landsbankadeildin 2008 FH - ÍA
17.55 Landsbankadeildin 2008 FH - ÍA
19.45 Landsbankamörkin 2008 Öll
20.35 Inside the PGA Skyggnst á bakvið
tjöldin í PGA mótaröðinni og tímabilið framundan skoðað.

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 Spjallþáttur þar sem

21.00 Spænski boltinn Upphitun fyrir
leiki helgarinnar í spænska boltanum.

Racheal Ray fær til sín góða gesti og eldar
gómsæta rétti.

21.30 Fréttaþáttur Meistaradeildar

18.30 Jay Leno (e)
19.20 One Tree Hill (e)
20.10 Survivor: Micronesia (11:14) Sex-

mörkin skoðuð úr 2. umferð Landsbankadeildar karla.

Evrópu Fréttaþáttur um Meistaradeild Evrópu þar sem síðustu umferðir eru skoðaðar
og viðtöl tekin við leikmenn og þjálfara.

22.00 World Supercross GP
22.55 World Series of Poker 2007 Á
Heimsmótaröðinni í póker setjast snjöllustu
pókerspilarar heimsins að spilaborðinu og
keppa um stórar fjárhæðir.

23.45 World Series of Poker 2007
00.35 Snowcross World Championship
01.00 Harlem Globetrotters: The team
that changed the world Þáttur sem gerður var um þetta fræga sýningarlið sem ferðast hefur um heiminn og sýnt listir sínar.

01.55 NBA-körfuboltinn Úrslitakeppnin. Bein útsending frá leik í úrslitakeppni NBA. Utah - LA Lakers

17.20 Enska úrvalsdeildin Útsending frá
leik Derby og Reading í lokaumferð ensku
úrvalsdeildarinnar.

19.05 Bestu leikirnir Sýnt frá stórbrotnum leik Tottenham og Aston Villa frá því fyrr
í vetur. Sóknarknattspyrna af bestu gerð.

20.50 Premier League World Nýr þáttur
þar sem enska úrvalsdeildin er skoðuð frá
ýmsum óvæntum hliðum. Leikmenn
heimsóttir, gömlu stjörnurnar leitaðar uppi
og svipmyndir af æðinu fyrir enska boltanum um heim allan.

21.20 PL Classic Matches Hápunktarnir
úr bestu og eftirminnilegustu leikjum úrvalsdeildarinnar. Liverpool - Newcastle, 96/97.
21.50 PL Classic Matches Nottingham
Forest - Man. Utd., 98/99.

22.20 10 Bestu / Upphitun Hitað upp
fyrir þættina „10 bestu”. Arnar Björnsson fær
til sín góða gesti í myndver.

23.10 Goals of the season Öll glæsilegustu mörk hverrar leiktíðar Úrvalsdeildarinnar frá upphafi til dagsins í dag.

F í t o n / S Í A

LITIR, LÍF &
ENDALAUST ÚRVAL
Verslanir Kringlunnar eru fullar af nýjum og spennandi sumarvörum.
Komdu og finndu eitthvað sumarlegt til að gleðja þig eða aðra.

Opið til 19 í dag og 10–18 á morgun

tánda 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 Þorsteinn Guðmundsson
fær til sín góða gesti.

22.00 Lipstick Jungle (e)
22.50 The Eleventh Hour (3:13) 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 (20:24)

hæfileikaríkasta fólkinu í Ameríku er hafin
enn á ný. Hraður og fjölbreyttur skemmtiþáttur fyrir alla fjölskylduna.

22.50 The People vs. Larry Flynt

06.00 I Heart Huckabees
08.00 Raise Your Voice
10.00 Buena Vista Social Club
12.00 Fjölskyldubíó: Búi og Símon
14.00 Raise Your Voice
16.00 Buena Vista Social Club
18.00 Fjölskyldubíó: Búi og Símon
20.00 I Heart Huckabees Stjörnum hlað-

SKJÁREINN

▼

2008

Talið í söngvakeppni

16.35 Leiðarljós (Guiding Light)
17.20 Táknmálsfréttir
17.25 Spæjarar (14:26)(Totally Spies)
17.50 Bangsímon, Tumi og ég (20:26)
18.15 Ljóta Betty (Ugly Betty) (e)
19.00 Fréttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
20.10 Talið í söngvakeppni 2008

▼

20.10

SJÓNVARPIÐ

▼

EKKI MISSA AF

hömlur á lýðnum. Eftirlit, reglur og bönn
virðast nefnilega sanna gildi sitt á hinum
Norðurlöndunum áður en það bitnar svo
á óhefluðum Íslendingum. Eina ópólitíska
Íslendinginn sem ég hef heyrt fara fögrum
orðum um norræna samvinnu var félagi
minn sem átti norska ástkonu. Slíkt samstarf
var hins vegar ekki til umræðu hjá ráðherrunum.
Þar held ég að skýringin sé komin á þessum leiðindum. Umræður þeirra sem mega
ekki vamm sitt vita eru hábölvaðar. Vinur er
sá er til vamms segir en slíkur vinur fær ekki
að sitja við norræna hringborðið frekar en
að koma í teboð hjá fyrirmyndarfjölskyldunni. Það gerir ekkert til, hann hefur það
bara ágætt á meðan með ástkonunni.

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.

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

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

OMEGA
Dagskrá allan sólarhringinn.
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STÖÐ 2 KL. 19:55
America‘s Got Talent
Leitin að hæfileikaríkasta fólkinu í Bandaríkjunum stendur
sem hæst og nú fara áheyrnarprufurnar fram í Chicago.
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. Kynnir
í þáttunum er sjálfur Jerry
Springer. Hér er á ferð hraður
og fjölbreyttur skemmtiþáttur
fyrir alla fjölskylduna.

VIÐ MÆLUM MEÐ
Svalbarði
SKJÁR EINN kl. 21.00

▼

Í KVÖLD

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 með Þorsteini í nýstárlegum leiknum atriðum.

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
15.00 Fréttir
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
18.50 Dánarfregnir og auglýsingar
19.00 Endurómur úr Evrópu
20.00 Pollapönk
20.30 Lífið sækir fram
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
17.45 X-Files
18.30 The Class Nýr gamanþáttur úr
smiðju þeirra sem framleiddu Friends og
Mad About You.

19.00 Hollyoaks Bresk unglingasápa
sem segir frá lífi og ástum íbúa Hollyoaks
í Chester.
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 kappreiðarhestinum Wildfire.

20.45 X-Files Fox Mulder trúir á meðan
Dana Scully efast er þau rannsaka yfirnáttúruleg mál innan FBI. Leynileg öfl reyna að
hindra leit þeirra að sannleikanum.

21.30 The Class
22.00 Bones Brennan og Booth snúa
aftur í nýrri seríu af spennuþættinum
Bones.

22.45 ReGenesis Sérdeild innan lögreglunnar í Toronto sem sérhæfir sig í glæpum
af lífefna- og lífeðlisfræðilegum toga.
23.30 Rock School Gene Simmons úr
hljómsveitinni Kiss er mættur í annað sinn
og tekur nú að sér að gera agalausa og
kjaftfora unglinga að alvöru rokkurum.

00.20 Tónlistarmyndbönd frá Skífan TV

20.00 Mér finnst... Raunveruleikasjónvarp þar sem konur tjá sig hispurslaus um
allt sem þeim dettur í hug. Umsjónarkonur
eru Ásdís Olsen og Kolfinna Baldvinsdóttir.
21.00 Skoðanaskipti Marta Guðjónsdóttir varaborgarfulltrúi ræðir um borgarmenningu við gesti sína.
21.30 Íslands Safari Þáttur í umsjón
Akeem Richard Oppong, formanns Íslands
Panorama. Hann ræðir við gesti sína um
fjölmenningu og fjölþjóðlegt samfélag.

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 Vildmarkens døtre 11.50 Rabatten 12.20
Elsker dig for evigt? 12.50 Nyheder på tegnsprog 13.00 DR Update - nyheder og vejr 13.15
Optaktsudsendelse til det Europæiske Melodi Grand
Prix 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 Tivolivarieté 2006
19.00 TV Avisen 19.30 Basic 21.05 Hvor hjertet er
23.00 Boogie Listen

24 mörk skoruð í fyrstu umferð Landsbankadeildarinnar

„Ég sá það fyrst á visir.is“
Visir.is var langfyrstur með mörkin í fyrstu umferð Landsbankadeildarinnar. Boltavakt visir.is og
Fréttablaðsins verður á öllum leikjum sumarsins í Landsbankadeild karla. Öll mörk, spjöld og helstu

10.00 NRK nyheter 10.10 Tinas mat 10.40
Columbo 11.55 Sjukehuset i Aidensfield 12.45
Giro d’Italia direkte: 7. etappe 15.30 Oddasat
- Nyheter på samisk 15.45 Historien om ... 15.55
Nyheter på tegnspråk 16.00 Mille og Martin 16.05
Mamma Mirabelle viser film 16.20 Charlie og Lola
16.30 Safari Europa 16.40 Distriktsnyheter 17.00
Dagsrevyen 17.30 Norge rundt 17.55 Michael
Palins nye Europa :Ved reisens slutt 18.50 20
spørsmål 19.20 Detektimen: Kalde spor 21.00
Kveldsnytt 21.20 Hotell Babylon 22.10 Adresse
Beograd 22.40 Magnet i full symfoni 23.35
Country jukeboks med chat

atriði leikjanna verða í beinni textalýsingu. Visir.is er öflug frétta- og upplýsingaveita í stöðugri sókn
sem leggur metnað sinn í að flytja fréttir líðandi stundar fljótt og örugglega. Fréttir, dægurmál,
umræða, blogg, sjónvarpsfréttir Stöðvar 2 og fréttatengdir þættir – allt er þetta aðgengilegt á einum
stað í einfaldri umgjörð með skýrri framsetningu. Notendur vita að hverju þeir ganga þegar þeir
heimsækja visir.is.

SVT 1
10.00 Rapport 10.05 Annes trädgård 10.45 Inför
Eurovision Song Contest 2008 11.45 Glasklart
12.45 Veronica Mars 13.30 Sixties 14.00 Rapport
14.10 Gomorron Sverige 15.00 I trädgården med
Camilla Plum 15.30 Plus sommar 16.00 Hotell
Kantarell 16.30 Rasmus på luffen 17.00 Bobster
17.30 Rapport med A-ekonomi 18.00 Så ska det
låta 19.00 Var fan är mitt band? 19.30 Kill Bill: Vol.
1 21.20 Rapport 21.30 Kulturnyheterna 21.45
Morgonsoffan 22.15 Roadkill 23.50 Sändningar
från SVT24

...ég sá það á visir.is
isir.is
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HVAÐ VAR ÉG AÐ SPÁ?
„Raunar
hélt ég
aldrei að
ég kæmist
áfram í
keppninni.
Maður er alinn þannig
upp, eitthvað séríslenskt, að
búast alltaf við því versta.“
Sigrún Eðvaldsdóttir, fiðluleikari í DV
1990, um Sibelius-keppnina þar sem hún
lenti í þriðja sæti.
,,Ég var glöð að hafa þennan hugsunarhátt því það bjargaði mér frá því
að gera mér óraunhæfar væntingar á
þessum tíma. En í dag hef ég lesið The
Secret sem segir að maður eigi að sjá
sigurinn fyrir sér og þannig verði hann að
veruleika. Nú reyni ég að temja mér það,“
segir Sigrún nú.
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LÁRÉTT
2. eiga 6. mannþvaga 8. meðal 9.
blaður 11. tveir eins 12. afspurn 14.
gistihús 16. mun 17. viður 18. skurðbrún 20. klaki 21. pottréttur.
LÓÐRÉTT
1. eins 3. skammstöfun 4. sumbl 5.
styrkur 7. sammála 10. arinn 13. sigað
15. andaðist 16. kirna 19. tveir eins.
LAUSN
LÓÐRÉTT: 1. sömu, 3. al, 4. fyllerí, 5.
afl, 7. samhuga, 10. stó, 13. att, 15.
lést, 16. ker, 19. gg.
LÁRÉTT: 2. hafa, 6. ös, 8. lyf, 9. mas,
11. ll, 12. umtal, 14. hótel, 16. ku, 17.
tré, 18. egg, 20. ís, 21. ragú.

VEISTU SVARIÐ
Svör við spurningum á síðu 8.

1. 255.
2. Jón bóndi.
3. Sif Aradóttir.

16. maí 2008 FÖSTUDAGUR

Dóri DNA semur ástarljóð fyrir Dísu
„Ég reyndi við þetta í fyrra en
komst þá ekki að. Núna hafðist
þetta hins vegar eftir langt og
strangt inntökupróf,“ segir rapparinn góðkunni Dóri DNA. Hann
mun setjast á skólabekk í haust í
Listaháskólanum og læra þar
Fræði og framkvæmd; námsbraut sem hefur heldur betur
slegið í gegn hjá listskapandi
Íslendingum að undanförnu. Dóri
fór í bókmenntafræðina í HÍ á
síðasta ári en fann sig ekki
almennilega enda viðurkennir
hann að hugurinn hafi alltaf
stefnt á Listaháskólann í þetta
nám. „Ég held að þetta sé mjög
skemmtilegt og hlakka mikið til.
Við verðum þrír strákar í tíu

manna hópi þannig að kynjahlutföllin eru ekki alveg jöfn,“ bætir
Dóri við.
Hann er þó ekki búinn að leggja
textasmíðina á hilluna en á frumraun Bryndísar Jakobsdóttur,
Dísa, er að finna ljóð þar sem
rapparinn sýnir á sér nýja og öllu
mýkri hlið. Lagið ber nafnið
Ljáðu mér eyra og hljómaði fyrst
í kvikmyndinni Veðramót sem
var einmitt leikstýrt af móður
Dóra, Guðnýju Halldórsdóttur.
Miðað við textann er ljóst að
brotin hjörtu og táraflóð eru ekki
langt undan. Og þótt Dóri vilji
ekki ganga svo langt segir hann
að oft sé gott að yrkja sig út úr
tilfinningaflækjum. „Er maður

ekki annars alltaf að yrkja um
ástina?“ Ljóðið hefur hins vegar
vakið verðskuldaða athygli og
hrósaði
Valgeir
Guðjónsson
honum meðal annars fyrir góðan
texta. „Þetta er kannski ekki mitt
besta ljóð en textinn er vissulega
með þeim kjarnyrtari sem ég hef
fest á blað.“
- fgg

Á LEIÐ Í LISTAHÁSKÓLA

Dóri DNA ætlar að setjast á
skólabekk og nema Fræði og
framkvæmd í Listaháskóla
Íslands.

TRÉKYLLISVÍK: FRÆGUR MAÐUR AÐ SUNNAN STAL SIGRINUM

Hrafn Jökulsson vinnur
ljósmyndasamkeppni
„Ég hef gaman af því að taka ljósmyndir en af því að
ég hef unnið með mjög mörgum góðum ljósmyndurum veit ég hversu mikið er ólært,“ segir Hrafn
Jökulsson, hlédrægur en stoltur sigurvegari í
ljósmyndasamkeppni.
Úrslit myndasamkeppninnar Göngur og réttir á
Ströndum 2007, sem Sauðfjársetur á Ströndum stóð
fyrir í samvinnu við strandir.is, voru nýverið kynnt.
Mörg hundruð myndir bárust í keppnina, var kosið
milli sex þeirra sem í úrslitum voru og bárust
hundruð atkvæða. Hrafn stóð uppi sem sigurvegari
en hann náði að fanga augnablikið. Jón Brynjar
Kjartansson, rétt að verða 7 ára, í smalamennsku.
Hrafn býr í Trékyllisvík í Árneshreppi og tekur við
verðlaunum og viðurkenningu fyrir sigurinn við
opnun Sauðfjársetursins í Sævangi á sjómannadaginn sem er 1. júní.
„Ég hef verið að dunda mér við ljósmyndun
síðustu árin og einmitt tekið mikið af
myndum hér á Ströndum,“ segir
Hrafn spurður um þessa nýju og
óvæntu hlið sem hann sýnir nú á
sér. Hrafni líkar dável í sveitinni.
„Við hjónin verðum hér að
óbreyttu að minnsta kosti ár til
viðbótar. Árneshreppur er
dásamlegur staður, eins og ég
vissi reyndar fyrir, náttúran
margbrotin og ægifögur og
mannlífið skemmtilegt. Mér er
sagt að veturinn hafi verið
óvenjulega hryssingslegur og
sólin sést ekki hér í þrjá
mánuði. Myrkur og stormar
angra mig lítið, þó ég gangi
ekki alveg jafn langt og sumir
inúítar sem halda hátíðir til
að fagna þegar sumri lýkur og
blessaður veturinn tekur við,“
segir Hrafn.
Hann sendi frá sér bók sem
fór hátt í síðasta jólabókaflóði. Þar sem vegurinn endar
seldist í hátt í tíu þúsund
eintökum og nú er verið að
dreifa henni í kiljuformi í
bókabúðir. Hrafn er byrjaður að
bauka við nýja bók sem kannski kemur út í

VERÐLAUNAMYND HRAFNS Hrafn hafði sigur í ljósmyndasam-

keppni og nær að grípa augnablikið: Jón Brynjar að verða 7 í
smalamennsku.
FRÉTTABLAÐIÐ/HRAFN

haust. „Hún er ekki beinlínis framhald af Þar
sem vegurinn endar, en einhverjir þræðir liggja
á milli. Ég er að rannsaka sitthvað hjá mínu
fólki, allt aftur á 13. öld. Þegar ég vil teygja úr
mér geng ég á reka í Stóru-Ávík, skrepp í
kaupfélagið eða leik við kettina.“
Kettirnir eru þrír og heita Bernharð,
Óskar og Kúrt. Fyrstu stafnirnar mynda
BÓK, en það er tilviljun. „Ég var mjög
glaður og innilega þakklátur yfir
móttökunum sem bókin mín fékk.
Hún er minn óður til Árneshrepps
og til bernskunnar og ástarinnar.
Þetta er þess vegna mjög persónuleg bók, þó ekki sé hún játningabók eða kviðristurit. Ég settist
ekki niður til að skrifa metsölubók, en það gladdi mig auðvitað
mikið að hún skyldi rata til svo
margra.“
jakob@frettabladid.is

FRÉTTIR AF FÓLKI
Capacent sendi frá sér funheitar
áhorfstölur í gær sem hljóta að
vera verulegt áhyggjuefni þeim
Páli Magnússyni og Þórhalli
Gunnarssyni hjá Ríkissjónvarpinu.
Eftir mikið flug í vetur virðist fuglinn
magalentur því áskriftarsjónvarpið
Stöð 2 er komið upp að hlið Sjónvarpsins í áhorfi í mínútum talið og
hlutdeild þegar litið er til aldursins
12 til 80 ára. Á aldursbilinu 12-49
ára, þangað sem auglýsingagosar
horfa helst, er Stöð 2 komin fram
úr með 345 mínútur á móti 297
mínútum RÚV og hlutdeildin er
33,5 á móti 28,9 prósentum. Pálmi
Guðmundsson, sjónvarpsstjóri
Stöðvar 2, lyftir brúnum
meðan tölur
sýna að áhorf
á RÚV hrynur
um 28
prósent milli
vikna.

Þótt Egill Helgason með sitt Silfur
hjá RÚV tengi frí sín fríi þingmanna
(sem þó halda því fram að þótt
þingið starfi ekki séu þeir ekki í fríi)
heldur Sigmundur Ernir Rúnarsson ótrauður áfram með þátt sinn
Mannamál. Næsti aðalgestur hans
er forvitnilegur í betra falli því sá er
enginn annar en Árni Magnússon,
fyrrverandi ráðherra Framsóknarflokksins, sem hvarf óvænt og
skyndilega úr stjórnmálum fyrir
tveimur árum og hefur ekki sést
síðan. Hann fór til starfa hjá Glitni
og er ekki vitað hvort hann er einn
þeirra 255 sem fengu uppsagnarbréf en Sigmundur ætlar að spyrja
út í það og hvers vegna hann hætti
- jbg
í pólitík.

HRAFN JÖKULSSON Þar sem vegurinn

endar gekk vel þótt ekki væri það
kviðristurit. Hrafn er nú byrjaður á
næstu bók.

Sjónvarpskonur selja fötin sín í Kolaportinu
Blaðberinn
bíður
þín
Þú færð Blaðberann þinn í
Skaftahlíð 24 alla virka daga
frá kl. 8-17.
Blaðberinn...

...góðar
óðar
ðar fréttir fyrir um
umhverfið

Fjöldi fólks leggur leið sína í Kolaportið
um hverja helgi til að selja, kaupa eða bara
skoða eitthvað af því dóti sem í boði er. Í
hópi sölumanna á morgun verða nokkur
kunnugleg andlit en þá munu þrjár núverandi og fyrrverandi sjónvarpskonur bjóða
notuð föt af sjálfum sér til sölu. Ragnhildur Steinunn Jónsdóttir og Sigrún Ósk
Kristjánsdóttir, fyrrverandi sjónvarpskona og núverandi ritstjóri Skessuhorns,
verða saman með sölubás og á öðrum bás
verður Anna Rakel Róbertsdóttir í sölustellingum, ásamt vinkonu sinni, hárgreiðslukonunni Þórhildi Ýri Jóhannesdóttur, sem einnig hannar föt undir
merkinu Tóta Design.
„Við höfum verið að taka allt í gegn
heima og mála svo ég réðst í að fara í gegnum skápana. Það fylgja ansi mikil fatakaup
þessari vinnu sem ég er í svo ég ákvað bara
að fara með þetta og prófa að selja það.
Vonandi getur einhver notað það sem ég er
kannski orðin leið á,“ segir Ragnhildur
Steinunn, sem segir kenna ýmissa grasa í

þeim fatapokum sem hún mun hafa meðferðis á morgun. „Þetta eru alls konar föt,
allt frá jogging-göllum upp í einhverja
kjóla og föt sem ég hef notað í sjónvarpinu,“ útskýrir Ragnhildur, sem
tilheyrir reyndar fastagestahópi
Kolaportsins. „Ég kaupi náttúrlega
alltaf harðfiskinn minn í Kolaportinu
og svo kaupi ég mikið af fötum þar
líka. Gamla kjóla af krúttlegum konum
og svona,“ segir hún og hlær við. „Ég
hef samt aldrei farið að selja þar áður
og hlakka bara mikið til að standa
þarna í einn dag. Það er svo mikil
stemning þarna,“ segir hún.
Kolaportið er opið frá 11-17 um
helgar.
- sun

HREINSAÐ TIL Í SKÁPUNUM Þær
Ragnhildur Steinunn, Sigrún Ósk
og Anna Rakel verða á meðal sölumanna í Kolaportinu á morgun, en
margir kannast við andlit þeirra af
sjónvarpsskjánum.

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

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 512 5000

BAKÞANKAR

MMM$KK$?I

Bergsteins
Sigurðssonar

Grillir í sumar

H

amingjan þarf ekki að fara
með himinskautum, segir í
ágætri bók. Það eru orð að sönnu
og sést sjaldan jafn greinilega á
Íslandi og um kvöldmatarleytið á
sólríkum sumardögum, þegar svalir, bakgarðar, verandir og pallar
iða af lífi. Þá felst hamingjan í að
standa fyrir framan snarkandi gasgrill, með sólgleraugu og opna
bjórflösku, og horfa á logana læsa
sig í sérvalið nautakjöt úr einhverju kjötborðinu. Íslenska hamingjan, í sinni tærustu mynd, hefur
tvær kryddlegnar hliðar, kviknar
við mikinn hita og varir í um það
bil tíu mínútur – fimm á hvorri
hlið.

Fljótandi lúxushótel
–Spennandi ævintýraferðir á framandi slóðum

Á

seinni hluta 20. aldar var kolagrillið hin helgu vé karlmennskunnar og nálægt því áttu konur og
veifiskatar ekkert erindi. Hinn
riddaralegi fyrirsláttur var eitthvað á þá leið að olíumettuð brunalyktin væri ekki konum sæmandi
og gerði fíngerðum lungum þeirra
jafnvel illt. Raunverulega ástæðan
var vitaskuld hið opinbera leyndarmál að konur væru liðónýtir
grillarar sem kynnu ekki að tendra
í kolum og ættu að halda sig við
meðlætið.

MENN sem að öðru leyti komu
aldrei nálægt matseld breyttust í
meistarakokka í grennd við grillið,
vissu nákvæmlega hvernig átti að
stafla kolunum til að ná hámarksfuna og hversu mikill safi væri
eftir í lærisneiðunum út frá blæbrigðum snarksins einu saman.
Ekkert var þeim ofviða, þeir gátu
grillað allt: lamb, sveppi, banana …
þeir hefðu grillað skyr og harðfisk
hefði einhver manað þá til þess.
HARÐGERÐUSTU
karlmenn
urðu meyrari en nýslátraður heimalningur við það eitt að finna lykt
af brennandi kolum. Vírburstinn
var þeirra veldissproti. En svo kom
gasið sem frelsaði konur úr viðjum
kartöflusalatsins og kryddsmjörsins og þær tóku til óspilltra málanna við að raða grænmetisspjótum og lúðu á teinana. Eins og hendi
væri veifað varð grillið hin göfuga
matargerðarlist
smáborgarans,
eins og einhvers staðar stendur;
það rekur enda smiðshöggið á heilaga þrenningu hins íslenska sumars: sól, hiti, grill.
GRILLBOÐ

eru nefnilega táknmynd þess að loksins hafi orðið
langþráð endaskipti á hlutunum.
Grámóskan hefur vikið fyrir tærbláum himni og grænum gróðri,
ylurinn og birtan koma að ofan,
brúnkan er ekta, við höfum fengið
frí frá þinginu. Grillið er með
öðrum orðum brennipunktur kjöraðstæðna á Íslandi, í orðsins fyllstu
merkingu. Og full ástæða til að
vegsama þær þá sjaldan við
verðum þeirra aðnjótandi.

GÓÐAN DAG!
Í dag er föstudagurinn 16. maí,
138. dagur ársins.
Sólarupprás
Reykjavík
Akureyri

4.09
3.24

Hádegi

Sólarlag

13.24
13.09

22.42
22.47

Heimild: Almanak Háskólans

Miðjarðarhaﬁð og Barcelona

Austur-Karíbahaf

Vestur-Karíbahaf

5. - 19. september Uppselt

9. - 20. september Laus sæti

16. - 27. september Uppselt

Verð frá 309.632,-*

Verð frá 237.314,-*

Verð frá 222.276,-*

á mann í tvíbýli í ytri klefa með svölum

á mann í tvíbýli í ytri klefa með svölum

Fararstjóri: Kristinn R. Ólafsson

á mann í tvíbýli í ytri klefa með svölum
Fararstjóri: Kjartan Trausti Sigurðsson

Lífsstíls og dekurferð:
New York og Karíbahaf

Skemmtisigling:
New York og Bermuda

Fjölskylduferð:
Bahama og Orlando

7. - 21. nóvember Örfá sæti laus

17. - 24. október Laus sæti

6. - 14. febrúar 2009 Laus sæti

Verð frá 302.588.-*

Verð frá 234.608.-*

Verð frá 199.856.-*

á mann í tvíbýli í ytri klefa með svölum

á mann í tvíbýli í ytri klefa með svölum

á mann í tvíbýli í ytri klefa með svölum

Fararstjóri: Bjargey Aðalsteinsdóttir

Fararstjóri: Bjargey Aðalsteinsdóttir

Fararstjóri: Björk Jakobsdóttir

Að fara í skemmtisiglingu er eins og að fara
í margar ferðir því á hverjum morgni vaknar
maður á nýjum og spennandi áfangastað.
Skip Royal Caribbean sigla um öll heimsins

höf og um borð eru veitingasalir, barir, kafﬁhús,
líkamsrækt, heilsulindir, leikhús, bíó og ﬂesta daga
er boðið upp á nýjar skoðunarferðir í nýju landi.
Hafðu samband og kynntu þér málið á www.uu.is

* Innifalið: Sjá nánar á www.uu.is
Ef bókað er á skrifstofu eða símleiðis er bókunargjald 2.500 kr. fyrir hvern farþega.

ÚRVAL-ÚTSÝN ~ LÁGMÚLA 4 ~ 108 REYKJAVÍK ~ SÍMI 585 4000 ~ FAX 585 4065 ~ INFO@UU.IS

Travel Agency

Fararstjóri: Lilja Jónsdóttir

