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Eyþór Theodórsson, nemi í viðskiptafræði við 
Háskólann á Bifröst, er mikill ferðalangur. 
Eyþór hefur víða komið og segist ætla að ferðast 
eins oft og hann getur um ókomna framtíð. Þegar Eyþór lítur til baka og rifjar upp ferði í

til þessa er honum ofa lð

Cup, en við ferðuðumst frá Þýskalandi til Ítalíu. 

Ferðalagið var vel yfir sjöhundruð kílómetrar og 

við fórum með lest glaðir í bragði að vera að fara á 

fótboltaleik,“ útskýrir Eyþór. En ferðin tók á sig
aðra mynd þegar þeir félagar kVið sögð

Kom að tómum kofanum

Ekki var margt um manninn á San Siro-vellinum í Mílanó þegar Eyþór og vinir hans komu þangað enda leikurinn í Mónakó.
MYND/EYÞÓR

ALLIR ÁNÆGÐIRÁgætt er að útbúa fjölskyldu-bílinn þannig fyrir sumarið að börnin hafi eitthvað við að vera á langferðum og að eitthvað sé til að þurrka af klístruðum höndum ef á þarf að halda. 
BÍLAR 2

ÞRIFIÐ HÁTT OG LÁGTEignum sem búið er að selja er mikilvægt að skila af sér í sem bestu ástandi. Sam-kvæmt almennum reglum eiga ísskápar og önnur heimilistæki ekki að fylgja með en það getur þó verið samkomulagsatriði.
HEIMILI 4 í sumarskapiMIÐVIKUDAGUR 28. MAÍ 2008 GrillmeistarinnDaníel Hjalti Sigurgeirsson lumar á góðum ráðum.BLS. 4
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EYÞÓR THEODÓRSSON

Ógleymanleg ferð með 
félögunum um Evrópu
ferðir bílar heimili

          Í MIÐJU BLAÐSINS

Verðbólguskotið er varanlegt því við það eykst höfuðstóll verðtryggðra lána:

Yfir hundrað þúsund krónur 
á hvert einasta heimili í maí

Núna eru það 
einungis 2,880 
mínútur þar 

til við opnum á 
Akureyri

Akureyri, Glerártorg

Ítarleg dagskrá á
www.hafnarfjordur.is

Hlökkum til 
að sjá þig!

Í SUMARSKAPI

Litið í heimsókn í 
verðlaunagarð
Sérblað um sumarið, garðinn og grillið

FYLGIR FRÉTTABLAÐINU Í DAG

Besta gjöfin 
væri sigur

Ingibjörg F. 
Ottesen fagnar 
sextugu á vell-
inum í kvöld.

TÍMAMÓT 20

Dylan vel tekið
Bob Dylan fær góða dóma fyrir 
tónleika sína í Höllinni. 

FÓLK 28

Flýgur með Loga
Forstjóri Saga Capital 
flýgur hringinn um 
landið með Loga 
Bergmanni í 
sumar.

FÓLK 34

SAMFÉLAGSMÁL Óvenjumargar erlendar konur 
hafa leitað til Kvennaathvarfsins síðustu mán-
uði eftir að hafa sætt ofbeldi af hendi íslenskra 
eiginmanna sinna. Þetta segir Sigþrúður Guð-
mundsdóttir, framkvæmdastýra Samtaka um 
kvennaathvarf.

Hún segir að þess séu dæmi að erlendar 
konur séu beinlínis kynlífsþrælar eiginmanna 
sinna, og sama segir Margrét Steinarsdóttir, 
lögfræðingur Alþjóðahúss.

„Í þessum tilfellum eru konurnar iðulega frá 
löndum utan EES-svæðisins og njóta því afar 
takmarkaðrar verndar gagnvart eiginmannin-
um. Oft eru þær hreinlega ofurseldar þeim,“ 
segir Sigþrúður. Hún segir flestar þeirra koma 

úr fátæku umhverfi og eiginmennirnir lofi 
þeim gulli og grænum skógum í nýjum heim-
kynnum en nýti sér svo neyð þeirra þegar þær 
koma til landsins. Hún segir dæmi þess að 
fleiri en ein kona hafi orðið fyrir ofbeldi af 
hendi sama manns. 

Margrét segir að þau fjögur ár sem hún hafi 
starfað hjá Alþjóðahúsinu hafi reglulega leitað 
til hennar konur sem lent hafa í slíkum aðstæð-
um. Hún segir þess dæmi að þegar eiginkonan 
hafi spyrnt við fótum og leitað sér aðstoðar 
hafi eiginmaðurinn náð í aðra konu að utan og 
endurtekið háttsemina með henni. „Sumar hafa 
sagt að mennirnir virði að vettugi þeirra þarfir 
og ætlist til af þeim að þær hafi mök við þá 

þegar þeim hentar,“ segir hún. „Þeir krefjist 
þess jafnvel að fá vilja sínum framgengt þó að 
eiginkonan hafi verið undir læknishendi og sé 
ekki í líkamlegu ásigkomulagi til samneytis.“ 

Hún segir að einnig leiti til Alþjóðahússins 
erlendar konur sem hafi orðið fyrir ofbeldi 
samlanda sinna eða annarra útlendinga. 

Bæði Sigþrúður og Margrét segja konur sem 
þannig sé ástatt fyrir ekki njóta nægilegrar 
lagalegrar verndar. Í frumvarpi um breytingar 
á innflytjendalögum séu þó ákvæði sem hamli 
því að menn geti nýtt sér neyð erlendra kvenna 
með þessum hætti. Hins vegar segja þær 
skorta á úrræði til að koma þeim til hjálpar 
sem þegar eru í vanda staddar.  - jse 

Íslenskir karlar flytja inn 
konur til kynlífsþrælkunar
Fjöldi erlendra kvenna leitar sér aðstoðar vegna ofbeldis frá íslenskum eiginmönnum. Þess eru dæmi að 
þær séu kynlífsþrælar manna sinna. Sumir ginna aðra konu til landsins þegar sú fyrsta leitar sér aðstoðar. 

Ekkert nema sigur
Það er mikill hugur í 

herbúðum íslenska 
landsliðsins 
fyrir leikinn gegn 
Wales.

ÍÞRÓTTIR 30

VÍÐAST BJART   Í dag verður hæg 
breytileg átt eða hafgola. Skýjað 
með köflum sunnan til, annars yfir-
leitt bjartviðri. Hiti 10-21 stig, hlýjast 
fyrir austan. 
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VORHREINGERNING Í BORGINNI Starfsmenn Reykjavíkurborgar hafa í mörgu að snúast þessa dagana við að hreinsa, snyrta og 
snurfusa. Í gær var unnið að vorhreingerningu við Reykjavíkurtjörn. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

HEILBRIGÐISMÁL Sigurður 
Guðmundsson landlæknir segir 
óvíst til hvaða aðgerða verður 
gripið í máli lækna sem í góðri 
trú skrifuðu lyfseðla fyrir 
Magnús Skúlason, geðlækni á 
Sogni. Honum hefur verið vikið 
úr starfi fyrir að svíkja út lyf í 
nafni skjólstæðinga sinna. 

Magnús missti réttindi til að 
ávísa lyfjunum í fyrra og fékk 
því starfsbræður sína til að 
skrifa upp á fyrir sig. Land-
læknir segir að þeir beri þó 
ábyrgð á sínum eigin lyfseðlum.

Landlæknir segir áfengisráð-
gjafann Óskar Arnórsson sem 
sótti lyfin fyrir Magnús ekki 
hafa tilskilin leyfi. Óskar hafði í 
alvarlegum hótunum við 
landlækni í gær. Landlæknir 
fundar um málið á Sogni með 
Guðlaugi Þór Þórðarsyni 
heilbrigðisráðherra á morgun. 
 - kdk / sjá síðu 4

Lyfjasvik á réttargeðdeild:

Landlækni hót-
að vegna rann-
sóknar á Sogni

VIÐSKIPTI Ætla má að yfir 130 þús-
und krónur bætist við höfuðstól 
skulda hvers heimilis, vegna verð-
bólgunnar í mánuðinum. Sam-
kvæmt mælingu Hagstofunnar 
nam hún 1,37 prósentum. 

Heimilin skulda yfir 1.500 millj-
arða. Verðtryggðar skuldir eru um 
80 prósent af því, bankalán, lán 
Íbúðalánasjóðs og námslán. Miðað 
við verðbólgu í maí hafa því um 

sautján milljarðar króna bæst við 
höfuðstól skuldanna í þessum 
mánuði einum. 

Hagstofan gerir ráð fyrir að um 
130 þúsund heimili séu í landinu.

Gylfi Arnbjörnsson, fram-
kvæmdastjóri Alþýðusambandsins, 
segir að verðtryggðar skuldir heim-
ilanna hafi vaxið um hátt í 300 millj-
arða króna í verðbólgu undanfar-
inna ára. Því sé hæpið að tala um 

verðbólguskot. „Frá árinu 2003, 
þegar efnahagsstefnan fór úr bönd-
unum, hefur kostnaður heimilanna 
vaxið ár frá ári. Sé miðað við upp-
safnaðan kostnað af verðbólgu 
umfram 2,5 prósent, vexti og geng-
isfall, má reikna með því að tæp-
lega 68 milljarðar króna bætist við 
greiðslubyrði heimilanna á þessu 
ári. Þetta eru allt að fjórtán prósent 
af laununum.“ - ikh / sjá Markaðinn

VEÐRIÐ Í DAG
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1 kr. aðra leiðina + 690 kr.
(flugvallarskattur)

Aðeins 1 króna fyrir börnin
www.flugfelag.is  |  570 3030

Gildir til 31. maí – bókaðu á
www.flugfelag.is

LÖGREGLUMÁL Efnahagsbrotadeild 
Ríkislögreglustjóra rannsakar nú 
tiltekna þætti í rekstri Bygginga-
félags námsmanna, (BN), eftir að 
núverandi forráðamenn félagsins 
lögðu fram kæru til RLS.

Rannsóknin beinist meðal ann-
ars að umsvifum fyrrum stjórnar-
formanns, svo og framkvæmda-
stjóra BN. Þeir eru grunaðir um að 
hafa hagnast verulega á bygginga-
félaginu, meðal annars með því að 
semja við þá sem önnuðust fram-
kvæmdir án útboðs. 

Grunur leikur á að tilteknir ein-
staklingar í byggingariðnaði séu 
með í ráðum, samkvæmt upplýs-
ingum Fréttablaðsins. Jafnframt 
að BN hafi keypt þjónustu þeirra á 
alltof háu verði. Enn fremur leikur 
grunur á því að fyrrum stjórnend-
urnir hafi notað eigin fyrirtæki til 
að flytja inn ýmis konar búnað í 
stúdentagarða BN og selt þá á allt-
of háu verði.   

Málið var kært til efnahags-
brotadeildar RLS í kjölfar ítarlegr-
ar úttektar endurskoðunar- og ráð-
gjafarfyrirtækisins KPMG á 
rekstri BN. Málið verður rannsak-
að nokkur ár aftur í tímann. 

BN er  sjálfseignarstofnun með 
sjálfstæðan fjárhag. Það annast 
kaup og uppbyggingu húsnæðis til 
rekstrar stúdentagarða í þágu 
námsmanna.

Það var í kjölfar skyndilegrar 
afsagnar og brotthvarfs fyrrver-
andi stjórnarformanns bygginga-
félagsins í desember sem núver-
andi forráðamenn félagsins fengu 
KPMG til að gera úttekt á rekstri 
BN. Í febrúar var svo ráðningar-
samningi við framkvæmdastjóra 

félagsins rift. Samkvæmt upplýs-
ingum Fréttablaðsins beinast sjón-
ir manna meðal annars að fyrir-
tækjum sem fyrrverandi 
stjórnendur áttu. Þar voru hvorki 
til staðar starfsmenn né húsnæði, 
en BN mun hafa verið í viðskiptum 
við þessi fyrirtæki varðandi ýmsa 
þætti starfsemi sinnar. Fleiri þætt-
ir á starfstíma fyrrverandi stjórn-
enda eru taldir þarfnast nánari 
athugunar. Ýmislegt þykir benda 
til þess að ekki hafi verið farið að 
þeim reglum sem félagið á að 

starfa eftir, til að mynda varðandi 
innkaupastefnu, á fyrrnefndu 
tímabili. 

Framkvæmdir BN á reit Ein-
holts-Þverholts hafa verið stöðv-
aðar. Sigurður Páll Harðarson, 
framkvæmdastjóri félagsins, 
kvaðst ekki vilja greina frá ástæð-
um þess að það hefði verið gert. 

„Við getum ekki gefið neinar 
skýringar á þessu stigi málsins,“ 
segir hann. „Þegar rétti tímapunkt-
urinn kemur munum við upplýsa 
frekar um það.“ jss@frettabladid.is

STÚDENTAÍBÚÐIR Byggingafélag námsmanna annast kaup og uppbyggingu húsnæð-
is til rekstrar stúdentagarða í þágu námsmanna.

Grunur um víðtækt 
fjármálamisferli 
Þættir í rekstri Byggingafélags námsmanna eru nú til rannsóknar hjá efnahags-
brotadeild ríkislögreglustjóra. Grunur leikur á að fyrrum forráðamenn BN hafi 
hagnast verulega á kaupum byggingaþjónustu og innanstokksmuna fyrir félagið.

UMHVERFISMÁL Hvalatalningar Hafrannsóknastofn-
unar á landgrunninu við Ísland árið 2006 sýna að 
fjöldi hrefna er minni nú en í síðustu talningum. Í 
nýútkominni skýrslu um talningarnar segir að nú 
teljist aðeins 24 prósent þeirra dýra sem fyrri 
talningar sýndu að væru á landgrunninu. Ástæðan 
er talin vera fæðuskortur. Um 70 þúsund dýr eru 
talin vera á Íslandsmiðum og er stofninn sem fyrr 
talinn í sögulegu hámarki.

Fjöldi hrefna á landgrunnssvæðinu við Ísland var 
43.600 dýr samkvæmt síðustu talningum Hafrann-
sóknastofnunarinnar sem fram fóru sumarið 2003 en 
talningarnar í fyrra benda til þess að um 10-15 
þúsund hrefnur hafi verið á talningarsvæðinu eftir 
því hvaða forsendur liggja að baki útreikningunum. 
Í skýrslunni eru ástæður fækkunarinnar helst 
raktar til breytinga á fæðuframboði hrefnunnar, til 
dæmis á sandsíli og loðnu. 

Stofnstærðarmat, sem var staðfest af vísinda-
nefndum  Norður Atlantshafs Sjávarspendýraráðs-
ins (NAMMCO) og Alþjóðahvalveiðiráðsins (IWC), 
sýndu að alls voru um 67 þúsund dýr á stofnsvæðinu 
sem nær yfir hafsvæðið A-Grænland – Ísland – Jan 

Mayen árið 2003. Samanburður á gögnum úr þeim 
fjórum flugtalningum sem fram hafa farið miðsum-
ars á tímabilinu 1986-2001, bendir til að stofninn hafi 
verið stöðugur eða stækkað lítillega á þessu tímabili. 
Samkvæmt úttektum vísindanefnda IWC og 
NAMMCO er hrefnustofninn hér við land talinn vera 
í sögulegu hámarki.  - shá

Nýjustu hvalatalningar Hafrannsóknastofnunar sýna breytingar í lífríkinu:

Færri hrefnur á landgrunninu

Á HREFNUVEIÐUM Veiðar á 40 hrefnum hafa vakið deilur en 
stofninn er í sögulegu hámarki. FRÉTTABLAÐIÐ/

LÖGREGLUMÁL Lögregluþjónn sem 
á myndbandi sést taka pilt kverka-
taki í verslun 10-11 hefur verið 
sendur í frí. Mál hans verður sent 
bæði til ríkissaksóknara og til rík-
islögreglustjóra. Ríkissaksóknari 
mun rannsaka málið og ákveða 
hvort maðurinn verður ákærður 
fyrir brot í starfi. Ríkislögreglu-
stjóri ákveður hvort hann verður 
leystur frá störfum meðan á rann-
sókninni stendur.

Á myndskeiðinu, sem birtist á 
vefnum youtube.com, sést lög-
regluþjónninn biðja ungan mann 
um að tæma vasa sína í verslun 
10-11 í Grímsbæ. Þegar pilturinn 
neitar grípur lögregluþjónnin í 

háls hans og segir: „Hættu þess-
um kjafti drengur.“ Pilturinn var 
færður á lögreglustöð en ekki 

tókst að sanna á hann þjófnað. 
Pilturinn og forráðamenn hans 
hafa ekki tekið ákvörðun um 
kæru.

Í tilkynningu frá lögreglu vegna 
málsins segir að framganga lög-
reglumannsins sé með þeim hætti 
að hún krefjist rannsóknar. „Rík-
issaksóknara var þegar gert við-
vart um þetta atvik vegna alvar-
leika þess,“ segir í 
tilkynningunni.

Þá segir jafnframt að maðurinn 
muni ekki starfa við embættið þar 
til ríkislögreglustjóri hafi tekið 
ákvörðun um hvort manninum 
skuli vikið tímabundið úr starfi.  
 - sh

Mál lögregluþjóns sem tók pilt kverkataki sent til ríkissaksóknara:

Lögregluþjónninn sendur í frí

ÚR MYNDSKEIÐINU Lögregluþjónninn 
brást illa við því þegar pilturinn neitaði 
að tæma vasa sína. MYND / YOUTUBE

SVÍÞJÓÐ, AP Fredrik Reinfeldt, 
forsætisráðherra Svíþjóðar, 
skoraði í gær á aðrar þjóðir 
Evrópu og Norður-Ameríku að 
hleypa til sín fleira flóttafólki frá 
Írak. Svíþjóð hefði axlað of stóran 
hluta byrðanna af flóttamanna-
straumnum, að hans sögn. 

Í viðtali við AP-fréttastofuna í 
tilefni af ráðstefnu Sameinuðu 
þjóðanna um flóttamannavand-
ann í Írak, sem fram fer í 
Stokkhólmi síðar í vikunni, sagði 
Reinfeldt að flestir flóttamenn 
frá Írak hefðu leitað hælis í 
nágrannaríkjum, en Svíþjóð væri 
það vestræna land sem tekið 
hefði við flestum, alls um 40.000 
manns. Bandaríkin tóku á árinu 
2007 aðeins við um 1.600 íröskum 
flóttamönnum.  - aa

Íraskt flóttafólk í Evrópu: 

Of mikil byrði 
á herðum Svía

Á FLÓTTA Konur og börn í Bagdad bíða 
rútufars til Sýrlands til að slást þar í 
hóp landflótta Íraka. Milljónir Íraka hafa 
flosnað upp í átökum síðustu fimm ára. 
 NORDICPHOTOS/AFP

Guðlaug, eruð þið að reyna að 
komast í þotuliðið?

„Já, vilja það ekki allir?“

Guðlaug Sigfúsdóttir er fyrrverandi 
flugfreyja hjá flugfélaginu Jet-X. Henni var 
sagt upp eftir að hún krafðist þess að fá 
að ganga í Flugfreyjufélag Íslands.

ÍSRAEL, AP Bandaríski kaupsýslu-
maðurinn Morris Talansky 
skýrði frá því í réttarsal í Ísrael í 
gær að hann hefði oft afhent 
Ehud Olmert forsætisráðherra 
þykk umslög full af peningum.

Talansky, sem er 75 ára, segist 
hafa látið Olmert fá samtals 150 
þúsund dollara, sem er jafnvirði 
rúmlega tíu milljarða króna, á 
fundum á fimmtán ára tímabili.

Ísraelska lögreglan rannsakar 
hvort Olmert hafi þegið allt að 
500 þúsund dali af Talansky í 
ólögmæt fjárframlög áður en 
hann varð forsætisráðherra. 
Olmert segir að féð hafi allt 
verið löglegt framlag í kosninga-
sjóð. 

Vitnisburður Talanskys er 
aðeins liður í forrannsókn 
málsins sem gerð er til að 
saksóknari geti tekið ákvörðun 
um hvort lögð verður fram 
ákæra. - gb

Ber vitni gegn Ehud Olmert:

Afhenti þykk 
peningaumslög

KANADA, AP Michel Fournier, 64 
ára gamall fallhlífarstökkvari, 
þurfti í gær að hætta við að 
reyna að slá met með því að 

stökkva niður til 
jarðar úr meiri 
hæð en áður 
hefur verið gert. 

Fournier 
hugðist fara í 
sérútbúnum 
þrýstibúningi upp 
í 40 þúsund metra 
hæð með 
helíumbelg og 
láta sig falla 

þaðan. Tilrauninni var sjálfhætt 
þegar belgurinn, sem átti að 
flytja kappann upp í háloftin, 
losnaði og flaug mannlaus upp í 
geiminn.  - gb

Háloftastökkvari hætti við:

Belgurinn flaug 
upp á undan

MICHEL 
FOURNIER

LÖGREGLUMÁL Lögreglan á 
höfuðborgarsvæðinu tók sautján 
ökumenn fyrir ölvunarakstur í 
umdæmi sínu um síðustu helgi.

Voru fjórir stöðvaðir á föstu-
dag, fimm á laugardag og átta á 
sunnudag. Af þeim voru fjórtán 
teknir í Reykjavík, tveir í 
Hafnarfirði og einn í Garðabæ. 
Flestir brotamenn voru karlkyns 
eða þrettán talsins á aldrinum 18 
til 63 ára. Þar af eru fimm þeirra 
á þrítugsaldri, tveir á fertugs-
aldri, tveir á sextugsaldri, einn á 
sjötugsaldri og þrír undir 
tvítugu. Konurnar fjórar sem 
teknar voru eru 18, 23, 26 og 61 
árs.  - ovd

Ölvunarakstur um helgina:

Karlmenn í 
meirihluta

Bílvelta við Reykhóla
Ökumaður, sem var einn í bíl sínum, 
slapp án meiðsla þegar hann velti bíl 
sínum við Reykhóla á sunnanverð-
um Vestfjörðum um klukkan níu á 
mánudagsmorguninn. Bíllinn er mikið 
skemmdur.

Aukin notkun hjálma
Lögreglumenn á Sauðárkróki segjast 
ánægðir með hversu margir hafa 
brugðist vel við átaki um aukna 
hjálmanotkun hjólreiðamanna í 
bænum. Þá hafi dregið úr hraða 
bílaumferðar í bænum vegna aukins 
eftirlits lögreglunnar.

LÖGREGLUFRÉTTIR

SPURNING DAGSINS
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„Lætur engan
ósnortinn“*

„Undraverð skáldsaga.“
– Guardian

„Ég sat eftir með tárin í 
augunum.“

– The Irish Independent

„Kraftmikil og hrífandi.“
– USA Today

*– Katrín Jakobsdóttir,
Mannamál á Stöð 2.

KÖNNUN Um 56 prósent þeirra 
sem tóku afstöðu í könnun 
Capacent Gallup fyrir fréttastofu 
Stöðvar 2 töldu ríkisstjórnina 
hafa staðið sig illa í stjórnun 
efnahagsmála. 

Um 14 prósent töldu ríkis-
stjórnina hafa staðið sig vel, og 
30 prósent sögðu ríkisstjórnina 
hvorki hafa staðið sig vel eða illa.

Um var að ræða símakönnun 
með tæplega 1.100 manna úrtaki. 
Svarhlutfall var 53,3 prósent.  - bj

Könnun Capacent Gallup:

Óánægja með 
efnahagsstjórn

LÖGREGLUMÁL Karlmaður á 
fertugsaldri varð uppvís að 
stórfelldri kannabisræktun þegar 
götuhópur fíkniefnadeildar 
lögreglunnar á höfuðborgarsvæð-
inu gerði húsleit hjá honum í 
vesturbænum í fyrrakvöld. Um 
eitt hundrað kannabisplöntur 
fundust í stofu, svefnherbergi, 
eldhúsi og salerni. Búið var að 
byrgja alla glugga og koma fyrir 
ljósum og öðrum tilheyrandi 
búnaði um alla íbúðina sem var 
undirlögð af þessari ræktun 
mannsins. Plönturnar voru orðnar 
stórar og komið að því að vinna 
þær til neyslu. 

Maðurinn, sem er á fertugs-
aldri, var handtekinn. Hann hefur 
áður komið við sögu hjá lögreglu 
og er á lista hennar yfir virka 
sölu- og dreifingarmenn fíkni-
efna. - jss

Tóku 100 kannabisplöntur:

Íbúðinni breytt 
í gróðurhús

Málþing um samband þyngdar og 
heilsu þar sem tveir erlendir fræði-
menn greina frá niðurstöðum rann-
sókna sinna verður haldið í Háskólan-
um í Reykjavík á morgun frá 13 til 16, 
en ekki í gær eins og ranglega var sagt 
í Fréttablaðinu í gær.

LEIÐRÉTTING

HEILBRIGÐISMÁL Sigtryggur Máni 
Runólfsson, 22 ára, sem stakk 
föður sinn í bakið árið 2006, losnaði 
af Sogni eftir rúmlega tveggja ára 
dvöl á fimmtudaginn í síðustu viku. 
Hann segir vistina þar hafa verið 
helvíti. Dvölin hafi einkennst af 
ströngum lyfjagjöfum án þess að 
nokkur önnur endurhæfing hafi átt 
sér stað. Frásögn Fréttablaðsins í 
gær af því að Magnús Skúlason, 
sem þar hefur verið yfirlæknir, 
hafi látið ávísa lyfjum, svo sem 
amfetamíni og methylfentidati, á 
skjólstæðinga sína án þeirra vit-
undar taki steininn úr. Eitthvað 
verði að gera í málefnum þeirra 
sem dvelja á Sogni en hingað til 
hafi ekki verið hlustað á gagnrýn-
israddir vistmanna og fjölskyldna 
þeirra.

Meðal þess sem Sigtryggur segir 
að hafi átt sér stað á Sogni er að 
vistmanni hafi verið haldið í ein-
angrun í átján daga. Í klefanum 
hafi verið bilað salerni og því hafi 
maðurinn þurft að gera allar sínar 
þarfir í fötu. Fátt hafi verið við að 
vera á Sogni. Þá hafi ekki verið 
hægt að leita til annarra starfs-
manna um hjálp þar sem margir af 
starfsfólkinu séu skyldmenni og 
samtrygging mikil. 

Auðmaður hafi eitt sinn gefið 
stofnuninni lyftingatæki en þau 
hafi verið send burt nokkrum 
dögum eftir að þau komu. „Sem 
betur fer á ég góða foreldra sem 
gerðu mér kleift að lifa þessa vist 
af,“ segir Sigtryggur.

Sigurður Guðmundsson land-
læknir segir, spurður út í ásakanir 
Sigtryggs um einangrunarvistina, 
að Landlæknisembættinu hafi ekki 

borist þessi frásögn til eyrna. 
„Reynist þetta rétt er það hið 
versta mál og nauðsynlegt að 
bregðast við slíku,“ segir hann.

Móðir Sigtryggs segist hafa 
reynt allt til að fá meðferð á syni 
sínum bætta. Hún hafi þó alls stað-
ar rekist á lokaðar dyr. 

Hún segir sinnuleysi yfirvalda 
gagnvart starfseminni birtast 
skýrt í því að Magnús hafi áfram 
verið yfirmaður þar jafnvel þótt 
hann hafi misst leyfi til að skrifa út 
lyfseðla í fyrra, þegar upp komst 
að hann hafði gefið út fjölda lyf-
seðla til fólks án þess að gefa fyrir 
því haldbæra ástæðu. Yfirvöldum 
hefði einnig átt að vera kunnugt 

um að Magnús hafi neytt örvandi 
lyfja í fyrra. Hún vill að starfsem-
in verði rannsökuð í kjölinn.

Landlæknir segir að reynt verði 
að byggja upp starfsemina með 
mannaráðningum á næstunni. 
Brýnt sé að efla starfsemi Sogns 
og málið sé komið í ferli, meðal 
annars með ráðningu geðlæknis 
sem mæti til starfa í haust en þegar 
hefur annar geðlæknir sem starfað 
hefur á Sogni tekið við starfi 
Magnúsar. 

Í úttekt sem heilbrigðisráðu-
neytið lét gera fyrir tveimur árum 
um réttargeðdeildina á Sogni kom 
fram að þar væri uppbygging 
löngu tímabær. karen@frettabladid.is 

Segja geðdeildina að 
Sogni aðeins geymslu
Nítján ára gamall var Sigtryggur Máni Runólfsson sendur á Sogn. Þaðan losn-
aði hann í síðustu viku. Hann og fjölskylda hans segja vistina þar ekki geta orð-
ið neinum til góðs. Landlæknir segir brýna þörf á uppbyggingu starfseminnar. 

BRÉF TIL FJÖLSKYLDUNNAR Í þessu 
bréfi sem hangir upp á vegg foreldra 
Sigtryggs lýsir hann söknuði sínum og 
einmanaleika á Sogni. 

SEGIR EKKERT HAFA ÞÝTT AÐ SEGJA 
FRÁ ÁSTANDINU Á SOGNI Það sem 
Sigtryggur hefur að segja eftir vistina 
á Sogni er: „Það á þetta enginn 
skilið.“ Landlæknir segir að reynt verði 
að bæta þjónustuna á Sogni með 
breytingum á mannaráðningum og 
endurskipulagninu.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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FLOTT VEÐUR  
Veðurhorfur dags-
ins eru einstak-
lega hagstæðar. 
Bjartviðri víðast 
hvar í hægum vindi 
og hlýindum. Þó 
má búast við lítils 
háttar súld allra 
syðst og þokulofti 
með norður- og 
austurströndinni. 
Á morgun fer hiti 
svo að lækka þótt 
áfram verði milt í 
veðri. 

Sigurður Þ. 
Ragnarsson
veður-
fræðingur

SLYS Fimm ára stúlka er mikið slösuð eftir að 
sexhjól, sem hún sat á ásamt móður sinni valt í 
Reynishverfi vestan við Vík í Mýrdal laust eftir 
hádegið í gær. Hlaut stúlkan meðal annars alvar-
lega höfuðáverka. Hún var með hjálm á höfði. 

Móðirin er einnig nokkuð slösuð þó meiðsli 
hennar séu ekki talin eins alvarleg.

Voru mæðgurnar fluttar með sjúkrabíl til móts 
við þyrlu Landhelgisgæslunnar TF-LÍF sem lenti á 
túni við Hvolsvöll. Þaðan flaug þyrlan til Reykja-
víkur og lenti hún með mæðgurnar við Landspítal-
ann um klukkan þrjú í gær.

Stúlkan var meðvitundarlaus við komuna þangað 
og var hún strax flutt á gjörgæsludeild til rann-
sókna og eftirlits. Læknar staðfestu að meiðsli 
stúlkunnar væru mjög alvarleg.

Að sögn lögreglunnar á Hvolsvelli virðist sem 
hjólið, sexhjól með palli, hafi oltið þegar því var 

ekið út af slóða og yfir malarkant í brattri brekku. 
Unnið er að rannsókn málsins.  - ovd

Mæðgur mikið slasaðar eftir að þær veltu sexhjóli í Reynishverfi vestan við Vík:

Hlaut alvarlega höfuðáverka

TF-LÍF ÞYRLA LANDHELGISGÆSLUNNAR Þyrlan lenti með 
mæðgurnar við Landspítalann um klukkan þrjú í gær.

MENNTUN Alls stóðust 43 umsækj-
endur inntökupróf í grunnnáms-
deild Lögregluskóla ríkisins sem 
lauk fyrir skömmu.

Alls sóttu 87 um skólavist að 
þessu sinni, 57 karlar og 30 konur. 
Var fjórum umsækjendum hafnað 
vegna líkamlegra annmarka eða 
sakarferils sem ekki er við hæfi 
verðandi lögreglumanna. 21 
umsækjandi til viðbótar hefur 
verið boðaður í sjúkrapróf og því 
gæti valnefnd Lögregluskólans 
haft úr 64 umsækjendum að 
velja. Er áætlað að 16 nemendur 
hefji nám í september næstkom-
andi og að 32 nemendur hefji nám 
á vorönn í janúar 2009.  - ovd

Inntökupróf Lögregluskólans:

Margir vilja í 
lögregluna

Óvíst er til hvaða aðgerða verður 
gripið í máli læknanna tveggja 
sem skrifuðu upp á lyfseðla fyrir 
Magnús Skúlason, yfirgeðlækni á 
Sogni. Magnús missti í fyrra réttindi 
til að skrifa út lyfseðla. Hann fékk 
því tvo starfsbræður sína til að 
skrifa lyfseðla fyrir sig til að fá út 
mjög ávanabindandi lyf sem hann 
sagði tiltekna sjúklinga sína þurfa 
á að halda. Lyfin skiluðu sér ekki 
til þeirra.

Sigurður Guðmundsson land-
læknir fundar með Guðlaugi Þór 
Þórðarsyni heilbrigðisráðherra um 
málið á fimmtudag. Sigurður segist 
telja að læknarnir hafi skrifað upp 
á lyfseðlana í góðri trú um að þeir 
væru að hjálpa skjólstæðingum 
Magnúsar. Engu að síður beri þeir 
ábyrgð á lyfjaávísunum sínum. 
Landlæknisembættið geti gripið til 
ávítna, áminningar eða sviptingu 
starfsleyfis.  - kdk  

Landlæknir og ráðherra:

Læknarnir bera 
sjálfir ábyrgð 

Óskar Arnórsson áfengisráðgjafi 
viðurkenndi í samtali við Frétta-
blaðið í gærkvöld að hafa sótt lyf 
í nafni sjúklinga Magnúsar Skúla-
sonar, yfirgeðlæknis á Sogni, sem 
vikið hefur verið úr starfi fyrir að 
svíkja út lyf. Hann sagðist ekkert 
hafa heyrt um rannsókn landlækn-
is á málinu.

Óskar neitaði að gefa upp hvað 
hann hefði gert við lyfin eftir að 
þau komust í hans hendur en 
kvaðst ekki hafa brotið lög. Bar 
hann því næst upp ásakanir á 
hendur starfsmönnum Fangelsis-
málastofnunar og Landlæknisemb-
ættinu sem hann sagði ekki fara 
eftir lögum ólíkt sér, en stjórnend-
ur hvorugrar stofnunarinnar hafa 
viljað njóta starfskrafta hans. 

Sigurður Guðmundsson land-
læknir segir hins vegar að Óskar 
hefði hringt í Landlæknisembættið 
í gær og haft í mjög alvarlegum 
hótunum í sinn garð.  - kdk

Áfengisráðgjafi Magnúsrar:

Hótaði landlækni

GENGIÐ 27.05.2008

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

 146,1207
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

 72,1  72,44

 142,51  143,21

 113,54  114,18

 15,218  15,308

 14,412  14,496

 12,215  12,287

 0,694  0,698

 117,71  118,41

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 
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SÍMHLERUN Björn Bjarnason dóms-
málaráðherra telur ekki koma til 
greina að biðjast afsökunar fyrir 
hönd íslenskra stjórnvalda vegna 
símahlerana á árunum 1949 til 1968, 
eins og Kjartan Ólafsson, fyrrver-
andi alþingismaður og ritstjóri, 
hefur farið fram á. Björn fagnar 
hins vegar samantekt Kjartans sem 
birt var í Morgunblaðinu í gær og 
sýnir að sannanlega voru 32 heimili 
hleruð á tímabilinu. 

Kjartan birtir í greininni niður-
stöður rannsókna sinna á símahler-
unum á vegum stjórnvalda á árun-
um 1949 til 1968. Í samantekt hans 
er birt skrá yfir 32 heimili sem 
voru sannanlega hleruð en auk þess 
var hlerað hjá fyrirtækjum og 
félagasamtökum, eins og Guðni Th. 
Jóhannesson sagnfræðingur birti 
árið 2006 eftir ítarlegar rannsóknir. 
Meðal þeirra sem hlerað var heima 
hjá voru tólf alþingismenn.

Kjartan segir í niðurlagi greinar 
sinnar að vel færi á því að núver-
andi dómsmálaráðherra, fyrir hönd 
íslenska ríkisins, bæðist „afsökun-
ar á ósómanum – þá sem enn lifa og 
hina sem látnir eru. Niðjar þeirra 
eiga líka rétt á slíkri afsökunar-
beiðni.“ Kjartan segir í grein sinni 
að með hinum víðtæku pólitísku 
símahlerunum hafi verið „ráðist að 
heiðvirðu og vammlausu fólki með 
aðferðum sem almennt þykir aðeins 
við hæfi að beita gegn stórhættu-
legum glæpamönnum svo sem eit-
urlyfjasölum, meintum morðingj-
um eða landráðamönnum“.

Um framhald málsins segir 
Kjartan ekki koma til greina af 
sinni hálfu að fara fram á fébætur 
af neinu tagi. Það hafi aldrei verið 
tilgangur hans. Með afsökunar-
beiðni stjórnvalda væri málinu 
lokið af hans hálfu.

Spurður hvort hann sem dóms-
málaráðherra sjái ástæðu til að 
biðjast afsökunar á símahlerunum 
fyrir hönd ríkisins segir Björn að 
hleranirnar eigi ekki að hafa eftir-
mál nú frekar en þær gerðu á sínum 
tíma. Hann hafi verið eindreginn 
talsmaður þess að hlerunargögnin 
yrðu gerð aðgengileg og staðfest sé 
„að farið var að lögum við alla með-
ferð þessara mála“. Hins vegar 
liggi ekki fyrir hvort lögregla nýtti 
sér þær heimildir sem dómarar 
veittu. 

Björn bendir á að allir þeir stjórn-
málamenn sem Kjartan nefnir hafi 
átt samstarf og sumir náið um lausn 
mikilvægra mála eftir að þau atvik 
áttu sér stað sem kölluðu á heimild-
ir fyrir lögregluna til hlerunar. 
„Þessi atvik leiddu ekki til neinna 
eftirmála á þeim tíma og eiga ekki 
að gera nú mörgum áratugum síðar, 
heldur ber að skoða þau í ljósi sög-
unnar í heild.“

Hleranamálið verður rætt í utan-
dagskrárumræðum á Alþingi í dag.

svavar@frettabladid.is 

Stjórnvöld ætla ekki 
að biðjast afsökunar
Kjartan Ólafsson, fyrrverandi alþingismaður, fer fram á afsökunarbeiðni frá 
ríkinu vegna hlerana á árunum 1949 til 1968. Dómsmálaráðherra telur það ekki 
koma til greina. Alls er sannað að stjórnvöld hleruðu 32 heimili á tímabilinu. 

BJÖRN BJARNASON Hefur hvatt til að öll gögn verði gerð opinber. FRÉTTABLAÐIÐ/

BEIÐNI UM HLERUN Guðni Th. Jóhann-
esson sagnfræðingur kynnti niðurstöður 
rannsókna á símahlerunum íslenskra 
dómsmálaráðuneytisins árið 2006 og 
vakti athygli á því sem hefur reynst 
mikið hitamál.

SÍMHLERUN „Ef ráðherran telur 
sig ekki getað orðið við þeim hóg-
væru tilmælum að biðjast afsök-
unar fyrir hönd ríkisins, þá er ég 
í vanda staddur,“ segir Kjartan 
Ólafsson, fyrrverandi alþings-
maður og ritstjóri, um niðurstöð-
ur rannsókna um hleranir stjórn-
valda á árunum 1949 til 1968. „Ég 
stefni ekki að því að höfða mál. 
Ég hef ekki ráðfært mig við lög-
fræðinga um þá hlið mála og 
finnst líklegt að krafa af því tagi 
sé fyrnd.“

Kjartan segir að það sé ekki 
vilji hans að „halda úti stríði í 
málinu“, en hann fer fram á það 
með afdráttarlausum hætti að 
Björn Bjarnason dómsmálaráð-
herra biðjist afsökunar fyrir 
hönd ríkisins á símahlerunum á 

32 heimilum. Hann tekur skýrt 
fram að hann hyggist ekki fara 
fram á fébætur af neinu tagi í 
tengslum við málið. Hann segir 
að stjórnarskrárvarinn réttur 
fólks til friðhelgi einkalífs hafi 
verið brotinn. „Það er eitt af því 
sem fólk má allra síst án vera og 
ef að menn geta átt von á því að 
þessi réttur sé brotinn af litlu eða 
engu tilefni þá er það þjóðfélag 
sem margur maðurinn vill alls 
ekki sjá. Þetta er auðvitað eins-
dæmi í sögu okkar lýðveldis að 
það sé gengið fram með þessum 
hætti.“ 

Hlerað var hjá Kjartani á árun-
um 1961 til 1968 þegar hann var 
framkvæmdastjóri Samtaka her-
námsandstæðinga og Sósíalista-
flokksins.   - shá

Fer fram á afsökunarbeiðni dómsmálaráðherra fyrir hönd ríkisins:

Friðhelgi einkalífsins brotin

KJARTAN ÓLAFSSON Hefur rannsakað 
gögn um símhleranir stjórnvalda í tvö 
ár og krefst afsökunarbeiðni. 

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

 Myndir þú vilja spilakassa burt 
úr skólahverfum? 
Já 87,6%
Nei 12,4%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Á Ísland að hætta þátttöku í 
Eurovision?

Segðu þína skoðun á visir.is

DÓMSMÁL Karlmaður hefur verið 
sakfelldur fyrir að hóta barns-
móður sinni og starfsmönnum 
Félagsþjónustunnar lífláti og lík-
amsmeiðingum, og að kasta bens-
ínsprengju í gám með eigum 
barnsmóðurinnar.

Maðurinn stóð í skilnaði og átti 
mikil samskipti við Félagsþjón-
ustuna. Hann var sakfelldur í 
Héraðsdómi Norðurlands eystra 
fyrir ítrekaðar hótanir í garð 
starfsfólks Félagsþjónustunnar 
og barnsmóður sinnar.

Í dómnum kemur fram að hót-
anirnar hafi valdið verulegri van-
líðan. Einn þeirra flutti úr bæjar-
félaginu vegna þeirra.

Maðurinn braut skilorð með 
brotum sínum. Hann var dæmdur 
í þriggja mánaða fangelsi, skil-
orðsbundið, fyrir ofbeldisbrot 
árið 2006. Sá dómur var nú tekinn 
upp að nýju og dæmt aftur í því 
máli. Samtals hlaut maðurinn tíu 

mánaða fangelsisdóm. Maðurinn 
var einnig dæmdur til að greiða 
tveimur starfsmönnum Félags-
þjónustunnar samtals 560 þúsund 
króna skaðabætur, og til að greiða 
samtals 644 þúsunda króna sakar-
kostnað.  - bj

Sakfelldur fyrir líflátshótanir gegn barnsmóður og starfsmönnum Félagsþjónustu:

Kastaði bensínsprengju í gám
Maðurinn var sakfelldur fyrir að:
■ Hóta barnsmóður sinni og henda 
logandi bensínsprengju á gám með 
eigum hennar.
■ Hóta starfsmanni félagsþjónustu 
líkamsmeiðingum, lífláti, að brenna 
hús hans og bifreið, og að reyna að 
slá hann í kjölfarið. 
■ Hóta að kveikja í húsi félagsmála-
stjóra hjá Fjölskylduþjónustunni þar 
sem barn hans var sofandi.

■ Hóta tveimur starfsmönnum 
Félagsþjónustunnar líkamsmeiðing-
um, þar á meðal að ráða mann til að 
klippa af þeim fingur.
■ Hóta að myrða barnsmóður sína 
og félagsmálastjóra.
■ Veitast að starfsmanni Félagsþjón-
ustunnar með ofbeldi.
■ Hóta aftur að myrða félagsmála-
stjóra með tveimur smáskilaboðum.

Breskir flugmenn heiðraðir
Hópur flugmanna úr breska flug-
hernum, sem fyrir 60 árum tóku þátt 
í að mynda loftbrúna svonefndu til 
Berlínar voru heiðraðir við opnun 
sýningar í safni sem tileinkað er sögu 
kalda stríðsins þar í borg. Loftbrúin sá 
Vestur-Berlín fyrir öllum nauðsynjum 
meðan á fimmtán mánaða langri 
einangrun borgarinnar stóð, sem var 
gerð að skipun Stalíns Sovétleiðtoga. 

ÞÝSKALAND 

Hraðakstur á Vestfjörðum
Tólf ökumenn voru kærðir fyrir of 
hraðan akstur í umdæmi lögreglunn-
ar á Vestfjörðum í síðustu viku. Þá 
tók lögreglan á Akranesi tók tæplega 
ökumenn fyrir of hraðan akstur í 
umdæmi sínu í síðustu viku. Óvenju-
legt er að svo margir séu gripnir 
glóðvolgir en lögreglan þakkar það 
nýjum hraðamælingatækjum.

LÖGREGLUFRÉTTIR

DÓMSMÁL Jónas Bjarki Gunn-
laugsson, sem nýlega var dæmdur 
í fimm mánaða fangelsi fyrir að 
drekka súpu í 10-11 verslun án 
þess að borga, auk annars 
smáþjófnaðar, hyggst áfrýja 
dómnum til Hæstaréttar í dag.

Jónas á við geðræn vandamál að 
stríða og hefur verið sviptur 
sjálfræði. Hann hefur dvalið á 
Kleppi en losnar út í dag að eigin 
sögn. Hann er óánægður með að 
dómstólar skuli dæma veikt fólk í 
fangelsi og bendir á að hann hafi 
greitt 250 krónur fyrir súpuna 
nokkrum dögum síðar. Hann á von 
á að Hæstiréttur snúi dómnum og 
hyggst verja sig sjálfur.  - sh

Dæmdur maður á Kleppi:

Súpuþjófur 
áfrýjar í dag

KJÖRKASSINN
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Menningarlegir
miðvikudagar í Bláa lóninu
Alla miðvikudaga í maí kl. 19.30 
verða menningarlegir viðburðir 
í boði fyrir baðgesti Bláa lónsins. 

www.bluelagoon.is

Í KVÖLD!

FRUMSAMIN BULLA
Bergur Ingólfsson leikari mun flytja 
frumsamda „bullu“ í ákveðnu ljóðaformi. 
Bullan byrjar háfleygt en fer svo út í 
ruglurím um líðandi stund en inni í því 
er sögð saga sem stöðugt fer út úr sér 
vegna þess að rímið býður upp á það. 
Bullan verður flutt á íslensku og ensku.

Virðing
Réttlæti

Þeir sem fá greidd laun skv. kjarasamningi VR 
og SA eiga rétt á orlofsuppbót að upphæð 
18.400 kr. miðað við fullt starf, annars miðað 
við starfstíma og starfshlutfall á orlofsárinu.
Félagsmenn sem starfa samkvæmt samningi 
VR og FÍS fá nú einnig greidda orlofsuppbót 
sem nemur 18.400 kr. en fá greitt hlutfalls-
lega fyrir tímabilið 1. janúar –30. apríl 2008, 

þar sem þeir hafa þegar fengið hluta af 
orlofsuppbótargreiðslu með síðustu 
desemberuppbót.

Orlofsuppbótina á að greiða við upphaf 
orlofstöku og í síðasta lagi 1. júní.

Nánar á www.vr.is

Hefurðu fengið orlofsuppbótina greidda?

Gleðilegt sumar!

F
í
t
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n
/
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A

VR |  KRINGLUNNI 7  |  103 REYKJAVÍK  |  S. 510 1700 |  F. 510 1717  |  WWW.VR.IS

1 Hvaða íslenski leikari mun 
leika í stórmynd með Jake 
Gyllenhaal?

2 Hvað heitir hljóðver Sigur 
Rósar?

3 Hvar verður landsmót hesta-
manna haldið í sumar?

SVÖRIN ERU Á SÍÐU 34

BÚRMA, AP Erlent hjálparstarfs-
fólk á vegum Sameinuðu þjóð-
anna fékk loks í gær að fara inn á 
neyðarsvæðin á óseyrum Irra-
waddy-fljótsins í Búrma. Herfor-
ingjastjórnin hefur varla hleypt 
neinum þangað í þrjár vikur, þrátt 
fyrir brýna neyð.

Í gær framlengdi herforingja-
stjórnin einnig stofufangelsi 
Aung San Suu Kyi um eitt ár, en 
hún er helsti leiðtogi stjórnarand-
stöðu landsins. Hún hefur barist 
fyrir lýðræðisumbótum en hefur 
setið í tólf af síðustu átján árum í 
stofufangelsi.

Sameinuðu þjóðirnar segja að 
hálf önnur milljón manna þurfi 
nauðsynlega á aðstoð að halda 
eftir að fellibylurinn Nargis reið 

þar yfir í byrjun maí. Búrma-
stjórn segir að nærri 80 þúsund 
manns séu látnir, en hátt í sextíu 
þúsund manns saknað að auki.

Stjórnvöld samþykktu að 
hleypa útlendingum inn á svæðið 
eftir að Ban Ki-moon, fram-
kvæmdastjóri Sameinuðu þjóð-
anna, gekk á fund þeirra í lok síð-
ustu viku. Ban lagði áherslu á að 
stjórnin meinaði ekki lengur 
útlendingum að hjálpa nauð-
stöddu fólki.

„Við viljum ekki missa meiri 
tíma,“ sagði Surin Pitsuwan, fram-
kvæmdastjóri ASEAN, samtaka 
Suðaustur-Asíuríkja, sem hefur 
reynt að miðla málum milli Búrma-
stjórnar og alþjóðasamfélagsins. 
 - gb

Stofufangelsi Aung San Suu Kyi framlengt:

Hjálparfólk fékk að 
fara á neyðarsvæðin

STUÐNINGSMENN AUNG SAN SUU KYI Um þrjátíu manna hópur reyndi að fara í 
mótmælagöngu um Rangún í gær, en gangan var stöðvuð og um fimmtán manns 
handteknir. NORDICPHOTOS/AFP

Auglýsingasími

– Mest lesið

AKRANES Undirbúningur fyrir 
komu hóps flóttamanna á Akra-
nes er hafinn. Í gær var haldinn 
kynningarfundur um málið og 
kom þar fram ríkur vilji bæjar-
búa til verkefnisins. Margir 
skráðu sig á lista yfir stuðnings-
fjölskyldur flótamannanna.

Guðrún Ögmundsdóttir, for-
maður Flóttamannanefndar, segir 
að fundurinn hafi verið til góðs og 
niðurstaða sé komin í málið. „Við 
fórum faglega yfir hópinn, vinnu 
nefndarinnar, val á sveitarfélag-
inu, fjármuni og allt sem að þessu 
lýtur. Nú fer í gang undirbúnings-
vinna hjá sveitarfélaginu.“

Gísli S. Einarsson bæjarstjóri 
segir að fljótlega verði auglýst 
eftir verkefnisstjóra vegna máls-
ins. Hann muni líklega hefja störf 
um mánaðamótin júní/júlí.

„Það er verið að ganga frá 
samningum um málið. Nú fer af 
stað teymisvinna um útvegun 
húsnæðis, húsgagna og fleira. 

Við erum eitt ríkasta sveitarfé-
lagið á landinu og með mjög hæft 
starfsfólk og hlökkum til að tak-
ast á við verkefnið, enda er góð 
reynsla af þessu hjá öðrum sveit-
arfélögum,“ segir Gísli

Í upplýsingum frá Atla Viðari 
Thorstensen, verkefnastjóra hjá 
Rauða krossinum, kemur fram að 
vonast sé til að flóttafólkið komi 
hingað í ágúst, helst áður en 
skólar byrja. 

 - kóp

Undirbúningur fyrir komu flóttamanna til Akraness hafinn:

Flóttamenn fara á Skagann

GÍSLI S. 
EINARSSON

GUÐRÚN 
ÖGMUNDSDÓTTIR

AKRANES Magnús Þór Hafsteins-
son mætti ekki á kynningarfund 
um flóttamenn sem haldinn var á 
Akranesi á mánudaginn. Magnús, 
sem er fyrrum formaður félags-
málanefndar, hefur gagnrýnt 
málið vegna ónógra upplýsinga.

„Ég komst ekki, ég var að sinna 
minni vinnu í Reykjavík,“ segir 
Magnús. Sjálfur hefur hann setið 
tvo kynningarfundi um málið hjá 
félagsmálanefnd.

„Ég hef gagnrýnt að ekki liggi 
nóg fyrir um bakgrunn og 
samsetningu hópsins. Ég geri 
ekki ráð fyrir að neinar upplýs-
ingar hafi legið fyrir um það í 
gær.“  - kóp

Kynning um flóttamenn:

Magnús Þór 
ekki á fundinum

VEISTU SVARIÐ?
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VINNUMARKAÐUR Gífurleg óánægja 
er innan Bandalags háskólamanna 
með vinnubrögð samninganefndar 
ríkisins í samningaviðræðum við 
aðildarfélög BHM, en samninga-
nefndin hefur boðið BHM samning 
BSRB óbreyttan. Samninganefnd-
in þykir hunsa samningsumboð 
aðildarfélaganna og það sætta 
aðildarfélög BHM sig ekki við.

Samningur BSRB þýðir umtals-
verða kaupmáttarskerðingu fyrir 
félagsmenn aðildarfélaganna, að 
sögn Guðlaugar Kristjánsdóttur, 
formanns BHM. „Krónutalan sem 
er í boði jafngildir í okkar röðum 
um sex prósentum meðan hún 
þýðir níu prósent hjá BSRB,“ segir 
hún. 

BHM bendir á að aðildarfélögin 
fari hvert um sig með samnings-
umboð fyrir sína félagsmenn en 
hafi falið BHM að ræða sameigin-
leg málefni við samninganefnd 
ríkisins. BHM túlkar vinnubrögð 
samninganefndar ríkisins sem 
yfirlýsingu um að aðkoma aðildar-
félaganna sé óþörf og sættir sig 
ekki við að umboð þeirra sé virt að 
vettugi á þennan hátt. „Spurningin 
er hver gerir samninginn, hvort 
hann er unninn fyrir okkur af 
þeim sem koma á undan,“ segir 
Guðlaug. 

Félag íslenskra hjúkrunarfræð-
inga, FÍH, hefur hafnað alfarið til-
boði ríkisins. Elsa B. Friðfinnsdótt-
ir, formaður FÍH, segir að það hafi 
verið gríðarleg vonbrigði þegar 
samninganefnd ríkisins hafi ýtt til 

hliðar tíu vikna vinnu og dregið 
fram samning sem þeir hafi gert 
við annan aðila. 

„Samninganefndin lætur sem 
ekkert hafi farið okkur á milli. Þeir 
gera kröfu um að við afhendum 
BSRB okkar samningsumboð og 
látum þá semja fyrir okkur en við 
höfum sjálfstæðan samningsrétt 
og munum ekki láta hann í hendur 
BSRB eða annarra.“ 

Gunnar Björnsson, formaður 
samninganefndar ríkisins, segir að 
ekki sé verið að gera lítið úr samn-
ingsumboði félaganna, báðir aðilar 
hafi sama rétt til að leggja fram til-
lögur og svör. Sama tillagan hafi 
verið til umræðu á samningafund-
um í gær og ekki hafi „gengið neitt 
sérstaklega.“ Gunnar segir að 
stefnan sé sú að hækka meira þá 
sem eru með lægri laun en þá sem 
eru með hærri laun.  ghs@frettabladid.is

UMTALSVERÐ KAUPMÁTTARSKERÐING
Samningur BSRB þýðir umtalsverða 
kaupmáttarskerðingu fyrir félagsmenn 
aðildarfélaga BHM, að sögn formanns 
BHM.

Samningsum-
boðið þykir 
virt að vettugi
Megn óánægja er með þau vinnubrögð ríkisins að 
bjóða aðildarfélögum BHM að samþykkja samning-
inn við BSRB sem sinn eigin eða hafna honum. 

ALÞINGI Eftir rúmlega klukku-
stundar langa umræðu á Alþingi í 
gær var frumvarpi fjármálaráð-
herra um lánsfjárheimild upp á 
allt að 500 milljarða króna vísað 
til fjárlaganefndar.

Nefndin vísaði málinu áfram til 
efnahags- og skattanefndar sem 
tók það til efnislegrar umfjöllun-
ar. Fékk nefndin fulltrúa fjár-
málaráðuneytisins og Seðlabanka 
Íslands á sinn fund. Álit efnahags- 
og skattanefndar verður sent fjár-
laganefnd sem fjallar um það á 
fundi í dag. Frumvarpið verður að 
líkindum að lögum á morgun.

Í þingumræðunum í gær lýstu 

talsmenn stjórnarandstöðuflokk-
anna sig fylgjandi samþykkt 
frumvarpsins en hörmuðu jafn-

framt að svo væri komið í efna-
hagsmálum landsins að þörf væri 
á svo stórri lánsheimild. Sögðu 
þeir óstjórn ríkisstjórnarinnar 
um að kenna. 

Steingrímur J. Sigfússon, for-
maður VG, rakti ástandið til stór-
iðjuframkvæmda og skattalækk-
ana en Valgerður Sverrisdóttir, 
varaformaður Framsóknarflokks-
ins, minnti á að flokkur hennar 
hefði kallað á aðgerðir fyrir 
mörgum mánuðum.

Guðjón A. Kristjánsson, for-
maður Frjálslynda flokksins, var 
á sama máli; ríkisstjórnin hefði 
hunsað góð ráð.  - bþs

Stjórnarandstaðan lýsti sig hlynnta frumvarpi fjármálaráðherra:

Samstaða um lántöku ríkisins

FRÁ ALÞINGI Þingheimur veitir fjár-
málaráðherra væntanlega heimild til 
risalántöku á morgun. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Auglýsing um framboð til kjörs forseta Íslands.
Frestur til að skila framboðum til kjörs forseta Íslands er fram á
að fara 28. júní 2008 rann út föstudaginn 24. þ.m.
Í kjöri til forsetaembættisins er Ólafur Ragnar Grímsson,   
núverandi forseti Íslands.
Þetta auglýsist hér með samkvæmt lögum um framboð og kjör
forseta Íslands, nr. 36 12.febrúar 1945.

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 27. maí 2008.

Hátíðarhöld í tilefni dagsins í Fjarðabyggð verða á Eskifirði, Norðfirði 
og á Fáskrúðsfirði dagana 30. maí til 1. júní. 

Á dagskrá verða siglingar, sjómannamessur, reiptog, dorgveiðikeppni 
og margt fleira. 

Á kvöldin verða diskótek og dansleikir m.a. með hljómsveitunum 
Í svörtum fötum og Bloodgroup; D.J. Páli Óskari og Haffa Haff. 

Dagskráin er á www.fjardabyggd.is  

Verið velkomin. 
Góða skemmtun. 

FJARÐABYGGÐ 

Mjóifjörður Norðfjörður Reyðarfjörður Fáskrúðsfjörður StöðvarfjörðurEskifjörður



Accord Special Edition 2.0i

Sértilboð á Honda Accord hlöðnum staðalbúnaði

Skoðaðu besta verðið

155 hestöfl , sjálfskiptur, 17” álfelgur, 
þokuljós, Premium hljóðkerfi  með 
6 diska spilara, leður/tau innrétting

155 hestöfl , sjálfskiptur, 16” álfelgur, 
þokuljós, Premium hljóðkerfi  með 
6 diska spilara, leður innrétting, sóllúga

Í Accord mætist allt það besta. Stórglæsileg hönnun helst í hendur við þægindi, gæði og vandaða
aksturseiginleika. Accord er alvöru glæsivagn sem lætur fara vel um þig og hefur líka sportlega eigin-
leika á við þá allra bestu. Kraftmiklar vélarnar og ljúfi r gírkassarnir gefa ekkert eftir. Öllu þessu fylgir 
ríkulegur staðalbúnaður á einu besta verði sem fi nnst.

190 hestöfl , sjálfskiptur, 17” álfelgur, 
þokuljós, Premium hljóðkerfi  með 
6 diska spilara, leður innrétting, sóllúga

Accord Executive 2.0i

sértilboð kr. 2.895.000sértilboð kr. 2.699.000 sértilboð kr. 3.225.000

kr. 33.948 á mán*kr. 31.652 á mán* kr. 37.827 á mán*

Accord Executive 2.4i

UMBOÐSAÐILAR:



HEIMASÍMI NET GSM

3.990 KR. Á MÁNUÐI 
FYRIR ALLAN PAKKANN

www.tal.is  |  Síðumúla 32, 108 Reykjavík  |  Þjónustuver 1817  |  Skrifstofa 445 1600  |  tal@tal.is
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Hjá Tali færðu allan pakkann: Net, heimasíma og GSM frá 3.990 kr. á mánuði. 0 kr. úr heimasíma 
í alla heimasíma innanlands, 14,90 kr. í alla GSM innanlands og ótakmarkað niðurhal.* Ef þú kaupir 
allan pakkann á www.tal.is og greiðir með kreditkorti færðu fyrsta mánuðinn frían. 

ELDHÚSDAGSUMRÆÐUR

DANMÖRK Anders Fogh Rasmus-
sen, forsætisráðherra Danmerk-
ur, er talinn eiga mjög góða 
möguleika á að 
verða næsti 
framkvæmda-
stjóri Atlants-
hafsbandalagsins, 
að því er Politik-
en.dk hefur eftir 
háttsettum 
heimildarmönn-
um. 

Möguleikar 
Foghs á að taka 
við af Hollend-
ingnum Jaap de Hoop-Scheffer 
sem framkvæmdastjóri NATO 
eru að sögn sömu heimildar-
manna mun betri en að hann 
verði sá sem fyrstur muni gegna 
varanlegri stöðu forseta leiðtoga-
ráðs Evrópusambandsins, en sú 
staða verður til við gildistöku 
Lissabon-sáttmálans svonefnda, 
væntanlega í byrjun næsta árs. 

 - aa

Atlantshafsbandalagið: 

Fogh talinn lík-
legur arftaki

ANDERS FOGH 
RASMUSSEN

BRETLAND, AP Um 300 vörubílstjór-
ar óku bifreiðum sínum inn í 
miðborg London í gær, stöðvuðu 
umferðina og þeyttu flautur til 
þess að mótmæla háu eldsneytis-
verði.

Bílstjórarnir krefjast þess að 
Gordon Brown forsætisráðherra 
lækki skatta á eldsneyti. 

„Þetta er að verða fáránlegt,“ 
sagði Peter Carroll, einn bílstjór-
anna. „Við getum einfaldlega ekki 
lengur haldið í við kostnaðar-
hækkunina.“

Vegna mótmælanna neyddist 
lögreglan í London til þess að loka 
vegarkafla og beina umferðinni 
um aðrar götur á meðan. - gb

Vörubílstjórar í London:

Mótmæltu háu 
eldsneytisverði

UMFERÐARSTOPP Á ANNATÍMA Beina 
þurfti umferðinni frá aðalbrautinni A40.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Óhjákvæmilega mun hægja á 
hjólum íslensks efnahagslífs 
á næstunni, sagði Geir H. 
Haarde, forsætisráðherra og 
formaður Sjálfstæðisflokksins. 
Ástæðurnar eru margháttuð 
erfið ytri skilyrði og sú stað-
reynd að framkvæmdunum 
á Austurlandi er lokið. Sagði 
hann að síðar á árinu kæmu 
sér vel auknar opinberar 
framkvæmdir, til að vega upp 
á móti fyrirsjáanlegum sam-
drætti í einkageiranum.

Geir sagði vandann í 
efnahagsmálum hafa raskað 
nokkuð forsendum kjara-
samninga en mikilvægt væri 
að endurheimta stöðug-
leikann. Þá ræddi hann um 
áherslu ríkisstjórnarinnar á 
að styrkja stöðu aldraðra og 
öryrkja, sú vegferð væri löng 
en nokkur skref hefðu verið 
stigin. Sagði hann ákvarðanir 
núverandi ríkisstjórnar hafa 
bætt kjör lífeyrisþega um níu 
milljarða króna.

„Það hafa ýmsir erfiðleikar 
steðjað að þjóðinni á liðnum 
vetri en þeir munu víkja til 
hliðar fyrir betri tíð áður en 
langt um líður. Um það er ég 
sannfærður. Íslenska þjóðin 
hefur áður staðið frammi fyrir 
ytri áföllum og jafnan staðið 
þau af sér. Það munum við 
einnig gera núna.“

Geir H. Haarde:

Hægir á 
hjólum efna-
hagslífsins

„Niðurstöður mannréttinda-
nefndar Sameinuðu þjóðanna 
eru ótvíræður áfellisdómur 
yfir kvótakerfi með leigu- 
og sölurétti á óveiddum 
fiski, sameiginlegri auðlind 
Íslandsmiða,“ sagði Guðjón 
Arnar Kristjánsson, formaður 
Frjálslynda flokksins. Álitið 
staðfesti það sem Frjálslyndir 
hefðu sagt frá stofnun flokks-
ins. „Íslenska þjóðin getur 
státað af því að búa við elsta 
þjóðþing í heimi. Ríkisstjórn 
sem kýs að brjóta mannrétt-
indi á eigin þegnum, á ekki 
skilið að fá hið eftirsótta sæti 
í Öryggisráði Sameinuðu 
þjóðanna.“

Guðjón sagði ríkisstjórnina 
ósamstiga og spurði hve lengi 
hún þyldi innbyrðis ósætti á 
erfiðum tímum þegar þjóðin 
þyrfti á styrkri stjórn að 
halda. Hann lýsti áhyggjum 
flokksmanna sinna af hugs-
anlegu atvinnuleysi og sagði 
stjórnvöld verða að senda út 
jákvæð merki sem auka bjart-
sýni og þrótt í atvinnulífinu. 

Um flóttafólk sagði Guðjón 
að Íslendingar ættu að hjálpa 
því á þeim svæðum sem það 
býr og búa því þar betra líf, 
að því gefnu að þar geti það 
dvalist við öryggi og afkomu.

Sagði hann að lokum 
ávinning fyrir framtíðina að 
hafa Reykjavíkurflugvöll nærri 
miðborginni.

Guðjón A. Kristjánsson:

Áhyggjur af 
hugsanlegu 
atvinnuleysi

Ríkisstjórnin hefur ekki 
reynst starfi sínu vaxin, sagði 
Guðni Ágústsson, formaður 
Framsóknarflokksins. „Hún er 
daufgerð, hún er verklítil, hún 
talar út og suður, hún er tví-
höfða og sundruð í mörgum 
stórum málum.“

Guðni sagði ríkisstjórnina 
hafa haft að engu varnaðar-
orð verkalýðshreyfingarinnar, 
atvinnulífsins og framsókn-
armanna um að verjast 
verðbólgu og takast á við 
fjármálakreppuna. Kvað hann 
ráðherra hafa svikið ýmis 
loforð sem og samkomulag 
við aldraða og öryrkja. 

Guðni sagði óhefta 
markaðshyggju og græðgis-
stefnu Sjálfstæðisflokksins 
hafa beðið hnekki og að 
bankakerfið ætti að biðjast 
afsökunar á sínu offari. Þá 
hefði Samfylkingin, flokkur 
hinnar menntuðu elítu, svikið 
íslenska alþýðu enda hefði 
hún ekki staðið vörð um 
lífskjör almennings, líkt og 
hún lofaði.

Hét hann jafnframt þjóð-
inni að framsóknarmenn 
myndu verja hagsmuni 
almennra borgara. Stærsta 
verkefnið væri að ná fram 
efnahagslegum stöðugleika 
og byggja upp þjóðfélag til 
réttlætis.

Guðni Ágústsson:

Ríkisstjórn 
brostinna 
vona 

Efnahagsvandinn er að mestu 
leyti heimabakaður, sagði 
Ögmundur Jónasson, formað-
ur þingflokks Vinstri hreyfing-
arinnar - græns framboðs, og 
rifjaði upp að VG hefði varað 
við ruðningsáhrifum stóriðju-
stefnu stjórnvalda. 

Sagði hann þjóðarsátt 
lífsnauðsyn þar sem allir leggi 
fram eftir getu. „Það þýðir að 
þeir sem hafa meira, þurfa að 
gefa meira eftir.“ Gagnrýndi 
hann jafnframt auðmenn 
fyrir að vilja ekki taka  þátt í 
þjóðarsátt; þeir hefðu meiri 
áhyggjur af sportbílum og 
þotum en samborgurum 
sínum.

Ögmundur gagnrýndi lög 
um eftirlaun þingmanna og 
ráðherra og furðaði sig á að 
ekki væri forgangsmál ríkis-
stjórnarinnar að breyta þeim. 

„Við þurfum ríkisstjórn sem 
kann að leiða, kann að taka 
ákvarðanir, kann að tala kjark 
í þjóðina,“ sagði Ögmundur 
og kvað ríkisstjórnina sveitta 
við að passa upp á gullrass-
inn á auðmannastéttinni.

„Þótt dýrt verði að setja 
þessa ríkisstjórn á eftirlaun, 
þá er það einmitt það sem 
þjóðin þarf nú mest á að 
halda.“

Ögmundur Jónasson:

Sveitt við að 
passa upp á 
gullrassa 

Ríkisstjórnin hefur staðið 
undir nafni, sagði Össur 
Skarphéðinsson, iðnaðarráð-
herra og þingmaður Samfylk-
ingarinnar. Þrátt fyrir óvænt 
áföll í efnahagsmálum og 
þorskbrest hefði hún efnt yfir-
lýsingar um að setja málefni 
yngstu og elstu kynslóðanna í 
forgang og auka jöfnuð með 
því að bæta kjör þeirra hópa 
sem erfiðast eiga.

Össur sagði Samfylkinguna 
hafa gengið að samstarfi 
við Sjálfstæðisflokkinn á 
eigin forsendum. Samstarfið 
hefði gengið vonum framar, 
þó vera kunni að flokkarnir 
nuddi stundum saman horn-
um „eins og frískleg lömb að 
vori“.

Sagði hann forystumenn 
ríkisstjórnarinnar hafa 
sýnt styrk í efnahags-
erfiðleikunum; glímt hefði 
verið við vandann af varkárni 
og stefnufestu. Nú væri 
að kveða niður verðbólgu-
drauginn og koma betra 
jafnvægi á efnahagsmálin. 

Össur minnti á að ramma-
áætlun um verndun og 
nýtingu náttúrusvæða ætti 
að verða tilbúin á næsta 
ári. Hún eigi að tryggja að 
verðmætri óspilltri náttúru 
verði ekki spillt. Þannig stuðli 
ríkis stjórnin að víðtækri sátt í 
samfélaginu um umdeild mál.

Össur Skarphéðinsson:

Ríkisstjórnin 
hefur sýnt 
styrk
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HOLTAGÖRÐUM     GLÆSIBÆ     KRINGLUNNI     SMÁRALIND     SÍMI 545 1500

• Álstell 7005 T-6
• Shimano Acera 21 gíra
• Tektro V-bremsur
• SR Suntour M2000 framdempari
   m/63 mm slaglengd
• Stillanlegur stífleiki

Explorer 2.0 - Götuhjól fyrir 
dömur og herra

Hjóladeildin er í Holtagörðum

Trail X 2.0 - Fjallahjól
• Álstell 7005 T-6
• Shimano Acera 24 gírar
• V-bremsur
• RST Omni 191 dempari
   m/75 mm slaglengd
• Stillanlegur stífleiki

Vandað, alhliða fjallahjól 
í skemmri eða lengri ferðir.
Setstaða hentar vel til 
þolþjálfunar.

Verð 36.990 kr.

Hjólið hentar vel 
innanbæjar og á 
malarvegum.
Upprétt setstaða 
ásamt dempara 
í sætispósti auka 
enn á þægindin.

Verð

37.990 kr.
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LÖGREGLUMÁL Landhelgisgæslan 
eyddi í síðustu viku talsverðu 
magni af skotfærum sem 
vegfarandi hafði gengið fram á í 
Öskjuhlíð. Um var að ræða riffil- 
og skammbyssuskot úr seinni 
heimstyrjöldinni auk afar 
varasamra fosfórblysa sem 
kviknað getur á án þess að eldur 
sé borinn að. Skotfærin voru öll 
merkt árinu 1941.

Kalla þurfti til vinnuvél til að 
grafa upp skotfærin og vörubíla 
til að flytja þau til eyðingar. 
Gæslan vill brýna fyrir fólki að 
láta lögreglu tafarlaust vita rekist 
það á skotfæri eða sprengjuleifar 
og hreyfa alls ekki við þeim.  - sh

Stríðsleifar fundust í Öskjuhlíð:

Miklu magni af 
skotfærum eytt

SKOTFÆRIN Um talsvert mikið magn 
gamalla skotfæra var að ræða. 
 MYND / LANDHELGISGÆSLAN

BYGGÐAMÁL Alls voru veittir 69 
styrkir í mótvægisaðgerðum 
ríkisstjórnarinnar vegna 
niðurskurðar á þorskveiðiheim-
ildum. 

Byggðastofnun hefur gengið 
frá styrkveitingunum. 

Alls bárust 253 umsóknir, og 
fékk því rúmlega þriðji hver 
umsækjandi styrk. Sótt var um 
samtals 1,5 milljarða króna, en 
200 milljónir voru til úthlutunar. 

Hæstu styrkirnir voru fimm 
milljónir króna hver. Þeir runnu 
til dæmis til Þóroddar ehf. vegna 
uppbyggingar seiðaeldisstöðvar 
í Tálknafirði, og Vélfags ehf. á 
Ólafsfirði vegna þróunar og 
smíði roðvélar.  - bj

Mótvægisaðgerðir ríkisstjórnar:

Þriðji hver um-
sækjandi fékk

Ekið á hreindýr í Reyðarfirði
Ekið var á hreindýr í Reyðarfirði á 
mánudagskvöldið. Engin slys urðu á 
fólki en dýrið drapst auk þess sem 
nokkra skemmdir urðu á bílnum.

LÖGREGLUFRÉTTIR

Eldur í skipi við Sundabakka
Slökkvilið var kallað að Laxfossi, skipi 
Eimskipafélagsins, í gær vegna reyks. 
Rafmagnsvírar í vélarrúmi höfðu 
brunnið. Slökkvistarf gekk greiðlega.



Ídag.Þúget
bílnumefti

Nýrekstrarleigameðbílafrelsiogbensínverðvernd
Sparaðu með Brimborg

Hringdu núna í síma 515-7000Hringdu núna í síma 515-7000

Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 6-8, sími 515 7000 |   Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 462 2700 |   brimborg.is 

Bílafrelsi
Brimborgar

Ídag. Dæmi um tilboðog bílafrelsi   

* Brimborg og birgjar fyrirtækisins áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara og að auki er kaupverð háð gengi.  Rekstrarleiga er miðuð við mánaðarlegar greiðslur í 24 mán. sem eru háðar gengi erlendra mynta og vöxtum þeirra. Smur- og þjónustueftirlit samkvæmt ferli framleiðanda og Brimborgar er innifalið í leigugreiðslu og allt að 20.000 km akstur á ári.

Nýjung

Nýjung
Bílafrelsi Brimborgar: ef þú vilt þá geturðu 
skilað bílnum eftir 12 mánuði eða 24

Bílafrelsi Brimborgar: styttri samningstími
eða 24 mánuðir í stað 36
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Volvo V50 SE m/leðri 2,4i 140 hö 220 Nm sjálfskiptur Station
CO2 losun 217 g/km
Eyðsla í blönduðum akstri 9,1 l/100 km
Staðgreiðsluverð: 4.563.000 kr.* 
Bílafrelsi rekstrarleiga 71.581 kr. 
á mánuði í 24 mánuði. Innifalinn í leigu- 
greiðslum er lántökukostn. 667.141 kr. 
                              4 bílar á þessu tilboði.

Ford Escape XLS AWD 2,3i 153 hö 206 Nm sjálfskiptur 5 dyra
CO2 losun 206 g/km
Eyðsla í blönduðum akstri 9,9 l/100 km
Staðgreiðsluverð: 3.690.000 kr.*
            Bílafrelsi rekstrarleiga 59.950 kr. 
            á mánuði í 24 mánuði. Innifalinn í                 
            leigugreiðslum er lántökukostn. 549.943 kr.         
                                             6 bílar á þessu tilboði.

Tilboð. Rekstrarleiga 71.581 kr. á mánuði. Tilboð. Rekstrarleiga 59.950 kr. á mánuði. 
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Hringdu núna í síma 515-7000Hringdu núna í síma 515-7000

Nýtt.Þú geturskilað bílnumeftir12mánuði.

 Brimborgará nýjumbílum:

                          Forsendur útreiknings rekstrarleigu miðast við andvirði fjögurra afborgana í tryggingafé. Ef leigutaki ætlar að nýta sér Bílafrelsi eftir 12 mán., þarf viðkomandi að láta Brimborg vita með 15 daga fyrirvara. Lántökukostnaður eru vextir og stofngjöld vegna rekstrarleigu. ** Staðgreitt 45 dögum eftir afhendingu nýja bílsins. Nánari upplýsingar veita söluráðgjafar Brimborgar.

99kr.99kr.

Við staðgreiðum gamla bílinn veljir þú bíl frá Brimborg

Nýjung.Bensínverðvernd

 Brimborgar: tryggir þér

 1.500 lítraaf bensíni á 

                 99 krónur.  

Bensínverðvernd
Brimborgar

Bensínverðvernd
Brimborgar

Mazda3 Touring 1,6i 105 hö 145 Nm 5 gíra 5 dyra
CO2 losun 172 g/km
Eyðsla í blönduðum akstri 7,2 l/100 km
Staðgreiðsluverð: 2.590.000 kr.*
Bílafrelsi rekstrarleiga 34.977 kr. 
á mánuði í 24 mánuði. Innifalinn í leigu- 
greiðslum er lántökukostn. 354.910 kr. 
                               8 bílar á þessu tilboði.

               

CitroënC3SX 1,4i 75 hö 118 Nm 5 gíra 5 dyra
CO2 losun 145 g/km
Eyðsla í blönduðum akstri 6,1 l/100 km
Staðgreiðsluverð: 1.980.000 kr.*
Bílafrelsi rekstrarleiga 28.900 kr. 
á mánuði í 24 mánuði. Innifalinn í leigu- 
greiðslum er lántökukostn.  275.678 kr. 
                                  5 bílar á þessu tilboði. 

Tilboð. Rekstrarleiga 34.977 kr. á mánuði. Tilboð. Rekstrarleiga 28.900 kr. á mánuði. 
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nær og fjær

„ORÐRÉTT“
„Það er alveg hreint ljómandi gott að frétta af 
mér,“ segir Helgi Hrafn Guðmundsson, blaða-
maður á Sögunni allri og Skakka turninum. „Það 
er nóg að gera hjá okkur í ritstjórninni. Svo mæti 
ég vikulega í sjónvarpsþáttinn Svalbarða þar sem 
ég segi stjórnandanum skelegga, Þorsteini Guð-
mundssyni, furðufréttir, og hef gaman af.“ 

Helgi segist ekki verða fyrir miklu áreiti 
þrátt fyrir að hann sé farinn að birtast 
reglulega á skjánum. „Ég segi það nú 
ekki. En þegar ég fer út að skemmta 
mér ber stundum við að ókunnugt fólk 
vill ræða við mig um það hvort Elísabet 
Englandsdrottning sé eðla eða hvernig 
það sé nú eiginlega hægt að láta lífið úr 
banvænu hláturskasti. Ég reyni að sjálfsögðu 
eftir fremsta megni að svara en þessar vanga-
veltur eru stundum þannig að erfitt er að skera 
úr um hið rétta.“

Helgi er á leiðinni til Argentínu í sumar þar 
sem hann hyggst setjast á skólabekk. „Ég ætla 
að læra ýmis hugvísindi og sitthvað um sögu og 
bókmenntir landsins og álfunnar við Háskól-
ann í Buenos Aires. Ég kann vel við mig í þeirri 
borg,“ segir Helgi, sem hefur áður dvalið þar. 

„Ég kynntist landi og þjóð í fyrra þegar ég 
dvaldi í Argentínu í rúma tíu mánuði. 

Núna verð ég í eitt ár.“
Helgi ætlar að sitja stíf spænsku-

námskeið til að ná almennilegum 
tökum á þjóðtungunni. „Ég hef 
reyndar tekið ágætum framförum. 
Fyrst var ég mállaus og þurfti næstum 

að tjá mig með handapati en get 
núna tjáð mig um flest mál, 

en er samt bara rétt að byrja. 
Spænska er flókið mál og 
mikill heilabrjótur.“

HVAÐ ER AÐ FRÉTTA? HELGI HRAFN GUÐMUNDSSON BLAÐAMAÐUR

Kann vel við sig í Búenos Aíres

„Þetta kemur mér ekki á óvart, 
maður getur ekki átt kökuna og étið 
hana,“ segir Auðbjörg Björnsdóttir, 
félagsfræðingur og doktorsnemi í 

menntunar-
fræðun við 
Minnesota-
háskólann, um 
þann vanda 
sem börn 
eiturlyfjaneyt-
enda eiga 
við að stríða 
vegna neyslu 
foreldranna 
og vandræði 

barnaverndar yfirvalda við að taka á 
málum. 
„Þetta er ekki vegna þess að starfs-
menn séu vanhæfir, ég hef meiri 
trú á þessum stofnunum en það. Ég 
held þetta sé frekar fjárskortur og 
að það sé bara of mikið að gera hjá 
starfsfólkinu. Það er ekki hægt að 
eiga von á að búa í góðu velferð-
arsamfélagi ef maður tímir ekki að 
setja peninga í kerfið. Það þarf líka 
aukið samstarf á milli heilbrigðis- og 
félagsmálaráðuneytisins.“
Auðbjörgu finnst sorglegt að börn 
þurfi að missa foreldra sína til að 
eitthvað gerist í þeirra málum. „Þetta 
er bara harmleikur,“ segir hún. 

SJÓNARHÓLL
VAXANDI NEYÐ BARNA VEGNA 
EITURLYFJANEYSLU FORELDRA

Þarf að fjölga 
starfsmönnum

AUÐBJÖRG 
BJÖRNSDÓTTIR

■ Genfarsáttmálinn eru alþjóðleg 
mannúðarlög sem hafa það að 
markmiði að vernda þá sem ekki 

taka beinan þátt 
í ófriði fyrir afleið-

ingum átakanna. 
Á það meðal 
annars við um 
óbreytta borgara, 
særða og sjúka 
hermenn, 
stríðsfanga og 

starfsfólk hjálparsamtaka. Fyrsti 
Genfarsáttmálinn var gerður árið 
1864 en í dag er hann í raun fjórir 
alþjóðasamningar sem samþykktir 
voru árið 1949 með tveimur við-
bótum árið 1977. 

GENFAR-
SÁTTMÁLINN:
VIRÐING OG VERND

Garðyrkjufræðingurinn 
Guðbjörg Garðarsdóttir 
ákvað að leggja hanskana á 
hilluna og skrá sig í nám að 
nýju eftir að hún meiddist 
í baki. Hún útskrifaðist á 
dögunum með stúdentspróf 
frá Fjölbrautarskólanum 
í Breiðholti, og það með 
glans. Hún dúxaði og tók á 
móti fimm verðlaunum við 
útskriftina.

„Ég átti alls ekki von á þessu,“ 
segir Guðbjörg Garðarsdóttir, 
sem varð dúx úr FB þetta vorið, 52 
ára gömul. Guðbjörg útskrifaðist 
af félagsfræðibraut með rúmlega 
níu í meðaleinkunn. Við útskrift-
ina fékk hún verðlaun fyrir árang-
ur í sagnfræði, félagsfræði, 
dönsku, og tvenn fyrir heildar-
námsárangur. „Ég átti reyndar 
von á verðlaunum fyrir söguna,“ 
segir Guðbjörg, sem fékk tíu í 
öllum fjórum söguáföngunum sem 
hún lauk.

Guðbjörg er menntaður garð-
yrkjufræðingur en settist á skóla-
bekk að nýju eftir að hún varð 
fyrir bakmeiðslum og neyddist til 
að láta af líkamlegri vinnu. Fyrst 
fór hún í skrifstofunám hjá 
Hringsjá, starfsþjálfun fatlaðra, 

sem hún segir hafa hjálpað sér 
mjög. Þaðan fékk hún  28 einingar 
metnar inn í kvöldskóla FB.

Guðbjörg gat ekki verið í fullu 
námi vegna þess hversu það 
reyndi á hana líkamlega. „Þess 
vegna kemur mér þetta enn meira 
á óvart,“ segir hún. Hún valdi 
kvöldskóla FB vegna sveigjanleik-
ans í námi, en þar þurfti hún að 
sækja helmingi færri kennslu-
stundir en í hefðbundnu námi og 
því sitja mun minna, en það á hún 
erfitt með. Hún þakkar árangur-
inn fyrst og fremst frábærum 
kennurum og sjúkraþjálfaranum 
sínum, sem hún segir hafa verið 
sér gulls ígildi. Guðbjörg hyggur á 
háskólanám í félagsráðgjöf eða 
félagsfræði.

Sonur Guðbjargar útskrifast 
sem hagfræð-ingur frá Háskóla 
Íslands 14. júní og ætla þau þá að 
slá upp sameiginlegri veislu til að 
fagna áföngunum. „Það vill svo til 
að ég á einmitt þrjátíu ára útskrift-
arafmæli úr garðyrkju-skólanum í 
ár líka,“ segir Guðbjörg. „Ég er 
svolítið öfugsnúin í þessu.“ 

 stigur@frettabladid.is

Átti alls ekki von á að dúxa

Menning og söfn í Vestmannaeyj-
um – heill heimur út af fyrir sig er 
heiti á framtíðarsýn og stefnu Vest-
mannaeyjabæjar í uppbyggingu 
safna- og menningarstarfs sem 
kynnt var nýlega.

Við það tilefni sagði Elliði Vignis-
son, bæjarstjóri í Vestmannaeyj-
um, að bærinn hygðist nota næstu 
tvö ár til að reisa grunn undir þá 
miklu sókn sem Vestmannaeyjum 
kemur til með að gefast í kjölfar 
byltingar í samgöngum milli lands 
og Eyja þegar siglingar í Landeyja-
höfn hefjast árið 2010.

Markmiðið með stefnunni og 
framkvæmdum henni tengdri er að 
gera sögu og sérstæða náttúru 
Vestmannaeyja sýnilegri og 

aðgengilegri en nú er. Þá verður rík 
áhersla lögð á allt það sem gerir 
Eyjarnar sérstakar og aðgreinir 
þær frá öðrum stöðum á landinu. 
Sérstaklega verður horft til þess að 
efla menningarvitund og þekkingu 
íbúa og gesta á menningarverð-
mætum, arfleifð og sérstæðri nátt-
úru Vestmannaeyja og verður 
áhersla lögð á Heimaeyjargosið, 
Surtseyjargosið, Tyrkjaránið, 
útgerðarsöguna, nýtingu bjarg-
fugls, sérstætt mannlíf og náttúr-
una í og við Vestmannaeyjar.

Einnig á að efla atvinnutengda 
menningarstarfsemi, til dæmis 
með því að fela áhugafólki og einka-
aðilum aukið hlutverk í rekstri 
safna og listastarfsemi.  - ovd

Menningarstarfsemi í Vestmannaeyjum:

Sýnilegri saga og náttúra

FRÁ VESTMANNAEYJUM Safna- og menningarstarfsemi í Eyjum verður byggð á þrem-
ur meginstoðum. MYND/ELLIÐI VIGNISSON

Meira en sokkabuxur

„Við viljum sækja aðeins 
meiri rétt og ekki láta traðka 
á okkur. Við erum ekki að 
tala um neina sokkabuxna-
peninga.“ 

GUÐLAUG SIGFÚSDÓTTIR, FYRRUM 
FLUGFREYJA HJÁ JET-X, SEM ER 
ÓSÁTT VIÐ VINNUTÍMA OG AÐSTÆÐ-
UR HJÁ FLUGFÉLAGINU.

Fréttablaðið, 27. maí 2008

Þjóðin frek?

„Mér fannst þau eiga betra 
skilið, en 14. sæti af 43 
þjóðum er frábær árangur. 
Það er bara frekja að kvarta 
yfir því.“ 

ÞÓRHALLUR GUNNARSSON, 
DAGSKRÁRSTJÓRI SJÓNVARPS-
INS, UM ÁRANGUR ÍSLENDINGA Í 
EUROVISION.

24 stundir, 27. maí 2008

AÐ ÚTSKRIFT LOKINNI Guðbjörg ætlar 
að fara í félagsfræði- eða félagsráð-
gjafarnám við Háskóla Íslands og hefur 
áhuga á að starfa við að hjálpa fötluð-
um og öryrkjum. MYND / GUÐBJÖRG
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Um þessar mundir slær ný 
frönsk kvikmynd öll met í 

aðsókn í Frakklandi og sennilega 
þótt mun víðar væri leitað. Fyrir 
skömmu var tala áhorfenda farin 
að nálgast tuttugu miljónir, ég segi 
og skrifa tuttugu miljónir, og var 
álitið að því marki yrði náð innan 
tíðar og sennilega farið fram úr 
því; sumir eru jafmvel farnir að 
tæpa á orðinu „heimsmet“. 

Í íslenskri þýðingu myndi heiti 
myndarinnar vera „Velkomin til 
stíanna“ en „stíarnir“ (á frönsku: 
„les ch´tis“) er það nafn sem íbúum 
héraðanna allra nyrst í landinu er 
gefið, og í þá áttina er litið en úr 
suðri. Myndin segir sem sé frá 
pósthússtjóra í Salon de Provence, 
mjög sunnarlega í Frakklandi, sem 
stefnir að því, til að friða geðilla 
eiginkonu sína, að vera fluttur í 
embætti enn sunnar, sem sé við 
strönd Miðjarðarhafsins. Til þess 
beitir hann öllum ráðum, m.a. 
mútum, en þegar hann virðist vera 
að ná markinu rennur það honum 
úr greipum: bæklaður maður sækir 
um stöðuna og hefur að sjálfsögðu 
forgangsrétt. Pósthússtjórinn 
grípur þá til þess ráðs, næst þegar 
staða losnar, að tylla sér í hjólastól, 
en kemur óvart upp um sig með því 
að spretta upp á býfurnar þegar 
síst skyldi, og þá er honum refsað 
fyrir „afglöp í starfi“ með því að 
senda hann í þá átt sem hann síst 
vildi fara: Norður. Hann á sem sé 
að verða pósthússtjóri í smábænum 
Bergues smammt frá Lille, og 
norðar verður varla komist.

Eiginkonan geðilla verður 
skelfingu lostin. Hún virðist ekki 
sjá mikinn mun á Norður-Frakk-
landi og norðurpólnum, hún gerir 
sér þær hugmyndir um loftslagið í 
Lille að það sé eitthvað svipað og í 
Norður-Síberíu, og heldur að þar 
búi villimenn. Því neitar hún sjálf 
að fara en ferðbýr mann sinn líkt 
og hann sé að fara í heimskautaleið-
angur. Á leiðinni er hann stöðvaður 
á hraðbrautinni, fyrir of hægan 
akstur. 

Í fyrstu virðist allt staðfesta 
hugmyndir eiginkonunnar og 
reyndar manns hennar líka. Um 
leið og hann ekur yfir sýslumörkin 
þarna fyrir norðan skellur á hann 
þvílík steypirigning að þess eru 
varla dæmi, allt er síðan öðruvísi 
en hann á að venjast, byggingar-
stíllinn, mataræðið og fólkið: 
bréfberinn kemur aftur úr sínum 
daglega leiðangri í heldur 
annarlegu ástandi, því menn eru 
svo ánægðir með að fá bréf að þeir 
bjóða honum jafnan upp á glas af 
göróttum drykk staðarins, 
einiberjabrennivíni. Jafnvel 
tungumálið er framandi, það er 
þess konar mállýska að hún veldur 
stöðugum misskilningi. En smám 
saman fer pósthússtjórinn 
sunnlenski að venjast staðnum og 
um síðir líkar honum vistin allvel. 
Það kemur t.d. fram í því að þegar 
hann fer í leiðangur með bréfber-
anum til að kenna honum að segja 
„nei“, verða þeir sauðdrukknir 
báðir tveir og pósthússtjórinn þó 
sýnu verri.

En nú kemur babb í bátinn. 
Eiginkonan býr stöðugt í Salon de 
Provence og sér manninn aðeins 
um helgar; en í þeirri staðföstu 
trú, sem engin mótmæli fá 
haggað, að eiginmaðurinn megi 
þola píslarvætti þarna í þessu 
skelfilega norðri snýr hún alveg 
við blaðinu, hún verður nú jafn 
blíð og umhyggjusöm og hún var 
geðstirð áður. Að lokum vill hún 
sjálf fara norður, það sé hlutverk 
góðrar konu að kveljast með 
makanum... 

Pósthússtjórinn verður 
skelfingu lostinn, því hann sér 
fram á það að ef konan kemst að 
þeim sannleika að honum líði 
reyndar býsna vel þarna meðal 
„stíanna“, muni hún aftur taka 
upp sitt fyrra geðlag; til að bjarga 
hjónabandinu verði hann að 
staðfesta allar hugmyndir hennar 
og það svo rækilega að hún sjái 
ekki annan kost en þann að snúa 
aftur til hins sólríka suðurs. Er 
ekki að orðlengja það, pósthús-
stjórinn og félagar hans meðal 
„stíanna“ taka sér nú fyrir 
hendur að sviðsetja þessar 
skelfilegu norðurslóðir fyrir 
eiginkonuna – eins og hún 
ímyndar sér að þær séu. Um leið 
og hún stígur út úr lestinni er hún 
því drifin út í einhvern yfirgefinn 
og hálfhruninn námubæ, þar sem 
skiltinu „Bergues“ hefur verið 
komið kyrfilega fyrir, henni er 
sýndur kofi og sagt að það sé 
pósthúsið og loks er farið með 
hana í timburhjall sem á að vera 
embættisbústaður pósthússtjór-
ans. Eftir það er eiginkonan leidd 
inn í einhverja veislu sem 
maðurinn segir að sé staðarvenja 
og hún geti ekki skotið sér undan; 
minnir hún helst á lýsingar úr 
barnabókum sem ég las í mínu 
ungdæmi en eru bannaðar nú, svo 
sem „Meðal blámanna og 
villidýra“. Þegar þetta er um garð 
gengið og dauðskelfd eiginkonan 
hyggst ganga til náða í timbur-
hjallinum, hefjast drykkjulæti, 
slagsmál og skotbardagar í 
grenndinni...

Allt fer þó að sjálfsögðu vel að 
lokum, enda er þetta gamanmynd, 
og þurfa menn hvorki að hafa 
áhyggjur af pósthússtjóranum né 
ektakvinnu hans. En þetta er á 
sinn hátt umhugsunarefni. Einu 
sinni skrifaði ég eitthvað um þau 
ósýnilegu landamæri sem skilja 
að norður- og suðurhluta Evrópu, 
en ég átti þó aldrei von á að sjá 
þau landamæri myndskreytt með 
þessu glæsilega og litríka móti.

Norður og suður 

EINAR MÁR JÓNSSON

Í DAG | Kvikmyndir

UMRÆÐAN
Þinglok

Nú líður að lokum þingstarfa á þessu 
vori. Eins og venjulega eru mörg mál 

sem bíða afgreiðslu og öruggt að fjölmörg 
mál munu deyja hljóðlátum dauðdaga í 
nefndum þingsins. Einkum er hér um að 
ræða svonefnd þingmannamál, þau mál 
sem lögð eru fram af óbreyttum þingmönn-
um, til aðgreiningar frá stjórnarfrumvörp-
um sem ráðherrar mæla fyrir.

Því er gjarnan haldið fram að hið raunverulega 
hlutverk Alþingis sé að vera afgreiðslustofnun 
fyrir ríkisstjórnina. Því miður bendir margt til 
þess að þetta sé nærri lagi. Á síðustu fimm þingum 
(að undanskildu sumarþingi 2003) hafa alls 590 
lagafrumvörp verið samþykkt en engu hefur verið 
hafnað. Þessi mál eiga að langstærstum hluta til 
uppruna í ríkisstjórn. Raunar hafa einungis 47 
svokölluð þingmannamál verið samþykkt á öllu 
þessu tímabili. Það þýðir að 92% löggjafar á 
uppruna sinn í ráðuneytum en aðeins 8% hjá 
þingmönnum.

En þar með er ekki öll sagan sögð. Á síðustu 

þingum hafa óbreyttir þingmenn lagt fram 
391 mál en ráðherrar hafa í nafni ríkis-
stjórnarinnar lagt fram 543. Forgangsröð-
unin í störfum þingsins er því skýr. Á 
meðan 86% þeirra mála sem ríkisstjórn 
hefur lagt fram hafa verið afgreidd hafa 
óbreyttir þingmenn þurft að þola þá 
niðurlægingu að einungis 10,7% frum-
varpa þeirra hafi fengið efnislega 
afgreiðslu. Sé litið framhjá lögum um 
veitingu ríkisborgararéttar og málum sem 
varða kjör þingmanna er hlutfallið ennþá 
lægra; 7,8%.

Sterkt og sjálfstætt þing á að vera mótvægi við 
skriðþunga framkvæmdavaldsins. Það er ennfrem-
ur líklegt til þess að standa betur vörð um réttindi 
einstaklinga en stofnanir; enda er það svo að flest 
mál sem varða frelsi einstaklingsins eru sett fram 
að frumkvæði óbreyttra þingmanna. Þessum 
málum, eins og öðrum þingmannamálum, er fórnað 
í þinghaldinu til þess að löggjöf frá ríkisstjórninni 
fái greiðari siglingu. Þetta er þó ekki sjálfsagður 
hlutur, nema ef þjóðkjörnir þingmenn sætta sig við 
að vera undirstofnun ríkisstjórnarinnar en ekki 
sjálfstæður hluti ríkisvaldsins.   
 Höfundur er formaður SUS.

Mál þingmanna mæta afgangi

ÞÓRLINDUR 
KJARTANSSON

Hvað blæs hvað af?
Ólafur F. Magnússon borgarstjóri 
var himinlifandi með niðurstöðu 
könnunar Fréttablaðsins, sem 
sýndi að meirihluti borgarbúa vill 
flugvöllinn áfram í Vatnsmýrinni. 
Í hádegisviðtali Stöðvar 2 sagðist 
hann sigri hrósandi telja niðurstöð-
una blása af könnunina sem 
birt var daginn áður, og 
sýndi afar lítinn stuðning 
við bæði F-lista og borg-
arstjórnarmeirihlutann. 
En blæstrinum var ekki 
lokið, því í gær sagði 
Fréttablaðið frá því að 
samkvæmt sömu könnun 
nyti borgarstjórinn ein-
ungis trausts um 
fjórtán prósenta 
borgarbúa. Ætli 

Ólafur telji þá niðurstöðu blása af 
flugvallarkönnunina?

Ekkert traust
Ólafur sendi frá sér glaðlega yfirlýsingu 
í fyrradag vegna flugvallarkönnunar-
innar en engin slík barst hins vegar í 
gær, þrátt fyrir að sá skortur á trausti 
sem fram kom í blaðinu í gær hljóti að 

valda áhyggjum. Hvorki meirihluti 
stuðningsmanna frjálslyndra 
né sjálfstæðismanna 
segist treysta Ólafi. Tveir 
þriðju sögðust bera lítið 
eða mjög lítið traust til 
hans, og þá voru enn 
fremur margir sem 

kvörtuðu 
yfir 

því 

að ekki væri gefinn kostur á svarinu: 
Ekkert traust.

Magnarann vantaði
Fjöldi Akurnesinga sótti í fyrrakvöld 
kynningarfund um væntanlega komu 
palestínskra flóttamanna til bæjarins. 
Þrátt fyrir hrakspár úr ranni sumra 
bæjarbúa að undanförnu voru fund-
argestir flestir hinir kátustu með fyrir-

ætlanirnar og sumir spurðu jafnvel 
hvort ekki væri hægt að flýta komu 
fólksins. Þessi jákvæðu viðbrögð 
eiga sér þó kannski eðlilega skýr-
ingu, því á fundinn vantaði magn-

arann á óánægjuraddirnar, Magnús 
Þór Hafsteinsson. Varaborgarfulltrúi 
Frjálslyndra var hins vegar löglega 

afsakaður á öðrum fundi – í 
stjórn Sundsambands Íslands.
 stigur@frettabladid.is
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sem vilja hafa það gott yfir helgi eða viku í Köben.  
Erum einnig með góð verð á bílaleigubílum.

Nánari upplýsingar á www.come2scandinavia.com

Sími: +45 3325 6425 • Netfang: info@come2scandinavia.com

S
ímhleranir dómsmálaráðherra Sjálfstæðisflokksins á 
dögum kalda stríðsins líta illa út í ljósi sögunnar. Þetta 
voru fyrst og fremst njósnir um mögulega pólitíska 
andstæðinga flokksins, stimplaðar og heimilaðar af 
dómstólum svo til án nokkurs rökstuðnings. 

Það er mikið gustukaverk að koma málinu upp úr skúffum for-
tíðarinnar. Þessi kafli sögunnar er hins vegar ekki aðeins áhuga-
verður fræðilega eða vegna hugleiðinga um hvort það sé hlutverk 
núverandi ríkisstjórnar að biðjast afsökunar á afglöpum fyrri 
ríkisstjórna. Athyglin hlýtur líka að beinast að því hvernig stjórn-
völd haga eftirliti með borgurunum á okkar tíma. Og því miður 
er ekki hægt að segja annað en að mikil lausatök einkenni þann 
málaflokk. 

Kjörið dæmi um óþægilega óljósa heimild til eftirlits er notk-
un lögreglunnar á svokölluðum eftirfararbúnaði. Sá búnaður er 
festur á ökutæki, í fatnað eða á föggur þess sem á að fylgjast með, 
án vitneskju viðkomandi. Lögreglan hefur talið sig hafa sjálf-
dæmi um hvenær hún má festa slíkan búnað á fólk sem hún hefur 
til rannsóknar. Og það sjónarmið hefur hún reyndar uppáskrifað í 
reglum frá ríkissaksóknara.

Í núgildandi lögum eru ekki ákvæði um notkun þessarar tækni 
við að hafa eftirlit með fólki. Úr því er bætt í frumvarpi dóms-
málaráðherra til nýrra laga um meðferð sakamála, sem Alþingi 
hefur nú til meðferðar. Í umsögn með frumvarpinu er þetta sagt 
um eftirlit með eftirfararbúnaði:

„Þær rannsóknaraðgerðir, sem hér um ræðir, fela í sér óvenju 
mikla skerðingu á friðhelgi einkalífs þeirra sem þær beinast að. 
Það stafar ekki síst af því að með þessu móti er unnt að afla upp-
lýsinga um daglegar athafnir fólks, á heimilum þess sem annars 
staðar, án vitundar þess. Segja má að hér sé gengið enn lengra í þá 
átt að skerða friðhelgi einkalífs manna en þegar símtöl og önnur 
fjarskipti þeirra eru hleruð.“

Notkun eftirfararbúnaðarins er sem sagt alvarlegri gjörningur 
en símhlerun að mati smiða frumvarpsins, enda kveður það á um 
að slíkt eftirlit verði ekki hægt að framkvæma nema að undan-
gengnum úrskurði dómara. Það er því óneitanlega mjög kald-
ranalegt að á meðan Alþingi hefur ekki gert frumvarpið að lögum 
hefur lögreglan talið sig geta beitt þessu úrræði óhindrað. Það er 
auðvitað óþolandi ástand.

Þótt þarna sé gerð bragarbót einkennist frumvarp dómsmála-
ráðherra mjög af því að hagsmunir lögreglunnar eru hafðir 
að leiðarljósi fremur en mannréttindi og einstaklingsfrelsi. Í 
umræðum um málið orðaði Atli Gíslason, þingmaður Vinstri-
græns framboðs, þetta á þá leið að „öryggisventlarnir væru ekki 
nógu góðir“. Átti Atli þar við að í frumvarpinu skortir á svör við 
þeirri sígildu spurningu um hverjir það eru sem eiga að hafa 
eftirlit með eftirlitinu.

Nú, þegar menn horfa um öxl á fjörtíu ára gömul og eldri hlerunar-
mál, er vel við hæfi að taka frá stund til að velta þeirri spurningu 
fyrir sér. Það er líka mikil þörf á tiltekt okkur nær í tíma.

Rúmar heimildir lögreglu til eftirlits.

Öryggisventlana 
vantar

JÓN KALDAL SKRIFAR
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Eyþór Theodórsson, nemi í viðskiptafræði við 
Háskólann á Bifröst, er mikill ferðalangur. 
Eyþór hefur víða komið og segist ætla að ferðast 
eins oft og hann getur um ókomna framtíð. 

Þegar Eyþór lítur til baka og rifjar upp ferðir sínar 
til þessa er honum ofarlega í huga ferð sem hann fór 
með tveimur skólafélögum sínum þegar þeir fóru í 
skiptinám til Búdapest í Ungverjalandi. 

„Við vorum að fara í skiptinám og langaði að ferð-
ast um Evrópu þegar tækifæri gafst. Við keyptum 
okkur Interrail-miða og brugðum okkur í ferðalag. 
Áfangastaðir okkar voru Frakkland, Belgía, Þýska-
land, Ítalía og Sviss. Margt skemmtilegt gerðist á 
þessu ferðalagi okkar og til dæmis vorum við eltir 
af yfirvaldinu í Brussel fyrir ólæti. Við lentum í ves-
eni á Ítalíu sem orsakaði glóðarauga eins meðlims 
hópsins. Svo var ferðalagið til Mílanó þar sem plan-
ið var að horfa á leik AC Milan og Sevilla í Super 

Cup, en við ferðuðumst frá Þýskalandi til Ítalíu. 
Ferðalagið var vel yfir sjöhundruð kílómetrar og 
við fórum með lest glaðir í bragði að vera að fara á 
fótboltaleik,“ útskýrir Eyþór. En ferðin tók á sig 
aðra mynd þegar þeir félagar komu til Mílanó.

„Við sögðum leigubílstjóranum að við vildum fara 
á San Siro sem er heimavöllur AC Milan því við vild-
um sjá leikinn. Þegar við komum loks að vellinum 
þá var fátt um manninn, eiginlega enginn á staðn-
um. Við komumst svo að því að þessi leikur var ekki 
í Mílanó heldur Mónakó og við höfðum ferðast alla 
leið frá Þýskalandi til Ítalíu og enginn var leikurinn. 
Þetta voru viss vonbrigði og mikið klúður hjá okkur 
en samt góð saga sem hægt er að segja frá,“ segir 
Eyþór.

Þeir félagar fóru því í skoðunarferð um völlinn og 
fengu sér svo ekta ítalskar pítsur. Svo fóru þeir á 
krá og horfðu á leikinn sem þeir ætluðu að fara á í 
upphafi og litu á það sem nokkurs konar sárabót. 

mikael@frettabladid.is

Kom að tómum kofanum
Ekki var margt um manninn á San Siro-vellinum í Mílanó þegar Eyþór og vinir hans komu þangað enda leikurinn í Mónakó.

MYND/EYÞÓR

ALLIR ÁNÆGÐIR
Ágætt er að útbúa fjölskyldu-
bílinn þannig fyrir sumarið 
að börnin hafi eitthvað 
við að vera á langferðum 
og að eitthvað sé til að 
þurrka af klístruðum 
höndum ef á þarf að 
halda. 
BÍLAR 2

ÞRIFIÐ HÁTT OG LÁGT
Eignum sem búið er að selja 
er mikilvægt að skila af sér 
í sem bestu ástandi. Sam-
kvæmt almennum reglum 
eiga ísskápar og önnur 
heimilistæki ekki að fylgja 
með en það getur þó verið 
samkomulagsatriði.
HEIMILI 4

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

Fegurðin býr í felgunum...

K ó p a v o g u r,  S m i ð j u v e g i  6 8 - 7 0,  s í m i   5 4 4  5 0 0 0
N j a r ð v í k ,  F it jabraut 12, sími 421 1399 
S e l f o s s,  Gagnhe ið i  2 ,  s ími  482  2722 
Varah lu tavers lun  B jö rns  He l lu ,  Lyngás  5 ,  s ími  487  5995SÓLNING

Verð frá 12.899*
Sólning býður eitt landsins mesta úrval af ál og krómfelgum

*pr. stk. 15 x 6,5 gatadeiling 4 x 100. 
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[ ]Ilmspjöld eru sniðug í bílana. Þungt loft og vond lykt myndast 
auðveldlega í bílum og því er gott að hafa ilmefni sem létta loftið.

Þegar fjölskyldan ferðast í 
bíl er gott að vera við öllu 
búinn.

Hvort sem það eru lengri eða 
styttri ferðir fjölskyldunnar 
í bílnum má alltaf gera ráð 
fyrir óvæntum uppákom-
um. Eitthvað hellist niður í 
sætin eða leiðangurinn vill-
ist af leið. Gott er að luma á 
einhverri afþreyingu fyrir 
krakkana og gera verður ráð 
fyrir að stoppa oft. Ekki er vit-
laust að vera búinn að koma sér 
upp ákveðnum grunnhlutum í bíl-
inn í upphafi sumars áður en öll 
ferðalögin byrja.  heida@frettabladid.is.

Bílferð fjölskyldunnar

Ýmislegt afþreyingarefni eins og spil og 
bækur þarf að hafa með í ferðina. Snið-
ugar svuntur með vösum má hengja 
aftan á framsætið til að geyma dótið. 
Þessi svunta fæst í Húsasmiðjunni.

Votklúta er 
gott að hafa 
með til að 
þurrka klístruga 
fingur og andlit. 
Þá er gott að 
grípa til þeirra ef 
eitthvað hellist 
niður í bílinn.

Sólarskerma í rúðurnar í 
bílnum er gott að láta 

henda upp svo 
sólin steiki ekki 
litla kolla aftur í. 
Ferðalagið verður 
mun þægilegra 
ef öllum líður vel. 
Skermana má víða 
fá en þessir fást í 

Húsasmiðjunni.

Ferðahandbók fjölskyldunnar ætti að 
vera fastur ferðafélagi. Á leiðinni má 
lesa um örnefni, kynna sér sögu lands-
ins og fræða börnin. Ferðahandbókin 
kemur líka í góðar þarfir þegar ákveða 
þarf hvar á að stoppa.

Sólgler-
augu er 

nauðsynlegt 
að hafa ávallt í 

hanskahólfinu. Íslensk 
veðrátta er óáreiðanleg og 
sólin getur brotist fram án 
viðvörunar.

Ef ferðalagið 
teygir sig 
landshluta á 
milli má gera 
ráð fyrir að 
veðrið breytist. 
Þó að lagt sé af 
stað í rigningu 
má eins búast 
við steikjandi sól 
næst þegar stopp-
að er. Sólarvörn er 
því gott að eiga í 
bílnum.smur- bón og dekkjaþjónusta

sætúni 4  •  sími 562 6066

sumardekk
heilsársdekk
olís smurstöð
bón og þvottur

hjólbarðaþjónusta
rafgeymaþjónusta
bremsuklossar
allt á einum stað

MeiraprófMeirapróf

Upplýsingar og innritun í síma 567 0300pp ý g g
Næsta námskeið byrjar 5. marsNæsta námskeið byrjar 4. júní

Bremsuhlutir
í alla jeppa
og pickupa

Vagnhöfða 7
110 Reykjavík

Sími: 517 5000

Diskar
Klossar
Dælur
Borðar

Ísetningarþjónusta

P
R

E
N

T
S

N
IÐ

 E
H

F
.

Smiðjuvegur 38 rauð gata • Sími 564 0606 • Fax 564 0636
www.bilastod.is • bilastod@simnet.is

GERUM VIÐ ALLAR TEGUNDIR BÍLA

KERRUÖXLAR
Í ÚRVALI
KERRUÖXLAR
Í ÚRVALI
og hlutir
til kerru-
smíða

og hlutir
til kerru-
smíða

Vagnhöfða 7
110 Reykjavík
Sími: 517 5000
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Alls kúra fjögur þúsund dekk 
í hvílum sínum á dekkjahóteli 
hjólbarðaverkstæðisins 
Nesdekkja, en æ fleiri kjósa 
að koma dekkjum sínum úr 
geymslu yfir á hótel. 

„Með dekkjahóteli er átt við geysi-
stórt geymslurými þar sem dekkja-
umgangar viðskiptavina eru 
geymdir milli árstíða. Þá koma þeir 
með dekk sín þegar skipta þarf um 
sumar- eða vetrardekk og við setj-
um dekkin sem af bílnum eru tekin 
að hausti eða á vori á vísan stað í 

sérmerkt hólf á okkar hóteli,“ segir 
Elías Þ. Kristjánsson, rekstrar-
stjóri Nesdekkja, sem boðið hefur 
upp á geymslu dekkja frá árinu 
1996.

„Nesdekk er frumkvöðull í 
dekkjahótelrekstri, en hugmyndin 
varð til vegna þess hve þáverandi 
húsnæði fyrirtækisins var gríðar-
stórt og illa nýtt. Viðskiptavinir 
tóku strax vel í þessa nýjung og 
hefur nýting verið mikil öll árin 
sem við höfum boðið upp á þessar 
geymslur. Vegna flutninga í fyrra 
gátum við ekki geymt dekk það 
árið, en byrjuðum aftur í vor,“ segir 
Elías um dekkjahótelið, sem hýst 

getur hátt í 1.000 dekkjaumganga.
„Þetta er kærkomin, hagkvæm 

og þægileg lausn fyrir bíleigendur, 
en verð fyrir níu mánaða geymslu-
tíma á fólksbíladekkjum er 2.996 
krónur og 3.596 krónur fyrir milli-
stærð af jeppadekkjum. Margir 
hafa alls engan stað heima fyrir 
plássfrek dekk og aðrir eiga fullt í 
fangi með að rogast um með stór og 
níðþung dekk á felgum í fanginu. 
Flestir taka því hótelplássinu feg-
ins hendi, koma hingað á sumar- og 
vetrardekkjatíma, fá sér kaffisopa 
á meðan við sýslum með dekkin og 
snerta ekki dekkin sín meir.“ 

 thordis@frettabladid.is

Dekrað við dekk á hóteli
Elías Þ. Kristjánsson, rekstrarstjóri Nesdekkja, á rúmgóðu og snyrtilegu dekkjahóteli fyrirtækisins. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

BÓNVAL
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HVERJU BREYTTIRÐU SÍÐAST?

Þórunn Högnadóttir stílisti hefur staðið í framkvæmdum á 
heimili sínu og eldar nú í stofunni.

„Við færðum eldhúsið inn í stofu og gerðum barnaherbergi í gamla 
eldhúsinu,“ útskýrir Þórunn. „Stofan er stór og við vildum nýta 
plássið betur.“ Nýlega var búið að sprautulakka eldhúsinnréttinguna 
sem fyrir var svo hún var einfaldlega færð yfir á einn vegg í 
stofunni.  „Við fengum arkitekt til að teikna gömlu innréttinguna 
upp á vegginn og fengum okkur ný tæki. Þetta er meiriháttar 
breyting og við hefðum átt að gera þetta miklu fyrr.“ 
Þórunn segist handlagin og er dugleg að breyta heima hjá sér. „Ég 
er mjög þrjósk og vil yfirleitt fá hlutina gerða strax og læt þá bara 
verða af þeim. Ég breyti reglulega inni hjá mér, fyrst þegar ég 
byrjaði að búa var ég með allt úr Míru og Tekk en nú er mikið í svörtu 
og hvítu hjá mér. Svo nota ég oft fersk blóm til að fá hlýleikann.“

Aðspurð hvort ekki sé erfitt að halda stofunni snyrtilegri með 
eldhúsið á stofuveggnum segir Þórunn það ekkert mál.

„Við fengum okkur bara uppþvottavél. Hún er þarfaþing á hverju 
heimili.“ - rat

Eldar í stofunni

Silfurmunir eru fallegir, en leiðinlegt er að pússa þá. Gott ráð er að 
skella plastfilmu þétt yfir silfrið þegar búið er að pússa það og þá fellur 
ekki á það.

Margt þarf að hafa í huga við 
sölu eigna og nauðsynlegt er að 
skila þeim af sér í sem bestu 
ástandi til að fyrirbyggja alls 
kyns vandamál.

Kaupendur vilja hafa eignir í sem 
bestu ásigkomulagi þegar þeir fá 
þær afhentar og því þurfa seljend-
ur að hafa nokkra hluti á hreinu 
svo kaupin gangi sem best fyrir 
sig.

Grétar Jónasson hjá Félagi fast-
eignasala kann skil á reglum sem 
þarf að hafa í huga þegar eign er 
seld og hún afhent nýjum eigend-
um. „Þegar verið er að afhenda 
eignina er mikilvægt að búið sé að 
láta rafmagns- og hitaveitumæla. 
Svo þarf að láta rétta aðila vita um 
nýja eigendur, húsfélög og svo 

framvegis. Síðan 
er mikilvægt að 
eigninni sé skilað 
vel þrifinni. Fólk 
metur auðvitað 
hversu vel hún er 
þrifin.“

Hvað þrif varð-
ar þá geta kaup-
endur kallað til 
aðila til að þrífa 

eignina, telji þeir hana ekki nógu 
hreina, og sett það á kostnað selj-
enda, að sögn Grétars. „Til eru 
dæmi um að seljendur þrífi ekki 
eignir sínar fyrir afhendingu. Oft-
ast þegar kaupandi telur að íbúð sé 
ekki nógu vel þrifin við afhendingu 
er honum bent á að skora á selj-
anda að koma og þrífa betur til að 
losna við óþarfa kostnað.“

Grétar segir þetta algengt vanda-
mál við kaup og sölu á eignum. „Oft 
er best að biðja fólk að hittast 
þegar afhending fer fram. Það ger-
ist æ sjaldnar að fólk hittist við 
afhendingu á íbúð og kaupendur 
fái bara lykla í hendurnar án þess 
að sjá íbúðina eins og henni verður 
skilað. Hlutir sem ekki sáust fyrir 
geta nefnilega komið í ljós þegar 
íbúðin er alveg tæmd.“

Grétar bendir seljendum á að 
gott sé að eiga samráð við kaup-
endur um skil á eignum; að báðir 
aðilar vinni saman um skil og átti 
sig á því hvað þurfi að gera. „Allt 
sem er nagl- og múrfast á að fylgja 
íbúðum, samkvæmt reglum. Nú til 
dags láta fleiri sérsmíða til dæmis 
eldhúsinnréttingar, sem eru sniðn-
ar að ísskápum og örbylgjuofnum 
og því geta komið upp vandamál 
þegar kaupendur vilja að heimilis-
tæki fylgi með. Samkvæmt 
almennum reglum eiga þessir 
hlutir ekki að fylgja með íbúðinni. 
Því er margt sem ber að hafa í 
huga þegar íbúð er seld og best að 
eiga í góðum samskiptum við 
kaupendur til að fyrirbyggja alls 
kyns vandamál.“ 

mikael@frettabladid.is

Mikilvægt að þrífa vel

Ísskápar eiga ekki að 
fylgja með íbúðum 
en stundum er 
samið um það þar 
sem eldhúsinnrétting 
hefur verið miðuð 
við ísskáp af ákveð-
inni stærð.

Gott er að kaupandi og seljandi hittist við afhendingu til að koma í veg fyrir óþarfa 
misskilning, segir Grétar. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Þórunn Högnadóttir í nýja eldhúsinu 
sem hún færði inn í stofu.
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Gúmmíhellur henta vel í garð-
inn, bæði kringum heita potta 
og leiktæki barnanna.

„Það er miklu þægilegra að ganga 
á gúmmíhellum en steini og fólk 
velur þær gjarnan vegna mýktar-
innar,“ segir Steini í Steinasteini, 
sem fullu nafni heitir Þorsteinn og 
er Jónsson. Hann segir gúmmí-
hellurnar hentugar kringum heita 
potta, meðal annars vegna hálku-
varnar. „Gúmmíflísarnar eru ekki 
eins hálar og timburpallarnir,“ 
útskýrir hann. En er þetta slit-
sterkt efni? „Gúmmíið er slit-
sterkt en liturinn er ekki eins end-
ingargóður. Það kemur reyndar 
ekki að sök í kringum heita potta, 
þess gætir frekar á leiksvæðum 
þar sem sandur er og álagið mikið. 
Samt er mælt með þessu efni í 

kringum leiktæki.“ Þorsteinn 
kveðst flytja flísarnar inn frá 
Þýskalandi og selja þær í þremur 
þykktum. Þær eru 50x50 cm á 
stærð og tappaðar saman í hliðun-
um. Hann segir það líkjast því að 
byggja úr legókubbum að púsla 
þeim saman.

Fyrirtækið Garðyrkja við Hellu-
hraun 4 í Hafnarfirði er líka með 
gúmmímottur. Þær eru endurunn-
ar og koma frá Ungverjalandi að 
sögn Sveins Sigurjónssonar sölu-
manns. Stærðirnar eru 50x50 og 
100x100 cm og þykktirnar 2, 4 og 
10 cm.   gun@frettabladid.is

Mjúkar og hálkufríar flísar
Gott er að stíga upp úr heita pottinum beint á gúmmíið. MYND/GARÐYRKJA

Mælt er með gúmmíhellum kringum 
leiktæki vegna mýktarinnar. 

MYND/GARÐYRKJA

Hellurnar í Steinasteini eru festar saman 
með tökkum þannig að úr verða þungar 
mottur sem missíga síður en ef hellurn-
ar eru lagðar hver fyrir sig.

FRÉTTABLAIÐ/VILHELM

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

Nú fer 
hver að verða 

síðastur að ná sér í 
Blaðbera

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

óðar fréttir fyrir umhverfiðBlaðberinn...



[ ]Heimilin okkar mega ekki verða útundan þegar farið er í frí. 
Göngum vel frá öllu áður en við leggjum af stað og munum að 
læsa öllum hurðum og loka gluggum.

Allar starfsstéttir sinna einhvers konar þjón-
ustu. Fyrsta íslenska bókin um þjónustu hefur 
nú litið dagsins ljós.

„Samkvæmt því sem Hagstofan segir er þjónusta um 
72 prósent af því sem unnið er við í landinu og 
tölurnar eru í raun hærri ef allt er tekið með. Það er 
því tímabært að gefa út svona bók,“ segir Margrét 
Reynisdóttir, höfundur bókarinnar Þjónusta: Fjöregg 
viðskiptalífsins. 

„Bókin er á aðgengilegu máli og fjallar um hvernig 
veita má góða þjónustu. Í raun má segja að þetta sé 
almenn skynsemi sem er þó ekki alltaf svo almenn,“ 
útskýrir Margrét og segir þetta vera atriði sem ein-
falt sé að lesa um en þó sé nauðsynlegt að minna á 
þau. „Þetta er í raun handbók. Auðvelt er að fletta 
upp í henni og finna má margar dæmisögur sem fólk 
getur tengt aðstæður sínar við.“ Bókin er hugsuð 
fyrir alla og hana má finna víða.  Kennt er skref fyrir 
skref hvernig á að taka á móti reiðum og úttauguðum 
viðskiptavinum.

„Í ferðaþjónustu kemur mikið af nýju fólki tíma-
bundið inn á sumrin og oft er lítill tími til að kenna 
því á starfið. Þá er hægt að setja því fyrir að lesa 
kafla í bókinni og þá lærir það meðal annars eitt það 
erfiðasta, sem er að taka á móti reiðum viðskiptavin-
um,“ segir Margrét og bendir á að oft taki fólk 
slíkum skömmum persónulega þó að þær séu 
það í raun ekki. „Oft er mikið búið að ganga 
á hjá ferðamanninum áður en hann kemur 
og fær útrás á tilteknum starfsmanni sem 
hefur ekkert með vandamálið að gera. 
Hann er í raun ljósið í myrkrinu sem 
getur hjálpað til við að leysa úr hnútn-
um. Það er hins vegar ekki nóg að segja 
fólki það heldur eru setningar í bók-
inni sem hægt er að nota og eru í raun 
verkfæri fyrir starfsfólkið,“ útskýrir Margrét.

Bókin er að hluta unnin úr meistaraverkefni Mar-
grétar við Háskóla Íslands og hefur hún haldið mörg 
námskeið sem gáfu henni hugmyndir að efni í bókina. 

„Reynslan hefur kennt mér að það er ekki nóg 
að segja fólki hvað það á að gera heldur þarf líka 

að útskýra hvernig. Í bókinni er til dæmis tekið 
fyrir hvernig á að biðjast afsökunar og eru dæmi 

um ýmsar setningar sem má nota,“ útskýrir Mar-
grét, sem hefur mjög gaman af að heyra sögur af 

framúrskarandi þjónustu. „Þá talar enginn um hvaða 
vöru hann fékk heldur hvað starfsfólkið gerði.“ 

hrefna@frettabladid.is

Leiðarvísir um þjónustulund
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Margrét hefur víð-
tæka reynslu af þjón-
ustumálum og hefur 
nú gefið út fyrstu 
íslensku handbókina 
um hvernig skuli 
veita framúrskarandi 
þjónustu.



í sumarskapi
MIÐVIKUDAGUR 28. MAÍ 2008

NORDIC PHOTOS/GETTY

Grillmeistarinn
Daníel Hjalti Sigurgeirsson 
lumar á góðum ráðum.
BLS. 4
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Sumarið er alveg að detta inn og víða um land nýtur 
fólk blíðunnar úti í garði. Þá er tilvalið að hóa í fjöl-
skyldu og vini, borða góðan mat, leika sér svolítið 
og finna barnið í sjálfum sér. 

Kubb-spilið hefur notið mikilla vinsælda síðastliðin ár og 
hentar bæði fjölskyldum á öllum aldri úti í garði 
sem og vinahópum í sumarbústað eða á græn-
um svæðum í borg og bæ. Þrátt fyrir að hægt 
sé að deila um reglurnar í hita leiksins er 
aðalmálið að hafa það gaman og skemmta 
sér saman í góða veðrinu.

Badminton-leikurinn er alltaf jafnvinsæll 
og hentar flestum aldurshópum. Þó hefur ís-
lenska golan oft staðið leikmönnum fyrir 
þrifum svo best er að komast í gott skjól 
bak við runna eða sólvegg áður leikur er 

hafinn. Spaðarnir fást bæði með fokku og mjúkum bolta 
sem getur oft verið auðveldara fyrir yngri leikmenn.

Krikket-leikurinn á sér langa sögu og mörg til-
brigði. Hann er þjóðaríþrótt í Pakistan þar sem heldri 
menn dubba sig upp og láta ljós sitt skína á vell-
inum. Hérlendis er annað tilbrigði algengara 
þar sem slegið er í marglitar kúlur eftir 
þrautabraut í gegnum hlið um allan 
garð. Æsispennandi leikur fyrir 
krakka á öllum aldri. 

Leikum okkur í garðinum í sumar

Kubb-fjölskylduspilið frá Intersport 
er tilvalið á Klambratúni eða bara úti 

á túni í allt sumar. 4.990 kr.

Krikket frá Rúmfatalagernum sem 
leiðir fjölskylduna í æsispennandi leik 
um allan garð. 990 kr.

Við Goðatún 12 í Garðabæ 
stendur yndislegur og friðsæll 
Edensgarður, sem einnig er 
margverðlaunaður fyrir yndi, 
fegurð og blómaangan. Hús-
ráðendur eru sestir í helgan 
stein og njóta lífsins undir 
vínberjavið og plómutré

„Ég hef haft áhuga á garðyrkju 
síðan ég var smástelpa á Snæfells-
nesi. Ég ólst upp á bænum Lága-
felli syðra í Miklaholtshreppi, og 
á sumrin ók garðyrkjukona um 
sveitirnar með plöntur í fórum 
sínum og var þeim plantað í fjöl-
breyttu úrvali heima við bæinn, 
en foreldrar mínir höfðu yndi af 
snyrtilegheitum og vildu hafa fal-
legt og gróið í kringum sig,“ segir 
Steinunn Jóhannsdóttir húsfrú í 
Garðabæ, en garður Steinunnar 
og eiginmanns hennar, Ragnars 

Ragnarssonar, í Goðatúni 12 
hefur tvisvar verið verðlaunaður 
sem fegursti garður Garðabæjar, 
fyrst árið 1994 og svo aftur árið 
2005.

„Við Ragnar höfum búið hér frá 
árinu 1976 en þegar við keyptum 
húsið var garðurinn allur í niður-
níðslu. Ragnar deilir garðyrkju-
áhuganum með mér og hefur 
alltaf gengið með glöðu geði í 
öll garðstörf, með mig sem yfir-
stjórnanda,“ segir Steinunn og 
skellir upp úr. „Garðinum hefur 
alltaf fylgt mörg handtök, ekki 
síst á vorin, en svo heldur maður 
þessu við í hægari gangi og hvílir 
sig á milli.“

Garður Steinunnar og Ragnars 
hefur ekki síst verið verðlaunað-
ur fyrir fjölbreyttan gróður og 
snyrtilegan frágang í hvívetna.

„Ég hef fyrir löngu týnt töl-
unni á tegundafjölda jurta og 
blóma í garðinum, en plönturnar 

koma úr öllum áttum. Ég held 
mest upp á runna og rósir, en 
Ragnar er ánægðastur með hlyn 
sem við gróðursettum lítinn á 
bak við tjörnina fyrir mörgum 
árum og hann spáir endalaust í,“ 
segir Steinunn brosmild þar sem 
hún stendur við hlið bónda síns í 
fallegu gróðurhúsi í miðjum garði 
sínum.

„Hér ræktum við vínberjavið 
sem gefur af sér ljúffeng vínber 
og fyrir tveimur árum fengum við 
í skálann eplatré og plómutré sem 
nú er farið að sýna fjölda plómna 
í fyrsta sinn. Þetta tökum við allt 
inn í eldhús og snæðum ef nær að 
þroskast vel, en til þess þarf mikla 
sól og hlýindi,“ segir Steinunn og 
bætir við: „Hér í skálann setj-
umst við Ragnar líka oft niður og 
fáum okkur miðdegiskaffi. Þetta 
hverfi er svo yndislegt, friðsælt 
og gróið, og hér eigum við margar 
notalegar stundir.“ - þlg

Lifað í verðlaunagarði

Steinunn Jóhannsdóttir og Ragnar Ragnarsson eru bæði sest í helgan stein en nota 
flestar stundir til að sinna aðaláhugamálinu, sem er margverðlaunaður garður þeirra 
við Goðatún í Garðabæ. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Séð inn í rómantískt afdrep í blómaskál-
anum, en þar eiga Steinunn og Ragnar 
fallegar stundir um eftirmiðdaginn. 
Klukkan á veggnum sýnir fugla.

FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Grænar og enn óþroskaðar plómur bíða 
nú sólar sumarsins til að ná dökkum lit, 
en í ár gefast fyrstu ávextir plómutrés-
ins. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Garðurinn í Goðatúni 12 hefur hlotið 
verðlaun fyrir fjölbreytta jurtaflóru, en 
hér má sjá litaskrúð blóma í árferði sem 
er tveimur mánuðum fyrr á ferðinni en 
vanalega. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Blómstrandi blóðdropar Krists eða fúsía, 
eins og blómið kallast öðru nafni.

FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Garðskálinn og fegurðin uppmáluð í blómum, beðum og frágangi garðsins í Goða-
túni. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Á sumrin, eftir fyrsta slátt, fylla þau Steinunn og Ragnar þessa litlu tjörn vatni, setja 
út í hana fallegan gosbrunn og skreyta umhverfi hennar með álfum. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Séð heim að Goðatúni 12, en umgjörðin 
er öll eins og Edensgarður þegar kemur 
að laufskrúði og fegurð. Bergflétta 
skríður utan á húsinu. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Í bakgrunni má sjá þykkan stofn gamals 
lerkis sem orðið var of fyrirferðarmikið 
og sólskyggjandi þegar það reis hæst, 
en gegnir nú hlutverki stands fyrir 
fuglahús. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Badminton frá 
Hagkaupum, Skeif-

unni, sem slær í gegn í 
sumarbústaðnum. 349 kr.
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Daníel Hjalti Sigurgeirsson, 
yfirmatreiðslumeistari á 
Argentínu steikhúsi, á ráð 
undir rifi hverju þegar kemur 
að því að grilla góðan mat. 

„Mestu máli skiptir að grillið sé í 
lagi en í flestum gasgrillum er líf-
tími brennara ekki meiri en tvö til 
fjögur ár. Því þarf að gæta þess að 
skipta um. Ef grill eru geymd inni 
þá endast þeir lengur,“ segir Dan-
íel og nefnir að ef grillið er lengi 
að hitna eða hitnar bara á vissum 
stöðum geti það verið merki um 
að brennarinn sé orðinn lé-
legur. 

Daníel tekur 
kolagrill fram yfir 
gasgrill þegar gera á 
virkilega góðan mat og 
hann leggur áherslu á að 
þrífa grill vel eftir notk-
un. „Grindurnar þurfa allt-
af að vera hreinar. Hægt er að láta 
loga aðeins í grillinu eftir að mat-
reiðslu er lokið til að brenna af 
fastar matarleifar. Síðan þarf að 
fara með vírbursta yfir en annars 
á að fara með grindurnar eins og 
pönnuna í eldhúsinu,“ segir Daníel 
og ítrekar að einungis megi þrífa 
grindina með vatni. „Svo er alltaf 

gott að bera smá olíu á grindina 
svo maturinn loði ekki við.

Hitastig fer ávallt eftir hráefni. 
„Dökkt kjöt eins og naut og lamb 
þolir meiri hita. Ljósa kjötið þarf 
aðeins minni hita en fiskurinn 
þarf rétt yfir meðalhita og best 
er að grilla feitan fisk með roði. 
Annars fer þetta eftir gerð grills-
ins og veðri,“ segir Daníel. Mestu 
skiptir að fylgjast vel með mat-
reiðslunni og góður hita-
mælir getur hjálpað 
til. 

Hafa 
þarf í huga 

hvers konar 
kryddlögur er á 

kjöti. „Kryddlögur-
inn inniheldur oft sætu. 

Þegar fólk kaupir tilbúið, 
kryddlegið kjöt þá þarf að skafa 
kryddlöginn af áður en kjötið er 
grillað. Kryddlögurinn er búinn 
að skila sér inn í kjötið en ef grill-
að er með honum öllum á þá er það 
ávísun á bruna,“ útskýrir Daníel 
og segir að geyma megi afgang-
inn í skál og pensla þá frekar yfir 
rétt í lokin. 

Uppáhald grillmeistarans er 
íslenska nautakjötið sem honum 

þykir eitt það albesta í heimi. „Það 
þarf þó að velja kjötið vel og góður 
undirbúningur skiptir máli. Ald-
ursgreining á kjöti hefur mikið að 
segja upp á mýktina að gera,“ út-
skýrir Daníel. Best er nautakjöt 
þegar það er búið að hanga lág-
mark fimmt- án til tuttugu daga. 
„Þá breytist sýru-

stigið í kjöt-
inu og það verð-
ur mýkra. Ég 
hef því haft það 
fyrir reglu ef ég 
kaupi nautakjöt 

úr búð að óska eftir að kjötinu 
sé pakkað í loftþéttar umbúðir. 
Síðan geymi ég kjötið í kæli í um 
tíu daga því kjötið er í flestum til-
fellum ekki tilbúið þegar það er 
keypt. Því feitara sem kjötið er 
því betra og yrjur innan í kjöt-
inu eru merki um gæði,“ útskýr-
ir Daníel áhugasamur og nefnir að 
mikilvægt sé að láta kjöt ná stofu-
hita áður en það er grillað. 

„Þá rýrnar það síður og hefur 
í sér meiri safa. Einnig er gott að 
skera á ystu sinarnar svo kjöt-
sneiðar herpist ekki saman.“ Ef 
útbúa á sælkeramáltíð á grillinu 
þá gildir það sama og í matreiðslu 
almennt að gefa sér tíma til verka. 
 -hs

Góð ráð við grillið

Safarík nautasteik svíkur 
engan en mikilvægt er að 
fylgjast vel með steikinni 
á grillinu og velja gott hrá-
efni. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Daníel mundar hér hnífinn með gómsætri nauta-rib-eye-steik sem er í miklu uppá-
haldi. Til þess að kjötið sé sem best skiptir mestu máli að verka það vel.

FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Uppskrift Daníels er einföld 
en gríðarlega gómsæt 
nauta-rib-eye-steik með 
truffluolíu, bakaðri kartöflu 
og pönnusteiktu grænmeti. 

300 g nauta-rib-eye-steik á 
mann 

Látið kjötið ná stofuhita og hitið 
grillið. Penslið grindina með olíu. 
Þerrið kjötið og penslið með olíu. 
Skellið sneiðunum á grillið og 
kryddið einungis með Maldon-
salti. Snúið steikinni eins lítið og 
kostur er, helst bara þrisvar til 
fjórum sinnum. Erfitt er að tiltaka 
nákvæman steikingartíma þar sem 
hann fer eftir veðri og grilli en gott 
er að nota hitamæli og setja hann 
í miðjan stærsta vöðvann. Til að fá 
„medium rare“ steik er miðað við 
að hitastigið sé í kringum 55-60 
gráður. Fyrir „medium“ steik er 
miðað við 60-65 gráður, 50-55 
gráður fyrir „rare“ og 45-50 gráður 
fyrir „bleu“ steikingu en þá þarf að 
hita steikina á efri grind með opið 
grill ef notað er gasgrill. Leggið 
steikina á disk ásamt grænmeti og 
kartöflu. Hellið truffluolíu yfir steik-
ina og kryddið með Maldon salti 
og nýmöluðum pipar. Truffluolían 
kallast líka trufflu-kitt og er úr 

hvítum trufflum og Maldon-salti. 
Elleesse framleiðir góðgætið og 
fæst það í verslunum Gallerí kjöts 
og Fiskisögu.

Gott er að fá sér rauðvín eða 
góðan bjór með þessari steik. 
Daníel mælir með rauðvíninu BIN 
555.

pönnusteikt grænmeti
portobello sveppir
mini aspas
rauðlaukur
gulrætur
kúrbítur
mini maís
rauð paprika
olía
krydd

Grænmetið er gróft skorið og 
því blandað saman í skál. Olíu er 
ýrt yfir ásamt salti og pipar. Hitið 
pönnu vel og steikið grænmetið í 
nokkrar mínútur eða þar til það er 
fallega brúnað.

1 meðalstór kartafla á mann
Setjið kartöflurnar í forhitaðan ofn-
inn á 180 gráður. Tekur um 50 til 
60 mínútur að fullbakast. 
Sýrður rjómi með graslauk. 
Skerið í kartöfluna eftir bakstur og 
opnið vel. Setjið sýrða rjómann 
ofan í og stingið teskeið í.

Uppáhald 
grillmeistarans

fasteignir
10. SEPTEMBER 2007

Fasteignasalan Húsakaup hefur til sölu tvílyft 

raðhús byggð á skjólsælum stað á Arnarnes-

hæðinni.

N
útímaleg tvílyft raðhús í fúnkís-stíl með 

möguleika á fimm svefnherbergjum. Húsin

eru ýmist klædd flísum eða báraðri álklæðn-

ingu sem tryggir lágmarksviðhald. Húsin eru alls 249 

fermetrar með bílskúr og eru afhent tilbúin til inn-

réttinga.

Arnarneshæðin er vel staðsett en hverfið er byggt

í suðurhlíð og liggur vel við sól og nýtur skjóls fyrir 

norðanátt. Stutt er í helstu stofnbrautir og öll þjón-

usta í næsta nágrenni.

Hér er dæmi um lýsingu á endaraðhúsi: Aðalinn-

gangur er á neðri hæð. Gengið er inn í forstofu og

útfrá miðjugangi er sameiginlegt fjölskyldurými;

eldhús, borð- og setustofa, alls rúmir 50 fermetrar.

Útgengt er um stóra rennihurð út á verönd og áfram

út í garð. Niðri er einnig baðherbergi, geymsla og 29

fm bílskúr sem er innangengt í. Á efri hæð eru þrjú 

mjög stór svefnherbergi þar af eitt með fataherbergi,

baðherbergi, þvottahús og sjónvarpsherbergi (hönn-

un gerir ráð fyrir að loka megi þessu rými og nota

sem fjórða herbergið). Á efri hæð eru tvennar svalir, 

frá hjónaherbergi til austurs og sjónvarpsherbergi

til vesturs. Handrið á svölum eru úr hertu gleri.

Verð frá 55 milljónum en nánari upplýsingar má

finna á www.arnarneshaed.is eða www.husakaup.is

Nútímaleg fúnkís hús
Tvílyft raðhús í fúnkís-stíl eru til sölu hjá fasteignasölunni Húsakaupum.

ATHÞJÓNUSTA 

OFAR ÖLLU

og skráðu eignina þína 

í sölu hjá okkurHRINGDU NÚNA

699 6165

Bóas

Sölufulltrúi

699 6165

boas@remax.is

Gunnar

Sölufulltrúi

899 0800

go@remax.is

Stefán Páll Jónsson

Löggiltur fasteignasali

RE/MAX Fasteignir

Engjateig 9

105 Reykjavík

Þannig er mál 

með vexti ...
að það er hægt að létta greiðslubyrðina.

ANBURÐUR Á LÁNUM

ANDAÐ LÁN ** 
ÍBÚÐARLÁN

20.000.000

95%



Uppboðsverkin eru sýnd í Gallerí Borg, Skipholti 35,
 í dag frá kl. 13:00 til 19:00 og fi mmtudag frá kl. 13:00 til 17:00.
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Með hækkandi hitastigi 
fjölgar þeim stundum sem við 
dveljum utan dyra og notum 

garðhúsgögnin. Fjöldi 
verslana býður upp á slík 

hægindi og þægindi. Í þetta 
sinn litum við inn í tvær. 

Húsgagnaverslunin 
Signature á Fiskislóð 45 í 
Reykjavík selur útihús-
gögn úr áli, stáli, gleri 
og sterkum plasttrefj-
um. Viktor Böðvarsson 
varð þar fyrir svör-
um er spurt var um 
endingu og veður-
þol vörunnar. Hann 
segir reynsluna 

sýna að húsgögnin henti íslensku 
veðurfari prýðilega og fullyrð-
ir að þau geti staðið úti árið um 
kring. „Þetta eru húsgögn fyrir 
vandláta,“ segir hann og bætir við 
að þyngdin varni því að þau fjúki 
burt þó að hvessi. 

Í verslun Europris við Dalveg 
í Kópavogi eru eiguleg garðhús-
gögn úr bæsaðri og málaðri furu. 
Þar fæst líka vandað sett úr stál-
grind með plasttrefjaefni, „flagg-
skipið okkar,“ eins og Eysteinn 
Sigurðsson sölumaður orðar það 
og tekur fram að þau þoli útivist 
yfir veturinn líka. Þar fást líka 
stakir bekkir og þægilegir sólstól-
ar sem hægt er næstum að gera 
að legubekkjum og leggja saman 
milli notkunar.  - gun

Setið til borðs í sólinni

Viðhafnarhúsgögn í Signature. Grindin 
úr áli og borðplatan úr hertu gleri. Efnið 
í stólunum er plastnælon sem upplitast 
ekki. Borðið kostar 92.500, armstóll 
29.500, stólar án arms 27.000 og stóll 
með háu baki sem hægt er að leggja 
aftur kostar 36.250. Skemill við hann 
kostar 12.500 kr. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Veðurþolin húsgögn í Signature, hönnuð 
af hollenska hönnuðinum Frans Schro-
fer. Borðið sem er út tekki kostar 207.900 
krónur og stólarnir úr plasttrefjum kosta 
71.900. Sólhlífin er á 26.900 og granít-

löpp undir hana 12.500.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Í Europris fæst þetta bæsaða furusett á 29.900 krónur. „Þrautreynt sett,“ að sögn 
sölumanns.  FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Þetta hvíta sett er á 29.900 í Europris. Það er úr furu. Bekkurinn 
fæst líka stakur á 14.900 kr. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Sett úr stáli og sterku plasttrefjaefni sem þolir útivist allt árið. 
Sessur fylgja með. Fæst í Europris á 54.900. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Baden Baden 
sólstóll sem 
hægt er að 
leggja næstum 
út af. Fæst í 
Europris með 
dýnunni á 
4.990.
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Rafræn innritun nýnema í Menntaskólann í Kópavogi 
hófst 14. maí og stendur til 11. júní á menntagatt.is.

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

Skólameistari



Hoppaðu upp í næstu rútu Kynnisferða og skelltu þér 

í ógleymanlega ævintýraferð í Þórsmörk. Upplýsingar um 

brottfararstaði og tíma má finna á www.re.is. Á vegum 

Kynnisferða eru áætlunar- og hópferðir í Þórsmörk. 

Auk þess bjóða Kynnisferðir upp á leiðsögn, gistingu, 

léttar veitingar og veisluþjónustu. Skildu jeppann eftir 

og komdu með okkur í Þórsmörk.

Þórsmörk er ein af fegurstu náttúruperlum 
Íslands umlukin fjöllum, jöklum og jökulám. 
Skógi vaxið landsvæðið býður upp á 
einstaka veðursæld.

ÞÚ KEMST ÞANGAÐ 
MEÐ OKKUR!
SKEMMTILEGAR SUMARFERÐIR Í ÞÓRSMÖRK

BSÍ / 101 Reykjavík  / Sími 562-1011  / main@re.is  / www.re.is

Ferðir daglega 15/6-14/9
Hópferðir eftir pöntunum

Frábær gistiaðstaða og þjónusta í Húsadal í Þórsmörk.

Ferðir fyrir Íslendinga 
í einstaka náttúruparadís

SUMARFERÐIR 
Í ÞÓRSMÖRK





BÍLAR &
FARARTÆKI
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Til sölu Toyota 1762 bensín Grænn 
árgerð 1996 farþ.4+1 4WD ekin 245000 
km Verð250000,- Uppl. í síma 8993021 
Eyþór

Huyndai Accent árg. ‘97, sk. ‘09. V. 130 
þús. Uppl. í s. 847 1350.

 250-499 þús.

Nubira atation ‘99 sjálsk. Ek 93 þkm. V 
350.000 S. 867 7715. Góður bíll.

 500-999 þús.

Skoda Octavia’01. 4x4, dr.kúla, álfelg-
ur. Ekinn 114 þús. Verð 870þús. Áhv 
296þús. Uppl. í 6975583

 1-2 milljónir

Benz aventgard E320 4 matic 98 modell 
ekinn:199.000 i toppstandi fæst nu a 
1600.000 eða yfirtaka a lani og 550 
ut. mjög goður og öflugur bill. uppl. 
i sima8688344 eða a gunnlaugurh@
hotmail.com

 2 milljónir +

Skiptu í HYBRID og sparaðu hundr-
uði 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 reynslu-
akstur Reykjavík eða Akureyri í síma 
5522000. Kynntu þér úrval HYBRID 
jeppa og fólksbíla frá Toyota, Ford, 
Chevrolet og öðrum helstu framleið-
endum á www.islandus.com

S.Legacy 06. ek 28þ. 4x4 S+V dekk. 
krókur. V:2,6m S:856-7481. Er í ábyrgð

Til sölu gullfallegt eintak af Toyota 
Previa árg.2003 ek.aðeins 61000km 
,7manna, sumar og vetrardekk á felg-
um, 1 eigandi, ásett verð 2.3m uppl, í 
síma 8977781

 Bílar óskast

Amerískur staðgreiðsla. Óska eftir 6eða 
8cc. bíl. Greiðslugeta 250 þ. Uppl. í s. 
551 4174.

 Jeppar

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

Volvo XC 70 2008
Nýja útlitið, umboðsbíll, ekinn 4þ.km. 
2.4L Turbo díselvél, leður, rafmagn + hiti 
í sætum, þjófavörn, toppgrind, sjálfsk., 
aksturstölva, innbyggð barnasæti omfl. 
Frábær bíll. Verð 6.590þ. Skoða skipti. 
Uppl. s. 669 4477.

TILBOÐ—-3.600.000—- Ásett 4.900.000 
Range Rover 2003 HSE 4,4 með öllu. 
Ekinn 132.000 km. 19“ felgur með 
nýjum sumardekkjum. 18“ felgur með 
nýlegum vetrardekkjum. Upplýsingar í 
síma 8222550.

44“ breyttur Patrol (er á 39,5“) 1989 
ágr ekinn 350 þ. km, bíll fínu standi 
en ljótur er hann. bíllinn er óskoðaður, 
2,8 diesel/turbo/intercooler. Verð 490 
þ. 100% lánamöguleiki. Uppl í S. 895 
9558.

Korandoo árg 1998 2.3 bensín, sjálf-
skiptur, ekinn 160 þ. krókur og þak-
bogar, þarfnast lagfæringar. Verð aðeins 
150 þ. 100% lánamöguleiki. Uppl í S. 
895 9558.

GISTING AKUREYRI. Býð uppá flotta 
gistingu Leó S 8975300 orlofshus.is

 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.island-
us.com

Hilux D/C diesel árg 1991, ekinn tæp 
300þ, 33“ dekk, hásing að fr, þarf að 
laga fyrir skoðun (endursk) Verð 280 Þ. 
Uppl í S. 895 9558.

 Hópferðabílar

Til sölu M. Benz Turismo 49 farþ, árg 
07/01, ekinn 358 þúsund, öryggisbelti, 
klósett, kaffivél, Dvd og fl. Vinna getur 
fylgt. upplýsingar s. 660 1303 & 660 
1305, einnig á www.ruta.is

 Vörubílar

Scania R 560 árg. ‘07 ek. 61 þ. Vel útbú-
inn bíll ásamt Langendorf malarvagni 
árg. ‘07 með yfirbreiðslu. V. 18,6. + vsk. 
S. 866 7511.

Man Bílaflutningabíll 1995 árg ek. 300. 
þ+km, gott ástand nema það þarf að 
renna bremsudiska fyrir skoðun, Verð 
1290 þ. GOTT STGR Verð. 100% lána-
möguleiki. Uppl. í S. 895 9558.

 Húsbílar

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.

 Mótorhjól

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

Honda VT750, Árgerð 2005, Ekið 26.231, 
Verð 650 þús. Uppl. í s. 824 6600. Sjá 
fleiri myndir á motorhjol.net

Ústala útsala
Glæsilegar vespur í vinnu eða skóla og 
verðið núna aðeins 115 þ. án skráning-
ar. Uppl. í s. 567 2700.

Til sölu Suzuki GSXR 1300 Hayabusa 
árg 2002 ek 22000km verð 750000kr 
sími 8603501 Jón

Honda Shadow VT 750C árg. 2005, 
ek. 8 þús. km, með ýmsum auka-
búnaði, nýtt, flott og þægilegt T-stýri. 
Flutt inn af umboði, þjónustubók. Gott 
byrjendahjól. Áhv. 270 þús., verð tilboð. 
S. 6951198

Mótorhjólajakki Goretex líki til sölu. V. 
25 þ. S. 863 8007.

Quarna Te 510, árg ‘07, á hvítum númer-
um. Mjög lítið notað. Verð 850 þús, áhv. 
610 þús. Einnig Honda CRF 150r árg ‘07, 
smallveal, verð 580 þús, og Yamaha IZ 
85cc, smallveal, árg ‘05, verð 280 þús 
og Quarna TC 450 krossari árg ‘06. Fæst 
á yfirtöku láns. S. 822 1920

 Hjólhýsi

Ný Hobby hús á frábæru verði ýmsar 
stærðir til af vel útbúnum húsum Sjá 
nánari uppl. www.bilasalaislands.is

Hobby Landhaus 2008 - UMF - UML 
Hobbyhúsið ehf - Dugguvogi 12 - 104 
Reykjavík - S. 517 7040 &www.hobby-
husid.is

Hjólhýsi til sölu. Jayco jayflight. 29 fet 
2006 árgerð. myndir á www.smurning.
is Möguleiki á yfirtöku. Uppl. 6977853 
/ 6617117

Eiffeland Deseo árg 2007, fæst á 
góðu verði Mögul. á 100% lán uppl. í 
8965202

Bílasala Íslands, Skógarhlíð 10, 110 
Reykjavík. S. 510 4900 / 896 1337 / 
896 9693. www.bilasalaislands.is

 Fellihýsi

 Viking árg. 2002 sólarsella,fortjald mjög 
vel með farið. verð 575Þ. S. 8600072

Coachmen Clipper 2004, 16 ft. mjög 
lítið notað, hiti, vatn, ísskápur, elda-
vél inni/úti, upphækkað, geymsluhólf. 
1250 þús eða tilboð. 895-5770

Til sölu Viking Fellihýsi árg. ‘97, 8 fet, 
með markísu. Mjög vel með farið. Ásett 
verð 300 þús. Uppl. í s. 892 2099.

Til sölu Palomino Colt 9Ft 2004 mjög 
vel með farið :fortj.2gask.svefntj.grjótgr.
truman miðst.rafm.opnun kr 850þ 
s8942841

 Tjaldvagnar

Camplet-Concorde árg. 2004. 
Upphækkaður, varadekk, motta, ein-
angrað svefnrými. Lýtur út eins og nýr, 
lítið sem ekkert notaður. Verð 640.000. 
Uppl í síma: 6934272

Til sölu Camp-Let tjaldvagn árg. 2001 á 
400 þús. Uppl. 897-2313, Steinn.

Óska eftir að kaupa Combi Camp tjald-
vagn ekki eldri en árg. ‘00. Þarf að vera í 
góðu ástandi. Uppl. í s. 893 9339.

 Vinnuvélar

www.bbv.is

s: 567-1800

Tilboð 2.890 þkr
 Dodge Durango Hemi 5,7 04
  7 manna, skipti ódýrari.

Raðnr:
140103

 stofnað 1974

  Úrval hjólhýsa á skrá bbv.is
  Ýmis skipti koma til greina.

Ford F150 Super Crew Lariat ´04
ek 80þkm  Ásett verð  3.090 þkr

Það er gott að
kaupa bíl í 
Kópavogi

 Yfir 1600
bílar á skrá

Fannstu stafsetningavillu? 
kvartaðu á

 bilamarkadurinn@bilamarkadurinn.is
og þú gætir unnið út að borða fyrir 2

Tilboð 2.580 þkr 

Raðnr:
210246

2 Toyotur 
í ódýra horninu

Úrval hjólhýsa á skrá

Raðnr:
210231

Tilboð 500 þ.kr

Raðnr:
132414

Einn með

 öllu allavega
flestöllu

 Dodge Ram 2500 Diesel 2005
 V. 4.590 þkr. Einn sá flotasti.

 Coleman Taos 6 manna 98
fortjald einsog nýtt fellihýsi

Nissan Patrol 33” 2007
Skipti á ódýrari. 7 manna.

2 Toyotur í ódýrara horninu
  Raðnr. á bbv.is 180184 & 132549

Mikil og góða sala
Opið: 10-18:30

laugardaga 11-17

7 manna 

Raðnr:
143098

Audi Q7 4,2 Panorama 07/07
V.10,2 Tilboð Lán + kr.290þkr- Útb

 Lúxusgæðingur m/öllu
      7 manna

Raðnr:
143206

TIL LEIGU

TIL SÖLU



SMÁAUGLÝSINGAR

 Bátar

Smábátahöfnin í 
Grafarvogi.

Erum með legupláss fyrir sportbáta og 
jet-ski. Aðstaða til sjósetningar og upp-
töku. Bjóðum upp á alhliða þjónustu 
við báta. Bátavör Sími 898 8851 www.
batavor.is.

Útsala!
Útsala a Köfunarbúnaði & Námskeiðum 
www.kofunarskolinn.is Sími 699 4556.

2007 Yamaha WaveRunner FX High 
Output með kerru. Verð 1.300.000 
kostar nýtt ca. 1.800.000 160 hestöfl,3 
manna. Eins og nýtt notað aðeins 45klst 
í ábyrgð frá Motormax. Upplýsingar í 
síma 8222550.

 Hjólbarðar

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

 Varahlutir

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 

Japanskar Vélar/Bílstart, 
Bílapartasala

Erum að rífa flestar gerðir japanskra og 
kóreskra bíla, Fiat, Opel, VW ofl, sérstök 
áhersla á Nissan og MNC. Opið 08-18. 
S. 565 3400 & 893 2284, partasolur.is

Bílhlutir, Kaplahrauni 14, 
S. 555 4940.

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

ÞJÓNUSTA

 Hreingerningar

Hreingerningar ehf. S: 868 5599

Hreingerningar - Bónun - Bónleysing 
Flutningsþrif - Þrif eftir iðnaðarmenn 
thvegillinn.is - Stofnað 1969 Traustir og 
vanir menn

Ertu að flytja? Og búin á því? Láttu mig 
um þrifin. Föst verðtilb. Flutningsþrif 
Bergþóru, s. 699 3301.

Flutningsþrif og regluleg þrif í fyrirtækj-
um. Ástu-Svæði . S. 848 7367.

Vy-þrif ehf.
Þrif á sameignum. Almenn þrif. 
Hreinsum Náttúrustein. S. 512 4010 
vythrif@internet.is

 Ræstingar

Heimilisþrif
Kona tekur að sér ræstingar í heimahús-
um. 10 ára reynsla. S. 895 7796.

 Garðyrkja

Garðsláttur, trjáklippingar, garðaúðun, 
beðahreinsun o.fl. Hér færðu alla við-
haldsþjónustu á einum stað fyrir garð-
inn. Garðlist 554 1989 www.gardlist.is.

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.

1988 - 2008
Áreiðanleg og persónuleg í 20 ár. 
Þaulvant starfsfólk, það sama ár eftir 
ár. Úrvals tæki og kunnátta við notkun 
þeirra. Ef þú vilt pottþéttan aðila í 
garðvinnuna ertu á réttum stað. Skoðið 
heimasíðuna, gardarbest.is, s. 565 1400 
& 698 9334. gardarbest@gardarbest.is

Tökum að okkur allt sem viðkemur 
garðinum, auk allrar almennrar smíða-
vinnu - lögg. húsasmíðameistari. Vanir 
menn, snör handtök. Sælugarðar s. 
824 1238.

Kranabílar
Öll almenn krana- og krabbavinna. 
Einnig minigrafa. Robbi gsm 896 0399, 
Atli gsm 844 5290.

Trjáklippingar
Trjáklippingar, garðaúðun, plöntuskipu-
lagning garða. Eiríkur Sæland garðyrkju-
maður s. 848 1723.

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

Blómstrandi garðar
Garðsláttur, fellum tré, klippum og sinn-
um öðrum garðverkum. Þið hringið og 
við komum. S. 695 5521

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

ÚÐI ehf - Garðúðun. Örugg þjónusta í 
35 ár Úði ehf - Brandur Gíslason, skrúð-
garðameistari Sími 553 2999.

Bjóðum upp á garðslátt fyrir húsfélög 
og einstaklinga. Sláum, rökum og hirð-
um. Höfum reynslu af garðyrkjustörfum. 
Garðsláttur ehf, s:840-4047

Garðeigendur ATH!
Klippum tré og runna. Fellum einnig 
tré og fjarlægjum. Vanir menn. S. 691 
9022.

Garðeigendur!
Klippum tré og runna. Fellum einnig 
tré og fjarlægjum. Vanir menn. S. 82 
131 82

 Bókhald

Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og 
stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð á 
sanngjörnu verði. Bókhald og þjónusta 
ehf. Sími 511 2930.

 Málarar

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

Þrælvanur málari ætlar að bæta við 
sig verkum í sumar. Vönduð og öguð 
vinnubrögð. Tilboð eða tímavinna. Uppl. 
s. 897 2318

 Búslóðaflutningar

Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtækjafl., 
píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Flutningaþj. 
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is

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

 Húsaviðhald

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

Parketogsmidar.is
Parketlagnir, gluggaskipti, 

þakviðgerðir, sólpallar og öll 
almenn smíðavinna.
Uppl. í s. 896 9819.

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

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.

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

 Stífluþjónusta

 Tölvur

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

Gagnaendurheimt. Tölvuviðgerðir íhlutir 
Cisco og Microsoft vottun. S. 821 6839, 
Stefán.

Tölvuþjónusta 12 ára reynsla og þekking 
www.tölvuland.com S. 899 3469.
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WWW.VORTEX.IS

 Spádómar

Stína Lóa Spámiðill
Tarrot & draumráðningar. 

Leiðsögn um ástir, viðskipti og 
fjármál.

Sími 908 2008 & 462 2811 
- Visa/MasterCard Opið til 02 
alla daga. Geymið þessa aug-

lýsingu.

Englaljós til þín S. 908 
5050 & 863 1987. 

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.

Alspá 
 445 5000 & 823 8280

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

Spásíminn 908 5666. Stjörnuspá. Tarot. 
Ársspá. Draumráðningar, ást og pening-
ar. Andleg hjálp. Trúnaður.

Ólöf Spámiðill er á land-
inu!

Tarotspil og fleira, leiðsögn og spádóm-
ar. S. 901 5000.

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

 Rafvirkjun

 Viðgerðir

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

 Trésmíði

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

Trésmíði: sólpallar, girð-
ingar.

Smíðavinna úti og inni. 
Parketlagnir. Þjónusta við 

sumarbústaðaeigendur. Ísl. fag-
menn. Vinnusvæði: höfuðborg-

arsvæðið og Suðurland.
Halur og sprund verktakar ehf. 

S. 862 5563.

Nýsmíði - Viðhald - Breytingar. Sími 
894 1147

 Önnur þjónusta

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

Fatabreytingar
Styttum buxur, skiptum um 

rennilása á buxum og jökkum, 
einnig leðurjökkum.

Opin mánudag- föstudag frá kl 
09 - 17.30. laugardaga 10-14. 
Lokað milli kl. 12 - 12.30 alla 

daga. 

Sími 552 5540. Skraddarinn á 
Horninu, Lindargötu 38.

Geymið auglýsinguna.

KEYPT
& SELT

 Til sölu

Gerið verðsamanburð!
Robot ryksugur fyrir öll gólf með fjar-
stýringu, eru komnar aftur. Nú á kr. 
23.500.

Mótor og sport ehf
Síðumúla 34, 108 Reykjavík

Sími: 567 1040
www.motorogsport.is

Netlagerinn.is
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.netlager-
inn.is netlagerinn@netlagerinn.is eða í 
síma 865 4015 frá 18 til 22.

Eldsneytis Sparari!
Hvirfil tæki í alla BÍLA & JEPPA, 
SPARNAÐUR: 7% til +27% þetta virk-
ar! Meiri Kraftur. Verð frá 9900.-kr. 30 
daga skilaréttur. SKM ehf Bíldshöfða 16. 
S:5178400 WWW.SKM.IS

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

Netlagerinn.is
Rafmagnsbílar verð 19.990 kr. 
Rafmagnshjól verð 13.990 kr. Pantanir 
á www.netlagerinn.is netlagerinn@net-
lagerinn.is eða í síma 8654 015 frá 18 til 
22. Sendum hvert á land sem er!

Stubbahúsin f. utanhúss reykingar. 3 
stærðir á vegg og standur. Pöntunars. 
555 6200. stubbahus.is

Dánarbú til sölu, uppl. í s. 821 9239 
milli 18-21.

Þvottavélar
Til sölu yfirfarnar þvottavélar og þurrkar-
ar. Tökum bilaðar upp í. Einnig varahlut-
ir í þvottavélar. S. 847 5545.

Skrifstofuhúsgögn til sölu
Glæsileg borð og hillur úr hlyn ásamt 
skrifstofustólum. Nánari uppl. í s. 820 
1099 & 898 6106.

Á ýmsar stærðir af ísskápum á 8 og 
10þ. Eldavél á 5þ. Barkalaus þurrkari 
á 15þ. 28“ TV á 10þ. Þvottavél á 10þ. 
Uppþvottavél á 10þ. Bílahátalarar á 5 
þ. Barnarimlarúm á 3þ. Skrifborð á 3 þ. 
Bókahilla á 2 þ. Sófi á 5þ. KattaWC 3 þ. 
S. 896 8568.

 Óskast keypt

Óska eftir að kaupa notaðan lazyboy 
sófa. Uppl. í s, 695 1013 & 551 9838

 Hljóðfæri

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

 Til bygginga

Mótaborð (dokar) 1.675 kr/m, mótabit-
ar 1.185 kr/m,timbur 1x6 og 2x4 á 155 
og 205 kr/m, allt verð með vsk.Kíktu á 
ulfurinn.is eða s. 840-7273, Halldór.

Byggingarkrani og flekamót til leigu 
í lengri eða skemmri tíma. Uppl í S 
8985103

Óska eftir að kaupa vinnuskúr, helst 
með rafmagnstöflu WC. Hafið samband 
í S 8660337

 Verslun

HEILSA

 Heilsuvörur

Aloe vera drykkurinn
 Var með ristil- og magavanda-
mál í 22 ár. Aloe Vera næringar-

drykkurinn hjálpaði mér.
Sjálfstæður dreifingaraðili FLP, 
Guðmundur A. Jóhannsson, s. 
662 2445 eða á www.4ever.is 

Frí heimsendingarþjónusta

Léttist um 10 kg á 12 vk. Þú getur það 
líka með Herbalife. Reynsla í heilsuráð-
gjöf. Kaupauki fylgir. www.heilsuval.
topdiet.is Rannveig s. 862 5920.

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

Taktu þér tak! Með Herbalife nærðu 
árangri og betri líðan. Erla Bjartmarz, s. 
899 4183 www.eco.is

Árangur með Herbalife í 28 ár. Pantaðu 
frían prufupakka. Edda Borg S. 896 
4662 www.lifsstill.is

LR Gigtarkúrinn er ótrúlegur. Léttist um 
8 kg. á 3 vikum á LR Henning hann 
er auðveldur og hraðvirkur. Lr-anna@
simnet.is eða s. 662 5599.

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

Whole body massage Telepone 841 
8529.

Heilnudd. Uppl. í s. 849 5247.

 Ýmislegt

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

HEIMILIÐ

 Húsgögn

Rafmagnsrúm frá Betra bak með Tempur 
dýnu til sölu 90x200. S:893 6060

 Dýrahald

Tilboð á stórum búrum m/flísmottu 
1006 búr # Stærð: L 120 . B 75 . H 83 
aðeins 12,500 kr .www.liba.is

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

Am.Cocker Spaniel hvolpar til sölu með 
ættbók frá HRFÍ. Tegundin er blíð og 
henta vel sem fjölskylduhundar. Uppl á 
www.draumora.com eða í S.696 4488.

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

Labradorhvolpur, gulur rakki til sölu. 
Ættb.færður hjá HRFÍ. Uppl. í s. 
5861669, 8220383, 8222118 og á 
www.labbapabbi.dyraland.is Netfang 
gogo@hive.is“

GOGGI ER TÝNDUR! Grár dísarpáfagauk-
ur flaug frá heimili sínu, Hringbraut 23 
Hafnarf., s.l. laugard. E-h með upplýs-
ingar eða finnandi vinsaml. hafi sam-
band í 6920338

Týndi kettlingnum mínum á laugardag-
inn í Grafnarfelli á bakvið bakaríið. Uppl. 
í s. 823 8711.

LAGERSALA
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5 yndislegar kettlingar og ein 1 árs 
læða fást gefins á góð heimili. Uppl. í 
s. 898 7878.

Guli skógarkötturinn Mili er Týnd.Hvarf 
frá Langagerði RVK fyrir 5 dögum.Hún er 
með ól og er eyrnamerkt.8968382

 Ýmislegt

Útsölumarkaður Inn X - Faxafeni 8 
Losum út vörur frá BoConcept, skrif-
stofuhúsgögn, stóla f/ eldhúsið og 
skrifstofuna. Einnig ýmsar einingar í 
innréttingar o.fl.

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

 Ferðaþjónusta

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

 Hestamennska

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

 Tito.is - Súðarvogi 8 - Gsm 861-7388

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

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

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

Glæsilegt 200 fm einbýlishús í Vogum 
til leigu á 150 þ. á mán. Tímabundið. 
Uppl. í s. 848 5868.

Skrifstofa til leigu.
Á svæði 104. 35 þús. á mán. Öll aðstaða 
til fyrirmyndar til atvinnureksturs. Uppl. 
í s. 898 4202.

2ja herb. íbúð (70fm) til leigu í 112 
Rvk m innbúi Leigutímab. 01.07-31.07 
S:6619082

Room for rent in Stapahraun 2, 
Hafnarfjordur with bathroom. Access to 
kitchen, washer, dryer etc. Furniture if 
needed. Tel.893 6060.

Til leigu falleg 40fm íbúð á 1. hæð með 
sérinngangi á Öldugötu, Rvk. Leiga 95 
þús. Áhugasamir hafið samband við 
Hannes í s. 699 5008.

Til leigu lítil stúdíó íbúð á sv.101 RVK. 
Uppl. í s. 551 7343 & 820 7343

Room for rent, Hlíðar 105, good price, 
bills included. Tel. 6622993, after 5.

3-4 herb íbúð við Fossvog í Kóp. Leigist 
m/húsg, 125 þ/mán. Laus 15 júní. Uppl. 
í s. 8640102 e.kl 14

Til leigu glæsileg 107 fm, 2ja herb íbúð 
í Garðabæ, fyrir 50 ára og eldri. Íbúðin 
er laus nú þegar. Upplýsingar í síma 
693-7304

4-5 herb. einbýlishús á Kjalarnesi til 
leigu. Húsið stendur á 1.6 ha lóð m. 
útsýni yfir borgina. Húsið er nýuppgert 
að innan sem utan. Tilvalið fyrir fólk m. 
hesta eða hunda. Laust strax! Leiga 150 
þús. á mán. Uppl. í s. 897 8545.

Íbúð og herbergi til leigu 4 km frá 
Selfossi. Uppl í s. 659 3054.

3 rooms with 2 beds each. Rents all 
together or each room seperatly, sher-
ing kitchen, bathroom and living room. 
Available until August. Call.863-8099

Til leigu - laus strax
Herbergi til leigu á frábærum stað í 
bænum, afnot af fallegu eldhúsi, 2 
baðherb. og þvottavél, nettenging. Er 
laus strax, uppl í s. 863 3328 & 846 
0408. Arnar.

Björt og góð 2ja herb íbúð í Vesturbæ, 
nálægt KR vellinum. Aðeins reglusamir 
ásamt skilvísum greiðslum koma til 
greina. Leiga 120 þús á mán. Uppl. í 
s. 898 1188.

Íbúð til leigu með húsgögnum í 3 mán. 
S. 863 8892.

 Húsnæði óskast

Óska eftir stúdíó eða einstaklingsíbúð á 
Höfub.sv. Uppl. í s. 661 4584.

3ja herb. á jarðhæð óskast frá 1.júní. 
Höfuðb.sv. og Suðurnes koma til greina. 
Erum reglusöm, með meðmæli og 
2 kisur. Max 110 þús. á mán. Uppl. 
6636795

Óska eftir 2-3 herb. íbúð. Reglusemi. 
Vantar geymsluherbergi fyrir dót. S. 846 
4135 e. kl. 15.

 Sumarbústaðir

Gestahús til sölu
Erum að byggja 25 fm heilsárshús 
tvö herb/ forst /bað, mjög vönduð 
og hentar vel íslenskum aðstæðum. 
Húsin er fullbúin að utan og tilbúin til 
afhendingar. Panilklædd að innan, með 
raflögnum en án gólfefna og baðinn-
réttingar. Hægt er að fá þau fullbúin 
sem tveggja herbergja eða eitt her-
bergi og eldhús allt eftir þörfum hvers 
og eins. Tilvalið fyrir þann sem vantar 
gistihús eða stækka sumarhúsið sitt. Er 
með hús til sýnis að Cuxhavengötu 1 
Hafnarfirði Uppl. í s. 820 0051.

 Atvinnuhúsnæði

Iðnaðar- og lagerhúsnæði til leigu í 
Hafnarfirði. Nokkrar stærði; 85, 109, 
167, 180, 400 og 1000 ferm. Hagstæð 
leiga. Uppl. 8224200 og 6601060

Vilt þú spara milljónir á 
ári 

 í húsnæðiskostnað ?
Til leigu NÝSTANDSETT atvinnuhús á 
Eyrarbakka 1.500m2 og 250m2 S. 661-
6800

Skammtímaleiga - skrifstofa með öllu! 
Fullbúnar skrifstofur til leigu tímabundið 
í Holtasmára í Kópavogi. Öll aðstaða 
til fyrirmyndar, aðgangur að prentara, 
ljósritunarvél og fleiri skrifstofutækjum. 
Nánari upplýsingar í síma 770-2221.

 Geymsluhúsnæði

Til leigu sér geymslubil 7, 10 og 17 m2, 
og bretti á 2900.- kr stk. Búslóðir, fyrir-
tæki, iðnaðarmenn. Upphitað og vakt-
að. S. 564 6500. www.geymslaeitt.is

Búslóðageymsla Olivers geymir búslóðir 
innsiglaðar í plasti á brettum. Starfað í 
20 ár. Geymt í vöktuðu og upphituðu 
húsnæði. S. 567 4046 & 892 2074. 
Sækjum og sendum búslóðirnar. www.
buslodageymsla.iceware.net

ATVINNA

 Atvinna í boði

Hrói Höttur
Hringbraut 119. Óskar eftir 

starfsfólki Um er að ræða bæði 
dag, kvöld og helgarvinnu.

Upplýsingar í síma 844 6292, 
Eva, milli kl. 12- 15 eða sendið 

umsókn á eva@hroi.is

Skalli Hraunbæ auka-
vinna

Vantar hresst og dulegt starfs-
fólk í dag kvöld og helgarvinnu 

í sumar.
Uppl. í s. 567 2880 alla virka 

daga til kl. 17.

Veitingastaðurinn Carpe 
Diem

Veitingarstaðurinn Carpe Diem leitast 
eftir góðu fólki í sal og eldhús í sumar 
í fulla vinnu, Reynsla ekki nauðsynleg. 
Einungis 18 ára og eldri. Komið og 
vinnið á skemmtilegum og þægilegum 
vinnustað Upplýsingar gefur Þorgils í 
síma 695 6701 & 695 6702 eða komið 
við á Carpe Diem Rauðarárstíg 18

Kvöld og helgarvinna
Hlöllabátar Þórðarhöfða óska 
eftir duglegu og hressu fólki í 

kvöld og helgarvinnu. Mikið að 
gera. Íslenskukunnátta skilyrði.

Hlöllabátar Þórðarhöfða. S. 
892 9846.

Bílstjóri-sumarstarf
N1 óskar eftir áreiðanlegum og dugleg-
um bílstjóra til starfa við vöruhús N1. 
Um er að ræða útkeyrslu á höfuðborgar-
svæðinu. Nánari upplýsingar um starfið 
veitir Lórenz Þorgeirsson, rekstrarstjóri 
vöruhúsa í síma 440 1250 Áhugasamir 
geta einnig sent inn almenna umsókn á 
www.n1.is Áhugasamir geta einnig sent 
inn almenna umsókn á www.n1.is

Verkstjórar
Óskum eftir verkstjórum eða 

flokkstjórum í gips-og steypu-
vinnu. Mjög mikil vinna fram-

undan.
Upplýsingar í síma 893 0174 & 

864 7414.

Trailer bísltjóri
Vantar vanan og reglusaman 

meiraprófsbílstjóra með vinnu-
vélaréttindi.

S. 822 2660 & 822 2661.

Voffaborg
Sumarstarfskraftur óskast í 

fullt starf á Voffaborg, um er að 
ræða vaktavinnu.

Einungis fólk með mjög mikla 
reynslu af hundum koma til 

greina. Lágmarksaldur 23 ára. 
Aðeins tekið við umsóknum á 

voffaborg@voffaborg.is

Little Caesars Ögurhvarfi óskar eftir 
starfsfólki 18 ára og eldri í dag-kvöld 
og helgarvinnu. Umsóknir berist á 
hafsteinns@simnet.is eða í síma 580 
0000.

Múrarar. Múrarameistara vantar 2 múr-
ara eða menn vana múrviðgerðum í 
sumar og fram á haust. Uppl. í síma 
892-7795 Gunnar Már

Vélavörður / háseti
óskast á Kristrúnu RE sem rær frá 
Reykavík. Uppl. í símum 866 1069 & 
520 7300.

Pípulagningarmenn óskast til starfa. 
Upplýsingar í s. 693 2603 & 693 2604.

Skemmtilegt starf í bakarí, 100% vinna 
sumar eða framtíðarstarf, byrja sem fyrst 
Veislan veisluþjónusta á Seltjarnarnesi 
sendið umsókn á andrea@veislan.is

Okkur vantar
Hörskuduglega menn í hellulagnir. Mikil 
vinna. Uppl. í s. 896 0096.

Helgarvinna
Erum að leita eftir duglegu fólki 18 ára 
og eldra í skemmtilega helgarvinnu. 
SPRELL sími 893 0096.

Verkamenn/Workers
Óska eftir verkamönnum, mikil vinna 
í boði. Stundvísi og reglusemi skilyrði. 
Workers wanted, a lot of work. S. 824 
7565 & 696 6676.

Menn vanir byggingarvinnu vantar til 
starfa uppl s 8930086 netf. gunni@
ogbygg.is

Annan vélstjóra og háseta vantar á tæpl. 
200 tonna dragnótabát sem gerður 
er út frá Suðurnesjum. S. 853 2399 & 
845 3480.
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Akurhvarf 5
203 Kópavogur
Með frábæru útsýni yfir Elliðavatn

Stærð: 108,7 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2005

Brunabótamat: 22.930.000
Bílskúr: Nei

Verð: 28.900.000
Anddyri  með  fatahengi,  náttúruflísar  á  gólfi.  Komið  er  inn  í  hol  með  fataskáp.  Tvö  svefnherbergi  með
fataskápum.  Baðherbergi  er  flísalagt  í  hólf  og  gólf,  eikarinnrétting  og  baðkar  með  sturtu.  Eldhús  með
eikarinnréttingu,  góð tæki  þ.e.  keramikhelluborð,  háfur  og ofn í  vinnuhæð. Rúmgóð stofa með útgengi  á
suðursvalir,  fallegt  útsýni  yfir  Elliðavatn.  Á  stofu,  eldhúsi  og  herbergjum  er  eikarparket.  Þvottahús  er  í
íbúðinni, þar er góður skápur og skolvaskur. Stæði í bílageymslu. Sér geymsla í sameign.

Bær

Guðbergur
Lögg. fasteignasali

Brynjólfur
Sölufulltrúi

beggi@remax.is

binni@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 19:00-19:30

RE/MAX Bær - Malarhöfði 2 - 110 Reykjavík - Sími: 5123400 - www.remax.is

893-6001

820-8080

ATVINNA

FASTEIGNIR
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SMÁAUGLÝSINGAR

Símadömur óskast
Finnst þér gaman að spjalla við karl-
menn í síma? Rauða Torgið leitar að 
skemmtilegum símadömum. Nánari 
uppl. á www.raudatorgid.is.

Fljótt og Gott á BSÍ óskar eftir starfsfólki 
18 ára og eldra. Í boði eru dagvaktir og 
einnig kvöld/næturvaktir. Upplýsingar 
og umsóknareyðuböð á staðnum. 
Einnig í síma 8224111.

Duglegur unglingur óskast í sveit sem 
fyrst. Hafið samband við Guðmund í 
S. 4527154.

Vélamann vantar í vaktavinnu á Akureyri. 
Upplýsingar í s. 898 8040. Jón Þór.

 Atvinna óskast

Vantar þig Smiði, múrara 
eða járnabindingamenn?

Höfum á skrá menn sem að 
óska eftir mikilli vinnu. Geta 

hafið störf nú þegar.
Proventus starfsmannaþjón-

usta s. 661 7000.

Kona óskar eftir vinnu á morgnanna 
eða kvöldin. Uppl. í s. 846 6787.

TILKYNNINGAR

 Einkamál

Símaþjónusta 
Spjalldömur

S. 908 2000 Opið allan sólar-
hringinn.

ATVINNA

TILKYNNINGAR

TIL LEIGU

PÍPARAR
Erum með vana pípara sem óska eftir 

mikilli vinnu 
Upplýsingar í síma 840 1616 Kraftafl ehf

Vantar þig smiði, múrara, járnabindingamenn 
eða hjúkrunarfræðinga?

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

Proventus starfsmannaþjónusta s. 661 7000

ATVINNA

fasteignir
10. SEPTEMBER 2007

Fasteignasalan Húsakaup hefur til sölu tvílyft 

raðhús byggð á skjólsælum stað á Arnarnes-

hæðinni.

N
útímaleg tvílyft raðhús í fúnkís-stíl með 

möguleika á fimm svefnherbergjum. Húsin

eru ýmist klædd flísum eða báraðri álklæðn-

ingu sem tryggir lágmarksviðhald. Húsin eru alls 249 

fermetrar með bílskúr og eru afhent tilbúin til inn-

réttinga.

Arnarneshæðin er vel staðsett en hverfið er byggt

í suðurhlíð og liggur vel við sól og nýtur skjóls fyrir 

norðanátt. Stutt er í helstu stofnbrautir og öll þjón-

usta í næsta nágrenni.

Hér er dæmi um lýsingu á endaraðhúsi: Aðalinn-

gangur er á neðri hæð. Gengið er inn í forstofu og

útfrá miðjugangi er sameiginlegt fjölskyldurými;

eldhús, borð- og setustofa, alls rúmir 50 fermetrar.

Útgengt er um stóra rennihurð út á verönd og áfram

út í garð. Niðri er einnig baðherbergi, geymsla og 29

fm bílskúr sem er innangengt í. Á efri hæð eru þrjú 

mjög stór svefnherbergi þar af eitt með fataherbergi,

baðherbergi, þvottahús og sjónvarpsherbergi (hönn-

un gerir ráð fyrir að loka megi þessu rými og nota

sem fjórða herbergið). Á efri hæð eru tvennar svalir, 

frá hjónaherbergi til austurs og sjónvarpsherbergi

til vesturs. Handrið á svölum eru úr hertu gleri.

Verð frá 55 milljónum en nánari upplýsingar má

finna á www.arnarneshaed.is eða www.husakaup.is

Nútímaleg fúnkís hús
Tvílyft raðhús í fúnkís-stíl eru til sölu hjá fasteignasölunni Húsakaupum.

ATHÞJÓNUSTA 

OFAR ÖLLU

og skráðu eignina þína 

í sölu hjá okkurHRINGDU NÚNA

699 6165

Bóas

Sölufulltrúi

699 6165

boas@remax.is

Gunnar

Sölufulltrúi

899 0800

go@remax.is

Stefán Páll Jónsson

Löggiltur fasteignasali

RE/MAX Fasteignir

Engjateig 9

105 Reykjavík

Þannig er mál 

með vexti ...
að það er hægt að létta greiðslubyrðina.

NBURÐUR Á LÁNUM

NDAÐ LÁN ** 
ÍBÚÐARLÁN

20.000.000

5%
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Með því að kaupa Miele 
þvottavél eða þurrkara 

leggur þú grunn að  
langtímasparnaði

Sparaðu með Miele

Kynntu þér málið hjá sölumönnum Eirvíkur

Hreinn sparnaður

MIELE ÞVOTTAVÉL 
- fjárfesting sem borgar sig

Miele - líklega endingarbesta 
og ódýrasta parið

Í upphafi skal endinn skoða!

A B

200 ÞÚSUND 
EINTÖK

MJÓLKAÐU
MIG!

PRUMP

GARÐARSHÓLMI
HUGLEIKS

DAGSSONAR ER 
KOMINN ÚT

HUGLEIKUR
ÁRITAR BÓK SÍNA

Í IÐU Í DAG
KLUKKAN 11:00

UMRÆÐAN
Álver á Bakka

Fjölbreytt atvinnulíf er 
forsenda gróandi mann-

lífs. Iðandi mannlíf laðar að 
ferðamenn og öflug ferða-
þjónusta gerir samfélagið 
litríkt og áhugavert. Ég styð 
þess vegna heilshugar bygg-
ingu álvers á Bakka við 
Húsavík að því gefnu að 
farið sé að settum reglum og vand-
að til hönnunar mannvirkja og allra 
framkvæmda. Ef rétt er að málum 
staðið mun bygging álvers styðja 
við frekari uppbyggingu ferðaþjón-
ustu á svæðinu.

Ferðaþjónusta á Norðausturlandi 
hefur styrkst í sessi undanfarin ár, 
fyrst og fremst með tilkomu hvala-
skoðunar. Uppbygging í ferðaþjón-
ustu á Húsavík hefur þó ekki megn-
að að stöðva fólksfækkun, sem 
rekja má til minnkandi umsvifa í 
sjávarútvegi og landbúnaði. 
Atvinnulífið þarf á nýjum og traust-
um grunni að halda til að íbúar á 
Norðausturlandi geti snúið vörn í 
sókn. 

Munu styðja hvort við annað
Bygging álvers á Bakka sem nýtir 
orku í heimabyggð og ferðaþjón-
usta munu styðja hvort við annað. 
Fjölgun íbúa sem álver leiðir af sér 
kallar á aukna þjónustu, afþreyingu 
og menningu sem ferðamenn munu 
njóta góðs af sem og heimamenn. 
Öflugra mannlíf mun stuðla að 
lengri viðdvöl ferðamanna á Húsa-
vík en nú er raunin. Bættar sam-
göngur, meðal annars í tengslum 
við nýjar jarðvarmavirkjanir, munu 
opna ný svæði fyrir almennum 
ferðamönnum. Í því sambandi má 
benda á að með tilkomu Kröflu-
virkjunar opnaðist svæði sem er nú 
einn vinsælasti viðkomustaður 

ferðamanna sem heimsækja 
Mývatnssveit. Sama gerðist 
með tilkomu Nesjavalla-
virkjunar. Það er lærdóms-
ríkt fyrir okkur Þingeyinga 
að fylgjast með því hvernig 
Miðausturland hefur gengið 
í endurnýjun lífdaga með 
byggingu álvers Alcoa 
Fjarðaáls, sem reynst hefur 
mikilvæg ný stoð fyrir 
atvinnulífið.

Björt framtíð 
Ferðaþjónusta á Norðausturlandi á 
bjarta framtíð fyrir höndum, meðal 
annars vegna áforma stjórnvalda 
um að bæta samgöngur á svæðinu 
með Dettifossvegi, Hófaskarðsleið 
á Melrakkasléttu og Vaðlaheiðar-
göngum. Í Þingeyjarsýslum eru 
margar af helstu og þekktustu nátt-
úruperlum landsins og ótal tæki-
færi eru fyrir hendi til að fjölga 
þeim ferðamönnum sem sækja 
svæðið heim og auka tekjur frá 
þeim. Hvalaskoðun er meðal helstu 
vaxtarbrodda í íslenskri ferðaþjón-
ustu og mikilvægur þáttur í atvinnu-
lífi Húsavíkur. Sem dæmi um beint 
gagn sem ferðaþjónustan mun hafa 
af byggingu álvers á Bakka má 
nefna að líklegt er að flug muni 
hefjast að nýju á milli Reykjavíkur 
og Aðaldalsflugvallar við Húsavík, 
sem eitt og sér yrði gríðarleg lyfti-
stöng fyrir svæðið.

Ótti um að álver á Bakka hafi nei-
kvæð áhrif á ferðaþjónustu er 
ástæðulaus ef rétt er haldið á spil-
unum og þess gætt að áhrifum á 
umhverfið verði haldið í lágmarki 
eins og íslensk lög og reglur gera 
ráð fyrir. Álver á Bakka og frekari 
uppbygging ferðaþjónustu munu 
saman stuðla að enn betra og fram-
sæknara samfélagi á Norðaustur-
landi.

 Höfundur er framkvæmdastjóri 
Norðursiglingar.

Ferðaþjónustan á 
Norðausturlandi

HÖRÐUR SIGUR-
BJARNARSON
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timamot@frettabladid.is

AFMÆLI

RUDY GIULIANI, 
fyrrverandi 
borgarstjóri 
New York, er 
64 ára.

JOHN FOGERTY 
tónlistarmaður 
er 63 ára.

JESSE BRAD-
FORD leikari er 
29 ára.

KYLIE MIN-
OGUE sön 
gkona er 40 
ára.

MERKISATBURÐIR
1118 Ísleifur Gissurarson bisk-

up lést í Skálholti. Emb-
ættistími hans 1082-1118 
er talinn vera blómaskeið 
þjóðveldisaldar. 

1926 Herinn í Portúgal gerir 
uppreisn sem markaði 
endalok lýðræðis í land-
inu. 

1967 Íþróttafélagið Fylkir er 
stofnað í Reykjavík. 

1971 Saltvíkurhátíðin hefst á 
Kjalarnesi um hvítasunnu. 

1982 Pólskir flóttamenn, fimmt-
án fullorðnir og átta börn 
komu til landins. Helm-
ingur hópsins var farinn 
hálfu ári síðar. 

1983 Eldgos hófst í Grímsvötn-
um í Vatnajökli en stóð 
stutt. Norræn dagblöð 
óttuðust að suðaustur-
hluti Íslands færi í kaf. 

IAN FLEMING RITHÖFUNDUR 
FÆDDIST ÞENNAN DAG ÁRIÐ 

1908

„Þú lifir aðeins tvisvar. Í 
fyrra sinn við fæðingu og 
síðan ef þú stendur and-

spænis dauðanum.“

Ian Fleming var breskur blaða-
maður og rithöfundur sem 

er þekktastur fyrir að skapa 
James Bond, njósnara hennar 
hátignar. Hann lést árið 1964. 

Elskuleg móðir mín, tengdamóðir, amma,
langamma og langalangamma, 

Fanney Sigrún Jónsdóttir
Hvassaleiti 56, Reykjavík, 

sem lést miðvikudaginn 14. maí, verður jarðsungin frá 
Fossvogskapellu föstudaginn 30. maí kl. 11.00.

Daníel Karl Pálsson Líneik Guðlaugsdóttir
Stefán Þór Karlsson Sara Jónsdóttir
Fanney Björg Karlsdóttir Trausti Þór Sigurðarson
Guðlaugur Jakob Karlsson
barnabarnabörn og barnabarnabarnabarn.

Mín góða kona, móðir og amma, 

Björk Dagnýsdóttir 
frá Seyðisfirði, 

andaðist mánudaginn 5. maí. Útför hennar var gerð í 
kyrrþey.

                           Bolli Sigurhansson
Sigurhans Bollason
Hrafntinna Nótt Sigurhansdóttir
Björk Önnudóttir

Þökkum  innilega öllum þeim sem sýndu 
okkur samúð og hlýhug við andlát og útför 
ástkærrar eiginkonu minnar, móður, 
tengdamóður, ömmu, langömmu og langa-
langömmu,

Sesselju Kristjönu 
Guðbjartsdóttur
Hátúni 4, Reykjavík.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki á deild 12G á 
Landspítalanum. Útförin hefur farið fram í kyrrþey að 
ósk hinnar látnu. 

Hreinn Ófeigsson
Pétur Hreinsson Sigríður María Jóhannesdóttir
Elínborg Hreinsdóttir Magnús Jónsson
Hreinn Sesar Hreinsson Lára Aðalsteinsdóttir
Elfa Björt Hreinsdóttir Emil Gústafsson
Gunnhildur Hreinsdóttir Bjarni Benediktsson
Ófeigur Hreinsson Lilja Dögg Gylfadóttir
barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabarn.

Elskulegur eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir, afi, sonur og bróðir,

Páll G. Þormar
Hjallalundi 9, Akureyri,

varð bráðkvaddur á heimili sínu 23. maí. Útför hans fer 
fram frá Raufarhafnarkirkju föstudaginn 30. maí kl. 
15.00.

Angela Ragnarsdóttir
Ingunn Þormar
börn og aðrir aðstandendur.

Ingibjörg F. Ottesen fagnar í dag sex-
tugu, eða eins og hún segir 48 ára plús 
vask. Í tilefni dagsins ætlar hún á völl-
inn að fylgjast með leik Íslendinga og 
Walesbúa og vonar að sjálfsögðu að 
hennar lið sigri í tilefni dagsins. 

„Ég bauð ekki neinum í afmælis-
veislu, hins vegar bauð ég vinum og 
vandamönnum að hita upp með mér 
fyrir leikinn og þeir sem vilja, koma 
svo með mér á völlinn,“ segir Ingi-
björg sem er gallharður Víkingur og 
Liverpool-kona mikil. Auk þess sem 
hún er íþrótta- og blaðberamamma að 
eigin sögn. „Börnin eru þrjú talsins 
og barnabörnin sex, auk stjúpbarna 
og barna þeirra sem skilja íþróttaá-
huga vel enda flest áhugafólk um bolt-
ann líka,“segir Ingibjörg og útskýr-
ir nánar titilinn blaðburðarmamma. 

„Drengurinn minn byrjaði að bera 
út Fréttablaðið þegar það hóf göngu 
sína, þá ellefu ára. Ég var nú ekk-
ert alltof hrifin af þessu í fyrstu en 
í dag er ég tekin við af honum og hef 
borið út fastan hring í þrjú ár. Þetta 
er fyrst og fremst heilsubót og  ekki í 
spilunum að hætta.“

Ingibjörg drífur sig á fætur á milli 
hálfsex og sex á morgnana og ber út 
68 blöð á meðan eiginmaðurinn ber út 
á milli 80 og 90 eintök. „Þegar dreng-
urinn okkar var lítill var þetta mjög 
gott á kvöldin því þá þurfti aldrei að 
segja honum að fara að sofa. Hann 
vissi að hann þurfti að fara snemma 
á fætur og fór því bara af sjálfsdáð-
um snemma í háttinn,“ segir hún. 
Ingibjörg hefur hjálpað syninum að 
leggja fyrir. „Hann fékk aldrei að 

eyða laununum heldur voru þau lögð 
inn á framtíðarreikning. Enda á hann 
í dag digran sjóð. Krakkar vilja flest-
ir fá að eyða í eitthvað, en ef foreldr-
ar teysta sér til er virkilega gaman 
að geta sent þau út í lífið með slík-
an heimamund,“ segir Ingibjörg sem 
segir soninn ánægðan með að geta 
notað blaðburðarlaunin í útborgun 
á íbúð seinna meir. Ingibjörg hlakk-
ar mikið til kvöldsins og vonast til 
þess að landsliðið finni fyrir góðum 
straumum frá afmælisbarninu. 

Ingibjörg hefur engan áhuga á gjöf-
um að eigin sögn, heldur bara sigri 
sinna manna. „Eina sem ég óska mér 
er að drengirnir vinni leikinn. Það 
væri  stærsta og besta gjöfin,“ segir 
Ingibjörg ánægð að lokum.  
 rh@frettabladid.is 

INGIBJÖRG F. OTTESEN:  FAGNAR SEXTUGU Á VELLINUM Í KVÖLD

Besta gjöfin væri sigur

STÓRGÓÐ HEILSUBÓT Ingibjörg F. Ottesen íþrótta- og blaðberamamma ætlar að halda upp á sextugsafmælið sitt á landsleik Íslands og Wales. 
En fyrst ætlar hún að bera út Fréttablaðið í góðri peysu sem frænka hennar prjónaði handa henni þegar hún var sautján ára. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA  

Játvarður áttundi Englandskon-
ungur fæddist þann 23. júní árið 
1894. Hann var krýndur konung-
ur Stóra-Bretlands, Írlands og 
bresku nýlendnanna og keisari 
Indlands þegar faðir hans Georg 
fimmti lést þann 20. janúar árið 
1936.

Hann sat þó ekki lengi við 
völd því hann vann sér til frægð-
ar að verða fyrsti breski þjóð-
höfðinginn sem sagði af sér. 
Orsök þess var konan sem hann 
elskaði. Sú hét Wallis Simpson, var amerísk sel-
skapsdama og tvífráskilin. Hún kynntist Játvarði 
meðan hún enn var gift öðrum manni sínum og 
fór þá að halda við Játvarð. Breska þingið harð-
neitaði honum að giftast Wallis, tvífráskilin kona 
gæti aldrei orðið drottning stærsta konungsríkis 

veraldar. Möguleikar Játvarðar 
voru því að hætta við að giftast 
henni, giftast henni í óþökk rík-
isstjórnarinnar eða að segja af 
sér. Hann valdi síðastnefndan 
kostin því hann gat ekki hugsað 
sér að lifa án Wallisar, né stuðla 
að þeim glundroða sem skap-
ast myndi með því að giftast í 
óþökk ríkisstjórnar. Hann sagði 
af sér þann 11. desember sama 
ár sem hann var krýndur og við 
honum tók yngri bróðir hans, 

Albert, sem tók sér nafnið Georg sjötti við krýn-
ingu. Hann átti fimm dætur og var Elísabet, nú-
verandi Englandsdrottning, elst þeirra, en hún 
hefði aldrei orðið drottning hefði ekki frændi 
hennar valið konuna sem hann elskaði, fram yfir 
konungsdæmið.

ÞETTA GERÐIST:  28. MAÍ 1972

Játvarður VIII Englandskonungur lést
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Innilegar þakkir til allra sem sýndu okkur 
samúð, hlýhug og vináttu við fráfall og 
útför elskulegs föður okkar, tengdaföður, 
afa og langafa,

Svavars Einars Einarssonar
Sauðárkróki.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki deilda 3 og 5 
á Heilbrigðisstofnuninni á Sauðárkróki fyrir góða 
umönnun.

Helena J. Svavarsdóttir Reynir Barðdal
Marta Svavarsdóttir Sigurður J. Sigurðsson
Magnús E. Svavarsson Ragnheiður Baldursdóttir
Sigríður Svavarsdóttir Kristján B. Halldórsson
barnabörn og fjölskyldur þeirra.

Elskuleg eiginkona mín, móðir okkar, 
tengdamóðir og amma,

Kristrún Líney Helgadóttir
húsmóðir, Kirkjuvegi 14, Keflavík,

andaðist á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja sunnu-
daginn 18. maí sl. Útför hennar fer fram frá 
Keflavíkurkirkju föstudaginn 30. maí kl. 11.00. Blóm 
og kransar eru vinsamlega afþakkaðir en þeim sem 
vilja heiðra minningu hennar er bent á Þroskahjálp á 
Suðurnesjum.

                             Jóhann Pétursson
Pétur Jóhannsson Sigrún Jónatansdóttir
Guðrún Rósalind Jóhannsdóttir
Helgi Jóhannsson Hjördís M. Bjarnason
Sóley Jóhannsdóttir Ólafur J. Briem
Jóhann Jóhannsson
                                og barnabörn.

Ástkær eiginmaður minn, faðir, 
tengdafaðir og afi,

Ingvar Guðjónsson
frá Eiríksbakka, Biskupstungum, til 
heimilis að Skaftahlíð 4, Reykjavík,

lést laugardaginn 17. maí á Landspítalanum við 
Hringbraut. Útförin fer fram frá Háteigskirkju 
föstudaginn 30. maí kl. 15.00.

Fjóla H. Halldórsdóttir
Hafdís Ingvarsdóttir Hilmar Bjarnason
Ingvar Örn Hilmarsson
Svana Fjóla Hilmarsdóttir
Birna Svanhvít Hilmarsdóttir

Ástkær eiginmaður, faðir, 
tengdafaðir og afi,

Jón Bjarni Þórðarson
kaupmaður, Kirkjusandi 5, Reykjavík,

lést á krabbameinsdeild Landspítalans að 
kvöldi sunnudagsins 25. maí.
Útför hans fer fram frá Bústaðakirkju 
þriðjudaginn 3. júní kl. 13.00.

Áslaug Bernhöft
Þórður Jónsson
Ólafur Þór Jónsson Þórey Björk Þorsteinsdóttir
og barnabörn.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, afi og 
langafi,

Guðmundur Árnason
áður til heimilis að Brekkugerði 34, 
Reykjavík,

andaðist á Hjúkrunarheimilinu Eir föstudaginn 
23. maí 2008. Útförin fer fram frá Grensáskirkju, 
mánudaginn 2. júní kl. 15.00.

Árni Árnason Jóhanna Gunnlaugsdóttir
Aðalsteinn Árnason Þórný H. Eiríksdóttir
Helga Lára Guðmundsdóttir Björn Guðmundsson
Margrét Guðmundsdóttir Lúðvíg Lárusson
                   barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginmaður minn, faðir, tengda-
faðir, afi og langafi,

Bergur G. Gíslason 
Laufásvegi 64a,  

verður jarðsunginn frá Dómkirkjunni í Reykjavík 
þann 29. maí kl.15.00.

Ingibjörg J. Gíslason
Þóra Sandholt
Ragnheiður Gíslason Þórarinn Jónasson
Bergljót B. Gíslason
Ása Gíslason Ólafur R. Magnússon
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
fósturfaðir, tengdafaðir, afi og bróðir, 

Ágúst H. Sigurðsson (Gútti)
verkstjóri, frá Bræðraborg, Fáskrúðsfirði, 
Krummahólum 8,

lést laugardaginn 24. maí á Krabbameinsdeild 
Landspítalans. 

Sigrún Júlíusdóttir
Sigurður Ágústsson,   Anna Björk Njálsdóttir,
Guðni Ágústsson,   Nizel C. Ágústsson, 
Dagný Ágústsdóttir,   Sævar Davíðsson, 
Þóra Karólína Ágústsdóttir 
Ágúst Emanúel Rafnsson, Áslaug Halla Elvarsdóttir,
barnabörn og systkini hins látna.

 Þakka auðsýnda samúð, kærleika og 
vináttu við andlát og útför ástkærs 
eiginmanns míns,

Jóns Magnúsar 
Gunnlaugssonar
flugvirkja, Sólheimum 27.

Nína Sólveig Markússon

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Unnur Lárusdóttir
Uppsalavegi 4, Sandgerði,

sem lést á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja 17. maí, 
verður jarðsungin frá Safnaðarheimilinu í Sandgerði 
miðvikudaginn 28. maí kl. 14.00.

Ellen Jónasdóttir
Kristinn E. Jónsson Lucyna Augustynowicz
Nanna S. Jónsdóttir Björn Vífill Þorleifsson
Jón B.G. Jónsson Ingibjörg Guðmundsdóttir
Guðmundur L. Pálsson Ólöf Bolladóttir
Jóna B. Pálsdóttir Birgir Elíasson
              barnabörn og barnabarnabörn.

Um þessar mundir eru 
fjörutíu ár liðin frá upp-
reisninni í Frakklandi. Af 
því tilefni efnir Alliançe 
francaise til fyrirlesturs í 
kvöld og umræðu um upp-
reisnina og áhrif hennar á 
samtímann sem við lifum í.

Mjög líflegar umræður 
hafa átt sér stað í Frakk-
landi og víðar um áhrif 
þessa tímabils á nútím-
ann og hátt á annað hundr-
að bækur hafa verið gefn-
ar út þar sem efnið. Í fyrir-
lestrinum  verður farið yfir 
þessa umræðu og reynt að 
svara spurningunni hverju 
atburðirnir breyttu, nú 

þegar fjórir áratugir eru 
liðnir frá þeim. 

Að fyrirlestri loknum 
verða umræður með þátt-
töku Viðars Þorsteinsson-
ar og nokkurra manna og 
kvenna sem sum hver urðu 
sjálf vitni að atburðunum, 
Sigurðar Pálssonar, Gér-
ards Lemarquis og Domin-
ique Plédel. 

Þessi kvöldstund er skipu-
lögð með aðstoð Sendiráðs 
Frakklands og fer fram í 
kvöld 28. maí kl. 20.00 að 
Tryggvagötu 8. 

Aðgangur er ókeypis og 
öllum heimill meðan hús-
rúm leyfir.

Fjörutíu ár frá upp-
reisninni í Frakklandi

FRAKKAR LÉTU HEYRA Í SÉR Fjörutíu ár eru liðin frá frönsku uppreisn-
inni sumarið 1968.

Á morgun þann 29. maí er 
þess minnst að sextíu ár eru 
liðin frá því að fyrstu frið-
argæsluliðarnir voru send-
ir á vegum Sameinuðu þjóð-
anna. 

Mikið vatn hefur runn-
ið til sjávar síðan en fyrsta 
verkefnið var í Ísrael árið 
1948. 

Nú eru meira en hundr-
að og tíu þúsund manns frá 
hundrað og tuttugu löndum í 
friðargæslusveitum Samein-
uðu þjóðanna víða um heim, 
þar af fjöldi Íslendinga. 

Í tilefni tímamótanna 
fer fram afmælisráðstefna 
fimmtudaginn 29. maí 2008  
á alþjóðlegum degi friðar-
gæslu í Háskólatorgi Há-
skóla Íslands, fundarsal HT-
102. 

Þar koma fram Tryggvi 
Jakobsson, formaður Félags 
SÞ á Íslandi, Urður Gunn-
arsdóttir, fjölmiðlafulltrúi, 
sem fjallar um þátttöku 
kvenna í friðargæslu, Pétur 
Dam Leifsson, lektor í al-
þjóðalögum við HÍ og HA 
sem fjallar um Öryggisráð-

ið og skylduna til að vernda, 
Páll Ásgeir Davíðsson, sér-
fræðingur við lagadeild 
HR fjallar um rödd Íslands 
í öryggisráðinu 2009-2010, 
Þórir Guðmundsson, frétta-
maður fjallar um mörk frið-
argæslu og hjálparstarfs 
auk þess sem Hollywood-
leikarinn George Cloon-
ey sendir kveðju og glæný 
stuttmynd frá SÞ sem ber 
heitið „Friðargæsla 60 ára“ 
verður frumsýnd.

Félag Sameinuðu þjóðanna 
á Íslandi var stofnað 2. ágúst 
1946 og um svipað leyti voru 
félög í öllum aðildarríkj-
um Sameinuðu þjóðanna um 
heiminn og heimssamtökin 
World Federation of United 
Nations Associations stofn-
uð. Síðan þá telja félög Sam-
einuðu þjóðanna vel á annað 
hundrað, en aðildarríki S.Þ. 
eru 192. 

Allir eru hjartanlega 
komnir velkomnir á afmæl-
isráðstefnuna en nánari 
upplýsingar eru að finna hjá 
Félagi Sameinuðu þjóðanna 
á Íslandi. www.un.is.

Alþjóðlega frið-
argæslan sextug

SAMEINUÐU ÞJÓÐIRNAR Aðalbygging stofnunarinnar í New York þar 
sem íslenski fáninn blaktir við hún ásamt fánum annarra aðildarríkja.
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■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Kjölturakkar Eftir Patrick McDonnell

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Þá skul-
um við 
rokka!

Þið munið öll deyja, 
eigum við að byrja á 

því?

Hananú!Og við 
verðum 

sú 
næsta!

Margar stórar 
hljómsveitir byrj-

uðu í bílskúr.

Við þurfum meira pláss. Viltu 
hjálpa mér að ýta bílnum út?

Væri það ekki frábært, ef 
hraðbankinn myndi einhvern 

daginn brjálast og spýta út 5.000 
króna seðlum, þangað til maður 

ætti um það bil 100 milljónir 
og maður þyrfti aldrei að vinna 

aftur?

Jújú.
Já! Fyrirgefðu að ég 
skuli vilja ræða um 

fjármál!

Ó nei

Og þá veit maður að 
fríið er byrjað.

Ekki vera hræddur, 
ég er góður bílstjóri.

Nei takk 
Mjási.Komdu Lalli, ég ætla 

að fara með þig til 
dýralæknisins. 

Ég bremsa þegar 
við rekumst á sófa.

Vippum okkur svona 
eins og hundrað ár 
aftur í tímann. Í þá 
daga gat fólk aðeins 
látið sig dreyma um 
að ferðast átakalaust 
um göturnar á 150 
kílómetra hraða. Í þá 
daga þurfti að merja 

matvæli í mortéli. Hversu oft ætli 
fólkið í gamla daga hafi ekki óskað 
sér þess heitt og innilega að það 
gæti ferðast hraðar á milli staða 
og maukað matinn sinn án þess að 
þreytast í handleggnum? Örugg-
lega á hverjum degi, en þar sem að 
þá rétt glitti í þá tækni sem gerir 
okkur lífið bærilegt í dag hefur 
fólkinu líkast til þótt slíkir hæfi-
leikar býsna fjarlægir. Því ætti 

okkur að vera ljóst að margt af því 
sem okkur þykir alveg sjálfsagt í 
dag hefði fyrir aðeins 100 árum 
fallið undir ofurkrafta, svipaða 
þeim sem Ofurmennið býr yfir. 

Það er alveg ótrúlega merkilegt 
að hægt sé að komast úr vesturbæ 
Reykjavíkur í Árbæinn á aðeins 
örfáum mínútum og það þurr þó 
að rigni. Til samanburðar má 
benda á að flestar ofurhetjur, til 
dæmis Ofurmennið og félagi hans 
Kóngurlóarmaðurinn, blotna báðir 
ef þeir lenda í rigningu. Leður-
blökumaðurinn á reyndar bíl, en 
sú staðreynd undirstrikar í raun 
aðeins að akstur slær við ofur-
kröftum helstu hetja vestrænnar 
menningar. Það þarf ekki einu-
sinni fínan bíl, hvað þá leðurblöku-

bíl; meira að segja eigendur gam-
alla druslubíla standa ofurhetjum 
jafnfætis, ef ekki framar, hvað 
samgöngumálum viðvíkur. 

Svo ekki sé minnst á eigendur 
matvinnsluvéla. Þeir geta bara 
bókstaflega hakkað hvað sem er í 
spað, líka illmenni. Alveg er ég 
viss um að kóngulóarmaðurinn 
gæfi ansi mikið fyrir að geta 
maukað óvini sína jafn hratt og 
örugglega og Moulinex-vél.

Semsagt, fremur en að upplifa 
vanmáttarkennd frammi fyrir 
nútímanum ættum við að fagna 
því að á hverjum degi stendur 
okkur til boða að brjóta gegn lög-
málum náttúrunnar með því að 
búa okkur til pestó og fara svo í 
bíltúr. Hvílíkir ofurkraftar.

STUÐ MILLI STRÍÐA Ofurkraftar í hversdeginum
VIGDÍS ÞORMÓÐSDÓTTIR GETUR HIÐ ÓMÖGULEGA.

Hvað var Guð 
að hugsa þegar 
hann skapaði 

þessa furðulegu 
skepnu?!

HENRY BIRGIR LÆTUR ÞIG HEYRA 
ÞAÐ Í NÝJUM ÍÞRÓTTAÞÆTTI Á X-INU 
Í HÁDEGINU ALLA VIRKA DAGA

ALLT SEM ÞÚ ÁTT AÐ VITA UM 
ÍÞRÓTTIR, HVORT SEM ÞÉR 
LÍKAR ÞAÐ BETUR EÐA VERR

ENGIN FROÐA
EKKERT RUGL



GÓÐUR OG SVALANDI
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Er list útflutningsvara? Um það 
verður rætt á morgunverðar-
fundi á morgun kl. 8.30-10.00 á 
Grand Hótel. Útflutningsráð 
Íslands og Bandalag íslenskra 
listamanna bjóða til fundarins. 
Umfjöllunarefnið er útflutning-
ur íslenskrar listar. Munu þrír 
fræðimenn velta fyrir sér spurn-
ingum sem varða 
stöðu listar innan 
hagkerfisins, 
hvernig list 
getur skapað 
þjóðfélaginu 
tekjur og hvort 
ríkið eigi að 
skipta sér af 
útflutningi listar 
með styrkjum. 
Eru list og 
viðskipti 
and-

stæður? Hvað er menningarhag-
kerfi? Er útflutningur lista háður 
opinberum styrkjum?

Erindi flytja Margrét Sigrún 
Sigurðardóttir, aðjúnkt við Við-
skipta- og hagfræðideild Háskóla 
Íslands. Gunnar Þór Jóhannes-
son, nýdoktor við Mannfræði-
stofnun Háskóla Íslands og 
Njörður Sigurjónsson, lektor við 
Háskólann á Bifröst. Fundar-

stjóri verður Ágúst Einarsson, 
rektor Háskólans á Bifröst. 
Fundurinn er öllum opinn. 
Skráning fer fram í gegnum 
netfangið utflutningsrad@
utflutningsrad.is  eða í síma 

511 4000.   - pbb

List sem útflutningur

Kammerhópurinn Ensem-
ble Berlin heldur tónleika 
þann 4. júní næstkomandi 
í Grafarvogskirkju. Hópur-
inn er kunnur fyrir glæsi-
lega spilamennsku og 
spennandi verkefnaval.

Ensemble Berlin var stofnaður 
árið 1999 en meðlimir hópsins 
eiga það sameiginegt að vera allir 
starfandi tónlistarmenn í hinni 
virtu Fílharmóníusveit Berlínar. 
Stuttu eftir stofnun hópsins var 
hljóðritun af tónleikum hans 
útvarpað í Þýskalandi og í kjöl-
farið fylgdu tónleikabókanir víða 
um heim. Á verkefnaskrá hóps-
ins eru kammerverk fyrir mis-
munandi hljóðfærasamsetningar, 
klassísk, rómantísk og verk frá 
20. öld, en að auki nýjar útsetn-
ingar á ýmsum gullmolum tón-
bókmenntanna sem sýna þau í 
nýju og fersku ljósi. 

Hjörleifur Valsson fiðluleikari 
er einn af aðstandendum tónleik-
anna í Grafarvogskirkju. Hann 
segir komu hópsins mikinn feng 
fyrir íslenska tónlistarunnendur. 
„Þetta er mjög góður hópur, skip-
aður alveg frábærum hljóðfæra-
leikurum. Þau eru afskaplega 
fersk og lifandi í túlkun sinni og 
eru óhrædd við að blanda saman 
hinum ýmsu tónlistarstefnum. Á 
efnisskrá þeirra má finna tónlist 
sem spannar allt frá snemm-
barokki yfir í samtímatónlist, þó 
þau hafi nú mestmegnis leikið 
eldri tónlist. Tónlistaráhugafólk 
ætti ekki að láta þennan hóp 
framhjá sér fara, enda eru þau að 
gera afar spennandi hluti.“

Hópurinn gaf nýverið út geisla-
disk á vegum EMI-útgáfunnar og 
er nú að fylgja honum eftir með 
tónleikahaldi. „Það er sjö manna 
hópur sem kemur hingað til lands 
til að kynna þennan nýja disk. Ég 
er reyndar ekki viss um að disk-
urinn sé fáanlegur í plötubúðum 
hér á landi sem stendur, en hann 
verður í það minnsta fáanlegur á 
sjálfum tónleikunum,“ segir 
Hjörleifur. Á efnisskrá tónleika 
Ensemble Berlin í Grafarvogs-
kirkju verða verk eftir Domen-
ico Scarlatti, Johann Adolf 
Hasse, Luigi Boccherini, Domen-
ico Cimarosa, Gioacchino Rossini 
og Antonio Pasculli. 

Hjörleifur rekur fyrirtækið 
Dominant ehf sem áður hefur 
staðið að tónleikum þeirra Gilles 
Apap og Shlomo Mintz hér á 
landi. Hjörleifur segir fyrirtækið 

til komið vegna þess að honum 
þótti ekki nægileg gróska hér-
lendis í innflutningi á erlendum 
klassískum tónlistarmönnum. 
„Ég þekki persónulega marga 
erlenda tónlistarmenn sem höfðu 
ítrekað lýst yfir áhuga sínum við 
mig á að leika hér á Íslandi. 
Þegar ég hafði beðið og vonað í 
nokkurn tíma að einhver myndi 
kveikja á perunni og flytja þessa 
listamenn til landsins ákvað ég 
að gera það bara sjálfur. Þetta 
hefur gengið afar vel hingað til 
og mín reynsla er sú að erlendir 
tónlistarmenn eru almennt frek-
ar spenntir fyrir því að koma 
hingað.“

Tónleikarnir hefjast kl. 20 mið-
vikudagskvöldið 4. júní. Miða-
verð er 3.500 kr. og eru miðar 
seldir á www.midi.is og við inn-
ganginn. vigdis@frettabladid.is

Færir hljóðfæraleikarar 
fylgja útgáfu eftir

ENSEMBLE BERLIN Meðlimir eru allir starfandi tónlistarmenn í Fílharmóníusveit 
Berlínar.

Tveir af helstu rithöfundum 19. aldarinnar, 
þeir Charles Dickens og Hans Christian 
Andersen, báru mikla virðingu fyrir skrifum 
hvor annars og voru ágætis kunningjar. Árið 
1857 bauð Dickens Andersen í tveggja vikna 
heimsókn á heimili sitt. Andersen þáði boðið, 
en kunni svo vel við sig að heimsóknin dróst 
nokkuð á langinn og varð á endanum fimm 
vikur, Dickens til mikillar armæðu.

Þessi óheppilega heimsókn var nýverið 
rifjuð upp sökum þess að fornbókasalar 
héldu mikla kaupmessu í Lundúnum þar sem 
áritaðar bækur sem Dickens hafði gefið 
Andersen voru til sölu. Gjöfin var gefin áður 
en kom að heimsókninni afdrifaríku.

Ljóst er að Andersen undi hag sínum vel 
hjá Dickens-fjölskyldunni. Þau kunnu þó 

ekki að sama skapi að meta félagsskap hans; Kate, dóttir Dickens, 
gekk meira að segja svo langt að kalla Andersen „horaðan leiðinda-
skarf“ í endurminningum sínum. Dickens sjálfur lýsti yfir miklum 
létti sínum þegar Andersen hélt heim á leið.

Andersen skildi aftur á móti ekkert í því hvers vegna Dickens 
hætti að svara bréfum hans í kjölfar heimsóknarinnar. - vþ

Þaulsætinn rithöfundur

H.C. ANDERSEN Tveggja 
vikna heimsókn hans 
lengdist talsvert, gest-
gjafanum Dickens til 
hrellingar.

ÁGUST EINARSSON 
Stýrir fundi um 

útflutning á 
list.

Bílaland B&L, Grjóthálsi 1 - 110 Reykjavík - 575 1230 - luxusbilar@bilaland.is. 

Komdu núna í Bílaland B&L og kynntu þér kostina

Opið virka daga frá kl. 10 til 18 og á laugardögum frá kl. 12 til 16.

BMW 520 Diesel 

Nýskr: 04/2007, 2000cc., 163 hö., 4 dyra, 
sjálfskiptur, ljósgrár, ekinn 15.000.

Verð 5.940.000

BMW 330X Diesel

Nýskr: 04/2007, 3000cc, 231 hö., fjór-
hjóladr., 4 dyra, beinsk., svartur, ekinn 11.000.

Verð 6.290.000

BMW 318I

Nýskr: 05/2007, 2000cc, 4 dyra, 
sjálfskiptur, ljósgrár, ekinn 5.000.

Verð 3.890.000

BMW 530XI

Nýskr: 11/2007, 3000cc 258 hö. fjórhjóladr., 
4 dyra, sjálfskiptur, grár, ekinn 6.000.

Verð 8.900.000

Sumarlegt úrval lúxusbílaLÚXUS

ALLIR INNFLUTTIR
OG ÞJÓNUSTAÐIR

AF UMBOÐI

575 1230
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Fyrir skömmu flutti Sin-
fóníuhljómsveitin í Lahti 
slagverkskonsertinn Ora 
eftir Áskel Másson og 
hafa þarlend blöð hrósað 
verkinu í flutningi hljóm-
sveitarinnar. Gagnrýnandi 
Hovedbladet segir Áskel 
„lengi hafa verið í hópi 
áhugaverðustu tónskálda 
Norðurlanda, þótt honum 
hafi hvergi nærri hlotnast sú 
athygli á heimsvísu sem hann á 
skilið. ORA (sem þýðir „strönd” á 
latínu) á það svo sameiginlegt 
með mörgum fyrri verkum Áskels 
að vera hvorki bundið af kreddum 
módernismans né yfirleitt neinna 
annarra -isma. Áskell nýtir sér 
tvær íslenskar þjóðvísur á einkar 
frumlegan og nánast dáleiðandi 
fjölbreyttan hátt. Stundum bregð-
ur þeim fyrir í ýmsum umbreytt-
um myndum en svo birtast þær 
líka í öllum sínum hráa mikilfeng-
leik.

Áskell er sjálfur þaulreyndur 
slagverksleikari og veit hvernig á 
að beita hljóðfærinu, en einkum 

hefur hann þó gert sér 
grein fyrir að því er fyrst 
og fremst ætlað að miðla 
hrynjandi.

Seiðandi hrynmynstur 
eru helsta einkenni ORA, 
en fínu blæbrigðin eru 
líka í áberandi hlutverki. 
Slagverkssextettinn leik-
ur á margs konar ásláttar-
hljóðfæri sem komið er 

fyrir í einskonar „eyju“ í hafsjó 
hljóðfæranna og þaðan berst bæði 
einleikur hans og samleikur með 
hljómsveitinni.

Eina athugasemdin sem hægt 
væri að gera við þetta öfluga, 
djúphygla og einkar skemmtilega 
tónverk er að það er rúmlega tut-
tugu mínútna langt en mætti vera 
miklu lengra. Áskell hefði vel 
getað sótt lengra inn í leikrænar 
andstæður þessa tónheims, efnið 
gefur svo sannarlega kost á því,“ 
Segir Mats Liljefors. Verkið var 
pantað af Osmo Vänskä í sam-
starfi við slagverkssextettinn 
Kroumata „sem lék af stakri 
snilld“. - pbb

Áskeli hrósað

ÁSKELL MÁSSON

Tónlistarhátíðin Bjartar sumarnætur verður haldin í 
Hveragerðiskirkju í áttunda sinn um næstu helgi. 
Listrænir stjórnendur eru nú sem fyrr hjónin Guðný 
Guðmundsdóttir, fiðluleikari og Gunnar Kvaran 
sellóleikari, en þau skipa ásamt Peter Máté píanóleik-
ara Tríó Reykjavíkur, sem einmitt kemur fram á 
hátíðinni. Einnig koma þar fram sópransöngkonan 
Sigrún Hjálmtýsdóttir, píanóleikarinn Anna Guðný 
Guðmundsdóttir, klarinettuleikarinn Sigurður I. 
Snorrason, víóluleikarinn Þórunn Ósk Marinósdóttir 
og síðast en ekki síst Hulda Jónsdóttir, ungur 
fiðluleikari úr Hveragerði. Fyrstu tónleikar hátíðar-
innar fara fram á föstudagskvöld kl. 20 og eru það 
hátíðartónleikar tileinkaðir Johannesi Brahms á 175 
ára fæðingarafmæli hans. Þá verða flutt nokkur af 
þekktustu sönglögum Brahms og tríó fyrir klarinettu, 
selló og píanó. 

Messiaen, Mozart og meira til er yfirskrift annarra 
tónleikanna sem fara fram á laugardaginn kl. 17. Þá 
verða leikin verk eftir Olivier Messiaen og Wolfgang 
Amadeus Mozart. Á þessum tónleikum verður einnig 
heiðruð minning vísnasöngkonunnar Bergþóru 
Árnadóttur frá Hveragerði með flutningi á lagi 
hennar „Hveragerði“. 

Þriðju og síðustu tónleikarnir fara fram á sunnu-
dagskvöld kl. 20. Þeir bera yfirskriftina Með frönsk-
um blæ, en á þeim fá áheyrendur að kynnast franskri 
tónlist í léttari kantinum. Einnig munu Hveragerðis-
lög eftir mæðginin Ingunni Bjarnadóttur og Þórhall 
Hróðmarsson hljóma. 

Nánari upplýsingar um dagskrá er að finna á vef 
Hveragerðisbæjar; www.hveragerdi.is. - vþ

Bjartir sumartónar

FAGNA SUMRI Tónlistarfólkið sem kemur fram á hátíðinni 
Bjartar sumarnætur í Hveragerði.

Ljósmyndasafn Reykjavíkur og 
Landsbankinn gengu frá sam-
komulagi á þriðjudag um stuðn-
ing bankans við starfsemi safns-
ins og er fyrsti ávöxtur þess 
samstarfs sýning á verkum 
danska listamannsins Viggo 
Mortensen sem opnuð verður 
opnuð þann 31. maí og varir 
fram eftir sumri í Ljósmynda-
safninu. 

Margir tengja eflaust nafn 
þessa fjölhæfa listamanns 
fremur við leiklist en ljósmynd-
un en hann hefur notið mikillar 
velgengni sem kvikmyndaleik-
ari og hlaut nýverið tilnefningu 
til Óskarsverðlauna. Viggo finn-
ur sköpun sinni farveg í fleiri 
en einni listgrein og blandar 
þeim einnig gjarnan saman. 
Þannig er leiklistin aðeins hluti 
af stærri heild en hann hefur 
um árabil lagt stund á ljósmynd-
un við góðan orðstír ásamt list-
málun, ljóðagerð og tónlist. 

Viggo Mortensen hefur ferð-
ast víða og búið á mörgum mis-
munandi stöðum um ævina og 
notar hann, þar af leiðandi, sitt 
nánasta umhverfi þar sem hann 
er hverju sinni sem efnivið 
fyrir ljósmyndir sínar. Hvort 
sem viðfangsefnið er agnir sól-
argeisla að brjótast inn í þykk-
an laufskrúð trjáa í Kraká í Pól-
landi, maður að klifra upp stiga 
í Úralfjöllum, sólþurrkaður 
runni í Nýju Mexíkó eða sef í 
skógarjaðri á Mið-Sjálandi, má 
greina sterklega í ljóðrænum 
og draumkenndum ljósmyndum 
hans hvernig hann sjálfur 
skynjar heiminn. 

Heiti sýningarinnar, SKOV-
BO, kemur úr öðru móðurmáli 
ljósmyndarans, dönsku, og gæti 
útleggst sem skógarbýli eða – í 
víðara samhengi – það að eiga 
heima í skóginum. Samnefnd 
bók er gefin út meðfram sýn-
ingunni en í kynningu á henni 
segir: Í þessu nýja mynda- og 
ljóðasafni eru tré og minningin 
um tré, vofur, orð, nætur, daga, 
líf, dauða og öruggt skjól fyrir 
allt þetta á stað þar sem kvistir 
verða að greinum, / og margt 
býr í þokunni… (Osip Emily-
evich Mandelstam). Ef þú þorir 
ekki inn í skóginn, eða finnur 
hann ekki, gætir þú ef til vill 
fundið eitt tré, eða stað sem tré 
væri að finna og einfaldlega 
staldrað við eitt þögult augna-
blik til að sjá hvað gerist.

Árið 2002 setti Viggo á fót 
útgáfufyrirtækið Perceval 
Press þar sem hann leggur 
áherslu á hugðarefni sín, listir, 
ljósmyndun, ljóðagerð og bók-
menntir. Eins og mörgum 
Íslendingum er kunnugt kom 
þar út eigi alls fyrir löngu lista-
verkabók með verkum Georgs 
Guðna. Á meðal ljósmyndabóka 
á verkum hans sjálfs hafa komið 
út Recent Forgeries (Smart Art 
Press, 1998) SignLanguage 
(Smart Art Press, 2002), Coinc-
idence of Memory (Perceval 
Press, 2002), Hole In The Sun 
(Perceval Press, 2002) og núna 
síðast bókin SKOVBO sem gefin 
er út í tengslum við sýninguna 
sem nú er sett upp í Ljósmynda-
safni Reykjavíkur.

pbb@frettabladid.is

Landsbanki styrkir 
Ljósmyndasafnið

LJÓSMYNDIR María Karen Sigurðardóttir, safnstjóri Ljósmyndasafns Reykjavíkur 
og Elín Sigfúsdóttir, framkvæmdastjóri Fyrirtækjasviðs Landsbankans, við undir-
ritun samstarfssamnings. MYND: LANDSBANKI ÍSLANDS/LJÓSMYNDASAFN REYKJAVÍKUR 

Lyf skipta sköpum!

„Koma í veg fyrir 
veikindi og bjarga 
milljónum mannslífa!“
„Heimur án lyfja væri mikið ólíkur þeim veruleika sem við búum við í 
dag. Lyf á borð við sýklalyf og bóluefni koma t.d. í veg fyrir veikindi og 
bjarga milljónum mannslífa á ári hverju. Lyf eru vandmeðfarin vara og 
má skilgreina þau sem virkt efni sem komið hefur verið fyrir í sérhæfðu 
lyfjaformi t.d.töflu.

Frá því að virkt lyfjaefni er uppgötvað og þar til lyf kemst á markað fara 
fram þrotlausar rannsóknir, þróunarvinna og prófanir til að tryggja öryggi 
neytandans. Lyfjafræðingar gegna lykilhlutverki í þessu ferli því þeir búa 
yfir víðtækri þekkingu á sviði lyfjavísinda.“

Margrét Bessadóttir, lyfjafræðingur og doktorsnemi í lyfjafræði við Háskóla Íslands.
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folk@frettabladid.is

> GENGUR MEÐ BLEIU

Það á ekki af söngkonunni 
Amy Winehouse að 
ganga. Nú hefur þýska 
blaðið Bild birt 
myndir af henni 
þar sem sést 
glitta í bleiu undir 
kjól hennar. Ekki 
hafa fengist skýringar á 
þessum myndum, sem sjá má 
á vefnum bild.de.

Leikstjórinn, framleiðandinn og 
leikarinn Sydney Pollack lést á 
heimili sínu í Los Angeles á 
mánudag, 73 ára gamall. Hann 
hafði greinst með krabbamein 
fyrir tíu mánuðum.

Pollack vann Óskarinn árið 
1985 sem leikstjóri og framleið-
andi myndarinnar Out of Africa 
með Robert Redford og Meryl 
Streep í aðalhlutverkum. Á meðal 
fleiri mynda sem hann leikstýrði 
voru Tootsie, The Firm og The 
Interpreter. Hann lék einnig í 
þekktum myndum á borð við 
Husbands and Wives, Eyes Wide 
Shut, Michael Clayton og nú 
síðast Made of Honor.

„Sydney gerði heiminn aðeins 
betri, kvikmyndir aðeins betri og 
meira að segja kvöldverði aðeins 
betri,“ sagði George Clooney, 
sem lék með honum í Michael Clayton. Pollack var einnig aðstoðar-
framleiðandi nýjustu myndar Clooneys, Leatherheads. „Ég tek ofan 
fyrir toppnáunga. Hans verður sárt saknað.“

Sydney Pollack látinn

SIDNEY POLLACK Pollack lést á heimili 
sínu í Los Angeles umvafinn fjölskyldu 
sinni og vinum.

„Ég er kominn með djöfulsins 
voðalegan bronkítis,“ segir Hrafn 
Gunnlaugsson sem þurfti að 

afboða sig í afmælisferð FTT sem 
farin verður til Liverpool um næstu 

helgi. Ferðin, sem ber yfirskriftina 
„Í fótspor Bítlanna“, er 25 ára 

afmælisferð Félags tónskálda og 
textahöfunda. Hrafn hafði ætlaði með 
ásamt konu sinni og barni en nú verður 
ekkert úr því vegna veikinda Hrafns. 
„Ég þurfti að afboða mig í dag(gær),“ 
segir Hrafn. „Það hefði verið gaman að 
fara í þessa ferð.“

Hrafn hefur þó í nógu að snúast þessa 
dagana. Á dögunum kom út DVD-diskur 
með kvikmyndinni Óðali feðranna sem 
Hrafn sendi frá sér árið 1980. „Ég fann 
helvíti góða kópíu af henni í Svíþjóð sem 
ég henti á disk. Ég gerði þetta bara til að 

koma þessu á DVD áður en ég drepst,“ 
segir Hrafn en hann sér alfarið um 
útgáfuna sjálfur. DVD-diskurinn er 
hlaðinn aukaefni en Hrafn segist leggja 
mikið upp úr því að bjóða uppá eitthvað 
meira en myndina eina á DVD diskunum 
sínum. Hann segir myndina standast 
tímans tönn og hún hafi haft mikið 
forspárgildi á sínum tíma. „Ég setti 
Kaupfélag á hausinn í myndinni og það 
þótti mönnum óhugsandi á þeim tíma. Ef 
ég ætti að gera mynd í svipuðum anda í 
dag myndi ég láta einn af bönkunum fara 
á hausinn. Á þessum tíma héldu kaupfé-
lögin heilu fjölskyldunum í heljargreip-
um. Nú eru það bankarnir,“ segir Hrafn. 

Næsta verkefni Hrafns í útgáfu er að 
koma Opinberun Hannesar á DVD. „Það 
er ein af þremur bestu myndum 
mínum.“  -shs

Bronkítis hamlar Bítlaför Hrafns

HRAFN GUNNLAUGSSON Hefur í nógu að snú-
ast þrátt fyrir að komast ekki til Liverpool.

Anna Lóa Guðmundsdóttir 
tók tvöfaldan einingafjölda 
þegar hún kláraði mennta-
skóla, meðfram því að vera 
í 130 prósent vinnu.

„Í rauninni var þetta auðveldara 
en ég hélt að þetta yrði,“ segir 
Anna Lóa Guðmundsdóttir, nýstúd-
ent frá Fjölbrautaskóla Norður-
lands vestra, sem tók hvorki meira 
né minna en 36 einingar í fjarnámi 
á sinni síðustu önn. Það er á við 
einingafjölda tveggja anna hjá 
flestum nemendum. „Ég held að 
þetta hafi verið auðveldara en ég 
bjóst við af því að ég var svo skipu-
lögð. Ég kom alltaf heim eftir 
vinnu og lærði í þrjá tíma, alla 
virka daga. Þetta var bara rútína 
og þá hafði ég tíma til að gera eitt-
hvað annað um helgar,“ segir Anna 
Lóa, sem starfar í heimahjúkrun, 
en í vetur vann hún einnig tvö 
kvöld í viku í úthringiveri Símans 
og var því í 130 prósent vinnu 
meðan á náminu stóð. 

„Fyrir jól flutti ég suður frá 
Sauðárkróki og keypti íbúð með 
sambýliskonu minni, Rakel Kemp. 
Þá þurfti maður náttúrulega að 
standa undir afborgunum svo ég 
var eingöngu að vinna. Eftir jól 
langaði mig hinsvegar svo að klára 
skólann og útskrifast með vinkon-
um mínum að ég ákvað að fara í 
fjarnám til að geta líka unnið,“ 
segir Anna Lóa og bætir því við að 
Rakel hafi verið mjög skilningsrík 
meðan á náminu stóð. „Ég hefði 
aldrei getað þetta án hennar stuðn-
ings. Hún var sjálf í mikilli vinnu, 
en sá samt um heimilið og eldaði 
ofan í mig þessa fjóra mánuði.“

Aðspurð hvort ekki hafi reynst 
erfitt að taka svo mörg lokapróf 
segir Anna Lóa það hafa gengið 

vel. „Þetta var tveggja vikna törn 
fyrir norðan og ég kúplaði mig 
alveg frá vinnunni á meðan. Ég 
fór í tólf lokapróf og stundum tvö 
á dag. Ég var mest stressuð fyrir 
stærðfræðinni og lenti einmitt í 
tveimur ólíkum stærðfræðipróf-
um á sama degi. Ég var alveg 
undir það búin að þurfa að taka 
einhver endurtökupróf því þetta 
var svo mikið, en sem betur fer 
slapp ég við það,“ segir Anna Lóa 
sem stefnir á inntökuprófið í lækn-
isfræði í sumar. „Þegar ég var 
yngri var ég mikið í hestamennsku 
og ætlaði mér alltaf að verða dýra-
læknir. Eftir að ég byrjað að vinna 
við umönnun fólks breyttist það 
og í dag langar mig að verða lækn-
ir, hvort sem ég kemst inn í 
læknisfræðina hérna heima eða 
erlendis,“ segir Anna Lóa að 
lokum.  alma@frettabladid.is

Ofurkona frá 
Sauðárkróki

TÓK 36 EININGAR Í FJARNÁMI Á EINNI 
ÖNN Anna Lóa var í 130 prósent vinnu á 
meðan hún var í meira en fullu námi.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Samkvæmt óháðri rannsókn sem gerð var í Bandaríkjunum hefur komið í ljós 
að í tveimur gerðum af Broil King gasgrillum, Sovereign og Signet, getur það 
hugsanlega gerst að grillin ofhitni í notkun ef einstakan íhlut vantar í grillin.  

Broil King gasgrill eru framleidd til að halda góðum hita þar sem kalt er í veðri en ef 
lofthiti er mjög hár og grillin eru í gangi, á fullu gasi getur hugsanlega komið upp 
vandamál með ofhitnun. Það skal tekið skýrt fram að ekki eru nein dæmi um að slíkt 
atvik hafi komið upp, hvorki hérlendis né erlendis. Til að gæta fyllsta öryggis er öllum 
kaupendum að Broil King Sovereign og Signet grillum á þessu ári bent á að hafa 
sambandi við þjónustver N1 í síma 440 1100 eða senda tölvupóst á n1@n1.is sem 
allra fyrst svo hægt að bæta við þessum íhlut sem upp á vantar. 

Þeim kaupendum sem N1 hefur upplýsingar um verður sendur heim í næstu viku 
þessi íhlutur með skýringum á uppsetningu.

Við biðjum viðskiptavini okkar velvirðingar á þeim óþægindum sem af hljótast.

N1. hf. 

Framleiðendur Broil King gasgrilla hafa sent frá sér 
viðvörun vegna Broil King Signet og Sovereign

Sjálfstæðu leikhúsanna 

fimmtudaginn 29. maí 2008 

kl. 12-14 í Iðnó 

Er starfsumhverfi 

stjálfstæðra leikhópa 

í takt við tímann? 
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: Karítas Gunnarsdóttir skrifstofustjóri

menningarmála hjá Menntamála-

ráðuneytinu – Opnar málþingið og 

fer yfir hlutverk og skyldur hins 

opinbera gagnvart sjálfstætt 

starfandi sviðslistahópum.

Orri Hauksson  formaður Leiklistarráðs

– Kostir og gallar úthlutunarreglna 

Leiklistarráðs.

Ragnar Karlsson frá Hagstofu Íslands

– Þróun í aðsóknartölum 

síðustu tíu ára. 

Páll Baldvin Baldvinsson  leikhúsfræðingur 

og blaðamaður – Mikilvægi atvinnuleikhópa 

í sögulegu samhengi. 

Aino Freyja Järvelä formaður SL

– SL, bandalag atvinnuleikhópa, 

horft til framtíðar.  

Umsjón og samantekt:

Magnús Árni Magnússon. 

Málþingið stendur frá kl. 12:00 – 14:00

Léttur hádegisverður í boði SL.

Þátttakendur eru vinsamlegast 

beðnir um að skrá sig á netfangið 

leikhopar@leikhopar.is 

eða í síma: 551 1400 

fyrir 28. maí 2008.



MIÐVIKUDAGUR  28. maí 2008 27

Bítillinn fyrrverandi 
Sir Paul McCartney 
hefur verið útnefnd-
ur heiðursdoktor við 

bandaríska háskólann 
Yale. Skólastjór-

inn Richard 
Levin sagði að 
McCartney 
hefði hrist 
upp í heilli 

kynslóð með ferskri tónlist sinni. 
„Þú víkkaðir sjóndeildarhringinn 
með því að búa til sígild lög undir 
áhrifum frá hefðbundnum tón-
listarstefnum,“ sagði hann. Þegar 
McCartney gekk á sviðið til að taka 
við útnefningunni spilaði hljóm-
sveit skólans lag hans Hey Jude. 

Robert Downey Jr. 
er talinn líklegur til 
að leika glaumgos-
ann Hugh Hefner, 
eiganda tímaritsins 
Playboy, í nýrri mynd 
um ævi hans. Hefner 
var svo ánægður 
með frammi-
stöðu Downeys 
í hasarmynd-
inni Iron Man 
að hann er nú 
æstur í að fá hann 
í hlutverkið. Downey er einnig 
sagður hafa áhuga á hlutverkinu 
svo lengi sem handritið verði í 
góðu lagi. Tökur á myndinni, sem 
nefnist Playboy, eiga að hefjast 
næsta sumar. 

Söngkonan Beyoncé 
Knowles mun hugsan-
lega flytja titillag nýj-
ustu Bond-myndarinn-
ar, Quantum of Solace, 
í stað Amy Winehouse. 

Höfundur lagsins, 
Mark Ronson, hætti 
á dögunum sam-
starfi sínu með 
Winehouse vegna 
erfiðleika í einkalífi 
hennar. Um síðustu 

helgi sagðist 
Winehouse þó 

hafa lokið upptökum á laginu en 
var engu að síður óviss um hvort 
það yrði notað í myndinni. 

Rapparinn og tískumógúllinn 
Sean „Diddy“ Combs er þessa 
dagana að skrifa sitt fyrsta 
kvikmyndahandrit. Combs hefur 
komið fram í myndum 
á borð við Monster´s 
Ball og Made en vill nú 
prófa nýja hluti. Hann 
hefur þegar sett saman 
óskalista með 
stjörnum sem 
hann vill að leiki 
í myndinni. 
Skartar hann 
Angelinu Jolie, 
Siennu Miller 
og Eddie 
Murphy.

Forréttur

Aðalréttur

Eftirréttur

Geitaostur með trufflusveppaolíu og pestól

Kálfafille með rótargrænmeti og kryddjurtagljáa

Eftirréttafantasía

Veislustjóri er Jóhannes Kristjánsson

og fram koma Egill Ólafsson, Diddú og

Ragnheiður Gröndal.

Verð á kvöldverði kr. 7.400

Verð á dansleik kr. 2.000
Miðapantanir hjá

Broadway í síma 533 1100

Tilboðspakkar á kvöldverði og víni

Kvöldverður, eitt glas af hvítvíni og tvö glös af rauðvíni

Kvöldverður, eitt glas af hvítvíni, tvö glös af rauðvíni

ásamt kaffi og koníaki eða líkjör. (3cl)

Verð kr. 9.650 fyrir einstakling

Verð kr. 10.400 fyrir einstakling

Tilboð gildir fyrir 10 manna hóp eða fleiri og að pantað sé fyrirfram.

Tilboð gildir fyrir 10 manna hóp eða fleiri og að pantað sé fyrirfram.

Glæsilegur matseðill

S liná leikur fyrir dansi

Sjómannahóf á BroadwayLaugardaginn 31. maí 2008

FRÉTTIR AF FÓLKI
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Tónleikarnir með Bob Dylan á 
mánudagskvöldið voru eftir því 
sem ég best veit fyrstu stórtónleik-
arnir í nýrri viðbyggingu Laugar-
dalshallarinnar. Salnum, sem er 
eitt stórt ílangt rými, var skipt í 
tvö svæði, nær og fjær sviðinu. 
Þegar ég mætti á svæðið um átta-
leytið var hann þegar orðinn nokk-
uð þétt skipaður. Gróflega má 
áætla að þarna hafi verið á milli sjö 
og átta þúsund manns.

Dylan hóf leik ásamt fimm 
manna hljómsveit sinni nokkrar 
mínútur yfir átta og byrjaði á lag-
inu Stuck Inside of Mobile with the 
Memphis Blues Again af Blonde on 
Blonde við mikinn fögnuð og fór 
svo yfir í nokkuð nýstárlega útgáfu 
af Don’t Think Twice, It’s All Right. 
Það sló mig í þeirri útgáfu hvað 
söngtilþrifin hjá Dylan minna 
stundum á Megas. Báðir eiga það 
til að skæla röddina og nánast 
skyrpa orðunum út úr sér. Næst 
fór hann svo yfir í The Levee’s 
Gonna Break af nýjustu plötunni 
Modern Times.

Hljóðfæraleikararnir fimm sem 
spiluðu með Dylan eru allir topp-
menn og spilamennskan í Höllinni 
var í hæsta gæðaflokki. Maður 
áttar sig á því á svona tónleikum 
hve mörg Dylan-lög eru í raun ein-
faldir blúsar og bandið skilaði þeim 
sérstaklega vel. Inni á milli komu 
svo rólegri og poppaðri lögin. 
Dylan sjálfur spilaði á hljómborð 
og munnhörpu allt kvöldið, en aðrir 
meðlimir spiluðu á trommur, bassa 
og gítara auk þess sem gripið var í 
banjó, mandólín, fiðlu og fleiri 
hljóðfæri í einstaka lögum.

Dylan er búinn að vera á hljóm-
leikaferðalagi, Túrnum endalausa 
sem svo kallast, með litlum hléum 
síðan 1988. Hann spilar látlaust, en 
gerir þetta allt eftir eigin höfði. 
Lagalistarnir hjá honum breytast 
mikið á milli tónleika og hann er 
þekktur fyrir að taka gömlu smell-
ina í gjörbreyttum útgáfum. Hann 
þykir líka fáskiptinn, segir ekki 
orð á milli laga og virðist stundum 
hundfúll.

Miðað við verstu hryllingslýs-
ingar var karlinn bara hress í Höll-
inni á mánudagskvöldið. Hann 
brosti meira að segja stundum og 
það var létt yfir honum þó að ekki 
segði hann orð fyrir utan það að 
kynna hljómsveitina. Lagavalið 
var sambland af nýju og gömlu. Sjö 

lög af Modern Times og svo slatti 
af smellum frá sjöunda áratugum. 
Eftir fimmtán lög hvarf sveitin af 
sviðinu, en kom aftur eftir upp-
klapp og tók Thunder on the 
Mountain og frábæra útgáfu af 
Blowin’ in the Wind.

Á heildina litið voru þetta fínir 
tónleikar og það var gaman að upp-
lifa karlinn í návígi. Þetta var samt 
ekkert fullkomið. Maður hefði vilj-
að hafa lagalistann aðeins öðru 
vísi, hljóminn betri (hann var svo-
lítið vondur í kraftmeiri lögunum) 
og skjái með nærmyndum af band-
inu beggja megin sviðsins til að 
maður sæi betur, en samt er ég vel 
sáttur. Hápunktarnir fyrir mig 
voru Workingman’s Blues #2, It’s 
Alright, Ma (I’m Only Bleeding), 
Ballad of a Thin Man og Blowin’ in 
the Wind. Trausti Júlíusson

ÖSKUR BERA ENGAN ÖSKUR BERA ENGAN
ÁRANGUR!ÁRANGUR!

ÖSKUR BERA ENGAN 
ÁRANGUR!

NÝTT Í BÍÓ!

SÍMI 462 3500

SÍMI 564 0000
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INDIANA JONES 4  kl. 5.40 - 8 - 10.20
HAROLD & KUMAR ESCAPE FROM GB kl. 6 - 8
WHAT HAPPENS IN VEGAS    kl. 10

12
12

INDIANA JONES 4 DOLBY DIGITAL kl. 5.20 - 8 - 10.40
INDIANA JONES 4 LÚXUS DOLBY D kl. 5.20 - 8 - 10.40
PROM NIGHT    kl. 6 - 8 - 10
WHAT HAPPENS IN VEGAS    kl. 5.45 - 8 - 10.15
MADE OF HONOUR    kl. 8 - 10.15
SUPERHERO MOVIE  kl. 4 - 6
BUBBI BYGGIR Í VILLTA VESTRINU kl. 4
HORTON   kl. 4 ÍSLENSKT TAL
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FÆRÐ 5% ENDURGREITT EF ÞÚ BORGAR 
BÍÓMIÐANN MEÐ KREDITKORTI
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INDIANA JONES 4 kl. 6 - 8.30 - 11
PROM NIGHT kl. 6 - 8 - 10
WHAT HAPPENS IN VEGAS kl. 5.45 - 8 - 10.15
STREET KINGS kl. 10.30
BRÚÐGUMINN kl. 6 ÍSLENSKUR TEXTI

BEYOND THE VOID kl. 8 

5%
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7
12

12
7

KICKIN ÍT OLD SKOOL kl.5.40 - 8 -10.20
HAROLD & KUMAR ESCAPE FROM GB kl.5.45 - 8 - 10.15
MADE OF HONOUR kl.5.50 - 8 - 10.10
21 kl. 8 - 10.30
BRÚÐGUMINN kl. 6 ENSKUR TEXTI

SÍMI 530 1919

FÓR BEINT Á TOPPINN Í FÓR BEINT Á TOPPINN Í
BANDARÍKJUNUM!BANDARÍKJUNUM!

FÓR BEINT Á TOPPINN Í 
BANDARÍKJUNUM!

TILBOÐSVERÐ
GILDIR Á ALLAR SÝNINGAR

MERKTAR MEÐ RAUÐU

ÁLFABAKKA

KRINGLUNNI

AKUREYRI

KEFLAVÍK

SELFOSS

3-D DIGITAL

DIGITAL

DIGITAL

Abagil BRESLIN  Jodie FOSTER  Gerard BUTLER

FRÁBÆR 
RÓMANTÍSK 

ÖRLAGASAGA

TILNEFND TIL 
GOLDEN GLOBE 

VERÐLAUNA

ÁLFABAKKI

Florentino Ariza (Bardem) eyðir lunganum úr lífi sínu í að bíða eftir hinni 
fögru Ferminu Daza (Mezzogiorno). Florentino fer frá konu til konu í 
örvæntingafullri tilraun til að lækna sitt brotna hjarta á meðan Fermina 
situr hamingjusöm í hjónasæng. Hversu lengi myndir þú bíða eftir ástinni?

einnig til á kilju

Rowald Harewood

Mike Newell

fyrir „The Pianist“

í leikstjórn

„Four weddings and a funeral“
„Donnie Brasco“
„Harry Potter“

eftir

„ÁSTIN Á TÍMUM KÓLERUNNAR“

INDIANA JONES 4 kl. 5:30D - 8D - 10:40D 12

INDIANA JONES 4 kl. 5:30 - 8 - 10:40 VIP
LOVE IN THE TIME OF... kl. 5:30 - 8 - 10:40 7

NEVER BACK DOWN kl. 8 - 10:30 14

NIM´S ISLAND kl. 5:30 L

IRON MAN kl. 5:30 - 8 - 10:30 12

DRILLBIT TAYLOR kl. 5:30 10

IN THE VALLEY OF ELAH kl. 8 16

THE HUNTING PARTY kl. 10:40 12

INDIANA JONES 4 kl. 6:30D - 9D - 10D 12

NEVER BACK DOWN kl. 11:30 14

NIM´S ISLAND kl. 6 - 8 L

U2 3D kl. 11:40/3D L

IRON MAN kl. 6:30 - 9 12

INDIANA JONES 4 kl. 8 - 10:30 12

MADE OF HONOR kl. 8 L

THE HUNTING PARTY kl. 10:10 12

IRON MAN kl.  5:40 12 

NEVER BACK DOWN kl.  8 12

NIM´S ISLAND kl.  6 - 8 12

INDIANA JONES 4 kl. 8 - 10:30 12

DEFINETLY MAYBE kl. 8 L

SHINE A LIGHT kl. 10:30 L

Viðskiptavinir, sem greiða
með korti frá SPRON, fá

2 FYRIR 1
á myndina í dag, mið. 28.maí

- bara lúxus
Sími: 553 2075

INDIANA JONES 4 - POWER kl. 4.30, 7 og 10 12

HAROLD & KUMAR 2 kl. 4, 6, 8 og 10.10 12

FORGETTING SARAH MARSHALL kl. 8 og 10.10 12

SPIDERWICK CHRONICLES kl. 4 og 6 7

1/2
SV MBL

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

- Þ.Þ., DV

- J.I.S., film.is

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

1/2
SV MBL

Viðskiptavinir, sem greiða
með korti frá SPRON, fá

2 FYRIR 1
á myndina í dag, mið. 28.maí

Tónleikar í hæsta gæðaflokki

  1. Stuck Inside of Mobile with the 
Memphis Blues Again – 1966

  2. Don’t Think Twice, It’s All Right – 1963
  3. The Levee’s Gonna Break – 2006
  4. Tryin’ to Get to Heaven – 1997
  5. Rollin’ and Tumblin’ – 2006
  6. Nettie Moore – 2006
  7. I’ll Be Your Baby Tonight – 1967
  8. Honest with Me – 2001
  9. Workingman’s Blues #2 – 2006
10. Highway 61 Revisited – 1965
11. Spirit on the Water – 2006
12. It’s Alright, Ma (I’m Only Bleeding) 

– 1965
13. When the Deal Goes Down – 2006
14. Summer Days – 2001
15. Ballad of a Thin Man – 1965
16. Thunder on the Mountain – 2006
17. Blowin’ in the Wind – 1963

LAGALISTI DYLANS

Bob Dylan fór svo sannarlega huldu 
höfði fyrir og eftir tónleika sína í 
nýju Laugardalshöllinni í fyrra-
kvöld. Allir gangar voru rýmdir í 
Höllinni áður en hann gekk þar í 
gegn og var hann allan tímann með 
hóp í kringum sig baksviðs sem 
passaði upp á að enginn utanað-
komandi kæmist nálægt honum. 

Samkvæmt upplýsingum Frétta-
blaðsins dvaldi Dylan í svítu sinni á 
Hótel Borg frá því hann kom þang-
að á sunnudagskvöld og fram að 
tónleikum. Fór hann ekkert út að 
borða, sem er afar óvenjulegt þegar 
erlendir listamenn hér á landi eiga 
í hlut. Skömmu fyrir tónleikana 
ákvað Dylan þó að viðra sig aðeins 
og fékk sér göngutúr um Miklatún-
ið. 

Skipuleggjandinn Ísleifur B. Þór-

hallsson segist ekki hafa hitt Dylan 
frekar en aðrir. „Það hitti hann í 
raun og veru enginn. Hann fór 
algjörlega huldu höfði,“ segir hann. 
„Hann er náttúrlega sannkallaður 
snillingur og þeir eru yfirleitt ekki 
venjulegir menn. Hann er það sann-
arlega ekki og hann vill vera út af 
fyrir sig og alveg gjörsamlega í 
sínum eigin heimi.“

Ísleifur segir að aðstoðarmenn 
Dylans hafi verið mjög sáttir við 
tónleikana. „Þeir voru voðalega 
ánægðir með þetta og ég held að 
þeir hafi farið sáttir af landi 
brott.“ 

Bob Dylan hélt af landi brott 
strax eftir tónleikana á mánudags-
kvöld. Förinni var heitið til Dan-
merkur þar sem næstu tónleikar 
hans verða í kvöld. - fb

Dylan dvaldi á Hótel Borg

BOB DYLAN Bob Dylan hélt vel heppn-
aða tónleika í nýju Laugardalshöllinni á 
mánudagskvöld. 

TÓNLEIKAR
Bob Dylan
Laugardalshöll 26. maí

★★★★
Bob Dylan spilaði til jafns efni af nýj-
ustu plötunni sinni Modern Times og 
gamla slagara á ágætlega heppnuð-
um tónleikum í Laugardalshöllinni á 
mánudagskvöldið. Ekki fullkomið, en 
gott samt.
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Heimildarmyndin Ama Dablam – 
Beyond the Void, eftir Ingvar Á. 
Þórisson, var frumsýnd í 
Háskólabíói á dögunum. Myndin 
fjallar um ferð Ingvars og Viðars 
Helgasonar á tindinn Ama 
Dablam í Himalajafjöllum í fyrra, 
en sá mælist 6.856 metrar yfir 
sjávarmáli.. 

Með í leiðangrinum var 
fjallamaðurinn Simon Yates. 
Hann er mörgum kunnur úr 
myndinni Touching the Void, sem 
segir frá hrakförum og ótrúlegri 
hörku hans og félagans Joe 
Simpson á fjallinu Siula Grande 
fyrir nokkrum árum. Yates er 
staddur hér á landi í tilefni af 
frumsýningunni og mun í kvöld 
halda myndasýningu og fyrirlest-
ur í sal Ferðafélagsins í Mörkinni 
6. Fyrirlesturinn nefnist „The 
Uttermost Part of The Earth“ og 
fjallar um Eldlandið, syðsta hluta 
Suður-Ameríku. 

Fyrirlestur 
um svaðilför

AF TINDI AMA DABLAM Ingvar Þórisson 
hefur gert heimildarmynd um för sína á 
tind Ama Dablam í Himalajafjöllum.

MYND/INGVAR ÞÓRISSON

Popphljómsveitin The Ting Tings 
situr nú í toppsæti breska 
vinsældarlistans með lag sitt 
That‘s not my name. Bandið var 
stofnað 2006 af söngkonunni 
Katie White sem spilar einnig á 
bassa og gítar og Jules De 
Martino sem spilar á trommur og 
syngur.

Leiðir tvímenninganna lágu 
saman eftir misheppnaðan feril í 
öðrum hljómsveitum, en Katie 
var meðlimur í stúlknabandi og 
Jules var í rokkbandi. Önnur 
framatilraun þeirra í tríóinu Dear 
Eskiimo gekk ekki heldur sem 
skyldi og endaði með því að 
plötufyrirtækið þeirra, Mercury 
Records, sleit útgáfusamningn-
um. 

Það var ekki fyrr en tvíeykið 
stofnaði The Ting Tings að 
hlutirnir fóru að rúlla og fyrsta 
breiðskífa hljómsveitarinnar, We 
started nothing, kom út á 
dögunum.  - ag

Ting Tings á 
toppnum

Fimmta plata Sigur Rósar nefnist 
„Með suð í eyrum við spilum enda-
laust“ og kemur hún út 23. júní. 
Platan hefur að geyma ellefu lög. 
Eitt þeirra, All Alright, er sungið á 
ensku og er þetta í fyrsta sinn sem 
sveitin syngur á ensku á plötum 
sínum. Hin lögin eru öll sungin á 
íslensku fyrir utan eitt lag sem er 
sungið á tilbúnu tungumáli, von-
lensku.

Fyrsta lagi plötunnar, Gobbledi-
gook, var frá og með gærkvöld-
inu hægt að hala niður ókeypis á 
heimasíðunni sigurros.com. 
Bandaríski listamaðurinn Ryan 
McGinley, sem kynntist meðlim-
um Sigur Rósar fyrir sex árum, 
tók ljósmyndina sem prýðir 

umslag plötunnar. Myndin var 
tekin fyrir nýjustu sýningu hans, 

I Know Where the Summer Goes. 
Upptökur á plötunni fóru fram í 

New York, London, Reykjavík og á 
Kúbu og er þetta í fyrsta sinn sem 
Sigur Rós tekur upp plötu erlend-
is. Hinn kunni upptökustjóri Flood 
aðstoðaði sveitina við upptökurn-
ar en platan var öll tekin upp og 
hljóðblönduð á þessu ári.

Tónleikaferð Sigur Rósar um 
heiminn, til að fylgja plötunni 
eftir, hefst í Mexíkó fimmta júní. 
Í sumar spilar sveitin á fjölmörg-
um tónlistarhátíðum með aðstoð 
Amiinu og blásturssveitar Samú-
els J. Samúelssonar. Í haust ætla 
meðlimir Sigur Rósar síðan að 
halda tónleikaferð sinni áfram 
einir á báti. 

Sigur Rós með suð í eyrum

NÝJA PLATAN Nýjasta plata Sigur Rósar 
nefnist „Með suð í eyrum við spilum 
endalaust“.

Laurie Ann Gibson danskennari og 
danshöfundur er væntanleg til 
landsins í vikulok. Hún mun kenna 
dansáhugafólki á námskeiði á dans-
festivali á vegum DanceCenter 
Reykjavík um helgina. DanceCent-
er Reykjavík stóð nýlega fyrir 
dansfestivali með kennurum úr 
sjónvarpsþáttunum vinsælu So You 
Think You Can Dance. 

Laurie Ann hefur meðal annars 
samið dansa fyrir listamenn á borð 

við Puff Daddy, Madonnu, Missy 
Elliott og Aliciu Keys. Hún er einn-
ig danshöfundur kvikmyndarinnar 
Honey. „Ég vil geta boðið íslensk-
um dönsurum upp á það besta sem í 
boði er hverju sinni og það er óhætt 
að segja að Laurie Ann standi undir 
þeim kröfum,“ segir Nanna Ósk 
Jónsdóttir, framkvæmdastjóri 
Dance Center. Nánari upplýsingar 
um Dansfestivalið er hægt að nálg-
ast á dancecenter.is. 

Danshöfundur til Íslands

LAURIE ANN GIBSON Gibson hefur unnið 
með listamönnum á borð við Madonnu 
en mun kenna áhugasömum Íslending-
um dans helgina 30. og 31. maí.

Lagið „Kalin slóð“ hefur glumið 
all kröftuglega á Rás 2 síðustu 
mánuðina. Það er fyrsta sýnis-
hornið af fyrstu plötu hljóm-
sveitarinnar Múgsefjun. Platan, 
„Skiptar skoðanir“, kemur út í 
dag.

„Ég hélt nú aldrei að Kalin slóð 
yrði einhver hittari, enda eru 
fullt af jafn góðum eða betri 
lögum á plötunni,“ segir Björn 
Heiðar Jónsson, gítarleikari og 
einn af fimm meðlimum 
Múgsefjunar. „Við höfum lagt 
rosalegan metnað í að semja eins 
góða tónlist og við getum. Ef 
eitthvað var vafasamt var því 
bara kastað. Það eru engin 
uppfyllingarlög á þessari plötu.“ 

Múgsefjun er frá höfuðborgarsvæðinu og var stofnuð árið 2004. 
„Fyrst var bandið nú bara afsökun fyrir að komast út af heimilinu, 
hálfgerður saumaklúbbur, en svona síðustu tvö árin höfum við tekið 
plötugerðina mjög alvarlega,“ segir Björn. „Enginn okkar hefur gert 
plötu áður og við höfum tekið mikinn tíma til að snurfusa og pússa 
plötuna til, alveg heilt ár. Það var svo sem enginn þrýstingur á 
okkur að koma henni út svo við misstum okkur í eigið fullkomnunar-
brjálæði. Á endanum kom bara að því að við sögðum hingað og ekki 
lengra.“

Strákarnir í Múgsefjun eru þjóðernissinnaðir. „Þetta er íslenskt 
popp eins og okkur finnst það eiga að vera. Kannski smá Spilverk, 
Þursar og Sprengjuhöll, en samt mikil tilraunamennska. Það er allt á 
íslensku og við erum að reyna að koma íslenskri tungu aftur inn hjá 
grasrótinni. Það hafa allir verið að stefna erlendis og þess vegna 
sungið á ensku, en ekki við. Við stefnum bara á okkar fagra Frón og 
ætlum að spila hér eins mikið og við getum í sumar.“  - glh

Engin uppfyllingarlög

ÞJÓÐERNISSINNAÐUR SAUMAKLÚBBUR
Fyrsta plata Múgsefjunar heitir Skiptar 
skoðanir.

Brautarholt 20   105 Reykjavík s. 561 5100
mottaka@badhusid.is www.badhusid.is

BAÐHÚSIÐ
býður öllum konum 
sem eiga Sumarkort
eða kort í klúbbinn 
ISF97 á sérstaka 
frumsýningu á 
Sex and the City
fi mmtudaginn 29. mai 
kl. 20.00

Miðar afhentir í móttöku 
Baðhússins.

Sumarkort gildir til 24. ágúst nk. 
Frjáls mæting í alla opna tíma og glænýjan 
tækjasal.  Einnig fylgir aðgangur að heitri laug, 
vatnsgufu og hvíldarhreiðri þar sem gott er að 
koma og slaka á frá amstri dagsins við notalegt 
gjálfur gosbrunnsins.

Því fyrr sem þú kemur því lengur gildir kortið.  
Komdu og fjárfestu í heilsunni og gerðu góð kaup í 
leiðinni.

Sumarkort tilboðsverð kr. 14.990Sumarkort einnig til sölu í 
Þrekhúsinu.  

Sumarkort gildir í báðar stöðvar.
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sport@frettabladid.is

Íslenska kvennalandsliðið mætir 
Serbum ytra í undankeppni EM í dag. 
Ísland er í öðru sæti riðilsins á eftir 
Frökkum. 

Sigurður Ragnar Eyjólfsson 
landsliðsþjálfari var brattur í sólinni 
í Kragujevac þar sem leikurinn fer 
fram.  Hann sagði æfingu morguns-
ins í gær hafa gengið vel og hitinn 
veldur honum litlum áhyggjum. 
„Maður fær alltaf sérstaka orku þegar 
maður spilar fyrir landsliðið. Ég hef 
því engar áhyggjur,“ sagði Sigurður 
en landsliðið tók einnig létta æfingu 

undir kvöldmat. Sigurður sagði einnig 
að það væri of heitt fyrir sólböð þrátt 
fyrir að leikmenn væru að stelast 
til að ná sér í lit. Sigurður sagði að 
allir leikmenn yrðu klárir í leikinn en 
Dóra Stefánsdóttir og Margrét Lára 
Viðarsdóttir hættu þó snemma 
á æfingunni í gær. „Þær voru 
að hlífa sér aðeins, Margrét 
hefur ekki náð að æfa á fullu 
og er í meðferð hjá lækni 
og sjúkraþjálfara. Við 
minnkum álagið á hana 
á æfingum og sama 
hefur verið gert hjá 
Val undanfarnar vikur. 
Þetta er ekki ákjósanleg 
staða en eftir leikinn verður 
skoðað betur hvað er best 

fyrir hana að gera,“ sagði þjálfarinn 
en Margrét hefur átt við þrálát meiðsli 
aftan í læri að stríða.

Ferðalagið til Serbíu tók heilan dag 
en Sigurði lýst vel á aðstæður. Fyrri 
leikur liðanna á Laugardalsvelli lauk 
með 5-0 sigri Íslands en Serbar eru 
með mikið breytt lið síðan þá. „Við 
þurfum að vinna þennan leik til að 
búa til skemmtilega stemningu 

fyrir heimaleikina í júní. Það 
væri frábært að fylla Laugar-
dalsvöllinn þá og besta 
auglýsingin fyrir okkur er 
að vinna. Við vitum að 
þjóðin horfir á leikinn gegn 

Serbíu í beinni útsendingu 
og við viljum sýna okkar bestu 
hliðar,“ sagði Sigurður. 

SIGURÐUR RAGNAR EYJÓLFSSON LANDSLIÐSÞJÁLFARI: MÆTA SERBUM Í UNDANKEPPNI EM Í DAG 

Hefur engar áhyggjur af hitanum í Serbíu

• Glæsileg verðlaun og teiggjafir.
• Mótið er punktakeppni með forgjöf* og
 keppt verður í einum flokki.
• Verðlaun verða veitt fyrir 5 efstu sætin.
• Nándarverðlaun á par 3 holum.
• Dregið verður úr skorkortum viðstaddra
 í mótslok.
• Mótsgjald 3.800 kr.
• Skráning á www.golf.is og í
 síma 486 4495.

Kiðjabergi laugardaginn 31. maí

Opna
Húsasmiðju

Golfmótið

*(hámarksforgjöf karlar 24, konur 28)

FÓTBOLTI Ísland og Wales mætast 
sem kunnugt er í vináttulandsleik 
á Laugardalsvelli í kvöld og hefst 
leikurinn kl. 19.35. Ólafur Jóhann-
esson landsliðsþjálfari leggur ríka 
áherslu á að íslensku leikmennirn-
ir gefi sig alla í verkefnið og vill 
ekkert nema sigur.

„Það er náttúrulega frábært 
fyrir okkur að fá þennan leik þar 
sem Wales er lið sem leikur ekkert 
ósvipaðan bolta og Skotland og 
Noregur, sem eru mótherjar okkar 
í undankeppni HM 2010,“ segir 
Ólafur.

„Vináttulandsleikir hafa ef til 
vill orð á sér fyrir að vera hægir og 
rólegir en við viljum auðvitað 
breyta því og höfum talað um það 
við strákana að nálgast verkefnið 
eins og um alvöruleik að ræða, sem 
hann og er. Maður fer náttúrulega 
ekki í neinn fótboltaleik án þess að 
stefna á sigur og vonandi tekst 
okkur að landa honum,“ sagði Ólaf-
ur og reiknar með því að leggja 
leikinn ekkert ósvipað upp og 
síðasta landsleik á móti Slóvakíu. 

„Ég reikna með því að það verði 
ekkert ósvipað upp á teningnum 
núna og á móti Slóvakíu þar sem 
við reiknum með því að verjast og 
liggja aftarlega til að byrja með. 
Ég er þó að gæla við að færa liðið 
hærra upp á völlinn á einhverjum 
tímapunkti, en það kemur allt í 
ljós,“ sagði Ólafur sem viðurkenn-
ir að línurnar séu farnar að skýr-
ast talsvert hvaða leikmenn komi 
til með að fá kallið þegar undan-
keppnin hefst næsta haust. 

„Valið er vissulega farið að 
skýrast að mörgu leyti en það eru 
margir póstar sem ég er enn að 
skoða og vil gefa mönnum tæki-
færi á að sanna sig og síðan mun 
ég taka endanlega ákvörðun út frá 

því,“ sagði Ólafur að lokum.
Stefán Þór Þórðarson, leikmað-

ur ÍA, var kallaður inn í landsliðs-
hópinn að nýju eftir þónokkra 
fjarveru en hann lék síðast með 
liðinu árið 1999.

„Það er bara rosalega gaman að 
vera kominn aftur inn í þetta og 
mér líst vel á þessu ungu leikmenn 
sem eru í liðinu í dag og það er 
virkilega gaman að fá að vera með 
þeim í þessu,“ sagði Stefán Þór 
sem ítrekaði að landsliðsþjálfar-
inn vildi ekkert nema sigur.

„Ólafur er búinn að segja það 
frá fyrstu mínútu í undirbúningn-
um fyrir leikinn að hann vill sigur 
og það er það eina sem kemst að í 
okkar hug,“ sagði Stefán Þór og 
Arnór Smárason, leikmaður Heer-
envenn og eini nýliðinn í hópum, 
tók í sama streng. 

„Það eru allir sammála um það 
að við ætlum að vinna leikinn og 
það er góð stemning í hópnum og 
það er allt til staðar til þess að við 
getum átt góðan dag,“ sagði Arnór. 
 omar@frettabladid.is    

Stefnum alltaf á sigur
Það er mikill hugur í Ólafi Jóhannessyni landsliðsþjáfara og leikmönnum 
íslenska landsliðsins fyrir vináttulandsleikinn gegn Wales á Laugardalsvelli í 
kvöld og dagskipunin er einföld. Farið er í leikinn til þess að vinna hann.

Á HÆKJUM Ólafur Jóhannesson, landsliðsþjálfari Íslands.
 FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

FÓTBOLTI Fyrsti leikur A-landsliðs karla undir stjórn 
nýs þjálfara á þjóðarleikvanginum í Laugardal hefur 
gengið vel undanfarna tvo áratugi en Ísland mætir 
Wales í kvöld í fyrsta leiknum undir stjórn Ólafs 
Jóhannessonar á Laugardalsvellinum. Fimm af síð-
ustu átta landsliðsþjálfurum hafa unnið sinn fyrsta 
leik í Dalnum og aðeins einn hefur tapað sínum fyrsta 
leik á Þjóðarleikvanginum. 

Íslenska landsliðið gerði markalaust jafntefli við 
Spánverja í frumraun síðasta landsliðsþjálfara, Eyj-
ólfs Sverrissonar, á vellinum en leikurinn var vin-
áttuleikur sem fór fram 15. ágúst 2006. 

Tveir þjálfarar þar á undan höfðu fagnað sigri. 
Liðið vann 2-1 sigur á Færeyjum í fyrsta leik undir 
stjórn Ásgeir Sigurvinssonar og Loga Ólafssonar í 
undankeppni EM 7. júní 2003 og vann 5-0 sigur á 
Möltu í fyrsta leiknum undir stjórn Atla Eðvaldsson-
ar í vináttuleik 27. júlí 2000.

Sá þjálfari sem tapaði sínum fyrsta leik er Guðjón 
Þórðarson en Ísland tapaði 0-1 fyrir Noregi í hans 
fyrsta leik með liðið sem fram fór á Laugardalsvell-
inum 20. júlí 1997.  Það gætu einhverjir bent að þar 
hafi fall verið fararheill því enginn landsliðsþjálfari 
hefur náð betri árangri með A-landsliðið en einmitt 
Guðjón Þórðarson. Liðið vann sem dæmi fimm af síð-
ustu sjö leikjum sínum á vellinum undir hans stjórn 
eftir að hafa tapað þeim tveimur fyrstu. 

Af byrjun annarra þjálfara á Laugardalsvellinum 
má nefna 2-0 sigur á Spáni í undankeppni EM í fyrsta 
leik undir stjórn Ásgeirs Elíassonar 25. september 
1991, 2-0 sigur á Albaníu í undankeppni EM í fyrsta 
leik undir stjórn Bo Johannsson 30. maí 1990 og 2-1 
sigur á Tyrkjum í undankeppni HM 20. september 
1989 en Guðni Kjartansson stjórnaði liðinu í þeim 
leik eftir að Sigfried Held hafði látið af störfum eftir 
tap gegn Austur-Þjóðverjum tveimur vikum fyrr. 
 - óój

Fyrsti leikur landsliðsins á Laugardalsvellinum undir stjórn Ólafs Jóhannessonar:

Síðustu þjálfarar hafa byrjað vel

UNGUR NEMUR GAMALL TEMUR Stefán Þór Þórðarson er í fyrsta sinn í landsliðinu í 
níu ár en Arnór Smárason er eini nýliðinn í hópnum. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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FÓTBOLTI Gamla brýnið Sinisa 
Valdimar Kekic spilar ekki meira 
með Víkingum en honum var tjáð 
á mánudag að krafta hans væri 
ekki óskað lengur hjá félaginu.

„Þetta kom mér á óvart. Ég get 
ekki neitað því,“ sagði hinn 38 ára 
gamli Kekic við Fréttablaðið í 
gær en samkvæmt heimildum 
Fréttablaðsins gekk samstarf 
hans og þjálfarans, Jespers 
Tollefsen, ekki vel.

„Ég get annars lítið tjáð mig 
um málið. Nú er ég bara í fríi til 
15. júní þegar markaðurinn opnar 
aftur og ég verð þá vonandi 
kominn í nýtt lið. Ég er í það 
minnsta ekki hættur í fótbolta.“

Víkingar hafa gefið Kekic leyfi 
til þess að finna sér félag í 
úrvalsdeild eða 2. deild en vilja 
ekki að hann leiki í sömu deild og 
félagið.

Kekic sagði allt koma til greina 
hjá sér og meðal annars að leika 
með Grindavík hefði félagið 
áhuga á að fá sig aftur. Ingvar 
Guðjónsson, framkvæmdastjóri 
knattspyrnudeildar Grindavíkur, 
sagði menn þar á bæ ekkert hafa 
spáð í málið en myndu eflaust 
skoða þetta mál eins og önnur. - hbg

Sinisa Valdimar Kekic:

Opinn fyrir öllu

SINISA KEKIC Gæti farið aftur í úrvals-
deild. FRÉTTABLAÐIÐ/X

KÖRFUBOLTI Valur Ingimundarson 
tók í gær við starfi þjálfara 
Njarðvíkur í Iceland Express 
deildinni og er þetta í þriðja sinn 
sem hann tekur við liðinu. Valur 
var spilandi þjálfari liðsins 1987-
88 og svo aftur 1994-95. 

Valur Ingimundarson tók sér 
ársfrí frá þjálfun eftir að hafa 
verið í þjálfun í meira en tvo 
áratugi en snýr nú aftur í slaginn.

Þegar Valur tók við Njarðvíkur-
liðinu síðast fyrir 15 árum þá var 
margt líkt með stöðu mála og nú. 

Árið 1993 voru Keflvíkingar 
Íslandsmeistarar eins og nú,  
Njarðvík hafði ekki unnið titilinn 
tvö síðustu tímabil, Teitur 
Örlygsson var líka hættur sem 
þjálfari liðsins og þá hafði 
Njarðvíkurliðið ekki unnið leik í 
úrslitakeppninni eins og nú. 

Eini munurinn var sá að 1993 
komst Njarðvík ekki í úrslita-
keppnina en í vor tapaði liðið 0-2 
fyrir Snæfelli í 8 liða úrslitum. 
Fyrir 15 árum þá fóru bara fjögur 
lið í úrslitakeppnina.  

Njarðvíkingar vonast örugglega 
til að Valur nái að hafa sömu áhrif 
og hann hafði á Njarðvíkurliðið 
fyrir fimmtán árum en liðið vann 
þá 51 af 57 deildarleikjum sínum 
næstu tvö tímabil og Íslands-
meistaratitilinn bæði árin.

 - óój

Valur tekur við Njarðvík:

Sama staða og 
fyrir 13 árum

MEÐ SKALLAGRÍM Valur þjálfaði síðast 
Skallagrímsmenn.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Fágaður
Fegraðu innkeyrsluna.

BMW 116i Advantage, sjálfskiptur kr. 3.830.000

B&L - Grjóthálsi 1 - 110 Reykjavík - Sími 575 1210 - bmw@bmw.is - www.bmw.is
Bíll á mynd BMW 116 sport. Fæst aðeins í sérpöntun.

BMW 116
5 dyra -1,6l. - 115 hestöfl - 7,5 ltr./100km
10,9 sek./0-100km - 179 CO2 g/km

Frá kr. 3.300.000

FÓTBOLTI Aga- og úrskurðarnefnd 
KSÍ ákvað í gær að dæma Stefán 
Þór Þórðarson, leikmann ÍA, í 
eins leiks bann vegna brottvísun-
ar sem hann hlaut í leik gegn 
Keflavík á dögunum. Þá 
ákvað nefndin að fara fram 
á greinargerð frá Guðjóni 
Þórðarsyni, þjálfara ÍA, 
vegna ummæla hans um 
dómarann Ólaf Ragn-

arsson í viðtali við Stöð 2 Sport 
eftir umræddan leik.

„Mál Guðjóns fór bara í hefð-
bundinn farveg þegar svona mál 
eru tekin fyrir, það er óskað eftir 
greinargerð frá viðkomandi 
aðila sem á í hlut. Guðjón fær 
svo tíma til þess að skila 
greinagerðinni inn og hún 

verður þá væntanlega 
tekin fyrir á næsta 
fundi aga- og úrskurð-
arnefndar eftir viku,“ 
sagði Þórir Hákonar-
son, framkvæmda-
stjóri KSÍ, í samtali 
við Fréttablaðið í 
gærkvöld.

Aga- og úrskurðarnefndin 
dæmdi þrjá leikmenn í Lands-
bankadeild karla í eins leiks bann 
vegna brottvísana í fjórðu umferð 
Landsbankadeildarinnar en þetta 
kom fram á heimasíðu KSÍ í gær-
kvöld. Það eru þeir Gunnlaugur 
Jónsson, leikmaður KR, Baldur 
Bett, leikmaður Vals, og Skaga-
maðurinn Stefán Þór Þórðarson. 
ÍA hafði áður áfrýjað rauða 
spjaldinu sem Stefán Þór fékk að 
líta gegn Keflavík og gert þar 
sérstaka athugasemd við seinna 
gula spjald Stefáns Þórs í leikn-
um en aga- og úrskurðarnefnin  
hefur augljóslega ákveðið að 
hafna henni.     - óþ

Aga- og úrskurðarnefnd KSÍ hittist í gær og tók fyrir leik ÍA og Keflavíkur:

Stefán Þór í eins leiks bann

MÁL GUÐJÓNS 
Guðjón Þórðarson 
þarf að skila inn 
greinargerð til aga- 
og úrskurðarnefndar-
innar á næstunni.
   FRÉTTABLAÐIÐI/VILHELM

KÖRFUBOLTI Jón Arnór Stefánsson 
og félagar hans í Lottomatica 
Roma tryggðu sér í gærkvöld í 
lokaúrslitin um ítalska titilinn 
eftir að hafa lagt Air Avellino að 
velli 77-70 í þriðja leik liðanna og 
unnið þar með einvígið 3-0. 

Jón Arnór skoraði 3 
stig fyrir Lottomati-
ca á þeim 15 
mínútum sem hann 
spilaði og átti eina 
stoðsendingu.

Lottomatica 
mætir Montepas-
chi Siena í 
úrslitarimmunni 
en fyrsti leikur 
liðanna fer fram í 
Siena 3. júní.  - óþ

Jón Arnór Stefánsson:

Í lokaúrslitin



 28. maí 2008  MIÐVIKUDAGUR32

EKKI MISSA AF

▼

▼

▼

▼

SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

SJÓNVARP NORÐURLANDS
12.15 Samantekt helstu frétta vikunn-
ar á N4 . Endursýnt á klukkutíma fresti til 
10.15 á sunnudag.

STÖÐ 2

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.05 Oprah  
08.45 Kalli kanína og félagar
08.50 Í fínu formi
09.05 Bold and the Beautiful
09.25 La Fea Más Bella
10.10 Homefront
10.55 Matur og lífsstíll
11.25 Sjálfstætt fólk
12.00 Hádegisfréttir
12.45 Neighbours
13.10 Sisters  (16:24)

14.00 Wife Swap  (10:10)

14.45 Grey´s Anatomy  (19:36)

15.30 Friends
15.55 Skrímslaspilið  (Yu Gi Oh)

16.18 BeyBlade
16.43 Tracey McBean
16.53 Könnuðurinn Dóra
17.18 Ruff´s Patch
17.28 Bold and the Beautiful
17.53 Neighbours
18.18 Markaðurinn og veður
18.30 Fréttir
18.54 Ísland í dag
19.30 The Simpsons  (11:22) Átjánda 
og nýjasta þáttaröð langlífustu færsælustu 
gamanþáttaraðar í sögu sjónvarpsins. 

19.55 Friends  (2:23)

20.20 Tim Gunn´s Guide to Style  (8:8) 
Tim Gunn leggur línurnar í stíl, hönnun og 
tísku í þessum nýja þætti sínum. 

21.10 Grey´s Anatomy  (14.16) Fjórða 
sería þessa vinsælasta dramaþáttar í heimi. 

21.55 Medium  (10.16) Allison Dubois 
er ósköp venjuleg eiginkona og móðir í út-
hverfi sem býr yfir óvenjulegum, yfirnáttúru-
legum hæfileikum sem gera henni kleift að 
sjá og eiga samskipti við hina framliðnu. 

22.40 Oprah
23.25 Grey´s Anatomy  (20.36)

00.10 Moonlight  (1.16)

00.55 Rome  (5.10)

01.55 Rome  (6.10)

02.50 12 Days of Terror
04.15 Grey´s Anatomy  (14.16)

05.00 The Simpsons  (11.22)

05.25 Fréttir og Ísland í dag
06.20 Tónlistarmyndbönd frá Popp TíVí

06.00 Everything Is Illuminated
08.00 The Sound of Music
10.50 Pokémon 5 
12.00 Night at the Museum
14.00 The Sound of Music
16.50 Pokémon 5  (Pokémon hetjur)

18.00 Night at the Museum 
20.00 Everything Is Illuminated  Verð-
launamynd um ungan gyðing sem fer til 
Úkraínu til að hafa uppi á konu sem bjarg-
aði lífi afa hans í seinni heimsstyrjöldinni.    

22.00 The Door  in the Floor
00.00 La Vie Nouvelle  (A New Life)

02.00 Dream Lover
04.00 The Door  in the Floor

14.45 Gillette World Sport  Fjölbreytt-
ur íþróttaþáttur þar sem farið yfir víðan völl. 
Farið er yfir það helsta sem er að gerast í 
íþróttunum út í heimi og skyggnst á bak-
við tjöldin.

15.15 PGA Tour 2008 - Hápunktar
16.10 Meistaradeild Evrópu  Man. Utd 
- Chelsea

18.50 Fréttaþáttur Meistaradeild-
ar Evrópu  Vandaður fréttaþáttur úr Meist-
aradeild Evrópu þar sem síðustu umferð-
ir eru skoðaðar og viðtöl tekin við leikmenn 
og þjálfara.

21.20 England - USA  Vináttulandsleikur

23.00 Bardaginn mikli  Muhammad Ali 
- Joe Frazier. Í boxsögunni eru margir um-
talaðir bardagar. Einn sá frægasti fór fram í 
Maníla á Filippseyjum árið 1975. Þá mætt-
ust Muhammad Ali og Joe Frazier en Ali, 
sem hafði sigur í 14. lotu, sagðist hafa verið 
nær dauða en lífi í þessum bardaga.

23.55 Timeless  Íþróttahetjur af öllum 
stærðum og gerðum. Í þættinum er fjallað 
um fólk sem æfir og keppir í ólíkum íþrótta-
greinum en allt er það íþróttahetjur á sinn 
hátt. Skák, skylmingar og borðtennis eru að-
eins nokkrar íþróttagreinar sem koma við 
sögu í þættinum. 

00.25 NBA - Playoff games  Boston - 
Detroit. Bein útsending.

16.45 Bestu leikirnir  Man. Utd - New-
castle í ensku úrvalsdeildinni.

18.30 Premier League World  Nýr þáttur 
þar sem enska úrvalsdeildin er skoðuð frá 
ýmsum óvæntum hliðum. 

19.00 Coca Cola mörkin  Farið yfir öll 
mörkin og helstu atvikin í leikjum síðustu 
umferðar í Coca Cola deildinni en þar eiga 
Íslendingar nokkra fulltrúa.

19.30 Football Icon  Enskur raunveru-
leikaþáttur þar sem ungir knattspyrnumenn 
keppa um eitt sæti í herbúðum Englands-
meistara Chelsea.

20.20 10 Bestu  Pétur Pétursson (e)

21.10 Masters Football  Gömlu brýnin 
leika listir sínar, stjörnur á borð við Matt Le 
Tissier, Glen Hoddle, Ian Wright, Paul Gas-
coigne, Lee Sharpe, Jan Mölby og Peter 
Beardsley. UK Masters cup er orðin gríðar-
lega vinsæl mótaröð en þar taka þátt 32 
lið skipuð leikmönnum sem gerðu garðinn 
frægan á árum áður í ensku úrvalsdeildinni.

23.30 English Premier League  Ný og 
hraðari útgáfa af þessum vinsæla þætti.

08.00 Rachael Ray  (e)

08.45 Vörutorg
09.45 Óstöðvandi tónlist
15.25 Vörutorg
16.25 Snocross  (e)

16.55 World Cup of Pool 2007  (e)

17.45 Rachael Ray  Spjallþáttur þar sem 
Racheal Ray fær til sín góða gesti og eldar 
gómsæta rétti.

18.30 Jay Leno  (e)

19.20 Kid Nation  (e)

20.10 Leiðin að titlinum  (2:2) Við 
kynnumst stúlkunum sem taka þátt í Ung-
frú Ísland 2008. Þátturinn er með nýju 
sniði og stúlkurnar þurfa að leysa verkefni 
og sýna hvað í þær er spunnið. Þær sem 
standa sig best hljóta verðlaun sem geta 
komið þeim að góðum notum á úrslita-
kvöldinu.

21.00 America’s Next Top Model Ex-
posed  (1.2) Fyrri þáttur af tveimur þar sem 
sýnd eru brot af því besta í America’s Next 
Top Model frá upphafi. Sýnd eru minnis-
stæð atvik og fyndnar uppákomur úr þátt-
unum og rætt við stelpur sem tekið hafa 
þátt undanfarin ár.

21.50 How to Look Good Naked  (2.8) 
Bandarísk þáttaröð þar sem tískulöggan Car-
son Kressley hjálpar konum með lítið sjálfs-
álit að hætta að hata líkama sinn og læra 
að elska lögulegar línurnar. 

22.20 Secret Diary of a Call Girl  (2.8) 
Bresk þáttaröð um unga konu sem lifir tvö-
földu lífi. Vinir og vandamenn halda að 
Hannah sé í virðulega starfi en kúnnarn-
ir þekkja hana sem Belle de Jeur. Þetta eru 
ögrandi þættir sem eru byggðir á dagbók 
starfandi vændiskonu og gefa óvenjulega 
innsýn í líf vændiskvenna. 

22.50 Jay Leno  Spjallþáttur á léttum 
nótum þar sem Jay Leno fær til sín góða 
gesti og slær á létta strengi.

23.40 Boston Legal  (e)

00.30 Jekyll  (e)

01.20 C.S.I.
02.00 Vörutorg

14.50 Landsleikur í fótbolta -  Bein út-
sending frá landsleik kvennaliða Íslands og 
Serbíu í undankeppni EM 2009.

17.00 Leiðarljós
17.45 Táknmálsfréttir
17.55 Alda og Bára
18.00 Disneystundin
18.01 Alvöru dreki
18.23 Sígildar teiknimyndir
18.30 Nýi skólinn keisarans 
18.54 Víkingalottó
19.00 Fréttir
19.30 Veður
19.35 Landsleikur í fótbolta  Bein út-
sending frá vináttulandsleik karlaliða Íslands 
og Wales á Laugardalsvelli.

21.35 Góðir gestir  Stuttmynd eftir Ísold 
Uggadóttur. Katrín er sem búsett í New 
York, kemur heim til Íslands til að vera við-
stödd afmæli afa síns. Í afmælisveislunni 
dregur heldur betur til tíðinda þar sem röð 
óvæntra atburða á sér stað. Aðalhlutverk: 
Aðalbjörg Þóra Árnadóttir, Hanna María 
Karlsdóttir, Theodór Júlíusson, Grétar Snær 
Hjartarson og Amy Lewis. (e)

22.00 Tíufréttir
22.25 Marie Cavallier  Danaprinsessa 
Danskur þáttur þar sem brugðið er upp 
svipmynd af Marie Cavallier sem varð Dana-
prinsessa á laugardag þegar hún giftist Jóa-
kim prinsi.

23.25 Saga rokksins  (1:7) Bresk heimild-
arþáttaröð um sögu rokktónlistar frá því um 
1960 og til nútímans. 

23.45 Dagskrárlok

Þættir um raunverulegri efni en ævintýrin sem bjóðast 
í kvikmyndum og sjónvarpsseríum eru ekki fyrirferðar-
miklir í dagskrárkynningum sjónvarpsstöðvanna. Þó eru 
þriðjudagskvöldin orðin massíf af slíku efni á Stöð 2 þegar 
saman raðast Kompás, 60 mínútur og loks heimildarmynd 
frá HBO í Ameríku. Síðastnefnda efnið er á dagskrá um 
23 og þótt það sé endurtekið í eftirmiðdag um 
helgar er slæmt að grafa svo áhugavert stöff í 
dagskránni. 

Ef leitað er undir fræðsluefni á vef Ríkissjón-
varpsins kemur í ljós að þar eru í boði þættir 
Palins hins breska sem kallast í mínum huga 
ferðaþættir þar sem þekktur maður hittir 
þekkt fólk í héraði og skautar skjótlega yfir 
helstu tíðindi síðustu fimmtíu ára á aðdáunar-
lega yfirborðskenndan hátt. Svo sýna þeir 
Rúvarar í dag þátt um franska stelpu sem var 

hneppt í hnapphelduna af fráskildum dönskum prinsi. Og 
ofan í kaupið verður á laugardag viðtal Boga Ágústssonar 
við Roddy Doyle hinn írska. Viðtöl Boga eru fín. Það er 
hvorki flaður né fleipur á ferð, heldur er hann almenni-
lega undirbúinn og spyr af viti og fær vitræn svör. Svo 

ætlar RÚV að fara að sýna enn eina röðina um rokkið 
og hefur nýlokið sýningum á bálkinum um 

Dylan. Mætti ég biðja um að sjá hina merkilegu 
þætti frá í fyrra sem fluttir voru á PBS vestra og 
hétu Stríðið?

Nú er svo komið að það er helsta röksemd 
nafna míns Magnússonar að RÚV sýni eitt 
íslenska heimildarþætti. Það er ágætt, en 
hinu má ekki gleyma að erlendir heimildar-
þættir, lausir í kjölinn eða þaulhugsaðir, eiga 
rétt á almennilegri kynningu, skárri tímum 
en undir miðnætti svo fólk geti séð þá. 

VIÐ TÆKIÐ PÁLL BALDVIN BALDVINSSON LEITAR EFTIR HEIMILDUM

Áður kölluðust þær fræðsluefni
> ELIJAH WOOD
Wood hefur leikið í fjölda kvik-
mynda en er þekktastur sem 
hobbitinn Frodo Baggins í kvik-
myndunum um Hringadróttins-
sögu. Leikstjórinn Peter Jackson 
gaf Wood tvo leikmuni úr þeim 
myndum, sverðið sem hann 
bar og annan af hinum frægu 
hringjum.

Wood leikur í Everything 
Is Illuminated sem sýnd er á 
Stöð 2 bíó í kvöld.   

18.15 Twenty Four 3 
  STÖÐ 2 EXTRA

20.10 Leiðin að titlinum 
  SKJÁREINN

21.35 Góðir gestir  
 SJÓNVARPIÐ

21.55 Medium   STÖÐ 2

00.25 NBA Boston-Detroit 
BEINT    STÖÐ 2 SPORT 
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SVT 1

10.00 Rapport 10.05 Retreat - den raka vägen 
11.00 Mitt i naturen 12.15 Death to Smoochy 
14.00 Rapport 14.10 Gomorron Sverige 15.00 
Flyttlasset går 15.30 Krokodill 16.00 Bolibompa 
16.10 Vad är det vi ser? 16.20 Lilla röda traktorn 
16.30 Sagoberättaren 17.00 Bobster 17.15 Planet 
Sketch 17.30 Rapport med A-ekonomi 18.00 
Uppdrag Granskning 19.00 Frida 21:00 19.30 
Morgonsoffan 20.00 Big Love 20.55 Rapport 
21.05 Kulturnyheterna 21.20 Sthlm 22.05 Var fan 
är mitt band? 22.35 Sängfösaren 0.15 Sändningar 
från SVT24

10.00 NRK nyheter 10.10 Den lunefulle nat-
uren 10.40 Schrödingers katt 11.35 4•4•2: 
Bakrommet 12.05 Presidenten 12.50 Pasjon08 
- Middelalderspill i Stavanger 13.00 Giro d’Italia 
direkte: 17. etappe 15.30 Oddasat - Nyheter på 
samisk 15.45 Historien om _ 15.55 Nyheter på 
tegnspråk 16.00 Nysgjerrige Nils 16.15 Dyrestien 
64 16.25 Todds verden 16.40 Distriktsnyheter 
17.00 Dagsrevyen 17.30 Forbrukerinspektørene 
17.55 Veterinær på safari 18.25 Redaksjon EN 
18.55 Distriktsnyheter 19.00 Dagsrevyen 21 
19.30 Vikinglotto 19.45 Sporløst forsvunnet 20.30 
Abrahams barn 21.00 Kveldsnytt 21.15 Lydverket 
21.45 Forloveren 22.55 Viten om 23.25 Kulturnytt 
23.35 Du skal høre mye jukeboks

10.00 DR Update - nyheder og vejr 10.10 Kontant 
10.35 Aftenshowet 11.05 Aftenshowet 2. del 
11.25 Tilbage til fjeldet 11.50 Forandring på vej 
12.20 Sporløs 12.50 Nyheder på tegnsprog 13.00 
DR Update - nyheder og vejr 13.10 Dawson’s Creek 
14.00 Pigerne Mod Drengene 14.30 Bernard 
14.35 Svampebob Firkant 15.00 AMIGO 15.30 
Der var engang_ 16.00 Aftenshowet 16.30 TV 
Avisen med Sport 17.00 Aftenshowet med Vejret 
17.30 Ud i det blå 18.00 Søren Ryge præsenterer 
18.30 Danskernes Krønike 19.00 TV Avisen 19.25 
Penge 19.50 SportNyt 20.00 En sag for Frost 
21.40 Onsdags Lotto 21.45 OBS 21.50 Seinfeld 
22.10 Kom igen 22.40 SPAM 2008

16.00 Hollyoaks 
16.30 Hollyoaks 
17.00 Seinfeld
17.30 Rock School 
18.15 Twenty Four 3
19.00 Hollyoaks 
19.30 Hollyoaks 
20.00 Seinfeld  Jerry Seinfeld er farsæll 
uppistandari sem nýtur mikillar kvenhylli en 
á í stökustu vandræðum með eðlileg sam-
skipti við annað fólk því hann er svo smá-
munasamur og sérvitur. 

20.30 Rock School 
21.15 Twenty Four 3  (1:24) Ein besta 
spennuþáttaröð síðari ára, 24, gerist á 
einum sólarhring. Þrjú ár eru liðin frá bar-
áttu leyniþjónustumannsins Jacks Bauers 
við hryðjuverkamenn sem ætluðu að 
sprengja Los Angeles í loft upp. Hafi Bauer 
gert sér vonir um náðugri daga getur hann 
gleymt öllu slíku. Fram undan er elting-
arleikur sem slær öllu við. Hryðjuverka-
menn grípa til sýklahernaðar en því er erf-
itt að verjast. Aðalhlutverkið leikur Kiefer 
Sutherland, sem hefur sópað til sín viður-
kenningum fyrir frammistöðu sína í mynda-
flokknum. (e)

22.00 Hell’s Kitchen  (10:11)

22.45 Shark  (12:22)

23.30 Tónlistarmyndbönd frá Skífan TV

20.00 Mér finnst...  Kolfinna Baldvinsdótt-
ir og Ásdís Olsen eru umsjónarkonur. Elísa-
bet Jökulsdóttir og Katrín Júlíusdóttir kíkja við 
ásamt leynigesti.

21.00 Af lífi og sál  Guðni Ágústson, for-
maður Framsóknarflokksins, spjallar við 
áhorfendur ÍNN eins og honum einum er 
lagið.

21.30 Í návist sálar Umsjón hefur Kol-
brún Baldursdóttir sálfræðingur. 

Dagskrá ÍNN er endurtekin um helgar 
og allan sólarhringinn.

06.05 Morgunvaktin
06.50 Bæn
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.30 Fréttayfirlit
09.05 Okkar á milli
09.45 Morgunleikfimi
10.13 Brot af eilífðinni
11.03 Samfélagið í nærmynd
12.00 Fréttayfirlit
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.50 Dánarfregnir og auglýsingar
13.00 Vítt og breitt
14.03 Tónar að nóni
15.03 Smásaga: Þegar Wang Fo varð 
hólpinn

15.30 Dr. RÚV
16.00 Síðdegisfréttir
16.13 Hlaupanótan
17.03 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir
18.25 Spegillinn
18.50 Dánarfregnir og auglýsingar
19.00 Endurómur úr Evrópu
20.00 Leynifélagið
20.30 Stefnumót
21.10 Út um græna grundu
22.12 Orð kvöldsins
22.15 Úr Þórbergssmiðju
23.00 Listin og landafræðin
00.07 Næturtónar
01.03 Næturtónar

Hér er á ferðinni 
fjórða serían af 
einum vinsælasta 
þætti Stöðvar 2. 
Samskipti lækn-
anna á Seattle 
Grace-sjúkrahús-
inu verða sífellt 
flóknari. Tilraunir 
McDreamy og 
Grey ganga 
vel. McSteamy-
hópurinn finnur 
nýjar leiðir til að ná 
sér niðri á honum 
en það kemur hins 
vegar ekki í veg fyrir að enn ein konan nýtur þess að vera með honum. 

STÖÐ 2 KL. 21.10

Grey’s Anatomy
Íslensku stelpurnar verða að vinna ef 
þær ætla sér að komast í lokakeppn-
ina í Finnlandi á næsta ári. Liðið 
ætlar sér örugglega að bæta fyrir 
slysið í Slóveníu síðasta haust með 
því að vinna fyrsta leikinn í undan-
keppni EM á þessu ári en liðið hefur 
verið að spila vel í æfingaleikjunum 
á þessu ári.

   VIÐ MÆLUM MEÐ
Ísland - Serbía 
Bein útsending
Sjónvarpið kl. 14.50
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LÁRÉTT
2. íþrótt, 6. tvíhljóði, 8. flan, 9. 
skilaboð, 11. átt, 12. vegna, 14. nirfill, 
16. í röð, 17. struns, 18. í viðbót, 20. 
íþróttafélag, 21. tútta.

LÓÐRÉTT
1. fíkniefni, 3. klukka, 4. land í Evrópu, 
5. rjúka, 7. aðhlynning, 10. hallandi, 
13. kvk nafn, 15. skrifa, 16. raus, 19. 
mun.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. júdó, 6. au, 8. ras, 9. sms, 
11. na, 12. sökum, 14. nánös, 16. mn, 
17. ark, 18. auk, 20. kr, 21. snuð. 

LÓÐRÉTT: 1. hass, 3. úr, 4. danmörk, 
5. ósa, 7. umönnun, 10. ská, 13. una, 
15. skrá, 16. mas, 19. ku. 

GAMLA MYNDIN

„Ég held að þessi mynd hafi 
verið tekin um það leyti sem ég 
gerði sjónvarpsleikritið Skóla-
ferð.“

Ágúst Guðmundsson kvikmyndagerðar-
maður,

Myndin var tekin árið 1978.

„Þetta ætti ekki að vera neitt mál, 
að fljúga hringinn á sólarhring,” 
segir Þorvaldur Lúðvík Sigurjóns-
son, forstjóri Saga Capital fjár-
festingabanka. Hann og fyrirtæk-
ið taka virkan þátt í golfhring 
sjónvarpsmannsins Loga Berg-
manns Eiðssonar en hann hefur 
sett stefnuna á að leika átján holur 
á öllu landinu á 24 klukkustundum 
til styrktar MND-félaginu. Saga 
Capital styrkir framtakið með því 
að „lána“ Þorvald sem flugmann 
með flugvél og öllu.

Sýnt verður frá þessari áskorun 
Loga á sjónvarpstöðinni Stöð 2 
Sport en með honum í för verður 
Þorsteinn Hallgrímsson, marg-
reyndur kylfingur. 

 „Okkur fannst fremur auðvelt 
að verða við þessari bón frá Loga 
og það var algjör einhugur meðal 
okkar að slá til. Enda  er MND 
vandmeðfarinn sjúkdómur og mér 
fannst þetta bráðsnjöll hugmynd 
hjá Loga til að vekja máls á 
honum.“

Þorvaldur upplýsir hins vegar 
að hann láti kylfurnar alveg eiga 
sig í ferðinni. Hann og Logi séu 
þarna bara báðir að fá útrás fyrir 
sín áhugamál; hann fyrir flugið og 
Logi fyrir golfið. „Ég hef reynt að 
leika golf. Ég komst hins vegar 
fljótlega að því að ég hef ekki þol-
inmæði til að stunda þessa íþrótt, 
þannig að ég held mig bara við 
flugið.“ Þorvaldur hefur flogið 
síðan hann var fimmtán ára eða í 
rúm tuttugu ár og mun fara hring-
inn á sinni níu sæta Beach Craft 
King Air-vél. Þorvaldur hefur 
reyndar áður flogið hringinn í 
kringum Ísland. Þá á sex dögum á 
lítilli rellu með tjald og svefnpoka. 
„En ég hlakka bara til að endur-
taka þann leik.“

„Ég held að þetta verði alveg 
ótrúlega gaman,“ segir Logi Berg-
mann, kampakátur með að hafa 
fengið Þorvald sér við hlið. Logi er 
síður en svo hræddur við að stíga 

upp í flugvél með forstjór-
anum. „Nei, alls ekki. Ég 
treysti honum mjög vel, 
hann er reyndur flugmað-
ur og þekkir landið ákaf-
lega vel.“ Nokkrir eiga 
eftir að bætast í hópinn 
sem ætlar að taka þátt í 
þessu sérstaka verkefni 
og Logi segir það skýrast 
á næstu dögum hverjir 
það verða.

 freyrgigja@frettabladid.is

ÞORVALDUR LÚÐVÍK: LÆTUR KYLFURNAR ALVEG EIGA SIG

Forstjóri flýgur Loga Berg-
mann hringinn á 24 tímum

„Kastljósið verður ekki í gangi meðan á EM 
stendur. Þau verða send í sumarfrí í tvær 
vikur. Það vissu allir af þessari ráðstöfun 
fyrir nokkru og fólk var búið að skipu-
leggja sitt frí í samræmi við þetta,“ segir 
Þórhallur Gunnarsson, dagskrárstjóri RÚV 
og ritsjóri Kastljóssins. Ekkert Kastljós 
verður þær vikur sem EM í Sviss og Austur-
ríki stendur yfir og starfsfólk magasín-þátt-
arins verður því fjarverandi frá sjón-
varpsskjám landsmanna á meðan 
knattspyrnuveislunni stendur. „Við 
viljum sinna þessum viðburði vel og 
þjónusta okkar áhorfendur sem 
best. Þorsteinn Joð verður með sinn 
þátt og fulltrúar íþróttadeildarinn-
ar halda vel utan um allt. Þetta er 
líka kærkomið frí fyrir Kastljósið 
sem er búið að þræla í allan 
vetur.“

Þórhallur segir enga aukavaktir verða á þjón-
ustuborði RÚV þegar EM tekur yfir dagskrá 
Ríkissjónvarpsins. En ófáir og háværir einstakl-
ingar hafa horn í síðu slíkra íþróttaviðburða og 
telja tíma hins ríkisrekna fjölmiðils betur varið 
í annað. „Áhugasvið manna eru mörg og mis-
jöfn og það er bara gleðilegt að menn skuli hafa 
sínar skoðanir, slíkt sýnir að mönnum er ekki 

sama. En þetta er heimsviðburður og það 
er einfaldlega hluti af okkar skyldu 

sem ríkisfjölmiðlill að þjóna slík-
um viðburði.“  -fgg 

Kastljósfólk sent í sumarfrí 

„Við kannski náum að koma okkur á núllið ef 
Guð lofar. Við negldum tónleikana niður korter 
í gengisfall og kreppu,” segir Ísleifur Þórhalls-
son tónleikahaldari hjá Consert.

Aðdáendur Bobs 
Dylan voru ánægðir 

með tónleika hans í 
höllinni og Ísi 
einnig þó hann fari 
ekki í launkofa með 
að veik króna lék 

tónleikahaldara 
grátt. „Árferðið er 

þungt og við finn-
um fyrir því.”

Sam-
kvæmt upp-
lýsingum 
Frétta-

blaðsins var kostnaður við tónleikana um 40 
milljónir og þar af fóru 20 milljónir til Dyl-
ans. Ísleifur segist ekki geta staðfest þetta 
og vill ekki gefa upplýsingar um kostn-
að. „Nei, en rétt er að langstærsti kostn-
aðurinn við tónleikana er greiðsla til 
listamannsins. Sú greiðsla rennur þó 
ekki beint í vasa hans. Hann kom 
hingað með 30 manna fylgdarlið, 
fimm tonn af búnaði og tækjum.“

Ísleifur upplýsir að Dylan sé dýr 
en ekki sá dýrasti. Mikil áhætta 
fylgir því að halda tónleika sem 
þessa. „Við erum búin að vinna í 
þessu í marga mánuði. Og ekki mikið 
sem situr eftir. Þetta er skellur í vinnu-
tapi. En það eru allir að taka ein-
hverja skelli út í bæ þannig að við 
erum sáttir. Okkur tókst að landa 

þessu eins vel og hægt er.“ Nokkuð bar á að 
tónleikagestir kvörtuðu undan því að 

langt væri í sviðið, hiti og dimmt 
væri í salnum. Ísleifur segir 

Consert ekki ráða nokkru um 
aðbúnað á tónleikum. „Útlend-
ingarnir stjórna þessu alfarið. 
Við vildum hafa tjöld eða skjái 
en þeir vildu það ekki. Við 
vildum hafa sviðið hærra en 
þeir ekki. Þeir gerðu okkur 
erfitt fyrir.“

Næst á dagskrá hjá Ísleifi 
og Consert er að halda tón-
leika með James Blunt 12. júní 
og segir Ísleifur þegar hafa 

selst vel á þann viðburð. - jbg

Slapp lifandi frá Bob Dylan

Í SAMBANDI VIÐ MAKEDÓNA
Þórhallur Gunnarsson vill láta færa leik 
Makedóníu og Ísland í undankeppni HM 
í handbolta framar til að geta sýnt bæði 
frá honum og EM.

ENGINN SIGMAR Sigmar Guð-
mundsson fær langþráð sumarfrí 
eftir að hafa vermt sjónvarpsskjái 
landsmanna í allan vetur, bæði sem 
Kastljósmaður en líka spyrill í Gettu 
Betur og Útsvari, að ekki sé minnst á 
hnyttnar lýsingar hans frá Eurovision.

Á föstudag heldur 
bítlakynslóðin út til 
Liverpool, þar sem 

Hljómar munu meðal 
annars troða upp í 
Cavern-klúbbnum. 
Í fríðum hópi 

leiðangursmanna á vegum FTT 
verða meðal annars vísnavinirnir 
Aðalsteinn Ásberg Sigurðsson, 
Ingi Gunnar Jóhannsson og Gísli 
Helgason sem seint verða kenndir 
við bítl. Hins veg a  r má segja að 
Eyfi vinur þeirra hafi lagt fyrir sig 
bítlið með Bítlavinafélaginu – en 
Eyvi fer hins vegar ekki til Liverpool.  

Menn velta því fyrir sér innan leik-
húsgeirans hvort það sé virkilega 
svo að Gísli Örn Garðarsson sé 
að landa stærsta hlutverki sem 
íslenskur leikari hefur tekið að sér 
í kvikmynd. Eins og Fréttablaðið 
greindi frá í gær er Jerry 
Bruckheimer að fara að 
framleiða Hollywood-
mynd, The Prince of 
Persia, þar sem Gísli Örn 
verður sjálfur vondi 
kallinn. Þannig 
hefur verið bent á 
framgöngu Bjarkar 
í Dancer in the 
Dark eftir Lars von Trier og einnig 
hlutverk Hilmis Snæs Guðna-
sonar í þýsku myndinni Baunir 
klukkan hálf sex eftir Lars Büchel. 
Hér, sem áður, er þetta spurning 
um hámenningu/lágmenningu, 
eða hvað? Líklegt hlýtur að teljast 
að fleiri muni sjá Prinsinn af Persíu 
en Dansarann eða Baunirnar. Svo 
er spurning hvort það er nógu 
merkilegur mælikvarði.

Fjölmiðlum hefur verið boðið 
til blaðamannafundar í dag þar 
sem Símaskrá ársins 2008 verður 
kynnt. Í tilkynningu kemur fram að 
„hulunni [verði] svipt af nýstárlegri 
forsíðu og myndskreytingu Síma-

skrárinnar.“ Væntan-
lega er þar átt við að 
Hugleikur Dagsson 
myndasöguhöfundur 
á heiðurinn af 
forsíðunni og 
birtir myndasögu í 
Símaskránni, eins 

og kom fram á 
þessum stað í 
október á síðasta 
ári. -jbg/hdm

FRÉTTIR AF FÓLKI

ÍSLEIFUR ÞÓRHALLSSON 
Segir tónleikahaldara 
sannarlega finna fyrir 
veikri krónu og kreppu.

DYLAN Stærstur hluti kostnaðar er greiðsla til 
listamannsins og má áætla hana 20 milljónir.

GÓÐIR SAMAN Þorvaldur Lúðvíksson 
og Logi Bergmann ætla að fljúga 
hringinn í kringum Ísland á 24 
klukkustundum. Tveir eiga enn eftir að 
bætast í hópinn þegar þessi einstaka 
tilraun verður gerð.

VEISTU SVARIÐ
Svör við spurningum á síðu 8

 1    Gísli Örn Garðarsson

 2 Sundlaugin

 3    Á Hellu
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Ertu að leita
að bestu

Vöxtunum?

16,80%
Allt að 16,80%* vextir á óbundnum sparnaðarreikningum hjá S24



GÓÐAN DAG!

 Sólarupprás Hádegi Sólarlag
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BAKÞANKAR
Þórhildar Elínar
Elínardóttur

3.33 13.25 23.20 
2.48 13.10 23.35

Í dag er þriðjudagurinn 28. maí, 
150. dagur ársins.

Til að breytast úr harðsoðnum 
snoðhaus með sikkersnælu í 

eyranu yfir í settlega frú með 
handtösku og gloss þarf fáeinar 
undirstöður. Í mínu tilfelli nokkur 
ár, talsverð áhrif móður minnar og 
þrjár barneignir. Það síðastnefnda 
á trúlega mestan þátt í sífellt meiri 
viðkvæmni, einkum gagnvart öllu 
sem viðkemur börnum. Frá því að 
hafa áður unun af hryllingsmynd-
um, hvers gæði voru metin í inn-
yflum og blóðslettum, í að geta 
varla horft á kvöldfréttatíma 
þurfti þessa stökkbreytingu sem 
stundum verður við móður-
hlutverkið.

FYRIR nokkrum árum gerði ég 
samt lokaverkefni í háskóla um 
ofbeldi gegn börnum. Las í harð-
svíraða faglega gírnum greinar-
gerðir um aðferðir til að pína börn 
svo þau bíði þess aldrei bætur. Í 
erlendum gögnum mátti sjá að slík 
iðja er svo algeng að ef heimfæra 
ætti tölurnar upp á litla, sæta, sak-
lausa Ísland, mætti gera ráð fyrir 
að árlega týndu hér eitt eða tvö 
börn lífinu vegna illrar meðferðar. 
Slíkt hafði þó ekki verið rannsak-
að hér og þannig gátum við lifað 
sæl í þeirri trú að Íslendingar 
færu vel með börnin sín með örfá-
um undantekningum sem brugðist 
væri við umsvifalaust. Hér sé 
aðeins gott og velmeinandi fólk, 
samsetning þjóðarinnar göfugri 
en í útlöndum.

Í meginatriðum er hægt að skipta 
ofbeldi gegn börnum í líkamlegt, 
andlegt og kynferðislegt ofbeldi 
og vanrækslu. Síðan hefur ofdekur 
bæst í umræðuna en það ku geta 
haft jafnslæmar afleiðingar á 
barnssálina og vanræksla. Mér 
vitanlega hefur það þó ekki verið 
sett í forgang í barnavernd enda 
trúlega við ofurefli að etja. Litlir 
krakkagrísir vitstola af ofdekri 
upp um alla veggi er meira svona 
verkefni framtíðarinnar.

Í liðinni viku var þjóðin slegin yfir 
þeim skelfilegu fréttum að á síð-
asta ári misstu mörg íslensk börn 
mæður sínar úr fíkniefnaneyslu. Í 
umræðum um úrræði var meðal 
annars bent á þörf barnshafandi 
kvenna í neyslu fyrir skilning, for-
dæming skili engu. Öll fórnarlömb 
fíkniefna þurfa stuðning en sum 
þeirra þurfa neyðaraðstoð tafar-
laust. Samúðin á fyrst erindi til 
þeirra sem enga hönd geta borið 
fyrir höfuð sér. Við ítrustu aðstæð-
ur hlýtur rétta leiðin að vera svipt-
ing sjálfsforræðis út meðgöngu 
gagnvart þeirri sem eitrar fyrir 
ófæddu barni.

111. meðferð 
á börnum

Hækkun á eldsneytisverði er orðin að veruleika. Þess vegna býðst 
þér ekki hagkvæmari kostur en Prius, bíll sem notar aðeins 4,2 lítra 
af bensíni á 100 km í blönduðum akstri. 

Prius er knúinn bæði rafmagns- og bensínvél. Hann er sjálfum sér 
nógur um rafmagn og gefur frá sér allt að 55% minna koldíoxíð

en hefðbundnir bensínbílar af svipaðri stærð. Hann er umhverfis-
vænni og mikilvægt skref í átt að hreinni heimi og skynsamlegri 
notkun á auðlindum jarðar.  

Komdu og reynsluaktu Prius – upplifðu sparneytni í verki.

www.toyota.is
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Framtíðin er núna

Prius – þú finnur ekki sparneytnari bíl.

Verð frá 3.660.000 kr.

Toyota Kópavogi 
Nýbýlavegi 4
Kópavogur
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbær
Sími: 420-6600

Prius leggur 
frítt í miðborginni

Toyota Selfossi
Fossnesi 14 
Selfoss
Sími: 480-8000

Toyota Austurlandi
Miðási 2 
Egilsstaðir
Sími: 470-5070

* Í blönduðum akstri. Viðmiðunartölur framleiðanda

4,2 l Á HUNDRAÐI*C02 104 g/km


