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Eft ir Þórð Snæ Júlí us son  thordur@blad id.net

Um ferð ar skóli í 40 ár
Um ferð ar skól inn fagn ar 40 
ára af mæli sínu í ár. Um ferð ar-
stofa, lög regl an og sveit ar-
fé lög in starf rækja skól ann 
á vori hverju, krökk um til 
mik ill ar ánægju.

MENNTUN >> 28

Ilm andi blóm
Að þrengda eig in kon an 
Marc ia Cross eign að ist 
tví bura dæt ur í febrú ar og 
bera þær nöfn in Sa vannah 
og Ed en. Hún lík ir dætr um 
sín um við ilm andi blóm. 

ORÐLAUS >> 36

Dans ar af ró
Sandra Er lings dótt ir var 
dreg in á nám skeið í af ró-
dansi fyr ir 12 ár um þeg ar 
hún var ung ling ur og 
kenn ir nú á byrj enda- og 
fram halds nám skeið um.

SÉRBLAÐ >>17-24

Í gegn um tíð ina hef ur er lend um 
gest um á Ís landi jafn an ver ið boð ið 
upp hrúts punga í þeim til gangi að 
ganga fram af þeim. Nú virð ist sá 
ís lenski sið ur að leggja sér eistu 
bú fén að ar til munns vera að breið ast 
út um heims byggð ina. 

Í Wis cons in í Band ríkj un um er 
nú hald in ár leg eistna há tíð og var 
sú tólfta í röð inni um helg ina. Á 
há tíð inni var reynd ar ekki boð ið upp 
súrs aða punga held ur djúp steikta 
punga af hrút um, naut um og höfr um. 
Eist un voru ým ist snædd ein og sér 
eða á sam lok um. „Um leið og þú 
kemst yf ir þann and lega þrösk uld að 
þú sért að borða eistu þá er þetta 
bara eins og hver ann ar mat ur og 
bragð ast vel,“ sagði Bust er Hoff man, 
einn gesta há tíð ar inn ar.

Djúp steikt ir 
hrúts pung ar

FRÉTTIR >> 2

Með nýja stjórn í hendi sér 7
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VEÐRIÐ Í DAG

GENGI GJALDMIÐLA

GENGISVÍSITALA  116,68 
ÚRVALSVÍSITALA  7.932,13

VEÐUR >> 2

Upplýsingar frá Neytendasamtökunum

NEYTENDAVAKTIN

  SALA %

USD 63,72 -0,83

GBP 126,20 -0,95

DKK 11,59 -0,67

JPY 0,53 -0,99

EUR 86,33 -0,68

Verð á snúði m/glas súr í völd um bak ar íum

Snúð ur m/glas súr

-0,77
1,0

FRÉTTIR >> 8
Geir H. Haarde hitti þingflokk sinn á fundi í gær. Honum og aðstoðarkonu hans og nú einnig þingmanni Suðvesturkjördæmis, 
Ragnheiði Elínu Árnadóttur, var vel tekið af nýju þingmönnunum Björk Guðjónsdóttur og Ólöfu Nordal. FRÉTTIR >> 4

Hjón og tvö börn ásamt heim il is hund-
in um sluppu með skrekk inn er eld ur 
kom upp í húsi þeirra á sunnu dags-
morgun inn. „Mað ur er nátt úr lega bara 
í sjokki,“ seg ir Óli Þór Barð dal en hann 
varð fyrst ur heim il is fólks elds ins var.

20 prósent ölvaðra 
ökumanna erlendir
Fimmt ung ur þeirra sem voru kærð ir 
vegna ölv un ar við akst ur á Ís landi fyrstu 
fjóra mán uði árs ins var með er lent 
rík is fang. Það er tvö föld un mið að við 
ár ið 2005. Brátt hefst átak til að kynna 
erlendum regl ur um ölv un við akst ur. 

Fjöl skylda slapp 
með skrekk inn

Mos fells bak arí  122 kr.
Reyn ir bak ari 135 kr.
Guðna bak arí, Selfossi  136 kr.
Bak ara meist ar inn  150 kr.
Björns bak arí  160 kr.
Bæj ar bak arí  165 kr.

Bakarí   Krónur

Úr kjötborði

Kjötfars
421 kr.
kílóið

Kjötfars
421 kr.
kílóið

Úr kjötborði

ÞriðjudagstilboðÞriðjudagstilboð
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Góð ar lík ur eru á að stjórn ar f lokk arn ir haldi sam-
starfi sínu áfram að sögn Geirs H. Ha ar de, for sæt-
is ráð herra og for manns Sjálf stæð is f lokks ins.

„Það eru nátt úr lega eng ar stjórn ar mynd un ar-
við ræð ur hafn ar enda hélt þessi stjórn,” sagði 
Geir í sam tal i við Blað ið í gær. „Ég túlka nið ur-
stöðu kosn ing anna fyrst og fremst sem áskor un 
frá þjóð inni um að Sjálf stæð is f lokk ur inn leiði 
áfram rík is stjórn.”

Geir seg ist hafa ver ið í góðu sam bandi við 
Jón Sig urðs son, for mann Fram sókn ar f lokks ins, 

síð an úr slit in urðu ljós. Þeir hafi rætt sam an í 
gær og muni halda áfram að ræða sam an um 
það hvort grund völl ur sé fyr ir áfram hald andi 
sam starfi. Geir seg ir al veg ljóst að meiri hlut inn 
hafi veikst eft ir þess ar kosn ing ar og það tor veldi 
mál ið nokk uð. Hann seg ir ekki hægt að rekja 
laka út komu Fram sókn ar f lokks ins í kosn ing-
un um til stjórn ar sam starfs ins held ur innri mála 
f lokks ins.

Að sögn Jóns velt ur áfram hald andi rík is stjórn-
ar sam starf al far ið á því hvort sam komu lag næst 
um mál efni. „Það fer nátt úr lega eft ir mál efn-
un um og því hvers kon ar mál efna samn ing ur yrði 

gerð ur. Við er um í þessu sam starfi og verð um að 
halda okk ur við það á með an svo er. Síð an þarf 
að kom ast nið ur staða í það hvort við telj um að 
við get um hald ið því áfram og það verð ur þá 
fyrst og fremst ef sam staða er um mál efni.“

Að spurð ur hvort for menn ann arra f lokka en 
Fram sókn ar f lokks ins hafi gert hon um ein hvers 
kon ar til boð seg ist Geir ekk ert geta sagt um það. 

Hon um hugn ast eng an veg inn sú hug mynd 
sem viðr uð hef ur ver ið um að mynda hér 
vinstri stjórn. „Mér líst al veg hörmu lega á þá 
til hugs un ef menn reyndu að berja sam an slíka 
rík is stjórn.”

Viðræður stjórnarflokkanna í kjölfar kosninga:

Geir tel ur góð ar lík ur á 
að stjórn in haldi áfram
■ Jón seg ir að kom ast þurfi að sam komu lagi um mál efni  ■ Geir líst hörmu lega á vinstri stjórn

FRÉTTIR >> 4 og 10

MYND/GOLLI



Rúm lega tví tug ur fyrr um 
fanga vörð ur á Litla-Hrauni var 
í gær dæmd ur í sex mán aða skil-
orðs bund ið fang elsi fyr ir að hafa 
smygl að tæp lega  grömm um af 
am fet am íni og um  grammi af 
kanna bis efn um inn í fang els ið í 
ág úst síð ast liðn um. Þá var  ára 
gam all fangi, Mika el Már Páls son, 
dæmd ur í fjög urra mán aða fang elsi 
fyr ir að standa að skipu lagn ingu 
smygls ins. Tveir mán uð ir refs ing ar 
hans eru skil orðs bundn ir. 

Mika el Már á lang an saka fer il 
að baki. Hann hlaut fjög urra ára 
fang els is dóm í júní á síð asta ári 
fyr ir marsg kon ar brot. Með al þess 
sem hann var dæmd ur fyr ir var 
að hafa feng ið þrjá unga karl menn 
til að flytja inn til Ís lands um  

grömm af kóka íni frá Frank furt í 
janú ar . Þeir voru hand tekn ir 
við kom una til lands ins. 

Mika el Már var síð an sjálf ur 
stöðv að ur í Leifs stöð rúm um mán-

uði síð ar eft ir að fíkni efna hund ur 
toll gæsl unn ar hafði bent á ferða-
tösku hans. Við leit í baki tösk unn ar 
fund ust rúm , kíló af mjög sterku 
am fet am íni. 

  

VEÐRIÐ Í DAG Á MORGUN

Skúr ir í borg inni
Suð aust an og aust an 3 til 8 með 
skúr um sunn an- og vest an til, ann ars 
bjart viðri. Hiti 1 til 12 stig, hlýj ast 
sunn an- og suð vest an lands, en vægt 
næt ur frost í inn sveit um.

VÍÐA UM HEIM

Dá lít il rign ing
Aust læg átt, víða 5 til 10 
metr ar á sek úndu og dá lít il 
rign ing sunn an- og vest an-
lands, ann ars þurrt að kalla. 
Hiti 3 til 9 stig.

Algarve 21

Amsterdam 17

Barcelona 25

Berlín 23

Chicago 29

Dublin 12

Frankfurt 12

Glasgow 12

Hamborg 18

Helsinki 15

Kaupmannahöfn 18

London 10

Madrid 17

Montreal 9

New York 14

Orlando 21

Osló 10

Palma 22

París 18

Stokkhólmur 11

Þórshöfn 9
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Fanga vörð ur og fangi hljóta dóm í Hér aðs dómi Suð ur lands:

Smygl uðu dópi á Hraunið

Guð mund ur Kjart ans son
„Nei, flokk ur inn minn tap aði.“

Frosti Bald urs son
„Já, ég er sátt ur við að Sjálf stæð-
is flokk ur inn bætti við sig fylgi.“

Guð rún Ei ríks dótt ir
„Nei, hefði vilj að sjá Fram sókn 
með meira fylgi.“

Ein ar Örn Björg vins son
„Nei, hefði vilj að sjá stjórn ina 
falla.“

Björn Ragn ar Lá russ on
„Mjög sátt ur.“

Á FÖRNUM VEGI

Ertu sátt/ur við úr slit 
kosn ing anna?

Nýja-Sjá land:

Braust inn
í fang elsi

Sein hepp inn inn brots þjóf ur 
braust þá inn í  mann lausa 
lög reglu stöð í bæn um Mata mata 
á Nýja-Sjá landi um helg ina. 
Honum tókst í leið inni að læsa 
sig inni í ein um af fanga klef um 
stöðv ar inn ar. 

Dyrn ar að klef an um lok uð ust 
sjálf krafa þeg ar þjóf ur inn fór 
inn í klef ann og setti um leið í 
gang að vör un ar bjöllu. Inn brots-
þjóf in um tókst þó að bjót ast út 
með því að brjóta gler í glugga, 
sem átti að vera óbrjót an legt, og 
flýja.

Bandaríkin:

Hindra ekki 
hlýnun jarðar

Banda rík in vilja koma í veg 
fyr ir að nokk ur ákvæði rati inn 
í sam komu lag um að gerð ir gegn 
lofts lags breyt ing um á fundi G-
ríkj anna í næsta mán uði. Þeirra 
á með al eru mark mið um að 
hlýn un jarð ar verði minni en  
gráð ur á Cel sí us á þess ari öld og 
að minnka út blást ur gróð ur húsa-
loft teg unda um helm ing. Þetta 
kem ur fram í gögn um sem BBC 
hef ur und ir hönd um. 

Flest ir hinna þjóð höfð ingj-
anna sem eiga að ild að fund-
in um hafa lýst yf ir vilja til 
þess að setja ströng mark mið 
í lofts lags mál um. Fund ur inn 
verð ur hald inn í Þýska landi í 
byrj un júní.

Litla-Hraun Menn irn ir tveir eru dæmd ir fyr ir að hafa smygl að am fet am íni og 
kanna bis efn um inn í fang els ið í ág úst á síð asta ári.

Fimmt ung ur þeirra sem voru kærð ir 
vegna ölv un ar við akst ur á Ís landi 
fyrstu fjóra mán uði árs ins var með er-
lent rík is fang sem er tvö föld un mið að 
við ár ið . Inn an lög regl unn ar, 
Um ferð ar stofu og Al þjóða húss er að 
hefj ast átak til að kynna nýj um lands-
mönn um og ferða mönn um regl ur 
um övl un við akst ur og við ur lög við 
brot um gegn þeim. Er það hluti af 
stærra for varn ar verk efni sem mið ar 
að því að gera upp lýs ing ar að gengi-
leg ar fyr ir fólk hér á landi sem ekki 
skil ur ís lensku. Fólk með er lent rík is-
fang er um  pró sent þeirra sem búa 
hér á landi og út lend ir ferða menn á 
land inu um rædda mán uði voru lík-
lega svip að ur fjöldi.

„Upp lýs ing ar eru það sem skipt ir 
máli í þess um efn um,“ seg ir Eg ill 
Bjarna son, yf ir lög reglu þjónn hjá 
um ferð ar deild lög regl unn ar á höf-
uð borg ar svæð inu. Hann seg ir eina 
hug mynd sem upp hafi kom ið til 
að bregð ast við þessu háa hlut falli 
vera þá að koma kynn ing ar efni á 
ís lensk um um ferð ar lög um og við-
ur lög um við brot um gegn þeim á 
fram færi við nýja Ís lend inga og 
ferða menn í gegn um bíla leig ur og 
bíla söl ur. Það verði gert í sam starfi 
með al ann ars við Um ferð ar stofu og 
Al þjóða hús.

„Við ætl um að reyna að benda er-
lend um öku mönn um á að það komi 
illa við budd una hjá fólki að vera 
tek ið fyr ir ölv un við akst ur hér á 
landi og kannski verr held ur en fólk 
þekk ir frá sín um heima lönd um,“ 
seg ir Birg ir Há kon ar son, fram-
kvæmda stjóri um ferð ar ör ygg is sviðs 
hjá Um ferð ar stofu. Sam kvæmt reglu-
gerð Um ferð ar stofu geta sekt ir fyr ir 
að keyra und ir áhrif um áfeng is ver ið 

á bil inu  til  þús und krón ur, ef 
um ein stakt og fyrsta brot er að ræða. 

Ein ar Skúla son, fram kvæmda-
stjóri Al þjóða húss, seg ir vanda mál ið 
vera hluta af stærra sam hengi. „Það 
hef ur vant að á allt of mörg um 
svið um að upp lýs ing ar séu þýdd ar 
og gerð ar að gengi leg ar þeim sem 
flytj ast eða ferð ast hing að til lands. 
Það á ekki síst við um upp lýs ing ar er 
tengj ast heilsu, svo sem upp lýs ing ar 
og for varn ar þætt ir er varða áfengi 
og tób ak.“ Ein ar seg ir um rætt átak 
vera lið í að bæta úr þessu.

Þá bend ir Ein ar á að áð ur nefnt 
hlut fall verði að skoða með til liti 
til ald urs dreif ing ar er lendra rík-
is borg ara hér á landi og þeirr ar 
stað reynd ar að ekki sé ljóst hversu 
mik ið af brot un um megi rekja til 
ferða manna. „Flest ir út lend ing ar 
bú sett ir hér á landi eru á aldr in um 
 til  ára og í sum um ár göng um 
eru er lend ir rík is borg ar ar allt að 
 pró sent þjóð ar inn ar. Ekki er 
ólík legt að svo sé ein mitt í þeim ár-
göng um sem lík leg ast ir eru til að 
keyra und ir áhrif um.“ 

For varn ir og fræðsla um ferð ar mála:

Fimmtungur ölvaðra 
ökumanna erlendir

■ Upp lýs ing ar ekki að gengi leg ar inn flytj end um  ■ Átak yfirvalda

Eftir Hlyn Orra Stefánsson
 hlynur@bladid.net

Það vantar 
aðgengilegar 
upp lýs ing ar

Ein ar Skúla son, 
fram kvæmda stjóri 
Al þjóða húss 

Ölv una rakst ur Fimmt ung ur þeirra 
sem kærð ir voru fyr ir ölv un við akst ur 
hér á landi fyrstu mán uði árs ins voru 
er lend ir rík is borg ar ar. Mynd/Júlíus



Hægt er að sækja um störf hjá Alcoa Fjarðaáli á capacent.is (áður IMG-Mannafl). 

Nánari upplýsingar fást á www.alcoa.is og hjá Sigurlaugu Þorsteinsdóttur 

(sigurlaug.thorsteinsdottir@capacent.is) og Helgu Snædal 

(helga.snaedal@capacent.is) hjá Capacent í síma 540 1000.

www.alcoa.is

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

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

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

Jafnrétti og velferð
Fjarðaál á að styðja öflugt og fjölskylduvænt samfélag. 
Stefnt er að jöfnu kynjahlutfalli og góðri aldursdreifingu 
starfsmanna. Álverið er hannað þannig að öll störf henti 
jafnt konum sem körlum. Konur er nú um þriðjungur 
starfsmanna Fjarðaáls. Starfsmenn fá líkamsræktarstyrk 
og hafa aðgang að öflugri velferðarþjónustu.
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Á Mið-Austurlandi er að myndast öflugur byggðaklasi í 
skjóli einstakrar náttúru. Hátt í þúsund ný framtíðarstörf 
bjóðast fólki með margs konar menntun og reynslu. 
Sveitarfélögin á Mið-Austurlandi hafa kostað kapps um að 
styrkja innviði samfélagsins og hundruð nýrra íbúðarhúsa 
eru að rísa. Fjarðaál aðstoðar þá starfsmenn sem flytjast 
inn á svæðið. 

Umsóknarfrestur er til 27. maí.

Viðkomandi munu hefja störf á næstu fimm mánuðum.

Síðustu framleiðslustörfin í boði



 
   

Auglýsingasíminn er

510 3744

tíska

Tveggja mán aða fang elsi
Karl mað ur á þrí tugs aldri var í gær dæmd ur í tveggja 
mán aða óskil orðs bund ið fang elsi fyr ir að aka bíl án 
öku rétt ind a. Mað ur inn full yrti að unn usta sín hefði 
ek ið bíln um en lög reglu menn irn ir full yrtu að mað ur-
inn hefði sjálf ur ver ið und ir stýri.

UMFERÐARLAGABROT

INNLENT

Ís land fékk 77 stig
Ís land fékk 77 stig í und an keppni Euro visi on. 
Sví ar, Finn ar og Norð menn gáfu ís lenska lag inu 
12 stig. Það fékk tíu stig frá Dön um og Ung verj um, 
sex frá Eist um og Ísra el um, fimm frá Lit há um, þrjú 
frá Hvít-Rúss um og eitt frá Ge org íu mönn um.

EUROVISIONUMFERÐARLAGABROT

INNLENT

Helgi Tómasson fær stórkross
Helgi Tómasson, stjórnandi San Francisco ballettsins, 
hlaut í gær stórkross hinnar íslensku fálkaorðu. Það 
er æðsta viðurkenning sem forsetinn, Ólafur Ragnar 
Grímsson, veitir einstaklingum fyrir hönd lýðveldisins. 
Halldór Laxness hlaut þessa viðurkenningu á sínum tíma.

VIÐURKENNING
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Eftir Magnús Geir Eyjólfsson
 magnus@bladid.net

BMB KAUP 
Smiðjuveg 4 A 
200 Kópavogur
Sími: 564-3220
Farsímar: 894-3836 
                    894-3933 

Ítalska undralyftan, sem 
kemst um allt innanhúss. 

Samanþjöppuð og fljótvirk 
Auðveld í flutningi 

Hefur aðgengi á flesta staði 
Lítið viðhald 

Sparar vinnuafl og  
vinnutíma 

Byggingamenn-vélaleigur 
Þessi frábæru tæki eru til  

afgreiðslu með stuttum 
fyrirvara 

Sjálf stæð is flokk ur inn í lyk il stöðu við stjórn ar mynd un:

All ir vilja í sæng með Geir
■ Fram sókn gæti kall að inn vara þing menn  ■ Tor tryggni milli Fram sókn ar og Vinstri grænna

Meiri lík ur en minni eru á að 
Sjálf stæð is flokk ur og Fram sókn ar-
flokk ur myndi nýja rík is stjórn. For-
menn flokk anna hafa ver ið í stöð-
ugu sam bandi eft ir kosn ing ar, en 
báð ir hafa gef ið það út að þeir ætli 
sér að taka nokkra daga til ákvörð-
un ar. For ystu menn Fram sókn ar-
flokks ins hafa dreg ið veru lega úr 
þeim um mæl um sem þeir við höfðu 
fyr ir kosn ing ar, að flokk ur inn færi 
ekki í stjórn ar sam starf fengi hann 
slæma kosn ingu.

Bald ur Þór halls son, pró fess or í 
stjórn mála fræði við Há skóla Ís lands, 
seg ir að slík stjórn yrði vel starf hæf 
þrátt fyr ir að eins eins manns meiri-
hluta. „Það hef ur ver ið gott á milli 
f lokk anna og það eru eng ir erf ið ir 
þing menn inn an þeirra, ef svo má 
kom ast að orði. Það er hins veg ar 
ágrein ing ur inn an Fram sókn ar-
flokks ins um hvað beri að gera. Það 
er spurn ing hversu mik ill þrýst-
ing ur verð ur inn an flokks ins á að 
fara í vinstri stjórn eða hrein lega að 
vera ut an stjórn ar.“

Jón áfram ráð herra
Í ljósi nið ur staðna kosn ing anna 

er tal ið lík legt að Fram sókn ar-
flokk ur inn verði að láta Sjálf stæð-
is flokkn um eft ir að minnsta kosti 
eitt ráð herra emb ætti. Flokk ur inn 
hef ur að eins sjö þing menn og þar 
af gætu fimm orð ið ráð herr ar og 
einn yrði þing flokks for mað ur. Þá 
stæði að eins eft ir einn óbreytt ur 
þing mað ur.

Bald ur ger ir ráð fyr ir að Jón Sig-
urðs son haldi áfram sem ráð herra, 
þrátt fyr ir að hann hafi ekki náð 
kjöri á þing. Hann minn ir á að ár ið 
 hafi Geir Hall gríms son, for-
mað ur Sjálf stæð is flokks ins, orð ið 
ráð herra þrátt fyr ir að hafa dott ið 
út af þingi. „Það gæti líka gerst að 
því verði hag að þann ig til að vara-
þing menn verði kall að ir inn á þing 

fyr ir ráð herra flokks ins, sem yrðu 
þá bara ráð herr ar. Þann ig myndi 
Fram sókn ar flokk ur inn nærri tvö-
falda fjölda þeirra sem ættu að komu 
að þing inu. Þeir munu skoða þann 
mögu leika mjög vel. En þá má velta 
því fyr ir sér hvort það sé 
eðli legt að flokk ur-
inn minnki um 
helm ing en 
tvö faldi hann 
næst um með 
þessu móti 
aft ur.“

T r e y s t i 
f l o k k  a r n  i r 
sér ekki til 
að starfa með 
svo naum um 
meiri hluta, er sá 
mögu leiki fyr ir 
hendi að Frjáls lynda 
flokkn um verði 
boð ið að treysta 
mei r i  h lut  a nn 
með stjórn-
a r  þ á t t  t ö k u . 
Hef ur þessi 
mö g u  le i k i 
ver ið kall-

að ur þrí hjóls leið in eða vara dekks-
leið in. Sú leið hef ur þó ekki enn 
ver ið rædd af fullri al vöru.

Vinstri stjórn ólík leg
For ystu menn vinstri f lokk anna 

hafa gælt við þá hug mynd að 
mynd uð verði vinstri stjórn 

af sömu f lokk um og mynd-
uðu R-list ann í Reykja vík. 
Yrði sú stjórn und ir for-
sæti Sam fylk ing ar inn ar. 
Bald ur seg ir slíkt stjórn-
ar mynst ur ólík legt, 
ekki síst vegna þeirr ar 
tor tryggni sem rík ir 

milli VG og Fram sókn ar. 
„Það vek ur at hygli 

mína hvað 

Stein grím ur og Vinstri græn ir 
hafa gagn rýnt Fram sókn ar f lokk-
inn mik ið að lokn um kosn ing um. 
Þeir úti loka Fram sókn ekki beint, 
en þeir hafa geng ið það langt að ég 
ef ast um að fram sókn ar menn leiti 
til þeirra eft ir stjórn ar sam starfi.“ 

Mögu leiki á minni hluta stjórn 
Sam fylk ing ar og VG hef ur ver ið 
uppi á borð inu, þá með hlut leysi 
Fram sókn ar f lokks ins. Bald ur tel ur 
hins veg ar þann mögu leika ekki 

fyr ir hendi, af sömu ástæð um og 
vinstri stjórn. 

„Ég á eft ir að sjá ráð herra 
Fram sókn ar f lokks ins gefa 

eft ir emb ætt in og hleypa 
öðr um í þau með því að 

styðja minni hluta stjórn. 
Það er ekki spenn andi 

kost ur fyr ir Fram sókn ar-
f lokk inn. Ég hefði tal ið 
væn legra til ár ang urs 
fyr ir VG og Sam fylk-
ing una að bjóða Fram-
sókn ar f lokkn um til 
sam starfs.“

Þess vegna tel ur 
Bald ur að sjálf stæð is-
menn sitji uppi með 
öll tromp á hendi, 
því bæði Sam fylk-
ing in og VG hafa 
lýst yf ir áhuga á að 
ganga til við ræðna 
við Sjálf stæð is f lokk-

inn. „Þess um tveim ur 
f lokk um virð ist vera 

það mik ið kapps mál að 
kom ast í rík is stjórn. Af um-

mæl um for ystu manna VG er ljóst 
að þeir geta vel hugs að sér að vinna 
með Sjálf stæð is f lokki. Sama gild ir 
um Sam fylk ing una.“

Vinstri græn ir 
hafa gagn rýnt 
Fram sókn  mikið

Bald ur Þór halls son, pró-
fess or í stjórn mála fræði 
við Há skóla Ís lands

Jón seg ir flokk inn ákveða hvort hann verð ur ráð herra:

Rík is stjórn ar sam starfið 
velt ur á mál efna samn ing um

„Stað an er óbreytt. Við er um að 
tal a sam an inn an flokks ins og það 
hafa ver ið haldn ir óform leg ir fund ir. 
Ég held að það sé þann ig bæði hjá 
sjálf stæð is mönn um og okk ur,“ seg ir 
Jón Sig urðs son, for mað ur Fram-
sókn ar flokks ins. Hann tel ur menn 
ein fald lega vera að fara yf ir mál in 
og ræða þá stöðu sem upp sé kom in 
í ís lensk um stjórn mál um.

 „Menn eru að hitt ast og það er 
nátt úr lega rík is stjórn ar fund ur í 
fyrra mál ið [í dag] með reglu leg um 
hætti. Við er um bara að fara yf ir 
þetta, ráð herr arn ir og þing menn-
irn ir, eins og geng ur. En mál ið er 
enn á um ræð ust igi.“

Jón seg ir að hann hafi ver ið í sam-
bandi við Geir H. Ha ar de for sæt is-
ráð herra en að ekki sé um form leg ar 
við ræð ur að ræða. „Við Geir höf um 
ver ið í sam bandi í dag og er um að 
leyfa hvor öðr um að fylgj ast með. 
Ég held að sjálf stæð is menn séu með 

ýmsa fundi hjá sér í dag líka. Það 
eru mörg mál sem þarf að fara yf ir, 
skoða og ræða.“ 

Að sögn Jóns velt ur áfram hald-
andi rík is stjórn ar sam starf Fram-
sókn ar og Sjálf stæð is flokks al far ið 
á því hvort sam komu lag næst um 
mál efni. „Það fer nátt úr lega eft ir 
mál efn un um og því hvers kon ar 
mál efna samn ing ur yrði gerð ur. Við 
er um í þessu sam starfi og verð um 
að halda okk ur við það á með an svo 
er. Síð an þarf að kom ast nið ur staða 
í það hvort við telj um að við get um 
hald ið því áfram og það verð ur þá 
fyrst og fremst ef sam staða er um 
mál efni.“

Jón náði sjálf ur ekki kjöri til 
Al þing is og því hafa ver ið uppi efa-
semda radd ir um til kall hans til 
ráð herra emb ætt is ef rík is stjórn in 
held ur sam starfi sínu áfram. Hann 
seg ir það vera þing flokks ins að 
skera úr um slíkt ef af verð ur. „Það 

eru flokks menn irn ir sem íhuga það 
og segja mér svo frá því. Þetta ger ist 
þann ig. Það er þing flokk ur inn sem 
ákveð ur það.“

Út strik an ir:

Um 2.000 
höfn uðu Árna

Árni John-
sen fell ur að 
öll um lík-
ind um nið ur 
um eitt sæti á 
fram boðs lista 
S j á l f  s t æ ð  i s -
flokks ins í Suð-
u r k jör dæmi. 
Um . manns strik uðu nafn 
Árna út eða , pró sent. Næst á 
eft ir Árna John sen kom Lúð vík 
Berg vins son Sam fylk ing unni 
en , pró sent kjós enda strik uðu 
nafn hans út. Nafn Árna Mat hie-
sen fjár mála ráð herra var strik að 
út af , pró sent um kjós enda. 

Þetta er ekki í fyrsta skipti sem 
nafn Árna John sen er strik að út 
af kjós end um því ár ið  strik-
uðu , pró sent kjós enda nafn ið 
hans út á kjör seðl um. Sjón varp ið 
greindi frá því í kvöld frétt um í 
gær að út lit væri fyr ir að Björn 
Bjarna son dóms mála ráð herra 
færð ist nið ur um tvö þing sæti.





Til átaka kom á milli lög reglu 
og íbúa Kristj an íu í Kaup manna-
höfn í gær. Fjöl mennt lið lög reglu 
kom upp haf  lega til Kristj an íu 
snemma um morg un inn í þeim 
til gangi að rýma gam alt og illa 
far ið hús sem átti að rífa. Íbú-
arn ir sættu sig ekki við að gerð ir 
lög regl unn ar og neit uðu að yf ir-
gefa hús ið. 

Fljót lega safn að ist sam an mik-
ill fjöldi fólks til þess að mót-
mæla að gerð um lög regl unn ar. 
Eft ir há deg ið gafst lög regl an upp 
á mót mæl end um og hóf að fjar-
lægja fólk með valdi. Upp úr sauð 
þeg ar lög regl an barði eldri mann 

með kylfu í höf uð ið með þeim af-
leið ing um að f lytja þurfti mann-
inn al blóð ug an í burtu í sjúkra bíl. 
Í kjöl far ið hófu mót mæl end ur 
að kasta grjóti í átt að lög regl-
unni sem lög regl an svar aði með 
tára gasi.

Bjarne Christ en sen yf ir lög-
reglu þjónn varð verst úti af lög-
reglu mönn un um. Mót mæl end-
un um tókst að króa hann af og 
hella yf ir hann hlandi úr poka. 
Christ en sen hef ur ver ið í for svari 
fyr ir að gerð um lög regl unn ar 
gegn íbú um Kristj an íu á und an-
förn um ár um. Íbú ar Kristj an íu 
álíta hann því vera óvin sinn 
núm er eitt og eru til marg ar níð-
vís ur um hann.

Óeirð irn ar voru ekki ein göngu 

bundn ar við Kristj an íu því að 
mót mæl end ur létu einn ig vita 
af sér ann ars stað ar í borg inni. 
Með al ann ars voru reist götu vígi 
og kveikt ur eld ur á göt um sem 
lágu að Kristj an íu til þess að 
hefta um ferð til og frá frí rík inu. 

Tals mað ur lög regl unn ar í 
Kaup manna höfn sagði að  til 
 manns væru í haldi henn ar. 
Hann sagði einn ig að lög regl an 
teldi ólæt un um ekki lok ið og 
með an svo væri myndi hún hafa 
eft ir lit í frí rík inu. Lög regl an 
hef ur nú lok að af stórt svæði í 
kring um hús ið til þess að koma 
í veg fyr ir að fól ut an Kristj an íu 
komi og slá ist í lið með mót mæl-
end um en ástand ið var far ið að 
ró ast þeg ar kom fram á kvöld.

Milli lenti með veik an far þega
Bo eing 777-300 far þega þota Air France r á leið frá 
Par ís til Los Ange les milli lenti á Kefla vík ur flug velli 
síð deg is í gær með veik an far þega. Sam kvæmt upp-
lýs ing um Flug mála stjórn ar á  vellinum var far þeg inn 
flutt ur á sjúkra hús í Reykja vík.

AIR FRANCE

INNLENT

Fá meira fyr ir af urð irn ar
Flutt ar voru út sjáv ar af urð ir fyr ir 124,4 millj arða króna 
og verð mæti þeirra jókst um 12,9 pró sent á milli ár anna 
2005 og 2006. Fram leiðsl an dróst hins veg ar sam an um 
12,4 pró sent, sam kvæmt rit inu Út flutn ing ur og út flutn-
ings fram leiðsla sjáv ar af urða 2006 sem er ný kom ið út.

SJÁV AR AF URÐ IRAIR FRANCE

INNLENT

Stefna Seðla bank ans standi
Grein ing ar deild Lands bank ans tel ur að Seðla bank inn standi 
við ákvörð un sína og lækki ekki stýri vexti fyrr en í nóv emb er. 

„Horf ur á áfram hald andi við skipta halla á næstu ár um setja 
þrýst ing á krón una til veik ing ar til lengri tíma og því er lík-
legt að Seðla bank inn muni ekki flýta sér um of.“

VEXT IR

  

At kvæði gilda mis jafn lega mik ið 
eft ir því hvar á land inu kjós end ur 
búa. At kvæði kjós anda í Norð vest ur-
kjör dæmi gild ir mest og má segja að 
at kvæði í Norð vest ur kjör dæmi gildi 
um  pró sent um meira en at kvæði 
í Suð vest ur kjör dæmi, þar sem at-
væð in gilda minnst.

Því þarf færri kjós end ur til að ná 
manni á þing í Norð vest ur- en Suð-
vest ur kjör dæmi;  kjós end ur á 
móti , ef mið að er við kjör sókn 
í hvoru kjör dæmi mið að við fjölda 
full trúa á næsta Al þingi. Sam bæri-
leg ar töl ur fyr ir hin kjör dæm in eru 
eft ir far andi: Norð aust ur kjör dæmi: 

 kjós end ur; Suð ur kjör dæmi: 
 kjós end ur; Reykja vík norð ur: 
 kjós end ur; Reykja vík suð ur: 
 kjós end ur.

Ef fjöldi kjós enda að baki þing sæti 
er helm ingi minni í einu kjör dæmi 
en öðru, þarf lands kjör stjórn að leið-
rétta þann mun fyr ir næstu kosn-
ing ar. Ekki ligg ur end an lega fyr ir 
hvort svo hafi ver ið í ný af stöðn um 
kosn ing um.

At kvæði íbúa í Norðvesturkjördæmi gilda mest:

Færri um hvern þingmann
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El ías Jón Guð jóns son
el ia sjg@blad id.net

Skóverslun
Kringlunni 8-12

Sími 553 2888

Stærð 36-41
Litir svart og grátt

Verð 7995

Svartir og glæsilegir

Lágmúla 9 • 108 Reykjavík • Sími 581 3730 • Bréfasími 581 3732 • jsb@jsb.is • www.jsb.is 

Heildrænt hug- og heilsuræktarkerfi.
Markviss uppbygging og styrking
fyrir líkamann.
Sérstök áhersla lögð
á miðjuna – kvið og bak.

Kennt er 2x í viku 60 mínútur í senn.
Í boði eru hádegis- og
síðdegisnámskeið.

Sumar RopeYoga!
5 vikna námskeið á kr. 9.900.-
7 vikur í opna kerfinu í bónus!7 vikur í opna kerfinu í bónus!

RopeYoga
Ný námskeið hefjast 29. maí Innritun í síma 581 3730

Barnagæsla - Leikland JSB

Vertu velkomin í okkar hóp!
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Ferðaskrifstofa

Leyfishafi
Ferðamálastofu

Óeirð ir í Dan mörku:

Lög regla beit ir 
valdi í Kristj an íu

■ Hlandi hellt yf ir lög reglu ■ Gam all mað ur bar inn 
■ Ástand ið ró að ist þeg ar á leið

Al þing is kosn ing ar At kvæði kjós-
anda á suð vest ur horn inu gild ir ekki 

nema rúm lega helm ing á við at kvæði 
kjós anda á Norð vest ur landi.



LG Örbylgjuofn
700wött
Rúmmál 19 lítrar

LG ísskápur
LGGC379BLA
Áláferð, 185 cm hæð 

9.900
Verð

49.900
200 lítra

39.900
150 lítra

39.900
100 lítra

29.900
75 lítra

29.900
50 lítra

25.900
30 lítra

19.900
15 lítra

74.900
Verð

39.900
Verð

Terim eldavél

Edesa þvottavél
EDLE1036
1000 snúningar, 6kg hleðsla

                                    Opið  Virka daga kl. 9-18 Laugardaga 11-16 

89.900
Verð

Ofn og helluborð 

HITAKÚTAR

21.900
Verð

White Knight þurrkari
CL447
6 kg barkaþurrkari
Veltir í báðar áttir
Tímastilltur
2 hitastillingar

38.900
Verð

Sumarhúsa-
     dagar

saa-
     daggaradagdagarSumarhúsa-úsa

dagaadagar



Hjón og tvö börn ásamt heim il is-
hund in um sluppu með skrekk inn 
er eld ur kom upp í húsi þeirra á 
sunnu dags morgun inn. Glæ nýtt 
hús þeirra við Þing vað í Norð linga-
holti skemmd ist þó mik ið, en eld ur-
inn kom upp í úti skúr sem er sam-
byggð ur hús inu. Í skúrn um voru 
með al ann ars geymd ir gas kút ar 
og urðu mikl ar eld spreng ing ar 
þann ig að log arn ir teygðu sig langt 
upp fyr ir þak húss ins. 

„Mað ur er nátt úr lega bara í 
sjokki,“ seg ir Óli Þór Barð dal 
geisla fræð ing ur en hann varð 
fyrst ur heim il is fólks elds ins var 
er hann vakn aði sök um reyk lykt ar. 
Eft ir að hjón in voru vökn uð fór 
svo eld varn ar kerf ið í gang. „Svefn-
her berg ið skag ar yf ir skúr inn og 
ég vakna við að reyk ur kem ur inn 
um op inn svefn her berg is glugg ann. 
Hús ið er steypt þann ig að eng inn 
eld ur komst inn í hús ið. En það 
er að hluta við ar klætt og brann 
klæðn ing in vel.“ Fjöl skyld an hrað-
aði sér út, en skömmu eft ir að út 

var kom ið sprakk svefn her berg is-
gluggi sök um hita.

Óli Þór seg ir að ekki sé hægt að 
búa í hús inu sök um reyk skemmda 
og bæði hús gögn og fatn að ur angi 
af reyk. „Við flutt um inn í des emb er, 
þann ig að þetta er al veg fer legt. Sem 
bet ur fer voru þetta þó plast gas kút ar 

þann ig að þeir sprungu ekki held ur 
bráðn uðu. En það urðu tölu verð ar 
eld spreng ing ar og mynd að ist of-
boðs leg ur eld ur sem teygði sig langt 
upp fyr ir hús ið.“

Óli Þór, sem ekki vill gera mik ið 
úr at vik inu, er ánægð ur með við-
brögð bæði slökkvi liðs og trygg inga-

fé lags fjöl skyld unn ar og seg ist ekki 
trúa öðru en að bruna trygg ing in 
bæti tjón ið. „Slökkvi lið ið kom 
fljót lega á vett vang og var fjótt að 
slökkva eld inn. Þá eru menn mætt ir 
frá trygg inga fé lag inu til að að stoða 
okk ur og er ég mjög ánægð ur með 
þjón ust una frá þeim.“

Áhyggj ur vegna lofts lags breyt inga
Í nýrri skýrslu bresku hjálp ar sam tak anna Christi an Aid 
seg ir að veð ur fars breyt ing ar í heim in um gætu á næstu 
40 ár um knú ið að minnsta kosti millj arð manna til að 
yf ir gefa heim ili sín. Sam tök in ótt ast þær af leið ing ar 
sem þetta get ur haft í fá tæk ustu ríkj um heims.

BRET LAND

Kjósa um breytta stjórn ar skrá
Jap ans þing hef ur sam þykkt frum varp sem mið ar að því að 
hald in verði þjóð ar at kvæða greiðsla um breyt ing ar á stjórn ar-
skránni. Rík is stjórn in vill að af num in verði úr stjórn ar skránni 
ákvæði um frið ar stefnu þann ig að Jap an ar geti orð ið virk ari 
þátt tak end ur í al þjóða kerf inu. Mál ið er mjög um deilt.

JAP AN

Rice vill tryggja stuðn ing Rússa
Cond ole ezza Rice, ut an rík is ráð herra Banda ríkj anna, er 
á leið til Rúss lands til þess að reyna að draga úr þeirri 
spennu sem ver ið hef ur á milli þjóð anna að und an förnu. 
Rice tel ur mik il vægt að stuðn ing ur Rússa í deil unni við 
Ír ana vegna kjarn orku áætl un ar þeirra hald ist.

BANDA RÍK IN
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Óeirð ir í borg inni Kar acc hi 
í Pak ist an um helg ina kost uðu 
 manns líf. Óeirð irn ar hóf ust 
þeg ar sló í brýnu á milli stjórn-
ar sinna og stjórn ar and stæð inga 
er fyrr ver andi hæsta rétt ar dóm-
ari sem Per vez Mus harr af rak 
í mars síð ast liðn um hugð ist 
ávarpa � ölda sam komu. 

Dóm ar inn hafði vak ið at hygli 
fyr ir sjálf stæð vinnu brögð og 
gagn rýni á stjórn kerfi  ð. Ekki hef-
ur ver ið lýst yfi  r neyð ar ástandi 
í borg inni en all ar sam kom ur 
hafa þó ver ið bann að ar og 
her mönn um sem vakta göt ur 
gefi  n heim ild til þess að skjóta 
á þá sem stuðla að o�  eldi.

Pak ist an:

41 lát inn 
í óeirð um

Áhyggj ur vegna lofts lags breyt inga

40 ár um knú ið að minnsta kosti millj arð manna til að 
yf ir gefa heim ili sín. Sam tök in ótt ast þær af leið ing ar 

BRET LAND

UTAN ÚR HEIMI

Eft ir Hlyn Orra Stef áns son 
hlyn ur@blad id.net
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Einbýlishús fjölskyldu í Norð linga holti brann:

Sluppu með skrekkinn 
■ Glænýtt en óíbúðarhæft  ■ Kvikn aði í gas kúta geymslu  ■ Mikl ar eld spreng ing ar

Bruni við Þing vað Hús ið er mik ið skemmt, en 
fjöl skylda vakn aði við reyk og náði að hraða sér út 
áð ur en svefn her berg is gluggi sprakk sök um hita.

Mynd/Frikki



SONUR MINN ER 
KONUNGBORINN
HANN ER ÞAÐ DÝRMÆTASTA SEM ÉG Á

Við viljum öll skapa fjölskyldu okkar örugga og trausta umgjörð því hún er 

það dýrmætasta sem við eigum. Til þess þurfa tryggingarnar að vera í lagi. 

F plús fjölskylduvernd VÍS er vinsælasta og víðtækasta fjölskyldutrygging á 

Íslandi. Leyfðu okkur að bera ábyrgðina með þér – með F plús.

VÍS – ÞAR SEM TRYGGINGAR SNÚAST UM FÓLK 

Vátryggingafélag Íslands  Ármúla 3  108 Reykjavík  Sími 560 5000  vis.is
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Tíu lát ast í spreng ingu
Tíu manns létu líf ið í spreng ingu á kaffi húsi í borg-
inni Orsk sem er skammt frá landa mær um Ka sakst-
ans. Tals mað ur rúss neska ör ygg is mála ráðu neyt-
is ins seg ir or sök spreng ing ar inn ar óljósa en aðr ar 
frétt ir herma að um íkveikju hafi ver ið að ræða.

RÚSSLAND

Páfi lýk ur op in berri heim sókn
Bene dikt XVI. páfi lauk um helg ina fimm daga 
heim sókn sinni til Bras il íu. Þetta var fyrsta 
heim sókn páfa til Róm önsku-Am er íku. Hann lýsti 
yf ir áhyggj um af auk inni mis skipt ingu í álf unni og 
kenndi al ræð is til burð um leið toga álf unn ar um.

BRASILÍA

Millj ón manna mót mæli
Ein millj ón mót mælti hugs an leg um áætl un um 
tyrk neskra stjórn valda um að minnka skil in á 
milli rík is og trú ar bragða í borg inni Izm ir í gær. 
Mót mæl in eru þau fjórðu síð an stjórn ar flokk ur-
inn til nefndi Gul sem fram bjóð anda sinn.

TYRKLAND

  

Isma il Haniya, for sæt is ráð-
herra Pal est ínu, hef ur sam þykkt 
af sögn Hani Qa wasmi inn an rík-
is ráð herra. Af sögn hans kem ur í 
kjöl far ið á mann skæð um átök um 
á milli fylk inga  Pal est ínu manna. 

Sjö létu lífi  ð og átj án slös uð ust 
í átök un um á sunnu dag. Allt 
að  manns hafa lát ið lífi  ð í 
átök um á Gaza frá því að Ham as 
vann þing kosn ing arn ar í fyrra. 
Frétta skýr end ur telja að af sögn in 
geti stefnt sam stjórn Ham as og 
Fatah í hættu. Qa wasmi, sem 
er ut an fl okka, var skip að ur í 
emb ætti inn an rík is ráð herra 
e�  ir margra mán aða óvissu.

Pal est ína:

Af sögn ráð-
herra slæm
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Tíu lát ast í spreng ingu
Tíu manns létu líf ið í spreng ingu á kaffi húsi í borg-

RÚSSLAND

UTAN ÚR HEIMI
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Ingi björg Sól rún Gísladóttir:

Minni hluta stjórn 
ekki raun hæf 

Ingi björg Sól rún Gísla dótt ir, for mað ur Sam-
fylk ing ar inn ar, seg ir enga fundi hafa átt sér stað 
milli síns flokks og ann arra. „Rík is stjórn in sit ur 
enn og því ekk ert ann að að gera í sjálfu sér en að 
bíða átekta. Við er um að spá í stöð una og það er 
allt af þann ig að það eru tæki færi í öll um stöð um, 
sama hvern ig það spil ast.“

Hún seg ir hug mynd ina um minni hluta stjórn 
Sam fylk ing ar og Vinstri grænna með stuðn ingi 
Fram sókn ar flokks ins þó ekki vera raun hæf an 
kost. „Stein grím ur kast aði þess ari hug mynd 
fram við mig en mér finnst þetta óraun hæft. Ég 
hef sagt það áð ur að það þurfi að vera góð ur þing-
meiri hluti á bak við þá rík is stjórn sem hér ætl ar 
að sitja á kom andi ár um og tak ast á við þau verk-
efni sem eru fram und an.“

Ingi björg treyst ir sér ekki til að segja til um hvort 
nú ver andi stjórn ar flokk ar haldi sínu sam starfi 
áfram. „En það er greini lega ver ið að leita ein hverra 
leiða til þess að halda þessu gang andi. En mér finnst 
það nátt úr lega ekki raun hæf ur kost ur.“ 

Hún tel ur stöðu þeirra ráð herra Fram sókn-
ar flokks ins sem ekki kom ust inn á þing, Jóns 
Sig urðs son ar og Jón ínu Bjart marz, vera slæma 
og seg ir að það myndi þýða mikl ar til fær ing ar 
ef þau ættu að halda áfram sem ráð herr ar. „Ég 
held að það væri flók ið ef þau myndu bæði sitja 
í rík is stjórn. Það er ekk ert að því í sjálfu sér að 
sækja ráð herra út fyr ir þing flokk inn og ég hef 
allt af lit ið á það sem raun hæf an mögu leika. En 
vand inn er auð vit að sá að hvorki Jón né Jón ína 
náðu kjöri. Það er al veg ný staða að hafa boð ið sig 
fram til starfa og ekki feng ið kosn ingu. Það ger ir 
stöð una miklu snún ari.“

Hún treyst ir sér ekki til að full yrða um að fram-
boð Ís lands hreyf ing ar inn ar hafi orð ið þess vald-
andi að stjórn in hélt velli. „Það er hins veg ar al-
veg ljóst að þarna duttu ansi mörg at kvæði nið ur 
dauð og það má gera ráð fyr ir því að tals verð ur 
hluti þeirra hefði end að hjá okk ur eða Vinstri 
græn um. Það hefði get að riðið bagga mun inn.“

Stein grím ur J. Sig fús son:

Nú ver andi 
stjórn er ónýt

„Stað an er ósköp ró leg eins og er. Bolt inn er 
hjá stjórn ar flokk un um og við bíð um átekta. Á 
með an þeir gefa sterk lega til kynna að þeir ætli 
að halda áfram þá hef ur það ein fald lega sinn 
gang,“ seg ir Stein grím ur J. Sig fús son, for mað ur 
Vinstri hreyf ing ar inn ar – græns fram boðs. Hann 
seg ir sinn flokk hvorki hafa átt í form leg um né 
óform leg um fund ar höld um með nein um öðr um 
flokki varð andi mögu leg ar stjórn ar mynd an ir. 

„Við höf um bara fund að í okk ar eig in hópi. Þetta 
er allt sam an í bið stöðu.“

Stein grím ur seg ist þó telja nú ver andi rík is-
stjórn ónýta. „Mér finnst varla ann að við hæfi 
en að hún biðj ist taf ar laust lausn ar vegna þess að 
þessi stjórn er svo lösk uð að það er ekki hægt að 
bjóða þjóð inni upp á hana. Það er bú ið að hafna 
öðr um stjórn ar flokkn um ræki lega. Á virki lega 
að bjóða fólki upp á það að Jón Sig urðs son og Jón-
ína Bjart marz verði áfram ráð herr ar? Ann að féll 
út af þingi og hitt náði ekki inn á þing. Er það 
lýð ræð is legt?“

Ög mund ur Jón as son, sam flokks mað ur Stein-
gríms, hef ur velt upp mögu leik an um á minni-
hluta stjórn Vinstri grænna og Sam fylk ing ar sem 
Fram sókn myndi verja falli. Stein grím ur seg ir 
ekki mik ið ann að um það að segja en að það 
sé einn mögu leiki af mörg um. Þrír mögu leik ar 
séu á meiri hluta stjórn um ut an áfram hald andi 
sam starfs nú ver andi rík is stjórn ar f lokka. „Það 
eru stjórn ir Sjálf stæð is f lokks og Sam fylk ing ar, 
stjórn okk ar og Sjálf stæð is f lokks og stjórn með 
okk ur, Sam fylk ingu og Fram sókn ar f lokkn um. 
En það eru nú ým is tor merki á þessu öllu sam an 
og þess vegna velta menn fyr ir sér hvort til séu 
f leiri kost ir í stöð unni en að nú ver andi rík is-
stjórn sitji áfram. Þá sér mað ur í f ljótu bragði 
ekki aðra en tvo, ann ars veg ar þessa vara dekks-
hug mynd að Frjáls lynd ir komi sem þriðja hjól 
und ir vagn nú ver andi rík is stjórn ar, eða stjórn 
til vinstri sem Fram sókn myndi þá vænt an lega 
verja falli.“

Guð jón Arn ar Krist jáns son:

Stjórnin fær 
Margr ét ar nafn ið

„Við er um ekki í við ræð um við neinn held ur 
er um bara að spjalla sam an inn an flokks ins,“ 
seg ir Guð jón Arn ar Krist jáns son, for mað ur 
Frjáls lynda flokks ins, þeg ar hann er spurð ur 
um hver staða hans flokks væri á þess ari stundu. 
Hann seg ir það eðli lega stöðu, enda sé ný rík is-
stjórn ekki að fæð ast eins og er. Sú gamla sé enn 
við völd. 

Þeim mögu leika hef ur ver ið velt upp að Frjáls-
lynd ir komi inn í nú ver andi rík is stjórn og Guð-
jón Arn ar úti lok ar það ekki frem ur en sam starf 
við nokkra aðra. 

„Við höf um allt af sagt að það séu mál efn in sem 
skipta máli, ekki endi lega stól ar og titl ar. Það er 
ljóst að við stönd um fyr ir ákveð in mál efni og 
ef við eig um að eiga að ild að rík is stjórn, með 
hverj um sem það yrði, þá vilj um við auð vit að að 
eitt hvað af  þeim mál efn um sé uppi á borð inu. 

Hann seg ist sjá fátt ann að í stöð unni en að nú-
ver andi rík is stjórn ar sam starf haldi áfram. „Ég 
get ekki séð að þeir ætli að slíta því sam starfi. 
Það er ekk ert slíkt í spil un um sýn ist mér. En 
Fram sókn ar flokk ur inn er nátt úr lega bú inn að 
segja ákveðna hluti í sam bandi við það og ef þeir 
ætl uðu að fara eft ir því sem þeir sögðu í kosn ing-
un um þá væru þeir hrein lega bún ir að lýsa því 
yf ir að þeir teldu þessa rík is stjórn ekki hafa nægi-
legt um boð til að starfa. En þeir hafa ekki gert 
það.“

Guð jón Arn ar tel ur inn komu Ís lands hreyf ing-
ar inn ar hafa skipt sköp um fyr ir út komu kosn ing-
anna. „Þeg ar eitt afl í við bót kom inn sem var lík-
legt til að taka þó nokk uð af at kvæð um án þess að 
fá einn ein asta þing mann kjör inn var al veg hægt 
að bú ast við þess ari nið ur stöðu úr kosn ing un um. 
Þessi rík is stjórn fær Margr ét ar nafn ið í fram tíð-
inni. Hún get ur ekki feng ið neitt ann að nafn,“ 
seg ir Guð jón Arn ar og vís ar þar til Margr ét ar 
Sverr is dótt ur, vara for manns Ís lands hreyf ing ar-
inn ar, sem yf ir gaf Frjáls lynda flokk inn skömmu 
fyr ir kosn ing ar.

Krist inn H. Gunn ars son náði 
kjöri sem jöfn un ar þing mað ur fyr ir 
Frjáls lynda flokk inn. Þetta er þriðji 
flokk ur inn sem hann nær kjöri fyr ir, 
en hann var áð ur í Al þýðu banda lag-
inu og Fram sókn ar flokkn um. Krist-
inn skipti yf ir í Frjáls lynda flokk inn 
á miðju síð asta kjör tíma bili eft ir 
að hafa orð ið und ir í próf kjöri hjá 
Fram sókn, en hann hafði nokkr um 
sinn um lent upp á kant við for ystu 
flokks ins. 

Hann var að sjálf sögðu ánægð ur 
með kjör ið. „Þetta var ljóm andi 
gott og ég ber mig bara vel. Það stóð 
aldr ei neitt ann að til en að ég færi 
aft ur á þing.“ Fram an af nóttu leit 
út fyr ir að Krist inn næði ekki inn 
á þing. En þeg ar hann loks mæld ist 
inni, ýtti hann tveim ur fram sókn ar-
mönn um af þingi, Her dísi Sæ munds-
dótt ur og sjálf um for mann in um, 
Jóni Sig urðs syni. „Þetta var vissu-
lega at hygl is vert,“ sagði Krist inn.  

Krist inn H. Gunn ars son:

Felldi tvo fram sókn ar menn



OLÍS – við höldum með þér!

„Þetta er nú bara
eins og Grillið á Sögu“

Nú er
grilltími
hjá Olís

Permasteel-gasgrill

6.659 kr. léttgr. í 12 mán.

Tilboðsverð 79.900 kr.
• Grillyfirbreiðsla fylgir

• 4 brennarar + 1 hliðarbr.=17,78 kW

Char-Broil Seguia-gasgrill 

2.492 kr. léttgr. í 12 mán.

Tilboðsverð 29.900 kr.
• 8,5 kW brennari

Campingaz-gasgrill
1.242 kr. léttgr. í 12 mán.

Tilboðsverð 14.900 kr.
• 7 kW brennari

KAUPAUKI MEÐ ÖLLUM GRILLUM!
Grillhreinsir, SS-grillpakki og kippa af 2 l Coke.
Grillin eru afgreidd heimsend*og samsett.
Við bjóðum upp á léttgreiðslur Visa og Euro!

Ellingsen-gasgrill

3.742 kr. léttgr. í 12 mán.

Tilboðsverð 44.900 kr.
• 2 aðalbrennarar=9,2 kW

*Heimsending gildir fyrir höfuðborgarsvæðið, Suðurnes og Akureyri.
  Tilboðið gildir á meðan birgðir endast.



Þá er bú ið að kjósa. Ís lands hreyf-
ing in fékk því mið ur ekki þing-
menn kjörna en hefði feng ið tvo 
menn kjörna ef mörk in hefðu ekki 
ver ið færð jafn hátt og raun ber 
vitni. Áð ur náðu flokk ar tveim ur 
mönn um á þing með  pró senta 
fylgi. Þessu hef ur ver ið breytt með 
lög um þann ig að nú þarf að ná  
pró sent um á lands vísu til að ná inn 
manni. Þetta er óeðli lega hár þrösk-
uld ur sem flokk arn ir sem fyr ir eru 
hafa reist til að verja sitt vígi, ef svo 
má að orði kom ast. Svona há mörk 
þekkj ast ekki á hin um Norð ur lönd-
un um. Sem dæmi má nefna að 
mörk in eru  pró sent í Dan mörku. 
Ann ar þrösk uld ur er sá, að það er 
af ar erf itt fyr ir hug sjóna fólk sem 
þarf að greiða kosn inga bar átt una 
úr eig in vasa, að keppa á aug lýs-
inga mark aði við flokka sem hafa 
skammt að sér hundr uð millj óna úr 
rík is sjóði til kosn inga bar átt unn ar. 
Það er sann ar lega ójafn leik ur.

Gaf Ís lands hrey�  ng in 
rík is stjórn inni líf?

Það er frá leitt, sem sum ir hafa 
vilj að halda fram, að Ís lands hreyf-
ing in hafi gef ið rík is stjórn inni líf 
með fram boði sínu. Ætla má, mið að 
við stöðu Ís lands hreyf ing ar hægra 
meg in á miðju stjórn mál anna, að 
fram boð henn ar hafi frek ar kom ið 
í veg fyr ir að þeir  kjós end ur 
sem kusu Ís lands hreyf ing una, kysu 
stjórn ar flokk ana. Reynd ar höfðu ör-
fá ir þeirra kos ið Vinstri græna áð ur, 
en það var ein göngu vegna þess að 
ekki bauðst flokk ur hægra meg in við 
miðju sem lét sig um hverf is mál in 
miklu varða. Það er veru legt áhyggju-

efni hversu miklu skoð ana kann an ir 
ráða um fram vindu stjórn mál anna 
hér á landi. Ef flokk ar mæl ast ekki 
vel í skoð ana könn un um fæl ir það 
fylgi frá. Þá er hamr að á því að fólk 
eigi ekki að kasta at kvæð um sín um 
á glæ. Í öðr um lönd um tíðk ast að 
banna skoð ana kann an ir í viku 
til tíu daga fyr ir kosn ing ar vegna 
þess að þær eru skoð ana mynd andi. 
Það hlýt ur að verða ský laus krafa 
að fram kvæmd lýð ræð is sé ekki 
með þeim hætti að það viðg ang ist 
að birta skoð ana kann an ir fram á 
kjör dag.

Fram sókn hrifs ar völd in 
þrátt fyr ir af hroð

Nú er beð ið í of væni eft ir því 
hvern ig stjórn ar mynd un verð ur. 
Allt af skal Fram sókn enda í lyk il-
stöðu. Þrátt fyr ir að Fram sókn ar-
flokk ur inn hafi gold ið af hroð og 
for mað ur inn ekki náð kjöri á þing, 
held ur rík is stjórn in. All ir helstu 
for kólf ar Fram sókn ar voru bún ir 
að lýsa því yf ir dag ana fyr ir kosn-
ing ar að þeir færu ekki í stjórn ef 
úr slit in yrðu í sam ræmi við skoð-
ana kann an ir sem sýndu að stór-

tap var í upp sigl ingu. En þeg ar á 
hólm inn er kom ið snúa þau öll við 
blað inu og eru al veg til í að hanga 
á völd un um eins og hund ur á roði 
með eins manns mun. Þetta er erf ið 
staða fyr ir Geir Ha ar de, því ef hann 
af þakk ar sam starf ið við Fram sókn, 
þá get ur Fram sókn far ið í sam starf 
með R-lista flokk un um og skil ið 
Sjálf stæð is flokk eft ir úti í kuld an um. 
Fram sókn er allt af op in í báða enda. 
En Fram sókn ar flokk ur inn má sann-
ar lega vara sig, því ís lensk ir kjós-
end ur eru löngu bún ir að fá nóg af 
því að hafna flokkn um í kosn ing um 
en sjá hann hrifsa öll völd þrátt fyr ir 
það. Í borg inni gerð ist þetta síð ast, 
þar sem Fram sókn fékk minnst an 
stuðn ing kjós enda, að eins  pró sent 
at kvæða og einn mann kjör inn, en 
hef ur helm ings völd í borg inni þrátt 
fyr ir það!

Horft til fram tíð ar
Ís lands hreyf ing in er full mót að ur 

stjórn mála flokk ur sem mun láta 
sig þjóð fé lags mál varða héð an í 
frá sem hing að til. Ég vil að lok um 
færa þeim kjós end um sem studdu 
Ís lands hreyf ing una bestu þakk ir 
og einn ig því frá bæra fólki sem ég 
hef kynnst í starfi Ís lands hreyf ing-
ar inn ar fyr ir ótrú lega óeig in gjarnt 
starf og vænti góðs sam starfs áfram.  
Ís lands hreyf ing in á mik ið hlut verk 
fyr ir hönd um við að standa vörð um 
nátt úru Ís lands og öfl ugt at vinnu- 
og efna hags líf í land inu, bæði á 
sveit ar stjórn ar vett vangi sem og á 
lands vísu.

Höf und ur er vara for mað ur 
Ís lands hreyf ing ar inn ar

Þor steinn Páls son, rit stjóri Frétta-
blaðs ins, er á því að rétta stað an sé 
sú að Sjálf stæð is flokk ur og Sam fylk-

ing myndi nýja rík is stjórn. Hann seg ir í blað-
inu í gær: „Álita mál ið um hvort hyggi legt 
er að halda nú ver andi 
stjórn ar sam starfi áfram 
snýst ekki um naum an 
meiri hluta. Við reisn ar-
stjórn in sýndi að það er 
ekki vandi. Hitt er raun-
veru leg spurn ing hvort 
all ir þing menn og for ystu menn Fram sókn ar-
flokks ins hafa gert upp við sig hvert flokk ur-
inn á að stefna.“ Og í lok in seg ir Þor steinn: 

„Komi til nýrr ar stjórn ar mynd un ar sýn ist því 
vera nær tæk ast fyr ir Sjálf stæð is flokk og Sam-
fylk ingu að semja.“

Jón as Krist jáns son rit stjóri er ekki sátt ur við 
áfram hald andi stjórn ar sam starf ef dæma 
má skrif á heima síðu hans, jon as.is. Þar seg ir 

hann: „Þeg ar bú ið var að telja upp úr köss un um, 
missti fólk ið völd og traust. 
For stjór ar stjórn mála flokk-
anna gripu aft ur mátt inn og 
dýrð ina. Þeir passa að láta 
kjós end ur ekki vita um efni 
bralls ins, sem hófst í kjöl far 
kosn ing anna. Fjöl miðl ar kom-
ust að fundi Geirs og Jóns og fundi Ingi bjarg ar 
og Stein gríms. En ekk ert lek ur um, hver hyggst 
vinna með hverj um í næstu rík is stjórn. Geir gef ur 
í skyn, að hann muni vinna með Jóni, þótt þjóð in 
hafi hafn að Jóni. Hvað sem pól it ísk ir stjór ar segja 
um ágæti kjós enda fyr ir kosn ing ar, eru þeir sam-
mála um að hunza þá, þeg ar bú ið er að telja.“

Morg un blað ið er ekki sam mála Jón asi 
því í for ystu grein blaðs ins er tal að 
um áfram hald andi stjórn ar sam-

starf sem það eina rétta í stöð unni. Fyr ir sögn in 
seg ir allt sem segja þarf, Óbreytt sam starf. Í 
leið ar an um seg ir: „Sam starf þess ara tveggja 
flokka hef ur geng ið vel. Þeg ar hér er kom ið 
sögu eru eng in meiri 
hátt ar ágrein ings efni 
þeirra á milli og ekki fyr ir-
sjá an legt að þau eigi eft ir 
að koma upp, að minnsta 
kosti ekki í ná lægri fram-
tíð.“ Nið ur lag leið ar ans er 
á þenn an veg: „Rök in fyr ir því að rík is stjórn in 
sitji áfram eru aug ljós.“

el in@blad id.net
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Netföng: bladid@bladid.net, frettir@bladid.net, auglysingar@bladid.net
Prentun: Prentsmiðja Morgunblaðsins

Stjórn in hélt
Þing kosn ing arn ar um helg ina voru, eins og flest ir bjugg ust við, gríð ar-

lega spenn andi. Al veg frá því fyrstu töl ur voru birt ar var ljóst að stjórn ar-
sam starf ið hékk á blá þræði. Þeg ar taln ingu var lok ið kom í ljós að stjórn in 
hélt með minnsta mögu lega meiri hluta. Úr slit in komu í sjálfu sér ekki á 
óvart. 

Það er aug ljóst hverj ir eru sig ur veg ar ar þess ara kosn inga. Það eru Sjálf-
stæð is flokk ur inn og Vinstri hreyf ing in – grænt fram boð – flokk arn ir sem 
eru lengst til hægri og lengst til vinstri á hin um pól it íska ás. Stjórn ar flokk-
arn ir fengu mjög ólík skila boð frá kjós end um á laug ar dag inn. Sjálf stæð is-
flokk ur inn jók við fylgi sitt og bætti við sig þrem ur þing mönn um á með an 
Fram sókn ar flokk ur inn galt af hroð. Féll úr tæp um átj án pró sent um í tæp 
tólf og missti fimm þing menn. 

Það er erf itt fyr ir sjálf stæð is menn að túlka þessa nið ur stöðu öðru vísi en 
svo að það sé krafa kjós enda að flokk ur inn muni leiða næstu rík is stjórn. 
Fylg is aukn ing eft ir ára langa setu í rík is stjórn eru skýr skila boð. For ystu-
mönn um Fram sókn ar flokks ins er hins veg ar vandi á hönd um. Flokk ur inn 
fékk, líkt og Sjálf stæð is flokk ur inn, skýr skila boð frá kjós end um. Skila boð in 
voru bara ekki jafn já kvæð. Það verð ur af ar erf itt fyr ir Fram sókn ar flokk inn 
að rétt læta áfram hald andi rík is stjórn ar sam starf með Sjálf stæð is flokkn um. 
Ráð herr ar flokks ins sögðu að ef flokk ur inn hlyti ekki við un andi kosn ingu 
þá myndi hann ekki fara í rík is stjórn. Nú er spurn ing in sú hvort sex pró sent-
ust iga tap milli kosn inga og næst um helm ingi minni þing flokk ur sé við un-
andi staða. Svar ið er í raun ein falt. Nei.

Þrátt fyr ir með af brigð um laka út komu Fram sókn ar flokks ins þá eru 
blik ur á lofti. Geir H. Ha ar de, for mað ur Sjálf stæð is flokks ins, seg ir í Blað inu 
í dag góð ar lík ur á að stjórn in haldi áfram að starfa sam an á þessu kjör tím-
bili. Jón Sig urðs son, for mað ur Fram sókn ar flokks ins, sem ekki náði kjöri í 
Reykja vík frek ar en Jón ína Bjart marz, fyrr ver andi um hverf is ráð herra, seg ir 
áfram hald ið al far ið velta á því hvort sam komu lag næst um mál efni. 

Vinstri græn ir unnu kosn inga sig ur. Það er eng um blöð um um það að 
fletta. Flokk ur inn næst um tvö fald aði þing flokk inn hjá sér og er nú orð inn 
sá þriðji stærsti. Orð inn stærri en Fram sókn ar flokk ur inn. Þó svo erf itt sé að 
full yrða nokk uð um það þá er vel hugs an legt að Ís lands hreyf ing in hafi tek ið 
fylgi frá Vinstri græn um. Það væri kald hæðni ör lag anna ef flokk ur inn, sem 
barð ist hat ramm lega gegn stór iðju stefnu stjórn ar inn ar, hef ur tryggt stjórn-
ar flokk un um meiri hluta. 

Sam fylk ing in get ur þokka lega vel við un að eft ir þess ar kosn ing ar, en alls 
ekk ert meira en það. Flokk ur inn mæld ist mjög lág ur í könn un um fram an 
af en bætti sig á loka sprett in um. Nið ur stað an er samt sem áð ur fjög urra pró-
sent ust iga fylg is tap og  manna þing flokk ur en ekki . 

Frjáls lyndi flokk ur inn end aði með því að verja sína stöðu. Hann er nán-
ast með sama fylgi og hann fékk fyr ir fjór um ár um. For ystu menn flokks-
ins, sem fyrr í vet ur höfðu gert sér von ir um að rjúfa tíu pró senta múr inn, 
geta samt þokka lega vel við un að. Það er samt ekk ert ann að í spil un um hjá 
flokkn um en stjórn ar and staða næstu fjög ur ár.

Trausti Haf liða son

Klippt & skorið

Eft ir á að hyggja
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Viðhorf
Margrét Sverrisdóttir

Viðhorf

 Útgáfufélag: Ár og dagur ehf.
 Ritstjóri: Trausti Hafliðason
 Fréttastjórar: Gunnhildur Arna Gunnarsdóttir
  Þröstur Emilsson
 Ritstjórnarfulltrúi:  Elín Albertsdóttir

-flegar flú kaupir gólfefni

Krókhálsi 4 • 110 Reykjavík • Sími 567 1010 • www.parket.is
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Har›vi›arpallaefni, Massaranduba
25 x 145 mm, lengd: 215 - 430 sm

690,-
pr. lm

Einnig til hreinsiefni og olíur
fyrir  har›vi›arpalla
Einnig til hreinsiefni og olíur
fyrir  har›vi›arpalla
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Í boði eru morgun-,
hádegis- og síðdegisnámskeið

Barnagæsla – Leikland JSB

Vertu velkomin í okkar hóp!

Ný námskeið hefjast 29. maí

Þú léttist og styrkist andlega og líkamlega!

Átaksnámskeiðin sívinsælu fyrir konur á öllum aldri. 

TT-1

• Lokuð 5 vikna námskeið 3 x í viku

• Fræðslufundir 1x í viku, vigtun og mælingar 

• Líkamsrækt

• Persónuleg þjónusta í notalegu umhverfi þar 

sem  alger trúnaður ríkir

• Frjáls aðgangur að tímum í opna kerfinu

og tækjasal

Innritun í síma 581 3730

Lágmúla 9 • 108 Reykjavík • Sími 581 3730 • Bréfasími 581 3732 • jsb@jsb.is • www.jsb.is 

Sumar-TT!
5 vikna námskeið á kr. 18.500.-
7 vikur í opna kerfinu í bónus!

 Stelpur - Konur / Staðurinn - Ræktin

Vertu ígó  um
málum!

Aug lýs ing um stöðu að stoð ar-
rík is lög reglu stjóra hef ur ver ið 
til um fjöll un ar í fjöl miðl um 
að und an förnu. Það að aug lýs-
ing in hafi ein ung is birst í Lög-
birt inga blað inu brýt ur alls ekki 
í bága við lög eða regl ur um aug-
lýs ingu emb ætta en hins veg ar 
hef ur ver ið bent á að kröf ur um 
emb ætt is próf í lög fræði stang-
ist á við ný sam þykkt lög reglu-
lög. Eins og fjöl miðla um fjöll un 
síð ustu daga sann ar hvað best 

vek ur það tor tryggni þeg ar aug-
lýs ing ar um emb ætti eru vís vit-
andi gerð ar lítt áber andi. Regl ur 
um aug lýs ingu starfa hjá hinu 
op in bera voru auð vit að sett ar 
til að tryggja gagn sæi og góða 
stjórn sýslu hætti en með regl-
un um var líka ver ið að tryggja 
að all ir ættu að eiga tæki færi á 
að sækja um laus störf hjá rík-
inu. Við vilj um jú öll að rík ið 
eigi kost á fær um og hæf um 
starfs mönn um eins og seg ir í 
dreifi bréfi fjár mála ráðu neyt is-
ins um aug lýs ing ar á laus um 
emb ætt um.

For mað ur Banda lags há skóla manna 

Morg un blað ið leggst ein dreg ið á 
þá sveif í leið ara sín um í dag, að rík-
is stjórn in eigi að halda áfram, enda 
hafi hún til þess meiri hluta. For síðu-
frétt blaðs ins er einn ig í þeim anda. 
Þar má lesa, að Ingi björg Sól rún 
Gísla dótt ir hafi sýnt svo mik inn 
hroka í sam töl um við ein hverja sjálf-
stæð is menn að lokn um kosn ing um, 
að hafi þeir haft áhuga á að ræða við 
hana um stjórn ar sam starf, sé hann 
fok inn út í veð ur og vind. Hvers 
vegna halda menn, að vand ræð in 
séu svona mik il í for ystu Sam fylk-
ing ar inn ar? Hafa menn gleymt því, 
hvern ig Ingi björg Sól rún kom fram 
við sam starfs fólk sitt í R-list an um, 
eft ir að hún ákvað að brjót ast til 
valda í lands mál um?

Í vit lausu landi?
Nor ræna mód el ið, sem vinstri 

flokk arn ir kynntu í kosn inga bar átt-
unni, blas ir við á for síðu Frétta blaðs-
ins, þar sem sagt er frá því, að þau 
Ingi björg Sól rún og Stein grím ur J. 
Sig fús son hafi rætt það í gær, að þau 
mynd uðu minni hluta stjórn með 
hlut leysi eða stuðn ingi fram sókn-
ar manna. Stund um dett ur manni í 
hug, að fólk sé í vit lausu landi, þeg ar 
les ið er um nor ræna draum óra 
vinstri sinna. Og nú er um við einn ig 

að upp lifa skop mynda stríð hér, að 
vísu ekki vegna spá manns ins Mú-
ham eðs, held ur ann ars, sem teikn-
að ur var með skegg og mót mæla-
spjald og krefst af sök un ar, áð ur en 
hann tal ar við fram sókn ar menn.

Fram lag Morg un vakt ar á rás  
var að kalla á Guðna Th. Jó hann es-
son sagn fræð ing til að geta sagt það 
síð an sem fyrstu frétt kl. ., að 
hér hefðu bæði set ið rík is stjórn ir 
með  at kvæði og einn ig að þær 
hefðu tal ist of veik burða. Allt ræðst 
þetta af pól it ísk um vilja, hann var 
fyr ir hendi í við reisn ar stjórn inni, 
en hvorki eft ir kosn ing ar  né 
. Eitt at kvæði trygg ir meiri hluta 

- mál ið er ekki flókn ara en það og pól-
it ísk ur vilji er allt, sem þarf.

Höf und ur er dóms- og kirkju mála ráð herra 
Grein in er tek in af www.bjorn.is

Trausti Haf liða son rit stjóri 
skrif aði leið ara Blaðs ins þann . 
maí, síð ast lið inn. Í leið ara þess um 
tek ur Trausti und ir þá kröfu Sveins 
Magn ús son ar, fram kvæmda stjóra 
Geð hjálp ar, að fram fari fag legri 
grein ing á þung lyndi Ís lend inga en 
nú mun tíðk ast, að mati Sveins. En 
Sveinn þessi Magn ús son hafði, í við-
tal i við Blað ið deg in um áð ur, haft 
uppi end ur tekn ar dylgj ur um það, að 
heim il is lækn ar hér á landi væru alls 
ekki fag lega hæf ir til að sinna þung-
lynd is sjúk ling um og nefndi því til 
stað fest ing ar sjúk ling, sem heim il is-
lækn ir hefði stofn að í lífs hættu með 
því að setja hann á sjö mis mun andi 
þung lynd is lyf. Sam kvæmt frá sögn-
inni var sjúk lingi þess um bjarg að 
með af eitr un. Í leið ar an um seg ir 
Trausti, að hann gruni, að sum ir 
þung lynd is sjúk ling ar láti sér það 
nægja að leita að stoð ar hjá heim il is-
lækni. Hann seg ist einn ig gruna, að 
sjúk ling ar þess ir hafi ver ið sett ir á 
lyfja með ferð. Og síð an seg ir Trausti 
orð rétt: „Að reiða sig ein göngu á 
þung lynd is lyf er í mörg um til fell um 
eins og að setja plást ur á sár ið. Sár 
gróa hægt und ir plástr um og það er 

því nauð syn legt að brýna fyr ir fólki 
að lyf eru ekki lausn, nema kannski 
fyr ir ör fáa.”

Það er í sjálfu sér auð vit að ekk ert 
at huga vert við það að kalla á aukna 
fag mennsku í heil brigð is þjón ust-
unni. Hún hef ur bara gott af gagn-
rýnu að haldi. En þeg ar menn, svona 
al mennt, en þó sér í lagi rit stjór ar 
dag blað anna, gagn rýna vinnu brögð 
í heil brigð is þjón ust unni, þá eiga 
þeir í fyrsta lagi að forð ast órök-
studd ar dylgj ur í garð starfs stétt ar, 
eins og Trausti ger ir sig sek an um, 
og í öðru lagi að láta það vera að fara 
með glóru laust fleip ur um með ferð 
sára - og ann arra sjúk dóma.

Höf und ur er lækn ir

Aug lýs ing ar á 
störf um hjá 
hinu op in bera

Við vilj um jú 
öll að rík ið eigi 

kost á fær um 
og hæf um 

starfs mönn um.

Umræðan
Hall dóra Frið jóns dótt ir

Und ar leg kennsla 
í fag mennsku

Heil brigð is-
þjón ust an 

hef ur bara gott 
af gagn rýnu 

að haldi

Umræðan
Gunn ar Ingi Gunn ars son

Eitt at kvæði 
trygg ir meiri hluta

Pól it ísk ur vilji 
er allt sem þarf

Umræðan
Björn Bjarna son

Ein um mest spenn andi kosn-
ing um í seinni tíð er lok ið. Ef laust 
geta flest ir flokk ar fagn að ein hverju 
þótt all ir hafi vilj að fá eitt hvað meira. 
Við í Sam fylk ing unni er um auð-
vit að ánægð með að hafa náð næst-
besta ár angri sem nokk ur vinstri 
flokk ur hef ur náð á Ís landi. Gömlu 
A-flokk arn ir náðu aldr ei hærra 
fylgi en við höf um séð hjá Sam fylk-
ing unni í und an förn um þrenn um 
al þing is kosn ing um. Sömu leið is er 
rétt að halda því til haga að ár ang ur 
Sam fylk ing ar inn ar er tals vert betri 
en skoð ana kann an ir síð ustu mán-
aða gáfu til kynna. Stærstu tíð ind in 
sem lúta að Sam fylk ing unni eru þó 
vit an lega þau að með kosn ing un um 
er feng in stað fest ing á því að flokka-
kerf ið hér á landi hef ur gjör breyst 
með til komu Sam fylk ing ar inn ar.

2,6 pró senta mun ur á 
Fram sókn og VG

Vinstri græn ná sömu leið is 
ágæt is kosn ingu þótt fylgi þeirra sé 
langt und ir því sem skoð ana kann-
an ir gáfu til kynna að væri þeim 
mögu legt. Ein ung is er , pró senta 
mun ur á fylgi Fram sókn ar sem 
geld ur af hroð og síð an fylgi Vinstri 
grænna. Fylgi Vinstri grænna í kosn-
ing un um í gær er ná kvæm lega jafn-
mik ið og Al þýðu banda lag ið fékk í 
sín um síð ustu kosn ing um ár ið  
og það er ei lít ið minna en það sem 
Al þýðu banda lag ið fékk ár ið .

Sam fylk ing in verð ur með helm-
ingi fleiri þing menn en Vinstri 
græn næsta kjör tíma bil og vant ar 
í raun inni ein ung is tvo þing menn 
upp á til að hafa jafn marga þing-
menn og all ur sam an lagð ur þing-
manna fjöldi VG, Fram sókn ar og 
Frjáls lyndra. Sam fylk ing in er því 
þriðju kosn ing arn ar í röð ann ar 
stærsti stjórn mála flokk ur inn. 

Sjötta versta út koma Sjálf-
stæð is � okks ins í 60 ár

Sjálf stæð is menn hrósa sigri eins 

og þeim er ein um líkt og líta hent ug-
lega fram hjá þeirri stað reynd að ár-
ang ur þeirra fyr ir fjór um ár um var 
einn sá versti frá stofn un flokks ins. 

Sé ár ang ur inn núna sett ur í sögu-
legt sam hengi má raun ar glöggva 
sig á því að á síð ast liðn um  ár um 
hef ur hann ein ung is fimm sinn um 
feng ið verri út komu. Út strik an ir á 
til tekn um þing mönn um Sjálf stæð is-
flokks ins eru einn ig nán ast for dæma-
laus ar í ís lensk um stjórn mál um.

Rík is stjórn in með minni-
hluta at kvæða

Auð vit að eru það von brigði að 
rík is stjórn in skyldi ekki falla. En 
það er þó rétt að benda á að rík-
is stjórn ar flokk arn ir fengu bæði 
minni hluta at kvæða (, pró sent) 
og færri at kvæði en kaffi banda lag ið 
svo kall aða. Sam an lagt fylgi Sjálf-
stæð is flokks og Fram sókn ar flokks 
hef ur aldr ei ver ið eins lít ið og í 
þess um kosn ing um sé lit ið fram hjá 
því þeg ar Borg ara flokk ur inn klauf 
Sjálf stæð is flokk inn . En þótt 
rík is stjórn in haldi velli með ein um 
manni þá finnst mér það ólík legt að 
Fram sókn og Sjálf stæð is flokk ur inn 
haldi inn í sitt þrett ánda ár sam an í 
rík is stjórn. Ekki þeg ar hver ein asti 
stjórn ar þing mað ur hef ur í raun neit-
un ar vald um öll mál sem sett verða 
á dag skrá. Að mínu viti er því allt 
óvíst um hvern ig næsta rík is stjórn 
muni líta út.

Höf und ur er vara for mað ur Sam fylk ing ar inn ar 
Grein in er tek in af www.agu stola fur.blog.is

Sam fylk ing in fær næst bestu 
út komu í sögu vinstri flokka

 Út strik an ir á 
til tekn um þing-
mönn um Sjálf-

stæð is flokks ins 
eru nán ast 

for dæma laus ar 

Umræðan
Ág úst Ól af ur Ág ústs son



VERÐ: 69.900 KR.

TILBOÐSVERÐ 54.900 KR.
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VERÐ 29.900 KR. 

VERÐ FRÁ 14.990 KR.

ÚRVALSfyrir þig að gera góð kaup á ÚRVALS merkjum

32" LCD sjónvarp
LOEWE Concept 32 DVB
Upplausn: 1366 x 768
Hlutföll: 16:9 (breiðtjald)
Innbyggður 2 x 40 W hljóðmagnari

VERÐ: 239.900 KR.

TILBOÐSVERÐ: 139.900 KR.

32" LCD sjónvarp
 LOEWE Xelos A 32 Antracit

Upplausn: 1366 x 768
Birta: 450 cd/m2

Hlutföll: 16:9 (breiðtjald)VERÐ: 299.900 KR.

TILBOÐSVERÐ: 159.900 KR.

15" LCD sjónvarp
 Samsung LE15S51B

Upplausn: 640 x 480
Birta: 450 cd/m2

Sjónarhorn: 160°/160°
Hlutföll: 4:3

40" LCD sjónvarp
 Samsung LE40S71BX

Upplausn: 1366 x 768
6,4 miljarðar lita

Hlutföll: 16:9 (breiðtjald)
VERÐ: 49.900 KR.

TILBOÐSVERÐ: 39.900 KR.
VERÐ: 249.900 KR.

TILBOÐSVERÐ: 199.900 KR.

FANGAÐU AUGNABLIKIÐ
OLYMPUS mju750
7.1 milljón pixlar
5 x aðdráttarlinsa 
(36-180mm)
2.5” LCD skjár
23 tökustillingar
BrightCapture tækni gefur frábæra 
myndgæði í lítilli birtu
Innbyggt 17 MB minni,
hægt að stækka með XD minniskorti
Dual hristivörn
Hleðslutæki og Lithium-ion rafhlaða fylgir

OLYMPUS mju740

7.1 milljón pixlar
5 x aðdráttarlinsa 
(36-180mm)
2.5” LCD skjár
23 tökustillingar
BrightCapture tækni gefur frábæra 
myndgæði í lítilli birtu
Innbyggt 17 MB minni,
hægt að stækka með XD minniskorti
Hleðslutæki og Lithium-ion rafhlaða fylgir

OLYMPUS FE-170
6,0 milljón pixlar
3 x aðdráttarlinsa
(38-114mm)
Ljósop f/3.1-5.9
Val á milli 10 programstillinga
Tekur upp myndskeið (video) 
með hljóði
Innbyggt 9 MB minni.
Notar XD minniskort
Þyngd 124 grömm án rafhlöðu

með

VEÐURVARIN

6.0 milljón pixlar 
3 x aðdráttur í linsu (35-105mm) 
2.5” LCD skjár 
Video upptaka með hljóði 
21 MB innbyggt minni 
- hægt að stækka með XD minniskorti
Notar SD minniskort
Aðeins 165 grömm án rafhlöðu
Notar lithium rafhlöðu

NIKON Coolpix S5NIKON Coolpix S10
6,0 milljón pixlar
10 x aðdráttur í linsu
(tilsvarandi 38-380 mm á 35mm filmu)
2.5" LCD skjár
Video upptaka með hljóði
Notar SD minniskort
Aðeins 220 grömm án rafhlöðu

Nikon Coolpix S7

VERÐ: 46.900 KR.

TILBOÐSVERÐ 35.900 KR.
VERÐ: 46.900 KR.
TILBOÐSVERÐ: 33.900 KR.

Pioneer VSX-2016AV-S
heimabíómagnari7 x 150W RMS @ 6 ohm

THX Select2 vottaður  / FM/AM útvarp með RDS
USB inngangur fyrir MP3 spilara og PC/Mac tölvur

iPod tengi - Spilar tónlist, sýnir ljósmyndir og iPod-valmyndina
192Khz/24-bit D/A breytir / USB, 2 x HDMI,

Jamo S-502
Vandað heimabíókerfi með 5 hátölurum og bassaboxi /
6X60W / HDMI tengi / USB tengi

VERÐ: 129.900 KR.
TILBOÐSVERÐ: 99.900 KR.

VERÐ: 46.900 KR.

TILBOÐSVERÐ 29.900 KR.

VERÐ ÁÐUR: 16.900 KR.

LÆKKAÐ VERÐ: 14.900 KR.

VERÐ: 114.900 KR.
TILBOÐSVERÐ: 79.900 KR.

VERÐ: 65.900 KR.
TILBOÐSVERÐ: 49.900 KR.

VERÐ: 49.900 KR.
TILBOÐSVERÐ: 39.900 KR.

Ein allra vinsælasta leikjatölva 
heims. 42 miljónir véla seldar um 
allan heim. Frábært leikjasafn

Nær 7 miljón Nintendo Wii 
leikjatölvur seldar um allan 
heim

VERÐ: 35.900 KR.

TILBOÐSVERÐ: 28.900 KR.

VERÐ: 15.900 KR.

TILBOÐSVERÐ 10.900 KR.
VERÐ: 33.900 KR.

TILBOÐSVERÐ 24.900 KR.
VERÐ: 36.900 KR.

TILBOÐSVERÐ 27.900 KR.

VERÐ: 39.900 KR.
TILBOÐSVERÐ: 29.900 KR.

VERÐ: 139.900 KR.
TILBOÐSVERÐ: 99.900 KR.

Pioneer RCS-606
heimabíókerfi með upptöku 5.1 rása 
heimabíókerfi með DVD upptökutæki 
og innbyggðum hörðum disk
160GB harður diskur / 600W 
(6 x 100W RMS)

SHARP LCD sjónvarp með DVB-T móttakara
· HD Ready - tilbúið fyrir næstu kynslóð sjónvarpstækni
· 1366 x 768 HD upplausn (16:9 widescreen)
· Kontrast: 1200:1 - frábær dýpt og litaskerpa
· 6 ms svartími
· Birta: 450 cd/m2
· Sjónsvið: 176°/176° - myndgæðin haldast þó horft sé frá hlið
· Innbyggður DVB-T stafrænn sjónvarpsmóttakari og
  C.I. rauf fyrir afruglarakort
· Clear Flat hljóðkerfi - frábær og kraftmikill hljómur
SHARP LC-32GD8E 32" VERÐ: 159.900 KR.

TILBOÐSVERÐ: 139.900 KR.
LC-37GD8E 37" VERÐ: 219.900 KR.

TILBOÐSVERÐ: 184.900 KR.
VERÐ: 89.900 KR.

TILBOÐSVERÐ: 79.900 KR.

Jamo i300 hátalarasettið
Er hljóðkerfi fyrir I-POD spilara. 
Eins er hægt að tengjaaðra 
MP-3 spilara við. 
Þetta hátalarasett breytir 
MP-3 spilaranum þínum í
hágæða  hljómtæki.

VERÐ ÁÐUR: 36.900 KR.

LÆKKAÐ VERÐ: 29.900 KR.



    

HVAÐ 
FINNST
ÞÉR?

Óskað irðu Ól afi Ragn ari 
til ham ingju með dag inn?

„Nei, en ég nota þá bara tæki fær ið og geri það hér með.“

Ásta Möll er, al þing is mað ur
For seti Ís lands, herra Ól af ur Ragn ar Gríms son, átti af mæli í 
gær. Ásta Möll er hafði áhyggj ur af því um dag inn að for set inn 
gætti ekki hlut leys is þeg ar kæmi að stjórn ar mynd un ar við ræð-
um. Hún leið rétti hins veg ar þær áhyggj ur síð ar um dag inn.

eft ir Jim Un ger

Þú ert ekki búinn að borða kjúklinginn þinn!

Su Doku þrautin snýst um að raða tölunum frá 1-9 lárétt og 
lóðrétt í reitina, þannig að hver tala komi ekki nema einu sinni 
fyrir í hverri línu, hvort sem er lárétt eða lóðrétt. Sömu tölu má 
aukin heldur aðeins nota einu sinni innan hvers níu reita fylkis. 
Unnt er að leysa þrautina út frá þeim tölum, sem upp eru gefnar.
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Lét gaml an draum ræt ast
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ALL SÉR STÆÐ aug lýs inga her ferð 
Ör ygg is mið stöðv ar inn ar hef ur 
náð at hygli manna. Þar er mynd 
af Lalla Johns með text an um: 

„Hver  vakt ar þitt heim ili?“ Sem 
kunn ugt er þá er Lalli svo kall að ur 
góð kunn ingi lög regl unn ar og 
hef ur aug ljós lega fall ist á að vinna 
með Ör ygg is mið stöð inni að þessu 
verk efni. Síð an er spurn ing hvort 
fyr ir tæk ið hafi tek ið lof orð af Lalla, 
um að hann muni ekki brjót ast inn 
á heim ili merkt Ör ygg is mið stöð-
inni í fram tíð inni ...? 

BLOGG AR INN Gísli Freyr Hall-
dórs son kem ur með skemmti lega 
sýn á út strik un ar aug lýs ingu 
Jó hann es ar í Bón us fyr ir kosn ing ar. 
Hann seg ir að ann að hljóð hefði 
kom ið í strok kinn 
hjá fjöl miðl um 
og stjórn mála-
mönn um ef 
Stein grím ur J. 
hefði keypt sams-
kon ar aug lýs ingu, 
und ir yf ir skrift-
inni: Kaup um 
mat – bara ekki 
í Bón us ...

KOSN INGA SJÓN VÖRP RÚV og 
Stöðv ar  börð ust um hylli kjós-
enda á kosn inga nótt. Stöð  aug-
lýsti nýja bylt ing ar kennda graf ík 
sem átti að taka öllu öðru fram. 
Virt ist hún byggja á því að Sig-
mund ur Ern ir Rún ars son dans aði 
í kring um súlu rit sem spratt fram 
úr hverju kjör dæmi fyr ir sig. Þótt 
graf ík in hafi mælst mis jafn lega 
fyr ir þótti Sig mund ur standa sig 
með mik illi prýði og virt ist aldr ei 
vefj ast tunga um tönn. Hins veg ar 
galt Bogi Ág ústs son á tíð um fyr ir 
tækni leg mis tök í graf ík, sem þó 
inni hélt nyt sam legri upp lýs ing ar 
við upp lest ur talna. Verð ur því 
gam an að sjá áhorfs töl urn ar, hvort 
súlu dans Sig mund ar eða baga leg ur 
Bogi hef ur haft bet ur ...

 

Su doku

„Ég hef það eft ir áreið an leg um 
heim ild um, að tölu verð ur fjöldi 
kjós enda vinstri grænna í um ræddu 
Rvk-kjör dæmi hafi strik að Kol brúnu 
Hall dórs dótt ur út. Það voru því fleiri 
en Árni John sen og Björn Bjarna son 
sem fengu út strik an ir í massa vís. En 
þetta má auð vit að ekki fjalla um í 
fjöl miðl um. Ég skal fús lega við ur-
kenna, að þetta kem ur mér ekki á 
óvart. Það renn ur úr henni eins og 
vatn úr krana, óstöðv andi 
orða flaum ur og það 
sem verra er, að það 
sem hún seg ir er sjald-
an neitt sér stak lega 
skyn sam legt, ekki að 
mín um dómi amk. 
Zero Kol brún.“

BLOGGARINN...

fólk

Út strik uð Kol brún 

„Jón ína Bjart marz, frá far andi um-
hverf is ráð herra, fékk þung an skell í 
þing kosn ing un um um helg ina er hún 
féll af þingi. Stjórn mála ferli henn ar 
virð ist lok ið. Fall henn ar kem ur 
skömmu eft ir marg frægt mál tengt 
veit ingu rík is borg ara rétt ar til Luciu 
Ce leste Mol ina Si erra, tengda dótt ur 
henn ar. Þá var Jón ína í eld línu mjög 

erf iðr ar um ræðu og reifst við 
Helga Selj an, frænda minn, 
í eft ir minni legu Kast ljós við-
tali. Allt til loka kosn inga bar-

átt unn ar barð ist hún fyr ir 
því að fá af sök un ar beiðni 
frá Rík is út varp inu vegna 
um fjöll un ar Kast ljóss. 
Hún kom auð vit að 
ekki. “

Kulda leg 
ka flask il 

Stef án Frið rik Stef áns son
steb bifr.blog.is

„Mín skoð un er sú að hrein hneisa 
væri að leiða Fram sókn ar flokk inn til 
valda eina ferð ina enn. Í fyrsta lagi 
hef ur Fram sókn ar flokk ur inn ekk ert 
um boð frá kjós end um til að sitja 
í stjórn. Hvorki í hægri eða vinstri 
stjórn. For mað ur flokks ins, sem hef-
ur ekki einu sinni traust al menn ings 
til að vera þing mað ur, tal ar gjarn an 
um að axla ábyrgð. 
Ábyrgð hans er sú 
að úti loka, svo 
eng inn vafi leiki 
á, að fram sókn-
ar menn gangi 
á svig við vilja 
kjós enda.“

Umboðslaus 
Fram sókn

Snorri G. Bergs son
hvala.blog.is 

folk@bladid.net

Eftir Trausta Salvar Kristjánsson
 traustis@bladid.net

Fjölbreytt úrval af sundfatnaði

Stærðir
38-50

Laugaveg 80
S: 561 1330

Gauk ur á Stöng opn að ur eft ir árs hlé:

um að axla ábyrgð. 
Ábyrgð hans er sú 

eng inn vafi leiki 
á, að fram sókn-

erf iðr ar um ræðu og reifst við 
Helga Selj an, frænda minn, 
í eft ir minni legu Kast ljós við-
tali. Allt til loka kosn inga bar-

átt unn ar barð ist hún fyr ir 
því að fá af sök un ar beiðni 
frá Rík is út varp inu vegna 
um fjöll un ar Kast ljóss. 
Hún kom auð vit að 
ekki. “

Stef án Frið rik Stef áns son

óvart. Það renn ur úr henni eins og 
vatn úr krana, óstöðv andi 
orða flaum ur og það 
sem verra er, að það 
sem hún seg ir er sjald-
an neitt sér stak lega 
skyn sam legt, ekki að 

Þórð ur Vík ing ur Frið geirs son
thord urv.blog.is

HEYRST HEFUR

Bogi hef ur haft bet ur ...

Óskað irðu Ól afi Ragn ari 
til ham ingju með dag inn?

Ásta Möll er, al þing is mað ur
For seti Ís lands, herra Ól af ur Ragn ar Gríms son, átti af mæli í 
gær. Ásta Möll er hafði áhyggj ur af því um dag inn að for set inn 
gætti ekki hlut leys is þeg ar kæmi að stjórn ar mynd un ar við ræð-
um. Hún leið rétti hins veg ar þær áhyggj ur síð ar um dag inn.

Elsta öld ur hús lands ins, Gauk ur 
á Stöng, hef ur ver ið reist til fyrri 
vegs og virð ing ar af at hafna mann-
in um Krist jáni Þór Jóns syni, sem 
er bet ur þekkt ur sem Kiddi Bigfo ot. 
Kidda hef ur löng um dreymt um 
að hreppa þetta hnoss ís lenskr ar 
dæg ur menn ing ar.

„Mig hef ur allt af lang að í þetta 
hús og núna ræt ist gam all draum ur. 
Það hef ur gríð ar leg an ka rakt er og 
sál og á sér langa sögu. Seldi með al 
ann ars bjór líki áð ur en bjór inn 
var leyfð ur . Mér fannst synd 
hvern ig far ið var með hús ið á tíma-
bili og lang aði til að sýna og sanna 
að hægt væri að reka stað inn, enda 
mik ill bjart sýn is mað ur,“ seg ir 
Kiddi sem hef ur mikla reynslu af 
slík um rekstri.

„Ég hef ver ið við loð andi þenn an 
bransa í  ár og unn ið í öll um 
störf um sem rekst ur inn hef ur 
upp á að bjóða held ég. Ég var með 
Tungl ið á sín um tíma, Deja Vu, 
Casa blanca á tíma bili og Berl ín, 
áð ur en það hét Astro og Pravda. 
Og síð ast var ég með Nelly ś þann ig 
að mað ur er ekki alls ókunn ug ur 
slík um rekstri.“

Gauk ur á Stöng hef ur gegnt hlut-
verki tón lei kast að ar um ára bil, 

með an hljóm sveit ir áttu varla í 
önn ur hús að vernda. Nafn ið sæk ir 
hann til Gauks Trand ils son ar frá 
Stöng sem var sterk efn að ur og vel 
ætt að ur höfð ingi og kappi hinn 
mesti. Tal ið er að bær inn Stöng hafi 
eyði lagst í Heklu gos inu ár ið  
og féll Gauk ur fyr ir hendi Ás gríms 
Ell iða-Gríms son ar, fóst bróð ur síns, 
vænt an lega fyr ir að hafa fíf l að hús-
freyj una á Steina stöð um, sem var 
skyld kona Ás gríms. 

En nóg af sögu kennsl unni. Stað-
ur inn var opn að ur um helg ina við 
góð ar und ir tekt ir og ekki síst fyr ir 
þær sak ir að stað ur inn er reyk laus. 
Ann ars héldu bönd in Buff og Vin ir 
vors og blóma uppi stuð inu og 
strax á morg un mun hljóm sveit in 
Spútnik stíga á stokk ásamt  DJ Dod-
del ici us sem verð ur á efri hæð inni.

„Við stefn um á að bjóða upp á fjöl-
breytta og góða tón list. Við höf um 
í raun eng an einn mark hóp, þó 

f lest ir gest ir okk ar séu komn ir af 
ung lings ár un um. Í raun inni verða 
það bönd in sjálf sem ráða mark-
hópn um hjá okk ur, en við ætl um 
okk ur að vera þessi hefð bundni 
vina legi ball stað ur á möl inni. Ég 
er bú inn að laga að eins til hérna, 
fríkka stað inn að eins. Hann hafði 
stað ið auð ur í um eitt ár og því 
þörf á smá vægi leg um breyt ing um. 
Einn ig lag aði ég hljóð kerf ið, bætti 
við sjón vörp um á efri hæð inni og 
er stað ur inn  stór glæsi leg ur þótt 
ég segi sjálf ur frá, jafn vel á heims-
mæli kvarða! “ seg ir Kiddi stolt ur. 
En stað ur inn mun ekki að eins 
bjóða upp á góða tón list:

„Það er stefn an að hafa þetta kaffi-
hús á dag inn með létt um veit ing um. 
Það er ver ið að end ur nýja eld hús ið 
þann ig að þetta er allt á leið inni.“

Krist ján sit ur sveitt ur við að 
bóka bönd fram á sum ar.

„Það er hell ing ur bók að ur, ég er 
að vinna í að fá stað fest ing ar. Á 
laug ar dag inn leigi ég stað inn til 
Partyz one sem skart ar er lend um 
plötu snúð, en ann ars verð ur lít ið 
um svo leið is uppá kom ur í fram-
tíð inni, bara ein staka skipti. Ann-
ars get ur fólk fylgst með dag skrá 
stað ar ins á slóð inni prime.is þar 
sem til kynn ing ar um tón leika hald 
eru birt ar,“ seg ir Kiddi Bigfo ot að 
lok um.

„Mér fannst synd hvern ig 
far ið var með hús ið á tíma-
bili og lang aði til að sýna 
og sanna að hægt væri að 
reka stað inn, enda mik ill 
bjart sýn is mað ur“

Kiddi Bigfo ot Seg ist 
vera að upp lifa gaml an 
draum Blaðið/Eyþór
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NÝTT
Bylting í meðferð á fótsveppi…

– sveppasýkingarlyfið
sem einungis þarf að
bera á einu sinni!

Lamisil Once 1% húðlausn inniheldur
10 mg af terbínafíni (sem hýdróklóríð).
Lamisil Once er einskammta meðferð við
fótsvepp (tinea pedis). Ekki má nota Lamisil
Once ef til staðar er ofnæmi fyrir terbínafíni
eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins.
Lamisil Once er eingöngu ætlað til útvortis
notkunar. Lyfið er eingöngu ætlað til húð-
meðferðar á fótum. Lamisil Once á ekki að
nota á meðgöngu nema brýna nauðsyn beri
til. Konur með barn á brjósti eiga ekki að
nota Lamisil Once. Börn og unglingar undir
18 ára aldri eiga ekki að nota lyfið þar sem
reynslu skortir af slíkri notkun. Lyfið á
einungis að bera á einu sinni. Best er að bera
Lamisil Once á húðina eftir sturtu eða bað.
Lyfið verður að bera á báða fætur, jafnvel
þótt einkenni sjáist einungis á öðrum fæti.
Þetta tryggir algjöra eyðingu sveppsins.
Hann getur leynst víðar á fótum þótt ekki
sjáist nein merki um hann. Lamisil Once er
mild lausn og ertir sjaldnast húðina. Geymið
þar sem börn hvorki ná til né sjá. Lesið
vandlega leiðbeiningarnar sem fylgja hverri
pakkningu. Markaðsleyfishafi: Novartis
Healthcare. Umboð á Íslandi: Artasan,
Kirkjulundi 17, 210 Garðabæ.

FÆST ÁN LYFSEÐILS
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NÝTT
Bylting í meðferð á fótsveppi…

– sveppasýkingarlyfið
sem einungis þarf að
bera á einu sinni!

Lamisil Once 1% húðlausn inniheldur 10 mg af
terbínafíni (sem hýdróklóríð). Lamisil Once er
einskammta meðferð við fótsvepp (tinea pedis).
Ekki má nota Lamisil Once ef til staðar er ofnæmi
fyrir terbínafíni eða einhverju öðru innihaldsefni
lyfsins. Lamisil Once er eingöngu ætlað til útvortis
notkunar. Lyfið er eingöngu ætlað til húðmeð-
ferðar á fótum. Lamisil Once á ekki að nota á
meðgöngu nema brýna nauðsyn beri til. Konur
með barn á brjósti eiga ekki að nota Lamisil Once.
Börn og unglingar undir 18 ára aldri eiga ekki að
nota lyfið þar sem reynslu skortir af slíkri notkun.
Lyfið á einungis að bera á einu sinni. Best er að bera
Lamisil Once á húðina eftir sturtu eða bað. Lyfið
verður að bera á báða fætur, jafnvel þótt einkenni
sjáist einungis á öðrum fæti. Þetta tryggir algjöra
eyðingu sveppsins. Hann getur leynst víðar á fótum
þótt ekki sjáist nein merki um hann. Lamisil Once
er mild lausn og ertir sjaldnast húðina. Geymið þar
sem börn hvorki ná til né sjá. Lesið vandlega
leiðbeiningarnar sem fylgja hverri pakkningu.
Markaðsleyfishafi: Novartis Healthcare. Umboð á
Íslandi: Artasan, Kirkjulundi 17, 210 Garðabæ.
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Í sum ar þýð ir lít ið að sitja límd ur 
við sóf ann held ur er tími til kom inn 
að drífa sig af stað og stunda heil-
brigð an lífs stíl. Fólk ætti að finna 
sér íþrótt eða heilsu rækt sem er því 
að skapi og stunda það af krafti til 
að styrkja lík am ann. Til að und ir-
búa lík am ann fyr ir erf iða æf ingu 
eða til að hjálpa lík am an um að 
jafna sig eft ir eina slíka er nauð syn-
legt að hann fái réttu bæti efn in. Þar 
koma En ergy-vör urn ar frá EAS til 
sög unn ar og tryggja það að lík am-

inn fái það sem hann þarfn ast og á 
skil ið.

En ergy-vör urn ar eru sér hann-
að ar til að hjálpa lík am an um að 
kom ast í samt lag eft ir erf iða æf-
ingu eða til að und ir búa fólk fyr ir 
kom andi átök. Bjarni V. Björns son, 
rekstr ar stjóri EAS, seg ir að En ergy-
vör urn ar henti fyr ir alla sem stunda 
heilsu rækt eða íþrótt ir sem krefj ast 
mik ils út halds og orku. „Þess ar 
vör ur eru ætl að ar sér stak lega fyr ir 
fólk sem hef ur mikla orku þörf. Það 

skipt ir engu hvort um er að ræða úti-
vist, hjól reið ar eða íþrótt ir á borð 
við hand bolta, fót bolta,  körfu bolta 
eða hvers kon ar hlaup.“

En ergy-vör urn ar eru bæði í 
drykkj ar- og orku stang ar formi. 
Bjarni seg ir að Carb Loa der sé til 
dæm is kjör ið fyr ir fólk sem er að 
búa sig und ir mik il átök. „Fólk sem 
er til dæm is að und ir búa sig fyr ir 
lang ar hjól reiða ferð ir eða mara-
þon hlaup notar Carb Loader til 
að „hlaða“ lík amann af kol vetn um 

til að orkubirgðir séu nægjanlegar 
fyrir komandi átök.“ Hin hlið En-
ergy-var anna er sú sem snýr að því 
sem tek ur við þeg ar átök in eru af-
stað in en þá er mik il vægt að lík am-
inn fái sitt svo að hann verði fljót ari 
að jafna sig. „Race Reco very er sér-
hann að til að end ur næra lík am ann 
eft ir átök in þann ig að þetta er í raun 
hin full komna vöru lína fyr ir fólk 
sem er í orku krefj andi at höfn um, 
hvort sem það er hlaup, hjól reið ar 
eða hvað sem er.“

EAS En ergy:

Orka 
fyr ir átök 
sum ars ins

KYNNING
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geislaðu          blómstraðu komdu          njóttu

Farðu ekki hálfa leið 
náðu enn betri árangri með okkur

• við hjálpum þér að grennast
  •  losum þig við appelsínuhúð
  •  afeitrum líkamann
  • stinnum og styrkjum
  • Fake Bake airbrush

 brúnkumeðferðir 

ókeypis prufutími í eurowave

www.englakroppar.is 
     Langarima 21-23 (Miðgarði)   sími 5873750

Sérfræðingar
í saltfiski
Þjónustum verslanir, veitingahús o.fl.

Fyrir verslanir:

Til suðu:
saltfiskbitar blandaðir
gellur
gollaraþunnildi

Til steikingar:
saltfiskbitar blandaðir
saltfiskkurl
saltfiskhnakkar tvær stærðir (lomos)
gellur

Fyrir veitingahús – hótel – mötuneyti:
saltfiskhnakkar tvær stærðir (lomos)
saltfiskbitar blandaðir til suðu og steikingar
saltfiskkurl

Fyrir utan saltfiskinn þjónustum við sitthvað fleira, svo sem:
ýsuhnakka
rækjur
þorskhnakka
steinbítskinnar og bita 

Sími: 466 1016
ektafiskur@emax.is

Víða um heim er ver ið að setja á 
reyk inga bönn sem banna fólki að 
reykja á al manna færi eða á sam-
komu stöð um, svo sem skemmti- og 
vinnu stöð um. Mörg um reyk inga-
mönn um hugn ast þess ar breyt ing ar 
illa en þó eru marg ir sem munu 
nota þessi bönn til að losa sig við 
síg ar ettu fíkn ina. Aðr ir sætta sig 
ekki við þetta og eru því að leita að 
öðr um lausn um til að geta feng ið 
sinn nik ótín skammt.

Í síð asta Heilsu blaði Blaðs ins var 
greint frá því að notk un munn tób-
aks hefði auk ist í mörg um Evr ópu-
lönd um eft ir að reyk inga bann var 
sett á. Reyk ing ar á með al íbúa hafa 
dreg ist mik ið sam an eft ir að reyk-
inga bann ið tók gildi en nú reykja 
um  pró sent Svía sem er með 
minna móti, mið að við ná granna-
lönd. Þessi þró un virð ist nú einn ig 
vera að eiga sér stað ann ars stað ar 
í heim in um og eru vís inda menn 
í Banda ríkj un um nú farn ir að 
hvetja þar lend stjórn völd til að leyfa 
sænska munn tób ak ið, eða snus eins 
og það er oft ast kall að.

„Við ætt um ekki að draga það að 
leyfa notk un snus og koma þann ig 
með sam keppn is að ila fyr ir síg ar-
ett ur á mark aðn um,“ sagði Jon at-
han Fo ulds, lækn ir við Lækna- og 
tann lækna há skólann í New Jers ey, 
á dög un um við þar lenda fjöl miðla. 

„Bann eða ýkt and staða við snu sið 
í sam fé lagi sem er gegn sýrt af síg-
ar ett um er ekki skyn sam legt fyr ir 
heilsu al menn ings.“ Fo ulds ásamt 
mörg um öðr um Banda ríkja-
mönn um stend ur 
nú í átaki til 
að lög-

leiða snus í Banda ríkj un um. Munn-
tób ak sem slíkt er leyft í Banda ríkj-
un um en nú er haf in til rauna sala á 
sænska tób ak inu í tveim ur banda-
rísk um borg um.

Máli sínu til stuðn ings vís ar Fo-
ulds í al þjóð lega rann sókn sem gerð 
var á næst um . sænsk um 
mönn um yf ir tutt ugu ára tíma bil. 
Rann sókn in fylgd ist með því hvort 
mynd un krabba meins væri í ein-
hverj um tengsl um við tób aks notk un 
manna en sum ir í hópn um reyktu, 
aðr ir not uðu snus og af gang ur inn 
neytti ekki tób aks. Nið ur stöð urn ar 
voru á þann veg að af reyk inga mönn-
un um fengu  ein stak ling ar af 
hverj um . krabba mein, þeir 
sem reyktu ekki voru , af hverj um 
. og þeir sem not uðu munn-
tób ak ið voru , af .. Þessi 
sama rann sókn sýndi einn ig fram á 
að eng in tengsl virt ust vera á milli 
krabba meins í munni og notk un ar 
munn tób aks en rann sak end ur tóku 
þó fram að notk un munn tób aks 
gæti vald ið sár um í munni sem ylli 
fólki óþæg ind um og sárs auka.

Fo ulds ásamt fleir um bend ir á að 
þó munn tób ak ið sé ekki skað laust, 
þá sé það mun skárri kost ur. 
Und ir þessa skoð un taka 
aðr ir vís inda menn víða 
um heim. „Fyr ir reyk-
inga mann er það far-
sæl ast að hætta 
al veg í tób ak inu, 
en fyr ir þá sem 
tekst það ekki 

þá gæti það ver ið góð hug mynd að 
skipta yf ir í snu sið,“ sagði dr. Pet er 
Haj ek, pró fess or í sál fræði, við 
Que en Mary-há skóla sjúkra hús ið. 

„Ef nægi lega marg ir reyk inga menn 
skipta yf ir í snus þá gæti það ver ið 
al manna heill að af létta munn tób-
aks bann inu.“ Je an King, for stöðu-
kona tób aks varna bresku krabba-
meins rann sókn ar nefnd ar inn ar, 
seg ir að munn tób ak ið geti vissu lega 
hjálp að reyk inga mönn um að hætta 
að reykja en þó sé mik il vægt að 
tryggja það að þeir sem hafa ekki 
neytt tób aks fram til þessa ánetj ist 
því ekki.

Af þessu má sjá að vax andi áhugi 
er fyr ir því víða um heim að notk un 
munn tób aks verði leyfð, þó ekki 
nema bara til þess að draga úr tób-
aks reyk ing um. Marg ir að dá end ur 
munn tób aks hér heima myndu ef-
laust gleðj ast ef notk un þess yrði 
aft ur leyfð, enda hef ur mörg um 
gram ist það að hing að til hafi síg-
ar ett ur, sem eru þó mun skað legri, 
feng ið að vera óá reitt ar á með an 
munn tób ak ið hef ur ver ið bann að 
hér á landi frá ár inu . 

- kvef
- ofnæmi

- eyrnabólga
- ennis og

kinnholusýking

Fæst í apótekum

Ég nota Sterimar, það hjálpar

eislaðu          blómstraðu komdu          njóttukomdu          njóttuk

han Fo ulds, lækn ir við Lækna- og 
tann lækna há skólann í New Jers ey, 
á dög un um við þar lenda fjöl miðla. 

„Bann eða ýkt and staða við snu sið 
í sam fé lagi sem er gegn sýrt af síg-
ar ett um er ekki skyn sam legt fyr ir 
heilsu al menn ings.“ Fo ulds ásamt 
mörg um öðr um Banda ríkja-
mönn um stend ur 
nú í átaki til 
að lög-

aðr ir vís inda menn víða aðr ir vís inda menn víða 
um heim. „Fyr ir reyk-um heim. „Fyr ir reyk-
inga mann er það far-inga mann er það far-
sæl ast að hætta sæl ast að hætta 
al veg í tób ak inu, al veg í tób ak inu, 
en fyr ir þá sem en fyr ir þá sem 
tekst það ekki tekst það ekki 

Skárra er síg ar et turn ar 
Banda ríkja menn hafa haf ið 

prufu sölu á sænsku snusi til að 
minnka reyk ing ar.

Til rauna sala í Banda ríkj un um:

Munn tób ak til 
höf uðs síg ar ett um

         

Auglýsingasíminn er

510 3744
þriðjudaga

ferðir
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Ef þú ert kona á aldr in um  ára 
eða eldri gæt ir þú þurft að íhuga 
hvort þú þyrft ir á  bein þynn ing ar-
mæl ingu að halda. Bein þynn ing 
er ekki ein göngu áhyggju efni eldri 
kvenna. Það er sér stak lega áríð andi 
að mæla bein þynn ingu áð ur en 
kon ur fara á breyt inga skeið því þá 
gætu þær kom ið í veg fyr ir al var leg 
ein kenni sem gera síð ar vart við sig. 
Um leið og breyt ing ar verða á horm-
óna fram leiðslu kvenna og þar með 
minna es trog en-flæði eykst hætt an 
á bein þynn ingu. 

Ung ar kon ur hafa sjálf sagt ekki 
mikl ar áhyggj ur af bein þynn ingu 

en þær ættu að hafa það. Lífs máti 
þeirra með an þær eru ung ar skipt ir 
nefni lega máli þeg ar þær eld ast. Ef 
bein þynn ing er í ætt inni þurfa ung ar 
kon ur að hafa sér stak ar áhyggj ur og 
byrja snemma að vinna gegn henni. 
Þá er ekki nægi legt að líta til móð-
ur ætt ar inn ar held ur verð ur einn ig 
að skoða föð ur ætt ina. Bein þynn ing 
geng ur nefni lega í erfð ir.

Hætt ið að reykja
Reyk ing ar og áfeng is neysla eru 

verstu óvin ir bein anna. Þær kon ur 
sem reykja eru í mun meiri áhættu á 
að fá bein þynn ingu en þær sem gera 

það ekki. Það er því kom inn tími til 
að hætta. Þær sem eru of þung ar 
eru einn ig í áhættu hópi. Fólk sem 
hef ur átt við ein hvers kon ar át rösk-
un ar sjúk dóma að stríða er líka í 
áhættu svo og þeir sem hafa neytt 
fíkni efna.

Hollt mata ræði
Besta að ferð in til að koma í veg 

fyr ir bein þynn ingu er fyrst og 
fremst að lifa heil brigðu lífi, neyta 
kalk ríkr ar fæðu. Alls kyns mjólk ur-
af urð ir eru góð ar, líka þær sem eru 
fitu skert ar. Grænt græn meti, sal at 
og t.d. sper gil kál er mjög gott. Tal ið 

er að kona á miðj um aldri og eldri 
eigi að neyta  mg af kalki á dag, 
hvort sem hún ger ir það í töflu formi 
eða með réttu mata ræði. 

D-vít am ín er einn ig mjög gagn-
legt gegn bein þynn ingu.

Hreyf ing er mjög mik il væg. Með 
stöð ugri hreyf ingu, svo sem göngu, 
hlaupi, sundi, dansi eða ann arri 
reglu legri lík ams rækt styrkj ast 
bein in. 

Tíu millj ón ir manna í Banda-
ríkj un um þjást af bein þynn ingu 
en  af þeim eru kon ur.  millj-
ón ir í við bót eru í áhættu hópi að fá 
sjúk dóm inn.

Það eru göm ul sann indi og 
ný að trefja ríks mat ar, ávaxta 
og græn met is er nauð syn legt að 
neyta reglu lega til þess að halda 
heils unni í lagi. Mörg um finnst 
slík ur mat ur þó ekki mjög 
sað sam ur og eiga þá oft til að 
gleyma að auka hlut fall hans í 
mata ræð inu. Gott ráð til þess að 
muna eft ir því er að hafa allt af í 
huga smá lita dýrð í matn um.

Það er nefni lega þann ig að lit-
sterk ar mat ar teg und ir – það er 
að segja þær sem eru lit sterk ar 
frá nátt úr unn ar hendi en ekki 
upp full ar af lit ar efn um – eru 
gjarn an rík ast ar af vít am ín um 
og öðr um nauð syn leg um 
nær ing ar efn um. Eld rauð ber, 
epli og tóm at ar, ap pels ínu gul 
gras ker, gul ræt ur og 
sítr us ávext ir, heið-
blá blá ber, bleik ur 
lax, dökk grænt 
spín at og 
ann að græn-
meti – þetta 
eru allt 
lit sterk ar 
og holl ar 
fæðu teg und ir sem vert er að 
há marka í dag legu mata ræði. 
Þær eru upp full ar af heilsu bæt-
andi nær ing ar efn um sem draga 
úr lík um á alls kyns hjarta sjúk-
dóm um og viss um teg und um 
krabba meins.

Þær inni halda heilsu bæt andi  
nær ing ar efni sem vernda gegn 
hjarta sjúk dóm um og krabba-
meini auk þess sem þær bæta 
jafn vægi lík am ans, minn ið og 
get una til að hugsa. Þær eru 
upp full ar af vít am ín um og 
stein efn um  

Gott ráð er að byrja dag inn 
á korn- og trefja ríku morg un-
korni með fitu-
snauðri mjólk og lit-
rík um berj um 
úti í. Í nesti í 
skóla eða 
vinnu er 
hollt að taka 
sam loku úr 
trefja ríku brauði, osti, spín ati og 
tóm öt um. Á milli mála eru litl ar 
gul ræt ur, val hnet ur og ávext ir 
ákjós an leg ustu val kost irn ir. 

Það á ekki að þurfa að um-
bylta mata ræð inu til þess að 
auka hlut hollra, vít am ín ríkra 
fæðu teg unda í því. Í mörg um 
til fell um ætti að duga vel til 
að byrja með að bæta fæðu teg-
und um í skær um lit um út í 
hefð bundn ar mál tíð ir.

Hættu í alvöru með Nicobloc

Þú setur NicoBloc í filter sígarettanna sem þú 
reykir. Það hindrar nikótínið og tjöruna í filternum 
og þú byrjar að venjast af nikótíninu. Um leið minnkar 
þú reykingar þínar smám saman, eftir sex vikur drepur þú í 
sígarettunni og sleppur við venjulegu fráhvarfseinkennin. Flestir 
sem nota Nicobloc til að hætta, byrja ekki aftur að reykja.*

Nicobloc er gert úr 100% náttúrulegum efnum, það er ekki lyf 
og inniheldur ekki nikótín, þannig skiptir þú ekki sígarettufíkn 
út fyrir aðra fíkn.

*Skv. rannsóknum sem skoða má á www.nicobloc.is

Skynsöm leið til að hætta því þú hættir á eigin hraða.

NicoBloc hindrar allt að 99% af nikótíni og tjöru í filternum.

Þú venur þig af nikótíni áður en þú drepur í.

Lit rík ur mat ur 

gras ker, gul ræt ur og 
sítr us ávext ir, heið-
blá blá ber, bleik ur 
lax, dökk grænt 

korni með fitu-
snauðri mjólk og lit-
rík um berj um 

Bein þynn ing er al var leg ur sjúk dóm ur

Rétt ur lífs stíll styrk ir bein in



Það er varla til nokk ur töfra lausn 
til að létt ast. Það þarf átak til þess 
og þol in mæð in verð ur að fylgja 
með. Ef vilj inn er fyr ir hendi er þó 
hægt að létta sér líf ið með því að 
borða mat sem kem ur í veg fyr ir 
hung ur til finn ingu. Hér á eft ir eru 
nokk ur dæmi um slík mat væli.

Epli
Epli er full kom ið nasl á milli 

mála. Epli eru holl þótt þau séu 
vatns mik il. Þau eru mjög góð til 
að halda blóð sykr in um í jafn vægi. 
Þá eru þau einn ig trefja mik il. Best 
er að kaupa líf rænt rækt uð epli því 
þau eru ekki ein göngu bragð betri 
held ur er þá hægt að borða hýð ið en 
í því er mik ið af vít am ín um svo sem 
C-vít am ín, járn og magne sí um.

Egg
Egg er mjög prót ín rík. Í ný legri 

rann sókn kom fram að ef fólk 
borð ar tvö egg í morg un mat borð ar 
það  færri hita ein ing ar yf ir sól ar-
hring held ur en hefði það borð að t.d. 
beyglu. Ef egg eru borð uð á hverj um 

degi má bú ast við að við kom andi 
létt ist. Velj ið egg sem eru líf ræn því 
ef hæn urn ar eru á góðu fæði eru 
egg in holl ari og rík ari af t.d. om ega 
. Þau eru rík ari af E-vít am íni og 
hafa minni fitu en verk smiðju fram-
leidd egg.

Blóm kál
Ef þú vilt létt ast er gott að borða 

meira af græn meti og minna af 
kjöti. Blóm kál er upp lagt því það 
má borða eins mik ið af því og 
mað ur get ur í sig lát ið. Það er ríkt af 
C-vít am íni sem er gott í bar átt unni 
við auka kíló in. Blóm kál má elda 
á mis mun andi hátt, borða hrátt, 
grilla, sjóða eða baka í ofni. Ef þér 
lík ar ekki blóm kál skaltu borða sper-
gil kál eða spín at í stað inn.

Gott: Gufu sjóð ið blóm kál og 
stapp ið því sam an við hvít lauk, salt, 
parm es an ost og smá veg is smjör og 
setj ið í bak aða kart öflu. Góð og holl 
mál tíð. 

Hrein jóg úrt
Ef þú ætl ar að kom ast í bik in íið 

í sum ar gæti ver ið snið ugt að prófa 
jóg úrt kúr inn. Hóp ur há skóla stúd-
enta í Banda ríkj un um fann út að 
með því að  borða þrjár hrein ar jóg-
úrt á dag minnk aði kílóa fjöld inn. 
Ástæð an mun vera sú að kalk ið í jóg-
úrt inni vann vel sam an með mjólk-
ur gerl un um við að brenna fitu, sér-
stak lega kvið fitu. 

Gott: Not ið hreina jóg úrt sem 
sal atdr ess ingu, í sós ur og með 
ávöxt um.

Hafra graut ur
Mamma hafði rétt fyr ir sér. Hafra-

graut ur er mjög holl ur. Þar fyr ir ut an 
er nauð syn legt að borða morg un mat 
því það kem ur í veg fyr ir ofsa hung ur 
með til heyr andi sætu þörf. Fólk sem 
borð ar hafra graut á morgn ana er 
með minna fitu hlut fall í kroppn um 
held ur en þeir sem gera það ekki. 
Þann ig kem ur það fólk mjög vel út 
í fitu mæl ingu. Hafra graut ur er auk 
þess prót ín- og trefja mik ill. Ef þú 
hef ur ekki tíma til að elda hafra graut 
á morgn ana get ur þú borð að hreina 
jóg úrt með múslí.

Hnet ur
Hnet ur og möndl ur eru mjög 

holl ar. Þær eru vít am ín rík ar og eru 

því eitt besta nasl sem völ er á. Þær 
fylla mag ann þann ig að sætu þörf 
hverf ur. Þótt hnet ur séu ekki beint 
kal or íu frí ar er eitt hvað í efna sam-
setn ingu þeirra sem ger ir það að 
verk um að fólk sem borð ar hnet ur 
létt ist. Það ætti þó ekki að borða 
þær í óhófi.

Súpa  
Súp ur eru góð ar en hverj um skyldi 

detta í hug að þær væru líka góð ar 
til að létt ast? Ef þú borð ar græn met-
is súpu á hverj um degi minnk ar þú 
eig in kílóa fjölda. Vatn ið í súp unni 
ger ir þér gott og er í raun inni betra 
held ur en að drekka vatn ið beint úr 
kran an um. Ef þú kaup ir súpu í dós 
gerðu hana að þinni með uppá halds-
græn met inu eða baun um.

Fisk ur
Gufu soð inn fisk ur með græn meti 

er eitt hvað það besta sem þú get ur 
borð að til að létt ast. Mál tíð in er ekki 
bara mjög holl held ur gef ur góða 
fyll ingu í maga. Í ný legri sænskri 
rann sókn kom fram að þeir sem 
borða fisk í há deg inu borða  pró-
sent minna eft ir mat inn held ur en 
þeir sem borða kjöt. Om ega  svo og 
prót ín og önn ur vít am ín ættu að gera 
fisk inn eft ir sókn ar verð an til neyslu.

AT HUGA
Skyndi biti

All ir vilja gera sér daga mun og 
borða stund um eitt hvað óhollt eins 
og skyndi bita. Hafa skal fyr ir reglu 
á slík um dög um að biðja allt af um 
minnsta skammt inn af ham borg-
ara, frönsk um og gosi. Með því 
að minnka skammt inn get ur þú 
spar að þér  kal or íur.

Nasl
Ef þig lang ar í nasl heima gættu 

að því að setja kart öflu flög urn ar í 
litla skál og sömu leið is ísinn. Ekki 
borða beint upp úr um búð un um 
sem þú keypt ir nas lið í. 

Út að borða
Þeg ar þú ferð út að borða og 

þig lang ar í sæt an eft ir rétt er snið-
ugt að kaupa einn rétt og skipta 
hon um á milli tveggja. Þá færðu 
sæt una sem þig lang ar í en minnk ar 
skammt inn.
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Gott fyrir:
• Liðina
• Maga- og þarma-
   starfsemi
• Hjarta og æðar
• Ónæmiskerfið

Polarolían fæst í apótekum, heilsuhúsum og Fjarðarkaupum

Inniheldur hátt hlutfall Omega 
3 �tusýrur

ÓRTÚLEGUR ÁRANGUR 
POLAROLÍU!!!!!
"Eftir að hafa verið of þungur í 
mörg ár og þjáðst af verkjum í 
liðum og stoðker� tók ég mig 
til og létti mig um 65-70 kg. Ég 
sat eftir með þessar þjáningar 
og reyndi allt til að mér liði 
betur. Það var ekki fyrr en ég 
uppgötvaði POLAROLÍU að 
þjáningar mínar hurfu og nú 
get ég þess vegna hlaupið 
100 m grindarhlaup."

Magnús Ólafsson, leikari.

Selolía 
einstök olía

Polarolje

Vörurnar fást í verslunum Hagkaupa, 
Fjarðarkaupum Hafnarfi rði, Samkaupum 
Njarðvík og heilsubúðinni Reykjarvíkuvegi.

Einstakar húð- og hárvörur unnar úr ekta 
ólífuolíu beint frá Grikklandi

O l iv ia
Því þú átt það besta skilið

Útsölustaðir m.aYggdrasill, Fjarðarkaup, Maður lifandi, Lífsins lind – Hagkaup, Lyfjaval,
S: 462-1889 • heilsuhorn@simnet.is •  www.simnet/heilsuhorn.is

Póstsendum
um land alltGlerártorg Akureyri

Krónan Mosfellsbæ, Nóatún Hafnarfirði, Krónan Mosfellsbæ og Akranesi

Calsium EAP
KALK SEM NÝTIST

Dr.Hauschka
Náttúrulegar snyrtivörur

Rósakrem
fyrir þurra og viðkvæma húð

Útsölustaðir: Yggdrasill Skólavörðustíg 16, Fræið 
Fjarðarkaup,  Lífsins Lind Kringlunni, Lyfja, 
Maður Lifandi, Lyf og Heilsa Kringlunni og 
Heilsuhornið Akureyri.

dreifing:

Lífrænt ræktuð Rósablóm og rósaber 
hjálpa til við að varðveita rakann í 
húðinni. Það gerir húðina silkimjúka og 
veitir henni sérstaka vernd.
Rósakremið inniheldur einungis hrein 
náttúruleg efni  og lífrænt ræktaðar 
lækningajurtir. Það er án allra kemiskra 
rotvarnarefna og ilmefna. Imurinn
er úr hreinum ilmkjarnaolíum.  Þetta á 
einnig við um allar aðrar vörur frá 
Dr.Hauschka.

Mat væli 
sem grenna
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Samkvæmt nýrri ástralskri rann
sókn þá hefur uppeldisstíll feðra 
áhrif á holdafar ungra barna. Rann
sakendur skoðuðu næstum 5000 
börn á aldrinum 4 til 5 ára og for
eldra þeirra. Niðurstaðan úr þeirri 
rannsókn var sú að í þeim tilfellum 
þar sem feður settu börnum sínum 
ekki skýrar reglur og fylgdu þeim 
eftir væru börnin líklegri til að 
verða feit. Þar sem feðurnir settu 
hins vegar börnum sínum skýrar 
reglur og fylgdu þeim vel eftir voru 
mun minni líkur á því að barnið 
myndi glíma við offitu.

Það sem vekur athygli er að sam
kvæmt niðurstöðum rannsókn
arinnar hafa uppeldisaðferðir 
móðurinnar engin áhrif á holda
far barnanna. Melissa Wake, 
prófessor við CCCHmiðstöðina, 
Centre for Community Child He
alth, segir að lengi vel hafi verið 
einblínt á mæðurnar sem stærsta 
áhrifavaldinn varðandi offitu 
barna en þessi rannsókn sýni að 
þarna sé hlutverk feðranna enn 
mikilvægara. „Þessi stóra þver
skurðarrannsókn á áströlskum 
börnum gefur í skyn að feður 

ættu að vera í framlínunni í því 
að koma í veg fyrir offitu barna. 
Mæðrum er oft kennt um offitu 
barna sinna en þessi rannsókn 
gefur til kynna að til að vera með 
enn þá betri forvarnir ættum við 
að einblína á fjölskylduna í heild 
sinni.“

Melissa tók fram að í úrtaki 
rannsóknarinnar voru um 60 
prósent feðranna yfir kjörþyngd 
eða glímdu við offitu. Hlutfall 
mæðra í úrtakinu sem voru yfir 
kjörþyngd eða glímdu við offitu 
var ríflega 40 prósent. „Með til

liti til mikilvægis fjölskyldunnar 
á bernskuárum barna og áhrifa 
hennar á næringu og heilsurækt 
barna, þá er tímabært að skoða 
foreldrahlutverk beggja kynja og 
þau áhrif sem þau hafa á tilhneig
ingu barna til að fitna.“

Þarna sannast hið forkveðna að 
börnin læra það sem fyrir þeim 
er haft og er því gríðarlega mikil
vægt að foreldrar, og samkvæmt 
þessari rannsókn feður sérstak
lega, einbeiti sér enn betur að því 
að setja börnum sínum skýrar 
reglur.

Prestar víða um Bretland 
eru æfir vegna þess að þeir 
hafa nú verið skyldaðir til þess 
að hengja upp skilti bæði í 
og við kirkjur í Bretlandi þar 
sem fólki er bent á að bannað 
sé að reykja í guðshúsi. Fram 
til þessa hefur ekki þurft að 
brýna það fyrir fólki að reyk
ingar séu bannaðar í húsi guðs 
en nú vilja stjórnvöld tryggja 
það að víðtækt reykingabann 
fari fram hjá sem fæstum.

Eins og gefur að skilja eiga 
prestar vart til orð yfir þessu 
og Colin Slee, sóknarprestur 
í Southwark, segir að þetta sé 
fáheyrð vitleysa. „Þetta er bara 
bull. Maður hlýtur að spyrja 
sig hvenær heyrði fólk síðast 
af því að einhver hefði reykt í 
kirkju?” Bresk lög segja skýrt 
að þessi skilti verði að vera 
komin upp áður en bannið 
tekur gildi í sumar.

Colin Slee er síður en svo 
eini guðsmaðurinn sem lætur 
í sér heyra vegna þessa máls 
því biskupinn í Fulham, John 
Broadhurst, hefur einnig tjáð 
sig um málið. „Þetta er annað 
dæmi um ofstopafulla forræð
ishyggju. Þetta mál er bara 
hreint brjálæði.“

Enn sem komið er hefur lítið 
heyrst frá breskum stjórn
völdum vegna málsins en tals
menn heilbrigðisráðuneytisins 
hafa sagt að stjórnvöld hlakki 
til að vinna með trúfélögum 
til þess að tryggja það að þau 
axli sína ábyrgð gagnvart 
landslögum. Það er því ljóst 
að reykingamenn í Bretlandi 
munu líklega ekki hljóta náð 
fyrir augum guðs, nema þeir 
drepi í fyrst.

Heilbrigði og almenn hreysti
getur haft stór áhrif á lífsgæði og hamingju.

Grunninn leggur þú í nýrri og glæsilegri
líkamsræktarstöð, Silfur Sporti, þar sem

boðið er upp á einkaþjálfun, ráðgjöf, fullkominn tækjasal,
upphitun og þol, lyftingasal og próteinbar,

svo eitthvað sé nefnt.

Í Silfur Sporti er lögð sérstök áhersla
á persónulega þjónustu og stresslaust umhverfi .

Leggðu grunninn 
að heilbrigðri sál í hraustum líkama.

Hátún 12 • 105 Reykjavík • Sími 551 0011
www.silfursport.is • silfursport@silfursport.is
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Bannað í  
guðshúsum

Reykingabann:

Áströlsk rannsókn:

Feður hafa áhrif á holdafar ungbarna



Nú er sum ar ið fram und an og 
eins og gef ur að skilja fer fólk að 
klæja í fing urna að kom ast út í 
góða veðr ið og stunda alls kon ar 
úti vist eða heilsu rækt. Til þess 
að há marka ár ang ur inn er 
gott að not ast við há gæða 
bæti efni sem hjálpa fólki 
að nýta orku sína sem 
allra best. Að átök un um 
lokn um þarf lík am inn 
oft hjálp til að koma sér 
í samt lag. Það er þá sem 
hin ar fjöl breyttu vör ur í 
En ergy-vöru lín unni frá 
EAS koma til sög unn ar 
og gera góða hluti.

Iso-Dri ve er ísót ónísk 
drykkj ar vara sem veit ir 
há marks orku og út hald. 
Iso-Dri ve inni held ur kraft-
mikla kol vetna blöndu 
ásamt vít am ín um, stein-
efn um og am in ósýr um.

En ergy Gel 
er ein stakt ork-
ug el sem veit ir 
fólki orku á 
s v i p  s t u n d u . 
Ge lið inni-
held ur ein föld 
kol vetni, svo 
sem glúk ósa og frúk tósa, 

flók in kol vetni, BCAA, vít am ín og 
stein efni. 

Það er óhætt að segja að My op lex 
En ergy-orku stöng in á sér enga hlið-

stæðu. Stöng in inni held ur 
há þró aða kol vetna-
blöndu ásamt am-
ínó sýr um, koff íni, 
vít am ín um og 
stein efn um sem 

tryggja það að þrótt leysi er á bak og 
burt.

My op lex Race Reco very er ein stök 
blanda sér val inna nær ing ar efna 
sem sam an vinna að því að hjálpa 
lík am an um að jafna sig eft ir erf iða 
æf ingu. My op lex er bæði fá an legt 
sem orku stöng og í duft formi.

Carb Loa der er vara sem var þró uð 
sér stak lega til að fylla vöðv ana og 
lifr ina af kol vetn um. Carb Loa der 
er hleðslu drykk ur með vít am ín um 
og stein efn um sem full hleð ur glýk-
óg en birgð ir lík am ans á met tíma.

Það er því eng in spurn ing að 
hvað sem fólk hyggst taka sér fyr ir 
hend ur í sum ar, hvort sem það er 
að ganga á Esj una, hlaupa mara-

þon eða spila knatt spyrnu, þá 
mun EAS veita ork una til að 
standa í stór ræð um. Vör ur 
frá EAS er nægt að nálg ast 
víða um land, til dæm is í 
versl un um Hag kaupa, Hreysti, 

Fjarð ar kaup um og 
að sjálf sögðu í vef-
versl un EAS. Þeir 
sem vilja kynna sér 
nán ar kosti En ergy-
lín unn ar geta les ið 
sér til um ágæti vör-
unn ar á heima síðu 

EAS, www.eas.is.
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Á Sval barðs strönd við Eyja fjörð 
er fyr ir tæk ið Urta smiðj an sem 
fram leið ir húð vör ur með ís lensk um 
heilsu jurt um. Eig andi Urta smiðj-
unn ar er Gígja Kjart ans dótt ir. 

„Þetta byrj aði fyr ir mörg um ár um 
sem til rauna starf semi við eld hús-
borð ið heima hjá mér í Foss brekku á 
Sval barðs strönd þar sem ég byrj aði 
að búa til græð andi áburði og gigt ar-
ol íur úr ýms um af okk ar heil næmu 
ís lensku heilsu jurt um. Ég kynnt ist 
því í upp vext in um að jurt ir voru 
not að ar sem heil andi og græð andi 
á ýmsa húð kvilla, verki og bólg ur 
bæði hjá mönn um og skepn um. 
Mér fannst þetta því mjög eðli legt 
og sjálf sagt að nota jurt ir í þess um 
til gangi. Þessi til rauna starf semi 
mín þró að ist svo hægt og ró lega 
í gegn um ár in og þótti gefa mjög 
góð an ár ang ur þeim sem not uðu og 
var mér bent á að tíma bært væri að 
mark aðs setja vör urn ar í versl an ir.“

Í dag er þetta fjöl skyldu fyr ir tæki 
og hef ur fram leiðsl an ver ið til sölu 
í helstu heilsu- og nátt úru vöru versl-
un um auk fleiri versl ana síð ast lið in 
 ár. „Við tín um jurt irn ar í Þing-

eyj ar sýslu og við Eyja fjörð inn á 
fjöll um og heið um og víð ar þar sem 
þær vaxa villt ar í sínu nátt úru lega 
um hverfi, t.d. fjalla grös, blóð berg, 
eini, vall hum al, smára, fjól ur o.fl. 
Auk þessa not um við líf rænt rækt-
að ar jurt ir sem ekki geta vax ið villt 
í ís lenskri nátt úru.

Í fram leiðsl una not ar Urta-
smiðj an ein ung is nátt úru legt og líf-
rænt hrá efni, þar á með al jurta ol íur 
rík ar af Om ega  og  sem eru mjög 
bæti efna rík ar og ekki ein ung is 
holl ar til inn töku held ur líka fyr ir 
húð ina. Einn ig er not ast við líf ræna 
rot vörn og þráa vörn sem gerð er úr 
jurta þykkni og ávaxta kjörn um sem 
hafa bæði rot verj andi og þráa verj-
andi eig in leika.

Fram leiðsla Urta smiðj unn ar er 
allt af í stöð ugri þró un og vöru val ið 
orð ið fjöl breytt.

Vör urn ar eru seld ar und ir vöru-
merk inu Sóla og skipt ast í  vöru-
lín ur, heilsu vöru og snyrti vöru.

Heilsu vör urn ar eru nudd- og bað-
ol íur, sal var og smyrsli, til dæm is 
Græði smyrs lið sem er orð ið mjög 
þekkt sem al hliða græði áburð ur á 

húð þurrk, sár, bruna og ým is út brot, 
Fóta áburð ur sem er mýkj andi hæla-
krem, vöðva/gigt ar ol ían, þekkt fyr ir 
sín góðu áhrif á vöðva bólgu, sina-
drátt og lið verki. Í snyrti vöru lín unni 
eru margs kon ar nær ing ar rík and lits-
krem, t.d. Fjalla grasa krem, djúp nær-
andi Silki and lits ol ía, Hand krem o.fl.

Þeim fer sí fellt fjölg andi sem kjósa 
hrein ar og nátt úru leg ar snyrti vör ur 
án kem ískra auk efna sem marg ir 
þola illa og á Urta smiðj an sinn fasta 
kúnna hóp sem fer stöð ugt stækk-
andi. Mik ill áhugi virð ist vera fyr ir 
þess um vör um er lend is og er okk ar 
ís lenska,  hreina nátt úra og af urð ir 
henn ar þar mik ils met in.

Urta smiðj an er nú að hefja 
út flutn ing á vör um sín um til 
Banda ríkj anna og mun fram-
tíð in leiða í ljós hvern ig þeim 
verð ur tek ið þar.
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Urta smiðj an:

Ís lensk ar jurt ir 
í húð vör um

KYNNINGEAS En ergy:

Orka fyr ir öll til efni

úti vist eða heilsu rækt. Til þess 
að há marka ár ang ur inn er 
gott að not ast við há gæða 
bæti efni sem hjálpa fólki 
að nýta orku sína sem 
allra best. Að átök un um 
lokn um þarf lík am inn 
oft hjálp til að koma sér 
í samt lag. Það er þá sem 
hin ar fjöl breyttu vör ur í 
En ergy-vöru lín unni frá 
EAS koma til sög unn ar 

Iso-Dri ve er ísót ónísk 
drykkj ar vara sem veit ir 
há marks orku og út hald. 
Iso-Dri ve inni held ur kraft-
mikla kol vetna blöndu 
ásamt vít am ín um, stein-

stæðu. Stöng in inni held ur 
há þró aða kol vetna-
blöndu ásamt am-
ínó sýr um, koff íni, 
vít am ín um og 
stein efn um sem 

lifr ina af kol vetn um. Carb Loa der 
er hleðslu drykk ur með vít am ín um 
og stein efn um sem full hleð ur glýk-
óg en birgð ir lík am ans á met tíma.

Það er því eng in spurn ing að 
hvað sem fólk hyggst taka sér fyr ir 
hend ur í sum ar, hvort sem það er 
að ganga á Esj una, hlaupa mara-

þon eða spila knatt spyrnu, þá 
mun EAS veita ork una til að 
standa í stór ræð um. Vör ur 
frá EAS er nægt að nálg ast 
víða um land, til dæm is í 
versl un um Hag kaupa, Hreysti, 

sem glúk ósa og frúk tósa, 

         

Auglýsingasíminn er

510 3744
þriðjudaga

ferðir
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Frjóofnæmi  
er algengt

Frjóofnæmi er eitt algengasta 
ofnæmi á Íslandi og er talið 
að um 10% Íslendinga þjáist af 
sjúkdómnum. Maí getur verið 
erfiður tími fyrir þá sem hafa 
frjóofnæmi. Þó kemur fram í 
bæklingi um frjóofnæmi, sem 
liggur frammi í apótekum, að 
langalgengasti tími frjóofnæmis 
hér á landi sé júní, júlí og ágúst. 
Tíminn er þó breytilegur hér á 
landi og nokkuð háður veður
fari þar sem grös og annar of
næmisvaldandi gróður frjóvgast 
misfljótt. 

Helstu einkenni frjóofnæmis 
líkjast venjulegu kvefi og koma 
fram í augum og nefi. Að því er 
segir í bæklingnum sem Jóna 
Valdís Ólafsdóttir lyfjafræð
ingur ritar geta sumir verið með 
kvef í mörg sumur án þess að 
átta sig á því að um frjóofnæmi 
sé að ræða. Nefstíflur, nef
rennsli og hnerraköst eru algeng 
einkenni frá nefi en augun geta 
verið bólgin, þrútin, rauð og 
tárarennsli eykst. Þessu fylgir 
oftast ertandi kláði, bæði í nefi 
og augum en einnig í gómi. Ein
kenni frá lungum eru hósti og 
mæði. Í sumum tilfellum getur 
frjóofnæmi kallað fram asma. 

Í apótekum er hægt að fá 
ýmis lyf sem hjálpa í baráttunni 
við frjóofnæmi. Hins vegar ætti 
fólk sem haldið er sjúkdómnum 
einnig að varast tóbaksreyk og 
forðast sterka lykt. Hreinlæti er 
mikilvægt en þó ber að varast 
að lofta mikið út nema þá á 
kvöldin en þá er hættan minnst. 
Ekki þurrka þvott utan dyra því 
frjókornin festast auðveldlega 
við tauið. Farið í sturtu áður en 
gengið er til náða. Ekki er gott 
fyrir sjúklinga með ofnæmið 
að stunda útiíþróttir svo sem 
hjólreiðar eða skokk.

Veðurstofan hefur birt tölur 
um frjókorn í lofti svo auð
veldara sé fyrir sjúklinga með 
sjúkdóminn að bregðast við 
frjóofnæminu.

 
 
 

Hausverkir eru líklega með leið
inlegri heilsukvillum sem hægt 
er að glíma við. Margir glíma við 
hausverki vegna streitu, mígrenis 
eða vegna einhverra annarra kvilla 
en það eru líklega fáir sem hafa 
álíka hausverk og hin kínverska Jin 
Guangying. Eftir að hafa kvartað 
undan hausverkjum árum saman 
var á endanum ákveðið að setja 
frúna í röntgenmyndatöku og þá 

kom ástæða höfuðverkjarins í ljós, 
byssukúla sem hafði verið í höfði 
Jin frá árinu 1943.

Forviða læknar framkvæmdu 
samstundis skurðaðgerð á höfði 
hinnar „heppnu“ Jin og fjarlægðu 
byssukúluna sem var skiljanlega 
farin að ryðga. Í viðtali við kínverska 
fjölmiðla sagði Jin að hún hefði 
verið skotin í höfuðið í seinni heims
styrjöldinni þegar hún var að færa 

föður sínum, sem var að berjast við 
Japana, vistir. „Ég var þrettán ára 
gömul og bjó við lestarteinana í Xuz
houborg. Einn eftirmiðdag í sept
ember bað móðir mín mig um að 
færa föður mínum og félögum hans 
mat þar sem þeir voru að berjast við 
Japana. Japanski herinn sá mig, elti 
mig og hóf skothríð. Byssukúla fór í 
gegnum hornið á hægra eyra mínu. 
Ég féll við og missti meðvitund.“

Þegar Jin rankaði við sér var 
hún komin heim í rúmið sitt og 
móðir hennar var í óðaönn að gera 
að sárum hennar með náttúru
lækningum. Að þremur mánuðum 
liðnum var Jin komin á ról og náði 
að því er virtist fullum bata. Það 
var ekki fyrr en seinna að hún 

komst að því að byssukúlan hafði 
fyrst farið í gegnum handlegg á 
manni áður en hún hafnaði í höfði 
hennar. Það var líklega það sem 
bjargaði lífi hennar.

Yfirskurðlæknirinn sem fjarlægði 
byssukúluna var furðu lostinn yfir 
því að byssukúlan hefði verið svo 
lengi í höfði Jin án þess að valda 
henni teljandi vandræðum. Hann er 
þess fullviss að það hafi bjargað lífi 
Jin að byssukúlan hafi fyrst farið í 
gegnum aðra manneskju. „Sú stað
reynd að byssukúlan missti hraða 
og kraft við að fara í gegnum aðra 
manneskju, sem og sá staður sem 
byssukúlan lenti á, getur að öllum 
líkindum útskýrt af hverju hún lifði 
þetta af.“ Svo mikið er víst að Jin Gu
angying er ekki lengur með byssu
kúlu á heilanum og er vonandi laus 
við hausverkinn.

Ein besta heilsudýna í heimi

SVEFN & HEILSA GEGNIR MIKILVÆGU HLUTVERKI

Listhúsinu Laugardal, 581 2233 • Dalsbraut 1, Akureyri, 461 1150
Opi› virka daga 10:00 - 18:00 - laugardaga 11:00 - 16:00

EGILL ÞORSTEINSSON KÍRÓPRAKTOR

Ein besta heilsudýna í heimi

HEILSUDYNUR OG HEILSUKODDARHEILSUDYNUR OG HEILSUKODDARHEILSUDYNUR OG HEILSUKODDAR

iq-care.com

Þrýstijöfnun er lykilor›i›Þrýstijöfnun er lykilor›i›

Hjónarúm me›

Dæmi: 160 x 200 cm kr. 219.900 stgr.

okkar bestu heilsudýnu

Dæmi: 160 x 200 cm kr. 369.900 stgr.

Hjónarúm me›
okkar bestu heilsudýnu

Frí flrýstijöfnunarmæling
sem greinir hva›a dýna

hentar flér best

Rúm sem dregst a› veggnum flannig
a› flú helst vi› hli› náttbor›sins.

• Mest seldi botninn í heiminum.
• Upplýst flrá›laus fjarstýring me›
öllum stillingum.i.

• Sterkir og hljó[átir flýskir
lyftumótorar.

• Sér stilling fyrir höfu›lag.
• Öflugir nuddmótorar me›
sjálfvirkum tímarofa.

• Einn allra sterkasti stálgrindarbotn
sem framleiddur er í dag.

• Öll li›armót úr flugvélaplasti.
• 12 ára ábyrg›.

www.svefn.is

WALLHUGGER

Mest selda stillanlega rúmi›
Frábær reynsla á Íslandi frá árinu 2000.

• Sterkir og hljó›látir flýskirmótorar.
• Stýring er einföld og flægileg.
• Mýkra axlasvæ›i og stillanlegt
mjóbakssvæ›i.

• Hægt a› fá stillanlega fætur sem
rá›a hæ› rúmsins.

• 5 ára ábyrg›.
Ef flig vantar gott og sterkt stillanlegt
rúm flá er BIFLEX lausnin.

50 ára reynsla

Loftrúm án rafmagns

PROFLEXPROFLEXPROFLEX

VELDU AÐEINS ÞAÐ BESTA!

REYKJAVÍKAKUREYRI

IQ-CARE a›lagast fullkomlega a› líkamanum og tryggir dýpri og betri svefni.
IQ-CARE er svæ›isskipt og gefur flví réttan stu›ning fyrir mjóbak og axlir.
IQ-CARE er me› opnari efniseiginleika en flestar vörur úr skyldum efnum og andar flví betur.
IQ-CARE a›lagast hra›ar a› líkamanum en flest rúm úr skyldum efnum.
IQ-CARE er ein sterkasta efnablanda sem flróu› hefur veri› og endist flví lengur en skyldar vörur.
IQ-CARE flrýstijöfnunarefni› er miki› nota› og vi›urkennt af sjúkrahúsum og heilsustofnunum.

Dalsbraut 1 Listhúsinu Laugardal

64 ára hausverkur:

Kínversk kona með  
byssukúlu í höfðinu
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Dansar frá framandi löndum og 
heimsálfum bæta heilsuna og víkka 
sjóndeildarhringinn og eru stund
aðir af fjölmörgum Íslendingum 
hverju sinni. Fáir dansar eru þó jafn
vinsælir og afródansinn, enda er 
um afskaplega fjörugan og skemmti
legan dans að ræða. Sandra Erlings
dóttir var dregin á námskeið fyrir 
12 árum þegar hún var unglingur og 
kennir nú á byrjenda og framhalds
námskeiðum í Kramhúsinu.

Heilluð af afró
 „Ég er búin að kenna afródans 

í um það bil þrjú til fjögur ár en 
byrjaði að læra dansinn fyrir um 
12 árum,“ segir Sandra. „Þá var ég 
bara 15 ára og var dregin á námskeið 
í Kramhúsinu, en frá fyrsta degi 
heillaðist ég algerlega af afró enda 
er þetta afskaplega skemmtilegur 
dans við dúndrandi trommuslátt. 
Svo er þetta líka rosalega góð lík
amsrækt. Hver tími er klukkutími 
og korter og allir vöðvar eru nýttir 
ásamt því sem svitinn sprettur 
fram. Ég myndi halda að þetta væri 
enn betra fyrir þolið en hefðbundið 
eróbikk.“ 

Afríka er stór heimsálfa með 
mörgum ólíkum löndum og því eru 
vitaskuld til ýmsar ólíkar gerðir afr
ískra dansa. „Dansinn sem ég kenni 
á rætur að rekja til Gíneu í Vestur
Afríku og trommuleikararnir sem 
leika undir í tímunum eru líka 
þaðan. Mér finnst þetta vera flott
ustu afródansarnir, en ég bjó í New 
York frá 2002 til 2006 og lærði þar 
hjá afrókennsluleiðbeinendum sem 
voru sérhæfðir í dönsum frá Gíneu. 
Þegar ég var úti stundaði ég nám 
í gullsmíði á daginn og afródans
kennslu á kvöldin og um helgar,“ 
segir Sandra. 

Fólk á öllum aldri
Afródans er krefjandi fyrir líkam

ann og því afar góð alhliða hreyfing. 
„Það er mikið um hopp, stór skref og 

ýktar handahreyfingar. Þetta eru 
ekki fíngerðar hreyfingar en dans
inn krefst þó töluverðrar nákvæmni 
og samhæfingar. Fæturnir hreyfast 
á einn hátt, hendurnar á annan og 
svo eru líkaminn og hausinn einnig 
á fullri hreyfingu. Þeir sem eru nýir 
byrja yfirleitt á að læra að hreyfa 
fæturna, svo koma hendurnar og 
þannig koll af kolli.“

Sandra segir að hægt sé að byrja 
að læra afró á hvaða aldri sem er. 

„Það er alltaf hægt að ná góðum 
tökum á dansinum frá grunni. 
Reyndar er það svo að til dæmis 
í einu námskeiðinu er fólk á aldr
inum 16 til 70 ára og það er rosal
ega skemmtilegt að hafa svona 
breidd í hópnum.“

Hiti í kroppinn
Hún segir að þó svo að hún hafi 

lengi lagt stund á dansinn fái hún 
aldrei leiða á honum og geti alltaf 
bætt sig. „Við sem kennum dans
inn fáum flest reglulega þjálfun 
frá nýjum kennurum, en þessa dag
ana er einmitt kennari frá Gíneu 
staddur hér á landi að þjálfa. Svo 
fer ég alltaf reglulega til New York 
til þess að læra meira og stefni nú 
á að fara til Afríku á næsta ári. Og 
það er í raun ekki hægt að staðna í 
þessum dansi. Það eru til svo ótrú
lega margir mismunandi dansar 
með svo mörgum mismunandi 
hreyfingum.“

Sandra segir afródans alltaf vera 
vinsælan á Íslandi. „Það fyllast 
alltaf námskeiðin hérna í Kram
húsinu, enda sækist fólk eftir fjöri 
og smá hita í kroppinn, ekki síst 
á veturna. Þegar það er kalt úti og 
dimmt er afskaplega hressandi að 
dansa og hreyfa sig við dúndrandi 
trommuslátt. Á sumrin, þegar 
bjart er úti og sólskin, notum við 
síðan oft tækifærið og kennum 
undir berum himni, enda á það 
einstaklega vel við,“ segir hún að 
lokum.

Höf›abakka 9     Sími: 511-1575     www.hreyfigreining.is
S J Ú K R A fi J Á L F U N  O G  L Í K A M S R Æ K T

Viltu æfa úti í sumar. Vi› leggjum nú af sta› me›
göngu- og skokkhópa flrisvar sinnum í viku. Mánudaga,
mi›vikudaga og fimmtudaga kl. 17.20 og 18.20.

• Opnir tímar fyrir flá sem eiga kort í Hreyfigreiningu
• Hver tími er 60 mínútur
• Vegalengdir sem hæfa hverjum og einum
• Æfingaáætlun
• Persónuleg markmi› og eftirfylgni

Byrjum 21. maí og ver›um a› í allt sumar. Umsjón me›
æfingum hefur Sævar Kristjánsson íflróttafræ›ingur

Göngu- og
skokkhópar

Afródans er alltaf jafn vinsæll hér á landi:

Endalaust hægt 
að bæta sig

    

Auglýsingasíminn er

510 3744

Sandra Erlingsdóttir  
„Dansinn sem ég kenni á 
rætur að rekja til Gíneu 
og mér finnst það flott
asti afríski dansinn.“

Bladid/Eyþór
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Skattskrár
vegna álagningar 2006

sem og virðisaukaskattsskrár vegna tekjuársins 2005 
verða lagðar fram í öllum skattumdæmum 

mánudaginn 14. maí 2007.

Framlagning skattskráa er samkvæmt ákvæðum
2. mgr. 98. gr. laga nr. 90/2003 og 46.gr laga nr. 50/1988. 

Skrárnar  liggja frammi hjá skattstjórum í hverju umdæmi,
hjá umboðs mönnum skattstjóra eða á sérstaklega auglýstum stöðum

í hverju skattumdæmi dagana 14. maí til 29. maí 2007
að báðum dögum meðtöldum .

14. maí 2007

Skattstjórinn í Reykjavík, Gestur Steinþórsson.
Skattstjórinn í Vesturlandsumdæmi, Stefán Skjaldarson.
Skattstjórinn í Vestfjarðaumdæmi, Guðrún Björg Bragadóttir.
Skattstjórinn í Norðurlandsumdæmi vestra, Bogi Sigurbjörnsson.
Skattstjórinn í Norðurlandsumdæmi eystra, Gunnar Karlsson.
Skattstjórinn í Austurlandsumdæmi, Karl S. Lauritzson.
Skattstjórinn í Suðurlandsumdæmi, Hreinn Sveinsson.
Skattstjórinn í Vestmannaeyjum, Ingi Tómas Björnsson.
Skattstjórinn í Reykjanesumdæmi, Sigmundur Stefánsson.

Plötusnúðarnir Sharam og Dubf
ire skipa  diskþeytarateymið Deep 
Dish sem kemur hingað til lands 
fyrir tilstilli Flex Music og Global 
Underground, sem flytja þá inn. 

Mun tvíeykið vera í sjötta sæti 
heimslistans yfir hæfustu plötu
snúðana í gervallri veröldinni. 
Þeir munu koma fram á NASA á 
morgun ásamt þeim Ghozt, Brun
heim og Danna Bigroom úr klúbba
þættinum Flex á útvarpsstöðinni 
Xinu 977. 

Kristinn Bjarnason, plötusnúður 
og annar eigandi Flex Music, segir 
viðburðinn hvalreka fyrir íslenska 
tónlistarmenningu.

„Það er von á erlendum blaða

mönnum og stórlöxum í kringum 
þennan viðburð enda engin smá 
nöfn hér á ferðinni. Þeir hafa 
unnið til Grammyverðlauna og 
hafa einnig endurhjóðblandað tón
list fyrir Madonnu, Justin Timber
lake og P. Diddy, þannig að þetta 
er stórviðburður í tónlistarlífinu 
hérna á Klakanum,“ segir Kristinn 
sem einnig stendur fyrir hópferð á 
stærstu danshátíð Evrópu.

„Global Gatheringhátíðin í Bret
landi skartar öllum bestu plötu
snúðum heims: Faithless, Basement 
Jaxx og Paul Van Dyk. Hún fer 
fram dagana 27., 28. og 29. júlí og 
geta áhugasamir kynnt sér málið á 
f lex.is.“

Plötusnúðapartí á NASA:

Hafa unnið með 
Madonnu og JT
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menning
menning@bladid.net

Tyr kjar áns ins minnst
Í ár eru 380 ár lið in frá Tyr kjar án inu, skelfi leg asta sjó ráni í sögu Ís-
lands. Af því til efni stend ur Vest manna eyja bær fyr ir marg vís leg um 
við burð um. Með al ann ars verð ur sett upp sýn ing in „Sjó ræn ingj ar 
og kristn ir þræl ar – ferð ir og ör lög fórn ar lamba Tyr kjar áns ins“.

Búta saums -
verð laun
Sýn ing in „Ég bið að heilsa“ er 
nú haf in í Gerðu bergi en þar eru 
sýnd 13 búta saums verk í til efni af 
200 ára fæð ing ar af mæli Jón as ar 

Hall gríms son ar. 
Við opn un 
sýn ing ar inn ar 
í gær af henti 
for mað ur dóm-
nefnd ar, Hild ur 
Bjarna dótt ir, 

verð laun í sam keppni um besta 
tepp ið. Fyrstu verð laun hlaut 
Guð ný Bene dikts dótt ir fyr ir verk ið 
Vor boð inn og Svava K. Eg ils son 
hlaut önn ur verð laun fyr ir verk ið 
Hugs að heim. Sýn ing in stend ur til 
9. sept emb er næst kom andi.

Sýn ing um 
fer il Helga
Helgi Tóm as son, stjórn andi San 
Franc isco ball etts ins, er stadd ur 
hér á landi þessa dag ana og af 

því til efni verð ur 
sett upp í and-
dyri Borg ar leik-
húss ins sýn ing 
um fer il Helga, 
allt frá því að 
hann steig sín 
fyrstu spor 
á sviði sem 
korn ung ur list-

dans nemi. Sýn ing in er sam starfs-
verk efni Leik minja safns Ís lands, 
Lista há tíð ar í Reykja vík og Borg ar-
leik húss ins og er þetta í fyrsta 
sinn sem ferli þessa lista manns 
eru gerð slík skil hér á landi.
Sýn ing in verð ur opn uð þann 16. 
maí klukk an 18.30.

Einn mesti org el snill ing ur okk-
ar tíma, Mi cha el Ra dul escu, er 
stadd ur hér á landi á veg um Kórs 
Lang holts kirkju, List vina fé lags 
Hall gríms kirkju og Tón skóla 
þjóð kirkj unn ar. Hann held ur 
bar okk tón leika á No ak-org el ið 
í Lang holts kirkju á upps tign ing-
ar dag . maí klukk an . Sunnu-
dag inn . maí leik ur hann á 
Kla is-org el ið í Hall gríms kirkju 
og næstu þrjá daga á eft ir held-
ur hann meist ara nám skeið fyr ir 
org an ista í Lang holts kirkju og 
Hall gríms kirkju.

Mi cha el Ra dul escu er pró fess-
or í org an leik við Tón list ar há-
skól ann í Vín ar borg og mjög 

eft ir sótt ur kenn ari á meist ara-
nám skeið um og til tón leika-
halds.

Org el snill ing ur 
á Ís landi

Co bra Reykja vík
Fram lag Lista safns Ís lands til Lista há tíð ar inn ar 2007 er sýn ing in 
Co bra Reykja vík, sem stend ur til 8. júlí. Á næsta ári verða lið in 60 
ár frá því að al þjóð legi lista manna hóp ur inn Co bra var stofn að ur, 
en hann var mik il væg ur og frjór vett vang ur fyr ir abst rakt list ina.

Tóm as R. 
á Vor blóti
Lat ín sveit Tóm as ar R. Ein ars-
son ar leik ur á Vor blóts tón leik um 
á NASA næst kom andi fimmtu-
dag, þann 17. maí. Sveit in er 

skip uð Kjart ani 
Há kon ar syni 
tromp et leik-
ara, Samú el J. 
Samú els syni 
bás únu leik ara, 
Ómari Guð jóns-
syni gít ar leik-
ara, Matt hí asi 
M.D. Hem stock 

trommu- og slag verks leik ara, Sig-
tryggi Bald urs syni kónga trommu-
leik ara og Tóm asi R. Ein ars syni 
bassa leik ara.  Hljóm sveit in hef ur 
spil að á ýms um djass há tíð um síð-
ustu ár in og ár ið 2006 lék hún á 
helsta djass klúbbi Moskvu borg ar, 
Le Club, og hélt út gáfu tón leika 
í því sögu fræga húsi Casa de la 
Am ist ad í Ha vana.

Ís lenski dans f lokk ur inn er ný kom-
inn heim úr vel heppn aðri sýn-
ing ar ferð til Kína. Sýn ing ar voru 
haldn ar í þrem ur borg um þar í 
landi, í Sjang hai, Gu angz hou og 
Pek ing. Hjör dís Lilja Örn ólfs dótt ir 
er ein dans ar anna sem fóru í ferð-
ina og seg ir hana hafa geng ið von-
um fram ar. 

„Við vor um þarna úti í tvær og 
hálfa viku og þetta var ótrú lega 
skemmti leg ferð og frá bær lífs-
reynsla,“ seg ir Hjör dís. „Ég held 
að við höf um ver ið um  manns 
sem fór um sam an, en á milli sýn-
inga skoð uð um við okk ur um og 
ákváð um til dæm is að taka erf ið-
ustu leið ina alla leið upp á topp á 
Kína múrn um.“

Hún seg ir borg irn ar þrjár hafa 
ver ið mjög ólík ar. „Sjang hai er 
lang nú tíma leg ust og svona mesta 
stór borg in. Þar eru ro sal eg há hýsi 
og til að byrja með minn ir borg in 
dá lít ið á New York. Inni á milli há-
hýs anna eru þó stór og eld göm ul 
fá tækra hverfi þar sem fólk býr í 
hálf  hrund um hús um. Í Gu angz-
hou eru líka mörg há hýsi en and-
rúms loft ið er dá lít ið ró legra, enda 
er þetta mun suð læg ari og heit ari 
borg en Sjang hai. Pek ing er síð an 
eig in lega minnst nú tíma leg af 
þess um þrem ur borg um þótt það 
sé reynd ar mjög mik il upp bygg ing 
í gangi þar núna vegna Ólymp íu-
leik anna sem verða haldn ir þar á 
næsta ári.“

Ótrú lega mik il að sókn
Upp selt var á all ar þrjár sýn ing ar 

Ís lenska dans f lokks ins og á einni 
þeirra þurfti að mæta að sókn inni 
með hjálp nú tíma tækn inn ar. „Í 
Gu angz hou átti fyrst bara að selja 
um  miða að mig minn ir, en 
vegna mik ill ar eft ir spurn ar var 
f leiri sæt um bætt við í saln um. En 
það dugði ekki til þann ig að á end-
an um var sett ur upp mynd bands-
skjár fyr ir ut an sal inn til þess að 
þeir, sem ekki höfðu náð í miða í 
tæka tíð, gætu horft á sýn ing una 
úr and dyr inu. Í heild ina voru rúm-
lega þús und manns sem sáu okk ur 
þar,“ seg ir Hjör dís og bæt ir því við 
að hóp ur inn sé vita skuld í skýj un-

um yf ir þess um góðu und ir tekt um. 
„Sum okk ar höfðu aldr ei sýnt fyr ir 
svona mik inn mann fjölda og okk-
ur hef ur reikn ast til að fjöld inn 
sem kom á þess ar þrjár sýn ing ar 
jafn ist senni lega á við tvö og hálft 
leik ár hérna heima.“

Sáu kín verska koll ega
Dans f lokk ur inn not aði líka 

tæki fær ið og skellti sér á tvær nú-
tíma dans sýn ing ar hjá kín versk um 
koll eg um sín um. „Það var mjög 
at hygl is vert að sjá þær, en við sá-
um að það var tölu verð ur mun ur 
á kín versk um og ís lensk um nú-
tíma döns ur um. Þau voru á öðru 
róli og virt ust ein beita sér meira 

að tækn inni held ur en við. Í okk-
ar sýn ing um fá dans ar arn ir hins 
veg ar meira að skína í gegn og það 
gef ur sýn ing un um mik ið líf, þann-
ig að ég hugsa að við höf um haft 
eitt hvað nýtt fram að færa þarna í 
Kína,“ seg ir Hjör dís.

Fall er far ar heill
Að spurð seg ir hún að vissu lega 

hafi kom ið upp smá vægi leg vanda-
mál í ferð inni. „Á leið inni út lent-
um við í smá töf af því að einn 
dans ar inn, sem er frá Kan ada, var 
ekki með dval ar leyfi frá Ís landi 
inni í pass an um sín um þann ig 
að við lá að hann yrði send ur aft-
ur til Kan ada. Önn ur lenti í því 

að dval ar leyf ið fyr ir Kína virt ist 
hafa horf ið úr henn ar passa þann-
ig að allt út lit var fyr ir að henni 
yrði ekki hleypt inn í land ið. En 
svo kom í ljós að síð urn ar þar sem 
leyf ið var höfðu ein fald lega límst 
sam an.“

Banda rík in næst á dag skrá
Í haust er fyr ir hug uð sýn ing ar-

ferð til Banda ríkj anna og munu 
æf ing ar fyr ir hana f ljótt hefj ast. 

„Svo eig um við von andi eft ir að 
fara aft ur til Kína í nán ustu fram-
tíð enda var mark mið ið með ferð-
inni að kynna okk ur með það fyr ir 
aug um að geta far ið þang að aft ur,“ 
seg ir Hjör dís að lok um.

Ís lenski dans flokk ur inn kom inn úr vel heppn aðri ferð:

Kín verskt dans æv in týri
Eft ir Hildi Eddu Ein ars dótt ur

hild ur edda@blad id.net

Hjör dís Lilja í Summ er Pal ace í 
Pek ing „Þetta var ótrú lega skemmti-
leg ferð og frá bær lífs reynsla.“
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Þeir eru ófá ir Ís lend ing arn ir sem 
hafa geng ið í Um ferð ar skól ann í 
gegn um tíð ina enda hef ur skól inn 
sá ver ið starf rækt ur frá vor inu  
og fagn ar því  ára af mæli sínu í 
ár. Um ferð ar stofa, lög regl an og 
sveit ar fé lög in starf rækja skól ann 
á vori hverju og stend ur hann sem 
hæst um þess ar mund ir. Skól inn er 
ætl að ur fimm og sex ára börn um og 
fara nám skeið in fram í leik skól um 
á höf uð borg ar svæð inu, á Ak ur eyri 
og á Suð ur nesj um. 

Á nám skeið un um eru börn in 
frædd um hætt ur um ferð ar inn-
ar og um ferð ar regl ur, mik il vægi 
hjálma notk un ar við hjól reið ar, ör-
ugg leik svæði og ann að sem brýnt 
er að kunna þeg ar mað ur er ung ur 
veg far andi og kann ekki al veg að 

fóta sig úti í um ferð inni. Þá er mynd-
in Fel ix finn ur dýr in sýnd en hana 
gerði Fel ix Bergs son sér stak lega 
fyr ir Um ferð ar skól ann og að lok-
um eru þátt tak end ur leyst ir út með 
lög reglu stjörnu, mynd til að lita og 
bréfi til for eldra.

Lög regl an vin sæl
Kennsl an er að mestu leyti í hönd-

um leik skóla kenn ara sem kunna 
sitt fag að sögn Krist ín ar Bjarg ar 
Þor steins dótt ur, fræðslu full trúa hjá 
Um ferð ar stofu. 

„Þetta eru kon ur sem hafa ver ið 
hjá okk ur í mörg ár og eru starf andi 
leik skóla kenn ar ar og öllu van ar og 
þær kunna þetta al veg frá A-Ö,“ seg-
ir Krist ín. Þá taka lög reglu þjón ar 
einn ig þátt í kennsl unni og seg ir 
Krist ín að þeir geri ekki síð ur lukku 
með al ung við is ins. 

„Lög regl an mæt ir í full um skrúða 

og það finnst þeim af skap lega spenn-
andi og gam an og þau spyrja margra 
spurn inga,“ seg ir hún. 

„Börn in taka lif andi þátt í þessu 
og finnst þetta mjög skemmti legt 
og segja okk ur lífs reynslu sög ur. For-
eldr ar sem eiga börn í leik skóla eiga 

ekk ert prí vat líf. Við fá um að heyra 
allt um pabb ana sem tal a í síma, um 
ömm urn ar og af ana sem segja að 
það sé allt í lagi að sitja frammi í þó 
að þau megi það ekki og við fá um 
að heyra að barn ið hafi ekki þurft 
að spenna sig vegna þess að ferð in 
sé svo stutt,“ seg ir Krist ín og tek ur 
und ir að börn in veiti for eldr um sín-
um visst að hald úr aft ur sæt inu. 

„Krakk arn ir eru svo klók ir. Þeir 
vita al veg nauð syn þess að fara eft ir 
regl un um og fara ekk ert í fel ur með 
það sem bet ur má fara á heim il un-
um,“ seg ir hún. 

 Hlut verk for eldra mik il vægt
Mis jafnt er eft ir að stæð um í hverj-

um leik skóla fyr ir sig hvort for eldr-
ar koma í Um ferð ar skól ann með 
börn um sín um. Krist ín mæl ir með 
því að for eldr ar taki þátt í skól an-
um með börn un um ef þeir eiga þess 

Ung ir veg far end ur flykkj ast í Um ferð ar skól ann

Um ferð in fyr ir byrj end ur

menntun@bladid.net

„Við fá um að heyra allt um 
pabb ana sem tal a í síma, 
um ömm urn ar og af ana 
sem segja að það sé allt í 
lagi að sitja frammi í þó að 
þau megi það ekki og við 
fá um að heyra að barn ið 
hafi ekki þurft að spenna 
sig vegna þess að ferð in 
sé svo stutt“

menntun MBA-nám kynnt
Op inn fund ur um MBA-nám við Há skól ann í Reykja vík verð-
ur hald inn í Of an leiti 2 (3. hæð) í dag kl. 17:15. Hægt er að 
skrá sig með því að senda póst á mba@ru.is.

Kynn ing á loka verk efn um
Kynn ing á loka verk efn um til BSc-gráðu í hjúkr un ar-
fræði við Há skól ann á Ak ur eyri verð ur hald in í stofu L 
201 á Sól borg föstu dag inn 18. maí. 

Mennt un 
ungra barna
Rann sókna stofa í mennt un ar-
fræð um ungra barna verð ur stofn uð 
í Kenn ara há skóla Ís lands í dag. 
Mennt un ar fræði ungra barna er það 
fræða svið sem fjall ar um börn, að-
stæð ur þeirra og nám frá fæð ingu 
til átta ára ald urs. Að al mark mið 
rann sókna stof unn ar er að auka og 
efla rann sókn ir á mennt un og upp-
eldi ungra barna og vera vett vang ur 
fræða þró un ar á því sviði. Hún mun 
eiga frum kvæði að og sinna rann-
sókn um, miðla þekk ingu og kynna 
nið ur stöð ur rann sókna á svið inu 
með al ann ars með fyr ir lestra haldi 
og út gáfu fræði greina og fræði rita.
Sam starfs að il ar um rann sókna stof-
una eru Kenn ara há skóli Ís lands, 
Kenn ara sam band Ís lands, Reykja-
vík ur borg og um boðs mað ur barna. 
For stöðu mað ur henn ar er Jó hanna 
Ein ars dótt ir, pró fess or við Kenn ara-
há skóla Ís lands. 

Vor sýn ing 
Iðn skól ans
Ár leg vor sýn ing Iðn skól ans í Hafn-
ar firði verð ur opn uð í hús næði skól-
ans að Flata hrauni 12 næst kom andi 
föstu dag. Þar get ur að líta verk af 
ýmsu tagi en um 80  nem end ur eiga 
verk á sýn ing unni og koma þeir úr 
öll um deild um skól ans. 
Að þessu sinni vís ar upp setn ing 
sýn ing ar inn ar til fjár rétt ar og hef ur 
hver deild sinn „dilk“ þar sem verk in 
eru sýnd. 
Sýn ing in verð ur op in kl. 16-18 á 
opn un ar dag inn en verð ur síð an 
op in dag lega kl. 13-17. Hún stend ur 
til 28. maí. 
Jafn framt var efnt til sam keppni um 
út lit vegg spjalds og boðs korts fyr ir 
sýn ing una og í henni varð Marie 
Klith Harð ar dótt ir, nem andi á list-
náms braut, hlut skörp ust. 

Inn rit un haf in
Inn rit un í fram halds skóla hófst í 
gær en hún fer fram raf rænt og geta 
nem end ur sótt um á vef svæð inu 

mennta gatt.is. 
Nem end ur sem 
eru að ljúka 10. 
bekk hafa þeg ar 
feng ið bréf með 
leið bein ing um 
frá mennta mála-
ráðu neyt inu 
ásamt vef lykli 
sem veit ir þeim 
að gang að 

inn rit un í fram halds skóla. Um sækj-
end ur sem luku grunn skóla námi á 
síð asta ári eða fyrr þurfa að sækja 
sér stak lega um vef lyk il á mennta-
gatt.is. 
Nem end ur velja þann skóla sem 
þeir helst kjósa að sækja sem 
og vara skóla og náms braut ir. 
Nem end ur í 10. bekk geta breytt 
um sókn um eða aft ur kall að þær 
þang að til lok að verð ur fyr ir skrán-
ingu þann 11. júní. Frá og með 
15. júní geta um sækj end ur opn að 
um sókn ir sín ar á ný og fylgst með 
af greiðslu þeirra. 

Eftir Einar Jónsson
 einar.jonsson@bladid.net

Í Um ferð ar skól an um Ófá börn hafa geng ið 
í Um ferð ar skól ann í gegn um tíð ina enda hef-
ur hann ver ið starf rækt ur um ára tuga skeið.

Mynd/Jim Smart

Rann sókn ar verk efni Bjarg ar 
Birg is dótt ur, for stöðu manns náms-
ráð gjaf ar og al þjóða skrif stofu Há-
skól ans í Reykja vík, var val ið eitt af 
fimm bestu Le on ardo da Vinci-verk-
efn um á sviði mennt un ar- og ráð gjaf-
ar mála í Evr ópu. Verk efn ið kall ast 

„Pers on al Prof ile and Sup port for Le-
arn ers“ og er meg in mark mið þess 
að þróa að ferð ir til að vinna með 
ein stak linga í brott hvarfs hættu á 
öll um skóla stig um. 

Björg tók við við ur kenn ingu fyr ir 
verk efn ið á ráð stefnu á veg um Le on-
ardo da Vinci-áætl un ar Evr ópu sam-
bands ins sem fram fór í Lu bljana í 
Sló ven íu í síð ustu viku. Eitt hundr-
að verk efni í þess ari áætl un voru 

met in af þriggja manna mats nefnd 
sér fræð inga á veg um Evr ópu sam-
bands ins og fengu fimm verk efni 
við ur kenn ingu.

Þetta er ekki í fyrsta skipti sem 
Björg fær við ur kenn ingu fyr ir Le-
on ardo da Vinci-verk efni því að 
verk efn ið Spi der web sem hún stýrði 
fyr ir hönd Há skól ans í Reykja vík 
fékk einn ig við ur kenn ingu ár ið 
. Heild ar velta þess ara beggja 
verk efna nem ur um  millj ón um 
króna. 

Hlaut evr ópsk verð laun

Verð launa verk efni Björg Birg is dótt-
ir, for stöðu mað ur náms ráð gjaf ar og 
al þjóða skrif stofu Há skól ans í Reykja-
vík, fékk við ur kenn ingu fyr ir Le on-
ardo da Vinci-verk efni á dög un um. 

Verð laun af hent
Þor gerð ur Katr ín Gunn ars dótt ir 
mennta mála ráð herra af hend ir hin 
ár legu For eldra verð laun Heim il is 
og skóla – lands sam taka for eldra, í 
Þjóð menn ing ar hús inu í dag kl. 16. 
Þetta er í 12. skipti sem verð laun in 
eru af hent. 
Verð laun in hafa unn ið sér fast an 
sess í sam fé lag inu og er ætl að að 
vekja at hygli á þeim mörgu verk-
efn um sem stuðla að góðri sam vinnu 
heim ila og skóla. 
Í ár er sér stak lega horft til sveit ar fé-
laga og fé laga sam taka sem styðja 
mark visst við for eldra sam tök og 
for eldra í sínu sveit ar fé lagi. 
Að þessu sinni voru 24 verk efni 
til nefnd til verð laun anna og fengu 
sum fleiri en eina til nefn ingu og voru 
til nefn ing arn ar því alls 31 tals ins. 
Auk For eldra verð laun anna sjálfra 
verða veitt hvatn ing ar- og dugn að ar-
forka verð laun.



kost enda sé það þeirra hlut verk að 
fylgja fræðsl unni eft ir. 

„Það er mjög mik il vægt að þeir 
fylgi henni eft ir og það er ekk ert 
sem kem ur í stað inn fyr ir að fara 
með barn inu sínu út að ganga, út-
skýra hætt urn ar fyr ir því og vera 
með lif andi kennslu. Börn eru svo 
mik ið keyrð núna og það er miklu 
minna um að þau gangi eða fari 
nokk uð nema í bíl. Svo þurfa for-
eldr arn ir svo sann ar lega að vera 
börn um sín um fyr ir mynd ir í um-
ferð inni og aka með belt in spennt 
og nota hjálm þeg ar hjól að er og svo 
fram veg is,“ seg ir hún. 

Um ferð ar skól inn er starf rækt-
ur á vor in og að þessu sinni hófst 
starf sem in seint í apr íl og stend ur 
fram í miðj an júní mán uð. Því fylg-
ir óneit an lega mik il skip lagn ing og 
vinna að koma skól an um á kopp inn 
enda nær hann til meira en  leik-
skóla á höf uð borg ar svæð inu auk 
leik skóla á Suð ur nesj um og á Ak ur-
eyri. „Það eru rúm lega  börn í 
hverj um ár gangi og við er um að ná 
til um  barna af rúm lega  
sem er mjög gott,“ seg ir Krist ín sem 
lýk ur sér stöku lofs orði á sam starfs-
að ila Um ferð ar stofu, lög regl una, 
leik skóla kenn ara og sveit ar fé lög in 
sem taki skól an um fagn andi á vori 
hverju. 
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Mennta skól inn í Reykja vík og 
Verzl un ar skóli Ís lands hafa feng ið 
leyfi mennta ráðs Reykja vík ur til að 
inn rita nem end ur sem lok ið hafa . 
bekk í grunn skól um borg ar inn ar. Í 
báð um skól um verð ur fjöldi . bekk-
inga sem fá að hefja nám á næsta 
ári tak mark að ur og þurfa þeir að 
auki að upp fylla viss skil yrði fyr ir 
skóla vist. Um til raun verk efni er að 
ræða og munu báð ir skól arn ir skila 
mennta mála ráðu neyti skýrslu um 
fram gang þess eft ir skóla ár ið -
. 

Yngvi Pét urs son, rekt or Mennta-
skól ans í Reykja vík, seg ir að ef verk-
efn ið gef ist vel verði von andi fram-
hald á því. 

Kom ið til móts við nem end ur
„Það má segja að þetta sé leið 

bekkja skól anna til að koma til móts 
við nem end ur sem vildu kannski ella 
taka fram halds skóla áfanga og geta 
þá feng ið þá metna inni í áfanga skól-
un um,“ seg ir Yngvi en á und an förn-
um ár um hef ur færst í vöxt að nem-
end ur í efstu bekkj um grunn skól ans 
ljúki fram halds skóla áföng um. 

Verzl un ar skól inn mun inn rita 
allt að  nem end ur úr . bekk en 
Mennta skól inn mun inn rita nem end-
ur úr . bekk í einn til tvo bekki á 
mála braut og nátt úru braut. Nem end-
urn ir þurfa að upp fylla ým is skil yrði 
til dæm is hvað varð ar ein kunn ir og 
um sögn grunn skól ans. 

„Hug mynd in er að bjóða upp á 
náms leið fyr ir nem end ur sem eru 
bún ir að taka hluta af náms efni . 
bekkj ar og það er gert ráð fyr ir því að 
nem end ur hafi tek ið eitt til tvö sam-
ræmd próf,“ seg ir Yngvi og bæt ir við 
að grein arn ar ráð ist af því á hvora 
braut ina nem end urn ir fara.

Marg ar fyr ir spurn ir
„Bekk irn ir verða þá sam an fyrstu 

tvö ár in á með an ver ið er að fara yf-
ir náms efni fyrstu tveggja ára fram-
halds skól ans og síð an tvinna það við 
það náms efni úr . bekk sem þarf 
að bæta við. Það þýð ir það að þetta 
verða litl ir bekk ir og von andi verða 
þetta nem end ur af svip uðu get ust igi 
þann ig að náms efni og náms yf ir ferð 
mið ast við það,“ seg ir Yngvi. 

Að sögn Yng va hafa marg ir lýst yf-
ir áhuga á verk efn inu og marg ar fyr-
ir spurn ir bor ist um það á skrif stofu 
skól ans. Ekki er þó ljóst hve marg ir 
munu sækja um enda hófst inn rit un 
í fram halds skóla í gær og lýk ur ekki 
fyrr en . júní. 

Úr ní unda bekk í mennta skóla

Fel ix vin sæll Börn in horfa með al ann-
ars á mynd sem Fel ix Bergs son gerði 
sér stak lega fyr ir Um ferð ar skól ann. 

Í full um skrúða Börn un um finnst 
af skap lega spenn andi að sjá lög-
regl una. 

  

Kynn ing 
loka verk efna
Líf einda fræði nem ar við Há skól ann 
í Reykja vík verja loka verk efni sín 
til BSc-prófs í dag og á morg un í 
hús næði skól ans að Höfða bakka 
9. Verk efn in eru unn in á ýms um 
rann sókn ar stof um þar sem 
stund að ar eru rann sókn ir til að 
greina sjúk dóma hjá mönn um og 
dýr um og rann sókn ir sem stuðla 
að auk inni þekk ingu og skiln ingi á 
eðli sjúk dóma. Leið bein end ur og 
próf dóm ar ar eru sér fræð ing ar á 
því sviði líf- og lækna vís inda sem 
verk efn ið fell ur und ir. All ir eru hjart-
an lega vel komn ir. 



Engin lömb
Tryggvi Guð munds son skor aði 
fyrsta mark Lands banka deild ar-
inn ar í knatt spyrnu um helg ina 
úr víti gegn Skaga mönn um. 
Reynd ist spá þjálf ara FH kór rétt 
hvað varð ar að ÍA reynd ist ekki 
vera þetta lamb að leika sér við 
eins og marg ir höfðu spáð og 
var eng inn fall bar áttu brag ur á 
svein um Guð jóns Þórð ar son ar 
þó 2-3 tap yrði nið ur stað an.

Veig ar dal ar
Veig ar Páll Gunn ars son skor aði 
sig ur mark liðs síns í norsku 
deild inni um helg ina en mark ið 
var hans þriðja á leik tíð inni í sex 
leikj um. Ger ir það eitt mark í 
öðr um hverj um leik sem ekki er 
slæmt en ekki á pari við marka-
skor un hans á síð ustu leik tíð 
sem hann ætl aði sér að bæta 
en þá skor aði hann 20 mörk í 28 
leikj um. 

Herslu mun ur
Birg ir Leif ur Haf þórs son hef ur 
þén að 4,4 millj ón ir króna það 
sem af er á evr ópsku móta röð-
inni í golfi en hann end aði í 
34.-39. sæti á móti á Spáni um 
helg ina. Þarf hann að kom ast 
í hóp 120 efstu á pen inga list-
an um eft ir leik tíð ina til að fá end-
ur nýj un keppn is leyf is á næsta 
ári en hann er nú í 155. sæti.

Jón í úr slita keppni
Lið Jóns Arn órs Stef áns son ar, 
Lotto mat ica Roma, mun mæta 
Eldo Na poli í úr slita keppni 
ítölska körfu bolt ans og fer fyrsti 
leik ur inn fram ann að kvöld.

End urn ar kvaka
Ana heim Ducks jöfn uðu und-
an úr slita rimmu sína við Detro it 
1-1 eft ir sig ur leik að fara nótt 
mánu dags ins í NHL-deild inni. 
Kan ada menn irn ir í Otta wa Sena-
tors leiða hina rim muna gegn 
Buff alo Sa bres.

Loeb illa við töp
Heims meist ar inn í ral lakstri, 
Seb asti an Loeb, hef ur enn 
einn tit il inn að verja um helg ina 
þeg ar keppt verð ur í Sard in íu. 
Þar hef ur hann unn ið síð ustu 
tvö ár in og er sem fyrr efst ur í 
keppni öku þóra hing að til. 

Paul 
Je well 
er hætt ur 

þjálf un Wig an að-
eins nokkr um and-
ar tök um e�  ir að 
lið ið hélt sér uppi í 
efstu deild með - 
úti sigri á Sheffi   eld 
Un it ed um helg ina. 
Je well er nefnd ur 
til sög unn ar 
sem næsti stjóri 
Manc hest er City.

Didi er Des-
champs, þjálf ari 
Ju vent us, er und-

ir hamr in um þrátt 
fyr ir að leiða lið sitt 
næsta ör ugg lega 
upp í ser íu A a�  ur. 
Hafa eig end ur 
liðs ins auga stað 
á þjálf ara Lazio 
sem þyk ir 
kra� a verka mað-
ur meiri en Frakk-
inn. Sam kvæmt sömu fregn um 
hef ur Des champs ver ið boð ið að 
taka við af Ger ard Ho ulli er í Ly on.

Frank Lamp ard 
sest nið ur með 
stjór um Barc-

el ona e�  ir nokkra 
daga og er bú ist 
við að hann fylgi 
í fót spor Eiðs 
Smára og skrifi  und-
ir samn ing við lið ið. 
Fær hann ekki sömu 
seðla búnt in hjá Chels-
ea og þeir Ball ack og 
Shevc henko þrátt fyr-
ir að hafa ver ið stoð og stytta liðs ins 
í mörg ár og er eðli lega fúll.

Þá er enn 
allt óljóst 

með Eið sjálf an. 
Fregn ir sunn an 
að herma að 
hann sé til sölu 
og þrátt fyr ir að 
æfa stíf ar en nokkru sinni fer tæki-
fær um með lið inu fækk andi frek ar 
en hitt. Eið ur hef ur alls skor að 
fi mm mörk í  leikj um í vet ur sam-
an bor ið við Hen rik Lars son sem 
skor aði tíu mörk í  leikj um á síð-
ustu leik tíð en Eið ur var upp hafl  ega 
hugs að ur til að koma í stað Sví ans.

Sam kvæmt veð bönk um eru 
enn ágæt ar lík ur á að West 
Ham falli nið ur um deild þó 

leik tíð inni sé lok ið. Telja marg ir víst 
að enska knatt spyrnu sam-
band ið muni breyta 
þeirri ákvörð un sinni 
að draga ekki stig af 
West Ham vegna Ma-
scher ano og Te vez.

    30 ÞRIÐJUDAGUR 15. MAÍ 2007

Skeytin inn

ithrottir@bladid.net

íþróttir er tal a lands leikja ís lenska kvenna lands lið ins á ár inu. Ást hild ur 
Helga dótt ir, knatt spyrnu kona hjá Mal mö í Sví þjóð og leikja hæsti 
leik mað ur ís lenska lands liðs ins, hef ur sam kvæmt frétta miðl in um 
mbl orð ið að draga sig út úr lands lið inu sem mæt ir Eng lend ing um 
í vin áttu lands leik ytra á fimmtu dag inn. Hún er meidd.
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18.40 Sýn
Knatt spyrna 
Der by – Sout hamp ton

02.00 NASN
Ís hokk í 
Detro it - Ana heim

Beinar útsendingar

B

Phil Mic kels on hef ur átt mis jöfnu 
gengi að fagna um nokk urt skeið og 
dott ið nið ur í hreina með al mennsku 
milli þess sem hann skýt ur upp 
koll in um á verð launa list um. Golf-
spek ing ar eru hins veg ar sam mála 
um að karl inn hafi ekki um langt 
skeið spil að ör ugg ara golf en nú 
um helg ina þeg ar hann sigr aði á 
Play ers-meist ara mót inu en að eins 
þrjár vik ur eru síð an hann skipti 
um þjálf ara.

En ekki að eins sýndi Mic kels on af 
sér fá séð sjálfs traust held ur end aði 
Spán verj inn Sergio Garc ia ann ar en 
svo hátt uppi hef ur hann ekki ver ið 
í all an vet ur. Er hann enn að faðma 
múttu sína þrem ur dög um seinna en 
hún er jafn an með hon um á ferð um 
hans og til eink ar hann allt gengi sitt 
henni. Fræð ing ar hafa fyr ir nokkru 
af skrif að kapp ann sem sér stak an 
keppni naut Ti ger Woods enda náði 
hann aldr ei þeim hæð um sem spáð 
var í upp hafi. Gæti nú frægð ar sól 
hans skin ið á ný ef hann bygg ir á 

þess um ár angri í næstu mót um.
Að eins þrjár vik ur eru síð an Mic-

kels on réð hinn marg fræga Butch 
Harm on til að þjálfa sig en sveifla 
hans hafði ver ið óreglu legri en fylgi 
Frjáls lynda flokks ins und an far in ár. 
Butch er þekkt ast ur fyr ir að kenna 
Ti ger Woods grund vall ar at rið in og 
var þjálf ari hans fyrstu ár in sem 
hann lét til sín taka.

Ann ars voru spænsku mæl andi 
kepp end ur í meiri hluta með al 
fimm efstu manna. Garc ia í öðru 
sæti, Jose Mar ia Olaza bal varð 
fjórði og Arg ent ínu mað ur inn Jose 
Coc er es var fimmti en þeir síð ast-
nefndu eru komn ir yf ir fer tugt og 
hafa lengi ver ið að. 

Þeir hafa eng ar af sak an ir leng ur. 
Lyk il menn þjást ekki leng ur af 
meiðsl um eða mik il mennsku brjál-
æði en engu að síð ur er lið ið að spila 
af því líku hug leysi og hug mynda-
leysi að tit il inn er að ganga þeim úr 
greip um.

Re al Madr id sit ur nú í 
efsta sæti spænsku deild ar-
inn ar í fyrsta sinn í vet ur 
þeg ar að eins fjór ir leik ir 
eru eft ir með sama 
stiga fjölda og Barca 
en fleiri mörk. Sigr-
aði Re al um helg-
ina - í hörku-
leik þar sem þeir 
hvít klæddu gáf ust 
aldr ei upp með an 

Barca náði jafnt efli gegn Bet is á 
heima velli en Bet is hef ur dval ið 
lung ann úr tíma bil inu við botn inn. 
Tveim ur stig um neð ar ligg ur Se-
villa og enn er nóg bens ín á þeirri 
vél eft ir - sig ur gegn Recre ati vo.

Í stuttu máli má segja að Bör-
sung ar verði nú strangt til tek ið að 
veðja á að Hvíta hús ið frá Madr id 
tapi leik. En spek ing ar segja víst 

að ekki verði 
stór upp-
hæð lögð að 
veði jafn vel 

þó Madr id 
eigi strangt 

til tek ið erf ið-
ari leiki eft ir. 

Svo er ann að 

mál að all ir leik ir eru erf ið ir þeg ar 
hug og þor vant ar í þorra leik manna 
eins og raun in virð ist vera.

Sær inga mað ur ós kast til Barc el ona:

Bör sung ar af toppn um

Manc hest er City.

idi er Des-
champs, þjálf ari 
Ju vent us, er und-

ir hamr in um þrátt 
fyr ir að leiða lið sitt 
næsta ör ugg lega 
upp í ser íu A a�  ur. 

liðs ins auga stað 
á þjálf ara Lazio 

kra� a verka mað-

er hætt ur 
þjálf un Wig an að-
eins nokkr um and-
ar tök um e�  ir að 
lið ið hélt sér uppi í 
efstu deild með - 
úti sigri á Sheffi   eld 
Un it ed um helg ina. 
Je well er nefnd ur 

sem næsti stjóri 
Manc hest er City.

Skeytin inn

Manc hest er City.

...OG ÞÁ VORU EFTIR FJÓRIR:

Recre ati vo-Re al Madr id
Re al Madr id-De porti vo 
Zar agoza-Re al Madr id 
Re al Madr id-Mall orca

At lét ico-Barc el ona 
Barc el ona-Geta fe 
Barc el ona-Esp any ol 
Nást ic-Barc el ona 

De porti vo-Se villa 
Se villa-Zar agoza 
Mall orca-Se villa 
Se villa-Vill arre al

Stór merk ir hlut ir gerð ust á Play ers-meist ara mót inu í golfi:

Mic kels on og Garc ia 
á verð launa palli!!!
■ Harm on hef ur góð áhrif  ■ Ti ger Woods aft ar lega  ■ Eldri borg ar ar í formi

leysi að tit il inn er að ganga þeim úr 
greip um.

Re al Madr id sit ur nú í 
efsta sæti spænsku deild ar-
inn ar í fyrsta sinn í vet ur 
þeg ar að eins fjór ir leik ir 
eru eft ir með sama 
stiga fjölda og Barca 
en fleiri mörk. Sigr-
aði Re al um helg-
ina - í hörku-
leik þar sem þeir 
hvít klæddu gáf ust 
aldr ei upp með an 

vél eft ir - sig ur gegn Recre ati vo.
Í stuttu máli má segja að Bör-

vél eft ir - sig ur gegn Recre ati vo.
Í stuttu máli má segja að Bör-

vél eft ir - sig ur gegn Recre ati vo.

sung ar verði nú strangt til tek ið að 
veðja á að Hvíta hús ið frá Madr id 
tapi leik. En spek ing ar segja víst 

að ekki verði 
stór upp-
hæð lögð að 
veði jafn vel 

þó Madr id 
eigi strangt 

til tek ið erf ið-
ari leiki eft ir. 

Svo er ann að 

Ger ard Ho ulli er í Ly on.

rank Lamp ard
sest nið ur með 
stjór um Barc-

el ona e�  ir nokkra 
daga og er bú ist 
við að hann fylgi 

 og skrifi  und-
ir samn ing við lið ið. 
Fær hann ekki sömu 
seðla búnt in hjá Chels-

Ball ack og Ball ack og Ball ack

Hvaða rugl er í gangi? 
Samu el Eto´o yppt ir 
öxl um eft ir að hafa tap að 
tveim ur stig um á heima-
velli um helg ina.

að enska knatt spyrnu sam-
band ið muni breyta 
þeirri ákvörð un sinni 
að draga ekki stig af 
West Ham vegna Ma-

Te vez.

í mörg ár og er eðli lega fúll.

Þá er enn 
allt óljóst 

með Eið sjálf an. 
Fregn ir sunn an 
að herma að 
hann sé til sölu 

LOKASTAÐAN Á SAWGRASS:

1. Phil Mic kels on 277
2. Sergio Garc ia 279
3. Ste wart Cink 280
4. Jose Mar ia Olaza bal 280
5. Jose Coc er es 281

Phil Mic kels on: 
Sjálfs ör yggi sem 
aldr ei fyrr.

Sergio Garc ia: 
Mamma fyrst 
til að knúsa 
strák inn sinn.

Ste wart Cink: 
Seig ur á teig 
og spil aði 
ör uggt golf.

Jose Mar ia 
Olaza bal: Er 
næsti Se ve 
Ball este ros.

Jose 
Coc er es: 
Hver???



Smáauglýsingar
*miðast við 80 slög án myndar

Hér kostar auglýsingin
í 100.000 
eintökum690 kr *

• Smáauglýsingavefurinn www.bladid.net  
• sma@bladid.net • Sími 510 3737    
• Opið 9-17 alla virka daga

Tilboðsbílar

Verð frá 500.000 til 1.500.000

Verð frá 1500.000 til 3.000.000

3.000.000 + 

RENAULT LAGUNA II Nýskr: 07/2003, 2000cc 
5 dyra, Sjálfskiptur, Ljósbrúnn, Ekinn 44.000 
þ. Verð: 1.760.000 Tilboðsverð 1.470.000

RENAULT SCENIC Nýskr: 07/1999, 1600cc 
5 dyra, Fimmgíra, Fjólublár, Ekinn 123.000 
þ. Verð: 560.000 Tilboðsverð 420.000

RENAULT MEGANE II Nýskr: 08/2005, 
1600cc 4 dyra, Sjálfskiptur, Rauður, Ekinn 
23.000 þ. Verð: 1.950.000 Tilboðsverð 
1.690.000

BMW 118I Nýskr: 06/2006, 2000cc 5 dyra, 
Sjálfskiptur, Dökkgrár, Ekinn 17.000 þ. Verð: 
2.990.000 Tilboðsverð 2.690.000

HYUNDAI TRAJET Nýskr: 06/2004, 2000cc 4 
dyra, Sjálfskiptur, Dökkgrænn, Ekinn 69.000 
þ. Verð: 1.790.000 Tilboðverð 1.490.000

RENAULT LAGUNA Nýskr: 06/2000, 2000cc 
5 dyra, Sjálfskiptur, Gulur, Ekinn 111.000 þ. 
Verð: 890.000 Tilboðsverð 590.000

RENAULT MEGANE II Nýskr: 05/2003, 
1400cc 3 dyra, Fimmgíra, Blár, Ekinn 72.000 
þ. Verð: 1.130.000

HYUNDAI GETZ Nýskr: 02/2006, 1400cc 5 
dyra, Fimmgíra, Ljósbrúnn, Ekinn 13.000 þ. 
Verð: 1.390.000

HYUNDAI TRAJET Nýskr: 11/2000, 2000cc 
5 dyra, Fimmgíra, Rauður, Ekinn 98.000 þ. 
Verð: 950.000

RENAULT SCENIC Nýskr: 05/2000, 1600cc 
5 dyra, Fimmgíra, Hvítur, Ekinn 98.000 þ. 
Verð: 620.000

RENAULT MEGANE II Nýskr: 03/2004, 
1600cc 4 dyra, Fimmgíra, Ljósgrár, Ekinn 
38.000 þ. Verð: 1.450.000

HYUNDAI ELANTRA Nýskr: 04/2000, 1600cc 
5 dyra, Sjálfskiptur, Rauður, Ekinn 92.000 þ. 
Verð: 560.000

BMW 118I Nýskr: 09/2005, 2000cc 5 
dyra, Fimmgíra, Hvítur, Ekinn 11.000 þ. 
Verð: 2.690.000 

HYUNDAI SANTA  FE Nýskr: 02/2004, 
2700cc 5 dyra, Sjálfskiptur, Grár - tvílitur, 
Ekinn 60.000  þ. Verð: 2.290.000 

HYUNDAI SONATA Nýskr: 12/2005, 2400cc 
4 dyra, Sjálfskiptur, Grár, Ekinn 32.000 þ. 
Verð: 2.260.000 

RENAULT LAGUNA II Nýskr: 08/2004, 
2000cc 5 dyra, Sjálfskiptur, Grár, Ekinn 
43.000 þ. Verð: 2.230.000

RENAULT LAGUNA II Nýskr: 08/2005, 
2000cc 5 dyra, Sjálfskiptur, Dökkgrár, Ekinn 
19.000 þ. Verð: 2.590.000

RENAULT MEGANE II Nýskr: 08/2006, 
1600cc 4 dyra, Sjálfskiptur, Rauður, Ekinn 
10.000 þ. Verð: 2.280.000 

HYUNDAI TERRACAN Nýskr: 07/2006, 
2900cc 5 dyra, Sjálfskiptur, Svartur / Grár, 
Ekinn 11.000  þ. Verð: 4.490.000 

AUDI A6 Nýskr: 08/2006, 0cc 4 dyra, 
Sjálfskiptur, , Ekinn 6.000 þ. Verð: 5.190.000 

BMW X3 Nýskr: 04/2004, 3000cc 5 dyra, 
Sjálfskiptur, Dökkblár, Ekinn 26.000 þ. Verð: 
4.250.000

LAND ROVER DISCOVERY SERIES III Nýskr: 
12/2006, 2700cc 4 dyra, Sjálfskiptur, 
Rauður, Ekinn 4.000 þ. Verð: 6.600.000 

NISSAN PATROL GR Nýskr: 12/2005, 3000cc 
5 dyra, Sjálfskiptur, Dökkrauður, Ekinn 
12.000 þ. Verð: 4.850.000 

TOYOTA  LANDCRUISER Nýskr: 10/2006, 
0cc 5 dyra, Sjálfskiptur, , Ekinn 9.000 þ. 
Verð: 8.590.000



BÍLAR OG FARARTÆKI 
BÍLAR TIL SÖLU

AUDI A6 Nýskr: 08/2006, 0cc 
4 dyra, Sjálfskiptur, , Ekinn 6.000 þ. 
Verð: 5.190.000 

Bílaland, B & L
Grjótháls 1, 110 Rvk

S: 575 1230
www.bilaland.is

hofdabilar.is
Höfðabílar, Fosshálsi 27

S. 577 4747

M.BENZ M ML500. Árgerð 2003, 
ekinn 102 þ.km, Bensín, 

Sjálfskiptur. Verð 4.200. þús 

Checrolet Captiva LT 2.0 Diesel, 
10/2006, Sjálfskiptur, ek. 7 þús km. ABS, 
Álfelgur, Dráttarbeisli, Glertopplúga, 
CD, Kastarar, Leður, Rafm, í sætum, 
rúðum og speglum, Smurbók. o.fl. Ásett 
verð: 3.980þús 

Daewoo Nubira II STW, 11/1999, ek. 
83þús km, sjálfskiptur, ABS, Kastarar, 
Líknarbelgir, Litað Gler, Rafm. Í rúðum, 
ný tímareim o.fl. Ásett verð: 390þús 
Tilboð: 330þús

Isuzu Trooper 3.0 Diesel, 3/2000, ek. 
169þús, Sjálfskiptur, 32” breyttur, ABS, 
Álfelgur, Dráttarbeisli, CD, Líknarbelgir, 
Rafm. Í rúðum og speglum, stigbretti 
o.fl Ásett verð: 1.380þús 

MMC Pajero GLS 3.2 DI-D, 9/2000, ek. 
149þús. ABS, Álfelgur, Dráttarbeisli, 
CD, Glertopplúga, Hiti í sætum, Leður, 
Líknarbelgir, Þakbogar, Leður, 7 manna 
o.fl. Ásett verð: 2.450þús 

Nissan X-Trail 2000 Sport, 1/2005, ek. 
47þús km, ABS, Álfelgur, Dráttarkúla, 
CD, Líknarbelgir, Rafm. í rúðum og 
speglum, Vindskeið o.fl. Ásett verð: 
2.390þús. 

Toyota Previa 2400 VVT-I 7manna, 
6/2004, ek. 41þús km, ABS, Fjarstýrðar 
Samlæsingar, Líknarbelgir, Rafm. í 
rúðum og speglum, Velti og Vökvastýri, 
þakborgar o.fl. Ásett verð: 2.550þús. 

Daewoo Musso Grand Luxe II 33” 
breyttur, 9/2001, ek. 150þús km, 
Sjálfskiptur, ABS, Álfelgur, Dráttarbeisli, 
Kastarar, Líknarbelgir, Rafm. í rúðum 
og speglum, Reyklaus, Þakbogar o.fl. 
Ásett verð: 1.6550þús 

Jeep Grand Cherokee 3.0 Limited Diesel, 
6/2006, ek. 23þús km, sjálfskiptur, ABS, 
Álfelgur, Dráttarbeisli, Hiti í sætum, 
Cruise Control, Filmur, Kastarar, Leður, 
Minni í sætum, Rafm, í sætum- rúðum 
og speglum, reyklaus o.fl. Innfluttur Nýr. 
Ásett verð: 5.570þús Tilboð: 4.990þús 

Bílabúð Benna – notaðir
Bíldshöfða 10

Sími 577 2800 / 587 1000

VÖRUBÍLAR

Trukkur.is
S. 893 8327

HÚSBÍLAR

Bakkmyndavél Til sölu bakkmyndavél, 
4” skjár í baksýnisspegli tenging fyrir 
gps og dvd Verð 75.000,- Uppl. 893-
8778

MÓTORHJÓL

KERRUR

BÍLAÞJÓNUSTA

VESPUR

 Ice-Bee JET  50cc 4.gengis
verð 179,000,-

Ice-Bee 50.QT  50cc 4.gengis
verð 249,000,-

Ice-Bee 21.TH  50cc 4.gengis
verð 239,000,-

Ice-Bee RVT 150cc 4.gengis
verð 289,000,-

Ice-Bee Sport 50cc 4.gengis
verð 229,000,-

ATH 
öll verð eru með skráningu! 

MOPAR.IS
Auðbrekku 6

200 kóp s:564-2323

MOPAR.IS
Auðbrekku 6

200 kóp s:564-2323

Svartur opinn verð 8900,- 

Eagle verð 8900,-

German verð 8900,-

FJÓRHJÓL

Ál-sliskjur

 Vagnhöfða 6  •  Sími 577 3080

Samanbrjótanlegar

www.alorka.is

Léttar og þægi- 
legar. Fyrir allar 
gerðir pallbíla, 
kerrur og sendi- 
bíla.

Gott verð!
• Fjórhjól
• Mótorhjól
• Snjósleðar

VARAHLUTIR

Gabríel höggdeyfar. Þar sem 
verð og gæði skipta máli. 

GS Varahlutir, 
Bíldshöfða 14, s. 567 6744.

VINNUVÉLAR

KEYPT OG SELT

GEFINS

Eldavél í góðu lagi fæst gefins gegn 
því að verða sótt. Uppl. í s. 586 1365 
e. kl. 17.30. 

TIL SÖLU

Eldvarnar: • Málning
• Kítti
• Frauð25 kg.

Sími: 578-8777

Ægisbraut 23

Bátakerrur

Rafmagnsnuddpottur til 
sölu. Sem nýr Viking 2, 4-5 manna 
rafmagnsnuddpottur með 20 
nuddstútum og loki til sölu. Stærð 
183x88. Verð kr. 300.000. Kostar nýr kr. 
398.000 Upplýsingar í síma 695-1005 

TIL BYGGINGA

5 340 035
steyputhjonustan.is

VERSLUN

.

Tilboð á handklæðum
Ódýr rúmföt í úrvali

Lítið við
Smáfólk Ármúla 42

Opið frá kl. 11

Flugustangasett með  20 %  afslætti

Cortland stöng, Shadow hjól, 444 lína, aðeins 14,000,-
Junior sett, Rimfly hjól, Fairplay aðeins  10,000,-

 Sportvörugerðin H/F,  Skipholti 5,  sími 562-8383

690 kr *
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TIL SÖLU



www.porsche.is/notadir

 

árg. '05, 
ek. 6 þ.km, 
2700 cc. 
19" dekk, 
sumar og 
vetrardekk, 
álfelgur. 

Uppl. í s. 820 1824

sjá einnig 

PO
R

SC
H

E B
O

X
STER

KEYPT OG SELT  
ÝMISLEGT

ÞJÓNUSTA 
GARÐYRKJA

Garðverk s. 82 131 82 Klippum og 
snyrtum tré og runna. Fellum tré og 
fjarlægjum.

HÚSAVIÐHALD

Móðuhreinsun glerja! Glerísetn-
ingar og gluggaviðgerðir. Fagþjónustan 
ehf. S. 860 1180

SPÁDÓMAR

ÞÓRA FRÁ BREKKUKOTI 
– Spámiðill 

Spái í spil og kristal. 
Fyrirbænir. 
Sími 557 4391, 
www.engill.is 

TRÉSMÍÐI

Byggjum sumar/hús, palla o.fl. 
Seljum efni og vinnu. 

S. 893 9902 
www.klassasmidir.com 

RAFLAGNIR

Raflagnir
  Dyrasímar

Set upp nýja dyrasíma og viðgerðir
Endurnýja raflagnir í eldra húsnæði

ásamt viðgerðir og nýlögnum

  Rökrás ehf.
  Löggiltur rafverktaki

   Simi 565 9393

IÐNAÐARMENN

Og taka út símanúmerið 433 8949 og hafa bara hitt og miðja það 

Sími: 862 8874

Járnsmíði V.Á.S Stigar,handrið og 
almenn járnsmíði. S:534-0910/664-
2910 www.jarnsmidi.com

HEIMILIÐ 
BARNAVÖRUR

Mjúku flísreyfin Hin marg-
verðlaunuðu flísreyfi komin í 5 litum  
Verð 2.500. Verslunin Skírn við 
Engjateig 17. S. 568 7500.

TÓMSTUNDIR 
FERÐALÖG

Veiðiferðir til S-Grænlands 
í sumar! Sauðnauta,- hreindýra- 
og stangveiði. Leitið upplýsinga. 
Ferðaskrifstofa Guðmundar Jónassonar 
ehf. S. 511 1515 www.gjtravel.is

HÚSNÆÐI 
GISTING

Gisting á Spáni Menorca, Costa 
Brava, Valladolid og Barcelona. www.
helenjonsson.ws S. 899 5863

ATVINNA 
ATVINNA Í BOÐI

Lágmarksaldur er 18 ára.
Umsóknir á staðnum og á 

www.kringlukrain.is
Upplýsingar um starfið veitir 

Sophus í s.893 2323.

Okkur vantar starfsfólk í 
veitingasal og bar. 

Fullt starf og hlutastarf 

Viltu vinna hjá góðu og 
rótgrónu fyrirtæki? 

EINKAMÁL 
EINKAMÁL

Fertugur karlmaður vill kynnast 
karlmanni. Auglýsingu hans má heyra á 
Rauða Torginu Stefnumót, s. 535-9920 
(kreditkort) og 905-2000 (símatorg), 
augl.nr. 8112.

Hún hætti með manni nýlega en getur 
ekki gleymt honum. Sjóðheit og glæný 
kynlífsupptaka (konan tók upp núna um 
helgina) með heitum lýsingum! Þú heyrir 
upptökuna hjá Kynlífssögum Rauða 
Torgsins, s. 535-9930 (kreditkort, miklu 
ódýrara, kr. 9.90 mín) og 905-2002 
(símatorg, kr. 199,90 mín).

Karlmaður á sextugsaldri vill kynnast 
karlmanni sem hefur aðstöðu til að 
bjóða honum heim. Auglýsingu hans 
má heyra á Rauða Torginu Stefnumót, 
s. 535-9920 (kreditkort) og 905-2000 
(símatorg), augl.nr. 8751

Kona vill kynnast karlmanni á bilinu 
50-60 ára. Ýmis áhugamál. Auglýsingu 
hennar má heyra á Rauða Torginu 
Stefnumót, s. 535-9920 (kreditkort) og 
905-2000 (símatorg), augl.nr. 8809

Ný upptaka, mjög lostafull og alveg 
sérstaklega “myndræn” og “innileg”. 
Þú heyrir þessa heitu upptöku hjá 
Kynlífssögum Rauða Torgsins, sími 535-
9930 (kreditkort, MJÖG ódýrt, aðeins 
kr. 9.90 mín) og 905-2002 (símatorg, kr. 
199,90 mín), upptökunr. 8337.

Sonja leitar kynna við karlmann með 
tilbreytingu í huga. Auglýsingu hennar 
má heyra á Rauða Torginu Stefnumót, 
s. 535-9920 (kreditkort) og 905-2000 
(símatorg), augl.nr. 8675.

Spjöllum saman, leiktu við mig
Ef þið eruð einmanna þarna úti þá 

erum við hér allan sólahringinn 
að bíða eftir þér.

908 2000

Samkynhneigðir KK ATH.  
Hittumst á spjallinu í kvöld! Vinsæla 
spjallrásin er í s. 535-9988.

VERSLUN ‘
ÞJÓNUSTA

OPIÐ MÁN-FÖS 12:00 – 20:00 
OG LAUGARD, 12:00 – 18:00

FÁKAFENI 11
HLÍÐASMÁRA 13

S:588 6969 / 587 6969
WWW.TANTRA.IS

DVD
TILBOÐ

1990 OG 2490. 
KAUPIR TVÆR 

OG FÆRÐ ÞRIÐJU

 FRÍA MEÐ!
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Viðgerðir – Breytingar – Viðhald

Pípulagnaþjónusta

Sími: 899-9297

NÆSTA NÁMSKEIÐ 11. MAÍ 2007

UPPLÝSINGAR OG INNRITUN Í SÍMA 894 2737

www.ovs.is
Staðsetning Mjódd

VINNUVÉLANÁMSKEIÐ
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HELGIN?

Ri sess an í mynd um
Þeir sem misstu af ferð um ri sess unn ar um bæ inn um helg ina geta far ið inn á art fest.is en þar 
er að finna mynd ir og mynd bönd sem áhorf end ur hafa sent inn af ferð um henn ar og uppá tækj-
um. Ekki eins áhrifa ríkt og að sjá hana í eig in per sónu en skemmti legt samt sem áð ur...

„Við vökn uð um á laug ar dags-
morg un og kíkt um út um glugg-
ann og upp götv uð um þá að 
það var risi sof andi í garð in um 
okk ar. Dótt ur okk ar fannst þetta 
nátt úr lega rosa legt og þetta var 
stærsti við burð ur helg ar inn ar 
á okk ar heim ili,“ seg ir Reyn ir 
Lyng dal leik stjóri en ris inn 
sem um ræð ir var að sjálf sögðu 
pabbi ri sess unn ar sem rölti um 
göt ur bæj ar ins um helg ina. 

„Við fylgd umst síð an að sjálf-
sögðu með ferð um þeirra feðg-
ina um bæ inn og skemmt um 
okk ur kon ung lega. Lista há tíð á 
hrós skil ið fyr ir að hafa skipu-
lagt þetta at riði og gam an 
þeg ar skemmt un in höfð ar til 
full orð inna jafnt sem barna. Við 
fylgd umst síð an með Euro visi on 
og kosn inga vök unni á laug ar-
dags kvöld ið og buð um til okk ar 
góð um vin um í kosn inga partí. 
Gest irn ir voru ekki all ir á sömu 
skoð un í pól it ík inni þann ig að 
það mynd uð ust eld heit ar og 
fjör ug ar um ræð ur með an á 
kosn inga vök unni stóð. Þetta 
var æsi spenn andi og mað ur veit 
nátt úr lega ekki enn þá hvern ig 
þetta á eft ir að fara þann ig að 
það er bara spenn andi að sjá. 
Það er síð an bara aft ur kom in 
vinnu vika og mik ið að gera. 

Risi í garð in um

„Föstu dag ur inn var æð is leg ur en 
þá slæpt ist ég í bæn um í góða 
veðr inu með dótt ur mína í kerru 
og við fylgd umst með ferð um 
ri sess unn ar,“ seg ir Þóra Tóm-
as dótt ir sjón varps kona. „Mér 
fannst ri sess an al veg stór kost-
leg en stelp an mín var ekki mik ið 
að kippa sér upp við hana enda 
bara árs göm ul. Kosn inga dag ur-
inn var síð an mjög skemmti leg ur 
en þá fór ég í mat ar boð í til efni 
af af mæli syst ur minn ar.  Ég 
fylgd ist að sjálf sögðu með Euro-
visi on, þó meira af skyldu rækni 
þar sem Eiki var dott inn út en 
það fannst mér mjög leið in legt. 
Ég hefði vilj að sjá Úkra ínu eða 
Rúm en íu vinna þann ig að þetta 
var ákveð ið svek kelsi. Eft ir 
keppn ina kíkti ég í kosn inga part í 
til vina minna og tók síð an allt 
part íið með mér í kosn inga part-
íið uppi í Sjón varpi þar sem 
stuð ið hélt áfram fram eft ir nóttu. 
Ég vakn aði síð an snemma á 
sunnu dag inn og fór út á land til 
að taka upp efni fyr ir Kast ljós ið. 

Af mæl is-Euro visi on 
og kosn inga partí

Veg vís ir að heimili mínu

Stað hætt ir Fyrsta íbúð eig enda á 
Skarp héð ins götu í Norð ur mýr inni. 

Bláu húsin við Faxafen
Suðurlandsbraut 50
108 Reykjavík

Sími: 568 1800

gleraugad@simnet.is
www.gleraugad.is

Sjóntækjafræðingur með 
réttindi til sjónmælinga og 

linsumælinga

Greiðslukjör
í allt að 36
mánuði
(visa/euro) Engin útborgun

Forkastanleg fordæming
Mynd in The Con demn ed, eða 

hin ir for dæmdu, „skart ar“ hin um 
sterk byggða Ste ve Aust in, sem er 
þekkt ur fjöl bragða glímu kappi í 
Banda ríkj un um og sjálf um Vinnie 
Jo nes, fyrr ver andi fót bolta fanti úr 
enska bolt an um. Sögu þráð ur inn 
er ein fald ur enda byggð ur á tölvu-
leik. Tíu for hert ir fang ar með 
yf ir vof andi dauða dóm eru látn ir 
dvelja sam an á eyði eyju af sið laus-
um sjón varps fram leið anda sem 
ætl ar sér að græða á blóð ug um bar-
dög um fang anna. 

Eyj an er þak in sjón varps mynda-
vél um sem sýna „raun veru leik ann“ 
beint á Net inu og þurfa net verj ar 
auð vit að að greiða fyr ir áhorf ið, 
sem renn ur í vasa sjón varps fram-
leið and ans. All ir fang arn ir eru 
með sprengju um fót inn, sem 
spring ur að lokn um  klukku tím-
um og því brýnt að standa uppi 

sem sig ur veg ari. Að drepa eða 
verða drep inn. Mynd in er byggð á 
sömu hug mynd um og  The Runn-
ing Man og Battle Roy ale með 
smá Survi vor-ívafi. Þó mynd in 
veki vissu lega upp sið ferð is tengd-

ar spurn ing ar og geti tal ist sem 
gagn rýni á úr kynj aða sjón varps-
skemmt un sam tím ans, verð ur 
mynd in seint tal in góð. Of  beld ið 
er vissu lega til stað ar en vek ur 
litla sem enga spennu. 

Mynd in er ein kli sja út í gegn og 
fannst und ir rit uð um hann hafa séð 
mynd ina oft  áð ur. Leik ur inn er til-
gerð ar leg ur og hand rit ið mein gall að. 
Hug mynd in er svo sem ágæt þó hún 
sé ófrum leg. Hún er ein fald lega of 
illa út færð. Slags mála at rið in eru 
klén og mynd in nær aldr ei flugi. Ég 
for dæmi því Hina for dæmdu.

 Bíó: 
Laugarásbíó, Háskólabíó

 Leik stjóri: 
Scott Wiper

 Að al leik ar ar: 
Ste ve Aust in, Vinnie 
Jo nes, Rick Hoff man, 
Ro bert Mamm on

The Condemned

Trausti Sal var Krist jáns son
traustis@bladid.net

Kvikmyndir

>>

Appelsínugulur 

hönnunarhlutur 
    og tvær litlar kisur

Vig dís Hlíf Sig urð ar dótt ir er að út skrif ast úr graf ískri hönn un frá 
Lista há skóla Ís lands. Loka verk henn ar var mynd skreyt ing við bók ina 
Litla rauð hærða stúlk an eft ir Auði Har alds. Vig dís er ný lega flutt í sína 
fyrstu íbúð ásamt kær ast an um sín um en hún hef ur ekki haft mik inn 
tíma til að koma sér fyr ir þar sem vinna að loka verk efn inu hef ur átt 
tíma henn ar all an. Hún hlakk ar hins veg ar mik ið til að fara að koma sér 
bet ur fyr ir og það eru ým is plön á dag skrá hvað varð ar íbúð ina. Vig dís 
hef ur með al ann ars nýtt graf íska hæfi leika sína og hann að vegg fóð ur 
og síð an ætl ar hún að mála mynd á vegg í svefn her berg inu. 

Hve nær er hent ug ast að ferð ast Það má koma hve-
nær sem er... hús ráð end ur eru mik ið heima og te sopi 

er yf ir leitt í boði fyr ir þá sem kíkja við. 

Heilsa Hús ið er í góðu ásig komu lagi. Það 
þarf kannski að eins að mála girð ing una og þak-

ið en ann ars er það við mjög góða heilsu. 

Vert að sjá Ap pels ínu guli hrað suðu ket ill inn 
sem er bæði góð ur og nyt sam leg ur og eini 

hönn un ar hlut ur hús ráð anda. Síð an er fal leg upp-
trekkt tink isa í miklu uppá haldi hús ráð anda en 

hana fékk hún að gjöf frá mik illi katta konu. 

Hætt ur Nei, ekki svo ég viti...

Sam fé lag og menn ing Hús ráð-
end ur eru tveir og menn ing in væri 
ef laust skil greind sem krútt goth.

Sið ir og venj ur Það er ekki mik ið um siði eða venj ur 
en það á kannski eft ir að breyt ast þar sem hús ráð andi 
er bú inn með skóla og fer senn að vinna. Hús ráð andi 

hef ur hins veg ar van ið sig á að fara í heitt og gott bað á 
hverju kvöldi og á bágt með að sofna ef hún slepp ir því. 

Mat ur og menn ing Hús ráð end ur eru 
mik ið fyr ir mexí kósk an mat eft ir að þau 

heim sóttu land ið í fyrra sum ar. Allt sem er 
með ann að hvort chili eða lime er vin sælt 

og það er allt af til í ís skápn um. 

Hvað þarf að hafa með Góða skap ið er það eina sem 
nauð syn legt er að koma með. Á heim il inu er til spil ið Partý 

og CO þann ig að all ir aðr ir hlut ir eru óþarf ir. 

Dýra líf  Kis an Snúð ur sem er 6 mán aða 
býr í íbúð inni. Í dag flutti svo inn lít il kisa 

sem hef ur feng ið nafn ið Doppla. 

Ri sess an í mynd um
Þeir sem misstu af ferð um ri sess unn ar um bæ inn um helg ina geta far ið inn á art fest.is en þar 
er að finna mynd ir og mynd bönd sem áhorf end ur hafa sent inn af ferð um henn ar og uppá tækj-
um. Ekki eins áhrifa ríkt og að sjá hana í eig in per sónu en skemmti legt samt sem áð ur...



Komdu í Epal
og njóttu ráðgjafar
við val á vönduðum

rúmum.
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lífið
HÉGÓMINN...

Don ald Trump orð inn afi
Auð jöf ur inn Don ald Trump varð afi um helg ina en son ur hans Don ald Trump 
yngri og kona hans Va nessa eign uð ust dótt ur um helg ina. Hlaut stúlk an 
nafn ið Kai Madi son og all ir í fjöl skyld unni eru í skýj un um. Yngsta barn 
Don alds eldri er eins árs svo að litla barna barn ið mun eiga leik fé laga í fjöl-
skyld unni þeg ar hún vex úr grasi. lífið

„Lúx us-rút an ber svo sann ar lega 
nafn með rentu,“ seg ir Vald ís Þor-
kels dótt ir, sem blæs í tromp et í 
hljóm sveit Bjark ar Guð munds dótt-
ur, á blogg síðu sinni. „Í henni má 
finna  kó sý koju rúm með sjón-
varpi í hverju rúmi, eld hús, vír-
laust int er net, partý pláss 
með sjón varpi og DVD-
tæki og fleira.“

Björk og fé lag ar hafa 
yf ir gef ið New York þar 
sem þau komu fram á 
nokkr um tón leik um 
í síð ustu viku. Hóp ur-
inn ferð ast nú vítt og 
breitt um Banda rík-
in og seg ir Vald ís á 
bloggi sínu að svefn-
r út an sé þægi leg ur 
ferða máti. „Í stað þess 

að vera að drös last um á flókn um 
am er ísk um flug völl um ann an 
hvern dag, leggst mað ur til hvílu á 
skikk an leg um hátta tíma og er kom-
inn á næsta áfanga stað þeg ar mað ur 
vakn ar,“ seg ir 

hún. „Á fimmtu dag inn sofn aði ég í 
New York og vakn aði í Chic ago og 
í gær kvöldi sofn aði ég í Chic ago en 
vakn aði í Oma ha, Ne braska.“

atli@bladid.net

Vald ís Þor kels dótt ir Sofn ar 
hér en vakn ar þar.

Björk og brass stelp urn ar eru í góðu yf ir læti vest an hafs:

Í lúx usr útu þvert yf ir Banda rík in

Jolie styrk ir
flótta menn 
Hjóna korn in Ang el ina Jolie og 
Brad Pitt gáfu á dög un um eina 
millj ón doll ara, eða 64 millj ón ir 
króna, til hjálp ar flótta mönn um 
í Súd an. Jolie hef ur ver ið mjög 
virk í hjálp ar starfi en hún er góð-
gerða sendi herra hjá Sam ein uðu 
þjóð un um. Jolie stofn aði sjóð, 
Jolie-Pitt Fo und ati on, í sept emb er 
á síð asta ári sem hef ur það hlut-
verk að styrkja ým is þörf verk efni í 
heim in um. 
Ang el ina heim sótti flótta manna-
búð ir í Tsjad ekki alls fyr ir löngu og 
ástand ið þar hafði 
mjög mik il áhrif 
á hana og síð an 
hef ur hún haft 
mik inn áhuga 
á mál efn um 
flótta manna 
í Súd an. Í 
Dar fúr-hér-
aði eru hátt í 
tvær millj ón ir 
flótta manna 
og ástand ið 
í land inu er 
mjög slæmt. 

 

Scarlett vill
sjálfs ör ugga menn
Scar lett Jo hans son vill að 
karl menn séu sjálfs ör ugg ir. Það 
eru einu kröf urn ar sem ekki snúa 
að út liti sem hún leit ar eft ir í fari 
karl manna. Hún seg ir að sjálfs-

ör yggi geti gert menn 
mun meira að lað andi. 
Scar lett vill líka að 
mað ur inn í lífi sínu sé 
með sætt nef og fal-
leg augu en það áttu 

fyrr um kær ast ar 
Scar lett, Jar ed 
Leto og Josh Hart-
nett, ein mitt sam-
eig in legt. Scar lett 
sem er ein hleyp 
þessa dag ana 
vill líka eiga  um-
hyggju sam an kær-
asta og að hann 

sé ekki feim inn 
við að baða hana 
hrósi.  Scar lett 
seg ir að sér 
finn ist hún vera 
fal leg ust þeg ar 
mað ur inn sem 
hún elsk ar og 
treyst ir seg ir 
henni að hún 
sé fal leg.

um mömmu hlut verk iðum mömmu hlut verk ið
Mömm ur

Mamma Ninja Law and Or der-leik kon an Ma riska Harg-
itay þurfti að tak ast á við bleiu skipti og upp eldi son ar-
ins Aug ust, 11 mán aða, ein þeg ar mað ur inn henn ar fór 
í bak inu og þurfti að leggj ast í rúm ið. Ma riska höndl aði 
að sjálf sögðu að stæð urn ar mjög vel og sagði að hún 
væri eins og ninja-stríðs mað ur bleiu skipta.

Blóma mamma Að þrengda eig in kon an 
Marc ia Cross eign að ist tví bura dæt ur í 
febrú ar og bera þær nöfn in Sa vannah 
og Ed en. Hún lík ir dætr um sín um við 
ilm andi blóm þeg ar þær liggja í vögg-
un um sín um und ir teppi. Marc ia 
seg ist njóta hverr ar mín útu sem 
hún eyð ir með dætr um sín um og er 
ekk ert að bíða eft ir að dæt urn ar 
vaxi úr grasi. 

Mamma mið ill Jenni fer Garn er 
seg ir að sér líði stund um eins og hún hafi yf ir-

nátt úr lega hæfi leika þeg ar hún sinni móð ur hlut verk inu 
þar sem hún virð ist geta les ið huga 17 mán aða gam all ar 
dótt ur sinn ar, Vio let. Jenni fer seg ir þó að dótt ir in komi 

henni oft á óvart og að sér finnst eng inn í heim-
in um eins skemmti leg ur og dótt ir in. 

Mamma í sjó hern um Am anda Pe et 
er í skýj un um með  dótt ur ina. Hún 
lík ir móð ur hlut verk inu við að vera í 
sjó hern um þar sem brjósta gjöf og 
svefn leysi taki á taug arn ar. 

Mamma rokk ar Tori Spel ling sagði eftir 
fæðingu sonar síns að hún hefði aldr ei 
get að ímynd að sér að hún ætti eftir að 
elska einhvern svona mik ið og sagði að 
mömmu hlut verk ið rokk aði!

Lúx usr úta Rút urn ar sem hóp ur inn 
ferð ast með eru ekk ert slor.

SAMbio.isSAMbio.isSAMbio.is

/ KEFLAVÍK
SPIDERMAN 3	 kl. 8 - 10	 B.i. 10

NExt kl. 8	 Leyfð

/ AKUREYRI
GOAL 2 kl		8 -10	 B.i. 7

BLADES OF GLORY	 kl		8 - 10	 B.i.12

/ áLFAbAKKA//
tHE REAPING	 kl. 5:50 - 8 - 10:10	 B.i.16

SPIDER MAN 3	 kl. 3:30 - 6 - 9 - 10:30 B.i.10

SPIDER MAN 3 VIP	 kl. 6 - 9	
BLADES OF GLORY	 kl. 5:50 - 8 - 10:10	 B.i.12

SHOOtER kl. 10:30	 B.i.16

BREACH kl. 8	 B.i.12

MR. BEAN´S HOLIDAY	 kl. 4	 Leyfð

ROBINSON FJ... M/- ÍSL TAL	kl. 4	 Leyfð

WILD HOGS kl. 8	 b.i 7

BECAUSE I SAID SO	 kl. 6	 Leyfð

/ KRINGLUNNI
GOAL 2 kl. 5:50 - 8:10 - 10:30	 B.i.7

tHE REAPING	 kl. 8:10 - 10:20	 B.i.16

BLADES OF GLORY	 kl. 6 - 8:10 B.i.12

300. kl. 10:20	 B.i.16

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

SPIDERMAN 3 kl. 7 og 10 10
THE CONDEMNED kl. 5.40, 8 og 10.20 16
BLADES OF GLORY kl. 6 L
SHOOTER kl. 8 og 10.20 16

IT´S A BOY GIRL THING kl. 3.45, 5.50, 8 , 10.10 L
SPIDERMAN 3 kl. 5, 8 og 10.50 10
SPIDERMAN 3 LÚXUS kl. 5, 8 og 10.50 10
NEXT kl. 5.45 14
PATHFINDER kl. 8 og 10.15 16
HILLS HAVE EYES 2 kl. 10.30 18
TMNT kl. 3.40
PERFECT STRANGER kl. 5.30 og 8 16
ÚTI ER ÆVINTÝRI kl. 3.45 L

IT´S A BOY GIRL THING kl. 5.50, 8 og 10.10 L
SPIDERMAN 3 kl. 5.30, 8.30 og 10.20 10
PATHFINDER kl. 8 16
INLAND EMPIRE kl. 5.45 og 9 16
ÚTI ER ÆVINTÝRI kl. 6 L

THE CONDEMNED kl. 5.30, 8 og 10.30 16
LIVES OF OTHERS kl. 5.30, 8 og 10.30 14
NEXT kl. 10.30 14
MÝRIN 2 fyrir 1 kl. 5.40 12
KÖLD SLÓÐ 2 fyrir 1 kl. 5.50 12
HOT FUZZ kl. 10.10 16

IT´S A BOY GIRL THING kl. 8 og 10 L
SPIDERMAN 3 kl. 5.20, 8 og 10.40 10
NEXT kl. 6 14



Frábært tilboð! 

Metasys hefur verið fáanlegt á Íslandi í rúm 2 ár og er eitt 
vinsælasta fæðubótaefnið til að grennast ásamt því að vera 
mjög orkugefandi og heilsubætandi en hægt er að nálgast 
fjölmargar góðar reynslusögur á www.metasys.is

Metasys er þróað og rannsakað sem þriggja mánaða áætlun 
og þeir sem þurfa að léttast ná bestum árangri sem skrá matardagbók, 
auka hreyfingu og hyggja að mataræði. Ítarlegar íslenskar 
leiðbeiningar ásamt matardagbók fylgja hverjum skammti. 

Þitt tækifæri að komast í form og líða vel með Metasys.
Þú kaupir 360 hylkja (stór) skammt af Metasys og færð 

120 hylkja skammt (minni) í kaupbætir*

+

100%
náttúrulegt

Þyngdarstjórnun – orka 
– úthald – árangur

Þetta tilboð er fáanlegt hjá:
Lyfja, Lyf & heilsa, Apótekarinn, Apótekið, Rima Apótek, Árbæjar Apótek, Heilsuhúsið, Hagkaup, 
Fjarðarkaup, Yggdrasill, Maður lifandi, Lyfjaval, Lyfjaver, Blómaval, Heilsubúðin Njálsgötu, 
Heilsuhornið Akureyri, Skagfirðingabúð og Vöruval Vestmannaeyjum

* tilboðið gildir frá 10 til 31 maí 2007 ef birgðir endast. 

SPS - 9907



ÚTVARPSSTÖÐVAR:  RÁS 1 92,4 / 93,5 • RÁS 2 90,1 / 99,9 • REYK JAVÍK FM 101,5 • BYLGJAN 98,9 • FM 95,7 • X-IÐ 97,7 • ÚTVARP SAGA 99,4 • LÉTTBYLGJAN 96,7

HVAÐ SEGJA
STJÖRNURNAR?

Hrút ur 
(21. mars-19. apr íl)

Það eru mikl ar og heit ar til finn ing ar í loft inu og þú ætt-
ir því ekki að taka neinu sem gefnu. Fylgstu með hvað 
geng ur á og þú get ur tek ið ákvörð un síð ar. 

dagskrá

Stöð 2

Merki Stö›var 2

17.05 Leið ar ljós
 (Gu id ing Light)

17.50 Tákn máls frétt ir
18.00 Frank lín (74:78)
18.30 Of ur þjark inn og apa her-
sveit in (9:13)
19.00 Frétt ir
19.30 Veð ur
19.35 Kast ljós
20.10 Ev er wood (13:22)

 Banda rísk þátta röð um 
heila skurð lækni og ekkju-
mann sem býr ásamt tveim-
ur börn um sín um í smá bæn-
um Ev er wood í Col or ado. 
Að al hlut verk leika Tre at 
Willi ams, Greg ory Smith, 
Em ily Van Camp, De bra 
Mo on ey, John Be asl ey og 
Vivi en Card one.

20.55 Óm ur af Ib sen - 
 Kóngu ló ar veisl an (6:8)

 (Ekko av Ib sen)
 Norsk þátta röð þar sem 
sagð ar eru nú tíma sög ur 
byggð ar á verk um Hen riks 
Ib sens. Hilde og Tom hafa 
ver ið sam an lengi og vilja 
bæði að eitt hvað fari að 
ger ast. 

21.25 Bless amma
 (Far vel far mor)
 Dansk ur þátt ur um Mine 
Ped er sen sem fædd ist 
ár ið 1900 og lést 2006. 
Barna barn henn ar sem er 
frétta mað ur hjá Danska 
sjón varp inu rek ur ævi 
henn ar í stór um drátt um 
og bregð ur um leið upp 
svip mynd af hin um miklu 
breyt ing um sem urðu á lífi 
fólks og um hverfi á 20. öld.

22.00 Tíu frétt ir
22.25 Njósna deild in (4:10)

 (Spo oks)
 Bresk ur saka mála flokk ur 
um úr vals sveit inn an 
bresku leyni þjón ust unn ar 
MI5 sem glím ir með al 
ann ars við skipu lagða 
glæpa starf semi og hryðju-
verka menn. 

23.20 Vík inga sveit in (1:4) (e)
00.20 Kast ljós
00.55 Dag skrár lok

07.20 Bat man
07.40 Myrk fælnu draug arn ir
07.55 Myrk fælnu draug arn ir
08.05 Oprah
08.50 Í fínu formi 2005
09.05 Bold and the Beautif ul
09.25 For boð in feg urð (49:114)
10.10 Num bers (11:24)
11.05 Fresh Prince of Bel Air 4
11.30 Man´s Work (9:15)
12.00 Há deg is frétt ir
12.45 Ná grann ar
13.10 Home front
13.55 Las Veg as (16:23)
14.40 Whose Line Is it Any way?
15.05 Vegg fóð ur (17:20)
15.50 Shin Chan
16.13 Hor ance og Tína
17.03 Taz-Man ia 1
17.28 Bold and the Beautif ul
17.53 Ná grann ar
18.18 Ís land í dag og veð ur
18.30 Frétt ir
18.55 Ís land í dag, 
 íþrótt ir og veð ur
19.40 Simp sons (3:21)
20.05 The Ap prent ice (13:16)

Nú eru að eins 5 kepp end ur 
eft ir en þeir þurfa að út búa 
kynn ing ar bás fyr ir nýja 
XBox 360 leikja tölvu. Sig-
ur veg ar arn ir fá tæki færi til 
að fylgj ast með tal setn ingu 
Ov er the Hedge.

20.50 Shark (19:22)
Stark þarf að sækja til 
saka for stöðu konu kvenna-
at hvarfs sem sök uð er um 
morð á klám fram leið anda. 

21.40 Las Veg as (5:17)
Allt geng ur á aft ur fót un um 
í spila vít inu en Ed þarf að 
út vega 50 millj óna doll ara 
lausn ar fé vegna mann ráns 
á sama tíma og tveir menn 
vinna hvor um sig tvær millj-
ón ir í spila vít inu.

22.25 The Un it (6:23)
23.10 Twenty Fo ur (17:24)
23.55 Cold Case (16:24)
00.40 Oy en stikk er
02.25 Mary Shell ey´s 
 Frank en stein (e)
04.25 Shark (19:22)
05.10 Frétt ir og Ís land í dag (e)
06.20 Tón list ar mynd bönd 

07.15 Be verly Hills 90210 (e)
08.00 Ra cha el Ray (e)
08.45 Vöru torg
09.45 Mel rose Place (e)
10.30 Óstöðv andi tón list
15.15 Vöru torg
16.15 Fyrstu skref in (e)
16.45 Be verly Hills 90210
17.30 Mel rose Place
18.15 Ra cha el Ray
19.00 Ev ery bo dy Lo ves 
 Raym ond (e)
19.30 Snoc ross 

Ís lensk ir snjó sleða kapp ar 
í skemmti legri keppni þar 
sem ekk ert er gef ið eft ir. 
Kepp end ur þurfa að glíma 
við erf ið ar braut ir og keppn-
in hef ur aldr ei ver ið eins 
spenn andi. Kraft ur, út hald 
og glæsi leg til þrif frá upp-
hafi til enda.

20.00 Que er Eye for the 
 Stra ight Guy

Hin ir fimm fræknu hjálpa 
mis heppn uð um ná unga 
sem er fast ur í mið öld um. 
Nú lang ar hann að bera 
upp bón orð ið og tísku-
lögg urn ar hjálpa hon um 
að gera augna blik ið æv in-
týra legt.

21.00 Inn lit / út lit
Hönn un ar- og lífs stíls þátt ur 
þar sem Þór unn, Nad ia og 
Arn ar Gauti koma víða við, 
heim sækja skemmti legt 
fólk og breyta og bæta á 
heim il um þess. 

22.00 Close to Home (21:22)
Spillt lögga er sýkn uð af 
morð kæru en Anna beth 
neit ar að gef ast upp eft ir að 
lyk il vitni í mál inu er myrt.

22.50 Ev ery bo dy Lo ves 
 Raym ond

All ir fá sjokk þeg ar pabbi 
De bru mæt ir með sér eldri 
konu í mat ar boð.

23.15 Jay Leno
00.05 Hero es (e)
01.05 Je richo (e)
01.55 Be verly Hills 90210 (e)
02.40 Mel rose Place (e)
03.25 Vöru torg
04.25 Óstöðv andi tón list

18.00 In sider
18.30 Frétt ir
19.00 Ís land í dag
19.40 En terta in ment Ton ight

Í gegn um ár in hef ur En-
terta in ment Ton ight fjall að 
um allt það sem er að 
ger ast í skemmt ana brans-
an um og átt einka við töl við 
fræg ar stjörn ur. 

20.10 Da Ali G Show
20.40 Gene Simm ons: 
 Fam ily Jew els (11:13)

Rokk goð ið Gene Simm ons 
úr hljóm sveit inni Kiss hleyp ir 
áhorf end um inn í líf sitt í 
þátt un um Fam ily Jew els. 
Simm ons sýn ir á sér nýja 
hlið sem hef ur ver ið fal in 
þar til nú. Fá áhorf end ur að 
kynn ast konu hans til 20 ára 
og börn un um þeirra tveim ur.

21.10 Yo ung Bla des (2:13)
Spenn andi þátta röð þar 
sem sögu svið ið er Frakk-
land á mið öld um og svo kall-
að ar skytt ur sjá um að verja 
land ið gegn ill um öfl um. 

22.00 Grey´s An at omy (21:25)
22.45 Am er ic an Id ol (36:41)
23.30 Am er ic an Id ol (37:41)
00.15 Pussyc at Dolls Pre sent:  
 The Se arch (2:8) (e)
01.05 En terta in ment Ton ight 
01.30 Tón list ar mynd bönd 

07.00 Lands banka deild in 2007
(KR - Kefla vík)
Út send ing frá leik KR og 
Kefla vík ur í Lands banka-
deild inni.

16.20 Lands banka deild in 2007
(KR - Kefla vík)

18.10 Meist ara deild Evr ópu 
 - frétta þátt ur

Allt það helsta úr Meist ara-
deild inni. Frétt ir af leik mönn-
um og lið um auk þess sem 
far ið er yf ir mörk in, helstu 
til þrif in í síð ustu um ferð og 
spáð í spil in fyr ir næstu leiki.

18.40 Coca Cola-deild in
(Der by - Sout hamp ton)
Út send ing frá leik í Coca 
Cola-deild inni.

20.40 PGA To ur 2007 - 
 Highl ights
21.35 Heims meist ara mót ið 
 í pó ker

Heims meist ara mót ið 2006 
í pó ker sem fram fór á 
Spáni síð ast lið ið haust. 
Þar tóku Ís lend ing ar þátt í 
fyrsta sinn og verð ur spenn-
andi að fylgj ast með gengi 
þeirra.

22.35 UEFA Cup Fin al   
 2005/2006

(Evr ópu keppni fé lags liða)
00.25 Coca Cola-deild in

(Der by - Sout hamp ton)

06.00 Time line
08.00 Chea per By The Doz en 2
10.00 Little Black Book
12.00 Hope Flo ats
14.00 Chea per By The Doz en 2
16.00 Little Black Book
18.00 Hope Flo ats
20.00 Time line
22.00 Mali bu´s Most Want ed
00.00 Nine Li ves

(Níu líf)
02.00 Childr en of the Corn 6

(Börn jarð ar 6)
04.00 Mali bu´s Most Want ed

(Eft ir lýst ur í Mali bu)

SirkusSirkus

Naut  
(20. apr íl-20. maí)

Tví bur ar 
(21. maí-21. júní)

Krabb i 
(22. júní-22. júlí)

Ljón  
(23. júlí- 22. ág úst)

Meyj a 
(23. ág úst-22. september)

Vog 
(23. september-23. október)

Sporð dreki 
(24. október-21. nóvember)

Bog mað ur
(22. nóvember-21. desember)

Stein geit 
(22. desember-19. janúar)

Vatns ber i 
(20. janúar-18. febrúar) 

Fisk ar 
(19. febrúar-20. mars)

Sýn

Stöð 2 - bíó

Merki Stö›var 2

Sjónvarpið Skjár einn

Hvert er fullt nafn hans?
Hvaða að ferð not aði hann til að vekja at hygli á sér?
Í hvaða kvik mynd fékk hann sitt fyrsta hlut verk?
Í hvaða hryll ings mynd sló hann í gegn?
Hvað hétu vin sæl ir hrekkja sjón varps þætt ir hans? 1. Jam es Har vey Kenne dy

2. Þótt ist vera um boðs mað ur og aug lýsti sjálf an sig
3. Ro ad to Flin Flon
4. Scre am
5. The Jamie Kenne dy Ex peri ment

svör:1.
  2.
3.
  4.
5.

Hvað veistu um Jamie Kennedy?

Skjár sportSkjár sport

08.00 Ítölsku mörk in (e)
14.00 Black burn - Re ad ing  

(frá 13. maí)
16.00 Wat ford - Newc astle 

(frá 13. maí)
18.00 Þrumu skot (e)

Far ið er yf ir leiki lið inn ar 
helg ar og öll mörk in sýnd.  

19.00 Tot ten ham - Man. City 
(frá 13. maí)

21.00 Ítölsku mörk in (e)
22.00 Li verpo ol - Charl ton 

(frá 13. maí)
00.00 Þrumu skot
01.00 Dag skrár lok

  

Hvað veistu um Jamie Kennedy?

Mannréttindi?
Mitt í allri fjöl miðla um ræðu um ný af staðn ar al-

þing is kosn ing ar og Euro visi on-keppni bár ust 
af því fregn ir að hing að hefði kom ið hóp-
ur er lendra harm ón íku leik ara sem 
stund aði þá iðju að spila tón list fyr ir 
fram an mat vöru versl an ir á milli þess 
sem hann gisti ut an dyra á nótt unni. 
Lög regl an lét til sín taka og sendi hóp-
inn aft ur til Nor egs það an sem hann 
hafði kom ið. 

„Þetta fólk“ var far ið úr landi og hafði ekki 
áð ur ver ið svona fjöl mennt hér á landi. Þann ig var 
orð ræð an um þess ar að gerð ir yf ir valda gegn því 
sem þó mætti allt eins kalla ferða frelsi fólks, enda 

var ekki um ólög lega inn flytj end ur að ræða.
Í mars mán uði var mik ið rit að og rætt um ferða-

frelsi sem mann rétt indi, enda voru þá 
uppi hug mynd ir ým issa um að hindra 
ætti komu er lendra ferða manna með 
vald boði sök um þess að sá hóp ur 
hafði að sumra mati vafa sam an starfa. 

Vissu lega er ástæða til að fagna því að 
op in ber ar um ræð ur fari fram um ferða-

frelsi fólks og hver sá sem minn ist Fal un 
Gong-hneyksl is ins fyr ir ör fá um ár um hlýt-

ur að vilja gæta var úð ar. Reynd ar gengu sum ir þá 
svo langt að halda því fram að það væri mann rétt-
inda brot ef hót el neit aði ein hverj um um gist ingu.

Mik ið er leitt að slík um ræða skyldi ekki 
vera end ur tek in núna á síð ustu dög um í sam-
bandi við harm ón íku leik ar ana. Þeir sem fyr ir 
skömmu börðu sér á brjóst í nafni frjáls lynd is 
í garð klám iðn að ar ins þegja nú þunnu hljóði 
yf ir brott vís un „þessa fólks“ úr landi.
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Það er lúx us, auk þess að vera ódýrt, að liggja í leti með 
góða bók eða kjafta lengi í sí mann við gaml an vin. Svona 
stund ir minna þig á hve hepp in/n og rík/ur þú ert. 

Það er ekki allt í svörtu og hvítu held ur læð ast aðr ir lit ir 
allt af með. Mundu það og dag ur inn geng ur mun bet ur en 
ella. Ekki hafa áhyggj ur, vanda mál leys ast á end an um. 

Þú færð hjálp við að upp götva nýja mögu leika í starfs-
ferli þín um. Hlust aðu með opn um huga þeg ar þú færð 
ráð og mundu að val ið er allt af þitt. 

Það er ekki allt af hægt að fela sig á bak við þá af sök un 
að þú viss ir ekki hvað gekk á. Frá þess ari stundu skaltu 
gera það að verk efni þínu að vita allt af hvað geng ur á. 

Hvern ig er um horfs í kring um þig hef ur mik il áhrif á and-
lega líð an. Þú ætt ir því að taka al vöru vor hrein gern ing ar, 
sópa úr horn um og taka til í skáp um. Þér líð ur bet ur eft ir á. 

Vertu vak andi svo þú haf ir mögu leika á að grípa öll þau 
tæki færi sem þér gef ast. Vertu af slapp að ur/uð og til bú-
in/n til að bregð ast hratt við. 

Það er hluti af því að vera í sam bandi að sýna við kvæmni. 
Til hugs un in get ur ver ið skelfi leg en þú verð ur að treysta 
því að þú get ir ráð ið við það.

Það er nauð syn legt að krydda að eins til ver una ann að 
slag ið enda gef ur það líf inu lit. Not aðu sköp un ar gleði 
þína til að ákvarða hvaða krydd þú not ar í þetta skipt ið.

Það er þér mik il vægt að blanda geði við rétta fólk ið, það dá 
þig all ir sem hef ur góð áhrif á sjálfs traust ið. Ekki týna skyn-
sem inni í leið inni svo þú hald ir báð um fót um á jörð inni. 

Þú þarft ekki að út skýra hvert ein asta skref sem þú tek ur, 
sér stak lega þeg ar gjörð ir þín ar tal a sjálf ar. Treystu inn-
sæi þínu og þú ferð í rétta átt. 

Stund um er nauð syn legt að breyta til, breyt ing anna 
vegna. Það á ekki við í dag enda geng ur allt svo ljóm-
andi vel. Njóttu þess. 

Frétt
Klippt mynd

Hildur Edda Einarsdóttir

Fjölmiðlar hilduredda@bladid.net

furð ar sig á brott vís un er lendra 
harm ón íku leik ara úr landi.

Ármúla 36 – 108 Reykjavík
s.588 1560 joiutherji.is

Fótboltasumarið 2007 er hafið

2.990.-

Frábærir takkaskór
frá

Aðeins kr.

st. 30 - 39

Ert þú besti markmaðurinn?

Legghlífar frá
Mitre – Nike - Adidas

Verð frá kr. 990.-
Nike Ronaldinho R10

Nýr og spennandi litur
Kr. 17.990.-

Nike T90 Swift
Frá kr. 4.990.-

Adidas Predator
Absolute kr. 19.990.-
Absolion kr. 11.990.-/ 8.990.-
Absolado kr. 7.990.-/5.990.-

Mitre Hurricane
Kr. 1490.-

Mitre Tornado
Kr. 1990.-
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Margir hæðamöguleikar
3 breiddir af hillum
Fjöldi dýpta
Vegg eða eyjueiningar
Miklir samsetningamöguleikar
Mikið úrval af sérlausnum

Linde hillukerfi er til í miklu úrvali á lager

Hillukerfi fyrir verslanir..
Linde hillukerfi hefur verið notað á Íslandi í fjölmörg ár í
fjöldan allan af verslunum t.d. matvöruverslanir,
apótek, bílavöruverslanir, sérvöruverslanir ofl. ofl.

Helstu kostir Linde hillukerfis eru:

Auðvelt í uppsetninguE

Skrúfufrítt

Carrier
kæliskápur
V403
breidd: 595mm
dýpt: 670mm
hæð: 1995mm

14.900.-
án vsk

Haaga sópari
Tvær stærðir
25 eða 50 lítra

22.900.-
án vsk19.900.-

án vsk

Tilboð
Caddie vöruvagn
breidd: 700mm
lengd: 1000mm
hæð: 1000cm
Burðarþol: 200kg
blátt eða rautt handfang

DSI Vindskilti
50x70cm
breidd: 61,2cm
hæð: 101cm
Þyngd: 14kg

89.000-
án vsk

verð frá:




