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Skemmtinefnd Lúðrasveitarinnar Svans hittist hálfsmánaðarlega til að skipu-leggja viðburði á vegum sveitarinnar. Þá er gælt við bragðlaukana í leiðinni.„Við erum nýbyrjuð að bjóða upp á eitt-
hvað gott að borða á fundum. Þeirri ný-
breytni var vel tekið enda erir mat ð

taugar til Þýskalands og alls þess sem land-
ið hefur upp á að bjóða í mat, drykk og tón-
listarlífi,“ segir hún og útskýrir það nánar.
„Sveitin hefur þrisvar farið á alþjóðlegt
lúðrasveitamót í Bad-Orb í S-Þýskalandi
og tekið á móti þýskri lúðrasveit hingað til
lands ásamt vinum sem hú hferð

Góður matur er 
Svansins megin

Kaupþing er í 795. sæti 
á nýjasta lista alþjóðlega við-
skiptatímaritsins Forbes yfir 
stærstu fyrirtæki veraldar. Þetta 
er í fyrsta skipti sem íslenskt 
fyrirtæki kemst í hóp eitt þúsund 
stærstu fyrirtækjanna, en í fyrra 
munaði litlu að Kaupþing kæmist 
á þann lista.

Kaupþing slær heimsþekktum 
stórfyrirtækjum ref fyrir rass. Á 
meðal þeirra fyrirtækja sem eru 
neðar en Kaupþing eru alþjóð-
lega kaffihúsakeðjan Starbucks, 
sem er í 806. sæti listans, íþrótta-

vöruframleiðandinn Adidas í 896. 
sæti og danski bjórframleiðand-

inn Carlsberg, sem vermir 920. 
sæti.

Fjögur íslensk fjármálafyr-
irtæki eru meðal 2.000 stærstu 
fyrirtækja heims. Landsbank-
inn situr í 1.151 sæti, Glitnir í því 
1.170. og Exista í 1.532.

Bankar eru áberandi í hópi 
þeirra stærstu. Citigroup, Bank 
of America og HSBC Holdings 
raða sér í þrjú efstu sætin. Forbes 
metur stærð fyrirtækjanna með 
hliðsjón af veltu, hagnaði, heild-
areignum og markaðsverðmæti.

Í hópi 800 stærstu félaga heims

Hvetur Ómar 
til að hætta við

 Hjörleifur Gutt-
ormsson, fyrrverandi iðn-
aðarráðherra, hvetur Ómar 
Ragnarsson og Íslandshreyf-
inguna til að hætta við fram-
boð, í grein sem hann skrifar í 
Fréttablaðið í dag.

Hjörleifur skrifar að skoð-
anakannanir sýni að þær for-
sendur sem Ómar Ragnarsson 
gaf fyrir framboðinu hafi ekki 
staðist. „Réttlæting Ómars 
Ragnarssonar fyrir sérstöku 
framboði á sínum vegum til 
að draga byr úr seglum Sjálf-
stæðisflokksins var aldrei trú-
verðug og þegar hefur sýnt sig 
að hún gengur ekki upp,“ skrif-
ar Hjörleifur. Hann telur Ís-
landshreyfinguna framlengja 
líf ríkisstjórnarinnar og kljúfa 
stóriðjuandstæðinga. Hjörleif-
ur hvetur Ómar því til að draga 
í land og fylkja liði með þeim 
„sem tekið hafa trúverðuga af-
stöðu gegn stóriðjustefnunni“. 

Hjólhýsa-

sýning um helgina

13.-15.apríl
www.xf.is

AUÐLINDIR sjávar mega ekki
safnast á fárra manna hendur sem
EINKAEIGN.

Starfshópur um mál-
efni Reykjavíkurflugvallar telur 
mun veigameiri kosti fylgja því 
að færa flugvöllinn í Reykjavík úr 
Vatnsmýrinni en að hafa hann þar 
til frambúðar. Þetta kemur fram 
í skýrslu hópsins, sem enn hefur 
ekki verið gerð opinber.

Uppbygging flugvallar á Hólms-
heiði, um þremur kílómetrum 
austan Rauðavatns, er hagkvæm-
asti kosturinn samkvæmt mati 
hópsins en færsla innanlandsflugs 
til Keflavíkur kemur þar á eftir. 
Munurinn felst einkum í auknum 
ferðakostnaði og óhagkvæmni til 

lengri tíma sem hlýst af að færa 
höfuðstöðvar innanlandsflugsins
til Keflavíkur. Þriðji kosturinn, að 
byggja upp flugvöllinn á Löngu-
skerjum, myndi kosta mun meira 
en að hafa völlinn á Hólmsheiði, 
samkvæmt mati starfshópsins. 

Samkvæmt skýrslunni græðir 
Reykjavíkurborg tugi milljarða á 
því að færa flugvöllinn úr Vatns-
mýrinni og byggja hann á Hólms-
heiði, einkum og sér í lagi vegna 
þessi hve byggingarland í Vatns-
mýrinni er dýrmætt. 

Starfshópurinn tók mið af ný-
legu markaðsvirði lóða á höfuð-

borgarsvæðinu og bar kostina 
saman. Nokkur óvissa ríkir þó um 
mat á lóðunum í Vatnsmýrinni þar 
sem markaðsvirði þeirra liggur 
ekki fyrir. 

Landsvæðið í Vatnsmýrinni er 
134 hektarar að stærð en Háskól-
anum í Reykjavík hefur verið út-
hlutað ellefu hektara svæði. Eftir 
stendur svæði upp á tæpa 123 
hektara sem borgin gæti skipulagt 
fyrir íbúðabyggð.

Í starfshópnum voru Helgi 
Hallgrímsson, fyrrverandi vega-
málastjóri, sem jafnframt var for-
maður, Sigurður Snævarr borgar-

hagfræðingur, Björn Ársæll 
Pétursson, fulltrúi borgarstjóra, 
og Þorgeir Pálsson flugmálastjóri.

Í drögum að ályktunum fyrir 
landsfund Sjálfstæðisflokksins, 
sem hófst í gær, kemur fram að 
mikilvægt sé að halda flugvellin-
um í miðborginni í nálægð við heil-
brigðisstofnanir.

Óljóst er ennþá hvenær skýrsla 
starfshópsins verður kynnt en Vil-
hjálmur Þ. Vilhjálmsson borgar-
stjóri og Sturla Böðvarsson sam-
gönguráðherra eiga eftir að sam-
þykkja skýrsluna með undirskrift 
fyrir sitt leyti.

Fyrsti kostur að byggja upp 
flugvöllinn á Hólmsheiði
Starfshópur samgönguráðherra og borgarstjóra um málefni Reykjavíkurflugvallar telur kosti þess að færa 
flugvöllinn úr Vatnsmýri ótvíræða. Borgin græðir tugi milljarða á því að byggja flugvöll á Hólmsheiði.

Veit ekki hvernig ég 
á að segja takk
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KLIPPAR
Færeyingurinn Jógvan Hansen vann X-faktor

Veiddi 19 punda maríulax
Sjónvarpsdrottningin
Inga Lind Karlsdóttir er
forfallin laxveiðimann-
eskja. Hún veiddi maríu-laxinn sinn árið 2002. 
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Reynt að brjótast inn hjá Eiði Smára
Glæpamenn reyndu að 
brjótast inn í hús Eið



Sjómaður á fiskibáti frá 
Vopnafirði fannst um hádegis-
bil í gær eftir víðtæka leit. Hann 
var látinn þegar að var komið. 
Björgunarskip Slysavarnafélags-
ins Landsbjargar, Hafbjörg frá 
Neskaupstað, fann manninn í 
sjónum um eina og hálfa sjómílu 
frá landi, mitt á milli Kattárvík-
ur og Flesjar úti af Kollamúla í 
Vopnafirði. 

Um eitt hundrað björgunar-
sveitarmenn frá tólf björgunar-
sveitum tóku þátt í leitinni á sjó 
og landi. Þyrla og Fokker-vél
Landhelgisgæslunnar og varð-
skipið Týr tóku jafnframt þátt í 
leitinni.

Ekkert neyðarkall hafði borist 
og reglulegar sendingar bárust 
frá bátnum í sjálfvirku tilkynn-
ingarskyldunni. Hafin var eftir-
grennslan eftir bátnum að beiðni 
Vaktstöðvar siglinga þar sem 

ekki náðist fjarskiptasamband 
við bátinn. 

Björgunarskip Slysavarna-
félagsins Landsbjargar, Svein-
björn Sveinsson frá Vopnafirði, 
var kallað út og fann það bátinn úti 
af Kollumúla í Vopnafirði. Nokkuð 
erfiðlega gekk að komast að bátn-
um en nokkru eftir miðnætti kom í 
ljós að báturinn var mannlaus. 

Sjómaðurinn, sem var á sjö-
tugsaldri, fór til veiða frá Vopna-
firði á miðvikudagsmorgun en 
samkvæmt upplýsingum varð-
stjóra lögreglunnar á Vopnafirði 
eru tildrög slyssins ókunn.

Ekki er unnt að greina frá nafni 
hins látna að svo stöddu. 

Fannst látinn í sjónum

Vopnafjörður

Héraðsflói

„Ef platan hefði 
farið í okkur hefði hún drepið 
okkur, það er ósköp einfalt,“ segir 
Magnús Jónsson, starfsmaður 
Orkuveitu Reykjavíkur, sem lenti 
í heldur óþægilegu atviki á Vestur-
landsvegi í gær. 

Magnús var að vinna ásamt 
fleirum við að færa rafmagns-
strengi fyrir Orkuveituna 
skammt frá Þingvallaafleggjar-
anum þegar vörubíll ók framhjá 
á miklum hraða með þeim afleið-
ingum að álplata á pallinum losn-
aði og fauk í átt til verkamann-
anna. „Hún lenti örfáum metr-
um frá okkur og við vorum bara 
heppnir að fá hana ekki í okkur,“ 
segir Magnús en platan er stór og 
þung.

Magnús segir að algengt sé að 
ökumenn sýni litla tillitssemi. 
„Við erum oft að vinna mjög ná-

lagt vegunum og menn hægja 
sjaldnast á sér þegar þeir aka 
framhjá,“ segir Magnús.

Sá sem ók vörubílnum varð 
ekki var við að platan losnaði og  

starfsmönnum Orkuveitunnar 
tókst ekki að greina hver var þar 
á ferð. Ljóst er að farmurinn var 
ekki nógu vel festur á palli flutn-
ingabílsins.

 Dönsku slúðurblöðin Se 
og Hør og Billedbladet greina frá 
því að Jóakim prins, fráskilinn 
yngri sonur Margrétar Þórhildar 
drottningar, hafi kynnt nýja kær-
ustu sína, Marie Cavallier, fyrir 
foreldrum sínum og vænta megi 
brúðkaups.

Að sögn vikublaðanna tveggja 
hafa drottningin og Hinrik prins 
þegar lagt blessun sína yfir hina 
frönsku Cavallier sem tilvon-
andi tengdadóttur og því sé bara 
spurning hvenær brúðkaupið fari 
fram.

Alexandra, fyrrverandi eigin-
kona Jóakims, giftist aftur 3. 
mars síðastliðinn og afsalaði sér 
þar með konunglegri tign. 

Jóakim prins 
kynnir konuefni

Sigmar, ætlið þið að skjóta 
minknum ref fyrir rass?

 Svissneska símafyrir-
tækið Amitelo AG, sem á besta til-
boðið í rekstur nýs GSM-kerfis á 
Íslandi, er nú rannsakað af þýska 
fjármálaeftirlitinu vegna gruns 
um að keyra upp hlutabréfaverð 
með villandi upplýsingum. 

Kanadískt símafyrirtæki, sem 
Amitelo tók nýlega yfir, hefur 
einnig kært Amitelo fyrir að 
blekkja hluthafa sína og krefst 
tæpra fjögurra milljarða króna í 
skaðabætur.

Þetta er meðal þess sem kom 
fram í þýska fréttaskýringaþætt-
inum Frontal21 síðastliðinn þriðju-
dag. Khaled Akid, forstjóri fyrir-
tækisins, er þar sagður hafa beitt 
verðbréfamarkaðinn blekkingum 
til þess að hækka verð hlutabréfa 
í fyrirtækinu. 

Í þættinum var rætt við við fyrr-
verandi markaðsstjóra fyrirtækis-
ins, Victoriu Anzola. Hún sagði 

áætlanir fyrirtækisins um upp-
byggingu í Kólumbíu, sem aug-
lýstar voru á hlutabréfamarkaðn-
um, hafa verið orðin tóm.

Þáttastjórnendur heimsóttu 
höfuðstöðvar fyrirtækisins í Zür-
ich en fundu engan starfsmann 
Amitelo. Lögfræðingur með skrif-
stofu á sömu hæð sagðist ekki 
hafa séð neinn frá fyrirtækinu 
í hálft ár. Þeir heimsóttu einnig 
útibú Amitelo á Spáni, kynntu sig 
sem hóteleigendur og vildu kaupa 
símaþjónustu af fyrirtækinu. Af 
tæknilegum ástæðum gátu starfs-
menn ekki selt þeim neitt.

Gengi hlutabréfa í Amitelo, 
sem rekur útibú í þrettán löndum, 
hrundi á þýska markaðnum eftir 
að þátturinn var sýndur. Á nokkr-
um mínútum féll það um rúm 60 
prósent, úr 1,1 evru á hlut í 0,4.

„Við erum að undirbúa lögsókn 
gegn forsvarsmönnum þáttar-

ins,“ segir Jan Malkus, áætlana-
stjóri fyrirtækisins. „Þetta kemur 
okkur gríðarlega illa og við ætlum 
að leita okkar réttar.“ Hann segir 
rannsókn fjármálaeftirlitsins ekki 
beinast gegn fyrirtækinu heldur 
sé um venjulegt eftirlit að ræða. 
„Þetta er bara heimskur blaða-
maður.“

Malkus var hér á landi í fyrra-
dag að kanna aðstæður vegna út-
boðs á rekstri GSM-farsímakerf-
is, sem Póst- og fjarskiptastofnun 
auglýsti. Þar átti Amitelo besta til-
boðið, samkvæmt ákveðnu stiga-
kerfi, en svissneska símafyrir-
tækið BebbiCell kom næst á eftir. 
Íslensku fyrirtækin Núll-Níu
og IP-fjarskipti voru í þriðja og 
fjórða sæti, en tvö leyfi eru í boði.

Hrafnkell V. Gíslason, forstjóri 
Póst- og fjarskiptastofnunar, vill 
ekki tjá sig um málið. 

Vafasamt fyrirtæki 
vill reka farsímakerfi
Svissneska símafyrirtækið Amitelo er rannsakað vegna gruns um ólögmæta við-
skiptahætti. Fyrirtækið var með besta tilboð í rekstur nýs GSM-kerfis á Íslandi. 
Tilhæfulausar ásakanir, segir áætlanastjóri. Höfuðstöðvarnar standa tómar.

Borinn Jötunn er nú kom-
inn til Húsavíkur. Jötunn verð-
ur notaður til að bora fjórar rann-
sóknarhólur á háhitasvæðum 
í Þingeyjarsýslu, eina á Þeista-
reykjum og þrjár á Kröflu- og 
Bjarnarflagssvæðinu.

Að borun lokinni verður búið að 
afla um fjörutíu prósenta þeirrar 
gufu sem þarf vegna fyrri hluta 
hugsanlegs álvers á Bakka. 

Borinn hefur undanfarin ár 
verið notaður við jarðboranir á 
Azoreyjum.

Borinn kominn 
til Húsavíkur

 Bæjarráð Vest-
mannaeyja lýsir yfir andstöðu 
sinni við fyrirkomulag á úthlut-
un byggðakvóta. Bæjarráðið telur 
ekki forsendur fyrir umsókn og 
segir fyrirkomulagið ganga út á 
að skerða stöðu fyrirtækja á þeim 
svæðum þar sem fyrirtæki hafa 
fjárfest og styrkt kvótastöðu sína, 
segir í bókun ráðsins.

Sjávarútvegsráðuneytið sendi 
bréf til sveitarstjórna 20. mars 
þar sem byggðarlögum sem telja 
sig hafa lent í vanda vegna sam-
dráttar í sjávarútvegi og sem háð 
eru veiðum og vinnslu á botnfiski 
er gefinn kostur á að sækja um 
byggðakvóta.

Andstaða gegn 
úthlutun kvóta

Þrjú hundruð 
krabbar, sem höfðu verið veiddir 
og biðu þess eins að verða seldir 
einhverjum matgæðingum, fengu 
óvænt frelsi á ný. 

Tíu ungmenni, sem ekki hafa 
látið nafna sinna getið, greiddu 
veiðimönnunum í Portland í 
Maine 3.400 dali fyrir krabbana, 
en það samsvarar nærri 225 þús-
und krónum.

Verðið á kröbbunum var reynd-
ar óvenjuhátt vegna þess hve 
lítið hefur veiðst af þeim undan-
farið.

Dýraverndarsamtökin PETA 
neita því að hafa staðið fyrir 
þessari frelsun.

Gáfu kröbbum 
dýrkeypt frelsi





Nýr formaður fram-
kvæmdastjórnar Samfylkingar-
innar verður valinn á landsfundi 
flokksins sem settur verður í Egils-
höll í dag.

Gunnar Svavarsson, forseti bæjar-
stjórnar Hafnarfjarðar og oddviti 
flokksins í Suðvesturkjördæmi, 
óskar ekki endurkjörs. Embætt-
ið er eitt hið veigamesta í  stjórn-
kerfi flokksins. Óvíst er hver mun 
gegna því en heimildir Fréttablaðs-
ins segja það eitt að það verði kona.

Jafnréttismálum verða gerð sér-
stök skil á landsfundinum og taka 
Jóhanna Sigurðardóttir alþingis-
maður, Svafa Grönfeldt rektor og 
forstjórarnir Bjarni Ármannsson 

og Þórólfur Árnason þátt í umræð-
um. Þá verður kosningastefnuskrá 
Samfylkingarinnar mótuð og af-
greidd. Við setningu landsfund-
ar í dag munu formenn jafnaðar-
mannaflokka Danmerkur og Sví-
þjóðar, þær Helle Thoring-Schmidt
og Mona Sahlin, flytja ávörp. 

Tæplega tvö þúsund manns hafa 
rétt til þátttöku í hefðbundnum 
störfum landsfundar en hann mega 
allir flokksmenn sitja.

Jafnréttismálin í öndvegi
 „Minkurinn er nær 

en margur heldur, það sást til 
hans í Nauthólsvík um daginn og 
í Elliðaárdalnum,“ segir Sigmar 
B. Hauksson, formaður Skotveiði-
félags Íslands, sem hefur boðað 
til minkaveiðiátaks.

Félagið gefur þeim sem drepa 
mink vottorð og barmnælu, auk 
þess sem þeir geta unnið verðlaun 
á borð við riffil og utanlandsferð. 
„Þetta hefur vakið gríðarleg við-
brögð,“ segir formaðurinn. Þótt 
flestir landsmenn búi í þéttbýli 
bendir Sigmar á að margir dvelji 
í sumarhúsum og verði varir við 
minkinn. „Hann er kominn út um 
allt.“

Minkur á ferli 
í Nauthólsvík

Fjórir pólskir sjómenn á sextugs-
aldri hafa búið í Bjarma BA-326 síðan í janúar. 
Bjarmi var sviptur veiðileyfi fyrir áramót „vegna 
afla umfram veiðiheimildir“. Sjómennirnir voru samt 
fengnir til landsins og komu hingað hinn 13. janúar.

Einn mannanna, Marek Wozniak, segir að samið 
hafi verið um grunnlaun upp á 35.000 krónur á viku 
og sjö prósenta hlut af seldum afla. Síðan í janúar 
hafi ekkert verið veitt né greitt.

Matur hafi borist þeim með stopulum hætti. „Fyrst 
var keyptur matur sem átti að duga í fimm daga. 
Þökk sé kokkinum dugði hann í tíu daga,“ segir 
Marek og dæsir. 

Níels Ársælsson er eigandi Steinbjargar, útgerðar 
Bjarma. Hann segist „gáttaður“ á sögu sjómannanna. 
„Þeim var gerð grein fyrir því að báturinn hefði 
misst veiðileyfið og að ekki væri útséð hvenær það 
fengist aftur,“ þegar þeir komu til landsins í janúar. 
Hann hafi boðið þeim að bíða og sjá í bátnum, hvort 
hann gæti ekki orðið sér úti um kvóta. Sem valkost 
hafi hann boðist til að útvega far fyrir þá aftur heim. 
Þeir hafi ákveðið að bíða um borð. Aðspurður segir 
hann að flugfarið sé enn í boði.

„Það er ekki eins og hafi væst um karlagreyin. Þeir 
fá vasapeninga vikulega, um tíu til fimmtíuþúsund á 
mann. Ég tel að við höfum gert vel við þessa menn. 
Þetta er dapurlegt, en svona æxluðust hlutirnir bara. 
Við fjölskyldan höfum ekki síður átt bágt.“

Pólverjarnir taka undir það að aðstaða í bátn-
um hafi verið snyrtileg og góð. Þeir æpa hins vegar 
reiðilega „absolútt nje!“ þegar tilboð Níels um flug-
far er borið undir þá. „Við hefðum aldrei setið í bátn-
um vinnu- og launalausir með fjölskylduna heima, 
hefði okkur ekki sífellt verið lofað vinnu og pening-
um innan skamms.“ Níels hafi aldrei útskýrt stöðuna, 
þvert á móti hafi hann oft sent þau boð til verkalýðs-
félagsins í Póllandi að í mars og apríl færu þeir að 
veiða. Þá yrðu þeir í mikilli vinnu.

Aðspurðir um vasapeningana segjast sjómennirnir 
hafa fengið alls um 45.000 á mann, eða fimmtán þús-
und á mánuði. Féð hafi útgerðarmaðurinn sent þeim í 
smáskömmtum síðustu mánuði. Þetta sé fé sem Níels 
skuldi þeim úr síðasta túr, síðan í fyrra, en þá hafi 
hann haldið eftir 60.000 krónum, líklega til að tryggja 

að þeir kæmu aftur í janúar. Þeir hafi glaðst mjög að 
fá tíu þúsund fyrir páskana, annars hefðu þeir orðið 
matarlausir og fjölskyldurnar úti einnig.

Biðu launalausir í 
báti í þrjá mánuði
Pólskir sjómenn hafa búið í báti í þrjá mánuði á stopulum matargjöfum og 
peningum sem haldið var eftir í síðasta túr. Hafa fengið 45.000 krónur á mann.                 
Útgerðarmaður segir „alfarið þeirra ákvörðun“ að vera hér verklausir og bíða.

Siv Friðleifsdóttir 
heilbrigðisráðherra undirritaði í 
gær nýja reglugerð um takmark-
anir á tóbaksreykingum. 

Með nýju reglugerðinni munu 
tóbaksreykingar um borð í fiski-
skipum, kaupskipum eða öðrum 
skipum sem notuð eru í atvinnu-
rekstri lúta sömu takmörkunum 
og á öðrum vinnustöðum. Hing-
að til hafa verið rýmri heimild-
ir til reykinga á skipum en öðrum 
vinnustöðum.

Í reykingabanninu sem tekur 
gildi 1. júní í sumar verður með 
öllu óheimilt að reykja innanhúss 
í þjónusturýmum stofnana, fyrir-
tækja og félagasamtaka auk veit-
inga- og skemmtistaða. 

Bannað að 
reykja í skipum

 Varnarmálaráðherra 
Þýskalands sagði í gær að hinn 
áformaði eldflaugavarnabúnaður 
Bandaríkjamanna í austanverðri 
Evrópu myndi skilja sunnanverða 
álfuna eftir utan slíks verndar-
skjaldar og þar með í raun skapa 
nýjar klofningslínur í Evrópu. 

Ráðherrann, Franz-Josef Jung, 
sagði að það væri Evrópu í hag að 
komið yrði upp eldflaugavarna-
kerfi, og hvatti Bandaríkjamenn 
til að ræða áform sín á vettvangi 
Atlantshafsbandalagsins.

„Suður-Evrópa yrði óvarin. Við 
verðum að semja um kerfi fyrir 
Evrópu alla,“ sagði Jung á fundi 
með utanríkismálanefnd Evrópu-
þingsins í Brussel.

Eldflaugavarnir 
fyrir alla álfuna

 Wen Jiabao, forsætis-
ráðherra Kína, boðaði betri sam-
skipti við Japan, einkum í efna-
hagsmálum, í ávarpi sem hann 
flutti á Japansþingi í Tókýó í 
gær. Á þriggja daga ferð sinni 
um Japan hafa hann og japanskir 
ráðamenn reynt að „bræða ísinn“ 
eftir síversnandi samskipti ríkj-
anna undanfarið.

Wen hvatti engu að síður jap-
anska ráðamenn til að standa 
við afsökunarbeiðni sína vegna 
hrottalegs framferðis japanskra 
hermanna gagnvart Kínverjum 
þegar stór hluti Kína var herset-
inn af Japönum.

Boðar samstarf 
og nýja þíðu

Eldur kviknaði í báti suð-
vestur af Ryti við Ísafjarðardjúp 
um áttaleytið í gærkvöldi. Tveir 
menn voru í bátnum og náðu þeir 
að slökkva eldinn sjálfir, að sögn 
varðstjóra lögreglunnar á Ísa-
firði. Báturinn varð þó vélarvana 
og þurftu mennirnir hjálp björg-
unarsveitar við að koma honum 
í land.

Sædísin frá Bolungarvík kom á 
staðinn og kom báturinn til hafn-
ar í Bolungarvík um klukkan hálf 
tíu. Upptök eldsins eru ókunn.

Skipverjar náðu 
að slökkva eldinn
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    Dagskrá:
::: Völva Skemmtinefndarinnar spáir fyrir sumarið

og meðal þess sem hún upplýsir er:
- hvar verður besta veiðin?
- núllar stjórnin í Norðurá AFTUR?
- hvar veiðist stærsti laxinn?
- hvaða fluga kemur á óvart í sumar?

::: Veiðistaðalýsing – Varmá-Þorleifslækur
::: Nýfundin gömul veiðimynd- í myndinni er 

Íslandsvininum Art Lee fylgt eftir við veiðar á 
Íslandi í Elliðaánum, Laxá í Kjós og Laxá í Aðadal. 

::: Myndagetraunin á sínum stað
::: Vísubotnakeppni
::: Glæsilegur happahylurinn í boði Ellingsen

Myndir þú vilja að barnið þitt 
ynni í álveri í framtíðinni?

Hefur þú fengið hraðasekt?

Geir H. Haarde, for-
maður Sjálfstæðisflokksins, vill 
minnka sem fyrst almennar skerð-
ingar í almannatryggingakerfinu 
úr um 40 prósentum í 35 prósent. 
Einnig vill hann að þeir sem orðn-
ir eru sjötugir geti unnið launaða 
vinnu án þess að launin skerði líf-
eyri frá Tryggingastofnun. Þá telur 
hann eðlilegt að ríkið tryggi öllum 
lágmarkslífeyri frá lífeyrissjóði, 
til dæmis um 25 þúsund krónur á 
mánuði, til hliðar við greiðslur úr 
almannatryggingakerfinu.

Geir upplýsti um þennan vilja 
sinn í setningarræðu landsfundar 
Sjálfstæðisflokksins í Laugardals-
höll í gær. Í máli hans kom fram 
að margt hefði áunnist í velferð-
armálum en á næsta kjörtímabili 
gæfist svigrúm til frekari aðgerða. 
Í umfjöllun um menntamál kvaðst 
Geir telja svigrúm til að draga úr 

skerðingu námslána vegna eigin 
tekjuöflunar námsmanna. 

Geir tíundaði aðgerðir ríkis-
stjórnarinnar í skatta- og efna-
hagsmálum og gaf lítið fyrir gagn-
rýni stjórnarandstöðunnar í þeim 
efnum. Sagði hann meðal annars 
Ísland standast með glans próf um 
jöfnuð í þjóðfélaginu þó að ein-
hverjir hefðu efnast mjög veru-
lega.

Þeir sem minnst hefðu milli 
handanna hafi einnig bætt stöðu 
sína svo um muni. Þá sagði hann 
tal stjórnarandstöðunnar um hag-
stjórnarmistök innantómt „þó 
vissulega hafi þenslan hér af 
ýmsum ástæðum orðið meiri en 
ætlað var“. Spurði hann hvort 
kaupmáttaraukning, niðurgreiðsla 
skulda ríkissjóðs, full atvinna og 
hagvöxtur væru hagstjórnarmis-
tök.

Í ræðunni varð Geir tíðrætt um 
umhverfismál og sagði það trú 
sjálfstæðismanna að best færi á að 
einstaklingurinn stjórnaði sér sem 
mest sjálfur í þeim efnum sem 
öðrum. Hvetja ætti fólk til að velja 
umhverfisvæna kosti frekar en að 
beita aðferðum vinstri manna og 
setja boð og bönn á lífsvenjur sem 
fólk hefði valið sér. 

Geir sendi Birni Bjarnasyni 
dómsmálaráðherra kveðjur en 
hann gekkst undir aðgerð á sjúkra-
húsi á miðvikudag. Þá þakkaði 
hann Kjartani Gunnarssyni, fram-
kvæmdastjóra flokksins til 26 ára, 
óeigingjörn störf. Hylltu fundar-
menn Kjartan með því að rísa úr 
sætum.

Sjálfur var Geir svo hylltur við 
lok ræðu sinnar með dynjandi lófa-
taki.

Sjötugir geti unnið 
án skerðingar lífeyris
Efnahagur, umhverfi og velferð voru efst á baugi í ræðu Geirs H. Haarde, for-
manns Sjálfstæðisflokksins, við upphaf landsfundar í gær. Geir vill minnka 
skerðingar í almannatryggingakerfinu og draga úr skerðingu námslána.

Sprengjuárásirnar
í Algeirsborg á miðvikudaginn hafa 
endurvakið ótta við að nýr Norður-
Afríkuarmur Al Kaída-samtakanna 
sé orðinn það öflugur að veruleg 
hætta stafi af, ekki bara í Alsír held-
ur víða um norðanverða Afríku.

Lögreglan í Alsír hefur gripið til 
harðra aðgerða, sett upp eftirlits-
hlið víða um borgina og lokað götum 
nálægt forsetaskrifstofunum.

Að minnsta kosti 33 fórust og 
tæplega 300 særðust þegar tvær 
sprengjur sprungu í Algeirsborg, 
önnur á skrifstofum forsætisráð-
herra Alsír en hin á lögreglustöð. 57 
manns voru enn á sjúkrahúsi í gær.

Á síðustu mánuðum hafa ný sam-

tök herskárra múslima, tengd Al 
Kaída, verið að sækja í sig veðrið á 
ný og lýstu samdægurs yfir ábyrgð 
sinni á árásunum. Þessi nýju sam-
tök eru reist á grunni gömlu Sala-
fistasamtakanna, GSPC, sem stóðu 
í blóðugri uppreisn gegn stjórn-
völdum á síðasta áratug. Sú upp-
reisn hófst árið 1992 eftir að stjórn 
landsins ógilti niðurstöður kosn-
inga þar sem samtök múslima 
höfðu unnið yfirburða sigur.

Abdelaziz Bouteflika forseti efndi 
til fundar með æðstu embættis-
mönnum landsins þar sem ákveð-
ið var að reyna að finna leiðir til að 
gera uppreisnarmennina ófæra um 
að valda frekari skaða.

Harðar aðgerðir lögreglu
 Tæplega fimmtug-

ur maður í Kaliforníu, Gregory 
Daniels, missti gervifót og náð-
ist því fljótlega á flótta undan lög-
reglunni eftir að hafa reynt að 
stela 680 kílóa þungum hraðbanka 
úr verslun í bænum Pomona.

Daniels kom ásamt félaga 
sínum á pallbíl að versluninni, 
braut þar rúðu og vafði keðju 
utan um hraðbankann. Síðan óku 
þeir á hraðbankann til að losa 
hann frá gólfinu.

Þegar þeir óku burt með hrað-
bankann var lögreglan komin og 
elti þá. Félaganum tókst að flýja 
hlaupandi en Daniels var svo 
óheppinn að missa gervifótinn.

Missti gervifót 
á flóttanum





 Sjálfsmorðssprengju-
maður sprengdi sig í loft upp í 
mötuneyti íraska þingsins í gær, 
dró tvo þingmenn með sér í dauð-
ann og særði tíu aðra. Árásin var 
mikið áfall, ekki síst fyrir þá sem 
bera ábyrgð á öryggismálum á 
„græna svæðinu“ svonefnda í 
miðborg Bagdad, en þinghúsið er 
innan þess. 

Þinghússprengingin varð fáein-
um tímum eftir að ein af vegbrúm 
borgarinnar yfir fljótið Tígris var 
eyðilögð í sprengjutilræði. Mið-
hluti brúarinnar steyptist í fljótið 
og nokkrir bílar vegfarenda með 
er vörubíll fullur af sprengiefni 
var sprengdur. Að minnsta kosti 
tíu manns fórust og tugir særð-
ust og slösuðust. Lögregla vann 
að því að bjarga um 20 manns sem 
í bílunum voru sem fóru í fljótið. 
Al-Sarafiya-brúin tengdi súnní-
hverfið Waziriyah og sjía-hverfið
Utafiyah í norðurhluta Bagdad.

Tilræðið í mötuneyti þingsins 
var gert er margir þingmenn sátu 
að hádegissnæðingi. Auk hinna 
tveggja látnu særðust átta þing-
menn og tveir starfsmenn. Eftir 
sprenginguna lokuðu öryggisverð-
ir byggingunni og hleyptu engum 
inn eða út á meðan rannsókn stóð 
yfir. 

Tveir mánuðir eru síðan banda-
ríska herliðið, í félagi við íraskar 
öryggissveitir lögreglu og hers, 
efndi til víðtæks átaks til að bæta 
öryggisástandið í Bagdad með því 
meðal annars að láta til skarar 
skríða gegn þekktum uppreisnar-
hópum í borginni. Markmiðið með 
átakinu var að tryggja nægileg-
an stöðugleika til að íraska ríkis-

stjórnin fengi svigrúm til að koma 
í framkvæmd vissum þjóðþrifa-
málum fyrir lok júnímánaðar. 
Takist það ekki hafa bandarísku 
setuliðsyfirvöldin hótað að hætta 
stuðningi við stjórnina. 

Báðir þingmennirnir sem dóu 
voru súnníar, úr sínum hvorum 
flokknum.

Khalaf al-Ilyan, einn þriggja 
leiðtoga súnníaflokksins IAF, sem 
hefur 44 fulltrúa á þinginu, sagði 
að tilræðinu væri „beint að öllum 

– öllum flokkum – þinginu í heild 
sem tákni og fulltrúa fyrir alla 
anga írasks þjóðfélags.“ 

Að sögn Mikhlis al-Zamili úr 
sjía-flokknum Fadhila voru sex 
hinna særðu úr flokki herskáa 
sjía-klerksins Muktada al-Sadr. 

Hadi al-Amiri, formaður örygg-
is- og varnarmálanefndar þings-
ins, sagði sprengiefni kunna að 
hafa verið smyglað inn í húsið 
með birgðum fyrir mötuneytið. 

Þingmenn drepnir 
í sjálfsmorðsárás
Tvö alvarleg sprengjutilræði voru gerð í Bagdad í gær. Annað var sjálfsmorðs-
sprengjutilræði í þinghúsinu inni á „græna svæðinu“. Hins vegar var ein af 
helstu umferðarbrúm borgarinnar eyðilögð með miklu sprengiefni. 

 Ingibjörg Sólrún Gísla-
dóttir, formaður Samfylkingar-
innar, vill að áfram verði unnið að 
rannsóknum og úttektum vegna 
áformaðra álvera við Helguvík 
á Reykjanesi og Bakka í grennd 
Húsavíkur við Skjálfanda. Eftir að 
stækkun álversins í Straumsvík 
sé komin út af borðinu séu fram-
kvæmdir í Helguvík nærtækast-
ar. „Við teljum að það eigi ekki að 
ráðast í þær framkvæmdir fyrr en 
búið er að gera úttekt á þeim nátt-
úrusvæðum sem þar eru undir, 
bæði á Reykjanesi og Hellisheiði. 
Og varðandi Húsavík eru í gangi 
rannsóknir á jarðhitanum á Þeista-
reykjum. Þær geta haldið áfram 

og jafnhliða er hægt að vinna út-
tekt á náttúrufarinu þar.“

Í riti Samfylkingarinnar um 
efnahagsmál, sem Jón Sigurðsson 
stýrði, segir að mikilvægt sé að 
stjórnvöld geri grein fyrir áform-

um um framkvæmdir á sviði virkj-
ana og stóriðju, svo ekki skapist 
óþarfa væntingar. Ingibjörg Sól-
rún segir áform flokks síns í þeim 
efnum liggja ljós fyrir og því sam-
ræmast þeim tilmælum. Þó sé ekki 
hægt að gefa út nákvæma fram-
kvæmdaáætlun fyrr en rannsókn-
um sé lokið. „Við leggjum áherslu 
á að teknar séu upplýstar ákvarð-
anir um virkjanir og stóriðju.“ 
Eins sé mikilvægt að ákvarðan-
ir um virkjanir séu teknar á við-
skiptalegum forsendum. „Þær 
verða að standast arðsemiskröfur 
markaðarins, það á að fjármagna 
þær sérstaklega og ekki með ríkis-
ábyrgð.“

Rannsóknum verði haldið áfram

Ármúla 23 • Reykjavík
Sími: 510 0000

Mi›ási 7 • Egilsstö›um
Sími: 470 0000

Brekkustíg 39 • Njar›vík
Sími: 420 0000

Grundargötu 61 • Grundarfir›i
Sími: 430 0000

- hrein fagmennska!

SparCreme ræstikrem
Frábært til a› fjarlægja erfi›a bletti, uppsöfnu›
óhreinindi, fitu, gúmmíför, kísil og sápuskánir.
Notist á postulín, keramik, ry›frítt stál o.fl.
Au›velt a› skola og skilur ekki eftir himnu.

NABC
Hlutlaus, sótthreinsandi ba›herbergishreinsir.
Hentar vel til daglegra flrifa á ba›herbergjum.
Hreinsar, sótthreinsar og ey›ir lykt.

ATTRACTIVE RYKKÚSTUR
Afflurrkunarkústur sem afrafmagnar.
Langir flræ›ir sem ná í afskekktustu
kima og skilja ekkert eftir!
Ótrúlega sni›ugt!

EXPRESS MOPPUSKAFT
fiú flarft enga fötu, fyllir bara handfangi›
me› vatni og hreinsiefni!
Ótrúlega einfalt!

BESTA VÖRURNAR
ÚR Innlit/útlit

Félagsmálaráðuneytið hefur óskað 
eftir skýringum Ragnheiðar Ríkharðsdóttir, bæjar-
stjóra í Mosfellsbæ, á því hvers vegna ósk hjóna um 
skráningu um lögheimili í Mosfellsbæ var hafnað.

Hjónin fluttu í sumarhúsið Himnaríki í Miðdalslandi 
árið 1996 og hafa tilkynnt búsetu þar á hverju ári síðan 
en Mosfellsbær hefur hafnað því að þau fái skráð lög-
heimili þar. Nú vísa hjónin í dóm Hæstaréttar í sam-
bærilegu máli frá 2005. Lögunum var breytt eftir þann 
dóm og vitnar Mosfellsbær til þeirra.

Félagsmálaráðuneytið hefur nú bent bæjaryfirvöld-
um á að hjónin hafi sótt um lögheimilsskráninguna 
áður en nýju lögin tóku gildi. Bærinn þurfi að koma 
með lögmætar ástæður fyrir því að hafna ósk hjón-
anna í Himnaríki. Ef slíkar ástæður séu ekki fyrir 
hendi sé þess vænst að Mosfellsbær eigi frumkvæði að 
því að Þjóðskrá afgreiði flutningstilkynningu þeirra.

Hjónin hafa ítrekað sagst munu afsala sér rétti til 
allrar þjónustu frá bæjarfélaginu fái þau búsetuleyfið.

„Við viljum halda því fram að á okkur hafi verið 

brotin lög, þar með talin stjórnsýslulög. Við förum 
fram á leiðréttingu og löglega meðferð,“ segja hjónin í 
Himnaríki bréfi til félagsmálaráðuneytisins.



Bö
rn

D
öm

ur

Sn
yr

tiv
ör

ur

NÝTT

WANTED SHINE
Falleg, gegnsæ áferð, fullkominn gljái og
ómæld þægindi. Flottir litir við allra hæfi.

Demi Moore er með lit nr. 07

www.helenarubinstein.com

ÞRÝSTNAR,
HÁGLANSANDI VARIR

Demi Moore for Helena Rubinstein

HELENA RUBINSTEIN DAGAR Í
DEBENHAMS 12. – 18. APRÍL
Kynntir verða nýju vorlitirnir, WEEKEND BEAUTY IN SICILY. Fallegir litir við allra hæfi. Komdu
og fáðu nýjar hugmyndir varðandi förðun.

EINNIG KYNNUM VIÐ:

• Wanted Eyes nýja augnskugga sem eru einstaklega mjúkir og fáanlegir í fjölda fallegra lita.

• Wanted Shine nýja, hálfþekjandi glossvaraliti.

• Skin Life Repair, nýtt einstakt krem sem nærir þurra, hrjúfa og brothætta húð.

• Spectacular farðann sem endist nú enn lengur óbreyttur á húðinni.

• Prodigy Tissular serumið sem vinnur á öllum þáttum öldrunar.

Komdu með þessa auglýsingu á Helena Rubinstein daga og þú færð mini - LASH QUEEN, einn
vinsælasta maskara landsins.*

Láttu sérfræðinga Helena Rubinstein finna réttu vörunar fyrir þína húð og þínar þarfir.

                     Glæsilegir kaupaukar fylgja með kaupum á Helena Rubinstein vörum yfir 5.500 kr. *á
m

eð
an

bi
rg

ði
r

en
da

st
.



Eystri landsréttur í 
Danmörku vísaði á miðviku-
dag frá máli gegn Anders Fogh 
Rasmussen forsætisráðherra, sem 
félagsskapurinn Grundlovskomit-

een („Stjórnar-
skrárnefndin“)
átti frumkvæði 
að. Lögsókn-
in byggðist á því 
að forsætisráð-
herrann og rík-
isstjórnin hefðu 
leitt þjóðina út 
í ólöglegt stríð í 
Írak, með virkri 

þátttöku danskra hermanna án 
umboðs frá Sameinuðu þjóðunum. 

Málinu var vísað frá á þeirri 
forsendu að ákvörðunin um þátt-
töku í innrásinni í Írak snerti ekki 
ákærendurna 26 meira en aðra al-
menna borgara í landinu. 

Forsvarsmenn ákærendahóps-
ins segjast munu áfrýja úrskurð-
inum til hæstaréttar, að því er 
segir á fréttavef Politiken. 

Máli gegn Fogh 
vísað frá dómi

Mál ákæruvaldsins gegn 
Jónasi Garðarssyni, fyrrverandi 
formanni Sjómannafélags Reykja-
víkur, verður tekið fyrir í Hæsta-
rétti 20. apríl næstkomandi. 

Jónas var dæmdur í þriggja 
ára óskilorðsbundið fangelsi fyrir 
manndráp af gáleysi 6. júní í fyrra 
og því hefur meðferð málsins fyrir 
dómi tekið nokkurn tíma. Það er 
þyngsti dómur sem fallið hefur hér 
á landi fyrir manndráp af gáleysi.

Jónas var dæmdur fyrir að stýra 
skemmtibátnum Hörpu undir 
áhrifum áfengis á Skarfasker á 
Viðeyjarsundi í september 2005 
með þeim afleiðingum að Matthild-
ur Harðardóttir og Friðrik Á. Her-

mannsson létu lífið. Jónas og kona 
hans slösuðust illa en tíu ára gamall 
sonur þeirra slapp ómeiddur.

Jónas hélt því fram fyrir dómi 
að Matthildur hefði verið við stýr-
ið þegar slysið varð. Héraðsdómur 
hafnaði því alfarið og sagði Jónas 
hafa „gert sig sekan um það óskap-
lega tiltæki“ að ljúga því upp á 
látna konu að hafa stýrt bátnum. 
Taldi dómurinn óyggjandi sannanir 
sýna fram á að enginn annar hefði 
getað stýrt bátnum er slysið varð.

Eins og greint hefur verið frá í 
Fréttablaðinu hafa eignir Jónasar, 
meðal annars fyrrnefndur skemmti-
bátur, verið kyrrsettar. Jónasi var 
gert að greiða aðstandendum Matt-

hildar og Friðriks um tíu milljónir 
króna í skaðabætur, en þeir kröfð-
ust um tuttugu milljóna. 

Tekið fyrir í Hæstarétti 20. apríl

Í tilefni af úrslitum í samkeppni um deiliskipulag og nýjar höfuðstöðvar Glitnis 
efnum við til sýningar á þeim fjörutíu og tveim tillögum sem bárust.

Sýningin er í nýju stúkunni við Laugardalsvöllinn og stendur til 22. apríl.

Komdu og kynntu þér vinningstillöguna auk annarra fjölbreyttra og skapandi 
hugmynda um deiliskipulag og höfuðstöðvar á Kirkjusandi.

Opið:
Virka daga kl. 16–19
Laugardag og sunnudag kl. 13–18
Sumardaginn fyrsta kl. 13–18

Sérstakur kynningarfundur fyrir 
íbúa hverfisins 23. apríl kl. 20.
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NÝTT DEILISKIPULAG OG HÖFUÐSTÖÐVAR – KOMDU OG SKOÐAÐU TILLÖGURNAR

Rúmum milljarði 
króna hefur verið varið til minka-
veiða á Íslandi á síðustu áratug-
um. Fyrstu rannsóknir á stofn-
stærð minksins hófust á vegum 
umhverfisráðuneytisins á þessu 
ári. Dýravistfræðingur segir 
þær nauðsynlegar til að hægt sé 
að minnka stofninn. Óskipulegar 
veiðar hafa verið stundaðar í sjö 
áratugi, lengst af á ábyrgð ríkis-
ins, án upplýsinga um hvort veið-
arnar hafi haft nokkur áhrif. 

Guðmundur A. Guðmundsson, 
dýravistfræðingur hjá Náttúru-
fræðistofnun Íslands, telur að það 
fjármagn sem hefur verið varið til 
veiðanna sé í raun sóað almanna-
fé, sérstaklega í ljósi þess að vís-
bendingar séu um að minkastofn-
inn hafi stækkað mikið á þeim 
tíma sem veiðar hafa verið stund-
aðar. „Ég hef bent á að rannsókn-
ir verði að vera til hliðsjónar til að 
meta árangur veiða en til þess þarf 
fjármagn. Til að fá fjármagn þarf 
skilning og hann hefur ekki verið 
til staðar.“ Guðmundur telur ekki 
mögulegt að útrýma mink úr nátt-
úru Íslands. „En það er hægt að 
halda honum niðri svæðisbundið 

með miklu átaki. Það er mjög dýrt 
og aldrei má slaka á því þá stækk-
ar stofninn um leið aftur.“ 

Magnús Jóhannesson, ráðuneyt-
isstjóri umhverfisráðuneytisins, 
telur ekki að fjármagni til minka-

veiða hafi verið sóað. „Á vissum 
svæðum hefur verið staðið þannig 
að málum að mink hefur verið hald-
ið nær algjörlega niðri en veiðarn-
ar hafa ekki tekist jafnvel alls stað-
ar. Það má setja fram spurningar 
um hvernig hefur verið staðið að 
skipulaginu hjá sveitarfélögunum 
sem bera ábyrgð á framkvæmd-
inni.“ Spurður hvort ekki hefði 
verið ástæða til að hefja rannsókn-

ir fyrr og hvort fjármagni hefði 
verið betur varið í  upplýsinga-
öflun en veiðar segir Magnús að 
vissulega sé hægt að vera því sam-
mála að hefja hefði átt rannsókn-
ir fyrr. „En við erum að gera þetta 
núna og það ber að virða það.“ 

Umhverfisráðuneytið hefur 
ákveðið að árin 2007-2009 verði 
gerð tilraun til að útrýma mink 

á Snæfellsnesi og við Eyjafjörð. 
Niðurstöður verkefnisins verða 
notaðar til að marka framtíðar-
stefnu um minkaveiðar og stjórn 
þeirra. Áætlaður heildarkostnað-
ur verkefnisins er um 160 millj-
ónir króna. Undanfarin ár hefur 
kostnaður við minkaveiðar verið 
um fjörutíu milljónir á ári.

Milljarði króna hefur 
verið varið til veiða á mink
Ríki og sveitarfélög hafa varið rúmlega milljarði króna að núvirði til minkaveiða á undanförnum áratug-
um. Dýravistfræðingur telur útilokað að eyða minknum. Stofninn hefur þrefaldast þrátt fyrir veiðarnar.

Ég hef bent á að rann-
sóknir verði að vera til 

hliðsjónar til að meta árangur 
veiða en til þess þarf fjármagn. 
Til að fá fjármagn þarf skilning 
og hann hefur ekki verið til 
staðar.

Lögreglan á Suður-
nesjum stöðvaði fjóra ökumenn 
fyrir of hraðan akstur á Skólavegi 
í Reykjanesbæ í gær. Hámarks-
hraði í götunni er þrjátíu kílómetr-
ar á klukkustund en sá sem hrað-
ast ók var á 85 kílómetra hraða.

Að sögn lögreglu hefur verið 
mikið um hraðakstur í götunni. 
Ökumenn virða ekki hámarks-
hraða jafnvel þótt grunnskóli sé í 
næsta nágrenni. 

Ökumaðurinn sem ók á 85 kíló-
metra hraða var sviptur ökurétt-
indum til bráðabirgða. Hann á von 
á því að missa prófið í þrjá mán-
uði. Hinir þrír óku á fimmtíu til 
sextíu kílómetra hraða.

Gefið í í grennd 
við skólann
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Nýr miðbær á Egilsstöðum

Vaxandi sveitarfélag

Mikill uppgangur á sér nú stað á Egilsstöðum og

nágrenni. Íbúum fjölgar hratt og í dag eru um 200 

íbúðir í byggingu og fyrirhugað að byggja aðrar

200 á næstu 2–3 árum.

Umsóknir

Umsóknir skulu berast til Hugrúnar Hjálmarsdóttur, 

Verkfræðistofu Austurlands, Kaupvangi 5, 

700 Egilsstöðum, eigi síðar en 15. maí 2007.

Fyrirspurnum svarar Hugrún Hjálmarsdóttir 

verkefnisstjóri, hugrun@verkaust.is, 

sími 471 1551. Deiliskipulag miðbæjarins á 

Egilsstöðum ásamt greinargerð má finna á 

www.egilsstadir.is.

Einstakt tækifæri til uppbyggingar

Deiliskipulag fyrir nýjan miðbæ á Egilsstöðum var samþykkt í febrúar 2006 í kjölfar hugmyndasam-

keppni sem Fljótsdalshérað efndi til um skipulag á miðbæjarsvæðinu. Í gegnum hinn nýja miðbæ 

liggur göngugata, „Strikið“, sem verður aðalslagæð fjölbreyttrar verslunar og þjónustu þar sem

mannlíf getur blómstrað á góðvirðisdögum. Markmiðið er að á Egilsstöðum rísi öflugur og 

samkeppnishæfur miðbær sem þjóni landsfjórðungnum öllum.

Byggingaraðilar, fjárfestar og fyrirtæki

Fljótsdalshérað auglýsir eftir byggingaraðilum, fjárfestum og fyrirtækjum sem vilja taka þátt í 

uppbyggingu hins nýja miðbæjar. Skipulögð eru svæði fyrir íbúabyggð, verslun og þjónustu. Óskað

er eftir umsóknum um lóðir til uppbyggingar innan ramma skipulagsins. Við mat á umsóknum vegur 

fjárhagslegur og faglegur styrkur til að ljúka framkvæmdum á skömmum tíma þungt. Einnig verður

haft að leiðarljósi hve vel uppbyggingin fellur að skipulaginu og hversu jákvæð áhrif fyrirhuguð 

starfsemi er líkleg til að hafa á umhverfi og mannlíf í miðbænum.

Landshlutamiðstöðin Egilsstaðir

Í greinargerð sem Land-ráð sf. hefur unnið fyrir samgönguyfirvöld, „Áhrifasvæði höfuðborgar-

svæðisins og helstu þéttbýlisstaða“, kemur í ljós að Egilsstaðir eru sannkallaðar krossgötur

verslunar og þjónustu á Austurlandi. Niðurstöðurnar sýna að þjónustusvið Egilsstaða er mjög

víðfeðmt og nær allt frá Hornafirði til Öxarfjarðar. Þannig segjast 92% Austfirðinga helst sækja 

þjónustu til Egilsstaða, 36% íbúa Austur-Skaftafellssýslu og 31% íbúa Norður-Þings. Það er

því ljóst að mikil tækifæri liggja í uppbyggingu á fjölbreyttri þjónustu á Egilsstöðum.



 Fídel Castro Kúbuleið-
togi fordæmdi af sjúkrabeði 
sínum ákvörðun dómstóls í Texas í 
Bandaríkjunum að láta kúbverska 
útlagann Luis Posada Carriles 
lausan gegn tryggingu. Sakaði 
Castro bandarísk yfirvöld um að 
ætla að gefa „skrímsli“ frelsi. 

Þessi viðbrögð Castros við 
dómsúrskurðinum komu í bréfi 
sem dreift var af fulltrúum kúb-
verska utanríkisráðuneytis-
ins eftir að dómarinn hafnaði 
því að endurskoða fyrri ákvörð-
un sína að heimila lausn Posada. 
Hann er eftirlýstur á Kúbu vegna 
sprengjutilræðis í kúbverskri far-
þegaþotu árið 1976, sem kostaði 

73 manns lífið. Posada, sem starf-
aði á þeim tíma fyrir bandarísku 
leyniþjónustuna CIA, neitar sök. 
Posada hefur verið í haldi í Nýju-
Mexíkó og Texas, sakaður um að 
hafa logið að innflytjendayfir-
völdum er hann sótti um varanlegt 
dvalarleyfi í Bandaríkjunum.

Bréfið var það þriðja sem frá 
Castro kemur á skömmum tíma, 
en hann hefur ekki sést opinber-
lega í yfir átta mánuði. 

Tugir bíla, sem voru 
í geymslu hjá Alex bílageymslu á 
Keflavíkurflugvelli, voru geymd-
ir í gömlum opnum húsgrunni 
við Iðavelli í Keflavík um pásk-
ana. Guðmundur Þórir Einarsson, 
framkvæmdastjóri Alex, segir að 
bílarnir hafi verið látnir standa 
úti því að öll stæði fyrirtækisins 
hafi verið yfirfull. 

„Páskarnir eru stærsta ferða-
helgin á árinu. Við fengum orð-
sendingu um að búa okkur undir að 
allt myndi springa og tilkynntum 
skýrum stöfum á sjálfsafgreiðslu-
borði okkar í Flugstöðinni að við 
áskildum okkur rétt til að láta 
bíla standa úti á mestu álagstím-
um,“ segir hann. 

„Við þurftum að láta bíla standa 
úti, suma í tvo sólarhringa, meðan 

létti á um páskana,“ segir Guð-
mundur og bætir við að vörð-
ur hafi fylgst með bílunum enda 
hafi þeir verið aðeins í nokkurra 
hundruð metra fjarlægð.

Halldór R. Halldórsson á BMW 
sem var í gæslu hjá Alex um 
páskana. Hann segist hafa reikn-
að með að bíllinn yrði geymd-
ur undir þaki en þess í stað stóð 
hann í grunninum við Iðavelli. 
„Ég er ekki búinn að borga fyrir 
þjónustuna en veit núna hvað ég 
á að borga. Ég á ekki að borga 
neitt,“ segir Halldór.

Jóhann Óskarsson, vaktstjóri 
hjá Securitas, segir að allir bílar 
sem hafi verið settir í geymslu 
hjá Securitas hafi rúmast á stæð-
um innan girðingar, alls yfir tvö 
þúsund bílar.

Tugir bíla í grunni

Eistneska þingið sam-
þykkti í gær stjórnarskrárbreyt-
ingu sem á að styrkja stöðu eist-
neskrar tungu. Samþykkt var að 
breyta inngangi stjórnarskrár 
landsins til að „leggja áherslu á 
eistneska tungu sem undirstöðu 
eistneskrar menningar og for-
sendu þjóðarvitundar“.

Tonis Lukas menntamálaráð-
herra sagði breytinguna mikil-
væga til að vernda tungumálið, 
sem um ein milljón manna talar.

„Í alþjóðlegu samhengi er eist-
nesk tunga eins og fjöður,“ sagði 
Lukas. „Ef við ræktum hana ekki 
vel þá hverfur hún einn daginn.“

Málvernd sett í 
stjórnarskrána

S. 444 5050www.vox.is

VOX Restaurant
Opi› flri.-lau.
18.30 - 22.30

VOX Bistro
Opi› alla vikuna
11.30 - 22.30

Nordica hotel
Su›urlandsbraut 2

vox@vox.is

VOX Bistro er me› n‡jan matse›il flar sem bo›i› er upp á
miki› úrval af ferskum og spennandi réttum. Lög› er áhersla
á afslappa› andrúmsloft, flægilega fljónustu og gott ver›.

VOX Restaurant er fullkominn veitingasta›ur fyrir flá sem unna
gó›um mat, fínu víni og fágu›u umhverfi. Í bo›i er a la carte
matse›ill flar sem sérhver réttur er einstök upplifun.

Njóttu fless a› gæ›a flér á gómsætum mat á VOX Bistro e›a
VOX Restaurant, Nordica hotel.

fyrir sanna sælkera
NÝR OG SPENNANDI BISTRO-SEÐILL

Sesarsalat 810 kr. / 1.270 kr.
Romaine salat, kjúklingur,
brauðkruður, parmesanostur

Andalæri 1.250 kr.
Sultað með appelsínugljáa, klettasalat

Norrænn tapas 1.650 kr.
Rækjur, birkireyktur lax, síld, kavíar, rúgbrauð

Nautalundir 2.900 kr.
Bernaise, franskar, romaine salat

Hlýri 1.850 kr.
Bygg, rauðvínssósa, rótargrænmeti

Nordica club 1.750 kr.
Kjúklingur, beikon, franskar

LÉTTIR RÉTTIR

AÐALRÉTTIR

DÆMI AF BISTRO-SEÐLI:
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Gildi - lífeyrissjóður
Sætúni 1
105 Reykjavík
Sími 515 4700
www.gildi.is
gildi@gildi.is

Á R S F U N D U R

Ársfundur Gildis-lífeyrissjóðs verður haldinn á Grand Hótel,

Reykjavík miðvikudaginn 25. apríl  2007  kl. 17.00.

Dagskrá fundarins:

1. Venjuleg ársfundarstörf.

2. Tillaga til breytinga á samþykktum sjóðsins.

3. Tillaga um hækkun réttinda.

4. Önnur mál, löglega upp borin.

Tillögurnar liggja frammi á skrifstofu sjóðsins og er einnig

að finna á heimasíðunni, www.gildi.is

Allir sjóðfélagar eiga rétt til setu á ársfundinum með málfrelsi

og tillögurétti. Sérstakt fulltrúaráð, að jöfnu skipað fulltrúum

stéttarfélaga og samtaka atvinnurekenda sem að sjóðnum

standa, fer með atkvæði á ársfundinum.

Reykjavík 10. apríl 2007,

lífeyrissjóður

Stjórn Gildis-lífeyrissjóðs.
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Yfirkjörstjórn í Suðurkjördæmi 
tilkynnir:

Framboðsfrestur til alþingiskosninga 12. maí 2007 
rennur út hinn 27. apríl 2007, kl. 12 á hádegi.

Yfirkjörstjórn Suðurkjördæmis tekur á móti framboðslistum föstudag-
inn 27. apríl 2007, kl. 10:00-12:00 á skrifstofu Héraðsdóms Suðurlands
að Austurvegi 4 á Selfossi.

Á framboðslistum skulu vera nöfn 20 frambjóðenda, hvorki fleiri né 
færri.  
Tilgreina skal skýrlega nafn frambjóðanda, kennitölu hans, stöðu 
eða starfsheiti og heimili.  Listanum skal fylgja skrifleg yfirlýsing allra 
frambjóðenda um að þeir hafi leyft að setja nöfn sín á listann.

Þá skal fylgja skrifleg yfirlýsing um stuðning við listann og fyrir hvaða
stjórnmálasamtök listinn er borinn fram frá kjósendum í Suðurkjör-
dæmi. Fjöldi meðmælenda skal vera 300 hið fæsta, en 400 hið flesta.
Við nöfn meðmælenda skal greina kennitölu og heimili.

Loks skal fylgja framboðslista skrifleg tilkynning frá frambjóðendum 
listans, hverjir tveir menn séu umboðsmenn listans.

Framboðslistar verða úrskurðaðir á fundi yfirkjörstjórnar sem haldinn 
verður á sama stað, laugardaginn 28. apríl 2007, kl. 11:00.

Meðan kosning fer fram, laugardaginn 12. maí 2007 verður aðsetur 
yfirkjörstjórnar Suðurkjördæmis í Fjölbrautarskóla Suðurlands á 
Selfossi og þar fer fram talning atkvæða.

Yfirkjörstjórn Suðurkjördæmis 12. apríl 2007

Karl Gauti Hjaltason
Sigurjón Erlingsson Ellert Eiríksson
Þórir Haraldsson Sigurður Ingi Andrésson

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI

 Magnús Stefánsson félagsmálaráð-
herra vill skoða kosti þess að setja sérstaka löggjöf 
um úrræði vegna greiðsluerfiðleika. Þetta kom fram 
í ávarpi ráðherrans á ársfundi Ráðgjafarstofu um 
fjármál heimilanna. 

Magnús sagði í ávarpi sínu að löggjöf um skulda-
aðlögun hefði marga kosti í för með sér, bæði fyrir 
skuldarann, kröfuhafann og samfélagið í heild og 
benti á góða reynslu Norðmanna í þessum efnum. 
Ásta Sigrún Helgadóttir, forstöðumaður Ráðgjaf-
arstofu, tekur í sama streng. „Við erum hið eina 
Norðurlandanna sem er ekki með þessa löggjöf en 
nú hefur verið skipuð nefnd til þess að vinna drög að 
frumvarpi svo við getum verið bjartsýn,“ segir Ásta.

Einstæðar mæður voru í meirihluta þeirra sem 
leituðu til Ráðgjafamiðstöðvarinnar í fyrra. Þá bar 
einnig mikið á einstæðum karlmönnum sem marg-
ir hverjir voru í vandræðum vegna hárra meðlags-

skulda. Lágar tekjur, offjárfesting og veikindi voru 
helstu ástæður greiðsluerfiðleika.

„Fólk sem er í miklum örðugleikum lendir í öng-
stræti eins og kerfið er núna. Með nýrri löggjöf yrði 
auðveldara að losna úr vítahringnum. Heimilisrétt-
ur yrði meðal annars tryggður og skuldarinn fengi 
að halda eftir lágmarki tekna sinna til að sjá sér far-
borða,“ segir Ásta.

 Fátt bendir til þess að kynbundið starfs-
val sé á undanhaldi ef marka má rannsókn sem 
Námsgagnastofnun vann fyrir Samtök atvinnulífsins 
um hugmyndir 15 ára ungmenna um framtíðarstörf. 

Almar M. Halldórsson, verkefnisstjóri hjá Náms-
matsstofnun, segir að staðalímyndir um hlutverk 
kynjanna kunni að hafa áhrif á val barnanna. Þannig 
segjast afar fáar stúlkur ætla að verða iðnaðarmenn 
og strákum í hjúkrunarfræði fer ekki fjölgandi. Á 
heildina litið virðast strákarnir síður tilbúnir til þess 
að fara í hefðbundin kvennastörf. Stúlkurnar sækja 
hins vegar í að verða læknar, bændur, flugmenn og 
arkitektar sem áður voru karlastörf.

„Stúlkurnar virðast mjög metnaðarfullar og það 
er í takt við þá þróun sem verið hefur í háskólun-
um undanfarin ár,“ segir Almar en samkvæmt rann-
sókninni ætla 65 prósent allra stúlkna að verða sér-
fræðingar.

„Það er athyglisvert að skoða þessar niðurstöð-
ur með hliðsjón af námsárangri kynjanna. Stúlk-
unum gengur almennt betur í námi og það skilar 
sér í auknum metnaði. Nú ætla til dæmis 11,6 pró-

sent allra stúlkna að verða læknar meðan aðeins 1,9 
prósent ætla að verða hjúkrunarfræðingar,“ segir 
Almar

Áfram kynbundið starfsval





nær og fjær

„ORÐRÉTT“
Ekkert stuð Fer ekki með veggjum

Baugsmálið að teiknimyndasögu

„Þetta var yndislegt ferðalag og 
alls staðar tóku heimamenn okkur 
mjög vel,“ segir Kay Wiggs, kór-
stjóri Kirkjukórs Staðastaðar, 
Búða og Hellna á Snæfellsnesi, 
sem er nýkomin úr níu daga tón-
leikaferðalagi um Bandaríkin. 

Kay er borinn og barnfædd í 
bænum Selmu í Norður-Karólínu-
ríki en hefur búið á Íslandi síðan 
1979. „Ég kom hingað til að gerast 
skólastjóri tónlistarskólans á 
Hellissandi. Þar kynntist ég mann-
inum mínum og hef búið hér allar 
götur síðan,“ segir hún. 

Fyrir tveimur árum fóru söngs-
ystkin hennar í kórnum þess á leit 
við Kay að hún færi með þeim á 
heimaslóðir sínar í Bandaríkjun-
um. „Ég sló til og þá hófst undir-
búningurinn; til að safna pening 
máluðum við meðal annars kirkj-

una á Hellissandi og þrifum félags-
heimilið eftir samkomur.“ 

Kórinn flaug loks utan um síð-
ustu mánaðamót og Kay segir 
ferðina hafa gengið eins og í sögu. 
„Við hófum ferðina í Washington-
borg, þar sem við skoðuðum okkur 
um áður en við héldum áleiðis til 
Norfolk í Virginíuríki þar sem við 
sungum fyrir Íslendingafélagið 
þar. Þaðan lá leiðin til Norður-
Karólínu þar sem við dvöldum tvo 
daga, sungum í kirkjunni, lékum 
golf og fleira. Þetta var æðislegt.“ 

Sella Seifert (Siggeirsdóttir), 
formaður Íslendingafélagsins í 
Norfolk, segir að góður rómur hafi 
verið gerður að frammistöðu kórs-
ins, sem söng bæði þjóðlög og 
sálma. „Flutningurinn var frábær 
og við hlökkum til að fá þau aftur í 
heimsókn.“

Heimildarmyndin Tímamót verður 
frumsýnd í Háskólabíói á sunnudag en 
í henni er sögð saga þriggja þroska-
heftra manna sem standa á krossgöt-
um í lífinu. 

Guðjón, Sigurbjörn og Steinþór höfðu búið á 
Tjaldanesheimili í Mosfellsdal í áratugi þegar 
ákveðið var að loka heimilinu fyrir þremur 
árum, sökum lélegs húsakosts. Í staðinn fluttu 
þeir hver í sína íbúðina. Guðmundi Erlingssyni, 
starfsmanni á Tjaldanesi, datt í hug að fylgjast 
með breytingunum í lífi þremenninganna og 
fékk Herbert Sveinbjörnsson til liðs við sig til að 
búa til heimildarmynd. 

„Ég þekkti þá alla mjög vel og vissi að þetta 
yrðu mjög dramatískar breytingar á þeirra 
högum,“ segir Guðmundur. „Þeir höfðu búið í 
einangruðu og vernduðu umhverfi uppi í sveit í 
nokkra áratugi og áttu nú að flytja í bæinn og 
búa innan um annað fólk. Þeir þurftu í rauninni 

að hugsa allt lífið upp á nýtt og vera sjálfstæðari 
en þeir höfðu áður verið.“

Guðjón, Sigurbjörn og Steinþór voru boðnir 
og búnir að taka þátt í myndinni og næstu þrjú 
ár fylgdust Guðmundur og Herbert með hvernig 
þeim reiddi af. „Þeir tóku nýju lífi mjög vel og 
hafa blómstrað eftir að þeir fluttu,“ segir Guð-
mundur. „Þeir eru orðnir mjög sjálfbjarga, 
kaupa sjálfir inn, fara í bíó og heimsóknir þegar 
þeim sýnist. Þetta breytti sannarlega miklu fyrir 
þá.“

Hann segir myndina líka segja stærri sögu um 
aðbúnað þroskaheftra á Íslandi. „Málefni þroska-
heftra hafa breyst mikið á undanförnum tuttugu 

árum, til dæmis er sjálfstæð búseta orðin mun 
algengari en áður. Þessir menn eru um fimmtugt 
og af kynslóð sem fór á mis við þessa þróun, í 
myndinni fylgjumst við með hvernig þeir í raun-
inni stökkva inn í nútímann. Þannig endurspegl-
ar myndin þær miklu breytingar sem hafa orðið 
á stuttum tíma í þessum málaflokki.“

Guðmundur segir tilgang myndarinnar ekki 
síst þann að minnka fordóma í garð þroska-
heftra. „Ég held hún veiti nánari innsýn inn í 
þeirra heim en áður hefur sést hér á landi, áhorf-
andinn er eins og fluga á vegg og sér að Guðjón, 
Sigurbjörn og Steinþór eru eins og hvert annað 
fólk.“

Þurftu að hugsa lífið upp á nýtt
Göng óraun-
hæfur kostur 





fréttir og fróðleikur

Vettvangur átaka jafnt sem samstöðu

Undirbúning-
ur að hefjast

Vestfirðingar, sem reiða sig 
mikið á fiskveiðar, fengu að 
kenna á  frjálsri kvótasölu á 
tíunda áratug síðustu aldar. 
Veiðiheimildir hurfu jafnt 
og þétt þar til tíu árum 
seinna. Síðan 2001 hefur 
kvótinn aukist töluvert en 
skiptar skoðanir eru um 
ástæðurnar.

Lög sem heimiluðu sölu og leigu á 
fiskveiðiheimildum tóku gildi árið 
1991 og í kjölfarið tók Vestfjarða-
kvótann að þverra. Svo virðist 
sem vestfirskir útgerðarmenn séu 
farnir að rétta úr kútnum því á 
síðustu sex árum hafa veiðiheim-
ildir þeirra nær tvöfaldast. Þær 
eru nú um 41 þúsund þorskígildis-
tonn.

Samkvæmt upplýsingum um 
aflaheimildir sem Landssamband 
íslenskra útgerðarmanna (LÍÚ) 
hefur tekið saman var Vestfirð-
ingum heimilt að veiða um 54 þús-
und tonn árið 1991, eða 15,5 pró-
sent af heildarafla fiskveiðiflotans. 
Árið 2001 var kvótinn kominn 
niður í 22 þúsund tonn, eða 8,1 pró-
sent heildaraflans. Síðan þá hefur 
hann vaxið upp í 41 þúsund þorsk-
ígildistonn.

Þorskígildistonn er það afla-
magn eða veiðikvóti af tiltekinni 
tegund sem telst jafnverðmætt og 
eitt tonn af þorski.

Þrátt fyrir að kvótinn á Vestfjörð-
um hafi aukist síðan 2001 þýðir 
það ekki endilega að aflinn hafi 
aukist, að sögn Gunnlaugs Arnars 
Finnbogasonar, útgerðarmanns á 
Ísafirði.

Hann segir að árið 2001 hafi 
verið sett aflahámark á krókabáta 
vegna veiða á ýsu, ufsa og steinbít 
sem var ekki áður. Einnig hafi 
dagabátar farið yfir í kvótakerfið 
árið 2004, en þeir fengu áður 
úthlutað veiðidögum. Þannig hafi 
kvótinn aukist án þess að aflinn 
hefði endilega aukist.

Björn Jónsson hjá kvótamiðlun 
LÍÚ segir að um aldamótin virðist 
sem Vestfirðingar hafi áttað sig á 
því að það gangi ekki til lengdar 
að selja kvótann grimmt til ann-
arra landshluta. Þeir hafi farið að 
kaupa kvóta aftur til Vestfjarða, 
og það sé helsta ástæðan fyrir 
betra ástandi þar í dag.

„Það er sérstaklega á Flateyri 
og Bolungarvík sem fyrirtæki 
hafa verið að bæta við sig. Þar 
hafa menn verið að styrkja sig 
undanfarin þrjú til fjögur ár.“

Kvótasala er ekki eina ástæðan 
fyrir því að kvóti hverfur úr sveit-
arfélögum heldur geta heilu 
útgerðirnar flutt sig um set og 
tekið kvótann með sér. Sú var 
raunin í Þorlákshöfn, sem missti  
helming kvóta síns á árunum 2002 
til 2006.

Einar Sigurðsson hjá útgerðinni 
Auðbjörgu á Þorlákshöfn segir 
mikinn kvóta hafa horfið þegar 
útgerðin Meitill sameinaðist 
Vinnslustöðinni, sem flutti síðan 
til Vestmannaeyja og tók kvótann 
með. „Sameining átti að leysa 
vandann en það fór ekki betur en 
svo að fyrirtækið hvarf úr 
bænum,“ segir hann. 

Kjálkinn sem missti kvótann sinn

Arngrímur Þorgrímsson
Sölustjóri hjá RV

Heildarlausn fyrir snyrtinguna
Lotus Professional

Rekstrarvörur
1982–200725ára
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Blár sápuskammtari Foam

Blátt WC Compact statíf fyrir tvær rúllur
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Valdar gerðir af Lotus
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Hvað heita 
málararnir tveir? 
Komdu í næstu verslun Flügger lita, segðu okkur 
hvað málararnir tveir heita – þá færð þú 10 lítra 
Hörpusilki á hálfvirði! Þetta er það sem 
Atli og Gísli kalla ’að borga bara helminginn’.

Komdu í næstu verslun Flügger lita eða 
fáðu góð ráð og leiðbeiningar á www.flugger.is
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[Hlutabréf]

TM Software hefur 
samið um sölu á öllum 
hlutabréfum í Mari-
tech International til 
AKVA Group ASA í 
Noregi fyrir 91 millj-
ón norskra króna, eða 
sem nemur um einum 
milljarði króna. Samn-
ingurinn kemur í 
framhaldi af viljayfir-
lýsingu sem gerð var 
milli félaganna í lok 
desember.

Í tilkynningu TM 
Software kemur fram 
að í fyrstu hafi ein-
göngu staðið til að 
selja sjávarútvegs-
hluta Maritech en í framhaldi af 
áreiðanleikakönnun hafi umfang 
samningsins aukist. Þá hafi stjórn-
endur TM Software talið hags-
munum viðskiptavina best borgið 
ef Maritech yrði selt í heilu lagi.

Salan er háð samþykki stjórna 
bæði TM og AKVA Group, en í til-
kynningu AKVA til Kauphallarinn-
ar í Ósló kemur fram að stefnt sé 

að því að ljúka sölunni 
fyrir lok þessa mánaðar. 
Greitt verður fyrir með 
peningum við gildistöku 
sölunnar, en AKVA fjár-
magnar kaupin með lán-
töku að hluta. Ráðgjafi 
um kaupin var fyrir-
tækjaráðgjöf Glitnis.

Þá liggur ekki fyrir 
hver áhrif samrunans 
verði á starfsemi Mar-
itech hér heima og er-
lendis, en alls starfa um 
180 manns hjá fyrirtæk-
inu í átta löndum, þar af 
um 60 starfsmenn hér. 
Frekari upplýsingar 
eiga, samkvæmt tilkynn-

ingu AKVA, að liggja fyrir eftir að 
stjórnir félaganna hafa samþykkt 
samrunann.

Í tilkynningu er haft eftir Ágústi 
Einarssyni, forstjóra TM Soft-
ware, að salan geri félagið betur í 
stakk búið til að mæta tækifærum 
sem eru á markaði, en ekki náðist í 
hann við vinnslu fréttarinnar.

Selja Maritech á 
einn milljarð króna

Álrisinn Alcoa hagnaðist um 662 
milljónir Bandaríkjadala á fyrstu 
þremur mánuðum ársins. Þetta 
jafngildir 44,5 milljörðum íslenskra 
króna, níu prósentum meira en á 
sama tíma í fyrra og besti fyrsti 
fjórðungur hjá fyrirtækinu. 

Álverð hækkaði um 15 prósent 
á fjórðungnum og hefur rúmlega 
tvöfaldast í verði á síðastliðnum 
fimm árum. Þá jókst eftirspurn 
eftir áli talsvert.

Bandaríski bankinn Citigroup 
segir eftirspurn eftir áli eiga enn 
eftir að aukast. Horfir Alcoa til 
þess að geta sinnt eftirspurninni 
með aukinni framleiðslu frá álver-
um sínum í Brasilíu og Reyðarfirði 
þar sem framleiðsla er nýhafin. 
Gert er ráð fyrir að full framleiðsla 
verði komin á skrið í álverinu í okt-
óber.

Gróði Alcoa 
eykst milli ára

Bandaríski bankinn Citigroup 
ætlar að segja upp 17.000 manns, 
eða um fimm prósentum af starfs-
liði bankans. Að auki verða 9.500 
störf flutt til og sum til landa þar 
sem laun eru lægri. Horft er til 
þess að með aðgerðunum sparist 
4,6 milljarðar dala, jafnvirði 309 
milljarða íslenskra króna, á næstu 
þremur árum.

Citigroup segir 
upp starfsfólki

Kredittilsynet, norska fjármála-
eftirlitið, varar við því að Kaup-
þing eignist meira en fimmtungs-
hlut í fjármálafyrirtækinu Store-
brand og óttast um stöðu félagsins 
ef Kaupþing eykur hlut sinn. Þetta 
kemur fram í skýrslu frá stofn-
uninni sem Dagens Nærlingsliv 
greinir frá.

Kaupþing er stærsti hluthafinn 
í Storebrand með áætlaðan sextán 
prósenta hlut sem metinn er á um 
44 milljarða króna. 

Stofnunin segir að Kaupþing 
skorti reynslu af trygginginga-
rekstri sem meginstarfsemi Store-
brands byggist á, skorti eigið fé og 
sé of áhættusækinn. Þá hefur hún 
áhyggjur af því að bankinn sé við-
kvæmur gagnvart skakkaföllum í 
brothættu íslensku hagkerfi.

Kaupþing hefur heimild til að 

eignast allt að fimmtungshlut í 
Storebrand, rétt eins og norska vá-
tryggingafélagið Gjensidige, en 
hafði óskað eftir leyfi að eignast 
fjórðungshlut sem eftirlitið hafn-
aði. Að mati fréttaskýrenda er af-
staða Kredittilsynet talin styrkja 
stöðu Gjensidige ef til yfirtöku 
kemur.

„Við erum ekki sammála norska 
fjármálaeftirlitinu og teljum að 
niðurstöður þeirra séu ekki byggð-
ar á traustum grunni,“ segir Jónas 
Sigurgeirsson, forstöðumaður 
samskiptasviðs Kaupþings, í sam-
tali við Fréttablaðið. Jónas gefur 
lítið fyrir meint reynsluleysi Kaup-
þings af tryggingarekstri og bend-
ir á að bankinn hafi tekið þátt í vá-
tryggingum, eigi KB Líf og í stjórn 
bankans sitji forstjóri eins stærsta 
tryggingafélags Svíþjóðar.

Talið er að tilgangur fjárfest-
ingar Kaupþings í Storebrand sé 
öðrum þræði sá að eignast hluta-
bréf í öflugu fjármálafyrirtæki á 
góðu verði fremur en að taka félag-
ið yfir. Á fundi stjórnenda bankans 
með markaðsaðilum í Lundúnum á 
dögunum kom fram að fjárfesting-
argeta Kaupþings sé um 270 millj-
arðar króna sem er sama fjárhæð 
og markaðsvirði Storebrands.

Viðbrögð norska fjármálaeftir-
litsins koma ef til vill ekki á óvart. 
Reuters-fréttastofan bendir á að 
sögulega séð hafi ítök ríkisins 
verið sterk í norsku athafnalífi og 
oft hefur stjórnvöldum tekist að 
koma í veg fyrir að erlendir fjár-
festar tækju yfir norsk fjármála-
og iðnaðarfyrirtæki. Kaupþing er 
því ekki eitt um að fá móttökur 
sem þessar.

Talsmaður Kaupþings segir að gagnrýnin sé ekki byggð á traustum staðreyndum. 
Ekki í fyrsta sinn sem erlent fyrirtæki fær kaldar kveðjur frá opinberum aðilum.

Peningaskápurinn...
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Forystueðli íslenskra kinda og 
sauðfjárkynið okkar er ein-

stakt í heiminum, sagði í frétt RÚV 
7. apríl, og jafnframt að bera megi 
saman eðli forystukinda og mann-
skepnunnar. Kannski tilviljun en 
samt skemmtilega táknrænt að 
sama dag var kynnt Gallupkönn-
un um vinsældir stjórnmálaleiðtog-
anna. Geir er vinsælastur, þá Stein-
grímur og svo Ómar. Í fréttinni 
kom líka fram að forystufé hefur 
löngum þótt til vandræða í smala-
mennsku þar sem sjálfstæður vilji 
þess stangast stundum á við vilja 
bændanna. Kannski Geir sé bónd-
inn og nýliðinn Ómar hin óstýriláta 
forystugimbur?

Eitt af því sem vekur athygli eru 
óvinsældir Ingibjargar Sólrúnar. 
Ekki síst vegna þess að hún hefur 
verið talin foringjaefni frá upp-
hafi stjórnmálaferils síns. Án þess 
að leggja mat á pólitískar áherslur 
hennar eða tengsl við sauðfjár-
kynið er áhugavert að grípa niður 
í stjórnmálasögu hennar út frá 
styrkleikamælingu skoðanakann-
ana. Slíkar kannanir endurspegla 
einmitt það þrástef tíðarandans að 
stjórnmál snúist sífellt meira um 
einstaklinga en málefni.

Á tímabilinu 1997-2001 mældi 
Gallup ánægju fólks með störf 
nokkurra þekktra Íslendinga, 
þ.m.t. forsætisráðherra og borg-
arstjóra sem á þessum tíma voru 
Davíð Oddsson og Ingibjörg Sól-
rún. Ánægja með störf Ingibjarg-
ar á tímabilinu mældist frá 63% til 
78%. Ánægja með Davíð Oddsson 
mældist umtalsvert lægri eða frá 
43% til 69%, en hann er af mörg-
um talinn eiga einn glæsilegasta 
feril íslenskra stjórnmálamanna. 
Hér þarf auðvitað að hafa í huga 
að borgarstjóraembættið er alla 
jafna ekki eins „pólitískt“ eða um-
deilt og forsætisráðherraembætt-
ið. Í desember 2001 mældi Gallup 
ánægju með borgarstjórn Reykja-
víkur. Tæp 39% sögðust ánægð 
með meirihlutann en miklu fleiri 

voru ánægðir með borgarstjórann 
eða 62% og ljóst að Ingibjörg naut 
meiri hylli en meirihluti borgar-
stjórnar (Gallup 2002). 

Í aðdraganda kosninganna 2003 
spurði Gallup um viðhorf til stjórn-
málaforingja sem forsætisráð-
herraefna. Ingibjörg hafði yfir-
burðastöðu en 73% töldu að hún 
myndi „standa sig vel“ sem forsæt-
isráðherra, næstur kom Davíð með 
62% og aðrir foringjar neðar. Ríf-
lega helmingur bar „mikið traust“ 
til hennar, talsvert fleiri en treystu 
hinum foringjunum. Þá töldu 78% 
Ingibjörgu „málefnalega“, þar sem 
hún deildi fyrsta sætinu með Stein-
grími J. (Gallup 2003). Í rannsókn 
Ólafs Þ. Harðarsonar eftir kosn-
ingarnar 2003 var enn spurt um 
afstöðu til leiðtoganna. Af þeim 
sem tóku afstöðu sögðu jafnmarg-
ir að Ingibjörg og Davíð Oddsson 
„endurspegluðu skoðanir sínar vel“ 
eða 29%, aðrir leiðtogar voru miklu 
neðar. Þessar kannanir voru gerðar 
eftir umdeilt brotthvarf hennar úr 
stóli borgarstjóra.

Hvað hefur eiginlega gerst síðan 
2003 þegar Ingibjörg var talin trú-
verðugur og áhrifamikill leiðtogi 
af þjóð sinni, hefur hún gert eitt-
hvað af sér? Verðskuldar hún þess-
ar óvinsældir – og það meðal kyn-
systra sinna? Það er rannsóknar-
efni fyrir fræðinga hvað skýri 
þennan viðsnúning. Hvaða þýðingu 
hafði formannsslagur Samfylkingar-
innar 2005 og nýtt hlutverk Ingi-
bjargar? Gleymum ekki að það var 

ný reynsla fyrir þjóðina að kona 
felli sitjandi stjórnmálaforingja. 
Jóhanna Sigurðardóttir tapaði jú 
þegar hún skoraði Jón Baldvin á 
hólm í formannskjöri árið 1994. 
(Nei, hér er ekki verið að gleyma 
formannsslag Margrétar Frímanns-
dóttur og Steingríms J. en munur-
inn er sá að þá var formannssætið 
laust). Að sækjast eftir forystu-
hlutverki er auðvitað áhættusamt 
uppátæki fyrir konur, eins og Halla 
Gunnarsdóttir fékk að reyna á dög-
unum í KSÍ og Siv í Framsóknar-
flokknum. Nema kannski að taka 
rækilega fram fyrst að maður bjóði 
sig EKKI fram sem kona held-
ur á eigin verðleikum. Rétt eins og 
konur séu almennt án verðleika eða 
bjóði sig iðulega fram á forsend-
um kynsins en ekki hæfileikanna – 
öfugt við karla? 

Og hvaða þýðingu og áhrifa-
mátt hafa fjölmiðlar? Rannsókn-
ir sýna að fjölmiðlaumfjöllun um 
stjórnmálakonur gengur mikið út á 
útlit, framkomu, klæðnað og tilvís-
anir í kyn fremur en gerendamátt 
og athafnir. Arna Schram skrifaði 
skemmtilega grein í Morgunblað-
ið árið 2003 þar sem hún lagði út af 
frétt í DV með yfirskriftinni „Lipp-
onen gæti misst völdin í hendur 
konu“, en „konan“ var Anneli Jäätt-
eenmäki þáverandi formaður Mið-
flokksins í Finnlandi. Ein af þeim 
sem hefur rannsakað hlut fjölmiðla 
í að skapa eða draga úr trúverðug-
leika kvenna í stjórnmálum er fjöl-
miðlafræðingurinn Karen Ross. 
Þeir sem vilja fræðast meira ættu 
endilega að drífa sig á fyrirlest-
ur hennar í hádeginu í dag í Há-
skóla Íslands um stjórnmálakon-
ur sem fréttaefni. Þótt samlíking-
in við sauðfjárkynið sé skemmtileg 
er sá grundvallarmunur á kind-
um og fólki að kindahjörðina skort-
ir tungumál, menningu og sjálfs-
vitund. Rollur hvorki lesa blöð 
né fylgjast með fjölmiðlum, þær 
myndu aldrei spyrja: „Hvar hún 
fékk þessa skó?“

Íslenska forystukindin 

Meirihluti Sjálfstæðisflokks og Fram-
sóknarflokks í Reykjavík hefur ákveð-

ið að láta hendur standa fram úr ermum 
í umhverfismálum í borginni og vera um 
leið öðrum sveitarfélögum til fyrirmyndar. 
Borgarbúar munu nú reglulega verða varir 
við vistvænar breytingar í borginni. 

Reykjavíkurborg ætlar t.d. að leggja sitt 
af mörkum til að gera þjónustu Strætó betri. Þannig 
munu reykvískir námsmenn fá ókeypis í strætó 
næsta vetur. Þetta atriði felur í sér fjölmörg tæki-
færi og ég hvet reykvíska framhaldsskóla og há-
skólanemendur til að nýta sér það. Samgöngur eru 
helsti orsakavaldur mengunar í borginni og ef náms-
menn taka að líta á Strætó sem góðan valkost mun 
draga úr þessari mengun – auk þess draga þeir úr 
eigin samgöngukostnaði til og frá skóla. 

Ég er viss um að einhverjir námsmenn munu 
fresta kaupum á bifreiðum og nota hagstæðar al-
menningssamgöngur í borginni. Einnig má nefna að 
það verður betra að ferðast með strætisvögnum en 
áður því að allar lykilbiðstöðvar munu birta raun-

tímaupplýsingar og biðstöðvar fá heiti sem 
birtast mun á ljósaskiltum um borð í vögnun-
um. Þá fær strætó oftar forgang í umferðinni 
á völdum stofnbrautum.

Græn skref í Reykjavík eru í tíu flokkum 
og er þar fjölmargt að nefna sem borgarbúar 
eru hvattir til að kynna sér, t.a.m. munu öku-
menn visthæfra bifreiða geta lagt ókeypis í 
bílastæði borgarinnar. Visthæfar bifreiðar 
teljast þau ökutæki sem nota bensín eða dísil 
en hafa lítinn útblástur og eru sérlega spar-
neytin. Þetta græna skref er m.a. hvatning til 

borgarbúa um að nota slíkar bifreiðar í borginni. 
Þá vil ég einnig nefna að göngu- og hjólreiðastíg-

urinn frá Ægisíðu upp í Elliðaárdal verður breikkað-
ur, upphitaður og vatnshönum þar fjölgað. Þetta er 
viðleitni til þess að gera hjólreiðar að raunveruleg-
um samgöngumáta í borginni. 

Ég hvet borgarbúa til að kynna sér á heimasíðu 
Reykjavíkurborgar framkvæmdaáætlun í umhverfis-
málum sem við höfum nú hrint í framkvæmd, m.a. 
um visthæfari leik- og grunnskóla, göngugötu, meiri 
endurvinnslu og betri loftgæði í borginni.

Höfundur er formaður ungra framsóknarmanna og 
varaformaður umhverfisráðs Reykjavíkurborgar.

Strætó raunhæfur valkostur

E
itt stærsta vandamál Samfylkingarinnar hefur verið 
skortur á stöðugleika í málflutningi. Oft og tíðum hafa 
viðbrögð í röðum flokksins einkennst af tilviljana-
kenndum viðbrögðum við einstökum atburðum í sam-
félaginu og ekki alltaf verið ljóst af hvaða heildarsýn 

þau hafa verið sprottin. 
Slíkt er fremur einkenni smáflokka, en þeirra sem ætla sér 

leiðandi stöðu í litrófi stjórnmálanna. Í vikunni kynnti Samfylk-
ingin skýrslu í ritstjórn Jóns Sigurðssonar, fyrrverandi ráð-
herra, Seðlabankastjóra og forstjóra Norræna fjárfestingar-
bankans. Skýrslan gefur greinargóða mynd af helstu vanda-
málum efnahagskerfisins og helstu úrlausnarefnum sem bíða 
ábyrgra stjórnvalda á komandi kjörtímabili.

Í skýrslunni eru með efnislegum hætti gagnrýnd lausa-
tök í efnahagsstjórninni og togstreitan milli ákvarðana ríkis-
stjórnar og Seðlabanka sem hefur hamlað því að tök hafi náðst 
á þenslunni í efnahagslífinu. Um leið og finna má harða gagn-
rýni á ríkisstjórnina verður ekki annað séð en að um leið sé færð 
fram býsna óvægin sjálfsgagnrýni. 

Samfylkingin gerði mistök í umræðu um fjárlög þegar einungis 
var að finna frá hennar hendi tillögur um aukin útgjöld í bullandi 
þenslu í hagkerfinu. Skýrslan nú, sem er afar vönduð og sjónar-
miðin vel rökstudd, er mikilvægt skref og stefnubreyting frá upp-
hlaupsstjórnmálum til umræðu á grundvelli heildarsýnar á sam-
félagið og þróunar þess á komandi árum. Slíkt er fagnaðarefni og 
mikilvægt að flokkurinn nýti landsfund sinn til að sýna í verki að 
hentistefnan sé að baki og fram undan sé tími yfirvegaðrar fram-
tíðarsýnar sem byggð sé á raunsæi og ábyrgð. Slík sýn er einkenni 
stórflokka, líka þegar á móti blæs í skoðanakönnunum. 

Eins og við er að búast er svo yfirgripsmikið útspil gagnrýnt á 
ýmsa vegu. Það er fyllilega eðlilegt. Hins vegar er nauðsynlegt 
að svara jafn vel rökstuddri og yfirvegaðri sýn með sama hætti. 

Meðal þess sem leiðari Morgunblaðsins gagnrýnir með gífur-
yrðum er fullyrðingar skýrslunnar um frumkvæði Íbúðalána-
sjóðs á lánamarkaði sem höfðu í för með sér aukna þenslu. Slík 
gagnrýni lýsir lítilli þekkingu á lögmálum frjáls markaðar og 
þarf í sjálfu sér ekki að koma á óvart. Leiðarar Morgunblaðs-
ins hafa tíðum verið eins og nátttröll í morgunskímu þess dags 
þegar þjóðin innleiddi opið vestrænt hagkerfi eins og það tíðk-
ast hjá nágrannaþjóðum okkar.

Samfylkingin þarf að senda skýr skilaboð á landsfundi sínum 
um að hugur fylgi máli. Sjálfstæðisflokkurinn heldur einnig 
landsfund og spennandi verður að sjá hvort milduð verður hin 
Thatcheríska sýn á evruna sem ásamt þögn hefur verið inntakið 
í afstöðu flokksins til framtíðarstöðu þjóðarinnar í alþjóðamálum 
síðustu ár.

Mikilvægt skref í 
átt að heildarsýn

Skráðu þig fyrir 15. maí 2007.
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Karl Popper kenndi mér, að vís-
indin ættu að vera frjáls sam-

keppni hugmynda. Mér hefur 
blöskrað, hversu ákaflega stuðn-
ingsmenn kenningarinnar um 
verulega hlýnun jarðar af manna- 
völdum hafa reynt að kveða niður 
keppinauta sína. Hvað veldur 
þessari ákefð? Ef svarið er, að 
við séum í lífsháska, þá hefur það 
heyrst oft áður. Til dæmis var 
fyrirsögn fréttar Morgunblaðs-
ins 10. júní 1977 um blaðamanna-
fund, sem fyrirlesarar á alþjóð-
legri umhverfisráðstefnu á Íslandi 
héldu: „Lítil ísöld fyrir aldamót?“ 
Þar kvað Reid Bryson, sérfræð-
ingur um veðurfar á Norðurslóð-
um, líkur á nýrri ísöld. Mannkyn 
yrði að búa sig undir harðindi og 
gæti lært af íslenskum bændum, 
sem hefðu ákveðið einu sinni á ári, 
hversu margt fé væri á vetur setj-
andi. Aðrir fyrirlesarar tóku undir 
með Bryson.

Kólnað hafði í veðri frá um 1940 
til um 1970, en eftir það hefur 
hlýnað. Árið 1977 töluðu vísinda-
menn um nýja ísöld. Þrjátíu árum 
síðar vara þeir við nýju hita-
skeiði. En ályktunin er jafnan hin 
sama: Veita verður meira fé til vís-
indamanna og taka meira mark á 
niðurstöðum þeirra! Ég rifja þetta 
upp vegna skrifa þeirra Tómas-
ar Jóhannessonar jarðeðlisfræð-
ings og Jóns Egils Kristjánsson-
ar veðurfræðings í Fréttablað-
inu 11. apríl. Þar gagnrýndu þeir 
grein eftir mig í Fréttablaðinu 30. 
mars, þar sem vitnað var í nýja 
breska heimildarmynd, Blekking-
una mikla um hlýnun jarðar (The 
Great Global Warming Swindle). 
Framlag þeirra Tómasar og Jóns 
Egils er skætingslaust, og er mér 
ljúft að svara athugasemdum 
þeirra eftir bestu getu.

Ein at-
hugasemd-
in er, að við-
mælandi í 
heimildar-
myndinni
bresku, Carl 
Wunsch, 
telji orð sín 
þar hafa 
verið slitin 
úr samhengi. 
Mér fannst 
Wunsch ekki 
tala neina 

tæpitungu. En í bresku mynd-
inni eru rök með og á móti tilgát-
unni um verulega hlýnun jarðar 
af mannavöldum vissulega ekki 
vegin og metin, enda hentar sjón-
varp illa til slíks, heldur hiklaust 
reynt að hrekja hana. Fræðileg 
gagnrýni á þessa mynd er þó hjóm 
eitt miðað við það, sem komið 
hefur fram um heimildarmynd Als 
Gores, Óþægilegan sannleik (In-
convenient Truth). „Þegar sann-
leikurinn missir stjórn á sér, verð-
ur hann að ýkjum.“

Í annarri athugasemd er því 
hafnað, sem segir í bresku heim-
ildarmyndinni, að vatnsgufa sé 
98% gróðurhúsalofttegunda. Þeir 
Tómas og Jón Egill telja, að vatns-
gufa valdi um 50-60% gróðurhúsa-
áhrifa. Ég hafði töluna 98% úr 
bók Björns Lomborgs, Hið sanna 
ástand heimsins, en hann tók hana 
úr verkum danskra og breskra vís-
indamanna. Í fjölmörgum ádeilum 
á verk Lomborgs hefur þessi tala 
ekki verið véfengd, svo að ég viti. 
Hins vegar eru magn og áhrif sitt 
hvað: Hugsanlega veldur vatns-

gufa ekki langmestum gróðurhúsa-
áhrifum, þótt hún sé langmestur 
hluti gróðurhúsalofttegunda.

Þriðja athugasemdin er um 
þessa fullyrðingu mína: „Þegar 
lífverur anda frá sér eða rotna 
og þegar eldfjöll gjósa, streym-
ir meiri koltvísýringur út í and-
rúmsloftið en vegna brennslu olíu 
eða kola.“ Þeir Tómas og Jón Egill 
segja á móti, að í eldgosum sé að-
eins losað um 1% af því, sem menn 
losi. En þetta er engin leiðrétt-
ing á orðum mínum: Hvers vegna 
minnast þeir Tómas og Jón Egill 
ekki á áhrif öndunar frá lífverum 
og rotnunar þeirra? Og bera þetta 
saman við áhrif brennslu olíu eða 
kola? Samkvæmt nýlegri skýrslu 
Matvæla- og landbúnaðarstofnun-
ar Sameinuðu þjóðanna, Löngum 
skugga húsdýranna (Livestock´s 
Long Shadow), má rekja 18% gróð-
urhúsaáhrifa til húsdýra, aðallega 
kúa.

Fjórða athugasemdin er um 
svokallaða sólvirknikenningu, en 
samkvæmt henni má skýra breyt-
ingar á hitastigi á jörðu niðri með 
virkni sólar á hverjum tíma. Þeir 
Tómas og Jón Egill segja, að virkni 
sólar hafi ekki aukist hin síðari ár, 
þótt hlýnað hafi á jörðinni. Þetta 
er ekki rétt. Virknin hefur sveifl-
ast upp og niður þetta tímabil. 
En sólvirknikenningin er nokkru 
flóknari, eins og sjá má í nýrri 
bók eftir danska vísindamanninn 
Henrik Svensmark og enska rit-
höfundinn Nigel Calder, Kælandi 
stjörnur (Chilling Stars). Ég ætla 
ekki að öskra mig hásan með eða 
á móti einhverri einni tilgátu um 
loftslagsbreytingar, enda væri það 
fáránlegt. En ég hef iðulega séð, 
hvernig reynt hefur verið að nota 
vísindin eins og sleggju til að slá 
niður andstæðinga frekar en kast-
ljós til að lýsa upp veruleikann.

Höfundur er prófessor í 
stjórnmálafræði.

Í nafni vísindanna

Árið 1977 töluðu vísindamenn 
um nýja ísöld. Þrjátíu árum 
síðar vara þeir við nýju hita-
skeiði.

Samfylking-
in hamast 

við að klára alla 
stefnumótun
áður en lands-
fundur henn-
ar hefst. Lands-
fundurinn virðist því bara eiga að 
klappa en ekki  ákveða neitt. Nýj-
asta dæmið um þessa viðleitni for-
ystunnar er heilt rit eftir Jón Sig-
urðsson fyrrverandi ráðherra um 
efnahagsmál. Meginniðurstaða 
ritsins virðist vera að Samfylking-
in stefni beinlínis að „harðri“ lend-
ingu með harkalegum samdrætti 
í opinberum umsvifum og niður-
skurði í samneyslu, opinberum 
framkvæmdum og – væntanlega 
þá einnig óhjákvæmilega – í vel-
ferðarframlögum.

Í ritinu birtist misskilningur 
varðandi lækkun virðisaukaskatts 
á matvörum í mars sl. Ekki virðist 
fylgt viðurkenndum upplýsingum 
um verðlækkanir í smásöluversl-
unum. Ekki virðist heldur reynt 
að meta hvernig lækkun virðis-
aukaskatts staðfestir árangur ríkis-
stjórnarinnar í hagstjórninni. Í 
ritinu virðist gengið út frá því að 
ríkisstjórnin hafi ýtt undir þenslu 
á fasteignamarkaði og íbúðalána-
markaði. Þó liggur fyrir að það 
voru viðskiptabankarnir sem hófu 
innrás inn á fasteignalánamarkað-
inn með það yfirlýsta markmið að 
brjóta Íbúðalánasjóð á bak aftur. 
Almennar kannanir hafa staðfest 
að almenningur þekkir og virðir 
mikilvægi Íbúðalánasjóð. Að því 
er virðist hefur Samfylkingin ekki 
lengur áhuga á þessu. 

Til samanburðar við svartsýnar 

lýsingar í þessu riti Samfylking-
arinnar mætti benda á leiðara í 
Fréttabréfi Samtaka atvinnulífs-
ins í þessari viku, en þar er bent á 
margs konar takmarkanir í opin-
beru hagtalnaefni. Meðal annars 
bendir Vilhjálmur Egilsson fram-
kvæmdastjóri SA og hagfræðingur 
á að trúlega sé viðskiptahallinn of-
metinn tvöfalt í nýjustu hagtölum 
Seðlabankans.

Í riti Samfylkingarinnar virð-
ist ekki tekið tillit til þess að ætl-
unin er að nýta afrakstur af sölu 
Landssímans beinlínis í jöfnun-
arskyni fyrir hag ríkissjóðs og þá 
hagsveiflu sem virðist framundan 
– til að draga úr samdrætti.  Lítið 
tillit er tekið til þess að viðskipta-
hallinn – svo ofmetinn sem hann 
kann að vera – er þegar tekinn að 
minnka vegna efnahagsaðgerða 
ríkisstjórnarinnar, og mun halda 
áfram að minnka þegar dregur úr 
stórframkvæmdunum fyrir aust-
an á þessu ári. Ennfremur virðist 
það lítið metið að viðskiptahallinn 
tengist að hluta til arðvænlegum 
umsvifum og mun að því leytinu 
standa undir sér. Á kynningar-
fundi Samfylkingarinnar um þetta 
nýja rit var því haldið fram að kjör 
lífeyrisþega og barnafjölskyldna 
hefðu dregist aftur hér á landi síð-
ustu ár. En einmitt nú stendur yfir 
eitthvert stærsta átak í eflingu vel-
ferðarkerfanna og í hækkunum 
bótagreiðslna sem sögur fara af. 
Og samanburðarathuganir sýna að 
jöfnuður á Íslandi er meiri en tíðk-
ast í langflestum Evrópulöndum. 

Landsfundarmenn Samfylking-
arinnar hafa nóg að lesa og læra 
enda varla til þess ætlast að þeir 
fari að móta stefnu úr því að for-
ystan er búin að birta stefnuna 
fyrirfram.

Höfundur er alþingismaður. 

Hvað á landsfundur-
inn að gera?
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Bjóðum glæsilegt úrval Polo-bíla á frábærum kjörum

árgerð 2004 13.750 kr. á mánuði* verð 850.000 kr 

árgerð 2003 11.150 kr. á mánuði* verð 690.000 kr.
Volkswagen Polo 
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Smáauglýsingasími
550 5000

Auglýsingasími Allt
550 5880

Þú getur pantað 
smáauglýsingar á visir.is

Skemmtinefnd Lúðrasveitarinnar Svans 
hittist hálfsmánaðarlega til að skipu-
leggja viðburði á vegum sveitarinnar. 
Þá er gælt við bragðlaukana í leiðinni.

„Við erum nýbyrjuð að bjóða upp á eitt-
hvað gott að borða á fundum. Þeirri ný-
breytni var vel tekið enda erum við öll mikl-
ir matgæðingar og vitum vel að það er erf-
itt að funda á fastandi maga,“ segir Guðrún 
Björg Ingimundardóttir, ein skemmtinefnd-
armanna. „Við skiptumst á að halda fund-
ina og töfrum fram eitthvað gómsætt fyrir 
hvert annað.“ 

Þetta kvöld er Ástríður Pétursdóttir gest-
gjafi og á borðum eru þýskar pylsur með 
karrítómatsósu. „Svanurinn hefur sterkar 

taugar til Þýskalands og alls þess sem land-
ið hefur upp á að bjóða í mat, drykk og tón-
listarlífi,“ segir hún og útskýrir það nánar. 
„Sveitin hefur þrisvar farið á alþjóðlegt 
lúðrasveitamót í Bad-Orb í S-Þýskalandi 
og tekið á móti þýskri lúðrasveit hingað til 
lands ásamt vinum sem hún hefur eignast á 
ferðum sínum úti. Nokkrir meðlimir henn-
ar hafa einnig stundað nám í Þýskalandi og 
héldu um tíma úti Þýskalandsdeild Svans-
ins, skipaðri útherjum sveitarinnar.“

Það er í nógu að snúast hjá Svaninum og 
skemmtinefndinni um þessar mundir því 
árlegir vortónleikar eru handan við horn-
ið. Þeir verða haldnir í Neskirkju 21. apríl 
og að sögn skemmtinefndarfólks mun Svan-
urinn þar sýna óþrjótandi spilagleði sína í 
verki.

Góður matur er 
Svansins megin



Currywurst er þýskur réttur sem er í sérlegu uppá-
haldi hjá skemmtinefnd Svansins. Þó segir hún 
vandasamt að framreiða hann eins og Þjóðverjarnir 
vilja hafa hann nema með sérstakri karrítómatsósu 
sem ekki er fáanleg hér á landi. Hún reynir að leika 
eftir fyrirmyndinni með því að blanda hressilegum 
skammti af karrí saman við venjulega tómatsósu.

Tortilla lasagna er kannski ekki 
þýskt „Spezialität“ eins og karrí-
pylsurnar en uppskriftin er feng-
in hjá einum meðlimi Svansins 
sem lengi dvaldist í Stuttgart 
við nám og störf. Var þessi rétt-
ur afar vinsæll þar á bæ og þess 
vegna var hann hafður með á 
þýsku kvöldi skemmtinefndar-
innar.

Uppskrift fyrir fimm:

Steikið saxaðan lauk, nautahakk og tómatpúrru í mat-
arolíu. Bætið við taco-sósu, salti og söxuðum hvítlauk. 
Steikið í þrjár mínútur. Hitið smjörið í potti og bland-
ið hveitinu saman við. Bætið mjólkinni út í og látið 
malla við vægan hita í aðrar þrjár mínútur. Bland-
ið ostasósunni við og bragðbætið með salti. Hellið 
þunnu lagi af ostasósu í eldfast mót. Setið á víxl tort-
illur, kjöt og ostasósu. Hafið seinasta lagið ostasósu. 
Skreytið með tómatsneiðum, ef vill, og rifnum osti. 
Hitið í ofni í 15 mínútur við 200° C.
Berið fram með fersku salati.

Súkkulaði og smjör er brætt 
saman yfir vatnsbaði. Rauðurnar 
og 25 g af sykri er þeytt saman. 
Því næst eru hvíturnar og 75 g 
af sykri þeytt saman. Eggjarauð-
unum og súkkulaðinu er síðan 
blandað saman og þeytta rjóm-
anum bætt í hræruna. Síðast fara 
eggjahvíturnar. Athuga þarf að 
blanda öllu varlega saman svo að 
„draumurinn“ falli ekki. Þessu er 
svo hellt í stóra skál eða 4-6 minni 
glös og látið standa í kæli í að 
minnsta kosti þrjá tíma. Fallegt 
er að skreyta með smá þeyttum 
rjóma og jarðarberjum.

Currywurst að hætti Svansins

Áman ehf • Háteigsvegi 1 • 105 Reykjavík
Sími: 533 1020 • aman@aman.is • www.aman.is

• Koníak
• Gin
• Romm
• Vodka
• Whisky

Bragðefni í miklu úrvali

Einnig mikið úrval af líkjörum
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Lára Hrönn Pétursdóttir segir þeim peningum 
sem fara í menntun best varið. Menntun hefur 
skilað henni upp í brú syngjandi sjómanna-
valsa.

Lára Hrönn er ekki í vafa um hver bestu kaup 
hennar séu. „Það er menntunin mín, alveg hik-
laust,“ segir Lára. „Hún hefur komið mér á þann 
stað sem ég er á í dag.“

Menntun Láru er um margt forvitnileg. „Ég út-
skrifaðist úr Versló, en það er algjör óþarfi að aug-
lýsa það eitthvað sérstaklega,“ segir Lára og hlær. 
„Svo kláraði ég þriðja stig skipstjórnar í Stýri-
mannaskólanum ásamt því að vera í söngnámi.“

Lára starfar sem sagt sem skipstjóri á sumrin 
en á veturna er það söngurinn sem á hug hennar 
allan, sérstaklega þessa stundina. „Ég og vinkona 
mín, María Jónsdóttir, héldum tvenna tónleika um 
páskana með strengjasveit,“ segir Lára. 

Lára segir að aldrei hefði hún náð þessum áfanga 
hefði hún ekki menntunina að baki sér. „Hún skiptir 
öllu máli,“ segir Lára.

Verstu kaup Láru eru af allt öðrum meiði en þau 
bestu og ekki hægt að segja að þau hafi haft jafn 
mikil áhrif á líf hennar og menntunin. Verstu kaup-
in eru fjögurra diska safn með öllum helstu lögum 
stjarna samtímans. „Ég var fjórtán ára og safnið 
kostaði svo sem ekki mikið, en á þessum tíma var 
þetta stór fjárfesting,“ segir Lára. „Svo þegar ég 
kom heim komst ég að því, mér til mikillar skelf-
ingar, að þetta voru panflautuútgáfur.“

Menntun bestu kaupin

Vesturlandsvegur

Reykjavík

Mosfellsbær

Húsasmiðjan

Nóatún

Toppskórinn

Margt Smátt

Vínlandsleið

Sport Outlet
Vínlandsleið 2–4, efri hæð

Grafarholt

www . u n i k a . i s

Fákafeni 9    Sími: 568 6700
mán-fös. 10-18 og laug. 11-16



BÍLAR &
FARARTÆKI



si
rk

us

13. apríl 2007

KLIPPARINN SEM 
VARÐ KYNTÁKN
VIÐTAL BLS. 6 & 8

Færeyingurinn Jógvan Hansen vann X-faktor

Veiddi 19 punda 
maríulax
Sjónvarpsdrottningin 
Inga Lind Karlsdóttir er 
forfallin laxveiðimann-
eskja. Hún veiddi maríu-
laxinn sinn árið 2002. 

Bls. 10
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Reynt að brjótast 
inn hjá Eiði Smára
Glæpamenn reyndu að 
brjótast inn í hús Eiðs 
Smára Guðjohnsen í 
Barcelona. Þeir komust 
ekki inn í húsið en kona 
Eiðs var ein heima með 
synina þrjá.

Bls. 4

mættu     mátaðu     upplifðu

Rauðarárstíg 14     sími:  551 5477

Göngum mót sumri með 100% kæti
og 15% afslætti, þessa einu helgi...
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Það vita það ekki allir en Halla 
Vilhjálmsdóttir, kynnir í X-factor-
þáttunum, fór hreinlega á kostum í 
öllum auglýsingahléum meðan á 
þáttunum stóð. Halla þurfti að halda 
uppi stemningunni í salnum á 
meðan ekkert var að gerast og fórst 
það afar vel úr hendi. Meðal þess 
sem hún bauð upp á var að hún fór 
bæði í splitt og spíkat fyrir áhorf-
endur eftir mikla hvatningu úr 
salnum. Hún gerði þetta í fjórum 
síðustu þáttunum við mikla lukku 
áhorfenda.

Halla segir í samtali við Sirkus að 
þetta væri ekki mikið mál fyrir hana. 
„Ég hef verið liðamótalaus frá því að 
ég var krakki og ég hafði það alltaf á 
tilfinningunni að mamma hefði átt 
mig með einhverju sirkusfríki. Hún 
neitar því þó og ég trúi því. Það er 
ekkert mál fyrir mig að fara í splitt 
og spíkat svo framarlega sem 
kjóllinn er nógu víður og ég er í 
nærbuxum,“ segir Halla og hlær.

Halla fór í splitt og spíkat í X-faktor

LIÐUG Eins og sjá má á þessari mynd átti Halla Vilhjálms ekki í neinum vandræðum 
með að skella sér í spíkat fyrir áhorfendur á úrslitakvöldinu síðastliðinn föstudag. 

SIRKUSMYND/ANTON

Heyrst hefur

Heiðrún Lind komin 
í fang Halla
Sjálfstæðiskonan Heiðrún Lind 
Marteinsdóttir, sem það helst hefur 
unnið sér til frægðar að vera kosninga-
stjóri Gísla Marteins Baldurssonar í 
prófkjöri Sjálfstæðisflokksins fyrir borgar-
stjórnarkosningarnar 2006, er komin 
með nýjan mann upp á arminn. Sá er 
enginn annar en Halli Hansen sem er 
þekktastur fyrir það í seinni tíð að hafa 
staðið fyrir innrás írskra offitusjúklinga í 
Hvammsvík síðasta sumar.

Eigandi Eyktar byggir 
sumarhöll
Pétur Guðmundsson, stjórnarformaður 
og eigandi byggingaverktakafyrirtækis-
ins Eyktar, stendur nú í stórræðum við 
að byggja sér veglega sumarhöll í 
Grímsnesi. Höllin, sem er rúmir 300 
fermetrar að stærð, er á besta stað í 
Grímsnesinu, steinsnar frá Kiðjabergs-
velli, hinum glæsilega 18 holu golfvelli, 
sem verður vinsælli með hverju árinu. 
Meðal þeirra sem hafa keypt sér bústað 
í landi Kiðjabergs undanfarið er 
lögmaðurinn Steinar Þór Guðgeirsson, 
sem er framkvæmdastjóri Lögfræðistofu 
Reykjavíkur.

100.000 atkvæði í X-factor
Alls greiddu 100 þúsund manns atkvæði 
í símakosningunni í úrslitaþætti X-factors 
síðastliðið föstudagskvöld. Færeyingur-
inn Jógvan Hansen fór með sigur af 
hólmi með rétt rúm 70 þúsund atkvæði 
en Hara-systurnar úr Hveragerði fengu 
um 30 þúsund atkvæði. Að sögn Pálma
Guðmundssonar, sjónvarpsstjóra 
Stöðvar 2, er þetta með því mesta sem 
sést hefur í símakosningu 
hjá stöðinni sem sýndi þrjár 
þáttaraðir af Idol áður en 
X-factor fór í loftið. Til 
samanburðar gaf RÚV upp 
að 150 þúsund manns 
hefðu kosið í 
símakosningu á 
lokakvöldi Eurovision 
fyrir skömmu.

LIÐAMÓTALAUS Halla fer í 
splitt eins og að drekka vatn. 

SIRKUSMYND/SIGURJÓN RAGNAR

„Jú, það er rétt. Ég þarf meira pláss en 
aðrir,“ segir Guðjón Arnar Kristjáns-
son, formaður Frjálslynda flokksins, 
spurður um þá staðreynd að hann 
þurfti breiðari stól en aðrir formenn 
stjórnmálaflokkanna þegar leið-
togarnir mættu saman í Kastljósi 
RÚV á mánudaginn. Tekið var eftir 
því að Guðjón Arnar sat í öðruvísi 
stól en Jón Sigurðsson, Geir H. 
Haarde, Ómar Ragnarsson, Stein-
grímur J. Sigfússon og Ingibjörg 
Sólrún Gísladóttir meðan á umræð-
unum stóð.

„Það fer ekkert á milli mála að ég 
er öðruvísi en hinir formennirnir. Ég 
geng ekki um í neinum blekkingar-
leik með það að ég er alltof þungur,“ 
segir Guðjón Arnar.

Lengi hefur fólk haft áhyggjur af 
heilsu Guðjóns Arnars sem er, eins og 
hann sjálfur viðurkennir, hressilega 
yfir kjörþyngd. Hann segist þó vera 
hraustur á líkama og sál og hræðist 
ekki það mikla álag sem fram undan 
er næstu fjórar vikurnar fyrir 
kosningar.

„Heilsan er góð. Ég hef lengi verið í 
þyngri kantinum og var til að mynda 
kominn yfir 100 kíló þegar ég var 
sautján ára. Ég er hins vegar vanur að 
vinna mikið þannig að komandi álag 
hræðir mig ekki neitt,“ segir Guðjón 
Arnar. Spurður hversu þungur hann 
sé í dag segist hann ekki vilja gefa 
það upp. „En ég yrði ekki óhamingju-
samur ef ég losnaði við nokkur kíló,“ 
segir Guðjón Arnar og hlær.

Hann segir erfitt að lifa heilbrigðu 
lífi í því annasama starfi sem hann 
sinnir sem þingmaður Norðvestur-
kjördæmis og formaður Frjálslynda 
flokksins. „Ég nefni sem dæmi að ég 
borðaði banana í morgun klukkan 
átta en hef ekkert borðað í dag og 
mun væntanlega ekki borða neitt fyrr 
en seint í kvöld. Það er auðvitað ekki 
mjög hollt,“ segir Guðjón og 
dæsir.

Formaðurinn hefur líka 
lengi stundað sund sér til 
heilsubótar en sér fram á að 
leggja skýlunni fram að 
kosningum. „Það er bara 
ekki tími núna. Ég hef 
reynt að komast í sund 
tvisvar í viku og syndi 
þá svona 500 til 1.000 
metra. Ég mun taka 
upp þráðinn á ný í 
lauginni þegar 
kosningarnar eru yfir-
staðnar,“ segir 
fílhraustur en alltof 
þungur Guðjón Arnar.

Þegar Sirkus spurði 
Þórhall Gunnarsson, 
ritstjóra Kastljóss, hvort 
uppi hefði orðið fótur og 

fit þegar ljóst var að Guðjón Arnar 
féll ekki eins og flís við rass í nýju 
stólana, sagðist hann ekki vilja 

tjá sig um það. „Það sem gerist í 
stúdíóinu hjá okkur fer ekki 

þaðan út,“ sagði Þórhallur.
oskar@frettabladid.is

GUÐJÓN ARNAR KRISTJÁNSSON, FORMAÐUR FRJÁLSLYNDRA, ER EKKI EINS OG HINIR

KOMST EKKI Í STÓLINN
EN ER VIÐ HESTAHEILSU

LEYNDARMÁL Þórhallur 
Gunnarsson, ritstjóri Kast-

ljóss, vill ekkert gefa 
upp um stólamálið, 
segir það vera mál sem 
engum komi við nema 
þeim sem voru staddir í 
stúdíóinu.

HEILSUHRAUSTUR Eins og sést á þessari 
mynd er Guðjón Arnar mikill á velli og 
hefur fólk haft þungar áhyggjur af 
holdafari hans. Guðjón Arnar þakkar 
umhyggjuna en segist vera við 
hestaheilsu.

Í LAUGINNI Guðjón þarf að leggja skýlunni á meðan kosningabaráttan stendur sem 
hæst en hann reynir yfirleitt að komast í sund tvisvar í viku. 

ÖÐRUVÍSI STÓLL Guðjón fékk annan stól en hinir flokksformennirnir í Kastljósi á mánudag enda eru þeir ekki sniðnir fyrir stóra og 
breiða menn. 

Zúúber – morgunþáttur 
alla virka morgna frá 
kl. 7.00–10.00.
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Heyrst hefur

Það er ekki alltaf tekið út með 
sældinni að njóta velgengni í 

lífinu. Knattspyrnukappinn Eiður 
Smári Guðjohnsen, sem leikur með 
spænska stórliðinu Barcelona, komst 
að því á dögunum þegar óprúttnir 
náungar gerðu tilraun til að brjótast 
inn í glæsilegt heimili fjölskyldu hans 
sem er rétt fyrir utan Barcelona. 
Þjófarnir komust þó ekki lengra en að 
hliðinu fyrir framan húsið því öflugt 
öryggiskerfi sá til þess að iðja þeirra 
komst upp.

Eiður Smári var ekki heima þegar 
glæpamennirnir lögðu til atlögu en 
sambýliskona hans, Ragnhildur 
Sveinsdóttir, var ein heima með syni 
þeirra þrjá, Svein Aron, átta ára, 
Andra Lúkas, fimm ára og Daníel 
Tristan, eins árs. Var henni eðlilega 
verulega brugðið þegar hún heyrði að 
baukað var við garðshliðið seint að 
kvöldi.

Þegar lögreglan kom á staðinn eftir 
töluvert langan tíma voru þjófarnir á 
bak og burt en auk lögreglunnar mætti 
eins konar öryggissveit frá Barcelona-
liðinu sem sér um að gæta öryggis 
leikmanna liðsins sem eru margir 
hverjir metnir á milljarða. Þessi sveit 
þykir ekki árennileg enda er það 
hennar hlutverk að sjá til þess að 
ekkert hendi rándýra leikmenn liðsins. 

Eiður Smári vildi ekki tjá sig um 
málið þegar Sirkus leitaði eftir því.

oskar@frettabladid.is

FJÖLSKYLDA EIÐS SMÁRA GUÐJOHNSEN Í KRÖPPUM DANSI Í BARCELONA

KONAN OG SYNIRNIR ÞRÍR
EIN HEIMA ÞEGAR REYNT 
VAR AÐ BRJÓTAST INN

SKOTIÐ SKELK Í BRINGU Ragnhildur Sveinsdóttir, sambýliskona Eiðs Smára, sést hér gefa Daníel Tristan pela þegar Eiður Smári
hélt blaðamannafund og tilkynnti að hann væri genginn til liðs við Barcelona. Ragnhildur varð fyrir þeirri óskemmtilegu reynslu að 
reynt var að brjótast inn á heimili þeirra í Barcelona á meðan hún var ein heima með synina þrjá.   

Regína Ósk:

Sá Björk í 
fyrsta sinn

MJÖG GAMAN Regína Ósk hafði mjög 
gaman af tónleikum Bjarkar í Laugar-
dalshöllinni á mánudag..

SKEMMTU SÉR VEL Söngkonan Regína
Ósk ásamt kærastanum, Sigursveini Þór 
Árnasyni.

Dívur slógu í gegn á Domo
„Við erum alsælar,“ segir Hera Björk
Þórhallsdóttir en hún, Margrét Eir,
Heiða Ólafs og Regína Ósk héldu vel 
heppnaða tónleika á veitingastaðnum 
Domo í vikunni. Stelpurnar tóku 
uppáhaldslögin sín og sungu ýmist allar 
saman, sóló og dúetta. „Þetta gekk 
rosalega vel og við skemmtun okkur 
vel,“ segir Hera Björk en húsfyllir var á 
tónleikunum. Aðspurð segir Hera aldrei 
að vita nema þær stöllur komi saman 
aftur og hún segir allt hafa orðið vitlaust 
þegar þær tóku lag eftir Spice Girls. „Við 
förum bara í samkeppni við Spice Girls
og fáum vonandi plötusamning við 
erlendan risa,“ segir Hera hlæjandi.

„Mér fannst mjög gaman en ég hafði 
aldrei séð hana á tónleikum áður,“ 
segir söngkonan Regína Ósk 
Óskarsdóttir sem skellti sér á 
tónleika Bjarkar Guðmundsdóttur. 
Regína viðurkennir að hún sé ekki 
mesti aðdáandi Bjarkar og að það 
hefði líklega verið enn skemmtilegra 
ef hún hefði hlustað á tónlistina áður 
en hún skellti sér á tónleikana. „Ég er 
ekki mesti aðdáandi hennar en 
langaði að sjá hana en hefði viljað 
sitja í stúku. Þá hefði ég örugglega 
skemmt mér enn betur. Ég skemmti 
mér samt mjög vel þótt það sé alltaf 
erfitt að melta nýtt efni sem maður er 
að heyra í fyrsta skiptið,“ segir 
Regína. Uppselt var á tónleikana sem 
haldnir voru í Laugardalshöll og 
þóttust takast mjög vel. 



Fiat Grande Punto
Númer 1 í Evrópu

Frábær bíll – punktur!

• Stíll. Hannaður í anda Maserati af Giorgetto 
Giugiaro.

• Eyðsla. Aðeins 6 lítrar á hverja 100 km
í blönduðum akstri.

• Öryggi. 5 stjörnur í Euro Ncap. 6 loftpúðar.

Fiat CromaFiat Ducato Fiat MultiplaFiat Dobló Fiat Panda

Malarhöfða 2a  •  110 Reykjavík
Sími 570 9900  • www.fiat.is
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laugardaga frá 12–16

Saga er umboðsaðili fyrir Alfa Romeo, Ducati, Ferrari, Fiat og Maserati
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É g trúði þessu varla þegar ég stóð 
þarna upp á sviðinu. Auðvitað 
stefndi ég að því að vinna en að 

það skyldi gerast með þessum 
yfirburðum er ótrúlegt. Ég var aldrei 
sigurviss, ekki í einum einasta þætti. Ég 
reyndi bara að gera mitt besta og það 
var gaman að það féll íslensku þjóðinni 
í geð,“ segir Jógvan og viðurkennir að 
hann sé afar upp með sér að hafa 
fengið slíka yfirburðakosningu sem 
raun bar vitni í úrslitaþættinum en þar 
fékk hann rétt rúmlega 70% atkvæða. 
„Ég er afar stoltur og veit ekki alveg 
hvernig ég á að segja takk fyrir við allt 
fólkið sem kaus mig,“ segir hann.

Guð er ekki í kirkjunni
Það vakti nokkra athygli þegar 

úrslitin í X-factor lágu fyrir að sá fyrsti 
sem Jógvan þakkaði fyrir var ekki Einar 
Bárðarson, þjálfari hans, heldur sjálfur 
guð almáttugur. En er hann mjög 
trúaður?

„Já, ég er það. Færeyingar eru mjög 
trúuð þjóð. Ég er alinn upp á mjög 
trúuðu heimili og ég held að ég hafi 
aldrei þurft meira á trúnni að halda 
heldur en þegar ég kom til Reykjavíkur. 
Til að halda geðheilsunni í öllum þeim 
látum sem eru hér. Fyrir mér er það 
mikilvægt að vera ekki að tala út í loftið 
heldur vera að tala til guðs. Ég hef 
reyndar ekki verið duglegur við að fara 
í kirkju en ég trúi ekki að guð sé í 
kirkjunni heldur í hjartanu. Það er 

alltaf gott að fræðast meira en ég hef 
ekki verið duglegur við að sækja kirkju 
hér á Íslandi. Ég gerði það hins vegar í 
Færeyjum þegar ég bjó þar.“

Lærði níu ára á fiðlu
En hvenær skyldi Jógvan fyrst hafa 

komist í kynni við tónlist?
„Ég kynntist tónlist fyrst þegar ég var 

níu ára og byrjaði að læra á fiðlu. Ég er 
var lítill feitur fiðluleikari,“ segir Jógvan 
og hlær. „Allur bekkurinn minn byrjaði 
að læra á fiðlu en ég var kannski sá eini 
sem hélt áfram. Ég spilaði í níu ár á 
fiðlu. Þegar ég var þrettán ára var ég í 
Sinfóníuhljómsveit Færeyja og fannst 
það hundleiðinlegt. Ég þoldi ekki 
Mozart og Bach. Þetta var hins vegar 
dýrmætur tími því klassísk tónlist er 
besti grunnurinn sem hægt er að fá í 
tónlist. Ég get næstum gert allt eftir 
þetta. Ég get lesið nótur og spilað á 
gítar þótt ég sé ekki besti gítarleikari í 
heiminum. Ég er mjög góður í að halda 
uppi stemningu í partíum sem er mjög 
mikilvægt í Færeyjum þar sem það er 
fátt annað hægt að gera en að skella sér 
í partí á þessari litlu einangruðu eyju,” 
segir Jógvan og á þar við Færeyjar, ekki 
Ísland.

Jógvan var aðeins sextán ára þegar 
hann varð frægur í Færeyjum. Hann 
segist hafa verið uppgötvaður fyrir 
tilviljun þegar hann spilaði lag fyrir 
frænku sína. „Ég var að spila og syngja 
lag, „Leaving on a Jetplane“, sem ég var 

nýbúinn að læra, fyrir frænku mína 
þegar ég var sextán ára. Það voru 
einhverjir hljómsveitarkarlar sem 
heyrðu í mér og sögðu: „Heyrðu, þetta 
er flott. Ertu ekki til í að koma og 
syngja með okkur?“  Ég gaf út plötu 
með þeim með frumsömdum lögum og 
þetta var alveg frábær reynsla. Tvö 
þessara laga eru enn mjög vinsæl í 
Færeyjum þótt það sé liðinn svona 
langur tími. Þetta var góð byrjun. Við 
spiluðum ótrúlega mikið á stuttum 
tíma og ég skemmti mér alveg 
konunglega,“ segir Jógvan. Fjórum 
árum seinna sló hann aftur í gegn í 
Færeyjum þegar hann söng inn á þrjár 
feikivinsælar barnaplötur með 
Íslandsvininum Brandi Enni.

Í förðunarnám til Íslands
Eftir að Jógvan lauk skyldunámi í 

Klakksvík 16 ára tók við fjögurra ára 
tímabil þar sem hann hafði ekki 
hugmynd um hvað hann vildi gera. 
Hann fór í verslunarskóla í eitt ár og dó 
nærri úr leiðindum. Eftir það vann 
hann sem garðyrkjumaður, í fisk-
vinnslu og sem barþjónn allt þar til að 
hann fann köllun sína þegar hann var 
tvítugur. Þá byrjaði hann nám í 
hárgreiðslu í Þórshöfn og eftir það varð 
ekki aftur snúið. „Þetta var æðislegt 
strax frá byrjun,“ segir Jógvan sem var 
eini strákurinn með tólf stelpum í bekk. 

„Ég viðurkenni að það var skrýtið í 
byrjun en síðan vandist það og var fínt. 
Ég var síðan nýbúinn með skólann um 

jólin 2004 þegar vinkona mín, sem 
lærði í Danmörku, spurði mig hvort við 
ættum ekki að læra meira. Ég var opinn 
fyrir því og hún fór að tala um 
förðunarnám. Ég hafði alltaf mikinn 
áhuga á leikhúsförðun og hjálpaði 
leikfélaginu í Klakksvík með förðun, 
greiðslu og búninga þegar ég hafði tíma 
frá náminu í Þórshöfn. Mig langaði til 
að læra leikhúsförðun. Við ræddum 
saman um mögulega staði til að læra á 
og valið stóð á milli Svíþjóðar og 
Íslands. Og Ísland var landið,“ segir 
Jógvan um ástæður þess að hann 
endaði á Íslandi snemma árs 2005.

Eftir að hafa farið í þriggja mánaða 
nám hér á landi útskrifaðist Jógvan 
sem förðunarfræðingur og hann segir 
þann tíma hafa verið ótrúlega 
skemmtilegan. „Ég bjó á færeyska 
sjómannaheimilinu og það var 
eiginlega stanslaus skemmtun allan 
tímann. Vá, hvað það var gaman. Þetta 
var eins konar heimavistartilfinning,“ 
segir Jógvan og brosir.

Eftir að förðunarnáminu lauk 
rambaði Jógvan inn á stofuna Unique í 
Grafarvogi þar sem hann bað um að fá 
að vinna frítt sem hárgreiðslumaður. 
Það var auðsótt mál og var hann þar í 
nokkra mánuði. Þá bauðst honum 
vinna á Tony & Guy sem hann þáði 
með þökkum en eftir tæpt ár á þeirri 
stofu var hann kominn aftur á Unique 
þar sem hann leigði stól. Honum var 
svo fljótlega boðið að gerast meðeig-
andi í stofunni sem opnaði á nýjum 
stað í janúar í Borgartúni.  „Við erum 
þrír eigendur, ég, Sæunn Ósk Unn-
steinsdóttir og Jóhanna María 
Gunnarsdóttir. Svona er sagan mín á 
Íslandi,“ segir Jógvan.

Enginn Michael Jackson
Það er hægt að þakka systrunum 

Rakel og Hildi Magnúsdætrum úr 
Hveragerði, sem skipuðu Hara í X-
factor, að íslenska þjóðin fékk að 
kynnast söngvaranum Jógvan Hansen. 
Margir Íslendingar þekktu fyrir 
hárgreiðslumanninn Jógvan en þær 
systur skráðu Jógvan til leiks í X-factor 
að honum forspurðum og allir vita nú 
hvernig það ævintýri endaði. Jógvan 
kynntist þeim systrum í gegnum 

fyrrverandi kærustu sína sem er einnig 
úr Hveragerði. „Það var auðvitað 
frábært að kynnast stúlkum eins og 
Rakel og Hildi. Þær eru yndislegar 
manneskjur og það er ekki hægt annað 
en að vera í góðu skapi í kringum þær. 
Það eru í raun og veru forréttindi að 
hafa fengið að kynnast þeim,“ segir 
Jógvan um Hara-systurnar hressu sem 
skráðu hann í X-factor og töpuðu svo 
fyrir honum í úrslitum síðastliðið 
föstudagskvöld. Jógvan ætlaði sér allan 
tímann að sigra í keppninni og segir 
þáttinn frábæran stökkpall fyrir þá sem 
ná lengst í honum.

„X-factor er frábær stökkpallur. Þetta 
er snilldarþáttur því það var svo mikið 
af góðu fólki í kringum mann. Ég var 
eiginlega sá eini sem gat klúðrað þessu. 
Kristjana [Stefánsdóttir] er snillingur 
bæði sem söngkona og kennari, Yesmin 
Olsson er með frábæran bakgrunn til 
að kenna framkomu og Einar, sem er 
umboðsmaður Íslands. Það besta við 
þetta fólk var að það talaði aldrei niður 
til mín. Kristjana kom aldrei og sagði 
við mig: „Ég skal kenna þér að syngja.“ 
Hún sagði mér bara að vinna með það 
sem ég kunni. Það var snilldin við hana. 
Ég var með henni á hverjum degi og 
hún kenndi mér alltaf eitthvað nýtt en 
ekki þannig að hún þröngvaði því upp á 
mig heldur sem eðlilega þróun á 
söngrödd minni. 

Það sama gilti um Yesmin. Hún sá 
strax að ég er enginn Michael Jackson 
og hún reyndi ekki að breyta mér í einn 

slíkan. Hún kenndi mér hins vegar 
einfaldar hreyfingar og líkamsstöður 
sem hjálpuðu mér mikið á sviðinu. Í 
Færeyjum var ég alltaf ömurlegur á 
sviði. Ég var svo lélegur að það var 
talað um það hversu ömurlegur ég 
væri. Yesmin breytti því. Hún fékk mig 
til að gera ótrúlega hluti og þegar ég 
horfi aftur á þættina þá trúi ég ekki að 
þetta sé ég. Þrátt fyrir að ég hafi verið 
vanur að standa á sviði í Færeyjum var 
ég alls ekki vanur að standa á sviði hér 
á Íslandi fyrir framan tíu til fimmtán 
myndavélar, talandi annað tungumál 
og á flottasta sviði sem ég hef séð. Ég 
var algjör nýgræðingur eins og allir 
hinir. Ég var svo stressaður að ég var að 
skíta á mig í hvert einasta skipti sem ég 
fór á sviðið. Það vandist eitthvað og ég 
lærði kannski að hafa betri stjórn á því 
en vá, hvað ég var alltaf stressaður,“ 
segir Jógvan.

Stressið og álagið hefur líklega gert 
það að verkum að hann léttist um hátt í 
tíu kíló meðan á X-factor stóð. Það var 
eftir því tekið í úrslitaþætti X-factors 
síðastliðið föstudagskvöld að Jógvan 
var pínu þybbinn í æsku og hafði líka 
grennst töluvert frá því að áheyrnar-
prufurnar fóru fram í september á 
síðasta ári. „Ég er búinn að grennast 
mikið og það er mest vegna þess að ég 
hafði einfaldlega ekki tíma til að borða. 
Álagið er búið að vera mikið undan-
farna mánuði og eitthvað varð að láta 
undan. Ég vann eins mikið og ég gat á 
stofunni og síðan tóku við æfingar fram 
undir miðnætti á hverjum degi,“ segir 
Jógvan og þvertekur fyrir það að hann 
hafi verið feitur þegar hann mætti í 
áheyrnarprufurnar. „Ég var meira 
svona rómantískt búttaður,“ segir hann 
og hlær. 

Færeyski folinn verður til
Það er óhætt að segja að framkoma 

og frammistaða Jógvans í Smáralind-
inni hafi brætt mörg meyjarhjörtun og 
ekki leið langur tími þar til hann var 
orðinn að hálfgerðu kyntákni. Má 
mikið vera ef hann verður ekki ofarlega 
í árlegri könnun á kynþokkafyllsta 

Jógvan Hansen 
er 28 ára gamall 
Færeyingur sem 
fæddur er í 
Klakksvík. Hann 
kann að spila á 
fiðlu. Hann kann 
að klippa hár og 
farða konur. 
Hann kann líka 
að syngja og það 
gerði hann að 
fyrsta X-factor-
sigurvegara 
Íslands síðastliðið 
föstudagskvöld.
Hann er sætur – 
og stelpur! Hann 
er á lausu.

VEIT EKKI HVERNIG
ÉG Á AÐ SEGJA TAKK

„ÚTLIT MITT SKIPTIR ENGU MÁLI OG ÞAÐ HVORT KONUR 
HAFA ÁHUGA Á MÉR ER ALGJÖRT AUKAATRIÐI SEM ÉG 
ÆTLA EKKI AÐ RÆÐA.“

KYNTÁKN Það 
er óhætt að 

segja að Jógvan
hafi hitt í mark 

hjá íslensku 
kvenþjóðinni

með þátttöku 
sinni í X-factor. 
SIRKUSMYND/VALLI

FRAMHALD Á NÆSTU OPNU >>



Lagadeild
Í lagadeild er boðið upp á viðskiptalögfræði 

sem samsett er úr greinum lögfræði, fjármála

og viðskipta. Námið er afar hagnýtt og getur 

verið góður undirbúningur fyrir atvinnulífið

eða frekara nám. Nemendur útskrifast með

BS gráðu í viðskiptalögfræði.

Viðskiptadeild
Alhliða viðskiptanám sem ætlað er

að búa nemendur undir ábyrgðar-,

forystu- og stjórnunarstörf í innlendu og

alþjóðlegu samkeppnisumhverfi. Í BS námi

í viðskiptafræði eru kennd öll helstu svið

stjórnunar, rekstrar og viðskipta.

Félagsvísindadeild
Deildin býður upp á grunnnám til BA í HHS

(heimspeki, hagfræði og stjórnmálafræði). 

Grunnnám í HHS er traustur undirbúningur 

fyrir hvers kyns framhaldsnám á sviði hug- og

félagsvísinda, til meistara- eða doktorsgráðu

og fyrir störf á alþjóðlegum vinnumarkaði.

Erum farin að taka á móti umsóknum í allar deildir skólans.
Því fyrr sem þú sækir um, því meiri möguleika áttu á námsvist.
Umsóknareyðublöð eru á heimasíðu skólans, www.bifrost.is

Stjórnenda- og leiðtogaskóli í hartnær 100 ár

Háskólinn á Bifröst er eini „campus“-skólinn í félagsvísindum á Íslandi.

Nemendur vinna raunhæf verkefni í gegnum allt námið.

Nær helmingur nemenda dvelur eitt misseri erlendis t.d. í Kína.

Háskólinn á Bifröst býður upp á mjög öflugt fjarnám.

Það er líf eftir menntaskóla

Umsóknafrestur í grunnám er til 10. júní 2007
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karlmanni landsins þetta árið. Það hjálpaði líka 
til að Sæunn Ósk og stelpurnar á hárgreiðslu-
stofunni fundu upp slagorðið „Færeyski folinn“ 
og hönnuðu boli með þeirri áletrun. Jógvan 
segist ekki hafa vitað fyrst hvað foli þýddi. „Ég 
veit það hins vegar núna,“ segir hann og brosir.

Spurður um kvenhylli og áhuga hins kynsins 
á honum vill Jógvan lítið tjá sig um slíkt. „Ég 
ætla ekki að svara spurningum um aukinn 
áhuga kvenna á mér. Það skiptir mig engu máli 
þótt fólk sé að hugsa um það og tala um það. 
Útlit mitt skiptir engu máli og það hvort konur 
hafa áhuga á mér er algjört aukaatriði sem ég 
ætla ekki að ræða. Ég hef enga þörf fyrir að 
koma fram í fjölmiðlum og segja hvað ég sé 
sætur eða hversu margar konur hafa áhuga á 
mér,“ segir Jógvan. 

Páll Óskar var bara að sýnast
Það verður ekki undan því vikist að ræða um 

samkynhneigð í þessu viðtali. Margir hafa velt 
því fyrir sér hvort Jógvan sé samkynhneigður og 

þótt það komi honum ekki á óvart þá segist 
hann ekki þurfa að ræða það neitt sérstaklega. 

„Ég er orðinn vanur þessu. Þegar karlmaður í 
Færeyjum fer að læra hárgreiðslu þá koma 
margar hugsanir og skoðanir fram. Ég er búinn 
að fá minn pakka af „hommaslúðri“. Það er alls 
staðar fólk sem er með „hommafóbíu“, bæði hér 
í Reykjavík og í Færeyjum. Færeyingar eru 
auðvitað mjög trúaðir og ég held að eldra fólkið 
hafi sérstaklega fordóma gegn hommum. Okkar 
kynslóð er hins vegar ekki með fordóma. Ég er 
ekki viðkvæmur fyrir hommatalinu. Ég er að 
syngja fyrir alla, ekki bara gagnkynhneigða,“ 
segir Jógvan. „Ég lærði á fiðlu, fór í hárgreiðslu 
og förðun. Ég gat búist við því að þetta yrði 
tengt við samkynhneigð,“ segir Jógvan og hlær.

Hann fékk sinn skerf af grófum athugasemd-
um frá Páli Óskari í X-factor en segist bara hafa 
haft gaman af því. „Þetta var nú bara hluti af 
sýningunni hjá Palla. Ef hann hefði verið að 
reyna við mig baksviðs hefði ég aldrei látið það 
viðgangast en ég veit að hann var að gera þetta 

til að skemmta fólki. Það stóð auðvitað ekki í 
samningnum hans að hann ætti að gera þetta 
en Páll Óskar er Páll Óskar. Hann segir alls 
konar hluti og mér finnst það bara fyndið ef 
fólk er að hneykslast á þessu. Palli byrjaði 
kannski þessa umræðu en hann endaði hana 
líka þegar hann lýsti því yfir í einum 
þættinum að ég væri „straight“. Ég bað hann 
ekki um það. Mér finnst ég ekki þurfa að 
segja neitt um þetta. Vinir mínir og fjölskylda 
vita hvernig málin standa og það nægir mér. 
Aðrir geta velt sér upp úr þessum hlutum. 
Það er mér að sársaukalausu.“

Ekki íslensk lög í framtíðinni
Í úrslitaþættinum þurftu Hara og Jógvan að 

syngja nýtt íslenskt lag eftir þá Óskar Pál 
Sveinsson og Stefán Hilmarsson. Það var vitað 
mál að það yrði ekki auðvelt fyrir Færeyinginn 
Jógvan en hversu erfitt var það í raun og veru?

„Það er ekkert mál að tala íslensku og ég get 
blaðrað út í eitt við fólk. Það er hins vegar 
annað mál að fara í sjónvarp og syngja nýtt lag 
á íslensku. Ég fékk textann á þriðjudagskvöld og 
það var mjög erfitt að læra hann. Ég var kannski 
hræddari fyrst en síðan varð ég bara kærulaus 
og hugsaði að fólk myndi skilja mig þótt ég 
syngi með smá hreim. Einar var alltaf að reyna 
að fá mig til að syngja íslenskt lag í keppninni 
en ég neitaði alltaf. Fólk vissi að ég var 
útlenskur og tók þessu held ég bara vel og með 
opnum huga. Ég ætla þó ekki að byggja framtíð 
mína á íslenskum lögum. Ég held að það væri 
ekki gott fyrir móðurmálið ykkar,“ segir Jógvan 
og hlær.

Aðspurður hvert hann stefni í framtíðinni 
segist Jógvan ekki vita það upp á hár. „Ég vona 
bara að ég og Einar getum gert eitthvað 
skemmtilegt saman. Það verður gerð plata, 
bæði með frumsömdum lögum eftir mig og 
fleiri sem og lögum úr X-factor. Öll lögin verða á 
ensku, líka lagið í úrslitaþættinum ef ég fæ leyfi 
til. England heillar og kannski á maður að setja 
markið nógu hátt. Markmiðið er ekki að verða 
heimsfrægur í þeim skilningi. Frægðin skiptir 
ekki máli heldur tónlistin. Hún er fíkn og ef 
hægt er að lifa af henni þá væri það draumur. Ég 
er hins vegar langt frá því núna. Það er 
mikilvægt að halda auðmýktinni og vera á 
jörðinni. Það er auðvelt að týnast í þessum 
bransa.“ 

Já, taka allan pakkann „drug, sex and rock n´ 
roll“? 

„Ég held að ég taki bara það síðasta af þessu 
þrennu, jú og kannski smá sex með,“ segir 
Jógvan og hlær dátt.

oskar@frettabladid.is

„ÉG HEF REYNDAR EKKI VERIÐ DUGLEGUR VIÐ AÐ FARA Í KIRKJU EN ÉG TRÚI 
EKKI AÐ GUÐ SÉ Í KIRKJUNNI HELDUR Í HJARTANU.“

„Hann er rosalega vandvirkur, er 
ofureinlægur og besti klippari sem 
ég veit um. Hann er ótrúlega 
hugmyndaríkur og það er ekki annað 
hægt en að elska þennan mann út af 
lífinu. Það er rosalega gott að leita til 
hans því hann er alltaf tilbúinn til að 
hlusta. Hann á eftir að rúlla öllu upp 
sem hann tekur sér fyrir hendur.“

Rakel Magnúsdóttir, vinkona Jóg-
vans og meðlimur systradúetts-
ins Hara.

„Jógvan er náttúrutalent. Hann
hefur mikla útgeislun, mikla 
tónlistarhæfileika og honum líður vel 
uppi á sviði. Það er nefnilega ekki 
nóg að langa upp á svið. Það verður 
að hafa eitthvað þangað að gera. 
Hann hefur mikið að gefa og það er 
auðvelt fyrir fólk að hrífast með. 
Hann tók leiðsögn þeirra Kristjönu
og Yesmine mjög vel – eiginlega eins 
og svampur, hann drakk allt í sig 
sem þær höfðu að bjóða. Ég hlakka 
mikið til þess samstarfs sem fram 
undan er.“

Einar Bárðarson, umboðsmaður 
Jógvans og þjálfari hans í X-
factor.

„Hann er einn af betri nemendum 
sem ég hef fengið. Hann kom mér 
alltaf á óvart því hann toppaði sig 
svo mikið. Röddin stækkaði mikið, 
hækkaði um fjóra heiltóna. Hann er 
opinn og sýndi okkur mikið traust. 
Hann virkar voða flottur en er svo 
eins og sveitadrengur. Hann er svo 
orginal sem er aðlaðandi eiginleiki. 
Hann veit nákvæmlega hvað hann vill 
og er mjög klár.“

Kristjana Stefánsdóttir, raddþjálf-
ari Jógvans í X-factor.

„Hann er mjög fínn náungi. Hann
lagði mikið á sig og átti sigurinn svo 
sannarlega skilinn. Við urðum góðir 
vinir, vorum saman í ræktinni og 
undirbjuggum okkur saman. Við
tengdumst strax þegar við hittumst á 
Flúðum. Hann er rólegur og á það til 
að vera fyndinn. Hann sýndi hins 
vegar alvarlegu hliðina á sér þegar 
líða tók á keppnina.“

Alan Jones, þátttakandi í X-
factor.
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SIGRI FAGNAÐ Jógvan sést hér fagna sigrinum í X-faktor í fanginu á þjálfara sínum Einari Bárðarsyni og 
sjá má að gleði Færeyingsins er fölskvalaus. SIRKUSMYND/SIGURJÓN RAGNAR

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
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Samkvæmisleikir eru ekki alveg 
málið. Séu þeir á tölvutæku formi 
horfir málið öðruvísi við enda fátt 
skemmtilegra en að gera sig að 
fífli með nútímatækni. Hérna eru 
fimm leikir sem hægt er að skella 
í tölvuna ef partíið er dauft og viti 
menn, verði stuð!

1. Guitar Hero I & II á PS2. Ein-
hver almesta snilld sem gefin 
hefur verið út. PA2, plastgítar, 
rokk og ról, vein og gól. Keppt er 
um titilinn besti gítarleikarinn 
með þar til gerðum gítar og svo 
má alltaf gleyma því hvort nóturn-
ar eru réttar og reyna bara að líta 
vel út (sem er jafn erfitt og það 
hljómar með lítinn plastgítar).

2. Singstar á PS2. Æðið sem 
reyndar er búið en hafir þú ekki 
verið partur af því veistu ekki 
af hverju þú misstir. Að keppa 
í söng hætti skyndilega að vera 
einungis fyrir Eirík Hauksson og 
aðra Evróvisjónfara og „battlið“ 
var fært heim í stofu. Í rauninni 
er leikurinn bara heimakarókí, og 
eins og það er hallærislegt þá er 
alltaf eitthvað við það.

3. FIFA Soccer eða PES á allar 
gerðir. Þessir leikur, rétt eins og 
flestir knattspyrnuleikir, henta 
betur í pulsupartíið. Fullt af fjar-
stýringum, slatti af bjór, góður 
leikur og stórt sjónvarp eru 
trygging fyrir öruggri skemmtun.

4. Buzz á PS2. Tónlistarspurn-
ingakeppni er ágætis skemmt-
un en kannski ekki í fjörugustu 
teitunum. Stendur samt fyrir 
sínu.

5. Dance Dance Revolution: 
Hottest Party á Ninteno Wii.
Ein allra mesta partísnilld-
in. Tengdu þar til gerða dans-
mottu (sem sumir kunna að eiga 
eftir dansdagana á Gamecube) 
og æfðu fótavinnuna á meðan 
hendurnar hreyfast í takt við 
Wii fjarstýringuna. Nú loks-
ins fá þeir sem líta út eins og 
asnar á dansgólfinu tækifæri til 
að líta út eins og asnar en samt 
skemmta sér.

Bestu partíleikirnir

Guitar Hero er einn allra besti partíleikurinn. Svo er Rock 
band-leikurinn á leiðinni þar sem hægt verður að spila á ekki 
bara gítar heldur líka trommur og bassa auk þess sem míkra-
fónn fylgir.

Singstar-æðið er búið en enn má hafa vel gaman 
af leiknum.

Buzz er nokkuð öflugur.

Fótboltadraumurinn getur orðið að veruleika heima í stofu.

Dance Dance Revolution er heimadiskó sem svíkur engan.
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Plötufyrirtækið EMI hefur 
fjarlægt afritunarvörn á 
tónlist á netinu. Búist er við 
að önnur plötufyrirtæki fylgi 
í kjölfarið.

Afritunavörn á tónlist á netinu 
hefur lengi verið hitamál í tón-
listar- og tölvubransanum. Talið 
er að ólögleg dreifing og fjöl-
földun stuðli að milljóna tapi 
ár hvert. Forstjóri tölvurisans 
Apple, Steve Jobs, segir hins 
vegar afritunarvörnina hindra 
þróun á löglegri dreifingu.

Jobs hefur lengi hvatt plötu-
fyrirtæki til að afnema afritun-
arvörn og í byrjun maí verður 
plötufyrirtækið EMI það fyrsta 
til að stíga það skref í samvinnu 
við Apple.

EMI hefur lengi barist í bökk-
um, einkum eftir misheppnaða 
tilraun með afritunarvörn sem 
reytti marga neytendur til reiði. 
Margir vilja því meina að fyrir-
tækið sé að reyna að bæta fyrir 
þessi mistök, ásamt því að reyna 
að öðlast forskot á tónlistarmark-
aðnum á netinu. 

Með fyrsta skrefi EMI er þó 
sennilegt að hin fyrirtækin verði 
að fylgja í kjölfarið. Enda hafa 
plötufyrirtækin búið sig undir 
þetta skref og þó að Steve Jobs 

sé sýnilegastur í baráttunni eru 
það plötufyrirtækin sem stjórna 
ferðinni.

„Þetta er tvímælalaust skref 
í rétta átt. Fólki er treystandi í 
flestum tilvikum og þetta snýst 
um að treysta neytandanum og 
svara óskum hans,“ segir Stein-
grímur Árnason hjá Apple-um-
boðinu á Íslandi.

Afnám afritunarvarna á þó 
ekki aðeins við um tónlistarversl-
unina iTunes frá Apple því búist 
er við að verslanir bæði hérlend-
is og erlendis muni fylgja í kjöl-
farið.

Microsoft sakaði Jobs á sínum 
tíma um ábyrgðarleysi og ein-
feldningshátt en hefur nú skipt 
um skoðun. Microsoft mun nú 
fylgja fordæmi Apple og bjóða 
tónlist á netsvæði Zune-spilar-
ans, sem er svar Microsoft við 
iPod. Samhliða breytingunum 
mun verðið einnig hækka og þeir 
sem þegar hafa keypt tónlist 
geta keypt afnámsrétt. 

Íslendingar geta enn ekki 
verslað við iTunes og segir Stein-
grímur ekki liggja ljóst fyrir enn 
hvort af því verði. „Ísland er lít-
ill markaður en við vonumst að 
sjálfsögðu til þess að geta boðið 
Íslendingum upp á þjónustu 
úr iTunes í framtíðinni,“ segir 
Steingrímur.  rh@frettabladid.is

EMI afnemur 
afritunarvarnir

Steve Jobs hefur loksins náð eyrum tónlistarbransans. Frá byrjun maí mun EMI 
afnema afritunarvörn á tónlist á netinu.  
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GLUGGI TIL FRAMTÍÐAR …

• ENGIN MÁLNINGAVINNA

• HVORKI FÚI NÉ RYÐ

• FRÁBÆR HITA OG HLJÓÐEINANGRUN

• FALLEGT ÚTLIT

• MARGIR OPNUNARMÖGULEIKAR

• ÖRUGG VIND- OG VATNSÞÉTTING
Final Fantasy-leikjaserían á sér 
langa sögu og óteljandi aðdáend-
ur. Nýjasta leiknum í seríunni, 
þeim tólfta í röðinni, hefur verið 
gríðarlega vel tekið og var hann til 
dæmis valinn leikur ársins 2006 í 
hinu virta tímariti Edge (en leikur-
inn kom út á síðasta ári í Japan) og 
biblía leikjaiðnaðarins, japanska 
tímaritið  Famitsu, gaf leiknum 
fullt hús stiga.

Final Fantasy XII er líkt og fyr-
irrennarar sínir hreinræktaður 
ævintýraleikur með stórfurðuleg-
um en um leið stórskemmtilegum 
söguþræði. Ímyndunaraflið fær 
að njóta sín og skiptist maður á að 
berjast við stálhesta, beinagrind-

ur, eldspúandi tekatla og tómata 
í náttfötum. Karakterarnir sem 
maður stjórnar eru aftur á móti 
einkar steríótýpískir og eitthvað 
þurfa Japanar að fara að vinna í 
jafnréttinu. Karlkyns karakterar 
eru allir svellkaldir ofurtöffarar á 
meðan kvenmennirnir haga sér og 
líta út eins og smástelpur á pinna-
hælum.

Að nokkrum skilyrðum upp-
fylltum er leikurinn frábær. Ef 
þú hefur fullt af lausum tíma og 
svolitla þolinmæði hverfa klukku-
stundirnar í epískar orrustur, 
könnunarferðir og heilabrot yfir 
hvernig sé best að þróa karaktera. 
Final Fantasy XII er hins vegar 

ekki leikur sem þú kíkir aðeins í 
með félögunum, hann er vinna.

Stærsti gallinn við leikinn er 
hversu miklu peningar ráða för. 
Til að þróa karaktera áfram þarf 
bæði að þjálfa þá og kaupa hæfi-
leika. Það er pirrandi að vera 
hetja sem reynir að bjarga heima-
landi sínu, og heiminum um leið, 
en þurfa samt að vinna skítverk 
fyrir hinn og þennan götusala til 
að komast eitthvað áfram. Við 
gerum nóg af því í raunveruleik-
anum án þess að troða þurfi því 
inn í tölvuleik.

Grafík leiksins er framúrskar-
andi, inn á milli leikjahluta koma 
gullfalleg myndskeið, tónlistin 
er í anda Final Fantasy-seríunn-
ar (ekki slæm og ekki góð, bara 
japönsk), og heildarmyndin vel 
heppnuð. Það sem leikurinn hefur 
fram yfir flesta aðra sambærilega 
leiki er að í honum er lítil lógík, 
bara hreinræktuð fantasía.

tryggvi@frettabladid.is

Síðasta og besta fantasían

Eins og í öllum Final Fantasy-leikjum eru myndskeið milli kafla leiksins algjört 
augnayndi. 

Bardagakerfið hefur verið uppfært og er 
nú öllu meira flæðandi.

 ÞRÍVÍDDARMYNDAVÉL FYRIR FUGLAÁHUGAMENN
Ísland er mikið 

fuglaland og 
því ætti að vera 
markaður fyrir 3D 
VuCAM, myndavél 
sem lítur út eins 
og sjónauki en er 
í raun þrívíddar-
myndavél.

Gripurinn virkar 
líkt og venjuleg 
stafræn myndavél 
nema hvað hann 
tekur myndir í 
þrívídd. Myndirnar er hægt að skoða í allri sinni dýrð eftir að þær hafa 
verið fluttar inn á tölvu þar sem þær eru skoðaðar gegnum þar til gerð 
þrívíddargleraugu.

Myndavélin kostar reyndar 150.000 krónur án aðflutningsgjalda, en 
hvað er það fyrir fallega mynd af skógarþresti í þrívídd?

APPLE OG ESB DEILA UM VERÐ Á LÖGUM
Það stefn-

ir í orrustu 
tveggja risa á 
tæknivellinum. 
Evrópusam-
bandið hefur 
beðið Apple að 
útskýra af hverju 
lög í iStore 
eru dýrari í 
sumum löndum 
sambandsins en 
öðrum.

Forsvars-
menn Apple 
segja að þetta komi til út af lagaflækjum og kröfum vissra útgáfufyrir-
tækja. Blekbullararnir í Brussel taka þessa skýringu ekki gilda og segja 
þetta kolólöglegt samráð og hreina og beina einokunartilburði. Hver 
segir að skriffinnska hafi ekki sína kosti?

Spennandi verður að sjá hvor ber sigur úr býtum í þessari baráttu, 
Evrópusambandið með sína skriffinnsku og lagaflækjur (og nokkrar 
orrustuþotur) eða Apple með jakkafataklæddan lögfræðingaherinn.



ThinkPad T60 
Intel Core 2Duo T5600

1GB minni (stækkanlegt í 4GB)

60GB 7200sn harður diskur

14,1” skjár / 1024x768 upplausn
Intel GMA 950 allt að 128MB

DVD-RW / WiFi / Bluetooth / 
3x USB 2.0

Fingrafaralesari

Þyngd frá 2.5 kg

3 ára ábyrgð, 1 ár á rafhlöðu

Windows® XP Pro stýrikerfi

ThinkPad T60
Intel Core Duo T7200

2x1GB minni (stækkanlegt í 4GB)

100GB 7200sn harður diskur

14,1” breiðtjaldsskjár / 1400x1050
ATI Radeon x1400 128MB skjákort

DVD-RW / WiFi / Bluetooth / 3x 
USB 2.0

Fingrafaralesari

Þyngd frá 2.6 kg

3 ára ábyrgð, 1 ár á rafhlöðu

Windows® XP Pro stýrikerfi

ThinkPad Z61m 
Intel Core 2 Duo T7200 

2x512MB minni (stækkanlegt í 4GB)

120GB 5400sn harður diskur

15,4” skjár / 1680x1050 upplausn
ATI Radeon x1400 128MB skjákort

DVD-RW / WiFi / Bluetooth 
/ FireWire / 3x USB 2.0 / 

Fingrafaralesari

Þyngd frá 3.1 kg

3 ára ábyrgð, 1 ár á rafhlöðu

Windows® XP Pro stýrikerfi
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PLASMASJÓNVÖRP LCD SJÓNVÖRP SIGURVEGARI Hver er munurinn á LCD-sjón-
varpi og plasma-sjónvarpi? 
Hvaða tæki uppfyllir þínar 
kröfur? Valið er ekki jafn erfitt 
og margur heldur.

Tvær tegundir flatskjártækni 
hafa náð öruggri fótfestu á mark-
aðnum: Plasma-tæki og LCD-
tæki. Munurinn felst í tækninni 
sem notuð er til að birta myndina. 
LCD-tæki nota sömu tækni og fyr-
irfinnst í tölvuskjám og nýtir sér 
kristalla sem straumi er hleypt á 
til að hleypa birtu(lit) í gegnum 
sig. Kristallarnir gefa ekki sjálf-
ir frá sér birtu heldur er birta 
bak við kristallana sem þeir ýmist 
hleypa í gegnum sig eða ekki.

Plasma-tækin hafa þunnt lag 
af pínulitlum glerkúlum fylltum 
af gasi sem gefa frá sér lit þegar 
straumi er hleypt á þær. Það eru 
kostir og gallar við hvora tækni og 
finnst kannski mörgum erfitt að 
velja. Valið er samt ekki jafn erf-
itt og margur heldur.

Þessir mismunandi flatskjáir 
hafa eiginleika sem nýtast við 
mismunandi notkun tækjanna. 
Plasma-tækin eru bjartari og gefa 
betri mun á birtu og myrkri og 
henta þess vegna vel í herbergi 
þar sem mikil birta er fyrir. LCD- 
tækin eru léttari, ekki eins við-
kvæm í meðförum og eiga það 
síður til að mynda „draug“ þegar 
mynd sem hefur verið lengi stöð-
ug á skjánum brennur inn í tækið. 
Plasma-tækin hafa náttúrulegri 
liti en LCD-tækin geta birt 
tölvumynd í réttri upplausn, 
sem plasmatæki eiga mjög 
erfitt með.

Einn eiginleiki þessara 
tveggja tegunda ákvarðar 
meira en aðrir hvaða sjón-
varp best er að velja. Stærð-
in. LCD-sjónvörp eru ódýr-

ari í framleiðslu og henta þess 
vegna vel fyrir smærri stærð-
ir, allt niður í 13 tommur. Einn-
ig eru tæknilegar takmarkan-
ir LCD-tækninnar slíkir að ekki 
hefur reynst hægt að gera LCD- 
tæki sem eru stærri en 45 tomm-
ur. Reyndar hafa verið gerð stærri 
LCD-tæki, eins og nýlegt LG-tæki 
sem er 100 tommur sýnir, en þau 
eru óheyrilega dýr og hreinlega 
illfáanleg. Plasma-tækin hafa hins 
vegar ekki þessi stærðartakmörk 
og eru algeng í stærðum frá 32 
tommum upp í 64 tommur. 

Ef þig vantar lítið sjónvarp eða 
sjónvarp sem þú vilt geta tengt 
tölvu við velurðu LCD. Ef þú vilt 
stærra tæki (stærra en 40 tomm-
ur) þá er plasma í raun eina valið. 
Alls ekki eins flókið og margan 
hefði grunað.

Munurinn á plasma og LCD

Langflestir flatskjáir hafa helm-
ingi meiri skerpu en eldri gerðir 
og eru þess vegna tilbúnir fyrir 
háskerpuútsendingar (HD).

Á þessu ári eru 40 ár síðan BBC sendi 
út fyrstu sjónvarpsútsendinguna í lit í 
Evrópu. Það þótti stórkostleg tækni-
framför og síðan þá hefur sjónvarpið 
verið í stöðugri þróun. Að grunninum 
til nýttu sjónvarpsframleiðendur allir 
sömu tæknina, tækni sem breyttist í 
raun lítið fram að komu flatskjáa.

Skjástærðir eru frá 32 tommum 
upp í 63 tommur. Stærri skjáir, 
allt að 103 tommum, eru í fram-
leiðslu en eru ennþá of dýrir fyrir 
almennan markað.

Algengustu stærðir eru frá 13 
tommum upp í 45 tommur. 

SKJÁSTÆRÐ: 

Allt að 160° . Allt að 175° . LCD-sjónvörp hafa vinninginn 
með naumindum, en munurinn 
er ekki nægur til að láta hann 
hafa áhrif á  kaupákvörðun. 

SJÓNARHORN:

Plasma-sjónvörp geta fengið 
innbrennda mynd vegna þess 
að stöðug mynd sem breytist 
ekki er á sjónvarpinu lengi. Þá 
sést „draugur“ stöðugu mynd-
arinnar á öllu sem sjónvarpið 
birtir. Ný tækni minnkar þetta 
vandamál samt til muna.

Innbrenndar myndir eru ekki 
á LCD-sjónvörpum, en dauðir 
punktar (punktar sem breytast 
ekki) sjást stundum.

INNBRENND
MYND EÐA 

DAUÐIR 
PUNKTAR:

Plasma-sjónvörp eru með helm-
ingunartíma (tími sem tekur 
birtuna sem sjónvarpið gefur frá 
sér til að minnka um helming) 
upp á 30 til 60 þús klukkustund-
ir. Hægt er að endurnýja skjáinn 
eftir það. Það er hægt að endur-
nýja skjáinn en kostnaðurinn er 
hærri en kostnaðurinn við nýtt 
sjónvarp.

Bæði plasma og LCD-tæki gefa 
líftíma sem er þó nokkuð meiri 
en gömlu túbusjónvörpin (CRT 
túbusjónvörp hafa helming-
unartíma upp á 25 þús. tíma) 
þannig að þau eiga að endast í 
að minnsta kosti 16 ár.

LÍFTÍMI:

Plasmatæki eru þyngri en 
LCD-tæki og þurfa oft sérstakan 
stuðning til að hanga á vegg.

LCD-tæki eru léttari. LCD-tæki eru léttari og meðfæri-
legri í flutningi.

ÞYNGD

Vegna þess að plasmatæki eru 
ekki eins meðfærileg er ekki 
hægt að henda þeim í skottið á 
bílnum. Mælt er með sérfræði-
hjálp við flutningana.

Auðveldara er að flytja LCD-tæki. LCD-tækin hafa vinninginn hér.FLUTNINGUR 

Plasmasjónvörp eru bjartari og 
hafa meiri mun á birtu og myrkri 
en LCD-sjónvörp. LCD-sjónvörp 
nota svokallaða „bakbirtu“ sem 
er ókostur í björtum herbergj-
um.

LCD-sjónvörp virka oft betur 
í ákveðnum birtuskilirðum 
sem algeng eru í heimahús-
um. Plasma-sjónvörp eru með 
glerskjá sem endurkastar ljósi 
og skapar þannig glampa á 
meðan LCD-sjónvarpið dregur í 
sig birtu.

Báðar gerðir ráða við flestar eðli-
legar aðstæður en við sérstakar 
aðstæður þarf að velja eftir 
umhverfi.

BIRTA/
BIRTUMUNUR 

HAMSTRATÆTARI Fyrir 
utan að vera nauðsynleg tæki 
þegar eyða þarf viðkvæm-
um gögnum eru tætarar stór-
skemmtileg tæki. Hamstra-
tætari Toms Ballhatchets setur 
tætarann hins vegar í allt annað 
samhengi.

Hver kannast ekki við hinn 
klassíska brandara að festa 
bindið í tætaranum? Hugsið 
ykkur ef bindið festist í tætara 
sem knúinn er áfram af hamstri. 
Ekki er vitað hvort þessi sýn var 
innblásturinn að hamstratæt-
aranum, en án efa hefur það 
verið önnur álíka heimskuleg 
uppákoma sem kveikti neist-
ann.

Framleiðandinn tekur 
þó skýrt fram að halda skuli 
hamstrinum frá tætarablöðun-
um öllum stundum. Af hverju 
skyldi það vera?
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„Útiveran, félagsskapurinn og eftirvænt-
ingin eftir þeim stóra er það sem er svo 
heillandi við stangveiðina,“ segir Katrín 
Pétursdóttir, forstjóri Lýsis, sem hefur 
stundað sportið í yfir 20 ár. Katrín fékk 
maríulaxinn árið 1988 í Eystri-Rangá en 
getur ekki gert upp á milli ánna sem hún 
hefur veitt í þótt Laxá í Aðaldal og 
Haffjarðará séu ofarlega á listanum. 
Aðspurð segir hún laxveiðina jafnt fyrir 
konur sem karla. „Þetta er afskaplega 
ánægjulegt og skemmtilegt sport að 
stunda og í laxveiði gerast svo ótrúlegir 
hlutir. Þess vegna eru veiðimenn oft sagðir 
mestu lygarar í heimi,“ segir hún hlæjandi 
og bætir við að í veiði sé maður alltaf að 
upplifa eitthvað nýtt. „Hvernig fiskurinn 

tekur, baráttan við hann og leikurinn, 
hvort hann sé fallegur eða stór, það er 
þetta allt sem dregur mig í þetta auk 
félagsskaparins og útiverunnar,“ segir 
Katrín og bætir við að þeir laxar sem 
veiðimenn missi verði gjarnar afar stórir í 
huganum. Katrín stundar laxveiðina með 
manninum sínum auk þess sem þau eru í 
hjónaholli sem heitir Salmon Rusty. „Þar 
erum við tólf hjón saman og svo er ég líka í 
kvennaholli sem kallast því skemmtilega 
nafni Happy Hookers. Ég held að það 
leynist lítill veiðimaður í hverri sál. Þetta 
er eins og að spila lottó nema þú hefur 
meira um það að segja hvort þú nærð í 
vinning eða ekki.“

„Ég byrjaði að veiða með pabba í 
vötnum og á heiðum þegar ég var lítil. 
Laxveiðin byrjaði svo fyrir alvöru eftir að 
ég kynntist manninum mínum,“ segir Inga 
Lind Karlsdóttir sjónvarpskona. „Maríu-
laxinn fékk ég árið 2002 í Þverá í Borgar-
firði en hann var stærsti lax sumarsins í 
ánni, gríðarlegur hlunkur, mig minnir ein 
18 eða 19 pund,“ segir Inga Lind stolt og 
bætir við að þá hafi áhuginn kviknað fyrir 
alvöru. „Þetta var alveg rosalega skemmti-
legt og þar sem hann var þetta stór 
bönnuðu samferðamenn mínir mér að 
naga af honum uggann. Ég lét því stoppa 
hann upp og var í staðinn látin éta kæsta 
hákarlsbita sem dugði ekki betur en svo að 
ég fékk ekki fisk næstu tvö sumur á eftir. 
Álögunum létti að lokum og síðan hef ég 

fengið marga en engan svona stóran.“ Inga 
Lind segir erfitt að gera upp á milli ánna 
enda eigi hún enn eftir að kynnast mörgum 
þeirra. „Víðidalsá er ótrúlega falleg en Ytri-
Rangá gefur alltaf mest. Þverá er hins 
vegar hjúpuð gulli í minningunni vegna 
maríulaxins. Mig langar að prófa fleiri ár 
og sú sem heillar mest þessa stundina er 
Breiðdalsá,“ segir Inga Lind sem veiðir 
aðallega með eiginmanni sínum. „Mér 
hefur ekki tekist enn að draga vinkonur 
mínar í þetta sport en það stendur til bóta. 
Tvisvar hefur mér boðist stöng í ágætum 
ám en þau boð voru dregin til baka þar 
sem um karlaholl var að ræða. Ég fer ekki 
ein í karlaholl svo það er fínt að vera með 
manninum. Svo fremi að hann sé ágætur 
og minn er það.“

„Ég er rosalega ánægð með að vorið 
skuli vera að koma og veiðin að byrja,“ 
segir Ragnheiður Thorsteinsson dagskrár-
gerðarmaður sem þegar hefur farið í Sogið 
og í Vífilsstaðavatn það sem af er veiði-
tímabilinu en ekkert fengið. „Það er 
skemmtilegra að fá eitthvað,“ viðurkennir 
hún en bætir við að hún hafi oft prófað að 
taka Pollýönnu á þetta. „Það er náttúrlega 
æðislegt að vera úti í náttúrunni og allt 
það en það skemmir ekki að fá fisk og 
venjulega fæ ég fisk í Vífilsstaðavatni. Ég 
var bara orðin loppin af kulda í snjónum 
en er viss um að ég hefði fengið fisk ef ég 
hefði verið lengur.“ Ragnheiður fór á 

hnýtinganámskeið með syni sínum sem er 
8 ára og þegar byrjaður að veiða á flugu og 
þau mæðginin veiða nú með sínum eigin 
flugum. „Núna loksins er ég orðin alvöru,“ 
segir hún hlæjandi en Ragnheiður fékk 
maríulaxinn sinn árið 1999 í Vatnsdalsá. 
„Ég hafði verið með sömu fluguna í 
örugglega 45 mínútur og ég held að laxinn 
hafi hreinlega gefist upp á þessum 
fíflagangi og gert mér til geðs að taka 
hana,“ segir hún og bætir við að hún hafi 
veitt frá því hún var lítil stelpa. „Veiðimað-
urinn hefur alltaf blundað í mér. Flugu-
veiðin er svo dásamleg, létt og auðveld.“

SIRKUS TALAÐI VIÐ FJÓRAR KONUR SEM GEFA KÖRLUNUM EKKERT EFTIR ÞEGAR KEMUR AÐ VEIÐUM.

Á eftir bráð kemur kona

MEÐ EINN VÆNAN Ragnheiður 
Thorsteinsson ásamt veiðivinkon-
um sínum Brynju Gunnarsdóttur 
og Hrefnu Ósk Benediktsdóttur.

„Ég man ekki hvað ég var gömul þegar ég 
fór fyrst á hreindýraveiðar en ég er fædd og 
uppalin austur á Jökuldal sem er mikið 
veiðisamfélag og þetta kom bara með 
móðurmjólkinni,“ segir Stefanía Katrín 
Karlsdóttir sem stundar stangveiði, 
rjúpna-, gæsa-, og hreindýraveiði með 
bræðrum sínum. „Ég held að veiðieðlið 
blundi í flestum Íslendingum. Þetta er svo 
spennandi, félagsskapurinn og útiveran er 
frábær, maður er náttúrlega að reyna við 
náttúruöflin,“ segir Stefanía og bætir við 
að í hreindýraveiðum sé grundvallaratriði 

að hitta dýrið á réttan stað. „Það er mikið 
vandaverk að skjóta dýrið svo það deyi en 
særist ekki og hlaupi af stað. Hittnin þarf 
því að vera góð auk þess sem flestir 
veiðimenn reyna að hitta í framhluta 
dýrsins til að skemma ekki bestu matar-
svæðin. Þetta er ákveðin kúnst og maður 
verður að æfa sig í að hitta í mark áður en 
haldið er af stað.“ Stefanía segir skotveiði 
henta konum jafn sem körlum. „Riffillinn 
er stórt verkfæri en ég held að veiðieðlið 
blossi upp í konum jafnt sem körlum þegar 
komið er á veiðistað.“

Fluguveiðin er dásamleg

LAXVEIÐI Inga Lind Karlsdóttir 
veiðir aðallega með eiginmanni 
sínum en ætlar sér að draga 
vinkonurnar með í sportið.

Maríulaxinn var stærsti lax sumarsins

Á HREINDÝRAVEIÐUM
Stefanía með hreindýr 
sem hún felldi.

Veiðieðlið blossar upp
Veiðimenn mestu lygarar í heimi

FLOTTAR VEIÐIKONUR
Katrín Pétursdóttir  ásamt 
Svövu Johansen verslunar-
konu í veiðitúr.



Þú upplifir sönn nútímaþægindi með NEW CONCEPTS línunni frá Acerbis.

Í baki skápanna er 10 sm breið rauf með innbyggðri lýsingu sem skapar

notalega stemningu auk þess að fela allar tilheyrandi snúrur.

N
EW

 C
O

N
C

EP
T

S
H

ön
nu

n:
Lo

do
vi

co
A

ce
rb

is,
 1

99
9

NÝ HUGSUN

fegurðin býr
          í smáatriðunum

Opið í dag frá kl. 11-16.
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BÚLGARÍA
Flytjandi: Elitsa Todorova og Stoyan 
Yankoulov. Lag: Water.

Austur-evrópskur götusöngur með 
danstakti og trommum. Þetta á ekki eftir 
að hrífa einn eða neinn.

ÍSRAEL
Flytjandi:
Teapacks. Lag: 
Push the Button.

Eitt furðulegasta 
lagið í forkeppn-
inni. Vonandi 
kemst það ekki áfram. En svo er aldrei 
að vita með Eurovision-aðdáendur. 

KÝPUR
Flytjandi: Evridiki. 
Lag: Comme Ci 
Comme Ca. 

Lagið er flutt á frönsku. Væmin melodía, 
sæt stelpa. Kýpur kemst pottþétt upp úr 
forkeppninni.

HVÍTA-RÚSSLAND
Flytjandi: Koldun. Lag: Work Your Magic.

Mamma þessa söngvara þráði barn sem 
liti út eins og Díana prinsessa og viti 
menn, hún fékk hann. Þetta stendur í 
kynningunni um söngvarann Kuldun. Það 
segir allt sem segja þarf.

GEORGÍA
Flyjandi  Sopho. 
Lag: Visionary 
Dream.

Sopho er lítil og 
sæt stelpa en 
hún er meira að 
góla í laginu en 
að flytja það 
almennilega.
Maður verður rosalega þreyttur eftir 30 
sekúndur.

SVARTFJALLALAND
Flytjandi: Stevan 
Faddy. Lag: Ajde
Kroci.

Gítarinn í laginu 
minnir á ZZ Top. 
Stevan Faddy hefur 
reynt að komast í 
þessa keppni í nokkur ár. Honum tókst 
það loksins en á örugglega ekki eftir að 
komast upp úr forkeppninni – ekki nema 
að nágrannalönd hans hjálpi til.

SVISS
Flytjandi: Dj Bobo. Lag: Vampires are 
Alive.

DJ Bobo hefur farið eins og eldur í sinu í 
Myspace-heiminum. Eldri maður sem 
spilar sykurpúðateknó út í gegn. Dj Bobo 
á eftir að gera góða hluti í Eurovision. 
Myndbandið fyrir lagið er rosalegt.

MOLDAVÍA
Flytjandi: Natalia Barbu. Lag: Fight.

Lagið Fight er æðislega gleymanlegt, en 
Natalia sjálf er það ekki. Rosalega sæt 
stelpa hér á ferðinni. Það er plús.

HOLLAND
Flytjandi: Edsilia 
Rombley. Lag: On
Top of the World. 

Þetta gæti ekki 
verið venjulegra 
lag. Klassískt 
Eurovision dans/
popp lag. Það er 
erfitt að segja hvort það komist áfram 
eða ekki.

ALBANÍA
Flytjandi: Frederik Ndoci. Lag: Hear my 
Plea.

Eurovision elskar tregafull lög frá Austur-
Evrópu. Þetta lag er hins vegar sungið á 
ensku. Það gæti eyðilagt fyrir Frederik.

DANMÖRK
Flytjandi: DQ. Lag: Drama Queen.

Lagið Drama Queen er Eurovision út í 
gegn fyrir utan það að söngvarinn er 
dragdrottning. Maður hefði samt búist við 
aðeins meira frá Danmörku.

KRÓATÍA
Flytjandi: Dragonfly
feat. Dado Topic. 
Lag: Vjerujem U
Ljubav.

Eldri rokkari með 
sítt hár og hármikil rokkgella með 
honum. Þessi töffari leynir á sér.

PÓLLAND
Flytjandi: Jet Set 
Lag: Time to 
Party. 

Guð minn góður. 
Söngkonan heldur 
að hún sé 
Christina Aguilera og Fergie og félagi 
hennar P. Diddy. Lagið Time to Party er 
pínlegt í alla staði. Versta lagið í 
forkeppninni.

SERBÍA
Flytjandi: Marija 
Serifovic. Lag: 
Molitva.

Ástarballaða og 
þjóðlagastemning
í bland sem nær 
aldrei flugi. Það 
er ekkert sérstakt við þetta lag.

FJÓRAR VIKUR ÞAR TIL FORKEPPNI EUROVISION FER FRAM Í FINNLANDI

SVONA ER SAMKEPPNIN
HJÁ EIRÍKI Í HELSINKI
F lautað verður til leiks í forkeppni Eurovision í Helsinki 

eftir rétt tæpar fjórar vikur, fimmtudaginn 10. maí. 
Sirkus skoðaði framlög þjóðanna 27 sem berjast við Eirík 

okkar Hauksson um sætin tíu í aðalkeppninni laugardag-
inn 12. maí. Það er enginn vafi í huga Sirkuss að Eiríkur 
rúllar upp forkeppninni með lagi Sveins Rúnars Sigurðs-

sonar Valentine‘s Lost við texta Peters Fenner. Í kvöld 
hefjast svo sýningar á kynningarþáttum fyrir Eurovision á 
RÚV þar sem Eiríkur er einn af fimm sérfræðingum.

FYRSTI HLUTI 
UMFJÖLLUNAR

Framhald verður á umfjöllun um 
keppendurna að viku liðinni.
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„Nei, ég hræðist hann ekkert. Mér finnst 
föstudagar yfirleitt góðir dagar og talan 

13 hræðir mig ekki neitt. 
Mér finnst líka alltaf 

frekar fyndið að ekki 
finnist 13. hæð á 
hótelum víða um 
heim. Hvaða
sjálfsblekking er 
það, fyrir þá 
hjátrúarfullu?“

Ágústa Johnson 
Hreyfingu.

„Ég hræðist ekki föstudaginn 13. og ef 
eitthvað er þá finnst mér þessi dagur 
með skemmtilegri dögum ársins. Það er 
eitthvað við þennan dag sem kemur 
manni í stuð og maður vill hafa einhverja 
stemningu. Hjátrúin er útbreidd um allan 
heim og talað er um að ef 13 manns 
setjist saman við borð að snæða þá 
munu allir deyja innan árs en ég er ekki 
svo klikkaður að trúa því. 
Alla vega ætlar vinahópur-
inn að hittast á föstudag-
inn og fá sér góðan 
mat og gott vín en ég 
vona innilega að við 
verðum ekki 13.“

Andrés Þór 
Björnsson,
fyrrverandi Herra 
Ísland.

„Fyrir mér er talan 13 lukkutala og 
hræðist ég því daginn alls ekki, síður 
en svo. Ég á marga góða hluti og 
minningar tengdar tölunni og í raun 
er hún í ákveðnu uppáhaldi hjá mér. 
Máttur hugans er mikill og því trúi ég 
nú að fólk geti skapað sín eigin örlög 
með ákveðnum hugsunum hvort heldur 
sem það er hræðsla við ákveðna daga, 

svarta ketti, stiga og svo lengi 
mætti telja. Þannig að 

best er að hlæja að 
þessu og  njóta 
andartaksins, ekki 
satt?“

Eva Dögg 
Sigurgeirsdótt-

ir athafna-
kona.

„Ég hræðist ekki föstudaginn 13. og er 
að mestu laus við alla hjátrú og því 
hlakka ég til föstudagsins. Ég lít 
á hann eins og hvern 
annan dag og ætla því 
að hafa það notalegt 
og gott.“

Unnur Pálmars-
dóttir líkamsrækt-
arfrömuður.

HRÆÐISTU
FÖSTUDAGINN 13.?

„Fríið verður í lengra lagi því ég fer líka í 
mánaðar fæðingarorlof. Ég ætla að 
bregða mér til Washington á árshátíð 
Fíton þar sem konan mín vinnur. Við 
verðum í tvær vikur í Bandaríkjunum og 
heimsækjum þar góða vini. Í júlí ætlum 

við að ferðast innanlands eins 
og við gerum á hverju sumri 

og fara meðal annars á 
hina fallegu Vestfirði. 
Við erum boðin í fimm 
brúðkaup í sumar svo 

þetta verður 
stórskemmtilegt

sumar.“

Finnur Beck frétta-
maður.

„Ég kem til 
með að vinna í 

sumarfríinu, þriðja árið í röð. Var að 
skipta um vinnu og á lítið sem ekkert frí 

inni en ef ég tek einhverja daga reikna 
ég með að nota þá í matreiðslubókaskrif 

eða eitthvað slíkt. Svo getur 
reyndar verið að ég reyni að 

komast í 1-2 
helgarferðir til 
útlanda þegar 
vel stendur á 
en það er allt 
opið enn þá.“

Nanna
Rögn-
valdar-
dóttir.

„Hvað
sumarfríið varðar trónir sól og hiti efst 
á óskalistanum. Að henda 
húfum og treflum og 
hlaupa um með 
börnunum í mjúkum 
sandi sé ég í 

hillingum. Á enn þá eftir að velja stað á 
hnettinum, en sólin kemur jú víða við.“

Margrét Kristín Sigurðardóttir 
söngkona.

„Allan apríl vinn ég að óperunni La 
Traviata fyrir Óperu Skagafjarðar. 
Maímánuður fer í að skrifa og leikstýra 
leikinni dagskrá um Tómas Sæmundsson 

og restin af sumrinu 
verður notuð til að 
skrifa og æfa einleik 
þar sem ég ætla að 
leika aðalhlutverkið 

enda ætlunin að 
halda

hátíðlegt
50 ára 
leikaf-
mæli.
Enda full 

ástæða til 

því auðvitað er það afrek að hafa tollað á 
leiksviði í hálfa öld.“

Guðrún Ásmundsdóttir leikkona.

Hvað ætlarðu að gera í sumarleyfinu?

F yrir líklega 30 árum vann ég einn 
dag hjá Kassagerðinni sem var 

skelfileg lífsreynsla. Ég byrjaði 
klukkan 4 að degi og vann til 
miðnættis við að festa tappa á tíu 
lítra plastpoka sem voru líklega 
notaðir undir mjólk í sveitum. Þetta 
var ein sú heimskulegasta athöfn sem 
ég hef á ævinni staðið í og þegar ég 
var búinn var ég með fleiður á öllum 
fingrum. Eftir vaktina hét ég því að 
stíga aldrei fæti þarna inn aftur og 
stóð við það. Því var ég í vandræðum 
hvernig ég ætti að nálgast launin en 
sendi að lokum kunningja minn. 
Þetta voru ágætislaun, 5 þúsund 

krónur, en plásturskostnaðurinn tók 
eitthvað af þeim. Þetta er í eina 
skiptið sem ég hef staðið við 
færiband og ég man enn eftir 
klukkunni á veggnum sem gekk aftur 
á bak. Eftir þessa lífsreynslu dáist ég 
að fólki sem getur staðið við 
færiband ár eftir ár.“

Leiðinlegasta starfið

GUÐNI MÁR HENNINGSSON
Kassagerðin ekki málið fyrir 

Guðna sem leiddist starfið þar.

Útgáfufélag 365 prentmiðlar 

Útgefandi Helgi Hermannsson, ábm. 

Ritstjórn Óskar Hrafn Þorvaldsson 

oskar@frettabladid.is, 

Indíana Ása Hreinsdóttir, indiana@

frettabladid.is Útlitshönnun Kristín 

Agnarsdóttir kristina@frettabladid.is, 

Sirkusblaðið Skaftahlíð 24 

105 Rvk, sími 550 5000 

Sölustjóri Gréta Karen Grétarsdóttir 

550 5864 gretakaren@frett.is

sirkus

SPURNINGAKEPPNI sirkuss
SPURNINGAKEPPNI SIRKUSS HELDUR ÁFRAM. MARTA MARÍA JÓNASDÓTTIR SIGR-
AÐI JÓHANN HLÍÐAR HARÐARSON Í SÍÐUSTU VIKU. MARTA MARÍA KEPPIR HÉR VIÐ 
ÞÓR JÓNSSON, UPPLÝSINGAFULLTRÚA FÉLAGSMÁLARÁÐUNEYTISINS.

1. Hvað heitir krón-
prinsessan í 
Svíþjóð?

2. Í hvaða 
stjörnumerki er 
sá sem á afmæli 
28. apríl?

3. Hver leikstýrði 
kvikmyndinni Perlur og 
svín?

4. Hver er fyndnasti 
maður Íslands 

2007?

5. Hver er 
nýkrýndur
Íslandsmeistari
kvenna í vaxtar-

rækt?

6. Með hvaða NBA-liði
leikur Kobe Bryant?

7. Hver skrifaði glæpasöguna Blóð-
berg?

8. Í hvaða sæti lenti Silvía Nótt í 
Eurovision í fyrra?

9. Hver er rektor Háskólans í Reykja-
vík?

10. Hvað heitir nýja 
breiðskífa Bjarkar?

Rétt svör:1. Viktoría. 2. Nautinu. 3. Óskar Jónasson. 4. Þórhallur Þórhallsson. 5. Hrönn Sigurðardóttir. 6. LA Lakers. 
7. Ævar Örn Jósepsson. 8.13. sæti. 9. Svava Grönfeldt. 10. Volta.

Þór Jónsson 
1. Viktoría.
2. Naut.
3. Óskar Jónasson.
4. Ekki grænan grun.
5. Ekki minnstu hugmynd.
6. Ekki til í dæminu að ég viti það.
7. Ævar Örn Jósepsson.
8. Man það ekki.
9. Svafa Grönfeldt.

10. Volta.

Marta María Jónasdóttir
1. Viktoría.
2. Naut.
3. Óskar Jónasson.
4. Hef ekki hugmynd.
5. Heiðrún Sigurðardóttir.
6. Veit ekki.
7. Ævar Örn Jósepsson.
8. 13.
9. Svafa Grönfeldt.

10. Volta.

Marta María heldur sigurgöngu sinni áfram. Hún fékk 7 rétt svör á móti 6 réttum 
svörum Þórs. Þór skorar á Sigmar Guðmundsson, spyril í Gettu betur. Fylgist með í 
næstu viku.

Plásturskostnaðurinn tók stóran hluta launanna





Nýtt kortatímabil



KEYPT
& SELT

Baldursnesi 1, 600 Akureyri s. 460 4300

Toyota Hilux D/C SR 2.5. 05/06, 
ekinn 18 þ km. Bsk, 33” 
tölvukubbur, heitklæðning í palli, 
Webasto ofl ofl. 
Verð 3.670.000 kr 

Toyota Corolla H/B Luna 1.6. 
01/06, ekinn 13 þ km. Bsk, 
topplúga, spoiler-kit, filmur, 
álfelgur ofl. Verð 2.140.000 kr 

Ford F150 Harley Davidsson. 
05/01, ekinn 87 þ km. 22” 
krómfelgur, topplúga,  kaptein 
stólar, leður. Verð 2.900.000 kr

Chrysler pacifica AWD. 04/05, 
ekinn 66 þ km. Sjsk, bensín, 
leður, álfelgur, 6 manna. 
Verð 3.190.000 kr.

Nissan Pathfinder SE. 11/05, 
ekinn 13 þ km. Sjsk, LE-týpan. 
Topplúga, bakkmyndavél, leður 
ofl. Verð 4.990.000 kr. 

Toyota Corolla STW 1.6 VVT-I. 
08/03, ekinn 65 þ km. Sjsk, 
sumar- og vetrardekk, spioler, 
handfrjálsbúnaður. 
Verð 1.490.000 kr. 

Chevrolet Captiva 2.0. 11/06, 
ekinn 5 þ km. Sjsk, disel, 7 
manna, þakbogar, hraðastillir. 
Verð 3.650.000 kr.

Toyota Land Cruiser 120 VX. 
06/04, ekinn 61 þ km. Sjsk, 
bensín, dráttarkúla, filmur, 
loftpúðafjöðrun ofl. 
Verð 4.200.000 kr

Toyota Avensis STW Sol 1.8. 
12/04, ekinn 33 þ km. Sjsk, 
dráttarkúla, aurhlífar. 
Verð 2.250.000 kr. 

Toyota Previa 2.4. 06/01, ekinn 
102 þ km. Sjsk, 7 manna, 
dráttarkúla, filmur. 
Verð 1.690.000 kr. 
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SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

HEIMILIÐ

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

HÚSNÆÐI

ATVINNA

TILKYNNINGAR

Háaleitisbraut - 108 RvkHáaleitisbraut - 108 Rvk
Glæsilegt einbýlishús með stórri og skjólgóðri lóð

Fr
um

Glæsilegt 289 fm einbýlishús á tveimur hæðum með
innbyggðum bílskúr. Eignin skiptist m.a. í samliggj-
andi stofur með arni, stórt eldhús með ljósum viðar-
innréttingum, 5-6 herbergi auk fataherbergis, 2 flísa-
lögð baðherbergi, gesta w.c. auk um 20 fm
nýlegs skála sem byggður var við húsið.
Rúmgóðar suðursvalir út af stofum. Falleg
ræktuð og skjólgóð lóð með nýlegri ver-
önd og nýlega hellulagðri innkeyrslu með
hita í. Einnig hiti í tröppum upp að húsi.
Verð 69,8 millj.

FASTEIGNA-
MARKAÐURINN

ÓÐINSGÖTU 4 - SÍMI 570 4500 - OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9–17
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is

Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali. 



Suðurlandsbraut 50 — Bláu húsin v/Faxafen— Sími 513 4300 — www.hus id . i s

Fr
um

Suðurlandsbraut 50

Bláu húsin v/Faxafen

husid@husid.is

Sími 513 4300
Vilhjálmur Bjarnason lögg. fast.sali
Helgi H. Jónsson lögg. fast.sali
Guðný Guðmundsdóttir sölumaður
Gunnar Magnússon sölumaður
Hrafnhildur Helgadóttir sölumaður
Kolbeinn Sigurðsson sölumaður
Kristinn Erlendsson sölumaður
Ólafur H. Haraldsson sölumaður
Ólafur M. Sævarsson sölumaður

Vilborg G. Hansen sölumaður
Heimir H. Eðvarðsson sölumaður
Vignir Daðason sölumaður
Yngvi Laxdal sölumaður
Rannveig Sveinsdóttir móttaka
Erla R. Guðmundsdóttir bókari
Ómar Haraldsson tölvuumsjón/frágangur
Ingvaldur Mar Ingvaldsson framkv.stjóri

VVegna árshátíðaregna árshátíðar
starfsmannastarfsmanna
verður lokað verður lokað 
hjá Húsinuhjá Húsinu

fasteignasölufasteignasölu
föstudaginnföstudaginn

13. apríl.13. apríl.

- heilshugar um þinn hag -





Snemma á þessu ári, 24. janúar, 
skrifaði Ómar Ragnarsson 

pistil á heimasíðu sem bar heit-
ið Vandi Vinstri grænna. Við lest-
ur greinar hans varð mér ljóst að 
hann hygðist fara fram á völlinn í 
komandi alþingiskosningum. Inn-
takið í þessum pistli Ómars kom 
fram í eftirfarandi ummælum 
hans:

„Vinstri græna dreymir um 
25 prósent fylgi í kosningun-
um í vor sem umbun fyrir góða 
frammistöðu í baráttunni gegn 
stóriðjustefnunni. Steingrímur 
og hans fólk eiga það fylgi fylli-
lega skilið að mínu mati ef um-
hverfismálin ein væru notuð sem 
mælikvarði. Ef flokkurinn lægi 
á miðju íslensks stjórnmálalit-
rófs væri raunhæft að hann næði 
þessu markmiði og vel það. En 
meðan hann liggur á vinstri jaðr-
inum getur hann þetta ekki og 
það er vandi hans gagnvart stór-
um hópi umhverfisverndarfólks. 
Því miður.“

Þá segir Ómar takmörk fyrir 
því hve VG geti laðað til sín marga 
af hægri sinnuðum kjósendum og 
á því byggi stöðugt fylgi Sjálf-
stæðisflokksins í skoðanakönnun-
um. Sjálfstæðisflokkurinn þurfi 
að sæta ábyrgð á virkjanafíkn-
inni sem hann hafi ræktað í 16 ár.

Næstu vikur heyrðist öðru 
hvoru í Ómari þar sem hann gaf 
til kynna að von væri tíðinda af 
framboði. Á félagsfundi í Fram-
tíðarlandinu 7. febrúar óskaði 
Ómar sem utanfélagsmaður sér-
staklega eftir að tjá sig og not-
aði það tækifæri til að mæla 
gegn því að Framtíðarlandið 
byði fram. Margrét Sverrisdóttir 
hafði röskri viku áður sagt sig úr 
Frjálslynda flokknum. Brátt fóru 
að berast fregnir um pólitískan 
samdrátt þeirra á milli.

Vinstri grænir sem mælst höfðu 
með nálægt 20% fylgi í skoð-
anakönnunum frá síðasta hausti 
sóttu enn í sig veðrið eftir ára-
mótin samkvæmt Gallup-könnun-
um og mældust með 27,6% fylgi 
22. mars, sama daginn og flokkur 
þeirra Ómars og Margrétar var 
formlega kynntur til leiks. Sjálf-
stæðisflokkurinn mældist þá með 
36% fylgi. Viku seinna var fylgi 
VG samkvæmt sömu könnun 
24%, flokkur Ómars fékk 5,2% en 
Sjálfstæðisflokkurinn bætti við 
sig tæpu prósenti. Þann 5. apríl 
var staðan sú að VG mældist með 
21% fylgi, Ómars-flokkurinn með 
4,5% en Sjálfstæðisflokkurinn 
hafði rokið upp í 40%.

Í umræðu um framboðsá-
huga nokkurra einstaklinga 
innan Framtíðarlandsins varaði 
undirritaður við slíku framboði af 
tveimur ástæðum. Annars vegar 
benti ég á að félagið hefði verið 
stofnað sem þverpólitísk gras-
rótarsamtök, hins vegar að slíkt 
framboð væri líklegt til að dreifa 
kröftum stóriðjuandstæðinga og 
drægi úr líkum á að takast megi 
að fella ríkisstjórnina. Þessi við-
horf mín og margra fleiri þekkti 
Ómar mæta vel sem og Ósk Vil-
hjálmsdóttir sem verið hafði í far-
arbroddi þeirra sem vildu breyta 
Framtíðarlandinu í stjórnmála-
flokk en varð þar í minnihluta.

Réttlæting Ómars Ragnarssonar 
fyrir sérstöku framboði á sínum 
vegum til að draga byr úr seglum 

Sjálfstæð-
isflokksins
var aldrei 
trúverðug
og þegar 
hefur sýnt 
sig að hún 
gengur
ekki upp. 
Það fylgi 
sem Í-list-
inn hefur 
mælst með 
í tvígang er 

að mati Capasent Gallups fyrst og 
fremst sótt í raðir fólks sem lýst 
hafði sig reiðubúið til að fylkja 
sér um Vinstri græna og í minna 
mæli tekið frá Samfylkingu. Þetta 
var fyrirsjáanlegt, meðal annars 
af þeim ástæðum að engir áber-
andi talsmenn úr röðum Sjálf-
stæðisflokksins sýndu áhuga á 
stuðningi við framboð Ómars. 

Enginn fjórmenninganna sem 
talað hafa máli Íslandshreyf-
ingarinnar á fundum að und-
anförnu eru þekkt af stuðningi 
við Sjálfstæðisflokkinn og einn 
meira að segja verið varaþing-
maður Samfylkingarinnar á yf-
irstandandi kjörtímabili. Flokkur 
Ómars kynnir sig með þá stefnu-
áherslu fyrst og síðast að stöðva 
stóriðjustefnuna, nákvæmlega 
sama stefnumið og Vinstri græn-
ir hafa haldið á lofti frá stofn-
un eða í tvö heil kjörtímabil með 
þeim árangri að ótvíræður meiri-
hluti þjóðarinnar leggst nú á 
sömu sveif. Þótt finna megi ein-
staka hægridrætti í stefnuyfir-
lýsingu Íslandshreyfingarinnar 
eins og hún var kynnt um síðustu 
mánaðamót skipta þeir engu máli 
í heildarmyndinni og nógu marg-
ir eru fyrir til að halda þeim sjón-
armiðum á lofti. Kenning Ómars 
Ragnarssonar um fælingaráhrif 
vinstra–hugtaksins, þ.e. áherslu 
Vinstrihreyfingarinnar - græns 
framboðs á jöfnuð í samfélaginu, 
hefur sýnt sig að vera blekking. 
Þar við bætist að Vinstri græn-
ir hafa stig af stigi verið að þróa 
græna hugmyndafræði sína, 
byggt á áherslum um sjálfbæra 
þróun, og hafa þegar haft mikil 
áhrif á þjóðfélagumræðuna.

Margir einlægir stóriðjuand-
stæðingar, einnig utan raða VG, 
hafa að undanförnu haft orð á 
því við mig að þeir trúi því ekki 
að Ómar Ragnarsson efni í þann 
óvinafagnað og taki á sig þá 
áhættu sem við blasir með fram-
boði Íslandshreyfingarinnar, þ.e. 
að framlengja líf ríkisstjórnar-
innar. Enginn efast um einlægan 
vilja Ómars og annarra í hans liði 
að stöðva frekari stóriðjuáform. 
En með því að halda fast við sér-
framboð, sem augljóslega getur 
orðið til þess að gera að engu 
yfirlýst markmið, er Íslands-
hreyfingin að taka á sig mikla 
ábyrgð. Nú mánuði fyrir kosning-
ar hafa enn engin framboð verið 
kynnt af hálfu Íslandshreyfing-
arinnar og því eiga forsvars-
menn hennar alla möguleika á að 
draga í land með reisn og hvetja 
um leið liðsmenn sína til að styðja 
þá flokka og frambjóðendur sem 
tekið hafa trúverðuga afstöðu 
gegn stóriðjustefnunni. 

Höfundur er fyrrverandi ráðherra. 

Vandi Íslands-
hreyfingarinnar

Framkomin kæra átta 
þjóðkirkjupresta á 

hendur safnaðarpresti 
Fríkirkjunnar í Reykja-
vík, sr. Hirti Magna Jó-
hannssyni, fyrir siða-
nefnd Prestafélags Ís-
lands hefur verið nokkuð 
til umfjöllunar síðustu 
daga. Sr. Hjörtur Magni kaus að 
stíga fram og greina frá því máli 
opinberlega enda þótt það sé enn 
til umfjöllunar hjá siðanefnd. Hér 
er ekki ætlunin að rekja efni þeirr-
ar kæru að neinu leyti heldur gera 
athugasemd við þann málflutning 
sem sr. Hjörtur Magni hefur við-
haft í samhengi þessa máls og lýtur 
að skilningi hans á því sem hann 
kallar hina „lúthersku arfleifð“. 

Sr. Hjörtur Magni heldur því 
fram að hin „lútherska arfleifð“ 
leggi hverjum lútherskum presti 
og trúmanni þær skyldur á herð-
ar að vera gagnrýninn á ríkjandi 
fyrirkomulag og umgjörð trúmála 
og trúarstofnana síns tíma. Í ljósi 
þess sem sr. Hjörtur Magni hefur 
sagt í ræðu og riti undanfarin miss-
eri hlýtur að vera ljóst að hér eigi 
hann ekki síst við íslensku þjóð-
kirkjuna. Í þessu samhengi vísar 
hann til Marteins Lúthers og þeirr-
ar gagnrýni sem hann beindi að 
trúarstofnun síns tíma. Í raun er 
erfitt að verjast þeirri hugsun að 
sr. Hjörtur Magni sjái sig sem ein-
hvers konar nútímalegan Lúth-
er í gagnrýni sinni á þjóðkirkjuna 
sem hann kallar m.a. djöfullega og 
hættulega trúarstofnun sem snúist 
í kringum sjálfa sig og láti dýrka 
sig sem sjálfan Guð. Svo virðist 
sem hann telji Lúther hafa gefið 
sér það eftirdæmi að beita öllum 
mögulegum ráðum í gagnrýni sinni 
á íslensku þjóðkirkjuna. 

Hér er sr. Hjörtur Magni á villi-

götum og honum er eng-
inn sómi að þeim dylgj-
um sem hann hefur uppi. 
Að sjálfsögðu er himinn 
og haf á milli miðalda-
samfélags vesturkirkj-
unnar á tímum Lúthers 
og íslensks samfélags 21. 
aldar. Það er mikil tíma-
skekkja fólgin í þeirri 
hliðstæðu sem sr. Hjört-
ur Magni sér á milli sín 
og Marteins Lúthers og 

ber hún vitni um bjagaðan skilning 
hans á starfi Lúthers. 

Sannleikurinn er sá að hlutverk 
og eðli kirkjunnar sem stofnunar 
var ekki þungamiðja umræðunnar á 
dögum siðbótarinnar. Markmið sið-
bótarinnar var ekki að endurbæta 
uppbyggingu eða stjórnarform 
kirkjunnar, hvað þá umgjörð henn-
ar. Meginmarkmiðið var að setja 
fagnaðarerindið í öndvegi og boða 
hjálpræðið í Jesú Kristi. Lúther var 
ekki upptekinn af því að draga fram 
nýtt skipurit fyrir kirkjustofnun-
ina eða finna henni nýjan rekstr-
argrundvöll heldur leitaðist hann 
við að draga fram þann grundvöll 
kirkjunnar sem allt annað átti að 
byggjast á. Lúther setti ekki fram 
beinar tillögur um það hvert ytra 
fyrirkomlag kirkjustofnunarinn-
ar skyldi vera heldur vildi hann 
draga fram að nýju kjarna krist-
innar kirkju innan þeirrar stofnun-
ar sem fyrir var.

Lúther leitaðist með öðrum 
orðum eftir því að siðbæta kirkj-
una, ekki koma henni á kné, nema 
í þeim skilningi að hún beygði sig 
fyrir fagnaðarerindinu af auð-
mýkt. Hann vildi hreinsa kirkj-
una af hverjum þeim mannasetn-
ingum sem skyggðu á fagnaðarer-
indið og hverjum þeim siðum sem 
ekki var fótur fyrir í ritningunni. 
Lúther vildi ekki að kristið fólk 
kenndi sig við nafn sitt heldur Jesú 
Krist. Lúther horfði ekki framhjá 
því að kirkjan sem stofnun er sögu-

lega skilyrt, líkt og allar mannleg-
ar stofnanir. Siðbótarstarf hans 
leiddi af þeirri staðreynd að hin 
mannlega og forgengilega kirkja 
getur misnotað fagnaðarerindið og 
jafnvel snúið því í andhverfu sína. 
Lúther sá í hvers konar öngstræti 
kirkjan hafði ratað með fagnaðar-
erindið og leitaðist við að draga það 
fram í dagsljósið að nýju. Siðbótar-
starf Lúthers og hin „lútherska arf-
leifð“ eru fólgnar í þeirri staðreynd 
og þar með sú skylda og ábyrgð 
sem hvílir á hverjum lútherskum 
presti og trúuðum manni. 

Hjörtur Magni hefur gengið svo 
langt að segja að það fyrirkomulag 
sem þjóðkirkjan starfar innan varpi 
„dimmum skugga“ á allt hennar 
starf og geri hana jafnframt ótrú-
verðuga. Kannski finnst sr. Hirti 
Magna fagnaðarerindið einfaldlega 
fyrir borð borið alls staðar annars 
staðar en hjá sjálfum sér. Undar-
legt væri það í ljósi þess að hann 
segist ekki hafa höndlað sannleik-
ann og virðist í raun halda að hann 
geti það ekki. 

Krossferð sr. Hjartar Magna 
á hendur íslensku þjóðkirkjunni 
á ekkert skylt við siðbótarstarf 
Marteins Lúthers eða arfleifð þess. 
Lúther var vissulega gagnrýninn, í 
ræðu og riti – og í prédikunarstóln-
um. En hvað boðun fagnaðarerind-
isins snertir hafði Lúther ávallt vel-
ferð safnaðarins og samfélagsins 
að leiðarljósi og hann leitaðist ekki 
við að upphefja sjálfan sig né held-
ur sína eigin stundlegu hagsmuni. 
Slíkt er ekki hluti hinnar lúthersku 
arfleifðar. Í öllu því sem Lúther 
sagði og gerði hafði hann framgang 
fagnaðarerindisins að leiðarljósi. 
Það mættu allir sem bera hag krist-
innar kirkju fyrir brjósti taka sér 
til fyrirmyndar og boða fagnaðar-
erindið hreint og ómengað í orðum 
sínum og framgöngu.

Höfundur er sóknarprestur 
Hofsóss- og Hólaprestakalls. 

Hin lútherska arfleifð

Kenning Ómars Ragnarssonar 
um fælingaráhrif vinstra–hug-
taksins, [...] hefur sýnt sig að 
vera blekking.
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Tæmið póstkassa reglulega
Við hjá Póstinum biðjum landsmenn um að tæma póstkassa sína 
reglulega. Bréfberar eiga stundum í vandræðum með að setja 
póst í yfirfulla póstkassa og þá verða þeir að endursenda póstinn, 
sendanda og viðtakanda til verulegra óþæginda.

Aðstoð ykkar og tillitssemi auðvelda okkur að koma póstinum
til skila, hratt og örugglega.

Þjónustuver | sími 580 1200 | postur@postur.is | www.postur.is





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

„Ég er trúaður og er fæddur 
inn í þannig fjölskyldu að ég 

hef hlustað á trúarsöngva 
allt mitt líf. Móðir mín söng 
með kirkjukór í 45 ár. Hún 

var ekkert mikið fyrir að 
ég væri í þessu rokkstandi, 

hafði horn í síðu slíks lífern-
is eins og reyndar sú kyn-

slóð að mestu.“

Heather Mills dæmdar skaðabætur

Árni Kr. Þorsteinsson
Miðfjarðarnesseli, Bakkafirði,

verður jarðsunginn frá Skeggjastaðakirkju laugardag-
inn 14. apríl kl. 14.

Fjölskylda hins látna.

Okkar ástkæri faðir, tengdafaðir, afi og
langafi,

Lárus Beck Wormsson
Dvalarheimilinu Höfða, Akranesi,

lést mánudaginn 9. apríl. Útförin fer fram frá
Akraneskirkju þriðjudaginn 17. apríl kl. 14.

Sigurbjörg Árdís Lárusdóttir
Ísabella Lárusdóttir Lárus S. Ingibergsson
Elínborg Lárusdóttir Birgir S. Björnsson
Rannveig Lárusdóttir Guðmundur E. Björnsson
og afabörn.

Elskulegur sonur minn, bróðir, mágur og
frændi,

Halldór Gunnar Hringsson
Reykjavíkurvegi 72, Hafnarfirði,

er lést laugardaginn 24. mars, verður jarðsunginn frá
Neskirkju 16. apríl kl. 13.00.
Sigrún Halldórsdóttir
Gunnjóna Sigrún Hringsdóttir Jónas Sigurðsson
Guðbjörg Hringsdóttir   Páll Guðmundsson
Hjörleifur Hringsson   Elín Baldursdóttir
Sigrún Edda Hringsdóttir   Hafsteinn Jónsson
Hinrik Hringsson    Ingibjörg Þráinsdóttir
frændsystkin.

Við fjölskylda

Lísu Skaftadóttur

sem lést af slysförum 21. mars síðastliðinn viljum
koma á framfæri þakklæti til allra sem hafa veitt okkur
stuðning með bænum, góðmennsku, styrkjum og
hjálpsemi í gegnum þessa erfiðu tíma. Með þökk fyrir
alla þá hlýju í garð okkar. Guð blessi ykkur.

Fyrir hönd fjölskyldunnar,

Ragnar Þór Stefánsson.

Keppnin um fyndnasta mann Íslands 
var til lykta leidd síðastliðið föstu-
dagskvöld, og fór grínistinn Þórhall-
ur Þórhallsson með sigur af hólmi 
eftir harða keppni. „Þetta var jafnt og 
skemmtilegt bara, það stóðu sig allir 
með prýði,“ sagði Þórhallur, sem var 
að vonum ánægður með titilinn. Annað 
sætið hreppti Þrándur Jensson, og það 
þriðja féll í skaut Jóns Haukdal. 

Keppnin um Fyndnasta mann Ís-
lands hófst í byrjun mars. Þá öttu 
kappi fjórir af þeim sextán keppend-
um sem forsvarsmenn höfðu valið úr 
hópi umsækjenda. Fimm þeirra tók-
ust svo á um titilinn í síðustu viku. 
Keppendur höfðu misjafnlega mikla 
reynslu af uppistandi en Þórhallur 
hlýtur að teljast nokkuð reyndur. „Ég 
er búinn að stökkva í þetta svona af og 
til síðan árið 2003 og hef verið á fullu 
í þessu núna undanfarið ár eða tvö. Ég 

hef atvinnu af uppistandi núna og hef 
líka verið með útvarpsþætti og svona 
samhliða því,“ sagði Þórhallur. Grínið 
hefur þó væntanlega alltaf verið hluti 
af lífi hans. Faðir Þórhalls er enginn 
annar en Þórhallur Sigurðsson, betur 
þekktur sem Laddi, einn ástsælasti 
grínleikari þjóðarinnar fyrr og 
síðar. Þórhallur hinn yngri 
segist ekki geta neitað því 
að grínið sé honum nánast 
í blóð borið. „Það mætti 
segja það,“ sagði hann og 
hló við.

Þórhallur segir nokkur 
tilboð þegar hafa borist sér 

og vonast til þess að verða fullbókað-
ur grínisti í sumar. Hann segir Ísland 
vera ágætis markað fyrir uppistand. 
„Markaðurinn er alltaf að stækka og 
þessi uppistandsmenning er öll að 
lifna við. Ég er auðvitað mjög ánægð-
ur með það.“ Endurlífgun keppninn-

ar um fyndnasta mann Íslands hlýt-
ur að teljast vera liður í upp-

risu uppistandsins, en Þórhallur 
hefur aldrei tekið þátt í slíkum 
keppnum áður. „Mig hefur allt-
af langað, en ég þorði aldrei. 
Svo fannst mér ég vera tilbúinn 
núna – og ég virðist að minnsta 
kosti hafa verið nógu tilbúinn,“ 

sagði hann sposkur.

Elskuleg frænka okkar,

Anna Sigríður
Magnúsdóttir

lést á Dvalar- og hjúkrunarheimilinu Grund 11. apríl sl.
Jarðarförin verður auglýst síðar.

Fyrir hönd aðstandenda,

Hrafn Magnússon
Helga Ívarsdóttir.

Ástkær sonur okkar, bróðir og faðir,

Óskar Ingi Þórsson
Skagaströnd,

lést þann 5. apríl sl. Útförin fer fram frá Fellsborg
Skagaströnd föstudaginn 20. apríl kl. 14.00.

Fyrir hönd aðstandenda,

Rósa Björg Högnadóttir
Þór Ingi Árdal.



allt í matinn á einum stað
Birt með fyrirvara um prentvillur
Tilboðin gilda: 13. apríl til 15. apríl eða á meðan birgðir endast
www.netto.is Akureyri  - Grindavík - Mjódd Reykjavík - Salahverfi Kópavogi - Höfn

H
ön

nu
n:

 V
ík

ur
fr

ét
tir

Norðlenska kryddaður lambahryggur
984 kr/kg. áður 1.698 kr/kg.

Doritos - Cool American og Nacho Cheese

149 kr/pk.
Provamel soyamjólk - Blá og rauð

139 kr/stk.

Coke og Coke light -  2 ltr 4 í pakka
499 kr/pk.

Borgarnes léttreyktur hunangsgrís
728 kr/kg. áður 1.214 kr/kg.

Goða grísaofnsteik m/tómat og basil
994 kr/kg. áður 1.657kr/kg.

40%
afsláttur

40%
afsláttur

42%
afsláttur

30%
afsláttur

Frábært verð!

Goða lifrapylsa soðin
517 kr/kg. áður 739 kr/kg.

Goða blóðmör soðin
235 kr/kg. áður 336 kr/kg.

Nettó borgarar m/ brauði 4 stk
299 kr/pk.

Krakkaepli - 1 kg poki
99 kr/kg.

4 stk. Hamborgarar
 + 

4 stk. Brauð 

Frábær hollusta!



Unglingamyndir hafa 
lengi verið í miklu 
uppáhaldi hjá mér 
og fáir sem ég 
þekki hafa horft á 
jafn mörg „prom“ 
og ég. Skemmtana-
gildi myndanna er að 

mínu mati töluvert þótt boðskapur-
inn sé ekki merkilegur. Þrátt fyrir 
að geta horft framhjá alls konar 
vitleysu, sem ég afsaka með því að 
svona séu unglingamyndir bara, er 
þó eitt atriði sem ég get endalaust 
látið fara í taugarnar á mér. 

Oft ganga unglingamyndir út á 
einhvers konar umbreytingu þar 
sem lúðastrákurinn verður gaur 
eða lúðastelpan gella en mér hefur 
ekki fundist það vera á alveg sömu 

forsendum sem kynin afla sér vin-
sælda. Í strákamyndunum er lúða-
strákurinn alltaf skotinn í sætustu 
stelpunni í skólanum en þar sem 
hann er ósýnilegur í hennar augum 
stofnar hann hljómsveit eða gerir 
eitthvað annað sniðugt sem verð-
ur til þess að gellan tekur eftir 
honum og þau ná saman. Í stelpu-
myndunum er hins vegar nóg fyrir 
lúðastelpuna að skipta um föt og 
mála sig til þess að verða vinsæl. 
Henni er reyndar oft boðið að ger-
ast klappstýra í beinu framhaldi af 
því en hún þarf ekki að finna upp 
á neinu sniðugu sjálf til þess að 
sæti strákurinn sem hún er skotin 
í verði líka skotinn í henni. Lúða-
stelpan og sæti ná þó sjaldnast 
saman þar sem hún fattar yfirleitt 

á endanum að hún er bara skotin í 
lúðavini sínum.

Ég viðurkenni alveg að það fer 
hrikalega í taugarnar á mér að 
stelpur skuli fá þau skilaboð að þær 
verði að vera sætar til að vera sval-
ar á sama tíma og strákar fá þau 
skilaboð að þeir þurfi ekki að vera 
sætir til þess að ná í sætar stelp-
ur. Þess vegna bíð ég spennt eftir 
unglingamyndinni þar sem lúða-
stelpan stofnar hljómsveit og verð-
ur svo svöl að hún ákveður að byrja 
hvorki með sæta stráknum né lúða-
vininum heldur vera á lausu alla-
vega fram yfir tvítugt, svona rétt á 
meðan hún er að móta sjálfsmynd-
ina til fulls og læra að sýna sjálf-
stæði. Það yrði uppáhalds ungl-
ingamyndin mín.

Kæru Solla og Hannes,
ferðin gekk vel en hvað eruð
þið búin að vera að gera? |
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Kl. 12.00
Sýning á ljósmyndaverkum fjórtán 
alþjóðlegra listamanna stendur yfir 
í Listasafni Akureyar. Sýningarstjóri 
er Isabelle de Montfumat og þátt-
takendur flestir franskir eða búsett-
ir þar um slóðir og er sýningin liður 
í frönsku menningarkynningunni 
Pourquoi pas?

Íslenska kvikmynda- og sjón-
varpsakademían stendur fyrir 
fundum í hádeginu á föstudögum 
næstu vikurnar þar sem fjallað 
verður um kvikmyndir og sjón-
varp, stöðu þeirra og framtíð hér 
á landi. Fundirnir verða haldnir 
hálfsmánaðarlega í fyrirlestra-
sal Þjóðminjasafns Íslands og 
verður sá fyrsti í dag í hádeginu 
og hefst kl. 12. 

Það verður Baltasar Kormákur 
sem ríður á vaðið og gerir að um-
talsefni hvernig hann snaraði 
hinni kunnu og víðlesnu skáld-
sögu Arnalds Indriðasonar, Mýr-
inni,  yfir á tjald.

Eftir hálfan mánuð ætlar svo 
Anna María Karlsdóttir að velta 
upp svörum við spurningunni: 
Hverjir sjá íslenskar kvikmynd-
ir? , en hún starfar sem framleið-
andi.

Í maí verður svo Björn Björns-
son með fyrirlestur um krimm-
ann sinn, Kalda slóð en 25. maí 
mun nýr dagskrárstjóri sjón-
varps gera grein fyrir dagskrár-
stefnu RUV ohf. Fundirnir hefj-
ast stundvíslega kl. 12 á því að 
framsögumenn flytja hálftíma 

erindi en að því loknu gefst tæki-
færi til fyrirspurna og umræðna 
en fundunum lýkur kl 13.  Fund-
irnir eru öllum opnir og aðgang-
ur er ókeypis.

Fundað um bíó

Stórsveitir landsins í maraþoni

Hið sígilda ævintýri um konungs-
dótturina ungu, Mjallhvíti, sem 
hrekst undan illri stjúpu inn í skóg-
inn og lendir þar í vist hjá dvergun-
um sjö hefur haldið lesendum hug-
föngnum frá því hún kom út á ís-
lensku.

Ævintýrið var túlkað á sviði 
Þjóðleikhússins á sjöunda áratug 
síðustu aldar með Bryndísi Schram 
í titilhlutverkinu og löngu kunn er 
mynd framleiðandans Walts Disney 
eftir ævintýrinu. Í dag hefur brúðu-
leikhúsið Tíu fingur sýningar í Kúl-
unni, smæsta sýningarsal Þjóðleik-
hússins, á sögunni góðkunnu. Það 
er leikbrúðuleikkonan Helga Arn-
alds sem stendur á bak við tiltækið. 
Hér er á ferðinni sagan sígilda um 
Mjallhvíti og dvergana sjö eins og 
við þekkjum hana flest en í sýning-
unni leiðir sögukonan, Helga Arn-
alds börnin í gegnum hana á nokk-
uð óvenjulegan hátt með töfra-
brögðum, myndskyggnum, brúðum, 
grímum og söng. 

Helga Arnalds hlaut menntun 
sína í Instituto del Teatro í Barce-
lona og í leikhúsháskólanum DAMU 
í Prag. Tíu fingur er eins manns 
ferðaleikhús sem var stofnað árið 
1994 af Helgu Arnalds og hefur 
ferðast milli nánast allra skóla og 
leikskóla í landinu auk leikferða 
erlendis. Þá hefur Helga um árin 
fengið til samstarfs marga lands-
þekkta listamenn á sviði myndlist-
ar, leiklistar og tónlistar. Allar sýn-
ingar leikhússins eru mjög mynd-
rænar og eru byggðar upp með 
brúðum, grímum og skuggaleik-

húsi. Þessi sýning er skreytt ljós-
myndum eftir Áslaugu Snorradótt-
ur. Leikstjóri er Þórhallur Sigurðs-
son.

Sýningin um Mjallhvít kom upp 
fyrst 2004 en þá sagði Silja Aðal-
steinsdóttir um frammistöðu Helgu 
í DV: „Best af öllu er að heyra hana 
flytja textann sinn fyrir börn. Þar 

fer ekkert orð forgörðum og innlif-
un hennar og ákafi smitar áheyr-
endur, hvort sem þeir eru þriggja 
ára, þrítugir eða tvisvar sinnum 
það, svo að þeir sitja hugfangnir og 
fylgjast með.“  Og nú geta foreldra 
sótt í þann brunn með ung börn sín 
næstu helgar í Kúluna.

Mjallhvít komin í Kúluna Vonnegut allur
Bandaríska skáldið Kurt 
Vonnegut er látinn á áttugasta 
og fimmta aldursári. Hann lést 
á miðvikudag af völdum meiðsla 
sem hann hlaut á höfði eftir fall 
á heimili sínu á Manhattan í New 
York. Eftirmæli hans í banda-
rískum blöðum eru mjög á einn 
veg: ljúfur söknuður og þökk, 
einkum frá þeim sem nutu verka 
hans, deildu með honum grárri 
gamansemi og kosmískri sýn á 
veröldina.

Vonnegut var fæddur í 
Indianapolis og stundaði nám í 
efnafræði við Cornell-háskóla, 
sem kann að skýra að hann leit 
veröldina ólíkum augum öðrum 
mönnum. Hann var kornung-
ur þegar hann var kallaður til 
herþjónustu og barðist – og 
hélt lífi við orrustuna frægu í 
Ardennafjöllum sem kölluð er 
„The Battle of the Bulge“. Þar 
féll hann í hendur óvininum og 
var fangi í landi forfeðra sinna. 
Hann var í Dresden þegar borg-
in hvarf í eldsprengjuhafið. Eng-
inn þeirra sem sluppu lifandi 
frá Dresden voru samir eftir og 
það tók Vonnegut alla ævi að ná 
áttum á ný. 

Hann sinnti ýmsum störfum 
eftir stríð en tók þá til við skrift-
ir og samdi með öðrum störfum 
röð skáldsagna sem voru á jaðri 
þess að vera vísindaskáldskapur 
og fantasíur. Hann skrifaði per-
sónulegan stíl, skóp aragrúa af 
eftirminnilegum persónum og 
lét engin bönd halda sér í skáld-
heimum. Hann eignaðist fljótt 
ákafa aðdáendur í hópi unn-
enda vísindaskáldskapar en upp 
úr 1970 var viðurkenning hans 
orðin almenn og nýrra verka 
hans beðið með eftirvæntingu.

Hann var mannvinur, van-

trúaður á öll kerfi og yfirvöld 
þeirra, andstöðumaður sem kím-
inn dró flest í efa. Hann var snjall 
í að teygja mál og merkingu og 
samdi óafvitandi spakyrði og var 
því vinsæll fyrirlesari.

Vonnegut bjó jöfnum hönd-
um á Manhattan og í Hamptons, 
hann var tvíkvæntur og átti 
fjögur börn en ól upp þrjú börn 
systur sinnar. 

Nú hrannast upp lofsyrð-
in um hann en því hefði hann 
mætt með bros á vör og spurn 
í augum. 

Tvær sögur hans eru til í þýð-
ingum,  en flest allar bækur hans, 
skáldsögur, umræðurit, minn-
ingabrot og smásögur má finna 
á flestum bókasöfnum. Þær eru 
skemmtileg og holl lesning.

MENNTAMÁLARÁÐUNEYTIÐ

Með miklum húmor og skemmtilegu 
innsæi ... ...tekst þessari sýningu að 
hlæja  bæði að þeim sem eru með og 
þeim sem mótmæla stóriðjuvæðingu 
Íslands... notið tækifærið segi ég.

Martin Regal Mbl.

Má vel ráðleggja þeim sérstaklega að sjá
þessa sýningu sem ekki hafa lesið 
bókina, þeim mun verða dillað. 
Umgerðin er mögnuð og tónlistin 

áhrifarík.
Silja Aðalsteinsdóttir TMM.

Sýningin er allt í senn stórskemmtileg, 
háalvarleg og hárbeitt. Ef þú ætlar bara 
einu sinni í leikhús á þessu ári sjáðu þá

Þröstur Sverrisson

Ómar Ragnarsson

… býsna áhrifamikil… á köflum dásam
-leg… einhver heillandi blær yfir þessari

leikmynd. Smellpassar inní tíðarandann.
Þorgerður E. Sigurðardóttir Víðsjá

Draumalandið – Tær snilld.
Sara Dögg Jónsdóttir

                          Strandgata 50, Hafnarfirði.
Miðasala í síma 555 2222 og á www.midi.is





Náðargeisli snillinnar sló Mas-
cagni þegar hann setti tónlist við 
texta félaga sinna upp úr smásögu 
um afbrýðisemi og tál sveitafólks á 
Sikiley á nítjándu öldinni. Sagan er 
raunar hafin yfir alla tíma og staði 
þó kjarni hennar standi utan við sið-
ferðiskvarða okkar tíma: ung kona 
af lágum ættum er í ástarsambandi 
við strák sem er nýkominn úr her-
num. Hún á engan að, hann býr hjá 
móður sinni sem selur vín við torg-
ið. Stúlkan er barnshafandi og því 
komin utan garðs. Hann er ekki 
viss og tekinn að leggja lag sitt við 
konu gifta manni í flutningsbrans-
anum sem er oft að heiman. Unga 
konan vanfæra hrekur barnsföður 
sinn í dauðann í afbrýðisemi. Allt 
gerist þetta á páskadagsmorgun.

Cavalleria Rusticana er snilldar-
verk sama hvernig á það er litið. 
Hlutverkin eru ekki mörg, raun-
ar bara fimm sem skipta máli, en 
persónusköpun höfundanna er svo 
meitluð að hlutverkin heimta þaul-
hugsaðan og frjóan leik auk þess 
sem laglínurnar eru ekkert slor. 
Hér er því úr miklu moða.

Ofan í kaupið er verkið samið 
fyrir stóran kór og það mun hafa 
verið meginástæða þess að Elín 
Ósk Óskarsdóttir ræðst í að koma 
verkinu á svið nú með Óperu-
kór sinn í Hafnarfirði. Hún hefur 
líka haft áhuga á að syngja hlut-
verk Santuzzu, ungu konuna sem 
er þungamiðja verksins. Hún fær 

til verksins vana söngvara, Jóhann 
Friðgeir Valdimarsson, Ólaf Kjart-
an Sigurðarson og yngri krafta: 
Hörn Hrafnsdóttur og Þórunni 
Stefánsdóttur. Ingólfur Níels Árna-
son setur á svið og Kurt Kopecky 
stjórnar.

Allt er þetta gott og blessað: þetta 
er hefðbundin sviðsetning, Ingólf-
ur reynir ekki að draga verkið úr 
sínum hefðbundna stað þótt heldur 
sé kauðslegt að sjá karlana ganga 
alla úr kirkju á páskadagsmorgun 
með hattana á hausnum. Það staf-
ar af allri sviðsetningunni að flest-
ir þeirra sem á sviðinu standa eru 
alls óvanir: kvennapartur kórs-
ins hljómaði betur en karlarnir, en 
Óperukór Hafnarfjarðar stendur 
engan veginn undir hlutverki sínu 
í sýningunni. 

Það gera söngvararnir í sólópört-
unum hins vegar þó grætilegt sé að 
þeim skuli ekki búin fullgerð um-
gerð: á sýningana skortir verulega 

djúpan leik sem er þó aðall verks-
ins, vilji menn takast á við það: per-
sónurnar. Öll fimm sýna því aðeins 
brot sem heimta verður af þeim í 
fullburða sviðsetningu á verkinu. 

Eru þetta örlög íslenskra óperu-
sýninga − enginn kór til sem stend-
ur undir nafni og er í stöðugri þjálf-
un, einsöngvarar sem syngja örfá 
kvöld á árabili, hljómsveitarstjóri
sem fær ekki þá stöðugu þjálfun 
sem starf hans útheimtir og áheyr-
endur sem verða að bíða áratugum 
saman eftir flutningi verka á borð 
við þetta? Cavalleriu á að flytja 
reglulega og þá að leggja í full-
burða sýningar sem gera verkinu 
verðug skil.

En hér verðum við að virða vilj-
ann fyrir verkið: Elín syngur hlut-
verk Santuzzu af miklum þrótti en 
það skortir á blíðu og bráðlynd-
ið sem verður Santuzzu  að falli. 
Þetta er tekið nokkuð á kraftinum. 
Svo er áberandi í sviðsetningu Ing-
ólfs hvað hann stillir Elínu í miðju: 
Santuzza er kona á jaðri samfélags-
ins, bæði í anda og líkama. Jafnvel 
í bæninni þar sem persónunni er 
gjarnan stillt í miðju sem er órök-
legt þó stórsöngkonur heimti þá 
stöðu rétt eins og gamlir leikarar í 
aðalhlutverkum.

Mín eyru er vanari bjartari ten-
órum en Jóhanni Friðgeiri í hlut-
verki Turiddos. Hann hefur sann-
færandi fas á sviði og sterka 
nálægð en aftur var lítið um blæ-
brigði í leiktúlkun hans. Öðru var  
fyrir að fara í glæsilegri fram-
göngu Ólafs Kjartans sem stóð sig 
með mikilli prýði. Þórunn Stefáns-
dóttir  er glæsileg kona og fór vel 
með sinn part sem konan gifta en 
ekki var hún sú daðurdrós sem 
textinn heimtar í hinum vand-
ræðalega fundi þeirra þriggja við 
kirkjudyrnar. Hörn Hrafnsdóttir 
fann sig illa í hlutverki móðurinn-
ar og vann frumstætt gervi á móti 
henni.

Það er samt alltaf yndislegt að 
sjá þetta verk og birtan í tónlist-
inni er engu lík. Mér þótti hljóm-
sveitin víða slök og raunar ekki ná 
sér vel á strik fyrr en í Intermezzo-
inu þegar ég sá aðra sýningu. Nú 
eru tvær eftir og verða báðar full-
skipaðar áhorfendum. Það er hall-
ærislegt að við skulum ekki ráðast 
í uppsetningar sem þessar nema af 
hálfum efnum eða minna og ekki 
hafa efni á að sýna sviðsetningarn-
ar nema í örfá skipti.

Cavalleria Rusticana í Óperunni
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Félagar í Bandalagi þýðenda og 
túlka hafa tilnefnt fimm  bækur til 
Íslensku þýðingaverðlaunanna fyrir 
framúrskarandi þýðingar fagurbók-
mennta á árinu 2006. Eru verðlaun-
in sett á stofn af félaginu til að auka 
hróður þýðenda sem hafa löngum 
auðgað íslenska menningu á ýmsan 
hátt. Þær bækur sem að þessu sinni 
eru tilnefndar eru eftirfarandi:

Brekkan eftir Carl Frode Tiller í 
þýðingu Kristians Guttesens, útgef-
andi Salka.

Dætur hússins eftir Michéle Ro-
berts í þýðingu Fríðu Bjarkar Ingv-
arsdóttur, útgefandi Salka.

Nostromo eftir Joseph Conrad í 
þýðingu Atla Magnússonar, útgef-
andi Mál og menning.

Umskiptin eftir Franz Kafka í 
þýðingu Ástráðs Eysteinssonar og 
Eysteins Þorvaldssonar, útgefandi 
Stofnun Vigdísar Finnbogadóttur/
Háskólaútgáfan.

Wuthering Heights eftir Emily 
Brontë í þýðingu Silju Aðalsteins-
dóttur, útgefandi Bjartur.

3ja manna dómnefnd, skipuð 
verðlaunahafa síðasta árs Rúnari 

Helga Vignissyni, og þeim Gunn-
þórunni Guðmundsdóttur og Jór-
unni Sigurðardóttur, tekur nú við og 
kveður upp lokadóm um hvaða bók 
hlýtur verðlaunin.

 Forseti Íslands, Ólafur Ragnar 
Grímsson, afhendir Íslensku þýð-
ingaverðlaunin að venju á degi bók-
arinnar 23. apríl nk. á Gljúfrasteini 
þar sem verðlaunin hafa verið af-
hent frá upphafi, enda var Halldór 
Laxness afkastamikill þýðandi á 
sinni tíð.

Þýðendur tilnefndir Draumalandið
eftir Andra Snæ Magnason

Strandgata 50, Hafnarfirði. Miðasala
í síma 555 2222 og á www.midi.is

Frumsýning
16.mars föstudagur kl. 20:00

22.mars fimmtud. 2.sýn kl. 20:00 

23.mars föstud. 3.sýn kl. 20:00 

24.mars laugard. 4.sýn kl. 20:00

Sýningar eru opnar virka daga kl. 11 - 17
og um helgar kl. 13 - 16  •  sími 575 7700 

GERÐUBERG

www.gerduberg.is

RÚRÍ
Tími - Afstæði - Gildi 
Sýning frá glæstum listferli 
Sjá www.ruri.is

Óður til 
íslenskrar náttúru 
Guðlaug I. Sveinsdóttir 
sýnir málverk og vefnað

Vissir þú af...
góðri aðstöðu fyrir veislur,
námskeið, fundi o.fl.
Nánar á www.gerduberg.is

Leggðu góðu málefni lið

Leggðu góðu málefni lið er heiti á þjónustu í Einkabanka og Fyrirtækjabanka 
Landsbankans sem auðveldar þér að hefja mánaðarlegan stuðning við góð málefni. 
Það þekkja það flestir að greiða mánaðarlega af húsinu og bílnum og fyrir rafmagn 
og hita. Nú er auðvelt að bæta góðum málefnum við þann lista og gerast áskrifandi 
að þeim. Þú getur styrkt eitthvert af 75 góðgerðarmálefnum; velur einfaldlega 
styrkupphæðina og hversu lengi þú vilt styrkja. Hver króna skilar sér til góðgerðar-
félaganna og notendur bera engan kostnað við stuðning sinn. Með einfaldri aðgerð 
er svo hægt að hætta stuðningi. Landsbankinn hefur boðið þessa þjónustu síðan 1. 
júlí sl. og síðan þá hafa hundruð Íslendinga gerst áskrifendur að góðu málefni. 

Það er auðvelt að skipta máli

gottmalefni.is



Sænska ofurpopptríóið 
Peter Bjorn and John treður 
upp á Nasa í kvöld. Steinþór 
Helgi Arnsteinsson ræddi 
við hinn síðastnefnda, 
trommarann John Eriksson, 
um heimsóknina.

Það lá beinast við að spyrja John 
hvort hann væri ósáttur með að 
vera nefndur síðastur í hljóm-
sveitarnafninu (sem á að skrifa 
án kommu milli Peters og Bjorns). 
„Nei, alls ekki. Nafnið hljóm-
ar langbest svona,“ svarar John 
hlæjandi. Í kjölfarið kemur einnig 
í ljós að piltarnir kjósa mun frek-
ar að láta bera nafnið á sveitinni 
fram með enskum hreim held-
ur en sænskum. John sagði það 
meira að segja fara örlítið í taug-
arnar á sér þegar nafnið er borið 
fram á sænsku. 

Hljómsveitin var stofnuð í 
Stokkhólmi árið 1999 en sjálf-
ir koma meðlimir sveitarinnar að 
mestu frá norðurhluta Svíþjóð-
ar. „Við hljómuðum líkt og skítur 
í byrjun en núna held ég að okkur 
hafi tekist að finna okkar eigin 
hljóm,“ en þurfti heilar þrjár plöt-
ur til þess? „Já, ég held það. Mér 
finnst síðasta plata okkar [Writer‘s 
Block sem kom út í fyrra] hljóma 
virkilega vel. Þrátt fyrir að hún sé 
mjög fjölbreytt og ýmsum stílum 
blandað saman þá held ég að allir 
geti heyrt að hér sé eina og sama 
hljómasveitin á ferð.“ Eru það orð 
að sönnu.

Lagið sem skaut Peter Bjorn 
and John upp á stjörnuhimininn 
var án efa slagarinn Young Folks. 
Tríóið virtist greinilega mjög sátt 
með lagið, jafnvel áður en það 
kom út, því upphafsstef plötunnar 

er Young Folks leikið á píanó. „Við 
vissum kannski ekki að það yrði 
svona vinsælt. Áður en platan kom 
út, þá spiluðum við lagið á diskó-
tekum og þá var fólk strax byrj-
að að spyrja okkur með hverjum 
þetta lag væri eiginlega. Við erum 
allavega glaðir með að eiga lag 
sem mörgum líkar við og ef því 
líkar vel við meira af plötunni þá 
er slíkt náttúrulega frábært. Þetta 
lag hefur gert okkur kleift að spila 
á stöðum eins og Íslandi, sem er að 
sjálfsögðu frábært.“

Næsta plata hljómsveitarinn-
ar mun alls ekki litast af Young 
Folks, heldur gerir John ráð fyrir 

að næsta plata verði öll án söngs. 
„Okkur langar bara að gera það 
sem okkur dettur í hug, við stefn-
um ekkert að því að verða næsta 
U2 eða neitt þannig. Ég meina, 
lögin sem við höfum verið með í 
vinnslu að undanförnu þarfnast 
líklegast ekki söngs. Björn gerði 
djassplötu fyrir nokkrum árum 
síðan, sem ég spilaði reyndar líka 
á, og ég held að þar hafi hugmynd-
in kviknað. Ég held samt að við 
eigum pottþétt eftir að gera aðra 
plötu með hefðbundnum popplög-
um mjög fljótlega.“

Hljómsveitin hlakkar mikið til 
að koma til landsins, venju sam-
kvæmt. Piltarnir þrír mæta hing-
að án aukahljóðfæraleikara en 
John segir að það komi ekki í veg 
fyrir að þeir muni halda þrusu 
tónleika. {Ég notast sem dæmi 
við ásláttarsamplerplatta. Ég 
er samt hrifnastur af því þegar 
hljómsveitir hljóma öðruvísi á 
tónleikum en á plötum. Við erum 
líka mikið fyrir það að jafnvel 
lengja lögin og setja þau í nýjan 
búning, við leikum af fingrum 
fram semsagt,“ segir John að 
lokum með sínum skemmtilega 
sænska hreim.

Ég er einn af þeim sem geta auðveld-
lega gleymt sér í plötubúðum. Ef sá 
tími sem ég hef eytt í plötubúðum 
um ævina væri reiknaður saman þá 
held ég að útkoman yrði ansi mögn-
uð. Plötubúðin hefur heldur átt undir 
högg að sækja undanfarið, ekki bara 
vegna niðurhals og iPod-væðingar 
heldur líka vegna sölu á geisladisk-
um á netinu. Nú eru sumar útgáfur 
eingöngu seldar á netinu, t.d. afurð-
ir Hip-O undirmerkis Universal, en sú útgáfa sérhæfir sig í veglegum 
endurútgáfum. En þó það sé gaman að vafra um plötubúðir á netinu þá 
jafnast það ekki á við það að gramsa í alvöru þrívíðum plötubúðum.
Hér á Íslandi eru nokkrar fínar plötubúðir. Skífan hefur lengi verið 
með mesta úrvalið þó að það hafi reyndar farið minnkandi undanfar-
in misseri. 12 Tónar og Smekkleysubúðin við Klapparstíg bjóða báðar 
upp á ágætt úrval af íslenskri og erlendri tónlist þó að það sé mis-
jafnt hvað er til þar, enda verið að taka inn plötur í litlu upplagi og það 
sem klárast kemur kannski ekki strax aftur eða jafnvel aldrei. Nýlega 
uppgötvaði ég svo forvitnilega plötubúð í Skipholti, Rafgrein, en þar 
er töluvert til af efni sem maður sér ekki annars staðar, bæði nýtt og 
endurútgáfur, mikið af djassi, soul, heimstónlist og gömlu rokki.
En þó að það sé gaman að grúska í plötubúðunum hér heima þá jafnast 
það auðvitað ekki á við gnægtaborð stórborganna. Í London er mikið af 
flottum búðum af öllum stærðum og gerðum. Þar á meðal eru Rough 
Trade-búðirnar tvær við Talbot Road og Neals Yard. Rough Trade 
hefur verið Mekka indie-tónlistarinnar allt frá því að Geoff Travis opn-
aði fyrstu búðina 1976. Það er þess vegna mikið gleðiefni að á þessum 
tímum samdráttar og ráðaleysis (Tower-keðjan hrundi t.d. eins og hún 
lagði sig á síðasta ári) hefur Rough Trade ákveðið að opna 500 fermetra 
stórverslun á Brick Lane í austurhluta London. Að baki ákvörðuninni 
liggja veigamiklar markaðsrannsóknir. Sókn er besta vörnin. Stefnt er 
að opnun fyrir maílok þannig að nú er bara að panta sér far …

Rough Trade opnar stórverslun

„Something Wrong með Bang Gang er komið 
í sextugasta og níunda sæti á CMJ listan-
um, strax í annarri viku,“ segir Sigurður 
Pálmi Sigurbjörnsson, framkvæmda-
stjóri From Nowhere Records sem 
gefur plötuna út í Bandaríkjunum. 
„Þetta er listi sem er unninn úr spil-
unarlistum um 450 háskólaútvarps-
stöðva um öll Bandaríkin þannig að 
hann er mjög marktækur.“ Þess 
má geta að útvarpsstöðv-
ar úti um allan heim, jafnt 
jaðarstöðvar sem þær sem 
eru meira á miðjunni, 
horfa til þessa lista þegar 
verið er að velja nýja tón-
list í spilun. Þetta verður 
því að teljast góður ár-
angur og ekki oft sem ís-
lenskar hljómsveitir ná 

að komast inn á þennan lista, 
„Platan kom út í Bandaríkjunum í síðustu 

viku,“ heldur Sigurður Pálmi áfram. 
„Við gerðum samning við dreif-

ingarfyrirtæki sem heitir Ryko 
sem er dótturfyrirtæki Warn-
er Group þannig að henni verð-
ur dreift um öll Bandaríkin, í um 
fimmtán þúsund búðir.“ 

Something Wrong kom út 
á Íslandi og á meginlandi 
Evrópu árið 2004 þannig 
að marga er eflaust farið 
að lengja eftir nýrri plötu 
frá hljómsveitinni. Að-
spurður segist Barði vera 
á fullu að vinna að nýrri 
plötu og stefnt er á að hún 
komi út síðar á þessu ári.

Barði vinsæll vestra





Ástarlíf stjarnanna getur 
orðið nokkuð flókið. Í gær 
mátti hér lesa um flókinn 
„ástarferhyrning“ Justins 
Timberlake en hann er ekki 
sá eini sem skiptir oft um 
bólfélaga. Stjörnurnar eru 
nefnilega fæstar við eina 
fjölina felldar í ástarmál-
unum.

Fjölmiðlar skemmta sér yfirleitt 
konunglega yfir óförum fræga 
fólksins í ástarmálum enda geta 
eftirmálin orðið ansi skrautleg. 
Þeim þykir ekki síður forvitnilegt 
að fjalla um nýjustu pörin í Holly-
wood og skipta þeim gjarnan upp í 
hópa og flokka. Breska blaðið The 
Sun gerði nýverið úttekt á nýjustu 
samböndunum meðal stjarnanna 
sem hafa sprottið upp eins og gor-
kúlur.  Meðal þeirra sem eru taldar 
líklegastar til að endast lengur en 
nokkrar vikur í sambandi sínu eru 
Simpson-systurnar Jessica og As-
hlee. Ashlee hefur verið orðuð 
við Peter Wentz, bassaleikar-
ann úr Fall Out Boy, en þau 
sáust gera sér dælt við hvort 
annað í afmæli á veitinga-
staðnum Parc í Hollywood. 
Jessica er hins vegar búin 
að jafna sig á Nick Lachey 
sem hefur sést í örmum 
sjónvarpskonunnar Va-
nessa Minillo. Banda-
ríska pressan hefur um 
nokkra hríð spáð því að 
söngkonan barmgóða og 
tónlistarmaðurinn John 
Mayer myndu koma úr 
felum með ástarsamband 
sitt og nú virðist stóra 
stundin runnin upp. 

Og ástarörvar Amors 

virðast hafa hæft aðra barm-
góða konu því samkvæmt nýj-
ustu fréttum þar vestra er óláta-
belgurinn Tommy Lee búinn að 
krækja aftur í Pamelu Anderson. 
Þau skildu tvisvar á sínum tíma og 
var Tommy meðal annars sakað-
ur um að hafa lamið Pamelu. Þau 
urðu ekki síður fræg þegar kynlífs-
myndband þeirra lak út á netið og 
varð eitt söluhæsta kynlífsmynd-
band allra tíma. Hvorki Tommy 
né Pamela hafa þó viljað staðfesta 
sambandið en trommarinn býr nú 
heima hjá Pamelu á meðan verið er 
að gera húsið hans upp í Malibu. Og 
til þeirra hefur sést á Hawaii í róm-
antísku fríi.

Og mjónan Nicole Richie og Joel 
Madden virðast einnig líkleg til af-
reka á grýttum vegi ástarinnar í 
Hollywood. Parið hefur verið að 
stinga saman nefjum í ár og virðist 
hamingjusamara með degi hverj-
um. Gömul vinkona Nicole, Paris 
Hilton, er hins vegar ekki alveg 
jafn líkleg til góðra verka en hún 
hefur að undanförnu sést með Josh 

Henderson, sjarmatröllinu úr 
Aðþrengd-

um eigin-
konum.

Paris
er

þekkt fyrir að haldast ekkert sér-
staklega vel á karlmönnum og spá 
sérfræðingar því að það verði ekki 
langt að bíða þar til annar maður 
haldi í höndina á hótelerfingjanum. 

Ástarmál Britney Spears hafa 
verið undir smásjá fjölmiðla undan-
farið ár en fjölmiðlar eru sólgnir í 
fréttir af nýjum mönnum í lífi popp-
prinsessunnar. Sá nýjasti er sagð-
ur vera Luke Walton, hárprúður
leikmaður Los Angeles Lakers, og 
hefur Spears sést æ oftar á heima-
velli liðsins, Staples Center. Leik-
konan Drew Barrymore hefur 
ekki síður komist í fréttirnar að 
undanförnu því nýverið upplýsti 
ritstýra ein að hún hefði verið ást-
kona leikkonunnar í dágóðan tíma. 
Til Barrymore hefur hins vegar 
sést með leikstjóranum Spike 
Jonze, þeim hinum sama og hefur 
gert myndbönd með Björk.

Köldustu kveðjurnar fær hins 
vegar samband sem flestir eru 

sammála að endist varla fram yfir 
fyrsta sumardag. Og það eru þau 
Lindsay Lohan og Kevin Federline 
en blaðamaður The Sun skrifar af 
þessu tilefni: „Þótt Lindsay skipti 
um elskhuga eins og nærbuxur mun 
hún varla leggjast svo lágt að tína 
upp ruslið eftir Britney Spears.“ 
Og svo mörg voru þau orð.

Leonardo DiCaprio mun spreyta 
sig á föðurhlutverkinu innan tíðar, 
samkvæmt heimasíðu breska 

blaðsins
Mirror. Þar 
segir að 
kærasta Di-
Caprio, ísra-
elska fyrir-
sætan Bar 
Refaeli, eigi 
von á barni 
hans í haust. 
Þetta þykir 
mörgum út-
skýra hvers 
vegna parið 
áformar að 
ganga í það 
heilaga í 
sumar, eftir 

að hafa verið saman í rétt rúmlega 
fimmtán mánuði. 

Samkvæmt heimildum blaðsins 
er leikarinn afskaplega ánægð-
ur með að verða pabbi. Parið leit-
ar nú að stað til að halda brúðkaup 
og tilheyrandi veislu, en fréttir 
herma að Tel Aviv komi sterklega 
til greina.

DiCaprio 
verður pabbi

Fyrsti þátturinn af fjórum, þar 
sem norrænir spekingar spá í 
lögin í Söngvakeppni sjónvarps-
stöðvanna árið 2007, er á dag-
skrá Sjónvarpsins í kvöld. Þætt-
irnir hafa notið mikilla vinsælda 
á Norðurlöndunum öllum, en þetta 
er í fjórða skiptið sem 
þessi háttur er hafð-
ur á. 

Sænski poppar-
inn Christer Björk-
man leiðir spek-
ingana áfram eins 
og áður, en þó 
nokkrar breyt-
ingar hafa 
orðið á hópn-
um. Eirík-
ur Hauks-
son er 
fulltrúi Ís-
lands eins 
og áður, 
en það hefur 
vakið nokkra 

athygli að hann sé með í hópnum 
þrátt fyrir að hann keppi sjálfur í 
Helsinki í maí. Thomas Lundin fer 
fyrir Finnum eins og önnur ár, en 
Charlotte Perelli verður fulltrúi 
Svíþjóðar. Söngkonan hefur áður 
setið í norræna spekingaráðinu, 
en hún fór með sigur af hólmi í 
söngvakeppninni sjálfri árið 1999, 
þegar Selma laut í lægra haldi. 
Fyrir hönd Danmerkur mætir 
Adam Duvå Hall, sem kynnti for-
keppni Dana frænda okkar fyrr á 
árinu. Per Sundnes kemur í stað 

Eurovision-ofvitans Jostein 
Pedersen frá Noregi, sem 

margir eiga eflaust eftir 
að sakna.

Þátturinn hefst klukk-
an tíu mínútur yfir átta.

Upphitun fyrir 
Eurovision hafin
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FRAKKLAND
Á EKKI

MÖGULEIKA

ÞEIR ERU MÆTTIR AFTUR

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í

Regnboganum merktar með rauðu

SÍMI 564 0000 SÍMI 551 9000 SÍMI 462 3500

MIÐASALA Í SMÁRABÍÓ OG REGNBOGANN Á

MIÐASALA Í BORGARBÍÓ Á

SUNSHINE kl. 5.50, 8 og 10.10 B.I. 16 ÁRA
THE SCIENCE OF SLEEP kl. 8 og 10 B.I. 7 ÁRA
ÚTI ER ÆVINTÝRI ÍSLENSKT TAL       kl. 6
TMNT         kl. 6 B.I. 7 ÁRA
SCHOOL FOR SCOUNDRELS     kl. 5.45
THE ILLUSIONIST     kl. 8 og 10.15

PERFECT STRANGER           kl. 5.30, 8 og 10. 30 B.I. 16 ÁRA
PERFECT STRANGER SÝND Í LÚXUS kl. 5.30, 8 og 10. 30
SUNSHINE kl. 5.50, 8 og 10.10 B.I. 16 ÁRA
MR. BEAN´S HOLIDAY         kl. 5, 7, 9 og 11
ÚTI ER ÆVINTÝRI ÍSLENSKT TAL       kl. 4
TMNT           kl. 4, 6, og 8 B.I. 7 ÁRA
SCHOOL FOR SCOUNDRELS       kl. 10

PERFECT STRANGER         kl. 8 og 10.10 B.I. 16 ÁRA
HOT FUZZ         kl. 10 B.I. 16 ÁRA
SCHOOL FOR SCOUNDRELS     kl. 8
ÚTI ER ÆVINTÝRI ÍSLENSKT TAL     kl. 6
TMNT         kl. 6 B.I. 7 ÁRA

FRÁ DANNY BOYLE
LEIKSTJÓRA 28 DAYS LATER
OG  TRAINSPOTTING KEMUR

SPENNUTRYLLIR ÁRSINS!
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SÓLIN ER AÐ DEYJA.
ER HÆGT AÐ BJARGA HENNI?
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,,MAGNÞRUNGINN SPENNUTRYLLIR OG 
SJÓNARSPIL SEM GEFUR EKKERT EFTIR''

VJV, TOPP5.IS

Þegar þekktar rokkhljómsveitir 
sem leika nýþungt rokk eða metal 
vita ekki í hvorn fótinn þær eiga 
að stíga næst ákveða þær yfir-
leitt að gera þyngri plötu en síðast. 
Þetta er auðvitað auðveldasta leið-
in og oft vonast sveitir sem hafa 
hlotið almenningshylli, eftir að 
hafa skriðið upp úr neðanjarðar-
moldinni, til þess að endurheimta 
traust og virðingu þeirra aðdáenda 
sem uppgötvuðu þær áður en þær 
fengu samþykki almúgans.

Með síðustu plötu skaust Blood 
Brothers upp á yfirborðið með ka-
ótísku og kröftugu rokki. Ég sá 
sveitina fyrst á sviði hita upp fyrir 
Yeah Yeah Yeahs og tónlistin hafði 
svipuð áhrif á mig eins og að vera 
sleginn utan undir með hráu kjöt-
stykki. Frábær samsöngur söngv-
aranna tveggja, eitursvöl riff og 
óbeisluð dýrsleg tjáningin náði 
strax heljartökum á mér. Sveitin 
hefði léttilega getað dregið sig til 
baka, gert hávaðameiri plötu með 
ýktari öskrum og þyngri hljómi. 
Í staðinn ræðst hún á garðinn þar 
sem hann er hæstur og tileink-
ar sér meira grípandi lagasmíð-
ar, án þess að lækka hrynhitann 
eða ofsann. Það tekst alveg stór-
kostlega vel. Hér er glás af lögum 
sem minna mikið á eldra efni, en 
hér eru líka frábærar popptilraun-
ir, eins og lagið Laser Life, sem 
hefst með frábæru hljómborðs-
stefi sem hljómar eins og eitthvað 
sem Stevie Wonder hefði dottið 
niður á.

Söngvarinn Jordan Blilie er 
með hreint ótrúlega rödd. Hún er 
á miðjum landamærunum sem að-
skilja kvenmanns- og karlmanns-
raddir. Hann syngur ekki í fals-
ettu, en er svo skrækur að rödd 
hans gæti eflaust ferðast jafn auð-
veldlega í gegnum allt fast efni 

og vökvakennt. Hljómar stund-
um eins og Cedric Bixler úr At the 
Drive-in og Mars Volta myndi gera 
á helíum.

Þessi fimmta breiðskífa Blóð-
bræðranna er magnað afrek. Sönn-
un þess að þessi sveit er ekkert að 
missa móðinn þrátt fyrir að hafa 
pungað út fimm plötum á fjórum 
árum. Margar sveitir hafa sprung-
ið á rokkinu eftir styttri tíma, og 
fæstar þeirra leika jafn ærslafullt 
rokk og þessi. Án efa besta út-
gáfa Blood Brothers, og með þess-
ari plötu ætti sveitin að festa sig 
í hópi athyglisverðustu rokksveita 
heims.

Gott blóð

Ofurfyrirsætan Gisele Bündchen hefur 
verið orðuð við hlutverk Vittoriu Vetra 
í myndinni Englum og djöflum, byggðri 
á fyrstu bók Dans Brown um Robert 
Langdon. Tom Hanks mun leika Lang-
don, eins og hann gerði í Da Vinci lykl-
inum, en önnur hlutverkaskipan er ekki 
ljós. Vittoria Vetra aðstoðar Langdon við 
rannsókn hans á málum Illuminati-leyni-
félagsins í bókinni, og leikur álíka stórt 
hlutverk í bókinni og Sophie Neveau í Da 
Vinci lyklinum.

Bündchen hefur áður leikið í myndun-
um Taxi og The Devil Wears Prada. Hlut-
verk Vittoriu Vetra yrði það stærsta á 
ferli hennar hingað til. 

Leikur á móti Hanks

Samkvæmt nýrri breskri rann-
sókn er hlustun á þungarokk leið 
margra afburðanemenda til að 
slaka á og losna undan álaginu sem 
fylgir því að vera gáfaður. Staðal-
mynd sveitta þungarokkskjánans á 
því ekki við rök að styðjast. 

Rannsakendur komust að því að 
margir þungarokksaðdáendur á 
unglingsaldri eru langt frá því að 
vera vitlausir vandræðaunglingar 
heldur þvert á móti afar gáfaðir og 
notfæra sér tónlistina til að kljást 
við álagið sem fylgir því að vera 
afburðavel gefnir og utangarðs 
vegna þess. Þátttakendurnir sögðu 
þá að þeir kynnu að meta þá flóknu 
uppbyggingu og textagerð sem ein-
kenndi þungarokk öfugt við megn-
ið af einfaldri dægurtónlist.

Þeir sem hlusta á þungarokk eru 

þó líklegri til að hafa slakara sjálfs-
álit en þeir sem hlusta til dæmis á 
popp eða klassíska tónlist og nota 
þá gjarnan tónlistina til að fá útrás 
og losna við reiði og erfiðar tilfinn-
ingar.

Foreldrar og kennarar hafa 
gjarnan áhyggjur af þeim slæmu 
og ókristilegu áhrifum sem þunga-
rokk geta haft á unga huga vegna 
pólitískra eða ógeðfelldra texta. 
Niðurstöður þessarar rannsókn-
ar benda þó til að engin ástæða sé 
að hafa áhyggjur heldur þvert á 
móti geti þungarokk haft góð áhrif 
á unglinga. Það sé aftur á móti 
ástæða til að kanna hvernig þeim 
líði.

Gáfaðir hlusta á þungarokk



OG ÞÚ SEM HÉLST AÐ 

ÞÍN FJÖLSKYLDA VÆRI SKRÍTIN...

/ KRINGLUNNI / KEFLAVÍK/ ÁLFABAKKA / AKUREYRI

DIGITAL-3D
DIGITAL-3D

DIGITAL
DIGITAL

...Á STÆRÐ 
VIÐ HNETU !

DIANE KEATON MANDY MOORE   

Háskólabíó
WILD HOGS kl. 8:15 - 10:30 b.i 7

300. kl. 5:30-8-10:30 B.i.16

THE GOOD GERMAN kl. 5:30 B.i.16

THE GOOD SHEPERD kl. 6 - 9 - 10:30 B.i.12

BECAUSE I SAID SO kl. 6 - 8:15 - 10:30 Leyfð

MRS POTTER kl. 5:40 - 8 Leyfð

ROBINSON... M/- ÍSL TAL kl. 3:40 - 5:50 Leyfð

WILD HOGS kl. 5:50 - 8 - 10:20 b.i 7

300. kl. 5:30  B.i.16

MUSIC & LYRICS kl. 3:40 Leyfð

THE GOOD SHEPERD kl. 8 - 11 B.i.12

THE GOOD SHEPERD VIP kl. 5 - 8 - 11 

THE MESSENGERS kl. 6 - 8 - 10:20   B.i.16

MR. BEAN´S HOLIDAY kl. 4 - 6 - 8 - 10:10   Leyfð

HOT FUZZ kl. 8 - 10:30   B.i.16

THE MESSENGERS kl. 6 - 8 - 10:30   B.i.16

ROBINSON... M/- ÍSL TAL kl. 4 - 6:10 Leyfð

MEET THE.. M/- ENSKU Tali kl. 8:10 ÓTEXTUÐ Leyfð

BECAUSE I SAID SO kl. 3:40 - 5:50 - 8 - 10:20 Leyfð

300. kl. 10 B.i.16

NORBIT kl. 3:50 Leyfð

MR. BEAN´S HOLIDAY kl. 6 - 8 - 10 Leyfð

MEET THE ROBINSONS kl. 6 Leyfð

CHAOS kl. 8 B.i. 16

SMOKING ACES kl. 10:10 B.i. 16

MEET THE... M/- ÍSL TAL kl  6 Leyfð

THE MESSENGERS kl. 8 - 10 B.i. 16

MR. BEAN´S HOLIDAY kl.  6 - 8 Leyfð

WILD HOGS kl. 10 b.i 7

ANNAR ÞESSARA TVEGGJA 

HEFUR
HEILA....

Ósögð saga öflugustu leyniþjónustu fyrr og síðar, CIA.

Úrvalslið leikara í magnaðri kvikmynd 
undir tryggri leikstjórn Robert DeNiro

Háspenna, lífshætta frá Pang Bræðrum. 

Börn sjá meira en 
fullorðnir gera sér grein fyrir!

stranglega bÖnnuÐ bÖrnum

SV MBL

Jennifer Lopez er brjáluð út í banda-
ríska fjölmiðla sem héldu því fram 
að hjónaband hennar og Marc Anth-
ony stæði á bláþræði. Í grein OK! 
tímaritsins segir að þau hafi ákveð-
ið að skilja eftir erfiða sambúð síð-
ustu mánuði. J-Lo hafi fengið nóg af 
stjórnsemi eiginmannsins. „Þetta 
eru ógeðfelldar lygar og við ætlum 
að tala við lögfræðinga okkar,“ 
sagði talsmaður J-Lo um málið.

Ekki að skilja

Á tæpasta vaði 
Samstarf þeirra Simons Pegg og 
Edgars Wright hefur verið far-
sælt. Fyrir þremur árum gerðu 
þeir hina þrælskemmtilegu Shaun 
of the Dead en höfðu þar áður leitt 
saman hesta sína í sjónvarpsþátt-
unum Spaced, þar sem tilvísarn-
ir í kvikmyndasöguna drupu af 
hverju strái. Þeir hafa sama hátt-
inn á og áður, skrifa handritið 
saman, Wright leikstýrir og Pegg 
leikur aðalhlutverkið. Rétt eins 
og Shaun of the Dead er Hot Fuzz 
léttgeggjuð skopstæling á tiltek-
inni kvikmyndahefð. Í þeirri fyrr-
nefndu var spjótunum beint að 
splattermyndum en hér er dreg-
ið dár að hasarmyndum að hætti 
Michaels Bay og hans nóta. 

Hot Fuzz segir frá Nicholas 

Angel, sannkallaðri ofurlöggu 
sem hreinsar illþýðið af götum 
Lundúna með slíkum þjósti að 
kollegar hans blikna í saman-
burði. Fyrir vikið uppsker hann 
fyrst og fremst öfund annarra 
í lögreglunni og í hefndarskyni 
fyrir frækilega frammistöðu er 
hann hækkaður í tign og sendur 
í krummaskuð úti á landi. Lífið 
í afdölunum er ólíkt rólegra, en 
þegar hver bæjarbúinn á fætur 
öðrum fer hins vegar að týna líf-
inu á sviplegan hátt grunar Angel 
að ekki sé allt með felldu, enda 
kemur í ljós að sumir hinna látnu 
höfðu óhreint mjöl í pokahorn-
inu. Ásamt skussanum Danny 
reynir Angel að komast til botns 
í málinu, en kemst fljótt að því að 

heimamenn eru lítið gefnir fyrir 
snuðrið í honum. 

Skemmst er frá því að segja 
að Hot Fuzz er hressileg afþrey-
ing, drekkhlaðin aulabröndurum 
og vísunum í ýmis minni aksjón-
mynda sem lengi vel skörtuðu 
iðulega íslenskum titlum á borð 
við Á ystu nöf, Á elleftu stundu, 
Á hálum ís eða Tveir á toppnum. 
Persónugalleríð er bráðfyndið og 
sjónrænir stælar skemmtilega of-
notaðir. Að vísu hefði klipparinn 
mátt vera frekari því myndin er 
í lengra lagi, sem skemmir dálítið 
fyrir. Á heildina litið er Hot Fuzz 
þó prýðileg skemmtun og ómiss-
andi fyrir þá sem kunna að meta 
tæran Hollywood-hasar. 



 Samninga- og félaga-
skiptanefnd KSÍ dæmdi knatt-
spyrnumanninum Róbert Magn-
ússyni í hag í máli hans gegn FH í 
síðustu viku. Róbert, sem er fyrr-
um fyrirliði FH og núverandi að-
stoðarþjálfari hjá ÍA, leitaði að-
stoðar Knattspyrnusambandsins 
vegna óuppgerðs samnings frá 
árinu 2003. 

FH taldi að leikmannasamning-
ur leikmannsins við félagið hefði 
fallið úr gildi þar sem hann hefði 
ekki getað æft né spilað vegna 
meiðsla. Um leið féllu greiðslur 
sjálfkrafa niður.

Eins og áður segir dæmdi samn-
inga- og félagaskiptanefndin leik-
manninum í hag og er úrskurð-
ur nefndarinnar endanlegur. FH 
getur því ekki áfrýjað dómnum. 
Athygli vekur að í dómsúrskurð-
inum er hvergi nefnt að FH skuli 
gera upp við leikmanninn fyrir 
ákveðinn tíma. Fréttablaðið hefur 
heimildir fyrir því að dráttarvext-
ir séu á greiðslunni en frá hvaða 
dagsetningu er ekki vitað.

FH-ingar eru ósáttir við úr-
skurð dómstólsins og hafa ekki 
enn tekið ákvörðun um hvað þeir 
gera í framhaldinu. Róbert sjálf-
ur hefur í hyggju að senda félag-
inu bréf þar sem hann fer fram á 
að FH loki málinu samkvæmt úr-
skurði nefndarinnar.

„Við erum mjög ósáttir við dóm-
inn. Engu að síður vil ég taka það 
fram að þetta beinist ekki gegn Ró-
bert persónulega. Þetta er „prins-
ipp“ mál fyrir okkur og við erum 
hissa á KSÍ út af þessum dómi. 
Dómurinn segir reyndar ekkert 
að við þurfum að borga honum. 

Það segir bara að samningurinn 
sé skuldbindandi,“ sagði Pétur en 
ætlar FH þá ekki að greiða Róbert 
fyrir þetta sumar? „Við erum ekki 
búnir að taka ákvörðun um það. 
Við munum skoða málið betur 
eftir helgi er við komum heim frá 
Portúgal.“

Pétur segir að FH hafi aldrei 
átt von á þessum úrskurði og þeir 
þurfi að fara ítarlega yfir málið.

„Við skrifuðum undir þennan 
samning í þeirri von að hann gæti 
spilað en svo gat hann það ekki 
né gat hann æft. Það er fyrirvari 
í þessum samningum að ef menn 
geti ekki æft og spilað þá falli 
hann niður,“ sagði Pétur. Róbert 
var engu að síður tilkynntur sem 
leikmaður félagsins í Íslandsmóti 

og honum var úthlutað númeri. 
Hann lék einnig opinberan leik 

í deildarbikarnum eftir að hann 
skrifaði undir samninginn. Róbert 
var einnig kynntur sem leikmaður 
félagsins í öllum leikskrám FH á 
tímabilinu.

Ekki er ljóst hvað gerist ef FH 
neitar að greiða Róbert, sem veit 
í raun ekki hvert hann á að snúa 
sér fari svo. 

Viðmælendum Fréttablaðsins 
ber flestum saman um að málið 
falli að lokum undir leyfiskerfi 
KSÍ en þar kemur fram að félög 
megi ekki vera í vanskilum um 
áramót til að fá þátttökuleyfi. 
Málið hefur því ekki áhrif á þátt-
töku FH í Íslandsmótinu í sumar.

FH-ingar hafa ekki gert upp við sig hvort þeir hlíta úrskurði dómstóls KSÍ og 
greiða Róbert Magnússyni launagreiðslur fyrir tímabilið 2003. FH mun skoða 
málið ítarlega eftir helgi. Úrskurði dómstólsins er ekki hægt að áfrýja.

Alls ekki slæmt fyrir mig að liðið féll

Nú býðst e-korthöfum að kíkja á frábæran fótboltaleik í 

London á einstökum kjörum, aðeins 58.900 kr. Innifalið er 

flug og gisting í tvær nætur á frábæru fjögurra stjörnu hóteli í 

miðborginni og svo náttúrulega miði á leik West Ham–Bolton.

Bókaðu núna á www.expressferdir.is

58.900 kr.

ÞÚ SPARAR 10.000 kr.

Sértilbo› fyrir e-korthafa!

Verð fyrir einn í tvíbýli

WEST HAM
BOLTON
4.–6. MAÍ

Fer›askrifstofa í eigu Iceland Express

Helgartilboð
Entrecote í heilu og steikum

á aðeins 2698.- kr.kg

Grensásvegi 48   Búðarkór 1   gallerikjot.isOpið virka daga frá kl 10 -18:30 Laugardaga  frá kl 11 -17





StórsýningHymer-Nova S 670

Hymer-Nova S 545

Hymer-Nova S 540

Hymer-Nova S 690

Hymer-Nova 465

Hymer-Nova 680

Hymer-Nova 545

Hymer-Nova 490

Hymer-Living 560

Hymer-Feeling 430

Hymer-Feeling 440

Hymer-hjólhýsi

Þau allra bestu og flottustu.

Falleg hönnun, fullkomin þægindi 

og framúrskarandi gæði. 

Margverðlaunuð

þýsk eðalframleiðsla.

Fjórðungsúrslit UEFA-
bikarkeppninnar kláruðust í gær 
er síðari leikur allra fjögurra við-
ureignanna fór fram. Svo fór að 
það verða einungis lið frá Spáni 
og Þýskalandi í undanúrslitum.

Tottenham var í ágætri stöðu 
eftir 2-1 tap gegn Sevilla á útivelli 
en tvö mörk frá þeim spænsku 
á fyrstu átta mínútunum slógu 
heimamenn út af laginu. Steed 
Malbranque skoraði sjálfsmark 
á þriðju mínútu og Frederic Kan-
oute skoraði á þeirri áttundu. 
Hann var seldur frá Tottenham til 
Sevilla árið 2005.

Jermain Defoe og Aaron 
Lennon jöfnuðu metin í síðari 
hálfleik en það dugði ekki til.

AZ Alkmaar, lið Grétars Rafns 
Steinssonar, tapaði illa í Þýska-
landi fyrir Werder Bremen, 4-1. 
Grétar tók út leikbann í gær.

Þýsk og spænsk 
lið áfram

  Valsmenn sitja á toppi 
DHL-deildarinnar þegar tvær um-
ferðir eru eftir af mótinu. Þeir 
lögðu Fram sannfærandi á Sel-
tjarnarnesi í gær og eru líklegir 
til að hampa titlinum.

Fyrri hálfleikur á Seltjarnar-
nesi í gær var bráðfjörugur. Það 
var mikill hraði strax í upphafi 
leiks og meistarakandídatarnir 
í Val voru sérstaklega grimmir. 
Valsmenn létu öllum illum látum 
og stemningin þeirra megin sló 
gestina, ef svo má segja, nokkuð 
út af laginu.

Hraðaupphlaupin gengu vel hjá 
Val og fyrr en varði var Valur kom-
inn með þriggja marka forskot, 8-
5. Þá datt Björgvin Páll í stuð í 
marki Framara, varði hvert skot-
ið á fætur öðru og Fram komst inn 
í leikinn, 10-9.

Þá snérist leikurinn við, Pálm-
ar fór að verja hinum megin en 
Björgvin datt úr sambandi. Pálm-
ar fór hreinlega hamförum og 
varði meðal annars þrjú skot í 
einni og sömu sókninni. Fyrr en 
varði var Valur kominn með sex 
marka forystu, 15-9. Fram kom að-
eins til baka fyrir hlé og munurinn 

þrjú mörk í leikhléi, 15-12.
Sami fítonskrafturinn var í 

Valsmönnum í upphafi síðari hálf-
leiks. Þeir spiluðu grimma og 
sterka vörn og þar fyrir aftan var 

Pálmar áfram öflugur. Valsmenn 
keyrðu síðan hraðaupphlaupin 
miskunnarlaust í andlitið á Fröm-
urum og ef ekki hefði verið fyrir 
frábæra frammistöðu Björgvins 

í marki Fram hefði leiknum verið 
lokið mjög snemma.

Íslandsmeistarar Fram voru 
ekki á því að láta niðurlægja sig, 
hófu mikið áhlaup um miðjan síð-
ari hálfleikin og söxuðu jafnt og 
þétt á forskot Valsmanna.

Mest náðu Framarar að minnka 
muninn í þrjú mörk, 21-18, en þá 
sögðu Valsmenn hingað og ekki 
lengra. Stigu á bensínið á ný og 
gjörsamlega keyrðu yfir meistar-
ana. Það eru valdaskipti í íslensk-
um handbolta.

„Þetta var frábær frammistaða 
hjá öllu liðinu. Gat ekki verið 
betra,“ sagði hornamaður Vals-
ara, Baldvin Þorsteinsson, sem 
fór hreint á kostum í leiknum líkt 
og kollegi hans að norðan, Pálmar 
Pétursson.

„Það eru samt tveir leikir eftir 
og menn verða að vera gríðarlega 
einbeittir í þeim verkefnum sem 
fram undan eru. Við höfum verið 
með lið í meistara síðustu þrjú ár 
en aldrei haft karakter til að klára 
dæmið. Það var mikill karakter í 
liðinu í dag og allt annað lið en tap-
aði á móti HK,“ sagði Baldvin.

Valur skellti sér aftur á topp DHL-deildar karla í gær með stórsigri á Íslandsmeisturum Fram, 29-19. Sann-
kallaður meistarabragur var á leik Valsmanna, sem hampa dollunni í lok tímabils með álíka frammistöðu.



Fiskislóð 1 • Sími 580 8500
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Altea 361 LT

Altea 432 PX

Adora 512 UP

Classica 513 UP

Classica 543 PK

Classica 613 PK

Classica 663 KP

Classica 743 UT

Adiva 543 UL

Adiva 553 PH

um helgina!
Líttu inn að Fiskislóð 1, sýnum allt það 

nýjasta og flottasta í hjólhýsum um

helgina. Kynntu þér það sem er að

gerast í þessum efnum og mundu að 

við tökum gamla vagninn upp í nýjan.

Adria-hjólhýsi
Gæði, þægindi og sniðugar lausnir

einkenna þessi glæsilegu hjólhýsi.

Öll með Alde vatns- og

miðstöðvarhitun. Mest seldu 

hjólhýsi á Norðurlöndum.

Iceland Express-deild karla

DHL-deild karla

 KR jafnaði í gær metin 
í úrslitaviðureigninni gegn Njarð-
vík um Íslandsmeistaratitilinn í 
körfubolta. Njarðvík hafði frum-
kvæðið lengst af en sjö stig í röð 
frá Jeremiah Sola, sem hafði haft 
afar hægt um sig í leiknum, voru 
nóg til að tryggja sigurinn. Loka-
tölur 82-76 fyrir KR.

„Við héldum alltaf áfram 
og héngum inni í þessum leik. 
Það virðist vera að okkur finn-
ist þetta skemmtilegast að grafa 
okkur djúpa holu og þurfa síðan 
að skríða upp úr henni aftur. Það 
virkar greinilega fyrir okkur og 
við ætlum greinilega ekki að hætta 
því,“ sagði Fannar Ólafsson, fyrir-
liði KR, eftir leik. 

„Það var frábært andrúmsloft 
og það er ómetanlegt að fá þessa 
stráka á miðjuna. Þeir halda leikn-
um gangandi fyrir okkur allan 
tímann og þeir héldu stuðningnum 
áfram þrátt fyrir að við höfum átt 
erfitt. Þeir og allir áhorfendurn-
ir okkar í kvöld eiga mestan heið-
ur skilinn fyrir þessa endurkomu 
okkar.“ 

Fyrri hálfeikur var jafn og 
spennandi þó svo að Njarðvík-

ingar hafi verið með frumkvæð-
ið lengst af. Munaði mestu um þau 
sjö stig sem Jóhann Árni Ólafsson 
skoraði á 45 sekúndum um miðjan 
fyrsta leikhluta. 

Njarðvíkingum hefur síðustu ár 
gengið illa í öðrum leik úrslitaein-
vígja en sýndu að þeir voru ein-
beittir strax frá fyrstu mínútu.

Þessi munur hélst á milli liðanna 
þar til seint í síðasta leikhluta. Sola 

skoraði aðeins fjögur stig í fyrri 
hálfleik en hans fyrsta stig í síð-
ari hálfleik kom þegar fimm mín-
útur voru eftir af fjórða leikhluta 
er hann hitti úr öðru vítaskoti sínu 
og minnkaði muninn í tvö stig. 

Hann vaknaði til lífsins við þetta 
víti, setti tvær körfur í röð og jafn-
aði leikinn. Í næstu sókn Njarðvík-
ur fiskaði hann fimmtu villuna á 
Igor Beljanski og KR gat komist 

yfir í fyrsta sinn í langan tíma.
KR-ingar skoruðu á þessum 

kafla níu stig í röð og slógu þar 
með Njarðvík út af laginu á hár-
réttum tíma. Svo fór að heima-
menn innbyrtu dýrmætan sigur 
og galopnuðu um leið úrslita-
rimmuna.

„Við spiluðum 35-36 góðar mín-
útur en síðan hættum við því sem 
við höfum verið að gera vel sókn-
arlega,“ sagði Einar Árni Jóhanns-
son, þjálfari Njarðvíkur.

„Við vorum að flýta okkur í 
staðinn fyrir að nýta klukkuna og 
láta þá spila vörn. Við vorum að 
taka rangar ákvarðanir, fengum á 
okkur sóknarvillur og tókum léleg 
skot. Við gerðum þetta pínulítið 
auðvelt fyrir þá.

Við þurfum að spila 40 góðar 
mínútur til þess að vinna sigur á 
heimavelli KR. Það vantaði síð-
ustu mínúturnar upp á það og 
þar liggur leikurinn,“ bætti Einar 
Árni við.

„Það verður svakalegur leikur í 
Njarðvík og sá leikur sker úr um 
hvort liðið verður Íslandsmeist-
ari,“ sagði Fannar að lokum.

KR lagði í gær Njarðvík eftir að hafa verið undir lengst af í öðrum leik liðanna í úrslitum Iceland Express-
deildar karla. Jeremiah Sola átti slakan leik en sneri leiknum KR í hag með ótrúlegum spretti undir lok leiksins.



 A-lið KR bauð upp á sann-
kallaða flugeldasýningu í vikunni 
er það sló hvert metið á fætur 
öðru.

Fyrst sló KR fjögurra ára gam-
alt með KFR-Lærlinga er liðið 
léku 1.041 eða 260 í meðaltal. 
Gamla metið var 1.024 eða 256 í 
meðaltal. KR setti einnig met í 
tveim leikjum.

KR setti líka met í þriggja 
leikja seríu en öll metin sem liðið 
sló voru fjögurra ára gömul. 
Vesturbæjarrisinn er því líklegur 
til stórafreka á næstunni.

Kraftur í KR

 Kolbeinn Sigþórsson 
hefur lengi verið undir smásjá 
fjölda erlendra liða og er alltaf 
að bætast í hópinn. Nú síðast stór-
lið Arsenal en fyrir voru lið eins 
og Barcelona, Real Madrid, West 
Ham, Ajax, AZ Alkmaar, Reading 
og Blackburn orðuð við hann. Kol-
beinn æfir nú með Ajax frá Am-
sterdam og hefur nýlokið þátttöku 
á æfingamóti á Spáni með félag-
inu.

Sigþór Sigurjónsson, faðir Kol-
beins, sagði áhugann vissulega 
vera mikinn á syni sínum. „Það 
virðast allir vera að spá og spekúl-
era. Ég get þó sagt að það er fótur 
fyrir flestum sögusögnunum. Það 
er gríðarlega mikið álag á síman-
um, svo ekki sé meira sagt,“ sagði 
Sigþór.

Hann gat ekkert sagt til um 
hvað tæki við annað en það sem 
blasir við. „Nú kemur hann heim 
og svo fer hann með U17 lands-
liðinu til Belgíu þar úrslitakeppni 
Evrópumótsins í þessum aldurs-
flokki fer fram. Ég get ekkert sagt 
til um hvenær hann muni hugsan-

lega semja við lið. Hann er á góðri 
siglingu eins og stendur og hefur 
alltaf stefnt að því að fara út. Það 
kemur vonandi að því einhvern 
tímann,“ sagði Sigþór.

Kolbeinn er yngri bróðir Andra 
Sigþórssonar, fyrrum landsliðs- 
og atvinnumanns í knattspyrnu. 
Hann þurfti að leggja skóna 
snemma á hilluna vegna meiðsla 
en fór sjálfur 16 ára gamall til 
Bayern München. Kolbeinn er ný-
orðinn 17 ára gamall.

„Við drögum vissulega lærdóm 
af reynslu Andra en við erum ekki 
að forðast eitt eða neitt. Tíminn 
mun á endanum leiða þetta í ljós.“

Kolbeinn er uppalinn Víkingur 
en hefur undanfarin ár leikið með 
HK. Hann lék nokkra leiki með 
liðinu í 1. deildinni síðasta sumar. 
Hann er sem stendur ekki samn-
ingsbundinn neinu liði en hefur 
æft með HK í vetur. 

Kolbeinn fór einnig til reynslu 
hjá Álasundi í Noregi fyrr í vetur 
þar sem hann meiddist í leik með 
liðinu.

.

Það er fótur fyrir öllum þess-
um sögusögnum um Kolbein

Agnar Mar Gunnars-
son, aðstoðarþjálfari Keflavíkur 
í Iceland Express deild kvenna, 
var í gær dæmdur í þriggja leikja 
bann af aganefnd KKÍ. 

Agnar Mar fær því ekki að vera 
meira með í úrslitaeinvígi Kefla-
víkur og Hauka en næsti leikur er 
í Keflavík á laugardaginn. 

Agnar fær bannið fyrir að gefa 
Helenu Sverrisdóttur, fyrirliða 
Hauka, olnbogaskot eftir að 
þriðja leik liðanna lauk. Þar 
kom Keflavíkurliðið í veg fyrir 
að Haukar tryggðu sér Íslands-
meistaratitilinn og úrslitaeinvígið 
galopnaðist.

Agnar dæmdur 
í langt bann

 Það tók Ásthildi Helga-
dóttur aðeins sex mínútur að 
opna markareikning sinn í 
sænsku úrvalsdeildinni í ár en 
nú skorar landsliðsfyrirliðinn 
ekki lengur fyrir Malmö FF. 

Félagið, sem hefur lengi glímt 
við fjárhagserfiðleika og ekki 
fengið nærri því sama stuðning 
og karlaliðið, hefur leyst vand-
ann með því að selja nafnið sitt 
snyrtivöruframleiðandanum
LdB. Malmö FF heitir nú LdB 
Football Club. Félagið fær 24 
milljónir sænskra króna, eða 230 
milljónir íslenskra króna, fyrir 
saminginn, sem er til átta ára, en 
félagið fær að lágmarki 3 millj-
ónir greiddar á hverju ári. LDB 
vann 1-0 útisigur á Bälinge IF í 
fyrsta leik og spilaði Ásthildur 
allan leikinn í framlínunni.

Ásthildur er aðalandlit liðs-
ins og er á kynningarmyndun-
um ásamt félaga sínum í fram-
línunni, Theresu Lundin. Þær 
unnu einmitt vel saman í sigur-
leiknum í 1. umferðinni því mark 

Ásthildar kom eftir undirbún-
ing Lundin.  Ásthildur og Lund-
in hafa verið heitasta framherja-
par deildarinnar undanfarin tvö 
tímabil og hafa skorað 67 mörk 
saman á þeim tíma, Ásthildur 37 
og Lundin 30.

Seldi nafnið sitt 
fyrir 230 milljónir
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Sjón er sögu ríkari. Komdu og kíktu á úrvalið.

Nú þarf ekkert nema áhugann til að eignast flottan bíl. Við sjáum um allt annað.

ÓTRÚLEG TILBOÐSVERÐ - ENGIN ÚTBORGUN
30-40% AFSLÁTTUR - 100% FJÁRMÖGNUN FRÁ TM

TOPPBÍLAR
KEYRA VERÐIÐ Í BOTN
Það verður aldrei jafnauðvelt að eignast bíl og núna

Renault Mégane H/B RN
2000. Ekinn 142.000 þ. km, 
bensín, 5 gíra. Verð: 490.000 

kr. Tilboð: 350.000 kr.
10.700 kr. í 48 mán.

Renault Mégane S/D RT
1997. Ekinn 155 þ. km, bensín, 

sjálfsk. Verð: 360.000 kr.
Tilboð: 260.000 kr.
9.900 kr. í 36 mán. 

MMC Lancer W/G GLXI
1998. Ekinn 92 þ. km, bensín, 

5 gíra. Verð: 450.000 kr.
Tilboð: 320.000 kr.
12.100 kr. í 36 mán.

Ford Mondeo S/D GHIA 
1998. Ekinn 137 þ. km, bensín,
sjálfskiptur. Verð: 450.000 kr.

Tilboð: 315.000 kr.
11.900 kr. í 36 mán.

Renault Mégane H/B RT
1998. Ekinn 94 þ. km, bensín, 
sjálfskiptur. Verð: 400.000 kr.

Tilboð: 280.000. kr.
10.600 kr. í 36 mán.

Renault Megané S/D Coupe
1999. Ekinn 84 þ. km, 

bensín, sjálfskiptur. Verð:
590.000 kr. Tilboð 420.000 kr.

15.700 kr. í 36 mán.

Opel Vectra L/B CD 1998.
Ekinn 120 þ. km, bensín, 

sjálfskiptur. Verð: 430.000 kr.
Tilboð: 300.000 kr.
11.400 kr. í 36 mán.

SUZUKI BALENO W/G GLXI 
4WD 1998. Ekinn 109 þ. km, 

bensín, 5 gíra. Verð:
480.000 kr. Tilboð: 340.000 

kr. 12.800 kr. í 36 mán. 

Subaru Legacy W/G GL 4WD 
1998. Ekinn 142 þ. km, 

bensín, 5 gíra. Verð:
530.000 kr. Tilboð: 370.000 

kr. 13.900 kr. í 36. mán.

Isuzu Trooper 1999.
Ekinn 132 þ. km, dísel, 5 gíra.

Verð: 1.390.000 kr.
Tilboð: 810.000 kr.

17.200 kr. í 60  mán.

Hyundai Elantra S/D GLSI
1996. Ekinn 114 þ. km, bensín, 

5 gíra. Verð: 350.000 kr.
Tilboð: 210.000 kr.
11.300 kr. í 24 mán. 

Daewoo Nubira W/G SX
2001. Ekinn 89 þ. km, bensín, 

5 gíra. Verð: 490.000 kr.
Tilboð: 350.000 kr.
7.700 kr. í 60 mán. 

Peugeot 206 XR Présence
1999. Ekinn 112 þ. km, bensín, 

5 gíra. Verð: 420.000 kr.
Tilboð: 300.000 kr.
15.900 kr. í 36 mán.

Suzuki Swift H/B GA 1998.
Ekinn 121 þ. km, bensín,
5 gíra. Verð: 310.000 kr.

Tilboð: 220.000 kr.
8.600 kr. í 36 mán.

Nissan Primera Station GX 
1999. Ekinn 101 þ. km, 

bensín, 5 gíra. Verð:
430.000 kr. Tilboð: 300.000 

kr. 11.400 kr. í 36 mán.

Ford Focus S/D Ambiente 
High Series 1999. Ekinn 91
þ. km, bensín, 5 gíra. Verð:

640.000 kr. Tilboð: 450.000 
kr. 16.700 kr. í 36 mán.

Skoda Octavia L/B 
Ambiente 1999. Ekinn 127 þ. 

km, bensín, 5 gíra. Verð:
560.000 kr. Tilboð: 400.000 

kr. 15.000 kr.  í 36 mán.

Hyundai Accent H/B GLSI
1997. Ekinn 91 þ. km. bensín, 
sjálfskiptur. Verð: 250.000 kr.

Tilboð: 175.000 kr.
6.900 kr.  í 36 mán.

VW Polo CLI 1999.
Ekinn 76 þ.km, bensín,

 5 gíra. Verð: 430.000 kr.
Tilboð: 300.000 kr.
11.400 kr. í 36 mán.

Ford Mondeo W/G GLXI
1996. Ekinn 110 þ.km, bensín, 

sjálfsk. Verð: 490.000 kr.
Tilboð: 250.000 kr.
13.300 kr. í 24 mán.

VW Passat S/D Basic line
1999. Ekinn 130 þ. km,

bensín, 5 gíra. Verð: 740.000 
kr. Tilboð: 520.000 kr.
19.200 kr. í 36 mán.

Nissan Primera L/B SLX 
2000. Ekinn 98 þ. km, bensín, 

5 gíra. Verð: 600.000 kr.
Tilboð: 420.000 kr.
12.700 kr. í 48 mán.

Renault Laguna H/B RN 
1999. Ekinn 125 þ. km, bensín, 

5 gíra. Verð: 550.000 kr.
Tilboð: 390.000 kr.
14.600 kr. í 36 mán. 

Hyundai Sonata S/D GLSI
1999. Ekinn 107 þ. km, bensín, 
sjálfskiptur. Verð: 600.000 kr.

Tilboð: 420.000 kr.
15.700 kr. í 36 mán. 
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9.990 kr.
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Bandaríski leikstjórinn Quentin 
Tarantino hyggst endurnýja kynni 
sín við land og þjóð og verður við-
staddur frumsýningu kvikmyndar 
sinnar, Death Proof, 8. júní. Mynd-
in er fyrri hluti tvíleiksins The 
Grindhouse en Robert Rodriguez, 
þekktastur fyrir Sin City-mynd-
ina, leikstýrir seinni myndinni, 
Planet Terror.  

Samkvæmt öruggum heimildum 
Fréttablaðsins barst dreifingar-
fyrirtækinu Senu tölvupóstur frá 
Weinstein-fyrirtækinu sem fram-
leiðir The Grindhouse en þar kom 
fram að Tarantino heimtaði að fá 
að sækja landið heim í kynning-
arstarfi fyrir sinn hluta. Ekki er 
vitað hvort frítt föruneyti fylgi 
Tarantino til landsins en það er 
sjálfur Kurt Russell sem leikur 
aðalhlutverkið í Death Proof auk 
Rose McGowan. Tarantino og leik-
konan góðkunna úr Charmed létu 
vel að hvort öðru í síðustu heim-
sókn leikstjórans hingað. 

Þetta verður því í þriðja sinn 

sem Tarantino kemur til landsins í 
opinberum erindagjörðum en hann 
var hér við frumsýningu Hostel-
myndar Eli Roth og hélt síðan litla 
kvikmyndahátíð um áramótin þar-
síðustu. Tarantino kolféll fyrir 
landi og þjóð, sagðist vilja gera 
víkingamyndir og heimsótti for-
seta Íslands á Bessastöðum, sem 
bar honum vel söguna.

Hann kláraði meðal annars 

handritið að Death Proof á Nord-
ica hóteli og Pizza Hut og segir 
sagan að hann hafi leikið hluta 
úr því fyrir gesti og gangandi í 
Laugum á meðan hann tók á því á 
hlaupabretti.

The Grindhouse hefur verið 
sýnd sem ein mynd í Bandaríkjun-
um en eins og kom fram í Frétta-
blaðinu í gær hefur hún sem slík 
fengið misjafna dóma gagnrýn-
enda og ekki þá aðsókn sem búist 
hafði verið við. Talið er að það sé 
fyrst og fremst hlutur Roberts 
Rodriguez sem dragi hana niður 
því gagnrýnendur hafa hrósað 
hluta Tarantinos. Þá lýsti Harvey 
Weinstein því yfir að hugsanlega 
yrði myndinni skipt í tvennt fyrir 
Bandaríkjamarkað en ákveðið 
hafði hins vegar verið fyrir löngu 
að þessi háttur yrði hafður á í Evr-
ópu og öðrum heimsálfum. Og því 
verður Death Proof sýnd sem ein 
mynd en Planet Terror hins vegar 
frumsýnd í ágúst á Íslandi.

„Ég þreyttist mjög á að leika 
ýmist sænska nuddara eða 
þýska heimilisvini.“

„Ég er vissulega faðir hans en ég 
veit ekki hvort rétt sé að kalla 
mig Guð,“ segir stórsöngvarinn 
Björgvin Halldórsson. Frétta-
blaðið greindi frá því í gær að 
Krummi, sonur Björgvins, verð-
ur í hlutverki Jesú í uppsetningu 
Vesturports á Jesus Christ Super-
star í sumar. Og ef Krummi er 
Jesú hlýtur Björgvin að vera Guð. 
Eða hvað?

„Þetta er nú ansi 
sniðugt en ég veit 

ekki hvort mér 
líst á þessa sam-
líkingu,“ segir 
Björgvin hógvær 
og gefur lítið 

fyrir ábending-
ar þess efnis 

að ferill hans 
réttlæti samlík-
ingu sem þessa. 
„Komið til mín 

…,“ segir Bó 
og hlær 

við en 
fæst
ekki
til
að

grínast meira með þetta. 
„Ég held að þetta eigi eftir 

að verða mjög spennandi sýn-
ing. Krummi á eftir að standa 
sig vel,“ segir Björgvin þegar 
hann er spurður um væntingar 
sínar til Jesus Christ Superstar. 
„Vesturport mun taka þessa sýn-
ingu öðrum tökum en áður hefur 
verið gert og það er spennandi. Ég 
veit líka að bæði Krummi og fleiri 
myndu varla vera með í þessu 
nema af því að þetta verður svolít-
ið öðruvísi. Þessi sýning á eftir að 
vekja heilmikla eftirtekt,“ segir 
Björgvin.

Bó Halldórs kominn í guða tölu

Þau erlendu kvikmyndatökulið 
sem hafa dvalist hér á landi síð-
astliðin fimm ár hafa eytt fimmtíu 
milljónum Bandaríkjadala, sem 
samsvarar þremur milljörðum ís-
lenskra króna. Þetta kemur fram 
í grein á vefsíðu kvikmynda-
tímaritsins Variety sem 
birtist í gær undir nafn-
inu „Iceland‘s landscape 
brings big names“ eða 
Íslenskt landslag laðar 
að stóru nöfnin. Auk 

hinnar sérstæðu náttúru landsins 
er nefnt að hækkun endurgreiðsl-
unnar úr ellefu í fjórtán prósent 
hafi jafnframt leikið stórt hlut-
verk í því að fá erlend kvikmynda-
tökulið hingað til lands.

Í greininni er talað við töku-
stjóra kvikmyndaleikstjórans 

Clint Eastwood, Kokay Ampah, 
sem hrósar íslensku kvik-
myndatökuliði og segir það 
hafa verið vel tækjum búið 
og hafi talað prýðilega ensku. 
Kvikmyndir Eastwoods, Flags 

of our Fathers og Letters 
from Iwo Jima, voru 

báðar að hluta til 
teknar upp hér 
á landi. Þá er 
jafnframt

minnst á myndirnar Batman Beg-
ins, Bond-myndina Die Another 
Day og Laura Croft: Tomb Raid-
er en greinarhöfundur segir þær 
allar hafa verið stærri heldur en 
hið hundruð þúsund ferkílómetra 
landsvæði.

Rætt er við Einar Tómasson, 
verkefnisstjóra Film in Iceland, 
en þar kemur fram að erlent 
kvikmyndagerðarfólk sem hing-
að kemur hrífist ekki síður af því 
hve allar vegalengdir séu stutt-
ar og hversu auðvelt sé að redda 
öllum hlutum. „Ég man sérstak-
lega eftir pókersenunni í Flags of 
Our Fathers en það náðist að út-
vega vöruskemmu fyrir tökuna 
með klukkutíma fyrirvara,“ segir 
Einar.

Ísland græðir þrjá milljarða á Hollywood
FYRSTUR

MEÐ
FRÉTTIRNAR

www.visir.is



Nú fá allir sem safna Vildarpunktum fjórfalda Vildarpunkta

þegar þeir versla hjá Olís. Að auki verða útsendarar 

Bylgjunnar á ferðinni og bjóða heppnum viðskiptavinum

að taka þátt í léttum leik þar sem aðalvinningurinn er

100 ÞÚSUND VILDARPUNKTAR!

OLÍS – við höldum með þér!

Fjórfaldir
Vildarpunktar

til 20.apríl

Vildarpunktar



Að sumu leyti er aðdragandi 
kosninga ánægjulegur tími. 

Yfirleitt get ég haft af því nokkuð 
gaman að horfa upp á stjórnmála-
menn smyrja vitsmunum sínum og 
sjálfsvirðingu ofan á brauð og éta 
frammi fyrir alþjóð. Að reyna að 
halda andlitinu með frosna bros-
grettu a la fótósjopperaður Björn 
Bjarnason, eins og það viti ekki 
allir að það er ekkert gott að borða 
svona mikið af smjöri í einu.

er kannski óhjákvæmilegt 
þetta gólftuskuelement sem virð-
ist heltaka stjórnmálalíf á kosn-
ingavori, þegar fara að birtast 
myndir af pólitíkusum með börn-
unum sínum (sem þarf jú yfirleitt 
ekki að fótósjoppa) og þeir drekka 
glaðir samsull af sinnepi, lýsi og 
ammoníaki í beinni útsendingu til 
að ná til unga fólksins. Fólk væri 
jú ekki að þessu ef það vildi ekki 
láta kjósa sig.

sem er öllu ömurlegra er 
kapphlaupið um Sannleikann, sem 
virðist stundum vera meginstoðin 
í málefnavinnu stjórnmálaflokka 
fyrir kosningar. Þá keppast menn 
um að hrifsa til sín vænleg mál-
efni og stinga þeim í eigin vasa 
eins og börn sem rífast um sæl-
gæti. Ég á´etta. Rétt eins og hjá 
börnunum finnst þeim meira til 
málefnisins koma eftir því sem 
fleiri langar í það.

er það sem 
flokkarnir keppast nú af mestum 
þrótti við að smyrja á sitt eigið 
brauð. Við erum grænir í gegn. 
Nehei, þið eruð bara í grænni 
sauðargæru. Við höfum alltaf haft 
grænt merki. Það er víst hægt að 
vera hægri grænn! Eini flokkur-
inn sem er alveg saklaus af kapp-
hlaupinu um græna sannleikann 
er Frjálslyndi flokkurinn, öðru 
nafni Hvítt afl, sem er lítið hrifinn 
af litrófinu almennt.

þessu fagurgræna fjaðrafoki 
er umhverfisvernd hætt að vera 
málefni sem hægt er að ræða. 
Það byrjar alltaf einhver að æpa, 
og bregða upp slædsmyndum 
af jökulbreiðum með undirleik 
strengjasveitar, eða spá dómsdegi 
og draugabæjum í öllum víkum og 
fjörðum. Þetta er Sannleikurinn, 
versogúð – og við eigum hann.

það er stórhættulegt að eigna 
sér Sannleikann, af því að honum 
fylgir ákveðin helgi sem enginn 
stjórnmálaflokkur í lýðræðisríki 
getur haft. Lýðræðið virkar ekki 
þannig. Lýðræðið gengur út á að 
það sé enginn Sannleikur heldur 
margar hliðar á hverju máli. Það 
er kannski hvorki spennandi né 
skemmtilegt – en þetta er nú bara 
það skásta sem við höfum.

Kapphlaupið um 
Sannleikann
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Mán. til mið.
10.00–18.30

Fimmtudagur
10.00–21.00

Föstudagur
10.00–19.00

Laugardagur
10.00–18.00

Sunnudagur
13.00–17.00

Nú eru verslanir Kringlunnar fullar af nýjum og
spennandi vörum. Komdu og skoðaðu allt það 
flottasta og ferskasta í vor- og sumartískunni.

Vor og
    sumar


