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Þegar þessi
grein kemur
fyrir almennin
Krónikurnar
gssjónir eru
trúlega að
gæða sér á
blaðamannsins
súkkulaðibombu
Brynhildar
Björnsdóttur.
„Ég

bý við
kokkur og það að maðurinn minn
þykir
er einstakleg
matreiðslunnar,“ gaman að elda
a góður
svo
afrekum sínum segir Brynhildu hann tekur meirihlut
r þegar hún
a
í eldhúsinu
maðurinn
er innt eftir
. Kveðst líka
á heimilinu
alin upp
eldi
en mamma.
En auðvitað því pabbi hennar hafi við að karlum í eldamenn
eldað meira
lumar Brynhildu
skunni sem
falda súpu
öðru. „Ég geri r á góðum lausnþar
stundum bara
með smá olíu sem ég hendi því
grænmeti
einog smá vatni,
sem til er
slettu af sýrðum
dós
í pott
rjóma. Þetta af niðursoðnum tómötum
sem endist
verður hin
í
prýðilegasta og
húsalega þá mörg mál. Ef maður
súpa
maukar
grein af kryddjurt maður hana, vill hafa hana veitingasetur smá
.
rjóma
Svo til að
ofan á og
ég súkkulaði hafa mótvægi við þessa
heilnæmu
skriftina fráköku sem er alveg syndsaml
súpu
tengdamömmu
ega góð. Fékk baka
hafa hana
minni.
uppholla líka með
Reyndar er
sykur og heilhveiti
því að
hægt að
, nú eða baranota lífrænt súkkulaði
sem er eins
, hráheiðarlega
óholl og hún
lega tvær.“
súkkulaðiköku
lítur út fyrir.
Útgáfurnar
Þessa köku
eru eiginvar Brynhildu
bera hana
r einmitt
fyrir
fyrsta tölublaðsifélaga sína á Krónikun að baka og hugðist
ni til að fagna
ns. „Ég á fastlega
blaðsins fari
von á að lesendur útgáfu
leiðinni. Svo út í búð að kaupa sér
Fréttaefni í köku
gæða þeir
sagði hún kankvís.
og Króniku
sér á hvorutveg
gja um helgina,“í
Uppskrift
á síðu 2.
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Börnum starfsmanna ógnað
Starfsmenn Barnaverndarnefndar Reykjavíkur hafa þrisvar leitað til lögreglu eftir að fjölskyldum þeirra
hafði verið markvisst ógnað. Þeir fara ekki lengur einir þegar fara þarf inn á heimili vegna fíkniefnaneyslu.
"!2.!6%2.$!2-,
Fjölskyldum
einstakra
starfsmanna Barnaverndarnefndar Reykjavíkur hefur verið markvisst hótað og ógnað. Á
síðasta ári komu upp fyrstu mál þessarar tegundar, að sögn Halldóru Drafnar Gunnarsdóttur, starfandi framkvæmdastjóra Barnaverndarnefndar. Þrjú mál fóru til rannsóknar
hjá lögreglunni í Reykjavík.
„Brennivínsvandi foreldra er eitthvað sem
nánast heyrir sögunni til, en fjölþættur vímuefnavandi þeirra er kominn í staðinn. Síðarnefndi vandinn er flóknari að takast á við.
Þegar fólk er á kafi í vímuefnum er viðbúið að

það tengist inn í hóp eða starfsemi afbrotamanna. Þetta er ekki umhverfi fyrir börn til að
alast upp í.“
Starfsmenn Barnaverndarnefndar fóru
lengi vel einir á vettvang þegar um bráðatilvik
var að ræða. Nú fara þeir tveir eða fleiri saman
eða í fylgd með lögreglu þurfi þeir að fara inn
á heimili vegna vímuefnaneyslu, að sögn Halldóru.
„Starfsmennirnir sjálfir hafa fengið líflátshótanir,“ segir hún. „En það er nýtt að börnum
þeirra sé hótað og þá jafnvel meiðingum. Þá er
það einnig nýtt að í einstökum tilvikum sé

fylgst með starfsmönnum heima við. Það er
jafnvel sagt við þá að viðkomandi viti hvar þeir
eigi heima, hvar börnin þeirra séu í skóla eða
leikskóla og að starfsmaðurinn og fjölskylda
hans skuli passa sig.“
Hjá velferðarsviði Reykjavíkurborgar er
starfandi áreitninefnd. Að sögn Halldóru fara
mál af þessum toga í ákveðið ferli. Óskað er
eftir rannsókn lögreglu ef málin eru komin í
þann farveg að um hótanir og jafnvel beint
áreiti er að ræða á fjölskyldu starfsmanns.
„Þetta er nýtt af nálinni og er ekki látið viðgangast viðbragðalaust.“
JSS FRETTABLADIDIS
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Er allt saman
tómt bull
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Jude Law missti
af Bessastöðum
Breski hjartaknús
arinn Jude
Law kom
degi of seint
til landsins til
að geta verið
viðstaddur
matarboð
sem forsetafrúi
n og
góðvinkona
hans, Dorrit
Moussaieff,
hugðist
halda fyrir hann.

3)2+53
Hafsteinn Þóró
lfsson
tekur þátt í úrslit
um Eurovisio
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Auðkýfingar
með
einkabílstjóra
Íslenskir milljarðam
æringar eru með
einkabílstjóra í fullri
vinnu við að
keyra þá sjálfa,
starfsmenn þeirra
og erlenda
gesti um höfuðborg
arsvæðið. Bílarnir
sem
boðið er upp
á eru
einvörðungu
glæsikerrur
sem kosta hátt
á annan
tug milljóna.
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4ILEFNISLAUS ¹R¹S ¹ KONU Å PORTI VIÈ 6ESTURGÎTU

.¹GRANNI KOM Å VEG FYRIR NAUÈGUN
,®'2%',5-, Karlmaður reyndi að

nauðga þrítugri finnskri konu í
porti á Vesturgötu aðfaranótt
föstudagsins í síðustu viku. „Ég
vaknaði við öskur um þrjúleytið,
fór út á svalir og sá hvar maður
stóð yfir stúlku í porti við húsið
mitt, hélt henni kverkataki og
barði hana. Ég kallaði á manninn
ofan af svölunum og hann hljóp í
burtu. Ég hljóp niður stigann hjá
mér, út á götu og á eftir manninum
en missti af honum á Tryggvagötunni,“ segir íbúi við Vesturgötu
sem varð vitni að árásinni. Vitnið
segir að konan hafi verið blóðug,
marin og skelfd.

6%446!.'52 ',03).3 +ARLMAÈUR

REYNDI AÈ NAUÈGA FINNSKRI KONU ¹ 6ESTUR
GÎTUNNI Å SÅÈUSTU VIKU
&2¡44!",!¨)¨6!,,)

Konan var á leiðinni heim til
sín af skemmtistað í miðborginni
og hafði maðurinn veitt henni
eftirför áður en hann réðst á hana.

Að sögn Björgvins Björgvinssonar, aðstoðaryfirlögregluþjóns hjá
Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, voru áverkarnir konunnar
aðallega á höfði.
Björgvin segir að lýsing konunnar á manninum hafi verið
borin saman við myndir úr eftirlitsmyndavélum en ekki hafi tekist að hafa hendur í hári árásarmannsins. Konan þekkti manninn
ekki og virðist árásin hafa verið
tilefnislaus. Hún hefur lagt fram
kæru á hendur manninum, sem
talið er að sé íslenskur. Lögreglan
á höfuðborgarsvæðinu vinnur að
rannsókn málsins.
IFV

verður ekki gengið frá því að svo
stöddu,“ segir
Grétar Mar
Jónsson,
varaþingmaður
Frjálslynda
flokksins, sem í
gær gekk á
fund Jóns
Baldvins
Hannibalssonar.
*«. "!,$6).
Umræðuefnið
(!..)"!,33/.
var meðal
annars hugsanlegt framboð
Jóns Baldsins
til Alþingis.
Grétar segir
enga niðurstöðu
hafa fengist í
málinu: „Hann
er heldur alls
ekki að útiloka
afskipti af
'2¡4!2 -!2
pólitík. Þetta
*«.33/.
skýrist á næstu
dögum.“
„Við Grétar Mar erum gamlir
kunningjar. Hann var í Alýðuflokknum og þar að auki fóstraði
hann fyrir mig hund einu sinni,“
segir Jón Baldvin en vísar öllum
sögum um framboð á bug: „Þetta
er allt saman tómt bull.“
GAR

Nám
styrkir
stoðir

Auglýst er eftir umsækjendum
um styrki til viðbótarnáms á sviði
húsgagna- og innréttingasmíði
en frestur rennur út 1. mars nk.

Sjá nánar á

*Samkvæmt fjölmi›lakönnun Capacent í nóvember 2006.
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Meintur forsprakki hryðjuverka neitar sök
-!$2¥$ !0 Egypti, sem sakaður er um að vera
einn af höfuðpaurum lestarsprengjuárásanna í
Madríd í mars 2004 sem bönuðu 191 manni og
slösuðu 1.800, hélt því fram við yfirheyrslu í
gær, á fyrsta degi réttarhalda yfir 29 sakborningum í málinu, að hann hefði þar hvergi komið
nærri.
Rabei Osman tjáði dóminum að hann hefði
„aldrei með nokkrum hætti tengst atburðunum
sem áttu sér stað í Madríd,“ þrátt fyrir að
ítalskir saksóknarar hafi hlerað símasamtal
þar sem Osman stærir sig af því að árásirnar í
Madríd hafi verið „hans verk“.
Ströng öryggisgæsla setti mark á upphaf
réttarhaldsins í Madríd í gær. Sakborningar
eru flestir frá Marokkó en aðrir arabar með
ýmis ríkisföng, spænskt þar á meðal. Osman
var fyrstur í vitnastúkuna, en hann svaraði ein-

Heiðar, var þetta ekki bara
þorramatur?
b6IÈ VILJUM AUÈVITAÈ VERA ÖJËÈLEG
HJ¹ 3AMHJ¹LPm
(EIÈAR 'UÈNASON ER FORSTÎÈUMAÈUR
3AMHJ¹LPAR ¥ FJÎLMIÈLUM Å G¾R VAR MIKIÈ
VITNAÈ TIL SKÕRSLU SEM SEGIR SKJËLST¾ÈINGA
3AMHJ¹LPAR HAFA FENGIÈ SKEMMDAN MAT

3IGURÈUR (REINSSON GEGN +ERI

Dómur kveðinn upp í dag
$«-3-, Kveðinn verður upp
dómur í dag í skaðabótamáli
Sigurður Hreinssonar, trésmiðs
frá Húsavík, gegn olíufélaginu
Keri, áður Olíufélaginu.
Sigurður telur sig hafa orðið
fyrir tjóni vegna verðsamráðs
olíufélaganna árin 1995 til 2001.
Ker var sýknað af kröfu og
varakröfu Sigurðar hinn 6.
desember síðastliðinn. Sigurður
fór fram á 180.000 króna skaðabætur vegna samráðsins.
Hæstiréttur Íslands kvað upp
dóm þess efnis að héraðsdómur
ætti einnig að taka ýtrustu kröfu
Sigurðar til efnislegrar meðferðar, en staðfesti héraðsdóminn að
öðru leyti.
Héraðsdómur Reykjavíkur
kveður upp dóm um þessa ýtrustu
kröfu í dag.
IFV

$¾MDUR Å EINS ¹RS FANGELSI

Misnotaði systurdóttur sína
$«-3-, Hæstiréttur staðfesti í

gær tólf
mánaða
fangelsisdóm
yfir karlmanni
vegna kynferðisbrota
(34)2¡4452
hans gagnvart
systurdóttur sinni. Brotin áttu sér
stað sumarið 2003 þegar stúlkan
gisti nokkrar nætur á heimili
mannsins. Stúlkan var þá 10 ára
gömul.
Hann var fundinn sekur um að
hafa káfað innan klæða á rassi og
kynfærum stúlkurnar, sett fingur
inn í kynfæri hennar og nuddað
getnaðarlim sínum við þau.
Framburður stúlkunnar þótti
trúverðugur og var studdur af
vottorðum frá ýmsum læknum.
Auk fangelsisvistarinnar var
manninum gert að greiða
stúlkunni 600.000 krónur í
miskabætur.
ÖSJ

ungis spurningum verjanda síns.
Tilræðin í Madríd eru mannskæðustu
hryðjuverk sem rakin eru til öfgasinnaðra
múslima sem framin hafa verið í Evrópu. Saksóknarar telja gerendur þá sem vildu hlýða
kalli Osama bin Ladens að refsa skyldi þjóðum
sem áttu aðild að innrásunum í Afganistan og
Írak. Tíu sprengjur í bakpokum voru sprengdar með farsíma-fjarstýringu og voru í fjórum
grenndarlestum troðfullum af fólki á leið til
vinnu snemma að morgni 11. mars 2004.
Sjötíu voru handteknir í rannsókninni, en
tuttugu og níu ákærðir, sjö þeirra meintir
höfuðpaurar. Gert er ráð fyrir að réttarhaldið
taki marga mánuði.
AA
 3!+!-!..!"%++.5- ¶AÈ VAR ÖÁTT SETINN BEKKUR
INN Å RÁTTARSALNUM Å -ADRÅD Å G¾R
&2¡44!",!¨)¨!0

Samgönguáætlun
harðlega gagnrýnd

(%)¨-®2+ *ARÈRASKIÈ Å SKËGR¾KTINNI

Stjórnarandstaðan gefur ekki mikið fyrir samgönguáætlun Sturlu Böðvarssonar
og telur ólíklegt að við hana verði staðið. Efndir fyrri áætlana sýni að einungis
sé um orðagjálfur og atkvæðaveiðar að ræða. Skýr framtíðarsýn, segir Sturla.
3!-'®.'5-, „Við erum að tala
um framtíðina og hún er vörðuð
með þessari samgönguáætlun,“
sagði Sturla Böðvarsson samgönguráðherra þegar hann mælti
fyrir tillögu til þingsályktunar um
samgönguáætlun á Alþingi í gær.
Þingmenn stjórnarandstöðuflokkanna gagnrýna áætlunina hart og
segja hana ótrúverðuga og ólíklegt að við hana verði staðið. Sturla
svaraði því til að ekkert í efnahagsmálum þjóðarinnar gæfi
ástæðu til að efast um að markmiðum áætlunarinnar yrði náð á
þeim tíma sem áætlunin gerir ráð
fyrir.
Jón Bjarnason, Vinstri grænum, vildi að samgönguráðherra
liti til baka og rifjaði upp fortíð
sína. „Skar ráðherra ekki niður
vegaáætlun sem gilti fyrir síðastliðin þrjú eða fjögur ár um sex eða
sjö milljarða króna. Hvernig
eigum við nú að trúa honum
núna?“ Sturla sagði Jón tala mikið
um niðurskurð. „Hann talar minna
um það sem við höfum verið að
gera, þessar stórkostlegu framkvæmdir um allt land.“
Steingrímur J. Sigfússon, formaður Vinstri grænum, gagnrýndi
harðlega lið í áætluninni sem kallaður er sérstök fjármögnun.
„Stærstu loforðin eru í lausu lofti,“
sagði Steingrímur og sagði enga
afstöðu tekna til þess hvernig fjár
verði aflað til framkvæmda eins
og breikkun hringvegarins.
Kristinn H. Gunnarsson, Frjálslynda flokknum, er þeirrar skoðunar að taka eigi alla símapeningana og verja þeim til samgöngumála
á næstu árum enda vanti 80 millj-

&2¡44!",!¨)¨$!.¥%,

"ORGARR¹È VILL L¹GMARKA SKAÈA

Harma jarðrask
í Heiðmörkinni
34*«2.-, Borgarráð Reykjavíkur segist harma „þau vinnubrögð
og þær óleyfisframkvæmdir sem
unnar hafa verið af verktökum
Kópavogsbæjar í Heiðmörk“
vegna lagningar vatnsveituæðar.
Reykjavíkurborg stöðvaði
framkvæmdirnar á skógræktarsvæðinu á föstudag fyrir viku því
framkvæmdaleyfi skorti.
„Borgarráð áréttar nauðsyn
þess að um þetta mikilvæga
útivistarsvæði sé farið með
sérstakri gætni og virðingu. Það
virðist því miður ekki hafa verið
gert í þessu tilviki og er borgarráð
sammála um að leita, í samráði við
Skógrækt Reykjavíkur, allra leiða
til að lágmarka þann skaða sem
unninn hefur verið á svæðinu,“
segir borgarráð.
GAR
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")4"%). 3AMGÎNGU¹¾TLUN VAR GAGNRÕND AF STJËRNARANDSTÎÈUNNI Å G¾R EN R¹ÈHERRA

SAGÈI ¹¾TLUN SÅNA RAUNH¾FA 'AGNRÕNIN LAUT AÈ FLESTUM Ö¹TTUM ¹¾TLUNARINNAR GERÈ
HENNAR OG EINSTÎKUM FRAMKV¾MDUM
&2¡44!",!¨)¨'6!

arða upp á áætlunina til að koma
til móts við þær óskir sem liggja
fyrir. „Ég tel að það eigi að vera
pólitískt markmið að verja því fé
sem fékkst fyrir Landssímann til
samgöngumála á næstu fjórum
árum.“ Hann sagði jafnframt að
380 milljarða króna samgönguáætlun væri með öllu ósamræmanleg þeim áætlunum ríkisstjórnarinnar að verja 400 milljörðum
króna til uppbyggingar virkjana
og stóriðju á tímabilinu.
Ingibjörg Sólrún Gísladóttir,
formaður
Samfylkingarinnar,

sagði að áætlunin sýndi hve mikið
verk væri óunnið í samgöngumálum og liti svo á að það væri hið
stóra fjárfestingarverkefni næstu
ára. Hins vegar yrði það ekki gert
nema slegið yrði af í í virkjana- og
stóriðjumálum. Hún segir að nálgast þurfi samgöngumál á nýjan
hátt eða sem mál velferðar-,
atvinnu-, og byggðamál. „Það er
brýnasta velferðarverkefni 21.
aldarinnar að byggja upp verulega góðar samgöngur.“
SVAVAR FRETTABLADIDIS
SJ¹ SÅÈU 

Einn maður
handtekinn
,!3 0!,-!3 Farþegaflugvél Air

Mauritania sem var rænt stuttu
eftir flugtak frá Nouakchott,
höfuðborgar Máritaníu, lenti
heilu og höldnu á herflugvelli í
Las Palmas á Kanaríeyjum seinni
partinn í gær. Einn maður var
handtekinn við lendingu en
samkvæmt BBC er ekki vitað
hvað honum gekk til.
Um sjötíu farþegar voru um
borð í vélinni auk átta manna
áhafnar. Talið er að flugræninginn hafi krafist þess að flogið yrði
með hann til Frakklands.
ÖSJ

BÍLL DAGSINS
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NISSAN TERRANO LUXURY 33”

Biðjist afsökunar á leyndinni

Nýskr. 12.03 - Sjálfskiptur - Ekinn 46 þús. km. - Allt að 100% lán.
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NOTAÐIR BÍLAR
Opið: Alla virka daga kl. 9:00-18:00 og laugardaga kl. 12:00-16:00. Sími: 525 8020.

34*«2.3µ3,! Velferðarsvið Reykjavíkur segist harma að niðurstöður
úttektar á rekstri Samhjálpar á
stuðningsheimilinu Miklubraut 18
hafi komist til fjölmiðla.
Úttektin er dagsett í september
síðastliðnum en var fyrst lögð
fram í velferðarráði borgarinnar í
fyrradag. Þar segir meðal annars
að heimilismenn telji að þeim hafi
verið borinn skemmdur matur og
að starfsfólk hafi illa sinnt skyldum sínum. Reykjavíkurborgar
greiðir Samhjálp fyrir rekstur
Miklubrautar 18. Nú í janúar
samdi borgin við Samhjálp um
rekstur gistiskýlis á Þingholtsstræti 25. Björk Vilhelmsdóttir.
fulltrúi Samfylkingarinnar í velferðarráði, segir ótrúlegt að
starfsmenn velferðarsviðs hafi
setið fundi ráðsins þar sem rætt
hafi verið um nýjan samning við

Samhjálp án þess að geta um hina
neikvæðu úttekt varðandi Miklubraut 18.
„Ég þykist vita að ef þessar
upplýsingar hefðu verið opinberar hefði ekki verið samið við Samhjálp um enn eitt úrræðið nema
velferðarráð væri þess algerlega
fullvisst að það væri búið að
bregðast við á fullnægjandi hátt,”
segir Björk.
Að sögn Bjarkar telur hún einkennilegt að starfsmenn velferðarsviðs skuli segjast harma að
úttektin hafi verið gerð opinber:
„Opinberar úttektir á þjónustu
sem er greitt fyrir af opinberu fé
eru opinbert mál. Mér finnst að
velferðarsviðið eigi að biðjast
afsökunar á því að þessi gögn skuli
ekki hafa verið kynnt velferðarráði fyrr.”
GAR
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ÒTTEKTIR ERU OPINBERAR SEGIR FULLTRÒI Å
VELFERÈARR¹ÈI 2EYKJAVÅKUR
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Fáðu fötu
– áritaða af
færum fagmanni!
Harpa Sjöfn og Flügger eru gengin i eina sæng og
auðvitað höldum við upp á það. Nú getur þú keypt
fötu af Hörpuskini, áritaða af Atla málarameistara
á sérstöku tilboðsverði – aðeins 1000 fötur í boði
– svo færri fá en vilja.
Sæktu þér góð ráð og leiðbeiningar í næstu
Flügger verslun og á www.flugger.is

10 lítrar, hvítt

4.990,Áður 10.844,-

105762

Reykjavík · Kópavogur · Hafnarfjörður · Keflavík · Akureyri · Borgarnes
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6ILHJ¹LMSSON BORGARSTJËRI HËF SÎFNUNINA
Å G¾R MEÈ ÖVÅ AÈ SETJA PENING Å BAUKA
HJ¹ BÎRNUM ÒR -ELASKËLA

3ÎFNUNIN "ÎRN HJ¹LPA BÎRNUM

Safna fé fyrir
börn í neyð
&¡,!'3-, Söfnunin Börn hjálpa

börnum fór formlega af stað í
Ráðhúsi Reykjavíkur í gær. Í
söfnuninni, sem er árlegt átak
ABC-barnahjálpar í samstarfi við
grunnskóla landsins, ganga börn í
hús og safna peningum sem renna
til hjálpar börnum í Pakistan,
Kenía og Úganda.
ABC-hjálparstarf sér fyrir
tæplega sex þúsund börnum með
hjálp fósturforeldra, meðal
annars á Indlandi, Filippseyjum, í
Úganda og Pakistan. Samtökin
hafa einnig sett á fót heimavist í
Kenía, vígt skóla í Pakistan og
hafið byggingu heimavistar fyrir
stúlkur í Norður-Úganda, svo
eitthvað sé nefnt.
SÖS

-/3&%,,3"2
,OSA HUNDRAÈ
ÖÒSUND RÒMMETRA
6ERKTAKAFYRIRT¾KIÈ -AGNI VILL LOSA
 ÖÒSUND FERMETRA AF JARÈVEGI
SEM GRAFINN ER UPP Å (ELGAFELLSHVERFI
Å -OSFELLSB¾ ¹ SEX HEKTARA SV¾ÈI
NORÈUR UNDIR (ELGAFELLI
b%FNINU YRÈI TIPPAÈ JAFNT YFIR SV¾È
IÈ Å SIRKA   METRA ÖYKKU LAGI ÖANNIG
AÈ LANDSLAG HALDIST EINS OG FREKAST ER
UNNT ¥ FRAMKV¾MDINNI FELST EINNIG
LAGNING VINNUVEGAR INN EFTIR NORÈUR
HLÅÈUM (ELGAFELLS m SEGIR Å LEYFISBEIÈNI
-AGNA TIL SKIPULAGSNEFNDAR -OSFELLS
B¾JAR SEM FËL UMHVERFISDEILD AÈ
VINNA M¹LIÈ
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+ARLMAÈUR Å ANNARLEGU ¹STANDI RUDDIST INN Å ÒTIBÒ 302/. Å 3KEIFUNNI Å G¾R

&RANSKAR HRYÈJUVERKAVARNIR

Þurfti fé fyrir handrukkara

Ellefu manns
handteknir

,®'2%',5-, Karlmaður ruddist
inn í útibú SPRON í Skeifunni á
ellefta tímanum í gær og vildi fá
fyrirgreiðslu: peninga svo að hann
gæti greitt handrukkurum. Hinir
meintu rukkarar voru í för þegar
maðurinn kom inn í bankann.
Fólkið er allt á þrítugsaldri og var
handtekið á staðnum. Hinu meinta
fórnarlambi var sleppt en hitt
fólkið var enn í haldi í gærkvöldi.
Maðurinn var óvopnaður og
beitti ekki ofbeldi. Hann lýsti fyrir
gjaldkerum og öðrum starfsmönnum bankans hvers hann ætti von
gæti hann ekki borgað. Að sögn
lögreglu hafði maðurinn verið
tekinn með og var þá kominn með

áverka á öxl og andliti sem talið er
að fólkið hafi veitt honum. Var
honum hótað frekari meiðingum
yrði hann sér ekki úti um fé til að
greiða þá skuld sem fólkið taldi
sig eiga inni hjá honum.
Ólafur
Haraldsson,
framkvæmdastjóri SPRON, sagði að
útibúinu hefði verið lokað í um
tvær klukkustundir eftir atvikið:
„Samkvæmt öryggisreglum okkar
lokum við þegar svona mál koma
upp og förum yfir málin með
starfsfólki okkar, sem sumt var
afar skelkað. Maðurinn beitti ekki
neinu ofbeldi heldur var með hótanir sem tengdust hans persónulegu stöðu. Þegar um er að ræða

&2!++,!.$ !0 Sérsveit hryðju-

302/. ¥ 3+%)&5..) ²TIBÒINU VAR LOKAÈ

Å UM TV¾R KLUKKUSTUNDIR Å G¾R VEGNA
ATVIKSINS
&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

aðila sem eru í annarlegu ástandi
og með handrukkara á bakinu þarf
að taka það mjög alvarlega.“ Málið
er í rannsókn.
ÖSJ

Krefjast svara strax
frá Nýsköpunarsjóði
Nýsköpunarsjóður námsmanna ætlar ekki að svara Mannréttindanefnd Reykjavíkur um skiptingu styrkja milli karla og kvenna fyrr en vorið 2008. Óskiljanlegt segir nefndin. Misskilningur hjá nefndinni segir stjórnarmaður í sjóðnum.
Mannréttindanefnd
Reykjavíkur sættir sig ekki við að
fá ekki umbeðnar upplýsingar um
styrkveitingar Nýsköpunarsjóðs
námsmanna fyrr en vorið 2008.
Reykjavíkurborg
styrkir
Nýsköpunarsjóð námsmanna um
tólf milljónir króna á ári. Heildarframlög í sjóðinn voru á bilinu 32
til 34 milljónir. Marsibil J.
Sæmundsdóttir, formaður Mannréttindanefndar
Reykjavíkur,
segir nefndina vilja að sjóðurinn
upplýsi hvernig styrkir úr honum
skiptist milli karla og kvenna.
„Það kom gagnrýni, meðal annars
frá fyrrverandi rektor á Bifröst,
um að það væri ójafnvægi milli
kynja í úthlutunum sjóðsins. Við
vitum ekki hvort svo er en við
höfum eftirlitshlutverk gagnvart
því að þeir sem eru styrktir af
Reykjavíkurborg fylgi stefnu
borgarinnar um jafnstöðu kynjanna,“ segir Marsibil.
Í svari til mannréttindanefndar
frá Hönnu Maríu Jónsdóttur,
framkvæmdastjóra Nýsköpunarsjóðs námsmanna, segir að núverandi tölvukerfi ráði ekki við að
gefa upplýsingarnar. Hins vegar
sé verið að endurnýja tölvukerfið:
„Má ætla að hægt verði að taka út
umbeðnar upplýsingar með einföldum hætti vorið 2008.“
Mannréttindanefndin segir í
bókun að það sé „með öllu óskiljanlegt að Nýsköpunarsjóður ætlist til að nefndin bíði í ríflega ár
eftir því að sjóðurinn eignist tölvukerfi. Mannréttindanefnd tekur
afsakanir þær sem fram koma í
umræddu svari ekki til greina og
fer fram á að Nýsköpunarsjóður

*!&.2¡44)

50%

afsláttur af Champion-þurrkublöðum
þegar þú lætur fyll’ann!

Er ekki kominn tími á ný þurrkublöð?
Þú færð Champion-þurrkublöð með 50%
afslætti ef þú kemur á næstu Olís-stöð og
lætur fylla bílinn af eldsneyti.

Við höldum með þér!

(3+«,) ¥3,!.$3 .ÕSKÎPUNARSJËÈUR N¹MSMANNA ÒTHLUTAR STYRKJUM TIL KENNARA ¹
H¹SKËLASTIGI FYRIRT¾KJA RANNSËKNASTOFNANA EÈA EINSTAKLINGA MEÈ SÁRÖEKKINGU TIL
ÖESS AÈ R¹ÈA STÒDENTA TIL SUMARSTARFA

verkavarnalögreglu í Frakklandi
hefur handtekið ellefu manns
sem grunaðir eru um aðild að alKaída-tengdum samtökum sem
unnið hafa að því að fá herskáa
múslima til liðs við skæruliða
íslamista í Írak.
Níu manns voru handteknir í
Toulouse og nágrenni í suðvesturhluta Frakklands á miðvikudag.
Áður höfðu tveir menn verið
handteknir á Orly-flugvelli við
París, er þeir lentu þar eftir að
hafa verið sendir til síns heima
frá Sýrlandi.
Flestir hinna handteknu eru á
þrítugsaldri, að sögn lögreglu. AA

5MHVERFISR¹È 2EYKJAVÅKUR

Meiri mælingar
við leikskóla
5-(6%2&)3-, Mælingar á
mengun verða gerðar við
leikskóla
borgarinnar í
samstarfi
mengunarvarna
Umhverfissviðs
og Leikskólasviðs í Reykjavík á næstunni.
Stefnt er að enn
viðameiri
'¥3,) -!24%)..
mælingum en
"!,$5233/.
áður hafa
tíðkast eftir því sem fram kemur
á vefsíðu borgarinnar.
Á Umhverfissviði hefur verið
unnið að fræðslu og upplýsingum
til almennings um loftmengun og
hefur athyglinni verið beint
sérstaklega að leikskólum.
Gísli Marteinn Baldursson,
formaður Umhverfisráðs, segir
mikilvægt að fá borgarbúa til liðs
við borgina í viðleitni að draga úr
svifryksmengun, til dæmis með
minni notkun nagladekkja, auk
þess sem borgarbúar eru hvattir
til þess að nýta sér almenningsvagna og reiðhjól.
GHS
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&ULLTRÒI Å STJËRN .ÕSKÎP
UNARSJËÈS N¹MSMANNA
SEGIR LÅTA ÒT FYRIR AÈ
MISSKILNINGUR HAFI ORÈIÈ
HJ¹ MANNRÁTTINDANEFND
2EYKJAVÅKUR
-9.$(!2)

&ORMAÈUR -ANNRÁTT
INDANEFNDAR 2EYKJAVÅK
UR VILL EKKI BÅÈA Å MEIRA
EN ¹R EFTIR UPPLÕSINGUM
FR¹ .ÕSKÎPUNARSJËÈI
N¹MSMANNA -9.$34%&.

Þrír meintir
þjófar í gæslu

námsmanna útvegi nefndinni
þessi svör hið fyrsta.“
Mannréttindanefndin
hefur
ekki ákvörðunarvald um styrkinn
til Nýsköpunarsjóðsins en segist
þó ekki geta mælt með frekari
styrkveitingum til sjóðsins fyrr
en umræddar upplýsingar berist.
„Miðað við bókun mannréttindanefndarinnar lítur út fyrir að hér
sé um þann misskilning að ræða að
Nýsköpunarsjóður
námsmanna
heyri undir borgina,“ segir Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir borgar-

fulltrúi, sem situr í stjórn Nýsköpunarsjóðs námsmanna fyrir hönd
menntamálaráðuneytisins.
Þorbjörg segir að þegar styrkumsóknir berist sjóðnum séu ekki
alltaf strax komin nöfn bakvið
umsóknina. „Það geta verið bæði
konur og karlar og stundum hópar.
Þar af leiðandi sendi sjóðurinn
kurteislegt bréf um að það tæki
mikinn tíma að finna þessar upplýsingar og að það yrði ekki gert
fyrr en tölvutæknin væri orðin
betri.“
GAR FRETTABLADIDIS

,®'2%',5-, Þrír piltar á

aldrinum 15-19 ára hafa verið
úrskurðaðir í gæsluvarðhald í
viku vegna gruns um að þeir eigi
þátt í allnokkrum innbrotum á
höfuðborgarsvæðinu.
Piltarnir voru teknir á Háaleitisbraut nýverið. Í bíl sem þeir
voru á fannst talsvert mikið þýfi
sem hægt var að tengja við innbrot
sem framin höfðu verið að
undanförnu á höfuðborgarsvæðinu,
einkum í Kópavogi og Reykjavík.
Piltarnir eru grunaðir um að eiga
hlut að sjö innbrotum og tveimur
tilraunum til innbrots.
JSS
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4ILLAGA BORGARSTJËRA SAMÖYKKT

&ËRNARLÎMB BERA KOSTNAÈINN

Reykjavík verði
skákhöfuðborg

,®'2%',5-, Þrír piltar á aldrin-

Hélst þú upp á Valentínusardaginn?
*¹
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Ætlar þú að halda konudaginn
hátíðlegan?
3EGÈU SKOÈUN ÖÅNA ¹ VISIRIS
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um fimmtán til sautján ára játuðu
á miðvikudagskvöld að hafa unnið
skemmdir á fjórða tug bifreiða, á
vinnuvélum og hesthúsum í
Hafnarfirði nóttina áður. Þá brutu
þeir rúður í heimahúsum. Þeir voru
látnir lausir eftir yfirheyrslur.
Að sögn Geir Jóns Þórissonar,
yfirlögregluþjóns hjá lögreglu
höfuðborgarsvæðisins, er hægt að
sækja piltana til saka fyrir brot
sín. Þeir hafa allir náð sakhæfisaldri. Ekki sé þó hægt að krefja þá
um greiðslu fyrir skemmdirnar.
„Það verða örugglega gerðar bótakröfur en þeir eru ekki fjárráða.
Og það er heldur ekki hægt að

ganga á foreldrana. En það getur
vel verið að þeir grípi til þess að
bæta tjónið. Ég get ekkert fullyrt
um það.“ Geir Jón segir lögregluna áður hafa þurft að hafa
afskipti af piltunum vegna mála af
þessu tagi.
Pétur Már Jónsson, forstöðumaður tjónaþjónustu VÍS, segir
eigendur og tryggingarfélög sitja
uppi með kostnað vegna skemmdarverkanna. „Ef þetta eru rúðubrot þá nær bílrúðutrygging yfir
það. Hún greiðir tjónið af rúðum
utan við tíu prósenta sjálfsábyrgð.
Ef skrokkur á bifreið er skemmdur til viðbótar og er ekki í kaskó,
situr eigandi uppi með tjónið ef

,®3+5¨ ")&2%)¨ 0ILTARNIR SKEMMDU

¹ FJËRÈA TUG BIFREIÈA VINNUVÁLAR OG
HESTHÒS AUK ÖESS SEM ÖEIR BRUTU RÒÈUR Å
HEIMAHÒSI
&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

ekki er hægt að fá fébætur frá
gerenda. Ef viðkomandi bifreið
eða vinnuvél er með kaskó- eða
vinnuvélatryggingu þá ná þær
hins vegar yfir skemmdirnar.“ ÖSJ

Segir Baug hafa tapað 260 milljörðum
Jón Ásgeir Jóhannesson var spurður út í ásakanir um fjárdrátt vegna skemmtibáta á Flórída í réttarsal í gær. Hann ræddi einnig tölvupósta Styrmis Gunnarssonar og Jónínu Benediktsdóttur, og upphaf Baugsmálsins við lok skýrslutöku.
"!5'3-, Jón Ásgeir Jóhannes(%)¨523'%3452 /' &/2-!¨52 +JARTAN

'UNNARSSON OG %RLA «SK SGEIRSDËTTIR
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(EIMDALLUR  ¹RA

Kjartan var
heiðursgestur
!&-,) Heimdallur, félag ungra
sjálfstæðismanna í Reykjavík,
var 80 ára í gær. Afmælinu var
fagnað í Valhöll, flokksheimili
sjálfstæðismanna.
Meðal gesta var formaður
Sjálfstæðisflokksins, Geir H.
Haarde forsætisráðherra, en
heiðursgestur Heimdellinga í gær
var Kjartan Gunnarsson, fyrrverandi framkvæmdastjóri
flokksins. Erla Ósk Ásgeirsdóttir,
formaður Heimdalls, flutti ávarp.
Í stefnuskrá Heimdalls frá
árinu 1931 segir að grundvöllur
stefnunnar sé fullkomið frelsi
þjóðar og einstaklings, séreign og
jafn réttur allra þjóðfélagsborgara.
GAR

3IGURJËN ¶ËRÈARSON

Færir sig um
kjördæmi
34*«2.-, Sigurjón Þórðarson,
alþingismaður Frjálslynda
flokksins, mun skipa fyrsta sæti á
framboðslista hans í Norðausturkjördæmi í
komandi alþingiskosningum.
Sigurjón var
kjörinn á þing
sem annar þingmaður Frjálslyndra í
Norðvesturkjördæmi í
3)'52*«.
síðustu
¶«2¨!23/.
kosningum, en
Guðjón Arnar Kristinsson,
formaður flokksins, mun leiða
lista hans þar sem fyrr.
Frjálslyndi flokkurinn fékk
ekki þingmann kjörinn í Norðausturkjördæmi í síðustu
kosningum.
ÖSJ

¶µ3+!,!.$
:ÔNDEL D¾MDUR
$ËMSTËLL Å -ANNHEIM Å ¶ÕSKALANDI
D¾MDI Å G¾R HINN  ¹RA GAMLA
ÖÕSK¾TTAÈA +ANADAMANN %RNST
:ÔNDEL TIL H¹MARKSREFSINGAR Å FIMM
¹RA FANGELSI FYRIR AÈ AFNEITA HELFÎR
NASISTA GEGN GYÈINGUM OG ÒTBREIÈA
NÕNASISTA¹RËÈUR :ÔNDEL VAR FRAMSELD
UR FR¹ +ANADA ¹RIÈ  ¹ GRUNDVELLI
¹K¾RU Å FJËRT¹N LIÈUM

son, forstjóri Baugs Group og einn
ákærðu í Baugsmálinu, sagði að
Baugur hefði líklega tapað um 260
milljörðum króna vegna húsleitar
ríkislögreglustjóra 28. ágúst 2002.
Þessu hélt hann fram í skýrslutökum yfir sér fyrir Héraðsdómi
Reykjavíkur en þeim lauk í gær.
Hann sagði að 29. ágúst hefði
átt að skrifa undir yfirtökusamning Baugs á verslunarkeðjunni
Arcadia. Húsleitin hefði spillt
yfirtökunni, og sá sem tók fyrirtækið að lokum yfir, kaupsýslumaðurinn Phillip Green, hefði
hagnast um að andvirði 260 milljarða króna á tveimur árum vegna
Arcadia-kaupanna.
Fjallað var um síðasta ákæruliðinn sem Jón Ásgeir tengist
þegar aðalmeðferð í málinu hélt
áfram í réttarsalnum í gær. Þar
eru þeir Jón Ásgeir og Tryggvi
Jónsson, fyrrverandi forstjóri
Baugs, sakaðir um fjárdrátt með
því að hafa látið Baug greiða samtals rúmlega 32 milljónir króna til
að fjármagna eignarhlutdeild
Fjárfestingarfélagsins Gaums í
skemmtibátnum Thee Viking, og
greiða kostnað vegna bátsins.
Sækjandi spurði Jón Ásgeir
náið út í kaupin á bátunum. Jón
Ásgeir sagði ljóst að Jón Gerald
Sullenberger,
einn
ákærðu, hefði átt bátinn,
en Gaumur hefði lánað fé
BAUGS
til að kaupa og reka bátinn. Á einhverjum tímapunkti hefði verið rætt um að
Gaumur fengi hlutdeild í bátnum
upp í skuldirnar, en af því hefði
ekki orðið.
Sækjandi vitnaði talsvert í
skýrslu sem Jóhannes Jónsson,
faðir Jóns Ásgeirs, gaf við réttarhöld í Bandaríkjunum, en þar
sagði Jóhannes að Gaumur hefði
greitt af bátum á Flórída, og þeir
hefðu átt hlutdeild í þeim.
Einnig vitnaði sækjandi í yfirheyrslur yfir Tryggva Jónssyni,
sem sagði að feðgarnir Jóhannes
og Jón Ásgeir hefðu verið að kaupa

¥¶2«44)2 Borgarráð samþykkti í
gær tillögu Vilhjálms Þ. Vilhjálmssonar borgarstjóra um að Reykjavík verði Skákhöfuðborg heimsins.
Í þessu tilgangi ætlar borgin að
leggja fram þrjár milljónir króna
af tuttugu milljóna króna stofnfé í
Skákakademíu Reykjavíkur.
Er það sjálfseignarstofnun sem
á að efla skáklistina í Reykjavík
þannig að borgin verði orðin
Skákhöfuðborg heimsins árið 2010.
Samstarf verður við Skáksamband
Íslands, skákfélögin í Reykjavík,
grunnskóla, félagasamtök,
einstaklinga og fyrirtæki. Leita á
þátttöku annarra til að fá stofnféð
upp í milljónirnar tuttugu.
GAR
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b¶AÈ ER VERIÈ AÈ
REYNA AÈ SÕNA FRAM
¹ ÖAÈ AÈ ÖÒ SÁRT AÈ
SEGJA ËSATTm
3IGURÈUR 4ËMAS
-AGNÒSSON SETTUR
RÅKISSAKSËKNARI SVARAR
ATHUGASEMD *ËNS
SGEIRS *ËHANNESSONAR UM AÈ S¾KJ
ANDINN HALDI SIG EKKI VIÈ AÈALATRIÈIN

b¶Ò ¾TLAR Ö¹ EKKI
AÈ SÕNA FRAM ¹ MEÈ
GÎGNUM AÈ ÁG HAFI
LOGIÈm
*ËN SGEIR *ËHANNES
SON SVARAR S¾KJANDA
EFTIR NOKKRAR SPURNING
AR TIL VIÈBËTAR

b3ÎNNUNARF¾RSLU
¹K¾RUVALDSINS ER
STEFNT Å TVÅSÕNU MEÈ
ÖVÅ AÈ SLÅTA ÖETTA
SVONA Å SUNDURm
3IGURÈUR 4ËMAS
MËTM¾LIR ¹KVÎRÈUN
DËMARA UM AÈ TAK
MARKA TÅMA ¹K¾RUVALDSINS TIL AÈ SPYRJA
*ËN SGEIR

b¶AÈ ER VIÈ ENGAN AÈ
SAKAST NEMA SETTAN
RÅKISSAKSËKNARA OG
EKKI ORÈ UM ÖAÈ
MEIRm
!RNGRÅMUR ¥SBERG
DËMSFORMAÈUR STÎÈV
AÈI S¾KJANDA Å MIÈRI
SPURNINGU TVEIMUR MÅNÒTUM ¹ÈUR EN
FYRIRFRAM ¹KVEÈINN TÅMI ¹K¾RUVALDSINS
TIL AÈ SPYRJA *ËN SGEIR RANN ÒT OG
SKEYTTI EKKI UM MËTM¾LI S¾KJANDA
-,). 2$$ 'ESTUR *ËNSSON VERJANDI *ËNS SGEIRS *ËHANNESSONAR R¾ÈIR M¹LIN

VIÈ LÎGMENN SEM ERU HONUM TIL AÈSTOÈAR ÖAU 'UNNAR ¶ËR ¶ËRARINSSON OG +RISTÅNU
%DWALD
&2¡44!",!¨)¨'6!

bát með Jóni Gerald. Við það
kannaðist Jón Ásgeir ekki.
Jón Ásgeir sagði að skriflegir samningar hefðu verið
gerðir vegna lánveitinga
Gaums til bátakaupa
MÁLIÐ
Jóns Geralds, það hafi
verið handsalað. Ekki
hefði heldur verið innheimt fyrr en löngu eftir að bátarnir voru keyptir, árið 2002, en á
móti hefðu hann og fjölskylda sín
fengið að nota bátana.
Gestur Jónsson, verjandi Jóns
Ásgeirs, spurði umbjóðanda sinn
út í samskipti hans við Jón Gerald,
og hvernig upphaf Baugsmálsins
væri tilkomið. Vitnaði hann meðal
annars í fréttir Fréttablaðsins þar
sem sagt var frá tölvupóstsamskiptum Styrmis Gunnarssonar,
ritstjóra Morgunblaðsins, og Jónínu Benediktsdóttur, þar sem rætt

var að Jón Gerald væri illur út í
Jón Ásgeir og Jóhannes, og „langaði mest að kála þeim“.
Gestur las upp úr tölvupósti frá
Jóni Gerald til Jóns Ásgeirs frá
byrjun júlí 2002, sem hann sagði
hafa mikla þýðingu fyrir málið.
Þar sakar Jón Gerald Jón Ásgeir
um að hafa reynt að komast yfir
eiginkonu sína. Jón Ásgeir svaraði
og sagði viðskiptum þeirra lokið.
Jón Ásgeir sagði að hann og
Tryggvi hefðu talið að samningar
hefðu náðst í byrjun júlí 2002 um
að greiða Jóni Gerald fyrir það
tjón sem hann sagðist hafa orðið
fyrir vegna þess að Baugur hætti
viðskiptum við hann. Í ljós hefði
svo komið að á sama tíma hefði
verið byrjað að leggja á ráðin um
það sem Jón Ásgeir kallaði „aðförina að Baugi“.
BRJANN FRETTABLADIDIS

b ÖESSUM TÅMA
TÎLDU MENN AFSKAP
LEGA VINALEGT ¹ MILLI
MÅN OG *ËHANNESAR
*ËNSSONAR OG *ËNS
'ERALDS 3ULLENBERGER
SVO AÈ HANDABAND
VAR L¹TIÈ DUGAm
*ËN SGEIR *ËHANNESSON SVARAR SPURN
INGU SAKSKËKNARA UM HVORT SAMN
INGAR HAFI VERIÈ GERÈIR VEGNA MEINTRA
L¹NA &J¹RFESTINGAFÁLAGSINS 'AUMS TIL
FYRIRT¾KIS *ËNS 'ERALDS 3ULLENBERGER TIL
KAUPA ¹ B¹T Å &LËRÅDA
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3KÕRSLUTÎKUM YFIR *ËNI SGEIRI
*ËHANNESSYNI LAUK Å HÁRAÈSDËMI Å
G¾R ¥ DAG KEMUR ANNAR SAKBORN
INGURINN Å "AUGSM¹LINU 4RYGGVI
*ËNSSON FYRRVERANDI FORSTJËRI "AUGS
FYRIR HÁRAÈSDËM %KKI ER BÒIST VIÈ
AÈ SKÕRSLUTÎKUM AF HONUM LJÒKI Å
ÖESSARI VIKU EN ALLS VAR GERT R¹È FYRIR
ÖVÅ AÈ SKÕRSLUTÎKUR AF ÎLLUM ÖREMUR
SAKBORNINGUNUM T¾KJU ÒT N¾STU

$ËMARI Å "AUGSM¹LINU SETTI S¾KJANDANUM TÅMAMÎRK TIL AÈ SPYRJA SAKBORNING

Stöðvaður í miðri spurningu
Arngrímur Ísberg,
dómsformaður í Baugsmálinu,
ákvað í gær að takmarka þann
tíma sem sækjandi í málinu fengi
til að spyrja Jón Ásgeir Jóhannesson, einn sakborninga, út í málavexti. Sækjandi mótmælti þessum
takmörkunum.
Reiknað var með að skýrslutökum yfir Jóni Ásgeiri fyrir dómi
lyki um hádegi á miðvikudag. Á
þriðja tímanum í gær sagðist Sigurður Tómas Magnússon, settur

"!5'3-,

ríkissaksóknari, eiga um þrjár
klukkustundir eftir.
Dómsformaðurinn ákvað í
framhaldinu að sækjandi myndi
fá 75 mínútur til viðbótar, en því
næst kæmust verjendur að. Kalla
yrði Jón Ásgeir fyrir aftur síðar ef
spyrja þyrfti frekar.
Sigurður Tómas mótmælti
þessu og sagði það geta stefnt
sönnunarfærslu sinni í voða ef
skýrslutökur yfir Jóni Ásgeiri
yrðu slitnar í sundur með þessum

hætti. Í samtali við Fréttablaðið
sagðist hann ekki vita til þess að
tími sækjanda hefði áður verið
takmarkaður með þessum hætti í
héraðsdómi. Þetta sé afar óvenjulegt, en af því verði ekki stór
skaði.
Gestur Jónsson, verjandi Jóns
Ásgeirs, segir nauðsynlegt að
halda sig við áætlunina í svo
flóknu máli. Dómarans sé að
stjórna og saksóknara að koma
með tímaáætlun.

«34452 3IGURÈUR 4ËMAS -AGNÒSSON

VIRTIST AFAR ËS¹TTUR ÖEGAR DËMARI STÎÈVAÈI
SPURNINGAR HANS
&2¡44!",!¨)¨'6!

HVÍTA HÚSIÐ/SÍA - 8146

FULLBÚINN
ALVÖRUJEPPI
3.595.000 kr.
Nú með vetrardekkjum og dráttarbeisli

KIA Sorento með ríkulegum staðalbúnaði
• hátt og lágt drif

• 5 þrepa sjálfskipting

• ESP stöðugleikastýring

• öflug 170 hestafla dísilvél

• ný og glæsileg innrétting

• hraðastillir (Cruise Control)

• 16" álfelgur

• þakbogar

• vindskeið og þokuljós

• 3.500 kg dráttargeta

Sorento hefur slegið í gegn um allan heim og eignast dygga fylgismenn á Íslandi.
Það er ekki að ástæðulausu að Sorento er orðinn einn vinsælasti jeppi landsins,
enda líklega bestu jeppakaupin í dag.

Nýr Kia

Vetrardekk og dráttarbeisli fylgja með.

Responds to your life

K I A u m b o ð i ð á Íslandi er í eigu HEKLU • Laugavegi 172 • Reykjavík • sími 590 5700 • www.kia.is



6%)345 36!2)¨

 FEBRÒAR  &®345$!'52

%ISTLANDSÖING SAMÖYKKIR LÎG UM FLUTNING ¹ UMDEILDU MINNISMERKI

"¾JARSTJËRNIN Å 3ANDGERÈI

3PILLIR FYRIR TENGSLUM VIÈ 2ÒSSA

Hafnar raflínum Landsnets

%)34,!.$ !0 Eistneska þjóðþingið

 Hvað heitir framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins?

 Hvað heitir nýja íslenska
vikuritið sem kom út í fyrsta
skipti í gær?
 Í hvaða á á Suðurlandi er
fyrirhugað að Landsvirkjun
reisi þrjár nýjar virkjanir?
36®2  ",3 

samþykkti í gær „Lög um bannaðar byggingar“, en framfylgd
þeirra mun þýða flutning á
umdeildu minnismerki um sigur
Rauða hersins í síðari heimsstyrjöld frá þeim áberandi stað sem
það nú stendur á í miðborg Tallinn
inn í kirkjugarð.
Reyndar
boðaði
Toomas
Hendrik Ilves, forseti landsins, að
hann myndi beita synjunarvaldi
gegn lögunum, sem hann segir
brjóta í bága við stjórnarskrána.
Lögin munu þrátt fyrir það
vafalaust koma niður á tengslum
Eistlands og Rússlands, enda
hefur Rússlandsþing þegar sam-

5-$%),4 -ËTM¾LANDI VIÈ STËRA LJËS

MYND AF HINU UMDEILDA MINNISMERKI
FYRIR UTAN ÖINGHÒSIÈ Å 4ALLINN Å G¾R
&2¡44!",!¨)¨!0

þykkt einróma ályktun þar sem
Eistar eru eindregið varaðir við
því að stíga þetta skref.
Minnismerkið sem um ræðir
var sett upp árið 1947, en frá því að
Eistar endurheimtu sjálfstæði sitt
árið 1991 hefur það verið þyrnir í
augum þeirra flestra - fyrir utan
hinn fjölmenna rússneskumælandi
minnihluta í landinu - enda þykir
það stöðug áminning um þjáningarnar sem innlimun landsins í
Sovétríkin kallaði yfir þjóðina.
Sergei Lavrov, utanríkisráðherra Rússlands, sagði samþykkt
laganna „alvarleg mistök, guðspjöll sem ekki er hægt að sætta
sig við í Evrópu nútímans“.
AA

34«2)¨*! Bæjarstjórnin í Sandgerði hefur hafnað því að
Landsnet leggi raflínur á
landsvæði sveitarfélagsins að
fyrirhuguðu álveri í Helguvík.
Raflínurnar komi í veg fyrir að
sveitarfélagið geti ráðstafað
landinu í tengslum við uppbyggingu alþjóðaflugvallar á Reykjanesi auk þess sem umhverfisspjöll sem línurnar muni valda
séu óásættanlegar.
Árni Sigfússon, bæjarstjóri í
Reykjanesbæ, segir tvær tillögur
standa eftir. Í þeim er gert ráð
fyrir að raflínurnar verði jarðar í
jörð eða í sjó, sem er töluvert
dýrara segir Árni.
IFV

Hér viðgengst bankaokur
Jóhanna Sigurðardóttir vill brjóta upp sameiginlegt
eignarhald bankanna á greiðslukortafyrirtækjum og
Reiknistofu bankanna. Þar skapist vettvangur til samráðs. Viðskiptaráðherra telur ekki ástæðu til inngripa.

(5'/ #(!6%: 3VEIFLAR ÖJËÈNÕTINGAR

SLEGGJUNNI
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3EGIR MATV¾LAVERÈI ÖRÕST UPP

Chavez hótar
þjóðnýtingu
6%.%3²%,! !0 Hugo Chavez,
forseti Venesúela, sakar stjórmarkaði og matvælabirgja í
landinu um að hamstra matvæli
og þrýsta upp verði. Hefur hann
hótað að þjóðnýta öll slík fyrirtæki í einkaeigu um leið og þau
gefi honum tilefni til þess.
„Ef þau halda áfram að vinna
gegn hagsmunum fólksins,
stjórnarskránni og lögunum, þá
mun ég taka matvælageymslur,
kjörbúðir, stórmarkaði og
þjóðnýta. Þannig að verið þið
undirbúin,“ sagði Chavez í
sjónvarpsávarpi.
Margir stórmarkaðir hafa hætt
sölu á kjöti, mjólk og sykri
undanfarið eftir að einni keðju
var lokað tímabundið fyrir að
verðleggja kjöt hærra en
viðmiðið sem stjórnvöld hafa
gefið út.
SDG

,®'2%',5&2¡44)2
"ÅLVELTA Å 6OPNAFIRÈI
"ÅLL VALT ¹ 6OPNAFJARÈARHEIÈI ¹ MIÈ
VIKUDAGSKVÎLD %INN MAÈUR VAR Å BÅLN
UM OG SLASAÈIST HANN EKKI !È SÎGN
FULLTRÒA LÎGREGLUNNAR ¹ 6OPNAFIRÈI
ATVIKAÈIST SLYSIÈ ÖANNIG AÈ HJËLBARÈI
BÅLSINS SPRAKK MEÈ ÖEIM AFLEIÈINGUM
AÈ BÅLLINN AFFELGAÈIST OG FËR ÒT AF

34*«2.-, „Ráðherrann tekur sér
stöðu með bönkunum en ekki neytendum. Hann fer undan í flæmingi og segist ætla að fylgjast með
þegar fyrir liggur og staðfest er
að hér hefur viðgengist glæpsamlegt bankaokur.“
Þetta segir Jóhanna Sigurðardóttir Samfylkingunni um viðbrögð Jóns Sigurðssonar viðskiptaráðherra við áskorun hennar
um að ráðherrann beiti sér fyrir
lagasetningu sem brjóti upp sameiginlegt eignarhald bankanna á
Reiknistofu bankanna og greiðslukortafyrirtækjum.

Ráðherrann tekur sér
stöðu með bönkunum
en ekki neytendum.
*«(!..! 3)'52¨!2$«44)2
¶).'-!¨52

Í umræðum utan dagskrár á
Alþingi í gær sagði Jóhanna okur
og græðgi bankanna yfirgengileg
og hefðu þeir í raun kverkatak á
lántakendum. Sagði hún allt hafa
hækkað, hvort heldur væru vextir
eða gjöld, og að samstilling á verðlagningu væri augljós. Tortryggði
hún sameign bankanna á tölvukerfum í gegnum Reiknistofu
bankanna og eins sameign þeirra í
greiðslukortafyrirtækjum. Kvað
hún Samkeppniseftirlitið hafa
beint því til bankanna að endurskoða þessi mál en þeir hefðu í
engu orðið við því. Beindi hún því
orðum sínum til viðskiptaráðherra
og hvatti hann til að setja lög til að
brjóta upp þetta sameiginlega
eignarhald.
Jón Sigurðsson viðskiptaráðherra sagðist ekki telja ástæðu til

lagainngripa á þessu stigi en full
ástæða væri til að vera vel á verði.
Sagðist hann treysta Samkeppniseftirlitinu til að framfylgja samkeppnislögum. Ýmis mál er vörðuðu bankana væru til athugunar á
vettvangi þess. Jón sagði áfram
kappkostað að fylgjast með og
undirbúa eftir atvikum reglur eða
lagafrumvörp eftir því sem málum
vindur fram. „Alveg sérstaklega
ef kemur í ljós, sem háttvirtur
þingmaður nefndi, að viðskiptabankarnir séu tregir eða láti undir
höfuð leggjast að bregðast við
ábendingum Samkeppniseftirlitsins.“
Tveir þingmenn Sjálfstæðisflokks voru einnig gagnrýnir á
bankana. Sagði Ásta Möller
fákeppni ríkja á bankamarkaði og
vitnaði til skýrslu Samkeppniseftirlitsins frá í ágúst en í henni segði
að frá samkeppnissjónarmiði virtust afkomutölur benda til að bankarnir gætu boðið verulega betri
kjör og samt skilað hagnaði.
Pétur Blöndal gagnrýndi að
markaðsstarf bankanna skyldi
beinast að ungmennum og telur
boð um lán til handa ungu fólki
ósiðleg. Telur hann yfirdráttarlán
jafnframt ósiðleg þar sem yfirdráttur sé í eðli sínu gjaldfallinn á
hverju einasta augnabliki.
BJORN FRETTABLADIDIS

"®.+5.5- &5.$)¨ &,%34 4), &/2445

*ËHANNA 3IGURÈARDËTTIR GAGNRÕNDI VIÈ
SKIPTABANKANA HARKALEGA ¹ !LÖINGI Å G¾R
OG VAR EINNIG HARÈORÈ Å GARÈ VIÈSKIPTA
R¹ÈHERRA SEM HÒN SAGÈI TAKA SÁR STÎÈU
MEÈ BÎNKUNUM GEGN NEYTENDUM
&2¡44!",!¨)¨'6!
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www.toyota.is

FRIÐURINN ER INNI

Nýr og veglegri Corolla

Hljóðlátastur í sínum flokki
Hönnunin tryggir lágmarks veghljóð og loftmótsstöðu
Hljóðeinangrandi efni draga verulega úr titringi og vélarhávaða
Enn fullkomnari vél
Framúrskarandi aksturseiginleikar
Hátt endursöluverð
Enn meiri þægindi
Glæsilegri
Meira innra rými
Stærri
Og allt hitt sem þú finnur þegar þú kemur og
reynsluekur nýjum Corolla. Þar sem þú nýtur þín best.

ÍSLENSKA SIA.IS TOY 36235 02/07

Nýr Corolla er bíllinn sem þig langar í,
bíllinn sem leyfir þér að vera eins og þú vilt,
þar sem þú nýtur þín best.
Verð frá 1.999.000*. kr.

*Corolla SD Terra

Toyota Kópavogi
Nýbýlavegi 4
Kópavogur
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbær
Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14
Selfoss
Sími: 480-8000

Toyota Austurlandi
Miðási 2
Egilsstaðir
Sími: 470-5070
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¶RËUNARSAMVINNUSTOFNUN

Styrkir skóla heyrnarlausra

ARGUS / 07-0021

3492+52 Þróunarsamvinnustofnun Íslands (ÞSSÍ) styrkti
nýlega borgaryfirvöld í
Mapútó, höfuðborg Mósambík,
til úrbóta á aðstæðum í skóla
heyrnarlausra í borginni.
Vegna betri aðstæðna hafa
skólayfirvöld nú ákveðið að
opna forskóladeild og fá
heyrnarlaus börn inni í
táknmálsumhverfi áður en
eiginlegt skyldunám hefst í 1.
bekk.
Í fréttatilkynningu frá ÞSSÍ
!¨ ,%)+ ¥ -!0²4« .EMENDUR SÕNDU LEIKRIT
segir að efnt hafi verið til
ÖEGAR ENDURBËTUM ¹ SKËLANUM VAR FAGNAÈ
hátíðar í skólanum af því
-9.$-!24! %).!23$«44)2
tilefni að úrbótum er nýlokið.
Við athöfnina þakkaði skólastjóri stofnuninni og borgaryfirvöldum
fyrir stuðninginn og sagði aðstöðu til kennslu mundu gerbreytast.
SÖS

Til 1. mars nk
. fá nýir
viðskiptavinir
í DMK
gjafabréf fyrir
tvo í
Borgarleikhú
sinu.

Kreditheimild með 0% vöxtum
og engum kostnaði í DMK!
Stundum geta komið upp þær aðstæður að þörf er á láni
til skamms tíma. Þá kemur sér vel að eiga DMK Debetkort
með kreditheimild* á 0% vöxtum.

Nýttu þér þessi einstöku kjör.
Sæktu um DMK á spron.is

Aðrir þættir
DMK þjónustunnar eru:
• DMK Yfirdráttarheimild
• DMK Tiltektarlán
• DMK Léttlán
• DMK 90% íbúðalán
• DMK Ráðgjöf
• DMK Reglulegur sparnaður
• DMK Tilboð

Nánari upplýsingar fást í næsta útibúi SPRON,
í þjónustuveri í síma 550 1400 eða á spron.is
* skv. útlánareglum SPRON

(%,'!&%,,3"2!54 ²RSKURÈARNEFND SKIPULAGS OG BYGGINGARM¹LA HEFUR KVEÈIÈ UPP

ÒRSKURÈ UM AÈ FRAMKV¾MDIR VIÈ BYGGINGU (ELGAFELLSBRAUTAR SKULI STÎÈVAÈAR

²RSKURÈAÈ UM (ELGAFELLSBRAUT

6INNA VIÈ TENGIBRAUT Å
-OSFELLSB¾ STÎÈVUÈ
3+)05,!'3-, Vinna við byggingu
500 metra tengibrautar milli Helgafellslands og Álafossvegar hefur
verið stöðvuð, segir Stefán Ómar
Jónsson, bæjarritari í Mosfellsbæ.
Úrskurðarnefnd skipulags- og byggingarmála kvað upp bráðbirgðaúrskurð þess efnis á miðvikudag og
stöðvaði Mosfellsbær framkvæmdirnar tímabundið í gærmorgun.
Rökin fyrir stöðvuninni eru þau
að framkvæmdaleyfið fyrir lagningu brautarinnar hafi verið kært
til nefndarinnar og að vinna við
hana skuli liggja niðri á meðan
nefndin úrskurðar í kærumálunum.
Nefndin vísaði hins vegar frá kæru
um að framkvæmdir skuli stöðvaðar á meðan rekið er fyrir dómstólum mál til ógildingar á úrskurði

umhverfisráðherra um að framkvæmdin þurfi ekki að fara í mat á
umhverfisáhrifum.
Hannes Sigurgeirsson, framkvæmdastjóri Helgafellsbygginga,
sem byggir tengibrautina, segir að
það sé alltaf slæmt fyrir verktakafyrirtæki þegar stöðva þarf framkvæmdir og segir að fyrirtækið bíði
eitthvert fjárhagslegt tjón af stöðvuninni.
Jón Baldvin Hannibalsson, meðlimur í Varmársamtökunum, segir
að niðurstaða nefndarinnar sé
ánægjuleg. Hann segir að úrskurðurinn sýni að sérfræðingar sem
fjalli um lagningu brautarinnar taki
tillit til raka Varmársamtakanna
um þau slæmu áhrif sem framkvæmdin hefur á náttúruna.
IFV

www.ellingsen.is

Nýjasta nýtt í fellihýsum
Sýning í dag og um helgina
Meðal fjölda nýjunga á
sýningunni má nefna hin frábæru
Fleetwood Evolution-fellihýsi.
Þau eru eins og sniðin að
íslenskum fjallvegum, með
flutningspalli fyrir fjórhjól,
torfæruhjól eða önnur
útivistarleikföng.

Opið föstudag 8–18
laugardag 10–16
sunnudag 12–16
Fiskislóð 1 • Sími 580 8500 • www.ellingsen.is

ÝbaOZO
DWYYc[dWaYW^bOdW\c[]YYO`tVcUO\\
]UP«bc[\ðXc[bWbZc[tbaZc\OROUZSUO
#%

''Y`
#%

'&Y`
/ë37<A
#
37<Br9

''&Y`
$$

''Y`

!!

''Y`
!$

''Y`
#"

"'Y`
#

&'Y`

/ë37<A

37<Br9

"'Y`
/ë37<A

37<Br9

'#Y`
$!

''Y`

/ë37<A

37<Br9

!%

"'Y`

"'Y`

#

##

 'Y`

''Y`

##

##

''Y`

''Y`
/ë37<A

>/99/@

$&

%'Y`

#'&Y`

ÓSg[c\Raa]\WaÊ\\c`cZWabOgÊ`OZZObaZcbWbZO\O]UO`USbc`cZYO
YSg^bP«Yc`\O`]UTS\UW«`aS\RO`t\\]YYc`aaS\RW\UO`Y]ab\OO`
:WabW\\S`c^^T«`c`ROUZSUOd\ðW`bWbZO`S`cabcUbOP«bOabdW

3g[c\Raa]\Wa



 FEBRÒAR  &®345$!'52

3ERBNESKA ÖINGIÈ HAFNAÈI TILLÎGU 3¶ UM AÈ +OSOVO FENGI STÎÈU RÅKIS UNDIR EFTIRLITI

Serbíuþing varar við sjálfstæði Kosovo

()2¨&¥&, "ÒÈAREIGENDUR Å 2IO DE
*ANEIRO Å "RASILÅU ERU Å ËÈA ÎNN
VIÈ AÈ STILLA UPP VARNINGI FYRIR HINA
¹RLEGU KJÎTKVEÈJUH¹TÅÈ SEM FER FRAM
DAGANA  TIL  FEBRÒAR
./2$)#0(/4/3!&0

+ËREURÅKIN

Hefja tvíhliða
viðræður á ný
+«2%! !0 Fulltrúar ríkisstjórna
Kóreuríkjanna tveggja hafa
komið sér saman um að hefja á ný
beinar tvíhliða samningaviðræður á ráðherrastigi síðar í mánuðinum. Ákvörðunin er fyrsta
áþreifanlega merkið um slökun á
spennunni í samskiptum Suðurog Norður-Kóreu, en sú spenna
náði nýju hámarki er N-Kóreumenn sprengdu fyrstu tilraunakjarnorkusprengju sína í fyrra.
Forsenda fyrir þessari nýju
lotu tvíhliða viðræðna er samkomulagið sem náðist í sexveldaviðræðunum svonefndu í síðustu
viku, þar sem N-Kóreumenn
samþykktu að falla frá kjarnorkuvígbúnaðaráætlun sinni.
AA

3%2"¥! !0 Forsætisráðherra Serbíu, Vojislav
Kostunica, varaði í gær við því að ef
Kosovo-hérað fengi sjálfstæði frá Serbíu
gæfi það „hættulegt fordæmi“ og leiddi til
„ofbeldis gagnvart lýðræðisþjóðum í
Evrópu“.
Á þriðjudaginn hafnaði serbneska þingið
með miklum meirihluta tillögu Sameinuðu
þjóðanna um að Kosovo, þar sem Albanar
eru 90 prósent íbúa, fengi stöðu ríkis undir
alþjóðlegu eftirliti.
Þetta þykir skýrt merki þess að Serbía
muni ekki fallast á málamiðlanir um Kosovo
sem þýðir að Sameinuðu þjóðirnar munu
líklega þurfa að þvinga fram lausn á
deilunni um framtíð héraðsins. Martti
Ahtisaari, höfundur tillögunnar, mun leggja
hana fyrir Öryggisráðið í lok mars.

-)..).'!2'!.'! (REYFING UNGRA +OSOVO !LBANA
SEM KALLAST b3J¹LFS¹KVÎRÈUNARRÁTTURm MINNIST ANNARS
ÖEIRRA SEM LÁTUST Å MËTM¾LUNUM
&2¡44!",!¨)¨!0

Keppst um lögreglustöðina
Fyrirhugað er að byggja fimmtán þúsund fermetra höfuðstöðvar fyrir lögregluna á höfuðborgarsvæðinu. Í
Kópavogsbæ, Hafnarfirði, Reykjavík og Garðabæ er verið að skoða lóðamöguleika að beiðni ráðherra.
3+)05,!'3-, Ráðamenn í Kópa-

vogi vilja gjarnan fá höfuðstöðvar
lögreglunnar í sitt sveitarfélag og
sama má segja um Hafnfirðinga.
Það er því ekki öruggt að nýjar
fimmtán þúsund fermetra höfuðstöðvar lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu verði byggðar í
Reykjavík eins og Jón Kristinn
Snæhólm, aðstoðarmaður Vilhjálms Þ. Vilhjálmssonar borgarstjóra í Reykjavík, hélt fram í
Fréttablaðinu á mánudaginn.
„Nei, það er ekkert gefið að
höfuðstöðvarnar verði í Reykja-

"REIÈAVÅKUR OG "YRGISM¹L

6IÈ VILJUM ALLA
GËÈA OG ÎFLUGA
STARFSEMI HING
AÈ Å &JÎRÈINN
6IÈ EIGUM
ÖESSA LËÈ TIL

Geðsvið metur
þörf fyrir aðstoð
&¡,!'3-, Geðsvið Landspítala -

háskólasjúkrahúss hefur tekið að
sér að meta þörf fyrrverandi
vistmanna Breiðavíkurheimilisins og Byrgisins fyrir aðstoð.
Þetta er gert að beiðni Landlæknisembættisins.
Í tikynningu segir að þeir sem
telji sig þurfa á aðstoð að halda sé
bent á að hringja í síma 543 4074
virka daga milli klukkan níu og
fjögur, fyrir 31. mars næstkomandi.
SÖS

Áhyggjur eru yfir því að tillagan geti leitt
til einhvers konar uppgjörs á milli Bandaríkjanna, sem styðja sjálfstæði Kosovo, og
Rússlands, sem eru helstu bandamenn Serba
en bæði ríkin hafa neitunarvald í Öryggisráðinu. Athisaari sagðist í gær ekki myndu
draga úr því sem lagt er til í tillögunni til að
komast hjá synjun Rússlands.
Tveir létust og tveir særðust alvarlega í
átökum lögreglu og mótmælenda um helgina
þegar þrjú þúsund Albanar brutust gegnum
öryggishlið þegar þeir mótmæltu því að
tillaga SÞ hljóðaði ekki upp á fullkomið
fullveldi Kosovo.
SDG

,²¨6¥+
'%)233/.

¶AÈ ER MIKILL
METNAÈUR FYRIR
ÖVÅ AÈ F¹ LÎG
REGLUNA HINGAÈ
SÁ MÎGULEIKI AÈ
FINNA GËÈA LËÈ
FYRIR Ö¹
«-!2
34%&.33/.

vík,“ segir Böðvar Jónsson,
aðstoðarmaður Árna Mathiesen
fjármálaráðherra, sem sendi forsvarsmönnum Reykjavíkurborgar, Garðabæjar, Kópavogs og
Hafnarfjarðar fyrirspurn í lok
janúar þar sem hann biður þá að
kanna hvort þeir eigi lóð fyrir
nýju höfuðstöðvarnar. Í bréfinu
kemur fram að höfuðstöðvarnar
þurfi að vera miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu og í tengslum við
helstu umferðaræðar.
Að sögn Böðvars hafa sveitarfélögin ekki haft samband við
hann vegna málsins frá því að
hann sendi þeim bréfið en hann
býst við að fá svör í þessari viku
eða þeirri næstu. Lögregluembættin þrjú á höfuðborgarsvæðinu
sameinuðust í byrjun árs undir
nafninu Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu og þykir heppilegra að
nýja embættið hafi einar höfuðstöðvar þar sem einnig verði
gæsluvarðshaldsfangelsi og húsnæði fangelsismálastofnunar.
Ómar Stefánsson, formaður bæjarráðs Kópavogs, segir að forsvarsmenn Kópavogsbæjar séu ólmir í að
höfuðstöðvar lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu verði byggðar í
bænum. „Við erum að sjálfsögðu að
skoða þetta mál núna. Það er mikill
metnaður fyrir því að fá lögregluna
hingað, sé möguleiki að finna góða

,®'2%',534®¨).  (6%2&)3'®45 3VO VIRÈIST SEM SVEITARFÁLÎGIN ¹ HÎFUÈBORGAR

SV¾ÈINU MUNI KEPPAST UM AÈ FINNA LËÈ FYRIR NÕJAR HÎFUÈSTÎÈVAR ,ÎGREGLUNNAR ¹
HÎFUÈBORGARSV¾ÈINU 4ALIÈ ER AÈ HÒN VERÈI UM FIMMT¹N ÖÒSUND FERMETRAR EN LÎG
REGLUSTÎÈIN VIÈ (VERFISGÎTU ER T¾PIR SJÎ ÖÒSUND FERMETRAR

lóð fyrir hana. Lögreglan á að vera
miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu,“
segir Ómar. Að sögn hans hefur
Kópavogsbær ekki fundið lóð fyrir
lögregluna en býst við að það skýrist á næstu viku.
Að sögn Lúðvíks Geirssonar,
bæjarstjóra í Hafnarfirði, vilja yfirvöld í bænum að höfuðstöðvar lögreglunnar verði byggðar í bænum.

„Við viljum alla góða og öfluga
starfsemi hingað í Fjörðinn. Við
eigum þessa lóð til,“ segir Lúðvík
og bætir við að það muni liggja fyrir
á næstu dögum hvaða lóðir bærinn
bjóði upp á undir húsnæðið.
Ekki náðist í Gunnar Einarsson, bæjarstjóra í Garðabæ, í gær
þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir.
INGIFREYR FRETTABLADIDIS

&RJ¹LSLYNDI FLOKKURINN

Fíkniefnasmyglarar eru hryðjuverkamenn
34*«2.-,

Menn sem
flytja fíkniefni
til landsins eru
hryðjuverkamenn. Þetta
segja þingmenn
Frjálslynda
flokksins.
Valdimar L.
6!,$)-!2 ,
Friðriksson,
&2)¨2)+33/.
Frjálslynda
flokknum, hélt því fram í síðustu
viku að þekktir hryðjuverkamenn
hefðu verið handteknir við
komuna til landsins. Athugun hjá
lögreglu leiddi í ljós að ekki var
innistæða fyrir þeim orðum.
Frjálslyndir voru inntir
skýringa á málflutningi sínum í
þinginu í gær og héldu því þá
fram að með orðunum hefði verið
átt við fíkniefnainnflytjendur. BÖS

$!.-®2+
$ROTTNINGIN ÒTSKRIFUÈ
-ARGRÁT ¶ËRHILDUR $ANADROTTNING VAR
Å G¾R ÒTSKRIFUÈ AF SJÒKRAHÒSINU Å RËS
UM ÖAR SEM HÒN GEKKST UNDIR AÈGERÈ
¹ HNÁ FYRIR VIKU 3ETTUR VAR Å HANA
GERVIHNJ¹LIÈUR VEGNA SLITGIGTAR 4ALS
MAÈUR HIRÈARINNAR SAGÈI DROTTNINGU
MUNU FLJËTLEGA GETA SINNT EINHVERJUM
OPINBERUM SKYLDUSTÎRFUM

YÅgi i ÓYÅgi i ÓYÅgi i ÓYÅgi i ÓYÅgi
d\\d
d\\di
d\\di
d\\di
d\\di

0
4
%

kr.kg
9
9
r
a
t
i
b
u
ð
Goða sí bitar 199 kr.kg
a
s
l
á
h
a
ð
Go

r
u
t
t
afslá Grísalundir

til
m
u
n
u
a
og b
m
u
f
ó
r
,
flum rengidaginn
ö
t
r
a
k
f
Sp
al a
Gott úrv að fullkomna

9
19

kr.
kg.

t
ö
j
k
t
l
a
s
ð
a
d
n
la

B

n
u
l
s
r
e
v
s
ð
r
e
v
u
r
ö
Þín lágv

9
9
3

kr.
stk.

Buffaló bitar
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Cheerios 567 gr.

299 499
Super þvottaefni 3 kg
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4 x 2 lítrar af Coke Light
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&ORS¾TISR¹ÈHERRA SEGIR SAKARUPPGJÎF VEGNA HLERANA ¹ KALDASTRÅÈS¹RUNUM ËÖARFA

Áttu von
á gestum?

(UGSANLEGAR SAKIR ERU FYRNDAR
34*«2.-, „Það eru áreiðanlega

engar ófyrndar sakir í þessu máli,
hvernig sem á það er litið,“ sagði
Geir H. Haarde forsætisráðherra
í umræðum um skýrslu kaldastríðsnefndarinnar á Alþingi í
gær. Því sé út í hött að tala um
sakaruppgjöf.
Skýrsla nefndarinnar var rædd
að ósk Bjarna Benediktssonar
Sjálfstæðisflokki,
sem
sagði
niðurstöður hennar hljóta að vera
æsingamönum mikil vonbrigði.
Kvað hann augljóst að ekki hefði
verið hlerað vegna innra öryggis
ríkisins eftir 1968 og að engin
dæmi væru um hleranir án dómsúrskurða.

"*!2.) "%.%$)+433/. 3EGIR SKÕRSLUNA
VONBRIGÈI FYRIR ¾SINGAMENN

Stjórnarandstæðingar voru á
öðru máli og sögðu málið rétt að
byrja; enn ætti eftir að rannsaka
það.

Össur Skarphéðinsson Samfylkingunni
sagði
ályktanir
stjórnarliða fráleitar – ýmislegt
benti til að hlerað hefði verið eftir
1968. Menn, sem hefðu verið þjálfaðir í njósnastörfum hjá erlendum
leyniþjónustum, upplýstu ekki um
verk sín nema refsiábyrgð væri
aflétt. Því kæmi ekki annað til
greina en að fara norsku leiðina
svokölluðu og gefa þeim upp sakir
sem að málum hefðu komið. Undir
það tóku aðrir talsmenn stjórnarandstöðunnar.
Forsætisráðherra sagði ekkert
tilefni til slíks enda ætti málið
ekkert skylt við það sem gerðist í
Noregi.
BÖS

Tilboð í mengunarvarnir frá Noregi
Landhelgisgæslan hefur fengið tilboð í mengunarvarna- og hreinsibúnað á
sjó frá Rolls Royce. Verið er að kanna önnur tilboð í svipaðan og sams konar
búnað. Nýi búnaðurinn á að geta tekið 900 tonn af úrgangsolíu um borð.
5-(6%2&)3-, Landhelgisgæslan
hefur fengið tilboð upp á 100 milljónir króna í mengunarvarnabúnað
um borð í nýja varðskipið sem er í
hönnun og smíði í Chile. Tilboðið
fylgdi heildartilboðinu frá Asmar
skipasmíðastöðinni í Chile, sem
smíðar nýja skipið, en Rolls Royce
í Noregi hannar og smíðar búnaðinn.
Tilboð Asmar hljóðar upp á 400
metra af flotgirðingum til að halda
utan um olíuflekki og mengandi
efni og búnað til að veiða olíuna
upp úr sjónum og dæla um borð í
varðskipið.
Halldór B. Nellet, framkvæmdastjóri aðgerðasviðs Landhelgisgæslunnar, segir að nýi búnaðurinn eigi að geta tekið 800-900
tonn af úrgangsolíu í tvo tanka um
borð til að byrja með og jafnvel
meira við vissar aðstæður. Búnaðurinn verði sambærilegum þeim
sem er um borð í norsku varðskipunum.
Þó að tilboðið frá Asmar liggi
fyrir er ekki búið að ganga frá því
hvaða búnaður verður keyptur um
borð í nýja varðskipið. Verið er að
fara yfir teikningar af skipinu og
athuga hvernig megi koma þessum búnaði fyrir og kanna hvort
önnur fyrirtæki vilji gera tilboð í
sama eða svipaðan búnað.
Kaupin á mengunarbúnaðinum
eiga sér stað í samstarfi Landhelgisgæslunnar og Umhverfisstofnunar. Davíð Egilsson, forstjóri Umhverfisstofnunar, segir
að stofnunin eigi búnað til að nota
fyrir utan hafnasvæði. Miklu
skipti að nýi búnaðurinn rími við
þann búnað sem fyrir er þannig að
unnt verði að nota gamla tækja-

4),"/¨ &2 #(),% 4ILBOÈIÈ HLJËÈAR UPP ¹  METRA AF FLOTGIRÈINGUM OG BÒNAÈ TIL

AÈ VEIÈA OLÅUNA UPP ÒR SJËNUM !SMAR SKIPASMÅÈASTÎÈIN SMÅÈAÈI VARÈSKIPIÈ RNA
&RIÈRIKSSON SEM HÁR SÁST ¹ MYNDINNI

febrúar.
„Við
reiknum með að í
Við reiknum með að
skipið verði settur
í skipið verði settur
besti búnaður sem
besti búnaður sem völ er á.
völ er á. Með þessu
skipi teljum við að
'%/2' +2 ,2533/.
við eigum að geta
&/234*«2) ,!.$(%,')3'3,5..!2
brugðist við helstu
mengunarslysum
en að sérútbúið
skip yrði fengi frá
útlöndum ef hér yrði stórslys,“
búnaðinn um borð í varðskipum.
segir hann.
„Þetta er alltof lítið land til að vera
Tilboð er komið í eftirlitsflugmeð mismunandi aðferðir,“ segir
vél Landhelgisgæslunnar. Hún
hann.
verður með fullkominn búnað til
Georg Lárusson, forstjóri Landað greina mengun í sjó í björtu og
helgisgæslunnar, segir að nýja
myrkri. Þá er til athugunar að
varðskipið verði afhent fyrri hluta
Landhelgisgæslan komi búnaði til
árs 2009 og því verði ákvörðun um
að taka sýni úr sjó um borð í
nýja mengunarvarna- og hreinsþyrlurnar.
unarbúnaðinn að liggja fyrir í lok
GHS FRETTABLADIDIS

Lögregla rannsakar
efedrínsendingu
,®'2%',5-, Lögreglan á höfuð-

Í NAUTI ERUM VIÐ BESTIR

GRENSÁSVEGI 48 • SÍMI 553 1600

borgarsvæðinu rannsakar nú
sendingu sem innihélt 220.000
efedríntöflur.
Það var í síðustu viku sem tollverðir hjá Tollgæslunni í Reykjavík stöðvuðu sendingu sem átti að
innihalda fæðubótarefni í töfluformi samkvæmt innihaldslýsingu.
Efnið var sent til greiningar hjá
Rannsóknarstofnun í lyfja- og eiturefnafræðum. Niðurstöður þeirra
rannsóknar sýndu að um væri að
ræða töflur sem innihéldu efedrín
og koffín. Þarna sé um að ræða
langstærstu sendingu af efedríntöflum sem lagt hefur verið hald á
hér á landi. Sendingin var merkt
tilteknu fyrirtæki í Reykjavík.
Rannveig Gunnarsdóttir, forstjóri Lyfjastofnunar, segir að efedrín sé örvandi og ávanabindandi.

4/,,52).. %FNIÈ SEM FANNST Å TOLLINUM

ER ÎRVANDI OG ¹VANABINDANDI

„Þetta flokkast undir ávana- og
fíknilyf hjá Lyfjastofnun og innflutningur þess með þessum hætti
er lögbrot,“ segir hún. „Efedrín
getur verið hættulegt vegna
áhrifa þess á hjarta. Vitað er til
þess að dauðsföll hafi orðið í
Bandaríkjunum og Kanada sem
rakin eru til fæðubótaefna sem
innihéldu þetta efni.“
JSS

%VRËPUSAMBANDIÈ

Kýpur sækir
um evruaðild
"2533%, !0 Stjórnvöld á Kýpur
sóttu á þriðjudag formlega um
inngöngu í myntbandalag Evrópusambandsins. Gera
þau sér vonir um að af
aðildinni verði um
næstu áramót.
Þetta staðfesti
talsmaður framkvæmdastjórnar ESB
í Brussel, en eftir að
umsóknin er lögð
fram leggur bæði
framkvæmdastjórnin
og Seðlabanki Evrópu
mat á það hvort
+µ06%23+
!2 %6252
kýpverskt efnahagslíf
uppfylli aðildarskilyrðin. Endanleg ákvörðun verður
síðan tekin á leiðtogafundi í
sumar. Gangi áformin eftir verður
Kýpur fjórtánda evrulandið. Malta
stefnir einnig að því að taka upp
evruna á næsta ári.
AA
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"JÎRGËLFUR 4HOR "JÎRGËLFSSON

Ætlar ekki að
selja í Elisu
&)..,!.$ Björgólfur Thor Björgólfsson, aðaleigandi finnska
fjarskiptafyrirtækisins Elisu,
hafnar þeim fréttum sem birtust
nýlega í Helsingin Sanomat,
stærsta dagblaði Finnlands, og hjá
bandarískum fréttastofum, að hann
ætlaði að selja hlut sinn í Elisu.
Fjárfestingafélags Björgólfs Thors,
Novator, á 10,3 prósent í Elisu.
„Við erum ekki að fara að selja
hlut okkar í Elisu,“ hefur finnska
viðskiptablaðið Kauppalehti eftir
Björgólfi Thor. Gengi Elisu hefur
lækkað um nærri sjö prósent
síðustu daga vegna fréttanna,
sem birtust meðal annars í The
Wall Street Journal.
GHS

Verð frá 2.680.000 kr.*

 6!+4)..) ¶ESSIR $ANIR VINNA VINNUNA
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Launavinna
borgar sig ekki
$!.-®2+ Efnahags- og framfarastofnunin, OECD, segir í nýrri
skýrslu að það borgi sig ekki að
stunda launavinnu í Danmörku.
Danska dagblaðið Politiken skýrir
frá þessu á fréttavef sínum.
Í skýrslunni eru danskir
ráðamenn gagnrýndir harkalega.
Í skýrslunni er sagt nauðsynlegt
að gera breytingar á skattkerfinu,
menntakerfinu og lífeyriskerfinu.
Að öðrum kosti sé vart hægt að
búast við miklum hagvexti í
náinni framtíð.
Meðal annars leggur stofnunin
það til að eignaskattur verði
hækkaður svo lækka megi
tekjuskatt.
GB

-5+4!$! !, 3!$2 3AGÈUR bEKKI ¹

FLËTTAm
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¥RASKI SJÅALEIÈTOGINN AL 3ADR

Sagður vera farinn til Írans
¥2!+ !0 Einn af ráðgjöfum

forsætisráðherra Íraks sagði í
gær að Muktada al-Sadr, herskár
leiðtogi sjía í Bagdad, væri í Íran,
en vísaði því á bug að hann væri á
flótta til að forðast handtöku.
Sami al-Askari sagði al-Sadr
hafa haldið yfir landamærin
„fyrir nokkrum dögum“ en gaf
ekkert nánar upp um ferðir hans.
Al-Sadr á skyldmenni í Teheran.
„Ég staðfesti að Muktada al-Sadr
sé í heimsókn í Íran. En ég vísa
því á bug að heimsókn hans sé
flótti,“ sagði al-Askari.
Talsmenn Bandaríkjahers
fullyrtu á miðvikudag að al-Sadr
væri í Íran, en stuðningsmenn
hans sögðu það ekki rétt. GBAA

*miðað við tollgengi evru í febrúar 2007

Fjölhæfur eins og þú
Það þarf töluverða fjölhæfni til að vera framkvæmdastjórinn á heimilinu, útsjónarsami uppalandinn og
meistarinn í hvers kyns útréttingum. Mercedes-Benz
B-Class er hinn fullkomni fjölskyldubíll og býr yfir
sveigjanleika sem fáir aðrir bílar geta státað af. Hann
er ótrúlega rúmgóður miðað við hversu nettur og
lipur hann er auk þess að vera kraftmikill, þægilegur
og sportlegur, allt í senn.

Þessi glæsilegi meðlimur Mercedes-Benz fjölskyldunnar hefur náð frábærum árangri í öryggisprófum og
hlaut m.a. 5 stjörnur í EURO-NCAP. Há staða sætanna
eykur öryggi farþega verulega og gerir allt aðgengi að
bílnum þægilegra. Þá er B-Class frægur fyrir að vera
eyðslugrannur og hefur dísilknúni CDI bíllinn unnið til
verðlauna í sparaksturskeppnum bæði hér heima og
erlendis. Komdu í sýningarsal okkar að Laugavegi 170
og mátaðu bíl sem er fjölhæfur eins og þú.

ASKJA · Laugavegi 170 · 105 Reykjavík · Sími 590 2100 · www.askja.is · ASKJA er eini viðurkenndi sölu- og þjónustuaðili Mercedes-Benz á Íslandi.

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000
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„ ORÐRÉTT“

Fleiri skrímsli á leiðinni

Helmingurinn eftir

Ekkert sár

b¶ETTA ER BARA FYRRI H¹LF
LEIKUR 6IÈ MUNUM ¹FRÕJA
ÖESSUM DËMIm

b¡G ER RÅFANDI STOLT AF NAFN
INU MÅNU EN ÁG VONA AÈ ÁG
KOMIST AFTUR INN Å LANDIÈn
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3ÎNGKONA

Mikil þörf á
úrbótum
3ÁRSTÎK FJ¹RÎFLUN FYRIR SAMGÎNGU
R¹ÈUNEYTIÈ GERIR R¹È FYRIR TVÎFÎLDUN
ALLRA AKREINA FR¹ 2EYKJAVÅK 4ALIÈ ER
AÈ FRAMKV¾MDIRNAR MUNI AUKA
UMFERÈARÎRYGGI TIL MIKILLA MUNA
b%FTIR ÎLL ÖAU SLYS SEM ORÈIÈ HAFA
AÈ UNDANFÎRNU Ö¹ ER ÁG BYRJUÈ AÈ
HEGÈA MÁR ÎÈRUVÅSI VIÈ AKSTURINN
SÁRSTAKLEGA ÖEGAR MÁR VERÈUR
HUGSAÈ TIL SLYSSINS SEM 3VANDÅS
¶ULA LÁST Å m SEGIR 'UÈRÒN RNÕ
+ARLSDËTTIR SÎNGKONA b¡G KEMST
EKKI HJ¹ ÖVÅ AÈ VERA MIKIÈ MEÈ
HUGANN VIÈ ÖAÈ HVAÈ MYNDI GERAST
EF ÎKUMAÈURINN SEM ER AÈ KOMA
ÒR GAGNST¾ÈRI ¹TT MYNDI FIPAST
VIÈ AKSTURINN EÈA AKA ËG¾TILEGA
¶AÈ M¹ EKKI HAFA VEGI ÖAR SEM
UMFERÈARÖUNGI OG HRAÈI ER MIKILL
Å ÖVÅ ¹STANDI SEM ÖEIR ERU Å DAG
¡G GERI MÁR GREIN FYRIR AÈ ÖAÈ ÖARF
MIKLA PENINGA TIL AÈ B¾TA ÒR ÖESSU
EN ÖAÈ ER ÖÎRF ¹ ÖVÅ AÈ B¾TA
SAMGÎNGURm

b¶AÈ ER ALLT GOTT AÈ FRÁTTA HJ¹ MÁR OG
NËG AÈ GERA m SEGIR SLAUG *ËNS
DËTTIR RITHÎFUNDUR OG MYNDSKREYTIR
b¡G ER AÈ LJÒKA VIÈ TV¾R MYNDA
B¾KUR ®NNUR BËKIN ER SÒ ÖRIÈJA
UM SKRÅMSLIN TVÎ EN HÒN KEMUR ÒT
Å HAUST (IN BËKIN ER V¾NTANLEG Å
VOR m SEGIR SLAUG EN VILL SAMT EKKI
UPPLJËSTRA MIKLU UM BËKINA b6IÈ
SKULUM SEGJA AÈ HÒN SÁ T¾PLEGA FYRIR
GR¾NMETIS¾TUR EN HÒN ER FYRIR BÎRN m
SEGIR SLAUG OG HL¾R "¾TIR ÖVÅ SVO
VIÈ AÈ BËKIN SÁ EKKERT VILLIMANNSLEG
OG HAFI EKKERT MEÈ HVALI EÈA HVAL
VEIÈAR AÈ GERA
SLAUG SINNIR BËKAGERÈINNI Å
FULLU STARFI OG SEGIR AÈ ÖAÈ SÁ NËG
AÈ GERA Å BARNABËKAHEIMINUM UM
ÖESSAR MUNDIR b(INN  APRÅL VERÈUR

„Ég hef ráðið krossgátur alla ævi
og er nú orðinn 71 árs,“ segir
Hreiðar. „Ég fékk áhuga á þessu
sem strákur enda lá þetta alltaf
fyrir mér. Gallinn er hins vegar sá
að nú til dags er orðið erfitt að
finna góðar krossgátur,“ segir
Hreiðar og útskýrir að í blöðum og
krossgátubókum sé oft að finna
sömu krossgáturnar aftur og aftur.
„Eina krossgátan sem ég kann
ekki utan að er sú sem birtist í
Fréttablaðinu á sunnudögum því
ég fæ blaðið sárasjaldan. Nú til
dags virðist lítill metnaður lagður
í krossgátugerð og það er lítið um
erfiðar krossgátur fyrir fólk eins
og mig sem hefur haft þetta að
áhugamáli lengi. Íslenskan býr
yfir óteljandi orðum en samt eru
sömu orðin notuð aftur og aftur
svo það er orðið allt of auðvelt að
ráða gáturnar,“ segir Hreiðar og
bætir því við að galdurinn við að
búa til góða krossgátu felist fyrst
og fremst í orðaforðanum.
„Það þarf að hafa svolítið fyrir
því að finna orðin. Þetta á að reyna
á hugann og valda manni heila-

gólfmottukerfið
…fjarlægir óhreinindi og vætu af skóm
…hindrar að gólfið innandyra verði hált

RV6217A

N 3TYSTA STRÅÈ SÎGUNNAR VAR
STRÅÈIÈ MILLI :ANZIBAR OG %NGLANDS
¹RIÈ  ¶AÈ BRAUST ÒT ÖEGAR
+HALID BIN "ARGASH TËK SÁR VÎLD
Å :ANZIBAR EFTIR L¹T
FYRRUM SOLD¹NS
INS EN :ANZIBAR
VAR Ö¹ NÕLENDA
%NGLANDS %NG
LENDINGAR VORU
EKKI S¹TTIR VIÈ ÖESSA
VALDATÎKU OG HËTUÈU AÈGERÈ
UM EF "ARGASH AFSALAÈI SÁR EKKI
VÎLDUM (ANN NEITAÈI OG HERSKIP
%NGLENDINGA LÁTU SPRENGJUM
RIGNA YFIR HÎLL HANS (ANN GAFST
UPP EFTIR  MÅNÒTUR !È LOKUM
RUKKUÈU %NGLENDINGAR RÅKISSTJËRN
INA Å :ANZIBAR FYRIR SPRENGJURNAR
SEM SKOTIÈ VAR ¹ LANDIÈ

Hreiðar Jónsson er einn
þeirra sem hafa það að
áhugamáli að leysa krossgátur. Hann segir auðvelt
að læra þessa kúnst en er
óánægður með það hversu
óvandaðar gáturnar eru
orðnar.

Úti- og innimottur
fyrir íslenskar aðstæður

…heldur anddyrinu hreinu og snyrtilegu

Sigþóra Gunnarsdóttir
Sölumaður í verslun RV

1982–2007

 -¥.²452

Fær stundum hjálp að handan

Höldum óhreinindum
á mottunni

25áraRekstrarvörur

HALDIÈ UPP ¹ ALÖJËÈLEGA BARNA
BËKADAGINN OG Ö¹ VERÈUR
MARGT SKEMMTILEGT UM AÈ
VERA 3VO VERÈUR SKEMMTILEG
R¹ÈSTEFNA UM !STRID ,INDGREN
Å 'ERÈUBERGI  MARS OG ÁG
ER Å UNDIRBÒNINGSHËPI ÖAR m
SEGIR SLAUG OG B¾TIR ÖVÅ VIÈ AÈ
HÒN HAFI TÅMA FYRIR F¹TT ANNAÈ
EN VINNUNA b-ÁR FINNST SVO
SKEMMTILEGT AÈ VINNA SVO ÁG
KEM VARLA ÎÈRU AÈ Å BILI
%N ÁG HLAKKA TIL ÖEGAR
FER AÈ VORA Ö¹ FER
ÁG AÈ S¹ FR¾JUM
Å POTTA OG KÅKJA Å
GRËÈURHÒSIÈ MITT
Å -ELASVEITINNI m
SEGIR SLAUG

34934! 342¥¨)¨

+2/33'452.!2 ,%934!2 (REIÈAR SEGIR AÈ KROSSG¹TUR Å DAG SÁU OFT ËVANDAÈAR

brotum,“ segir Hreiðar. „Það sem
mér finnst samt verst við krossgáturnar núna er hvað þær eru
óvandaðar. Oft eru þær hreinlega
vitlausar þannig að það er jafnvel
ekki hægt að klára þær. Þetta á
helst við í krossgátubókunum en
þar er oft að finna alls kyns orðleysur auk þess sem menn eru
farnir að hundsa hefðbundnar
stafsetningarreglur. Y og I eru oft
orðin að sama stafnum og það er
ekki nógu gott,“ segir Hreiðar.
Sjálfur hefur Hreiðar ekki
spreytt sig í krossgátugerð. „Það
er snúið að gera góða krossgátu og
það er seinlegt nema maður hafi
tölvu og hana á ég ekki til. Mér
skilst að það sé orðið erfitt að fá
fólk til þess að búa til krossgátur
og gáturnar verða óvandaðri fyrir
vikið. Þetta er svolítið ríkjandi

hugarfar hjá íslensku þjóðinni.
Við hugsum svo oft að hlutirnir
séu í lagi svo lengi sem einhver er
tilbúinn til þess að kaupa þá,“
segir Hreiðar.
En hver er galdurinn við það að
ráða krossgátur og verða flinkur í
því? „Minnið skiptir miklu máli og
það er í sálinni sjálfri. Hugurinn
er gleyminn en sálin ekki,“ segir
Hreiðar og bætir því við að orðaforðinn sé ekki síður mikilvægur.
Hreiðar fær líka hjálp að handan við að leysa krossgáturnar. „Nú
heldur þú kannski að ég sé skrítinn en ég er læknamiðill og fæ
leiðbeiningar í gegnum mig sem
hjálpa mér að ráða í framtíðina.
Þessar leiðbeiningar koma í vísnaformi og svo þarf ég að ráða í þessar vísur og túlka þær. Það er þrælskemmtilegt og öll þau skilaboð
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sem ég hef fengið hafa gengið
eftir,“ segir Hreiðar sannfærandi.
„Það er þetta sama sem hjálpar
mér að ráða krossgáturnar, það
gerist reyndar ekki í formi vísna
en ég finn að hjálpin kemur
þaðan,“ segir Hreiðar.
THORGUNNUR FRETTABLADIDIS

Þorrinn blótaður í Ameríku
Súrir hrútspungar og sviðasulta
runnu ljúflega í maga þeirra 200
gesta sem fjölmenntu á árlegt
þorrablót íslensk/ameríska félagsins í Hampton Roads í Norfolk í
Virginíu. Blótið var haldið hinn 3.
febrúar síðastliðinn og var fyrsta
þorrablótið þar vestra í vetur. Síðar
fylgdu önnur félög í kjölfarið.
Boðið var upp á hlaðborð með
ýmsum íslenskum og bandarískum
réttum og að sjálfsögðu var hinn
hefðbundni þorramatur á boðstólum. Að sögn viðstaddra vakti
hákarlinn og brennivínið mesta
lukku. Allir fengu sér einn hákarlsbita og eitt brennivínsstaup og þeir
allra hörðustu báðu um ábót.
Þorrablótið er gríðarlega vinsælt
og á hverju ári komast færri að en
vilja. Gestir frá Íslandi, Flórída og
New York flugu til Virginínu til þess
að komast á blótið og sendiherra
Íslands lét sig ekki vanta.
ÖO
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Það er sama hver staðan er, þú getur alltaf hringt kollekt
Viðskiptavinir Símans geta alltaf hringt kollekt sín á milli úr GSM í GSM með
því að slá fyrst inn *888* og síðan númerið sem þeir ætla að hringja í.
Ótrúlega einfalt - og móttakandinn greiðir fyrir símtalið.
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Tæplega 200 manns létust í árásinni
¥ G¾R VAR RÁTTAÈ YFIR  MANNS SEM GRUNAÈIR
ERU UM AÈ HAFA STAÈIÈ ¹ BAK VIÈ HRYÈJU
VERKIN Å -ADRÅD HÎFUÈBORG 3P¹NAR HINN
 MARS ¹RIÈ  4¾PLEGA TVÎHUNDRUÈ
MANNS LÁTUST

(VERNIG VAR ¹R¹SIN
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3PRENGJUM VAR KOMIÈ FYRIR Å FJËRUM LESTUM
SEM LÎGÈU UPP FR¹ SÎMU LESTARSTÎÈ SKAMMT
FR¹ -ADRÅD 4ÅU SPRENGINGAR URÈU ÖEGAR
LESTIRNAR VORU ANNAÈHVORT ENN VIÈ STÎÈ
INA EÈA NÕLAGÈAR AF STAÈ MEÈ FJÎLDA FËLKS
INNANBORÈS ¶RJ¹R SPRENGJUR SPRUNGU EKKI OG
AFTENGDU SPRENGJUSÁRFR¾ÈINGAR Ö¾R

(VE MARGIR LÁTUST Å ¹R¹SINNI

fréttir og fróðleikur

30524  36!2!¨
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Ósanngjörn
gagnrýni
&ORMAÈUR MANN
RÁTTINDANEFNDAR
2EYKJAVÅKUR SEGIR
AÈ NEFNDIN HAFI
ËSKAÈ EFTIR ÖVÅ AÈ
%GGERT + -AGN
ÒSSON FYRRVERANDI
FORMAÈUR +3¥
K¾MI TIL FUNDAR
%''%24 +
VIÈ NEFNDINA FYRIR
-!'.²33/.
RÅFLEGA ÖREMUR
&YRRVERANDI
M¹NUÈUM EN
FORMAÈUR +3¥
HANN HAFI ALDREI
M¾TT (YGGIST HANN AFÖAKKA BOÈIÈ
V¾RI GOTT AÈ HANN SVARAÈI ÖVÅ TIL
%GGERT BÕR OG STARFAR Å "RETLANDI
%R ÖETTA RÁTT %GGERT
¶ETTA ER EKKI RÁTT ¡G TALAÈI VIÈ HANA
OG SAGÈI HENNI AÈ ÁG HEFÈI TALAÈ VIÈ
BORGARSTJËRA OG AÈ HANN HEFÈI ¾TLAÈ
AÈ KOMA AÈ M¹LINU LÅKA 6IÈ HÎFUM
SVO ¾TLAÈ AÈ FINNA TÅMA TIL AÈ ÖESSI
FUNDUR G¾TI ¹TT STAÈ ¡G HINS VEGAR
TEL MIG HAFA SVARAÈ ÎLLUM ATHUGA
SEMDUM
(VAÈ FINNST ÖÁR UM GAGNRÕNINA
 MÅNUM TÅMA SEM FORMAÈUR LAGÈI
ÁG MIKLA ¹HERSLU ¹ EFLINGU KVENNA
KNATTSPYRNU 5MR¾ÈA UM KVENNA
KNATTSPYRNU OG GAGNRÕNI ¹ STÎÈU
HENNAR ER OFT ËRÁTTL¹T OG ÖAR HAFA
KANNSKI L¹TIÈ H¾ST ÕMSIR HAGSMUNA
AÈILAR SEM HEFÈU GJARNAN M¹TT SÕNA
MEIRI BEINAN STUÈNING VIÈ FRAMGANG
KVENNAKNATTSPYRNUNNAR FREKAR EN
BARA AÈ GAGNRÕNA ÖAÈ SEM ÖEIM
FANNST MIÈUR FARA

!LLS LÁST  MAÈUR Å ¹R¹SINNI OG 
MANNS S¾RÈUST ¶ETTA ER MANNSK¾ÈASTA
HRYÈJUVERKA¹R¹S SEM GERÈ HEFUR VERIÈ Å %VR

ËPU SÅÈAN ¹RIÈ  ÖEGAR SPRENGING VARÈ Å
FARÖEGAÖOTU YFIR SKOSKA B¾NUM ,OCKERBIE
¶¹ FËRUST  FARÖEGAR AUK ELLEFU B¾JARBÒA

(VERNIG VAR RANNSËKNIN
5PPHAFLEGA KENNDU SP¾NSK STJËRNVÎLD %4!
AÈSKILNAÈARSAMTÎKUM "ASKA
UM HRYÈJUVERKIN EN HËPAR
TENGDIR HRYÈJUVERKASAMTÎK
UNUM AL +AÅDA LÕSTU STUTTU
SÅÈAR YFIR ¹BYRGÈ
,ÎGREGLAN KOMST ¹ SPOR
HINNA GRUNUÈU ÖEGAR FARSÅMI
FANNST Å BAKPOKA MEÈ EINNI
AF SPRENGJUNUM SEM EKKI
SPRUNGU 3¹ FUNDUR LEIDDI
TIL HANDTÎKU EINS GRUNAÈRA
3PRENGIEFNIÈ VAR RAKIÈ TIL
N¹MU Å SUÈURHLUTA LANDSINS

SEM LEIDDI TIL ANNARRAR HANDTÎKU
2ANNSËKNIR ¹ SAMANSAFNI AF KORTUM
Å FARSÅMA SEM TALIÈ VAR AÈ HRYÈJUVERKA
MENNIRNIR HEFÈU NOTAÈ LEIDDU LÎGREGLU AÈ
ÅBÒÈ Å ÒTHVERFI -ADRÅD ÖAR SEM SJÎ GRUNAÈIR
LYKILMENN SPRENGDU SIG Å LOFT UPP

(VERJIR HAFA VERIÈ HAND
TEKNIR
,ÎGREGLAN HEFUR HANDTEKIÈ
RÒMLEGA  EINSTAKLINGA Å
SEX LÎNDUM ¶EIR SÅÈUSTU
VORU HANDTEKNIR ¹ ÖESSU ¹RI
EN RANNSËKNINNI HEFUR VERIÈ
HALDIÈ OPINNI !LÖJËÈLEGAR
HANDTÎKUSKIPANIR HAFA VERIÈ
GEFNAR ÒT ¹ HENDUR FJËRUM
GRUNUÈUM LYKILMÎNNUM
(EIMILD &RÁTTAVEFUR ""#

Deilt um sameiginlegt markmið
Sturla Böðvarsson samgöngumálaráðherra hefur
lagt fram nýja samgönguáætlun; framkvæmdaáætlun til 2010 en einnig
langtímaáætlun til 2018.
Heildartekjur og framlög
verða rúmir 380 milljarðar
króna. Meirihluti þess fjármagns rennur til vegamála.
Áætlunin er metnaðarfull
en umdeild.
Ný samgönguáætlun er í senn
lofuð og gagnrýnd. Víðast hvar er
tekið undir framtíðarmarkmið um
auknar áherslur á uppbyggingu í
samgöngum en jafnframt setja
margir spurningarmerki við hverjar efndir þessarar metnaðarfullu
áætlunar verður. Stjórnarandstæðingar vilja meina að ólíklegt sé að
farið verði eftir nýrri áætlun, þar
sé lofað langt fram í tímann án
rökstuðnings um hvernig framkvæmdum verði háttað.
Sumir ganga svo langt að hér sé
á ferðinni skjall við kjósendur og
plaggið í heild sinni verði að skoðast sem kosningaloforð sem ekki
verður staðið við að neinu leyti.
Samgönguráðherra svarar slíkri
gagnrýni fullum hálsi og hvetur til
þess að allir leggist á eitt til að
gera áætlun ríkisstjórnarinnar að
veruleika.

-ETNAÈUR R¹ÈHERRA
Með samgönguáætluninni er sett

fram meginmarkmið í samgöngumálum hér á landi næstu árin og
dregin upp fimm markmið. Greiða
á fyrir samgöngum í heild og ná
hagkvæmni í rekstri og uppbyggingu. Ætlunin er að samgöngur
verði umhverfislega sjálfbærar,
öryggi tryggt og byggðaþróun
verði jákvæð.
Samgöngumál hafa löngum
verið stærsta byggðarmálið. Forsendum kröftugs mannlífs á landsbyggðinni verður best tryggt með
góðum samgöngum og ekki síst
góðum fjarskiptum. Þetta vill samgönguráðherra nú tryggja með
auknu fjármagni til vegagerðar,
siglinga- og flugmála. Sturla segist
hreykinn af því að hafa tækifæri
til að marka nýja sýn á uppbyggingu samgöngukerfisins, sem nú
sé í fyrsta skipti byggt á lögum um
umhverfismat áætlana.

3K¹LAÈ Å KAMPAVÅNI
Stjórn Fjórðungssambands Vestfjarða sendi frá sér ályktun þar
sem áherslum í samgönguáætlun
er fagnað. Fram kemur að tillögurnar falli í helstu atriðum að
stefnu sveitarfélaga á Vestfjörðum. Ísafjarðarbær og Bolungarvík
hafa fagnað samgönguáætluninni,
en samkvæmt umfjöllun fréttavefsins strandir.is er talið að viðbrögð Strandamanna séu blendin,
óánægja sé bæði með forgangsröð
og framkvæmdahraða í vegagerð í
héraðinu. Þannig sé til dæmis ekki
áætlað að tengja saman þéttbýlin
við Steingrímsfjörð með bundnu
slitlagi fyrr en á tímabilinu 20112014, en alls staðar annars staðar á
Vestfjörðum hafa nálægir þéttbýlisstaðir verið tengdir fyrir löngu.
Hér birtist í hnotskurn sú orðræða sem löngum hefur verið um
uppbyggingu samgangna. Það er
sátt um markmið en deilt um leiðir
og forgangsröðun. Steingrímur J.
Sigfússon,
formaður
Vinstri
grænna, segir að þungt hljóð sé í

6%'!'%2¨ &YRSTA UMR¾ÈA UM SAMGÎNGU¹¾TLUN BER MEÈ SÁR AÈ ALLIR SÁU SAMM¹LA
UM MARKMIÈIN EN LEIÈIRNAR ERU EINS OG ¹ÈUR UMDEILDAR OG HVER HEFUR SÅNA SKOÈUN ¹
FORGANGSRÎÈUN ¶ËTT MIKIÈ FÁ SÁ ¾TLAÈ TIL FRAMKV¾MDA VILJA MARGIR GANGA ENN LENGRA
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sveitarstjórnarmönnum á Norðausturlandi þar sem ekki hafi verið
sett fjármagn til að byggja upp
vegi sem fyrir löngu eru ónýtir að
mati heimamanna og standa öllu
mannlífi fyrir þrifum.
Hér er um að ræða þá kröfu að
klára að leggja bundið slitlag á
malarkafla sem enn er að finna á
þjóðvegi 1, og tengi- og sveitavegi
sem víða eru í slæmu ásigkomulagi. „Þetta eru malarvegir sem
sumir voru byggðir um miðja síðustu öld og eru komnir niður fyrir
yfirborðið í kring margir hverjir.
Þessir vegir eru ekki á nokkurn
hátt ætlaðir til að taka á móti
nútímaumferð,“ segir Steingrímur.

3ÁRSTÎK FJ¹RÎFLUN
Samgönguáætlunin gerir ráð fyrir
að ráðast megi í nokkur viðamikil
verkefni og þau fjármögnuð með

3!-'®.'54,5.  
o (EILDARTEKJUR OG FRAMLÎG TIL
SAMGÎNGU¹¾TLUNAR VERÈA  
MILLJARÈAR KRËNA
o !F ÖEIRRI UPPH¾È RENNA KRINGUM
 MILLJARÈAR KRËNA EÈA  PRËSENT
TIL VEGAM¹LA 4IL FLUGM¹LA RENNA
KRINGUM  MILLJARÈAR OG SIGLINGA
M¹LA  MILLJARÈAR
o 4EKJUR OG GJÎLD SAMGÎNGU¹¾TLUNAR
 TIL  VORU ALLS   MILLJ
ARÈAR KRËNA OG RUNNU AF ÖVÅ FÁ  
MILLJARÈAR EÈA  PRËSENT TIL VEGA
M¹LA 3AMANLAGÈAR HEILDARTEKJUR OG
GJÎLD SAMGÎNGU¹¾TLUNAR 
 VORU   PRËSENT AF VERGRI
ÖJËÈARFRAMLEIÈSLU ¹RSINS 
3AMB¾RILEG TALA FYRIR SAMGÎNGU¹
¾TLUN   ER   PRËSENT
AF ¹¾TLAÈRI VERGRI ÖJËÈARFRAMLEIÈSLU
¹RIÈ 
o &RAMLÎG TIL VEGAM¹LA ERU ¹¾TLUÈ
 MILLJARÈAR ¹RIN  TIL 
 MILLJARÈAR ¹RIN  TIL  OG
 MILLJARÈUR ¹ SÅÈASTA TÅMABILINU
&RAMLÎG TIL VEGAM¹LA VORU INNAN VIÈ
 MILLJARÈAR ¹RIN  TIL 
(ELSTU VERKEFNIN
6EGAFRAMKV¾MDIR
6ERJA ¹ UM  MILLJÎRÈUM KRËNA TIL

VEGAFRAMKV¾MDA ¹ LANDSBYGGÈINNI
OG UM  MILLJÎRÈUM TIL FRAM
KV¾MDA ¹ HÎFUÈBORGARSV¾ÈINU
¶¹ VERÈUR T¾PUM  MILLJÎRÈUM
R¹ÈSTAFAÈ TIL JARÈGANGA %INNIG ER
GERT R¹È FYRIR AÈ AFLA KRINGUM 
MILLJARÈA KRËNA MEÈ SÁRSTAKRI FJ¹R
MÎGNUN OG R¹ÈSTAFA TIL ¹KVEÈINNA
VERKEFNA 5M  MILLJARÈAR FARA Å
REKSTRARGJÎLD VEGAM¹LA OG Ö¹ FARA
RÒMIR  MILLJARÈAR KRËNA Å VIÈHALD
VEGAKERFISINS
&LUGM¹L
4IL FLUGM¹LA VERÈUR VARIÈ ALLS UM 
MILLJÎRÈUM KRËNA -EÈAL UMFANGS
MIKILLA VERKEFNA SEM R¹ÈIST VERÈUR Å
¹ FYRSTA TÅMABILI ¹¾TLUNARINNAR M¹
NEFNA SAMGÎNGUMIÈSTÎÈ Å 2EYKJAVÅK
OG LENGINGU FLUGBRAUTA ¹ !KUREYRAR
FLUGVELLI OG %GILSSTAÈAFLUGVELLI
3IGLINGAM¹L
4IL SIGLINGAM¹LA ¹ AÈ VERJA  MILLJ
ÎRÈUM KRËNA 2ÒMIR ÖRÅR MILLJARÈAR
¹ HVERJU FJÎGURRA ¹RA TÅMABILI FARA
Å REKSTRAR OG ÖJËNUSTUVERKEFNI EN
UM TÅU MILLJARÈAR ALLS Å STOFNKOSTNAÈ
MEST ¹ FYRSTA TÅMABILINU EÈA SEX
MILLJARÈAR TIL MARGVÅSLEGRA HAFNAR
MANNVIRKJA

sérstakri fjáröflun. Helst er þar að
nefna samgöngumiðstöð í Reykjavík, átak í breikkun og endurbótum á aðalvegum út frá Reykjavík
til austurs og norðurs og bygging
og rekstur Bakkafjöruferju. Þarna
er átt við einkaframkvæmd, sérstaka lántöku eða nýja gjaldtöku
af umferðinni sem samgönguráðherra skýrði nánar í fyrstu
umræðu þingsályktunarinnar í
gær. „Þetta getur verið sambland
af notendagjöldum, ríkisframlagi
og framlagi einkaaðila. Þar getur
einnig verið um að ræða hefðbundnar framkvæmdir sem byggðar eru á útboði, en í þeim tilvikum
þá byggir sérstök fjármögnun
alfarið á lántöku sem ríkið greiðir
á lengri tíma en nú er venjan.“
Þessi aðferð til fjármögnunar
er gagnrýnd og bent á að þær
framkvæmdir sem falla undir
þennan lið séu fjarri því fastar í
hendi. Kristinn H. Gunnarsson,
Frjálslynda flokknum, segir mikilvægar framkvæmdir hafa verið
settar inn í áætlunina en séu utan
fjárhagsrammans. „Þetta er því í
mótsögn við áætlanagerðina sjálfa.
Áætlunargerð á að snúast um að
áætla tekjur og raða niður framkvæmdum en það er ekki gert að
fullu. Þetta ber vott um veikleika
því ráðherra ræður ekki við að
raða framkvæmdum inn í fjárhagsrammann. Það er mikið veikleikamerki á ríkisstjórninni að hún
ræður ekki við svona einfalt verkefni.“

+RAFA UM SAMR¹È
Ýmsir hafa orðið til þess að gagnrýna hvernig samgönguáætlunin
var unnin. Stjórnarandstaðan vill
meina að réttara hefði verið að
áætlunin hefði verið unnin í samstarfi allra flokka. Sturla Böðvarsson segist hins vegar líta svo á að
vinna við áætlunina sé alltaf í
gangi með því að þingmenn og
samfélagið allt skiptist á skoðunum til lengri tíma.
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Peningaskápurinn ...
,YFTIST ÒR ÎLDUDALNUM

HRIF OG EIGNARHALD

-IKLAR H¾KKANIR URÈU ¹ BRÁFUM (F
%IMSKIPAFÁLAGSINS Å G¾R EFTIR AÈ ,ANDS
BANKINN SENDI ÒT VERÈMATSSKÕRSLU TIL
SÁRVALINNA KÒNNA ÖAR SEM M¾LT VAR
MEÈ KAUPUM Å FÁLAGINU 6ERÈMATSGENGI
,ANDSBANKANS HLJËÈAR UPP ¹   EN
GENGI %IMSKIPAFÁLAGSINS SEM ¹ÈUR HÁT
!VION 'ROUP VAR Å  KRËNU ¹ HLUT VIÈ
UPPHAF VIÈSKIPTA Å G¾R -IÈAÈ VIÈ ÖETTA
¹TTI %IMSKIPAFÁLAGIÈ INNI UM  PRË
SENTA H¾KKUN 4ËKU BRÁFIN FLUGIÈ ÖEGAR
ÖETTA SPURÈIST ÒT OG ENDUÈU DAGINN Å
  PRËSENTA DAGSH¾KKUN -INNIR ÖETTA
SVOLÅTIÈ ¹ ÖEGAR +AUPÖING VERÈMAT
"AKKAVÎR ¹ YFIR FJÎRUTÅU PRËSENTUM
H¾RRA GENGI EN Ö¹VERANDI MARKAÈS
GENGI Å FYRRASUMAR "AKKAVÎR H¾KKAÈI
HRATT Å KJÎLFARIÈ

3J¹LFKJÎRIÈ VERÈUR Å STJËRN 'LITNIS OG
F¹TT SEM KOM ¹ ËVART VIÈ VAL ¹
STJËRNARMÎNNUM ¹ ÖEIM
B¾ &, 'ROUP ¹ ÖRJ¹ FULLTRÒA
AF SJÎ OG -ILESTONE TVO
3AMKV¾MT ÖVÅ SEM HEYRIST
ER SAMKOMULAG GOTT Å
STJËRNINNI OG ANNAR BRAGUR ¹
UMR¾ÈUM ¹ ÖEIM B¾ EN VAR
ÖEGAR ALLT LOGAÈI Å TOGSTREITU
INNAN BANKAR¹ÈSINS &, 'ROUP
ER MEÈ V¾GI Å SAMR¾MI VIÈ
EIGN EN SÎMU SÎGU ER EKKI AÈ
SEGJA AF 2OYAL 5NIBREW ÖAR SEM
ÖEIR R¹ÈA UM FJËRÈUNGI HLUTA ¶AR VILJA
MENN KOMAST TIL ¹HRIFA TIL SAMR¾MIS
VIÈ EIGNINA 2OYAL 5NIBREW VIRÈ
IST HINS VEGAR Å ¹G¾TRI SËKN
OG HEFUR NÕVERIÈ STYRKT
STÎÈU SÅNA Å 0ËLLANDI

N¹NAR ¹ VISIRIS

Atorka Group langt
yfir væntingum
Fjárfestingafélagið Atorka Group
(móðurfélag) skilaði 6.739 milljóna
króna hagnaði í fyrra, þar af um
1.312 milljónum króna á fjórða ársfjórðungi. Hagnaður jókst um 352
prósent á milli ára og nam arðsemi
eigin fjár 69,2 prósentum.
Afkoma síðasta ársfjórðungs er
töluvert yfir meðaltalsspá greiningardeilda Glitnis og Landsbankans
sem var upp á 628 milljónir króna.
Móðurfélagið færir fjárfestingar í dótturfélögum á gangvirði en
tekur ekki tillit til rekstrar hvers og
eins félags.
Samstæða Atorku skilaði hins
vegar 486 milljóna króna tapi eftir

skatta en í þeim hluta uppgjörsins
er beitt hlutdeildaraðferð þar sem
rekstrarleg afkoma hvers og eins
dótturfélags og afkoma móðurfélags, án endurmats á dótturfélögum, er lögð saman. Velta samstæðunnar var 31,6 milljarðar.
Heildareignir móðurfélags námu
43 milljörðum króna í árslok og
eigið fé stóð í 17,2 milljörðum.
Meðal dótturfélaga eru Jarðboranir og Promens sem stefnt er að
verði skráð á þessu ári.
Lagt er til að greiddur verði 45
prósenta arður af nafnverði hlutafjár fyrir síðasta ár sem svarar
fimmtungi af hagnaði ársins.
EÖA

Gengistap tæpur milljarður
Teymi birti uppgjör fjórða ársfjórðungs í gær.
Tap fjarskipta- og upplýsingatæknifyrirtækisins Teymis nam 1.253
milljónum króna á fjórða ársfjórðungi síðasta árs. Félagið birti uppgjör í gær. Tapið er langt yfir spá
Landsbankans upp á 93 milljóna
króna tap.
Teymi segir að gengistap vegna
langtímaskulda skýri 927 milljónir
króna af tapinu og bendir á að miðað
við núverandi gengi krónunnar séu
þau áhrif gengin til baka.
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„Sala félagsins fyrir fjórða ársfjórðung var 5.401 m.kr. sem er
nokkuð yfir væntingum okkar.
Hagnaður fyrir afskriftir og fjármagnsliði (EBITDA) var 1.542
m.kr. eða 28,6 prósent af tekjum
fjórðungsins. Innifalið í þessum
tölum er söluhagnaður fasteigna,
en án hans nam EBITDA framlegð
807 m.kr. eða 15 prósentum af
tekjum,“ sagði í Vegvísi Landsbankans í gær.
ËK¹
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6ERÈM¾TI SJÎ FÁLAGA
YFIR  MILLJÎRÈUM
Markaðsvirði stærsta fyrirtækisins er tæplega tvöfalt meira en þess næststærsta. Kaupþing rauf fyrst fyrirtækja 200 milljarða múrinn árið 2004.
Þegar markaðsvirði StraumsBurðaráss fór yfir 200 milljarða
króna í vikunni eru sjö Kauphallarfélög í fyrsta skipti metin á 200
milljarða króna eða meira. Auk
Straums eru þetta Kaupþing, Glitnir, Landsbankinn, Exista, FL Group
og Actavis. Aðeins Actavis flokkast utan þess að vera skilgreint
sem fjármála- eða fjárfestingafélag.
Þá hefur það gerst í fyrsta skipti
að fjögur fyrirtæki eru komin yfir
300 milljarða króna að markaðsvirði eftir að Exista fór yfir 300
milljarða múrinn í vikunni.
Frá áramótum hefur Úrvalsvísitalan hækkað um fjórtán prósent,
en það eru fyrst og fremst fjármálafyrirtæki og fjárfestingafélög
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sem hafa dregið vagninn. Exista,
FL Group og Landsbankinn hafa öll
hækkað um meira en fimmtung í
virði það sem af er ári. Hækkun á
gengi stærstu félaganna hefur því
valdið mikilli verðmætaaukningu
stærstu fyrirtækjanna.

Langverðmætasta fyrirtækið í
Kauphöll Íslands er Kaupþing sem
metið var á 729 milljarða í gær.
Bankinn er nærri tvöfalt verðmætari en næsta félag í röðinni sem er
Glitnir, metinn á 379 milljarða
króna.
Til marks um þann vöxt sem
hefur orðið á íslensku stórfyrirtækjunum á skömmum tíma þá var
Pharmaco, forveri Actavis, verðmætasta fyrirtækið í Kauphöllinni
fyrir tæpum fjórum árum. Markaðsvirðið var þá rétt undir fimmtíu
milljörðum króna.
Kaupþing varð fyrsta fyrirtækið
til að rjúfa 200 milljarða múrinn en
það gerðist eftir að bankinn eignaðist FIH í Danmörku um mitt ár
2004.
EGGERT FRETTABLADIDIS

Forstjórinn hættir í sumar
Pelle Törnberg, forstjóri sænsku
fríblaðaútgáfunnar Metro International, hefur ákveðið að láta af
störfum í lok sumars. Törnberg er
frumkvöðull á sviði dagblaðaútgáfu en hann, ásamt öðrum, ýtti
fríblaðinu Metro úr vör á götum
Stokkhólms árið 1995.
Metro International er með
stærstu dagblaðaútgáfum í heimi
og gefur út dagblöð í um 20 löndum sem ná til 22,8 milljóna lesenda á degi hverjum. Útgáfufélagið hefur frá upphafi skilað
hallarekstri, sem skrifast að
mestu á mikinn vöxt blaðaútgáfunnar.
Reksturinn hefur batnað eftir
því sem hægt hefur á vextinum og
var síðasta ár í plús. Hagnaðurinn

þá nam 13 milljónum bandaríkjadala, jafnvirði rúmlega 888 milljóna íslenskra króna, samanborið
við 7 milljóna dala, 478 milljóna
króna, tap árið á undan. Þá námu
tekjur félagsins 416,5 milljóna
dala, jafnvirði 32,6 milljarða
íslenskra króna, sem er 16 prósenta aukning á milli ára.
Breska dagblaðið International
Herald Tribune hefur eftir Törnberg, sem er fimmtugur að aldri,
að þegar útgáfa Metro hófst hafi
hann ákveðið að stíga frá borði
útgáfufélagsins um leið og gott
stjórnendateymi væri komið að
blaðaútgáfunni. Það sé raunin og
því hafi hann ákveðið að snúa sér
að öðrum störfum, að sögn dagblaðsins.
JAB
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Er matarboð
um helgina?
- úrval af ferskum fiski og
tilbúnum fiskréttum
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%KKI ER BEINT SAMBAND MILLI VELFERÈAR
BARNA OG EFNAHAGSLEGRAR STÎÈU ÖJËÈAR

Börnum á Norðurlöndum líður best
34%).5.. 34%&.3$«44)2 3+2)&!2

Í

vikunni birtist skýrsla Barnahjálpar Sameinuðu þjóðanna um
velferð barna og ungmenna í þeim löndum sem eru efnahagslega best sett í heiminum. Þetta mun vera í fyrsta sinn sem
UNICEF birtir slíka skýrslu um stöðu barna í velferðarríkjunum en sem kunnugt er hefur stofnunin einbeitt sér að því
að kanna, og ekki síður bæta, hag barna meðal fátækari þjóða.
Ýmislegt vekur athygli í þessari skýrslu, til dæmis hversu illa
Bandaríkin og Bretland virðast búa að börnum sínum miðað við
hinar þjóðirnar sem könnunin tekur til. Þessar tvær þjóðir verma
20. og 21. sætið á heildarlistanum, neðstu tvö sætin.
Sömuleiðis vekur athygli, án þess að það komi beinlínis á óvart,
hversu vel Norðurlöndin virðast standa en Svíþjóð, Danmörk og
Finnland röðuðu sér í efstu sætin á heildarlistanum, á eftir Hollandi, og Noregur var þar í sjöunda sæti.
Meirihluti þeirra sem til var leitað hér á landi skilaði því miður
annað hvort ekki upplýsingum eða ekki fullnægjandi upplýsingum
þannig að Íslandi er aðeins raðað í tveimur flokkum af sex sem
kannaðir eru í úttektinni. Ísland var í öðru sæti, á eftir Svíum, í
flokknum um heilsu og öryggi og er full ástæða til að vera stolt af
því. Ísland er í þrettánda sæti og nákvæmlega í meðaltali í menntunarflokknum og raðast neðst Norðurlandanna. Það er algerlega viðunandi þótt gott hefði verið að sjá Ísland hærra á þessum lista. Hér
er þó ekki annað hægt en að hnjóta um þá staðreynd að Bandaríkin
eru í næsta sæti fyrir neðan Ísland á listanum yfir stöðu menntunar og Bretland allnokkrum sætum neðar en einmitt til þessara
landa hafa fyrirmyndir iðulega verið sóttar í íslensku menntakerfi.
Óneitanlega hefði verið fróðlegt að sjá útkomu Íslands í stærra
samhengi og vonandi gefst tækifæri til þess síðar.

Hér er þó ekki annað hægt en að hnjóta um þá
staðreynd að Bandaríkin eru í næsta sæti fyrir neðan
Ísland á listanum yfir stöðu menntunar og Bretland
allnokkrum sætum neðar.
Annað sem er eftirtektarvert í þessari skýrslu UNICEF er að
ekki virðast augljós tengsl á milli velferðar barna og vergrar þjóðarframleiðslu ríkjanna. Til dæmis er Tékkland, sem er í 15. sæti,
ofar á listanum en mun ríkari lönd eins og Frakkland, Austurríki,
Bandaríkin og Bretland.
Þegar upp er staðið hlýtur hinn raunverulegi mælikvarði á stöðu
þjóðar að snúast um það hvernig hún býr að börnum sínum, heilsufari þeirra, skólagöngu og líðan allri því á börnunum byggist framtíðin.
Vitanlega er grundvallaratriði að grunnþörfum barna sé vel
sinnt, að þau hafi í sig og á og njóti menntunar. Í ljós kemur þó,
og kemur líklega fæstum á óvart, að raunveruleg lífsgæði barna
byggjast ekki á eingöngu á efnahagslegum gæðum. Þar koma til
aðrir þættir svo sem að fá að alast upp við ást, öryggi og nærveru
við foreldra og fjölskyldu. Í því felast hin raunverulegu lífsgæði.
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MARKAÐURINN

¥SBERG VERKEFNIÈ

/F MÎRG ORÈ

-IÈSTÕRÈ BAR¹TTA

$ËMARINN !RNGRÅMUR ¥SBERG SEM
SITUR ÖESSA DAGANA UNDIR MIKLU MASI
Å "AUGSM¹LINU ER GREINILEGA ¹G¾TUR
HÒMORISTI %ÈA Ö¹ AÈ HANN NOTI HÒM
ORINN TIL AÈ STYTTA SÁR STUNDIR Å ÖESSU
DËMSMARAÖONI SEM "AUGSM¹LIÈ ER
ORÈIÈ ¥ FYRRADAG ¹TTI HANN NOKKRA
GËÈA SPRETTI SEM VAKTI K¹TINU SAMT
EKKI HJ¹ ÎLLUM 3IGURÈUR 4ËMAS
-AGNÒSSON S¾KJANDI
Å M¹LINU FËR AÈ
SPYRJA *ËN SGEIR
*ËHANNESSON FOR
STJËRA "AUGS ÒT Å
bPROJECT ICEBERGm
¶¹ HV¹ÈI 3IGURÈUR
b%R DËMARI
KANNSKI ORÈINN
VANH¾FURm

%INS OG FJÎLMIÈLAR HAFA GREINT FR¹
HEFUR !RNGRÅMUR BEÈIÈ S¾KJANDANN
3IGURÈ 4ËMAS AÈ STYTTA M¹L SITT OG
SPYRJA HNITMIÈAÈRA SPURNINGA ¥ FYRRA
DAG ÖURFTI "RYNJAR .ÅELSSON VERJANDI
*ËNS 'ERALDS 3ULLENBERGER SEM EINN
IG ER ¹K¾RÈUR AÈ FLYTJA ANNAÈ M¹L Å
ÎÈRUM DËMSAL 3AGÈIST HANN VERÈA
FLJËTUR AÈ LJÒKA ÖVÅ M¹LI AF OG SNÒA
AFTUR !RNGRÅMUR ¥SBERG SAGÈI
Ö¹ AÈ ÖAÈ HEFÈI KANNSKI ¹TT
AÈ GERA HANN AÈ SAK
SËKNARA 3IGURÈUR 4ËMAS
SAKSËKNARI TËK ÖESSU ILLA EN
!RNGRÅMUR SAGÈIST EKKI VERA
AÈ GERA GRÅN ¹ HANS
KOSTNAÈ 3AKSËKNARI
V¾RI BARA SVO ËTRÒ
LEGA LANGORÈUR

+OSNINGASTJËRN 3J¹LFST¾ÈISFLOKKSINS
SEM SKIPUÈ ER !NDRA «TTARSSYNI FRAM
KV¾MDARSTJËRA FLOKKSINS "ORGARI ¶ËR
%INARSSYNI ¶ËRLINDI +JARTANSSYNI OG
¶ËRI +JARTANSSYNI VILL SAMH¾FA KOSN
INGASTARFIÈ ¹ LANDSVÅSU (EFUR ÖAÈ LAGST
ILLA Å SJ¹LFST¾ÈISMENN Å SUÈVESTUR OG
NORÈVESTURKJÎRD¾MI 6ILL STJËRNIN
MEÈAL ANNARS SEGJA TIL UM HVAR OG
HVEN¾R MYNDIR AF FRAMBJËÈENDUM
BIRTAST Å AUGLÕSINGUM 3LÅK MIÈSTÕRING
HEFUR EKKI TÅÈKAST ¹ÈUR HJ¹ 3J¹LFST¾È
ISFLOKKNUM ÖAR SEM HVERT KJÎRD¾MI
HEFUR HAFT YFIRUMSJËN MEÈ BAR¹TTUNNI
Å HÁRAÈI %INHVERJIR SJ¹LFST¾ÈIS
MENN TELJA AÈ MEÈ ÖESSU EIGI
ÖRÎNGUR HËPUR AÈ STJËRNA HVAÈA
FRAMBJËÈENDUR VERÈI ¹BERANDI Å
BAR¹TTUNNI SEM FRAMUNDAN ER
BJORGVIN FRETTABLADIDIS

Nýr Dyrhólagatisti?
Ö

llum getur skjátlast. En það
er misjafnt, hversu illa þeim
verður á og hversu vel þeir taka
því síðan. Frægt var, þegar
Finnur prófessor Magnússon las í
maí 1834 kvæði undir fornyrðislagi úr jökulrispum í Runamo í
Svíþjóð. Þótti það einhver mesta
háðung, sem orðið hefði í
norrænum fræðum. Mikill
lærdómur leiddi hann í gönur.
Finnur var hinn vænsti maður, en
lét lítið fara fyrir sér eftir þetta.
Annað dæmi var, þegar Björn
Jónsson ritstjóri birti í Sunnanfara 1901 mynd af Gatkletti við
Arnarstapa á Snæfellsnesi, en
sagði, að hún væri af Dyrhólaey.
Keppinautur hans, Hannes
Þorsteinsson, ritstjóri Þjóðólfs,
var ekki seinn að benda á villuna.
En Björn vildi ekki viðurkenna
hana, þótt augljóst væri, og
kallaði Þjóðólfur hann stundum
eftir það „Dyrhólagatistann“.
Þetta uppnefni var því sárara
sem Björn hafði sökum þrálátra
kvíðakasta ekki lokið prófi frá
Kaupmannahafnarháskóla.
Það var öllu saklausara, þegar
Sigurður Skúlason norrænufræðingur gaf út Sögu Hafnarfjarðar
1933. Hann hafði mislesið te fyrir
tjöru í verslunarskýrslum og gert
Hafnfirðinga fyrir vikið að
áköfum tedrykkjumönnum. Jón
Helgason orti um muninn á Kristi
og Sigurði:

Fyrst kom einn og breytti vatni í vín
og vann sér með því frægð sem
aldrei dvín.
En annar kom og breytti tjöru í te
og tók að launum aðeins háð og spé.
Sigurður bar ekki sitt barr
eftir þetta. Hann hefði auðvitað
átt að sjá villuna, en gerði það
ekki.
Alræmdasta dæmið var af
Guðbrandi Jónssyni prófessor.
Hann skrifaði í útvarpsgagnrýni í
Vísi 19. nóvember 1938, að erindi,

¥ $!' \ 4EKJUSKIPTING
sem dr. Björn Karel Þórólfsson
skjalavörður hefði flutt, hefði
verið „efnisríkt, en of þurrt, og
flutningurinn var of þver og
svæfandi“. Sá hængur var á, að
erindið hafði fallið niður. Guðbrandur afsakaði sig með því, að
hann hefði sofnað við útvarpið og
ekki lesið rétt úr hraðrituðu
minnisblaði. Hlegið var um allt
land. Þetta varð Jóni Helgasyni
tilefni til gamankvæðisins
„Hraðritunar“.

Ég sé ekki betur en Þorvaldur Gylfason, sem er einmitt
prófessor eins og þeir Finnur
og Guðbrandur, sé kominn í
þennan fríða flokk.
Sigurður A. Magnússon féll
síðan fyrir gamalkunnu bragði,
þegar borin var undir hann
ljóðabók, sem tveir blaðamenn á
Vikunni höfðu soðið saman eina
sumarnóttina árið 1963. Hann fór
hinum lofsamlegustu orðum um
bókina, sem prakkararnir nefndu
auðvitað Þokur. Þá orti Loftur
Guðmundsson:
Dæmdi sig hinn dóma strangi
dárann mesta í glópa flokki.
Alltaf hefði Mera-Mangi
muninn þekkt á skeiði og brokki.
Faðir Sigurðar var kunnur
hestamaður og kallaður MeraMangi.

Er nægjanlegt að játa mistök?
ábyrgðina. Komast verður að því hverjir
gáfu fyrirmælin um greiðslur til Byrgisins á forsendum samnings sem ekki var
undirritaður og því enginn samningur.
Fólk sem tekur ákvörðun um að greiða
essa dagana skelfur þjóðfélagið
vafasömum aðilum út stórar fjárhæðir
vegna fjármálasukks Byrgisins. Eftán nokkurrar heimildar, þar sem enginn
irlitslaust hefur fjármagni verið ausið
samningur var undirritaður, er að brjóta
til óvandaðra aðila sem virðast ekki gera
reglur og ber því að gjalda fyrir það. Ef
sér neina grein fyrir hvernig eigi að fara
þeir sem eftirlitsskyldu báru við úthlutmeð þá ábyrgð sem þeim var falin. Einnun fjármunanna hefðu sinnt skyldu sinni
ig vekja athygli vinnubrögð félagsmálahefði hugsanlega mátt koma í veg fyrir
ráðuneytisins við úthlutun fjármuna
mikinn harmleik sem viðgekkst í skugga
borgaranna.
stjórnvalda. Því á að vísa máli Byrgisins
Aðkoma Birkis Jóns Jónssonar 25.«,&52 ")2')33/.
til dómstóla eins og um fjárdrátt hafi
núverandi formanns fjárlaganefndar
virðist vera mikil að málinu öllu, þar sem hann verið að ræða.
Vinnubrögð Birkis koma ekki á óvart. Ummæli
starfaði sem aðstoðarmaður félagsmálaráðherra
hans um ágæti manna sem hafa logið og svikið
þegar „sukkið“ hófst. Birkir viðurkennir mistök
sanna dómgreindarskort hans. Birkir virðist ekki
sín í máli þessu og lofar bót og betrun. En er það
hafa þroska né siðferðisvitund til að greina rétt frá
nóg, verða ekki þeir sem bera ábyrgð á austri fjárröngu. Ef Birkir Jón Jónsson á aðild að spillingmagns úr ríkissjóði án nokkurs eftirlits, að axla þá
ábyrgð? Ber Birki ekki að víkja úr fjárlaganefnd unni í félagsmálaráðuneytinu á hann ekki aðeins
að segja af sér sem formaður fjárlaganefndar
og jafnvel af þingi? Á ekki að vísa máltilbúningi
heldur einnig sem þingmaður og sveitarstjórnarráðuneytisins og starfsmanna þess til lögregluyfmaður í Fjallabyggð. Slík er siðblindan.
irvalda?
Birkir hefur margoft verið svo forhertur að
gefa í skyn að starfsmenn ráðuneytisins beri
Höfundur er fyrrverandi bæjarstjóri á Siglufirði.

5-2¨!.
-¹LEFNI "YRGISINS

Þ

Hafliði Helgason
í hádegisfréttum
Stöðvar 2 kl. 12:
alla virka daga

(!..%3 («,-34%).. ')3352!23/.

Ég sé ekki betur en Þorvaldur
Gylfason, sem er einmitt
prófessor eins og þeir Finnur og
Guðbrandur, sé kominn í þennan
fríða flokk. Hann birti hér í
blaðinu 10. ágúst 2006 grein um
Gini-stuðla, sem áttu að sýna, að
tekjuskipting á Íslandi hefði á tíu
árum breyst úr því, sem hún var
í Noregi, í það, sem hún væri á
Bretlandi. En Þorvaldur gáði
ekki að því, að Gini-stuðlarnir
fyrir önnur lönd voru reiknaðar
án söluhagnaðar af hlutabréfum
og verðbréfum, eins og venjan
er, en þeir Gini-stuðlar, sem hann
reiknaði út fyrir Ísland, voru að
slíkum hagnaði meðtöldum.
Þetta er svipuð villa og ef
Sigurður gamli Skúlason hafði
lagt saman tölur um notkun
Íslendinga á tei og tjöru, fengið
út háa tölu, borið hana saman við
tölur um notkun annarra þjóða á
tei einu saman og síðan fullyrt,
að Íslendingar drykkju miklu
meira te en aðrar þjóðir. Samkvæmt nýrri skýrslu Evrópusambandsins um tekjuskiptingu
2003-2004, sem er aðgengileg á
heimasíðu hagstofunnar, er
tekjuskipting á Íslandi ein hin
jafnasta í Evrópu, aðeins jafnari
í þremur löndum og ójafnari í 27
löndum.
Þorvaldur ber ekki fyrir sig
eins og Guðbrandur, að hann hafi
dottað yfir minnisblaði. Þess í
stað skiptir hann um umræðuefni, eins og sést á grein hans
hér í blaðinu í gær. Þar víkur
hann talinu að því, að tekjuskiptingin sé orðin hér eitthvað
ójafnari en hún var fyrir 10-15
árum, sem er eflaust rétt, en
minnist ekki á samanburð Ginistuðla fyrir Ísland og önnur lönd,
sem var aðalatriðið í máli hans
síðastliðið haust. Þorvaldur
þrætir þannig enn fyrir, að mynd
sín af tekjuskiptingunni sé röng.
Höfum við Íslendingar eignast
nýjan Dyrhólagatista?
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Frábær

539 kr/kg. áður 899 kr/kg.

298 kr/kg. áður 445 kr/kg.

455 kr/kg. áður 909 kr/kg.

Nettó saltkjöt blandað

Goði saltkjöt ódýrt

Borgarnes saltkjöt - blandað

Þú sparar 230 kr/kg

25%

60%

afsláttur

afsláttur

154 kr/kg. áður 384 kr/kg.
Ísfugl Cajun vængir

562 kr/kg. áður 749 kr/kg.

30%

Íslandsfugl kjúklingur - ferskur

afsláttur

50%

afsláttur

244 kr/pk. áður 349 kr/pk.
Náttúra salat - spínat

Hönnun: Víkurfréttir

30%

afsláttur

99 kr/stk. áður 199 kr/stk.

199 kr/pk. áður 249 kr/pk.

Sprite Zero

Náttúra salat - frizze 200 gr.

allt í matinn á einum stað
!&%#"!#"
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Ný stefna setur markið hátt
landi, vegna þess að álverin nýta endurnýjanlega orku og búa við mjög strangar kröfur um losun flúorkolefna, sem
eru skæðar gróðurhúsalofttegundir. Því
er ekki hægt að halda fram með rökum
að stóriðja á Íslandi sé slæm hvað varðar gróðurhúsaáhrif á heimsvísu. Það er
almennt viðurkennt að svo sé ekki og
þess vegna hafa Íslendingar fengið sérstakar losunarheimildir fyrir stóriðju
hér á landi í Kýótó-bókuninni.
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oftslagsbreytingar af mannavöldum
eru eitt af helstu viðfangsefnum mannkyns á þessari öld. Ný skýrsla Vísindanefndar Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar tekur af tvímæli um að
hlýnun andrúmsloftsins sé af mannavöldum. Óheft losun gróðurhúsalofttegunda
getur valdið jarðarbúum þungum búsifj,OFTSLAGSSTEFNA ER LEIÈARVÅSIR
um á næstu áratugum verði ekkert að
gert. Skýrsla Nicholas Stern hagfræðings
Þetta þýðir auðvitað ekki að stóriðjan sé
bresku ríkisstjórnarinnar bendir á að *«.¥.! "*!24-!2:
án áhrifa á umhverfi okkar og náttúru.
kostnaðurinn við minnkun í losun gróðurIðjuver og tengdar virkjanir hafa ýmis
húsalofttegunda nú sé margfalt minni en kostnaður
neikvæð áhrif á náttúruna og umhverfið. Við leysum
vegna afleiðinga loftslagsbreytinga í framtíðinni.
ekki loftslagsvanda heimsins með því einu að virkja
íslensk fallvötn og jarðhitasvæði. Þar eru einnig ein  MINNI LOSUN
stakar perlur á heimsvísu, sem við verðum að vernda
enn frekar en nú er gert. Stofnun VatnajökulsþjóðRíkisstjórnin hefur nú samþykkt nýja loftslagsstefnu
á grunni stefnumörkunar frá 2002. Helsta nýmælið í
stefnunni er langtímamarkmið um að minnka nettóÞví er ekki hægt að halda fram með rökum að
losun gróðurhúsalofttegunda um 50-75% fram til
2050. Þessu markmiði verður ekki náð nema með
stóriðja á Íslandi sé slæm hvað varðar gróðurmarkvissum aðgerðum, þar sem dregið verður úr
húsaáhrif á heimsvísu. Það er almennt viðureldsneytisnotkun, stutt við loftslagsvæna tækni og
stuðlað að bindingu kolefnis úr andrúmslofti með
kennt að svo sé ekki.
landgræðslu og skógrækt. Í stefnunni er að finna
ákvæði um ýmsar aðgerðir af þessum toga og bent á
garðs sem ríkisstjórnin hefur samþykkt er þannig
að þær gagnast oft til að ná jafnframt fleiri markmiðstórt skref í íslenskri náttúruvernd. Sú skoðun að
um.
stóriðja á Íslandi eigi ekki rétt á sér sérstaklega
vegna loftslagsbreytinga stenst hins vegar enga rök%NDURNÕJANLEG ORKA
lega skoðun. Þvert á móti hafa ýmis samtök veitt fulltrúum Íslands viðurkenningu fyrir stöðu landsins í
Helsta rót loftslagsvandans er bruni jarðefnaeldsloftslagsmálum, þar sem nýting endurnýjanlegra
neytis, sem eykur styrk koldíoxíðs í lofthjúpnum.
orkulinda er talin okkur helst til tekna.
Besta lausnin við þessum vanda er að nýta endurnýjÍsland á að vera í fararbroddi ríkja heims í baráttanlegar orkulindir í stað olíu og kola. Nýting vatnsunni gegn loftslagsbreytingum. Við eigum að vera
afls og jarðhita á Íslandi til innanlandsnota eða
leiðandi í aukinni nýtingu jarðhita á heimsvísu, innútflutningsiðnaðar er jákvæð frá þeim sjónarhóli.
leiða loftslagsvænt eldsneyti og tækni eins hratt og
Útflutningur á íslenskri þekkingu á sviði jarðhita og
við getum og græða upp landið í sátt við sjónarmið
annarrar loftslagsvænnar tækni er svo vafalítið
náttúruverndar. Hin nýja stefna í loftslagsmálum
veigamesta framlag Íslendinga í baráttunni gegn
getur orðið okkur gagnlegur leiðarvísir á þeirri vegloftslagsbreytingum.
ferð. Þar er markið sett hátt og bent á raunhæfar
Mikið hefur verið rætt um stóriðju í sambandi við
leiðir í átt að því marki, sem hrinda þarf í framhina nýju loftslagsskýrslu og stefnu Íslands. Þar er
kvæmd.
nauðsynlegt að halda ákveðnum staðreyndum til
haga. Losun gróðurhúsalofttegunda á hvert framleitt
Höfundur er umhverfisráðherra.
tonn af áli er líklega minni á Íslandi en í nokkru öðru
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Velferðarríkið sinnir illa
úthýstum sjúklingum
áhætta tekin við stjórnun
slíkra vistheimila enda
fékkst enginn fagmaður
til starfsins. Þeir sem
helst voru fáanlegir til
r ég tók við landforstöðu voru félagar í
læknisembættinu
trúfélögum og áttu oft
var mér fljótlega ljóst að
sögu um fyrri vímuefnavissir
sjúklingahópar
neyslu en höfðu langa
fengu alls ekki þá þjónafturbatasögu. Þeir voru
ustu er þeim bar lögum
ekki faglærðir. Eitt sinn
samkvæmt. Ég var skipvarð misferlis vart og þá
aður landlæknir og bar «,!&52 «,!&33/.
var fenginn annar forstöðumaður.
því ábyrgð á að þessum hópum
Erfitt var að fá lækna og hjúkrunværi sinnt.
arfólk til starfa á þeirri stofnun,
3OGN
en fyrir tilstilli Hauks Þórðarsonar heitins og Þengils Oddssonar
Nútímavæðing á meðferð ósaksinnti heilsugæslan í Reykjahlíð
hæfra geðsjúkra fanga hófst.
Hlaðgerðarkoti með vitjunum
Bréf lá á borði mínu frá fornokkrum sinnum í mánuði ásamt
vera mínum að útvega þyrfti ósakbakvakt. Líklega sá heilbrigðishæfum geðsjúkum afbrotamönnstarfsfólk lítinn frama í starfi á
um er vistaðir höfðu verið í
slíkum stöðum. En lögreglan sagði
fangelsum á Íslandi, m.a. einn
að rónarnir væru horfnir af götum
sjúklingur í 10 ár, vistun á réttarReykjavíkurborgar. Síðan var
geðsjúkrahúsi á Norðurlöndum.
reist meðferðardeild á VífilsstöðÉg talaði við ráðherra, þingnefndum fyrir áfengissjúka, ennfremur
ir og geðlækna án árangurs. Geðvar hafin „teymisvinna“ í tengsldeildir töldu sig ekki hafa lokaðar
um við Landspítalann.
deildir og að deildir væru ekki
hannaðar eða mannaðar fyrir slíka
+RÅSUVÅK
sjúklinga. Þá hjálpuðu kollegar
mínir í Svíþjóð og Noregi. Þeir
Síðan var hafin starfsemi í Krísutóku við þeim. Síðan varð Bogi
vík. Ég frétti af aðstandendum
Melsted, íslenskur geðlæknir,
fíkniefnaneytenda, er hófu viðyfirlæknir á réttargeðsjúkrahúsi í
gerðir á Krísuvíkurskólanum
Västervik í Svíþjóð og tók við
nálægt Hafnarfirði, en ungum
mörgum geðsjúkum föngum og
neytendum fjölgaði mjög á þesskom þeim til allgóðrar heilsu.
um árum.
Verst þótti mér er þeir höfðu
Ég aðstoðaði þá eftir megni og
samband við mig eftir að sjúklingkom þangað í eftirlitsferðir m.a.
urinn hafði náð allgóðri heilsu og
ásamt biskupi og fór ég jafnframt
spurðu hvort við gætum tekið við
á fund þingnefnda. Krísuvíkurþeim. Ég sagði sem satt var að
samtökin voru stofnuð og starfa
fangelsi biði þeirra, „jæja þá fá
enn. Læknar frá Hafnarfirði sinna
þeir að vera hjá okkur áfram“ var
vitjunum. En eins og áður fékkst
svarið.
ekkert fé til félags - sálargæslu,
Ég ræddi við ráðherra eftir
hjúkrunar eða iðjuþjálfunar. Sjúkráðherra um stofnun réttargeðlingar geta komið og farið að vild.
sjúkrahúss á Íslandi og skrifaði
Að áliti Landlæknis var þetta tæpgreinar í Læknablaðið og önnur
lega viðunandi þjónusta en aðrir
blöð um nauðsyn slíkra stofnana.
kostir voru ekki til.
Þeir vísuðu stöðugt í neikvæða
umsögn sumra íslenskra geðlækna
Ég ræddi við ráðherra eftir
en sinntu ekki áliti Sigmundar Sigráðherra um stofnun réttargeðfússonar, yfirlæknis geðdeildar
FSA, sem vistað hafði 3 fanga með
sjúkrahúss á Íslandi og skrifgóðum árangri þó að deildin væri
aði greinar í Læknablaðið og
ekki sérlega mönnuð fyrir slíka
sjúklinga. Þessi barátta tók 10 eða
önnur blöð um nauðsyn slíkra
12 ár.
stofnana.
Þá kom skilningsgóður heilbrigðisráðherra
Guðmundur
3
Bjarnason sem tók málið upp og
síðar Sighvatur Björgvinsson og
Samtökin SÁÁ voru stofnuð af
stofnuðu Sogn m.a. með góðri
baráttumönnum en líkt og áður
aðstoð Boga Melsted.
mótmæltu geðlæknar. Mikil deila
Þeir fóru ekki eftir mótmælareis. Þetta var í tíð Magnúsar
bréfi geðlæknafélagsins! Nú hefur
Magnússonar
heilbrigðismálaSogn starfað í nær 15 ár og veitt
ráðherra. Ég sá þann kost að sjón
um 22 slíkum sjúklingum meðværi sögu ríkari og bauð Magnúsi
ferð. Um 15 eru útskrifaðir og eftí morgunverð að Silungapolli en
irmeðferð gengur vel í höndum
þar hafði SÁÁ hafið starfsemi
Magnúsar Skúlasonar geðlæknis,
undir stjórn Hilmars Helgasonar,
Sigmundar Sigfússonar geðlæknis
Björgólfs Guðmundssonar og
og fleiri. Starfsemi á Sogni hefur
fleiri. Er við komum þar árla
fengið mjög góða umsögn erlendra
morguns komum við inn í sal en
réttargeðlækna. Stofnun Sogns
þar sátu 4-6 vistmenn í kringum
leiddi til nútímavæðingar í meðnokkur borð og ræddu vandaferð á geðsjúkum afbrotamönnum
málin,
áfengisvandann,
fjölá Íslandi.
skyldumál, atvinnumál og fjárAllir hafa nú gleymt mótmælmál undir stjórn áfengisráðgjafa.
um geðlæknafélagsins og vonandi
SÁÁ beinir mjög vistfólki að
þeir sjálfir.
sækja AA fundi eftir meðferð
sem bætir stórlega árangurinn.
(LAÈGERÈARKOT
Að minnsta kosti náðu Svíar og
Norðmenn ekki nægilega góðum
Annað mál á dagskrá var að stofna
árangri með SÁÁ meðferðinni
vistheimili fyrir útigangsfólk er
fyrr en þeir beindu sjúklingum á
gekk um götur ReykjavíkurborgAA eftirmeðferðina (samanber
ar og leitaði skjóls af Ingólfi Arnálit landlækna Norðmanna og
arsyni á Arnarhóli, þetta fólk hafði
Svía).
að litlu að hverfa nema nokkrum
skjólhýsum hjá AA samtökunum.
Á leiðinni í borgina sagði
Ég ræddi við Magnús KjartansMagnús við mig: „Hér er í gangi
son heilbrigðismálaráðherra um
virk meðferð með þátttöku sjúkmálið. Hann vildi sannarlega
linga sem er ólík þeirri meðferð
aðstoða þetta fólk en ekkert fé var
sem ég veit að fer fram á geðdeildhandbært frá Alþingi þrátt fyrir
um. Við samþykkjum ríkisstyrk til
margar tilraunir hans og einnig
SÁÁ.“ Þessi heimsókn held ég að
fundi mína með þingnefndum.
hafi haft meiri þýðingu en langEnginn fékkst til að sinna þessu
dregnir fundir í ráðuneyti.
fólki nema HvítasunnusöfnuðurSÁÁ er komið til að vera og
inn. Lítill áhugi fékkst hjá geðgeðlæknar mótmæltu starfsemdeildum. Hlaðgerðarkot var loksinni ekki lengur og bera betri hug
ins stofnað enda ódýr kostur fyrir
til áfengisráðgjafa en áður.
ríkið því að allflestir vistmenn
greiddu 2/3 af vistunarkostnaði
Síðari hluti greinarinnar verður
með örorkustyrk eða frá sveitarbirtur innan skamms.
félagi. Hlaðgerðarkot hefur verið
rekið vel í yfir 30 ár með litlum
Höfundur er fyrrverandi landáföllum. Vissulega var nokkur
læknir.
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/RRI (UGINN GÒSTSSON
STENDUR SJ¹LFAN SIG SÅFELLT
AÈ ÖVÅ AÈ KAUPA LISTR¾NAR
MYNDIR ¹ MYNDDISK
SEM HANN SVO HORFIR
ALDREI ¹

+RISTËFER (ELGI (ELGASON ER KOKKUR ¹
"ISTRO #AFÁ EN HANN HEFUR STARFAÈ
SEM KOKKUR ¹ SJË OG LANDI Å TUTTUGU
¹R (ANN GEFUR HÁR NOKKRAR GËÈAR
UPPSKRIFTIR MEÈAL ANNARS AÈ
STEINBÅTSPIPARSTEIK
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Syndsamlega
góð kaka

;-!452 4),"/¨=
+VENFATNAÈUR Å H¹UM G¾ÈA

FLOKKI ER ¹   PRËSENTA
AFSL¾TTI Å -+- VIÈ «ÈINSTORG
ÒT N¾STU VIKU *AKKAR BUXUR
BOLIR PEYSUR OG YFIRHAFNIR SVO
NOKKUÈ SÁ NEFNT 3EM D¾MI UM
REYFARAKAUP M¹ NEFNA KLASSÅSKA
ALULLARJAKKA SEM VORU ¹ YFIR 
ÖÒSUND OG KOSTA NÒ 

Þegar þessi grein kemur fyrir almenningssjónir eru
Krónikurnar trúlega að gæða sér á súkkulaðibombu
blaðamannsins Brynhildar Björnsdóttur.

&ISKUPPSKRIFTAB¾KLINGUR ¾TTI NÒ
AÈ VERA KOMINN ¹ FLEST HEIMILI
LANDSINS (ANN ¹ AÈ HVETJA TIL
AUKINNAR NEYSLU ¹ ÖVÅ HOLLA
SJ¹VARFANGI SEM HAFIÈ UMHVERFIS
OKKUR VEITIR 5PPSKRIFTIRNAR ERU
STJÎRNUMERKTAR EFTIR ÖVÅ HVERSU
LANGAN TÅMA TEKUR AÈ ÒTBÒA
HVERN RÁTT

„Ég bý við það að maðurinn minn er einstaklega góður
kokkur og þykir gaman að elda svo hann tekur meirihluta
matreiðslunnar,“ segir Brynhildur þegar hún er innt eftir
afrekum sínum í eldhúsinu. Kveðst líka alin upp við að karlmaðurinn á heimilinu eldi því pabbi hennar hafi eldað meira
en mamma. En auðvitað lumar Brynhildur á góðum lausnum í eldamennskunni sem öðru. „Ég geri stundum bara einfalda súpu þar sem ég hendi því grænmeti sem til er í pott
með smá olíu og smá vatni, dós af niðursoðnum tómötum og
slettu af sýrðum rjóma. Þetta verður hin prýðilegasta súpa
sem endist í mörg mál. Ef maður vill hafa hana veitingahúsalega þá maukar maður hana, setur smá rjóma ofan á og
grein af kryddjurt.
Svo til að hafa mótvægi við þessa heilnæmu súpu baka
ég súkkulaðiköku sem er alveg syndsamlega góð. Fékk uppskriftina frá tengdamömmu minni. Reyndar er hægt að
hafa hana holla líka með því að nota lífrænt súkkulaði, hrásykur og heilhveiti, nú eða bara heiðarlega súkkulaðiköku
sem er eins óholl og hún lítur út fyrir. Útgáfurnar eru eiginlega tvær.“
Þessa köku var Brynhildur einmitt að baka og hugðist
bera hana fyrir félaga sína á Krónikunni til að fagna útgáfu
fyrsta tölublaðsins. „Ég á fastlega von á að lesendur Fréttablaðsins fari út í búð að kaupa sér efni í köku og Króniku í
leiðinni. Svo gæða þeir sér á hvorutveggja um helgina,“
sagði hún kankvís.
Uppskrift á síðu 2.
GUN FRETTABLADIDIS

&EMININ AUGLÕSIR ÒTSÎLULOK UM
HELGINA 6ERSLUNIN ER Å "¾JARLIND
 Å +ËPAVOGI OG SELUR KVENFATN
AÈ Å ST¾RÈUNUM  TIL  ¶AR
ER OPIÈ TIL  Å DAG OG  TIL  ¹
MORGUN
-IELE RYKSUGUR ERU

¹  PRËSENTA
AFSL¾TTI Å %IRVÅK ¹
3UÈURLANDSBRAUT
 ¶¾R KOSTUÈU
¹ÈUR 
EN F¹ST NÒ ¹
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Þú getur pantað
smáauglýsingar á visir.is
"RYNHILDUR FÁKK HJ¹LP DËTTURINNAR 6ALGERÈAR "IRNU VIÈ AÈ SKREYTA KÎKUNA
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(RISTINGUR MEÈ MORGUNMATNUM ER GËÈ BYRJUN ¹ DEGINUM EÈA
¹ MILLI M¹LA +LAKAR Å BLANDARANN ¹SAMT BANÎNUM SM¹ ENGIFER
GULRËT OG APPELSÅNU ER HOLLT GOTT OG N¾RINGARRÅKT
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Eldar einfalda rétti heima
Við Fjöruborðið

Eyrarbraut 3 • 825 Stokkseyri • S. 483 1550
www.fjorubordid.is • ).&/
ifno@fjorubordid.is
&*/25"/2$)$)3

veislutertur.is
Allar tertur á heildsöluverði
Frí heimsending á
Stór-Reykjavíkursvæðinu
Sími 849 5004

Kristófer Helgi Helgason er
kokkur á Bistro Café á Laugavegi en hann hefur starfað
sem kokkur á sjó og landi í
um tuttugu ár. Hann gefur
hér sáraeinfaldar og góðar
uppskriftir af Mexíkó-súpu og
steinbítspiparsteik.
Kristófer er einn þeirra kokka
sem hefur gaman af að elda heima
hjá sér þrátt fyrir að vera yfir
pottunum alla daga í vinnunni.
„Heima elda ég einfalda og þægilega rétti en minna af einhverju
flóknu,“ segir Kristófer. „Uppáhaldsrétturinn minn þessa dagana
eru hakkbollur í Sweet Chili-sósu,
sem einhver annar eldar,“ bætir
hann við og hlær.
„Mér finnst alltaf skemmtilegast að elda fisk enda eru engin
landamæri í þeirri matseld.“
Kristófer segir starfið vera
mjög þakklátt þegar vel tekst til
og alltaf gaman þegar fólk lætur
vita af því ef það er ánægt með
matinn. „Við erum svo heppin á
Bistro að fólk hefur verið mjög
ánægt með matinn hjá okkur. Vinsælast er kjúklingasalat, núðluréttirnir og sjávarréttasúpan, sem
er svo vinsæl að það er alveg til
vandræða.“
Uppskriftirnar sem fylgja hér
á eftir eru mjög einfaldar að sögn
Kristófers.

+RISTËFER STENDUR HÁR YFIR STEIKINGARPÎNNUNNI Å ELDHÒSINU ¹ "ISTRO CAFÁ

2JËMA B¾TT ÒT ¹ PÎNNUNA OG HITINN
L¾KKAÈUR ,¹TIÈ MALLA ÖAR TIL RJËM
INN ER H¾FILEGA ÖYKKUR
+RYDDAÈ MEÈ SVÎRTUM PIPAR EFTIR
SMEKK

SIGRIDURH FRETTABLADIDIS

-EXÅKË SÒPA

"ORIÈ FRAM MEÈ LÁTTSTEIKTUM HRÅS
GRJËNUM OG FERSKU SALATI

 STK SELLERÅ STILKAR p SM¹TT
SKORNIR
 STK RAUÈ PAPRIKA
 STK RAUÈLAUKUR
 STK LAUKUR

$REIÙNG
-JËLKURSAMSALAN EHF
3ÅMI  

(RÅSGRJËN
0APRIKA RAUÈ
PAPRIKA GR¾N
RAUÈLAUKUR
BLAÈLAUKUR
SWEET CHILI SËSA
TERIYAKI SËSA

,ÁTTSTEIKT ¹ PÎNNU
 GR NAUTAHAKK EÈA KJÒKLINGUR

3TEIKT OG KRYDDAÈ MEÈ SALTI OG
PIPAR
 DL VATN
 G RJËMAOSTUR
 DL MATREIÈSLURJËMI
 DËS TËMATPURÁ (UNTkS STËR
 DËS HAKKAÈIR TËMATAR
 DËS CHILIBAUNIRNÕRNABAUNIR

3ETT Å POTT ¹SAMT HAKKI OG GR¾NMETI
OG L¹TIÈ MALLA Å   MÅNÒTUR
+RYDDAÈ MEÈ 'R¾NMETISKRAFTI
HVÅTLAUKSKRYDDI SALTI PIPAR OG S¾TRI
CHILISËSU M¹ SLEPPA 
3ETT YFIR OG BORIÈ FRAM MEÈ .ACHOS
SNAKK MULIÈ YFIR SÕRÈUM RJËMA
RIFNUM OSTI OG NÕBÎKUÈU BRAUÈI

-EXÅKË SÒPAN KOMIN ¹ BORÈ MEÈ
NACHOS SNAKKI RIFNUM OSTI OG SÕRÈUM
RJËMA

,ÁTTSTEIKIÈ GR¾NMETIÈ Å OLÅU
"¾TIÈ SOÈNUM HRÅSGRJËNUM ÒT Å
,ÁTTSTEIKIÈ B¾TIÈ TERIYAKI OG SWEET
CHILI SËSUM ÒT ¹ EFTIR SMEKK

3TEINBÅTSPIPARSTEIK
3TEINBÅTUR ROÈLAUS OG BEINLAUS
GRILLOLÅA #AJ 0 /RIGINAL
GVARTUR PIPAR
RJËMI

3TEINBÅTNUM VELT UPP ÒR #AJ 0
GRILLOLÅU OG STEIKTUR ¹ VEL HEITRI
PÎNNU Å   MÅNÒTUR ¹ HVORRI
HLIÈ
+RYDDAÈ MEÈ SVÎRTUM PIPAR

3TEINBÅTSPIPARSTEIK ¹SAMT HRÅSGRJËNUM
OG FERSKU SALATI
&2¡44!",!¨)¨2«3!

Verð frá: 2.390,-

Hraðvirk víngerðarefni
• 7 daga hvít-, rauð- og rósavín frá Solomon Grundy
• 7–10 daga ávaxtavín frá Party Home Wine
• 2 vikna hvít- og rauðvín frá Vinamat
• 3 vikna hvít-, rauð- og rósavín frá La Mancha

6ALENTÅNUSAR OG KONUDAGS TILBOÈ  TIL  FEBRÒAR
(VERNIG V¾RI AÈ ELDA FYRIR ÖÅNA HEITT ELSKUÈU ¹ 6ALENTÅNUSAR DAGINN EÈA
KONU DAGINN ¹N ÖESS AÈ ÖURFA AÈ UNDIRBÒA EÈA GANGA FR¹ 6IÈ ¹ 'ALBI
BJËÈUM UPP¹ FERSKT OG VEL VALIÈ HR¹EFNI SEM ÖÒ GRILLAR SÅÈAN ¹ EKTA
KËRESKRI GRILL PÎNNU ÚUTT INN SÁRSTAKLEGA FYRIR OKKUR
¶Ò VELUR ¹ MILLI TVEGGJA FORRÁTTA
0ARMA SKINKA MEÈ MINARI MARI SËSU OG MUCHAE SALAT
EÈA 6OLGT GLER NÒÈLU SALAT CHAP CHE
!ÈALRÁTTIR +ËRESKT ÒRVAL
¶Ò F¾RÈ EFTIRFARANDI
3TEINBÅTUR Å MYNTU SËSU GRÅSA KJÎT Å BULGOGI SËSU MARINERAÈIR NAUTASTRIMLAR Å EKTA
KËRESKRI BBQ SËSU SNEITT LAMBAÙLLE MARINERAÈ Å FERSKUM HVÅTLAUK RËTAR
GR¾NMETI Å SOJASËSU OG WASABI PIPARRËT (RÅSGRJËN GR¾NMETI OG SËSUR
FYLGJA MEÈ
6IÈ GERUM HR¹EFNIÈ Å AÈALRÁTTINN KL¹RT OG HJ¹LPUM YKKUR AF STAÈ

Einn tveir og þrír 403.002

Frábær lausn ef halda á veislu með skömmum fyrirvara!

$ESERT
(VAÈ ER BETRA EN AÈ BJËÈA ÖINNI HEITT ELSKUÈU UPP ¹ SÒKKULAÈI
HJÒPUÈ JARÈABER OG FREYÈIVÅNS GLAS Å LOKIN

!LLT ÖETTA FYRIR AÈEINS  KR ¹ MANN

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

"ARONSTÅGUR Cbsotuhvs!3.5-!Sfzlkbwl!
   2EYKJAVIK )CELAND
RESERVATION LINE    

0ÎNTUNARSÅMI  
GALBI GALBIS o WWWGALBIIS

,ÁTTUR ÅTALSKUR
RÁTTUR
¥4!,3+4 0!34! -%¨ 0%00%2«.¥ %2 .µ2
2¡4452 3%- 4),(%92)2 ()..) ,¡445
,¥.5 )..!.  &*®,3+9,$5..!2

.ÕR RÁTTUR FR¹ 3L¹TURFÁLAGI 3UÈURLANDS
SAMANSTENDUR AF LÁTTU PEPPERËNÅ
HVÅTLAUKI OG GRILLUÈU GR¾NMETI AUK ÖESS
SEM BRAGÈGËÈRI TËMATSËSU ER BLANDAÈ
SAMAN VIÈ (ANN INNIHELDUR AÈEINS 
AF FITU MEÈAL ANNARS VEGNA ÖESS AÈ
PEPPERËNÅIÈ INNIHELDUR  MINNI FITU
EN HIÈ HEFÈBUNDNA EN ER ÖË BRAGÈ
MIKIÈ 3ËSAN ER LÎGUÈ ÒR KRÎMDUM
TËMÎTUM HVÅTLAUKI OG ËLÅFUOLÅU OG
GR¾NMETIÈ SAMANSTENDUR AF KÒRBÅT
EGGALDINI KARTÎFLUM LAUK OG PAPRIKU
¥TALSKT PASTA MEÈ PEPPERËNÅ ER
RÁTTUR SEM HENTAR VIÈ ÎLL T¾KIF¾RI OG ER
TILVALIÈ MEÈ GRËFU HVÅTLAUKSBRAUÈI



&®345$!'52  FEBRÒAR 

Tekur sama tíma að lesa
ljóð og drekka espressó
Ljóð seljast illa og því leita
ljóðskáld stöðugt nýrra leiða
til að koma sköpun sinni á
framfæri. Ljóð á kaffipokum
eru ein leiðin enda eiga kaffiog ljóðamenning samleið.

Ljóðskáldin og bókmenntafræðinemarnir Helgi Sigurbjörnsson
og Ragnar Ólafsson hafa í vetur
prentað ljóð á kaffipoka fyrir
gesti Kaffitárs. „Ég og Helgi
erum í því að steypa okkur sem
ljóðskáld og mikið að velta fyrir
okkur hvernig best sé að koma

ljóðlistinni á framfæri,“ segir
Ragnar. „Ljóðabækur seljast illa
og það eru helst önnur ljóðskáld
sem kaupa ljóðabækur. Okkur
langaði að finna leið til að koma
ljóðum til fólks sem öllu jöfnu les
ekki ljóð og þá varð til sú hugmyndafræði að gefa ljóð út í öðru
formi en í bókum.“
Eftir nokkur heilabrot varð
niðurstaðan sú að prenta ljóð á
kaffipoka sem dreift yrði ókeypis á kaffihúsi. „Við höfum verið í
samstarfi við Kaffitár og prentað
eitt ljóð á viku sem gestir geta
fengið ókeypis,“ segir Ragnar.
„Kaffimenning á Íslandi er mjög
spennandi í dag og mikið lagt upp
úr listahlið kaffisins og mikil listgerjun á sér stað á kaffihúsum.
Þess vegna fannst okkur tilvalið
að kynna ljóðin á þessum vettvangi.“
Ljóðin eru stutt enda á lestur
þeirra að taka jafn langan tíma
og að drekka espressó. „Það má
segja að maður neyti ljóðsins rétt
eins og maður neyti kaffibollans,“ segir Ragnar. „Maður kaupir kaffi á hlaupum og kippir einu
ljóði með til að auðga andann.“
Vel hefur gengið að kynna
ljóðlistina með þessu móti og
verður áframhald á samstarfi
skáldanna og Kaffitárs. „Við
erum alltaf að leita að nýjum og
nýjum leiðum en þessi leið virðist virka vel,“ segir Ragnar. „Móttökurnar hafa verið góðar en
stutt ljóð virðast renna ljúflega
niður með ljóðrænu bragði góðs
kaffis.“
TRYGGVI FRETTABLADIDIS

(ELGI 3IGURBJÎRNSSON OG 2AGNAR «LAFSSON PRENTA EITT LJËÈ ¹ VIKU ¹ KAFFIPOKA 'ESTIR
OG GANGANDI GETA FENGIÈ POKA OG LESIÈ LJËÈ YFIR KAFFIBOLLA EN MEÈ ÖESSU MËTI VONAST
STR¹KARNIR TIL AÈ SEM FLESTIR KYNNIST LJËÈLISTINNI
&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

4IL HNÅFS OG SKEIÈAR
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+AKAN VERÈUR HARÈARI EN HOLLARI EF HR¹
SYKUR ER NOTAÈUR Å STAÈ HVÅTS

3Ò SYNDSAMLEGA
GËÈA

3USHI SALAT

5003+2)&4 "29.(),$!2 "*®2.3

.Ò ÖEGAR FLENSUTÅÈIN GEISAR ER GOTT
AÈ KUNNA AÈ BÒA TIL ÖETTA SALAT SEM
ER STÒTFULLT AF STYRKJANDI EFNUM SEM
EFLA ËN¾MISKERFIÈ OG B¾TA VARNIR
LÅKAMANS &YRIR Ö¹ SEM HAFA ¹NETJAST
SUSHI Ö¹ ER SALATIÈ GËÈ LEIÈ TIL AÈ
SVALA ÖEIRRI FÕSN ¹N ÖESS AÈ STANDA Å
MIKLU FÎNDRI
 G SUSHI HRÅSGRJËN
EÈA RISOTTO HRÅSGRJËN
 MSK EDIK
 MSK SYKUR
 TSK SALT
 EGG
 MSK SOYASËSA
 GULRËT
 G SURIMI
GERVIKRABBAKJÎT
 L¹RPERA
 CM BÒTUR AF PÒRRULAUK
 RAUÈUR CHILI
 MSK SULTAÈUR ENGIFER
 DL FROSNAR GR¾NAR BAUNIR
  MSK RISTUÈ SESAMFR¾
 SUSHI ÖANGBLAÈ








 3JËÈIÈ HRÅSGRJËNIN EFTIR LEIÈBEIN
INGUM ¹ PAKKA ¶EGAR HRÅSGRJËNIN

ERU SOÈIN OG ALLUR VÎKVI AF ÖEIM
ÖORRINN LEYSIÈ Ö¹ SYKURINN OG
SALTIÈ UPP Å EDIKINU OG HELLIÈ
LAUSNINNI YFIR GRJËNIN OG HR¾RIÈ
VEL Å
 MEÈAN HRÅSGRJËNIN SOÈNA
HR¾RIÈ EGGIN OG BLANDIÈ SOYA
SËSU SAMAN VIÈ ÖAU 3TEIKIÈ ¹
PÎNNU OG L¹TIÈ EGGIN KURLAST
3KERIÈ GULR¾TUR PÒRRU SURIMI OG
CHILI Å STRIMLA 3TEIKIÈ Å ËLÅFUOLÅU
¹ PÎNNU ÖAR TIL GR¾NMETIÈ HEFUR
LINAST AÈEINS 3ETJIÈ SURIMI OG
GR¾NU BAUNIRNAR SEINAST ¹ PÎNN
UNA
3AXIÈ ENGIFERINN SKERIÈ L¹RPER
UNA Å BITA OG KLIPPIÈ EÈA RÅFIÈ
ÖANGBLÎÈIN
"LANDIÈ ÎLLU SAMAN VIÈ HRÅSGRJËN
IN OG STR¹IÈ SESAMFR¾JUNUM YFIR
AÈ LOKUM

 G SMJÎR
 G SUÈUSÒKKULAÈI
 DL SYKUR
 EGG
 DL HVEITI HEILHVEITI EÈA SPELT
 G MALAÈAR HESLIHNETUR

b¡G BR¾ÈI SAMAN SMJÎR OG SÒKKULAÈI Å
VATNSBAÈI 3ET ÖAÈ Å SK¹L SK¹LINA OFAN
Å POTT MEÈ LITLU VATNI OG STILLI HELLUNA
¹ L¹GAN HITA -EÈAN ÖAÈ ER AÈ BR¹ÈNA
SAMAN ÖEYTI ÁG SAMAN SYKUR OG EGG
ÖAR TIL ÖAÈ ER LÁTT OG LJËST ,EYFI SVO
SÒKKULAÈI OG SMJÎRBR¹ÈINNI AÈEINS
AÈ KËLNA ¹ÈUR EN ÁG HR¾RI HANA VAR
LEGA ÒT Å EGGJAHR¾RUNA ANNAÈ HVORT ¹
L¾GSTA STYRK HR¾RIVÁLARINNAR EÈA MEÈ
SLEIF 3ÅÈAN BLANDA ÁG SAMAN MJÎLINU
OG HESLIHNETUNUM OG HR¾RI SAMAN
VIÈ EGGJABLÎNDUNA MEÈ SLEIF 3ÅÈAN
SMYR ÁG FORM OG STR¹I HVEITI YFIR OG ER
N¹TTÒRLEGA BÒIN AÈ HITA OFNINN Å 
GR¹ÈUR MEÈAN ÎLLU ÖESSU FER FRAM ¡G
HEF KÎKUNA Å OFNINUM Å SVONA H¹LF
TÅMA &LESTUM FINNST HÒN BETRI MINNA
BÎKUÈ EN MEIRA ¶EGAR HÒN ER BÎKUÈ
LEYFI ÁG HENNI AÈ KËLNA AÈEINS ¹ÈUR
EN ÁG SET HANA ¹ DISK

SÓMABAKKAR

PANTA‹U Í SÍMA 565 6000 / FRÍ HEIMSENDING*

*Gildir a›eins ef panta› er fyrir meira en 3.000 kr.

Nánari uppl‡singar á somi.is
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Opið frá kl. 13 00 allar helgar

4ILBOÈIN GILDA TIL
 FEBRÒAR

 FERSKUR KJÒKLINGUR
²RB BRINGUR ¹N SKINNS
+JÒKLINGAL¾RILEGGIR MAGNBAKKI
3ALTKJÎT SÁRVALIÈ Å LOFTT¾MDUM UMB
3ALTKJÎT SÁRVALIÈ Å LOFTT¾MDUM UMB
"EIKON Å BITUM  G
3ACL¹ /2)')..!0/,)4!.! X G
3ACL¹ /2)').!,% "/,/'.% X G
3ACL¹ /2)'). !22!")!4! X G
$E#ECCO 2IGATONI .APX G
-ILLS KAVÅAR  G
-ILLS KAVÅAR OG OSTUR  G
+EEBLER 4OWNHOUSE  G
$ALOON +ÅNARÒLLUR FOFN  G
$ALOON 3HOO 6AN F OFN  G
$ALOON VORRÒLLUR F OFN  G
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+RËNU SALTKJÎT  FL
'OÈA BACON BITI
-ËA KJÒKLINGAV¾NGIR
-ËA KJÒKLINGALEGGIR
$ANPO KJÒKLINGABRINGUR  G
&RESCHETTA 8, PÅTSUR  TEG  G
'RAND )T &USILLI TRICOLORE  G
'RAND )T "OLOGNESE SËSA  G
'RAND )T PASTASUGO CARBON!L PESTO  G
'RAND )T SPAGHETTI  G
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'RÅSALUNDIR MS¾LKERAFYLLINGU
,AMBAGEIRI MS¾LKERAFYLLINGU
+JÒKLINGABRINGA Å 4IKKA MASALA
-ËA KJÒKLINGAL¾RI
-ËÈIR N¹TTÒRA KJÒKLINGABRINGUR  G
-ËÈIR N¹TTÒRA POTTRÁTTUR CHILLIGADO  G
"EST "ITE SNAKK  TEGUNDIR  G
/RGANIC BARNAMATUR  G
"# $EVILS KÎKUMIX  G
"# SÒKKULAÈIKREM  G
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&ERSKAR SVÅNAKËTELETTUR
&ERSKST SVÅNAGÒLLAS
&ERSKT SVÅNASNITSEL
"ËNUS BOLLUMIX  G
"ËNUS BOLLUGLASSÒR  G
+JARNA SULTUR  G
+S LAMBAH¹LSASNEIÈAR
+S LAMBASVIÈ
¥L SÒPUKJÎT  FLOKKUR
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OG HAFA L¾KKAÈ VERÈIÈ ÒR  ¶AÈ ER METIÈ Å DAG

,AMBALEGGIR ÒR KJÎTBORÈI
.AUTAFILE ÒR KJÎTBORÈI
¥SLANDSNAUT HAKK
¥SLANDSNAUT HAMBORGARAR
¥SLANDSNAUT PÅTUBUFF
¥SLANDSNAUT MÅNÒTUSTEIK
.AUTALUNDIR FROSNAR
$ANSKUR HAMBORGARHRYGGUR
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Franskur fatnaður
Í Versluninni MC Planet að Austurhrauni 3 í Garðabæ er stórútsala á kven- og barnafatnaði.
Vörúrvalið í MC Planet samanstendur af frönskum kven- og barnafatnaði af bestu gerð. Má þar nefna gallabuxur, pils kápur og jakka.
Einnig skófatnað með merkinu Minibel. Þarna er nú rífandi útsala og
allt að 70% afsláttur gefinn af upprunaverði. Sem dæmi um eigulegar flíkur má nefna fínriffluð flauelspils í svörtu, bláu og hermannagrænu sem áður kostuðu 14.280 en eru nú á 8.570.

Útsala í
Erninum
Rýmt til fyrir reiðhjólum.

 TIL  AFSL¹TTUR ER ¹ FLESTÎLLUM FATNAÈI Å -# 0LANET

Rýmingarsala stendur yfir í
versluninni Erninum að Skeifunni 11d. Öll líkamsræktartæki
úr sýningarsal eru með allt að
35 prósenta afslætti. Verslunin
er höfð opin frá kl. 9.00 til 18.00
virka daga og frá kl. 11.00 til
15.00 laugardaga. Nánari upplýsingar á vefsetrinu www.orninn.is.
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Baðsloppar
og rúm
Útsala stendur yfir í Rúmco.
Tuttugu til fimmtíu prósenta
afsláttur er veittur á vörum í
versluninni Rúmco við Langholtsveg 111 í Reykjavík. Til að mynda
er 30 prósenta afsláttur af rúmum,
bæði rafstillanlegum og hefbundnum. Tuttugu prósenta afsláttur er
veittur af baðsloppum og sængurfatnaði. 30 prósenta afsláttur er af
handklæðum og 20-40 prósent af
rúmteppasettum.
Rúmco er opið virka daga frá
11-18 og laugardaga frá 11-16.
/RRI (UGINN SKIPTI ÒT TÎFFARAJAKKANUM FYRIR ÒLPUNA ÖEGAR KËLNA FËR Å VETUR 3PURNINGIN
ER HINS VEGAR (VERSU MARGAR ÒLPUR G¾TI HANN KEYPT FYRIR ALLA $6$ DISKANA SEM HANN
HEFUR KEYPT EN ERU ENN Å PLASTI UPPI Å HILLU
&2¡44!",!¨)¨'6!

Fyrstur kemur, fyrstur fær

Horfir aldrei á listrænu myndirnar
Það er nóg að gera hjá Orra
Hugin Ágústssyni leikara en
hann leikur nú í þremur sýningum, jafnvel öllum á sama
deginum. Þess vegna hefur
hann lítinn tíma fyrir DVDsafnið sitt sem nú safnar ryki.
Síðasta sunnudag vann Orri það
afrek að leika í þremur sýningum á
sama deginum. „Ég byrjaði á Ronju
uppi í Borgarleikhúsi, fór svo beint
á frumsýningu á nýja barnaleikritinu hans Dr. Gunna, Abbababb, og
endaði svo aftur uppi í Borgarleikhúsi á Eilífri hamingju, en þar er á
ferð fyrsta íslenska millistjórnendadramað,“ segir Orri. „Það var
strembið, en á sama tíma mjög
gaman því það er gaman að leika í
öllum þessum sýningum.“
Öll þessi vinna gerir það að
verkum að Orri hefur lítinn tíma
fyrir DVD-safnið sitt. „Ég er duglegur að kaupa myndir sem mig
langar að sjá eða held að séu áhugaverðar að eiga,“ segir Orri. „Vandamálið er að ég fæ fá fríkvöld og
þegar þau koma þá nota ég þau
heldur í að eyða tíma með kærustunni.“
Orri segir að það heilli kærustuna takmarkað að setjast niður og

horfa á þrjár gamlar listrænar
myndir í röð og því sé yfirleitt eitthvað annað gert. „Samt læri ég
aldrei og held áfram að kaupa.
Þetta eru orðnar svo margar myndir að ég er hættur að telja þær sem
ég hef ekki horft á í titlum og er
farinn að telja í hillumetrum,“
segir Orri og bætir við að þetta sé
ákveðin fíkn en þar sem hún sé
mun skárri en margar aðrar þá
hafi hann litlar áhyggjur. „Þegar
ég verð veikur er ég líka einkar vel
staddur hvað varðar afþreyingu.“
DVD-myndirnar eru sem sagt
verstu kaupin hans Orra en hver
eru þau bestu? „Svona í seinni tíð
þá er það úlpan mín. Hún er hálfgerð brynja, liggur við að hún sé
skósíð,“ segir Orri. Úlpuna fékk
Orri á fyrsta virkilega kalda degi
vetrarins en eins og íslenskum
eðaltöffurum er von og vísa var
hann alls ekki viðbúinn vetrinum
og einungis klæddur í stuttan
jakka.
„Ég var gjörsamlega að drepast
úr kulda þennan dag. Ég fór inn í
G-Star á Laugaveginum, sá úlpuna
og keypti hana án þess að hugsa
mig um,“ segir Orri. „Hún hefur
gert góða hluti í vetur og margir
sem hafa horft á mig öfundaraugum í kuldanum.“
TRYGGVI FRETTABLADIDIS

Jeppadekk á útsölu
15 til 40 prósenta afsláttur er af jeppadekkjum hjá Arctic
Trucks. Úrvalið er eitt það mesta á landinu.
Arctic Trucks auglýsir þessa dagana dekk á útsöluverði. Dekkin eru
af ýmsum toga, fyrir breytta og óbreytta bíla, og af ýmsum stærðum.
Afslátturinn er 15 til 40 prósent.
Öll dekk, nema AT 405, eru á útsölu. „Dekkin eru af tegundunum
Chaparal, Procomp, og Cepek,“ segie Skúli K. Skúlason, framkvæmdastjóri Arctic Trucks. „Þau eru öll á útsölu og þar ættu flestir
jeppaeigendur að finna eitthvað við sitt hæfi.
Skúli segir að móttökurnar við afslættinum hafi verið góðar og
þegar veðraskot komi taki salan kipp. „Ég vil benda öllum þeim sem
hafa áhuga á að kaupa sér dekk að skoða heimasíðuna okkar, jeppar.
is eða arctictrucks.is. Þar eru öll dekkin og upplýsingar um þau og
svo er bara að koma eða hringja í okkur til að komast að því hversu
mikill afslátturinn er.“
TG

®LL #HAPARAL 0ROC
OMP OG #EPEK DEKK
ERU ¹ ÒTSÎLU OG F¾ST
TD #HAPARAL m
 MEÈ 
PRËSENTA AFSL¾TTI

www.visir.is

FYRSTUR MEÐ
FRÉTTIRNAR

Hjá versluninni Svar tækni er
risaútsala þar sem bæði LCD
sjónvörp og tölvur eru á góðu
verði en í takmörkuðu magni.

¶RJ¹TÅU PRËSENTA AFSL¹TTUR ER VEITTUR AF
RÒMUM Å 2ÒMCO

Fartölvur frá Acer fást nú með
40 prósenta afslætti, á krónur
59.900, en í takmörkuðu magni
þar sem aðeins 8 tölvur eru í boði
fyrir þá sem fyrstir koma.
Heimilistölvur frá Acer ásamt
skjá er á 59.900 kr. og eru einnig
í takmörkuðu magni en aðeins

tíu tölvur eru í boði fyrir þá sem
koma fyrstir.
LCD-sjónvörp eru einnig í
takmörkuðu magni þar sem
Viewpia 32 tommu er á 89.000 kr.
og Viewpia 40 tommu er á
179.9000 kr. en í boði eru aðeins
fimm stykki af hvoru tæki.
Viewia LCD 37 tommu er á
149.000 kr. en þar eru aðeins þrjú
tæki í boði. Fjöldi annarra tilboða er í gangi, takmarkað magn.
Svar tækni er til húsa í Síðumúla
37.
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6OLVO 6  ) SKRD E
KM CC SJ¹LFSKIPTUR SETT VERÈ
 KR 4ILBOÈ  KR 3


6OLVO 6  ) SKRD E
KM CC SJ¹LFSKIPTUR SETT VERÈ
 KR 4ILBOÈ  KR 3


67 'OLF SKRD E
KM CC BEINSKIPTUR SETT VERÈ
 KR 4ILBOÈ  KR 3


&ORD &OCUS 4REND SKRD
E KM CC SJ¹LFSKIPTUR SETT
VERÈ  KR 4ILBOÈ  KR
3 

#ITROEN "ERLINGO 6AN SKRD
E KM CC BEINSKIPTUR
SETT VERÈ  KR 4ILBOÈ 
KR 3 

&ORD -ONDEO 'HIA SKRD
E KM CC SJ¹LFSKIPTUR SETT
VERÈ  KR 4ILBOÈ  KR
3 

&ORD%XPLORER%DDIE"AUER SKRD
E KM CC SJ¹LFSKIPTUR SETT
VERÈ  KR 4ILBOÈ  KR
3 

&ORD %XPLORER 8,4 SKRD
E KM CC SJ¹LFSKIPTUR SETT
VERÈ  KR 4ILBOÈ  KR
3 

&ORD &OCUS (IGH 3ERIES SKRD
E KM CC BEINSKIPTUR
SETT VERÈ  KR 4ILBOÈ 
KR 3 

4OYOTA 2AV 664) SKRD
E KM CC SJ¹LFSKIPTUR SETT
VERÈ  KR 4ILBOÈ  KR
3 

#ITROEN 0ICASSO %XCLUSIVE SKRD
E KM CC SJ¹LFSKIPTUR SETT
VERÈ  KR 4ILBOÈ  KR
3 

&ORD & ,ARIAT $27 SKRD
E KM CC SJ¹LFSKIPTUR
$IESEL SETT VERÈ  KR 4ILBOÈ
 KR 3 

67 0ASSAT   &3) SKRD
E KM CC BEINSKIPTUR SETT
VERÈ  KR 4ILBOÈ  KR
3 

&ORD &OCUS 4REND SKRD
E KM CC BEINSKIPTUR SETT
VERÈ  KR 4ILBOÈ  KR
3 

6OLVO 3 SKRD E
KM CC SJ¹LFSKIPTUR SETT VERÈ
 KR 4ILBOÈ  KR 3


#ITROEN # 38 SKRD E
KM CC SJ¹LFSKIPTUR SETT VERÈ
 KR 3 

&ORD &OCUS 4REND SKRD
E KM CC BEINSKIPTUR SETT
VERÈ  KR 4ILBOÈ  KR
3 

(YUNDAI 'ETZ SKRD E
KM CC BEINSKIPTUR SETT VERÈ
 KR 4ILBOÈ  KR 3


3KODA &ABIA #OMFORT SKRD
E KM CC BEINSKIPTUR
SETT VERÈ  KR 4ILBOÈ 
KR 3 

6OLVO 6 $IESEL SKRD
E KM CC BEINSKIPTUR SETT
VERÈ  KR 4ILBOÈ  KR
3 

#ITROEN # 38 #OMFORT SKRD
E KM CC SJ¹LFSKIPTUR SETT
VERÈ  KR 4ILBOÈ  KR
3 

#ITROEN # 38 SKRD E
KM CC SJ¹LFSKIPTUR SETT VERÈ
 KR 4ILBOÈ  KR 3


(YUNDAI 4RAJET SKRD E
KM CC BEINSKIPTUR SETT VERÈ
 KR 4ILBOÈ  KR 3


67 "ORA SKRD E KM
CC BEINSKIPTUR SETT VERÈ 
KR 4ILBOÈ  KR 3 

#ITROEN # 643 SKRD E
KM CC BEINSKIPTUR SETT VERÈ
 KR 4ILBOÈ  KR 3


4OYOTA #OROLLA 664) SKRD
E KM CC BEINSKIPTUR SETT
VERÈ  KR 4ILBOÈ  KR
3 

#ITROEN "ERLINGO 6AN SKRD
E KM CC BEINSKIPTUR
SETT VERÈ  KR 4ILBOÈ 
KR 3 

/PEL #ORSA # SKRD E
KM CC BEINSKIPTUR SETT VERÈ
 KR 4ILBOÈ  KR 3


&ORD &OCUS 4REND SKRD
E KM CC SJ¹LFSKIPTUR SETT
VERÈ  KR 4ILBOÈ  KR
3 

3UZUKI *IMNY SKRD E
KM CC BEINSKIPTUR SETT VERÈ
 KR 4ILBOÈ  KR 3


3UZUKI 'RAND 6ITARA SKRD
E KM CC BEINSKIPTUR
SETT VERÈ  KR 4ILBOÈ 
KR 3 

4OYOTA 2AV SKRD E
KM CC SJ¹LFSKIPTUR SETT VERÈ
 KR 4ILBOÈ  KR 3


)SUZU 4ROOPER SKRD E
KM CC SJ¹LFSKIPTUR $IESEL SETT
VERÈ  KR 4ILBOÈ  KR
3 

,INCOLN !VIATOR ,UXURY SKRD
E KM CC SJ¹LFSKIPTUR SETT
VERÈ  KR 4ILBOÈ  KR
3 

#ITROEN # 38 SKRD E
KM CC BEINSKIPTUR SETT VERÈ
 KR 4ILBOÈ  KR 3


&ORD &OCUS 4REND SKRD
E KM CC BEINSKIPTUR SETT
VERÈ  KR 4ILBOÈ  KR
3 
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sirkus
16. febrúar 2007

Jude Law missti
af Bessastöðum

BLS. 4 & 10

Auðkýfingar með
einkabílstjóra
Íslenskir milljarðamæringar eru með einkabílstjóra í fullri vinnu við að
keyra þá sjálfa, starfsmenn þeirra og erlenda
gesti um höfuðborgarsvæðið. Bílarnir sem
boðið er upp á eru
einvörðungu glæsikerrur
sem kosta hátt á annan
BLS. 2
tug milljóna.

Hafsteinn Þórólfsson
tekur þátt í úrslitum Eurovision

„ÞÚ TRYLLIR MIG“
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Breski hjartaknúsarinn Jude
Law kom
degi of seint
til landsins til
að geta verið
viðstaddur
matarboð
sem forsetafrúin og
góðvinkona hans, Dorrit
Moussaieff, hugðist
halda fyrir hann.

BLS. 2 | sirkus | 16. FEBRÚAR 2007

BRÆÐUR BJÓÐA
Í BÍLTÚR
Bakkabræðurnir
Lýður og Ágúst
Guðmundssynir
notast við 450
hestafla Audibifreið þegar þarf
að aka æðstu
mönnum fyrirtækja
þeirra um
bæinn.

N Heyrst hefur

KLASSAKERRA Það er óhætt að segja að Audi-inn sem Sigurður
og Magnús sem og Bakkabræður notast við sé ekkert slor.

Jónsi byrjar á námskeiði
Tónlistarmaðurinn Jónsi sem er nú
aðeins hársbreidd frá því að verða
flugþjónn hjá Icelandair, byrjar á hinu
fjögurra vikna langa skyldunámskeiði
verðandi flugfreyja og -þjóna í næstu
viku. Í samtali við Sirkus í síðustu viku
var Jónsi eitthvað stressaður yfir því að
komast ekki í gegnum námskeiðið en
Sirkus trúir ekki á slíkt. Við erum viss um
að Jónsi flýgur í gegnum námskeiðið og
mun svífa á milli farþega í vélum
Icelandair í sumar með bros á vör.

Gulllimman selst ekki
Ekkert virðist ganga hjá athafnamanninum Ásgeiri Þór Davíðssyni, einatt
kenndum við Goldfinger, að selja
Hummer-limmu sína sem hann flutti inn í
fyrra. Þessi 17 manna gula glæsibifreið
er til sölu fyrir
rétt verð en svo
virðist sem
orstír bílsins
komi ef til vill í
veg fyrir áhuga
mögulegra
kaupenda. Sjálfsagt verður bíllinn alltaf
tengdur við dansmeyjar og súlustaði á
meðan hann er gulur en þó er ekki loku
fyrir það skotið að láta sprauta hann, til
dæmis svartan. Þá er tengingin við
Goldfinger horfin.

Aftur í fatabransann
Hjónin Gunnar Hilmarsson og Kolbrún
Petrea Gunnarsdóttir, sem ráku
fataverslunina GK áður en þau seldu
hana til Írisar Bjarkar
Jónsdóttur, ætla sér að
koma aftur inn af krafti á
fatamarkaðinn. Heyrst
hefur að öflugur
fjárfestir sé á bak við
þau en það er enginn annar en Eiríkur
Sigurðsson, sem
seldi verslunarkeðjuna 10/11 til
Baugs á sínum
tíma fyrir fúlgur
fjár og
hefur
efnast
mikið
síðan.

MILLJARÐAMÆRINGARNIR ÞURFA EKKI AÐ HAFA ÁHYGGJUR AF STÖÐUMÆLASEKTUM

Auðkýﬁngar með einkabílstjóra í fullri vinnu
Þ

egar mikið er að gera og fara
þarf á marga staði getur verið
óþægilegt að þurfa að leita að
stæðum í Reykjavík. Íslenskir
milljarðamæringar beita sömu
brögðum og ráðherrar landsins, eru
með einkabílstjóra í fullri vinnu sem
sjá um að aka þeim, starfsmönnum
fyrirtækjanna og oft erlendum
gestum um Reykjavík og nágrenni á
sannkölluðum glæsivögnum. Þannig
verður biðin sem styst enda er
glataður tími tapað fé í viðskiptaheiminum.
Vinirnir og viðskiptafélagarnir
Sigurður Bollason og Magnús
Ármann eiga einn Audi A8 6.0 bíl
sem er árgerð 2004. Sá bíll er ekkert
slor og kostar nýr um tíu milljónir
króna. Þessir bílar eru með 450
hestafla vél og ekki nema 5,2
sekúndur að komast upp í 100 km/
klst. Bíllinn er hinn glæsilegasti bæði
að innan sem utan enda maður í
fullri vinnu við að aka og hugsa um
hann. Bakkabræðurnir Lýður og

Ágúst Guðmundssynir eiga svipaðan
bíl og Sigurður og Magnús nema
hvað bíll bræðranna er ívið lengri.
Það sást meðal annars til Brynjólfs
Bjarnasonar, forstjóra Símans, stíga
upp í þann bíl eftir hluthafafund
Símans ekki alls fyrir löngu.
Hannes Smárason, forstjóri og
aðaleigandi FL Group, notast við
nýlegan BMW 760 Li sem er
flaggskip BMW. Nýr slíkur bíll kostar
yfir 15 milljónir króna og er með 438
hestafla vél. Hannes notar bílinn
sjálfur auk þess sem starfsfólk FL
Group og gestir fyrirtækisins fá
afnot af honum þegar þurfa þykir.
Jón Ásgeir Jóhannesson, forstjóri
Baugs og stjórnarformaður 365, sem
gefur meðal annars út Sirkus, er mikill
Range Rover-maður. Hann ferðast
yfirleitt um á Range Rover Supercharger en auk þess eiga bæði Baugur
Group sem og unnusta hans, Ingibjörg
Pálmadóttir, slíka bíla sem starfsmenn
og erlendir gestir notast við.
Sögusagnir ganga um að einhverjir

VINIRNIR DEILA BÍL Vinirnir og viðskiptafélagarnir Sigurður Bollason og Magnús
Ármann nota sama einkabílstjórann.

af þessum milljarðamæringum hafi nú
ákveðið að bæta í bílasafnið sitt og
kaupa einn flottasta Benz
sem sést hefur á götum
Reykjavíkur. Sá bíll er
glæný útgáfa í E-línu
Benz, E65 AMG sem er
með 503 hestafla vél og
öllum þeim mögulegu
og ómögulegu
aukahlutum sem
hugurinn girnist.
Heimildarmenn
Sirkus telja að verðið
á slíkum bíl sé ekki
undir 30
milljónum
króna.
oskar@
frettabladid.
is

VILL BARA BRESKT Jón Ásgeir Jóhannesson er með einfaldan smekk og kýst helst að ferðast um
í Range Rover.

Minnistöflur
Umbo›s- og sölua›ili
Birkiaska ehf.
sími: 551 9239

www.birkiaska.is

Vali› fæ›ubótarefni ársins 2002 í Finnlandi

Birkiaska
Umbo›s- og sölua›ili
Birkiaska ehf.
sími: 551 9239

www.birkiaska.is
AÐEINS FLAGGSKIPIÐ DUGAR Hannes býður ekki upp á neitt minna en
flaggskip BMW-flotans með einkabílstjóra.

ENGAR STÖÐUMÆLASEKTIR Hannes
Smárason þarf ekki að
hafa áhyggjur af því að
borga í stöðumæla eða
leita að stæðum.
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N Heyrst hefur

165 millur og allt út
Hjónin Þórunn Edda Anspach og
Olivier Robert Bremond festu ekki alls
fyrir löngu kaup á einu
glæsilegasta
einbýlishúsi Seltjarnarness. Húsið er við
Tjarnarstíg og er með
óviðjafnanlegu
sjávarútsyni. Þórunn
Edda og Olivier borguðu 165 milljónir
fyrir húsið en það stoppaði þau þó ekki
frá því að gera það nær tilbúið til
innréttinga þegar þau fengu það afhent.
Búast má því við að endanlegur
kostnaður við húsið fari vel yfir 200
milljónir.

Hvað með svörtu bókina?
Margir hafa velt vöngum yfir því
hvað standi í svörtu bókinni
sem Steingrímur Sævarr
Ólafsson, nýráðinn ritstjóri
Íslands í dag, heldur alltaf á í
útsendingu. Ein getgátan
sem er á lofti er sú að
bókin hafi verið í eigu
Helga Seljan sem hafi
gleymt henni þegar
hann flutti sig yfir í
Kastljós Ríkisútvarpsins.
Helgi ku vera mjög
stressaður þessa
dagana enda geymdi
bókin mörg leyndarmál
sem Steingrímur Sævarr
hefur ef til vill komist á snoðir um nú.

Eigendahópur Domo minnkar
Rósant Birgisson, einn af fimm
eigendum veitingastaðarins Domo í
miðbænum, hefur selt hlut sinn í
staðnum. Ástæða þess að Rósant selur
hlut sinn er að reksturinn hefur gengið
erfiðlega og hafa eigendur þurft að setja
pening í staðinn til að hjálpa honum yfir
erfiðasta hjallann. Tvíburabræðurnir
Arnar og Bjarki Gunnlaugssynir og
veitinga- og fatakaupmennirnir Kormákur Geirharðsson og Skjöldur
Sigurjónsson áttu staðinn með Rósant
og keyptu af honum hlutinn. Þeir eiga
þannig fjórðung hver.

Í MIKILLI UPPBYGGINGU Atli segist vera gríðarlega ánægður með
að flytja í miðbæinn enda sé allt á fullu þar.
SIRKUSMYND/VILHELM

SÖKNUÐUR Atli segir að það fylgi því söknuður að yfirgefa Lindarbrautina.

SIRKUSMYND/VILHELM

ATLI EÐVALDSSON FLYTUR AF SELTJARNARNESINU Í MIÐBÆINN

LANDSLIÐSÞJÁLFARI
KEYPTI PENTHOUSEÍBÚÐ Á LAUGAVEGI
J

ú, það er rétt. Ég er búinn að kaupa
íbúð í miðbænum,“ segir Atli Eðvaldsson, fyrrverandi landsliðsþjálfari í
knattspyrnu og einn albesti knattspyrnumaður sem Ísland hefur alið af sér, spurður
um þann orðróm að hann hyggist bregða
búi ásamt unnustu sinni, Sigrúnu Kristjánsdóttur, og flytja í 120 fermetra penthouseíbúð á Laugavegi og selja glænýtt parhús
sem þau byggðu á Lindarbrautinni á
Seltjarnarnesinu.
„Þetta er æðislegt hús á Lindarbrautinni
og okkur þykir alveg óskaplega vænt um
það. Útsýnið er frábært og það er stutt út á
Gróttu en það er orðið of stórt fyrir okkur
tvö. Börnin eru öll vaxin úr grasi og við
ætluðum okkur ekki að vera sjötug í alltof
stóru húsi,“ segir Atli sem segja má að sé

„ÞAÐ VERÐUR LÍKA AÐ
META ÞAÐ SEM KOST
AÐ NÚ GET ÉG FENGIÐ
MÉR EINN BJÓR Í
BÆNUM OG LABBAÐ
SÍÐAN HEIM.“

Skólahópar!
Fljótasiglingar - Klettaklifur
Hestasýningar - Gönguferðir - Gisting
Veitingar - Ratleikir - Hestaleiga
Hafið samband og við gerum tilboð

Verið velkomin! bakkaflot@islandia.is
Sími 453-8245 & 899-8245 • Ferðaþjónustan Bakkaflöt
560 Varmahlíð, Skagafirði – www.bakkaflot.is

www.visir.is

FYRSTUR MEÐ
FRÉTTIRNAR

kominn heim á æskuslóðirnar.
„Ég er miðbæjarrotta að upplagi, er
alinn upp í Miðtúninu sem er aðeins
fimm mínútur frá staðnum sem við
keyptum á. Við féllum algjörlega fyrir
þessari eign, segir Atli og vísar til
íbúðarinnar sem er nýuppgerð á
Laugavegi 103 með stórkostlegu
útsýni til allra átta. Atli segir að
vinur hans, Bjarni Hákonarson á
RE/MAX í Skútuvogi, hafi ekki
þurft langan tíma til að sannfæra
hann um að þetta væri rétta
eignin.
„Það verður auðvitað eftirsjá af
Seltjarnarnesinu. Það er yndislegur
staður en hentar kannski meira barnafólki.
Ég hef skokkað mikið úti á Nesi enda
yndislegt að hlaupa þar en nú verð ég bara
að byrja upphitunina með því að hlaupa frá
Laugaveginum út á Seltjarnarnes. Eða keyra
þangað á bílnum.
Nú verður hins vegar stutt fyrir okkur að
fara út að borða, setjast inn á kaffihús og
njóta þeirrar miklu uppbyggingar sem nú
stendur yfir í miðbænum. Það verður
líka að meta það sem kost að nú get ég
fengið mér einn bjór í bænum og
labbað síðan heim. Það sparar
leigubílakostnað og allt saman telur
þetta,“ segir Atli og hlær.
oskar@frettabladid.is

HELD ÉG GANGI HEIM Atli Eðvaldsson er að flytja í miðbæinn og getur
því labbað heim eftir að hafa fengið
sér einn kaldan á kránni.

Jude Law missti af Bessastaðaboði
reski hjartaknúsarinn Jude Law
kom til landsins á mánudaginn
B
eins og frægt er orðið ásamt
börnum sínum þremur og
barnfóstru. Ekki er vitað um
ástæður ferðar hans til Íslands
en þó á hann í það minnsta
kosti eina góða vinkonu hér,
forsetafrúna Dorrit Moussaieff.
Dorrit ætlaði að halda
matarboð fyrir leikarann á
Bessastöðum síðastliðinn
sunnudag en varð að hætta
við þar sem Law var ekki
kominn til landsins. Dorrit
dvelur þessa dagana erlendis
og því ólíklegt að þessir miklu
vinir nái saman meðan á dvöl
Law hér á landi stendur.
GÓÐIR VINIR Dorrit og hinn breski
Jude Law eru góðir vinir enda
bæði í efsta þrepi breska
samkvæmislífsins.

BESSASTAÐIR Jude
Law kemst varla
inn fyrir dyr hjá
forsetanum í
þessari
Íslandsferð.

MISSTI AF MATNUM Jude Law
náði ekki til landsins í tæka tíð
fyrir matarboð Dorritar á
Bessastöðum.
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N Hverjir voru hvar?
Fjölmiðlamógullinn
Sigurður G.
Guðjónsson sást
ásamt eiginkonu
sinni, Láru
Lúðvígsdóttur, á
Hótel 101 þar
sem þau snæddu rómantískan kvöldverð
á laugardagskvöldið.
Það var að vanda fjölmenni
á Boston um helgina en
staðurinn virðist
algjörlega vera að slá
í gegn. Leikkonan
Brynhildur
Guðjónsdóttir var
á staðnum sem og
sjónvarpsdrottningin fyrrverandi
Eyrún Magnúsdóttir. Fréttamaðurinn
Guðfinnur
Sigurvinsson leit
við ásamt félaga sínum og Kastljóskóngurinn Helgi Seljan, sem er orðin eins og
hver önnur mubla á staðnum, stimplaði
sig að sjálfsögðu inn. Tónlistarmaðurinn
Daníel Ágúst Haraldsson heiðraði einnig staðinn með nærveru sinni.
Trausti Hafliðason,
ritstjóri Blaðsins, og
Janus Sigurjónsson,
einn eigenda hins
nýstofnaða
útgáfufélags DV, voru
venju samkvæmt á
Ölstofunni þar sem
þeir fóru yfir málefni liðinnar viku.

MITT Á MILLI Fyrirsætan fyrrverandi Díana Bjarnadóttir var ekki í slæmum
félagsskap við opnunina. Hér sést hún á milli athafnamannanna Fjölnis Þorgeirssonar og Andrésar Péturs Rúnarssonar. SIRKUSMYND/DANÍEL

BÖDDI TEKUR VIÐ
JÓA OG FÉLÖGUM
að var fullt út úr dyrum þegar
klipparinn Böddi hélt upp á það
Þ
að hann hefur tekið við rekstri
hárgreiðslustofunnar vinsælu Jóa og
félögum á Skólavörðustígnum af
Simba. Bæði Böddi og Simbi hafa
notið mikilla vinsælda á meðal
Reykvíkinga á undanförnum árum og
miðað við mætinguna á laugardaginn má búast við því að biðraðir
myndist á degi hverjum eftir því að
setjast í stólinn hjá Bödda og hans
mönnum. Eigandinn var að sögn
hæstánægður með opnunarteitið
enda var stöðugur gestagangur þá
tvo tíma sem opnunin stóð yfir.
BARN Á LEIÐINNI Fitness-frömuðurinn
Arnar Grant brosti út að eyrum með
konu sinni henni Tinnu. Þau eiga von á
sínu fyrsta barni saman í sumar.

FLOTT HJÓN Böddi klippari og eiginkona hans Harpa voru sæl og sátt við opnunina á
laugardaginn. SIRKUSMYND/DANÍEL

SIRKUSMYND/DANÍEL
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GESTGJAFINN Elínrós Líndal, gestgjafi boðsins, sést hér lengst til vinstri á myndinni.
Með henni á myndinni eru Ingibjörg Arnljótsdóttir, Anna Margrét Björnsson,
blaðamaður á Fréttablaðinu, og ljósmyndarinn Silja Magg.
SIRKUSMYND/DANÍEL

Kampavín og konur
á Seltjarnarnesi
að var áhugaverður hópur
kvenna samankominn á
Þ
Seltjarnarnesinu, nánar tiltekið á
heimili Elínrósar Líndal, eiginkonu
Steinþórs Gunnarssonar, forstöðumanns verðbréfamiðlunar Landsbankans, á föstudagskvöldið þar
sem skálað var í kampavíni og
málefni líðandi stundar voru rædd.
Jafnrétti, femínismi, viðskipti,
verðbréf, blaðamennska, hönnun og
tíska voru á meðal umræðuefnis en
þarna komu konur saman á sínum
eigin forsendum, til þess m.a. að efla
tengsl kvenna í samfélaginu. Yfir 50

FLOTTAR Þær Kittý Johansen, Sigríður
Ólafsson og Guðrún Ólöf Gunnarsdóttir
mættu í boðið.
SIRKUSMYND/DANÍEL

konur sóttu boðið og ræddu stöðu
sína og framtíðaráætlanir.

BÓHEM
Grensásvegi 5-7
MÆTTAR Þær Sólveig Haraldsdóttir, Guðný Magnúsdóttir og Margrét K. Sigurðardóttir létu sig ekki vanta á Seltjarnarnesið á föstudaginn.
SIRKUSMYND/DANÍEL
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Hafsteinn Þórólfsson syngur
lagið Þú tryllir mig sem er eitt
sigurstranglegasta lagið í
Söngvakeppni Sjónvarpsins
en úrslitin koma í ljós á
morgun. Hafsteinn, sem er
nýfluttur frá London, stofnaði
fótboltalið fyrir homma þegar
hann kom heim en liðið
stefnir á EM um páskana.
Hafsteinn sendi lagið í
keppnina í gríni en er núna að
þessu í fullri alvöru og stefnir
á sigur.

þeir muni eyðileggja móralinn innan
liðsins eða að þeir fari með möguleika
sína á að komast í atvinnumennsku.
Þetta fótboltalið er líka félagasamtök
enda vantaði félagasamtök fyrir
homma á Íslandi eins og sést á
þátttökunni,“ segir Hafsteinn, sem er
29 ára, laus og liðugur.

HAFSTEINN ÞÓRÓLFSSON TRYLLIR
ÍSLENSKU ÞJÓÐINA Í ÚRSLITUM
EUROVISON

Laglínan kom á leiðinni
heim af djammi
Hafsteinn hefur aldrei áður tekið
þátt í söngvakeppninni og bjóst í
rauninni ekki við að komast áfram.
„Ég er alveg rosalega ánægður með að
vera kominn áfram en ég og Hannes
Páll Pálsson, besti vinur minn,
sömdum textann saman og hann er
einnig stílistinn á bak við atriðið. Eins
og ég hef sagt áður þá fékk ég
laglínuna í hausinn eina nóttina á leið
heim af djammi í London. Við
Hannes hittumst svo yfir hvítvínsflösku eitt laugardagskvöldið og
sömdum textann eftir að hafa
ákveðið að taka þátt í keppninni. Í
fyrstu vorum við að þessu í gríni en
núna þegar við erum komnir í úrslit
erum við í þessu af fullri alvöru.“

É

g er algjört Eurovision-fan og
hef mest gaman af stigagjöfinni
auk þess sem það er gaman að
sjá allt sjóvið í kringum þetta og alla
þessa ólíku menningarheima koma
saman,“ segir Hafsteinn Þórólfsson
sem syngur lagið Þú tryllir mig, eitt
laganna sem keppa til úrslita í
Söngvakeppni Sjónvarpsins annað
kvöld. Hafsteinn viðurkennir fúslega
að hann hafi afar gaman af keppninni, bæði forkeppninni hér heima og
svo þeirri stóru úti. „Ég elska að
hvetja íslenska lagið áfram og ég
gleymi aldrei þegar All out of Luck,
sem er uppáhalds íslenska Eurovisionlagið mitt, keppti fyrir Íslands hönd
á afmælisdaginn minn. Aldrei hefur
fallið verið svona hátt en þetta var
ógeðslega gaman,“ segir Hafsteinn
brosandi.

Tók íþróttirnar fram
yfir tónlistina
„Ég kem úr mikilli tónlistarfjölskyldu og lærði á klarinett í fimm ár
þegar ég bjó í Bandaríkjunum auk
þess sem ég söng og lærði á píanó,“
segir Hafsteinn og bætir við að
honum hafi boðist að ganga í
úrvalskór og hljómsveit Minniapolisborgar þegar hann var aðeins 12 ára.
„Ég hafði hins vegar ekki áhuga á því
og vildi frekar eyða tímanum í
íþróttum.“
Eftir fimm ár í Bandaríkjunum
fluttist Hafsteinn til Íslands og hefur
síðan búið á Seltjarnarnesi fyrir utan
fjögur ár sem hann dvaldi í Menntaskólanum á Laugarvatni. „Í skólanum
ákvað ég að verða tónlistarmaður en
menningar- og tónlistarlífið var mjög
blómlegt á Laugarvatni á þessum
tíma. Ég tók þátt í sýningum og
keppti í söngvakeppnum og tók þarna
þá ákvörðun að fara í söngnám,“ segir
Hafsteinn, sem stundaði söngnám í
London í þrjú ár.
Fótboltalið fyrir homma
Í London gekk Hafsteinn til liðs við
fótboltalið samkynhneigðra knattspyrnumanna og stofnaði lið fyrir
homma þegar hann kom heim til
Íslands aftur. „Strákafélagið Styrmir
var stofnað síðasta sumar. Mér fannst
leiðinlegt að geta ekki haldið áfram
að æfa þegar ég kom heim frá London
svo ég stofnaði bara mitt eigið lið. Í
dag eru liðsmenn líklega um 50-60 en
að jafnaði mæta 20-30 strákar á
æfingar. Þetta er ótrúlega skemmtilegt og þarna eru strákar á öllum aldri
með mismikla reynslu í boltanum,“
segir Hafsteinn og bætir við að liðið
hafi keppt á Norðurlandamóti í
september. „Við lentum í neðsta sæti
en stóðum okkur samt vel enda voru
flestir í liðinu að keppa í fyrsta
skiptið. Næsta mót er um páskana og
þá munum við standa okkur enn
betur því við erum komnir með hörku
lið.“
Erfitt að vera samkynhneigður
íþróttamaður
Aðspurður af hverju samkynhneigðir þurfi á sérstöku íþróttaliði að halda
segir hann enn þá mikla fordóma
innan íþróttanna. „Það er mjög erfitt
fyrir íþróttamenn að koma út úr
skápnum og sér í lagi þegar um
hópíþróttir er að ræða. Margir telja að

„Ég ætla ekki að fara í
neinn karakter, ég ætla
bara að gera þetta þannig
að ég fíli það sjálfur.“
SIGURVISSIR Hafsteinn segir Íslendinga alltaf jafn vissa um að vinna Eurovision og verða alltaf jafn hissa að standa ekki uppi sem
sigurvegarar. „Ef ég kæmist áfram yrði ég ánægður.“ SIRKUSMYND/VALLI FÖRÐUN/ELÍN REYNISDÓTTIR TÖKUSTAÐUR/HNEFALEIKAFÉLAG REYKJAVÍKUR FAXAFENI
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„ÉG ER BARA
EINS OG ÉG ER“

Keppnin er stökkpallur
inn í sviðsljósið
Hafsteinn vildi semja lag sem
myndi virka á dansgólfinu og hann
sjálfur hefði gaman af. „Mér finnst
þessi tegund tónlistar mjög skemmtileg en ég er alæta á tónlist og elska
Eurovision,“ segir Hafsteinn sem tók
þátt í Eurovision-sýningu á Broadway
fyrir fjórum árum. Áður en hann hélt
til London hafði hann stimplað sig
almennilega inn í íslenskt tónlistarlíf.
„Þetta er fyrsta lagið sem ég sem en
ég söng Gay pride-lagið „Ég er eins og
ég er“ á sínum tíma, hef sungið með
Sigur Rós og á plötu Bjarkar Medullu
og hef tekið þátt í uppsetningum á
nokkrum óperum. Ég get ekki sagt að
þetta sé beint skemmtilegra en þetta
er allt öðruvísi en upp á síðkastið hef
ég verið að hallast meira að dægurlagapoppinu. Það var margt í gangi
hjá mér áður en ég fór út en núna er
ég svolítið dottinn út en vona að
keppnin verði einhvers konar
stökkpallur inn aftur án þess að vera
að taka þátt með einhverjum
formerkjum. Það er margt sem mig
langar að gera og ég er að semja mína
eigin tónlist og er þegar kominn með
nokkur lög.“
Með Dr. Gunna á heilanum
Aðspurður hvort hann færi til
Finnlands fyrir Íslands hönd segist
hann meira en til í það. „Það væri
æðislegt að fara til Finnlands, Finnar
eru svo skemmtilegir,“ segir hann og
bætir við að honum lítist ágætlega á
lögin sem hann keppi við. „Það eru
mörg skemmtileg lög þarna á milli en
flest þeirra eru í hægari kantinum.
Mér finnst lagið hans Dr. Gunna
frábært og er búinn að vera með það
á heilanum síðan ég heyrði það fyrst.
Eins finnst mér lög Jónsa, Friðriks
Ómars og Helga Rafns mjög góð.“
Silvía Nótt gekk of langt
Hafsteinn fylgdist að sjálfsögðu
með Silvíu Nætur-ævintýrinu á
síðasta ári og segir lagið hafa verið
gott. „Mér fannst lagið skemmtilegt
og atriðið gott en held að hún hafi
gengið aðeins of langt, annars var
þetta geggjað hjá henni. Við
Íslendingar erum alltaf jafn vissir um
að taka þessa keppni og verðum alltaf
jafn hissa að standa ekki uppi sem
sigurvegarar. Ef ég kæmist áfram yrði
ég ánægður með viðtökurnar hér
heima og allt annað yrði bara plús.“
Fer ekki í karakter
Atriðið sem Hafsteinn býður upp á í
söngvakeppninni vakti mikla athygli
og salurinn var greinilega á hans
bandi ef marka má fagnaðarlætin sem
brutust út þegar ljóst var að lagið
hefði ratað í úrslit. Aðspurður hvort
karakterinn sem hann býður upp á í
atriðinu sé eitthvað líkur honum
sjálfum segir hann svo vera. „Hann er
allavega hluti af mér en ég og
stílistinn reyndum að gera þetta í
samhengi við textann,“ segir
Hafsteinn og bætir við að hann ætli að
vera hann sjálfur að mestu leyti. „Ég
ætla ekki að fara í neinn karakter, ég
ætla bara að gera þetta þannig að ég
fíli það sjálfur án þess að búa eitthvað
til, vera með uppgerð eða skapa
einhverja persónu. Ég er bara eins og
ég er.“
indiana@frettabladid.is
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SKANDALL Jude Law
hélt við barnfóstru
hans og Sadie Frost
við tökur á myndinni
All The King’s Men.
Ástarsambandið var
ekki langlíft, en Daisy
Wright steig fram og
sagði sína sögu. Sienna
Miller hætti með Jude
í kjölfarið.

SIRKUS-NÆRMYND AF JUDE LAW

FRÆGARI FYRIR ÚTLITIÐ
EN LEIKHÆFILEIKANA
Það hefur sjálfsagt ekki farið framhjá neinum en breski leikarinn JUDE LAW er
staddur hér á landi ásamt þremur börnum sínum og barnfóstru. Þau lentu á Keflavíkurflugvelli á mánudaginn, gista 101 Hótel og fóru meðal annars í Laugardalslaugina
á þriðjudaginn. Hermt er að þau fari af landi brott næstkomandi mánudag.
Sirkus skoðaði líf þessa breska hjartaknúsara sem oftar hefur komist í fréttirnar
fyrir einkalífið heldur en frammistöðu á hvíta tjaldinu.

J

ude Law fæddist í vesturhluta
London árið 1972. Hann skipti
oft um skóla sem krakki og var
eitt sinn færður til vegna hrikalegs
eineltis. Á táningsaldri hóf hann
leikferil sinn með National Youth
Music Theatre. Það var þá er hann
hætti alfarið í skóla til að einbeita sér
að leiklistinni. Um tíma stundi Jude
leiklist við hinn þekkta Guildhall
School of Music and Drama en hætti
eftir stuttan tíma til að reyna að
meika það á eigin spýtur. Það er
greinilegt að þessi ungi og metnaðafulli leikari þráði frægð og frama strax
frá unga aldri.

Örlög ástarinnar
Það er erfitt að fá stóra tækifærið og
Jude sá að auðveldasta leiðin til að ná
athygli leikstjóra og framleiðenda var
í gegnum leikhúsið. Hans fyrsta stóra
verk var sem villtur táningur í The
Fastest Clock in the Universe eftir
Philip Ridley og fljótlega eftir það lék
hann í Indiscretion sem byggt er á
Les Parents Teribles eftir Jean
Cocteau. Nokkrum árum seinna lék
hann þetta sama hlutverk á Broadway á móti Kathleen Turner, en það
var á því sviði er Jude vakti athygli
Steven Spielberg á breska sjarmörnum.
Eftir nokkur leikrit og misheppnaðar sjónvarpsseríur sló hann til og
tók að sér það verkefni að leika í
kvikmynd sem bar heitið Shopping.
Það var við tökur á þeirri mynd sem
líf hans breyttist til frambúðar, en þar
kynntist hann tilvonandi eiginkonu
sinni, Sadie Frost.
Sadie var á þeim tíma gift
söngvaranum Gary Kemp úr 80s
hljómsveitinni Spandau Ballet. Myndin Shopping fékk ekki góða dóma en
þessu ástfangna pari gæti ekki hafa
verið meira sama. Árið 1997 sótti
Sadie um skilnað við rokkarann og
aðeins nokkrum mánuðum seinna
giftist hún Jude Law. Það hefur aldrei
komið fram að Sadie hélt framhjá
eiginmanni sínum til þess að vera
með Jude, en ef marka má tímasetningarnar á skilnaði hennar er það
ekki ólíklegt.
Heppinn í Hollywood
Loksins var komið að Jude að slá í
gegn og hann gerði það í kvikmyndinni Wilde frá árinu 1997 sem skartar

Stephen Fry í hlutverki ljóðskáldsins
Oscar Wilde, en þar lék Jude elskhuga
hans, Lord Alfred Douglas. Hlutinir
voru loksins byrjaðir að rúlla fyrir
manninn sem þráði ekkert meira en
að slá í gegn. En á meðan Jude vann
hörðum höndum að frama sínum
hafði eiginkona hans Sadie lagt feril
sinn til hliðar til þess að vera heima
með börnum þeirra hjóna, en þau
voru ekkert að slaka á í þeim efnum
og eignuðust þrjú börn meðan
hjónaband þeirra stóð.
Jude hélt áfram að leika lítil
aukahlutverk, þar á meðal í kvikmyndinni Gattaca, Midnight in the
Garden og Good and Evil þangað til
leikstjórinn Anthony Minghella fékk
Jude til að leika eitt af aðalhlutverkunum í kvikmyndinni The Talented
Mr. Ripley, en Jude var einum of
sannfærandi sem hinn hrokafulli
Dickie Greenleaf. Myndin naut
mikillar velgengni um heim allan og
sérstaklega meðal gagnrýnenda.
Jude var orðin stjarna. Í kjölfarið á
velgengni myndarinnar hreppti Jude
hlutverk í myndum á borð við
Artificial Intelligence eftir Steven
Spielberg. Myndin átti að vera mikill
hittari en stóð ekki undir þeim
væntingum sem til hennar voru
gerðar. Það var ekki fyrr en Jude lék í
kvikmyndinni Road to Perdition að
hann náði að stimpla sig inn í
Hollywood og það gerði hann með
stæl.
Kannski ekki svo mikið vegna

sirkus

nærmynd
leikhæfileika sinna heldur frekar fyrir
stórkostlegt útlit. Honum hafði tekist
það sem hann þráði svo lengi.

Heillaður af stórstjörnu
Með Hollwood nánast í vasanum var
ekki mikill tími fyrir fjölskylduna sem
bjó enn þá í London. Jude fékk
hlutverk í kvikmyndinni The Cold
Mountain á móti leikkonunni
glæsilegu Nicole Kidman og um leið
og tökur hófust á myndinni byrjuðu
slúðurblöðin að skrifa um meint
samband þeirra.

Sadie Frost var
nýbúin að fæða
þriðja barn þeirra
hjóna er sögusagnir um
samband hans
við Nicole
Kidman náðu
hámarki. Álagið
reyndist henni
of mikið og hún
greindist með
fæðingarþunglyndi. Það var
ekki gott á milli
þeirra og sögðu
margir að Jude
og Sadie hefðu
ekki gist í saman
herbergi í marga
mánuði.
Nicole og Jude
héldu þó í vinskap
HJARTAKNÚSARI Það er óhætt að segja að
sinn og sáust oft
Jude Law sé fjallmyndarlegur maður sem
saman í veislum og
veki eftirtekt hvar sem hann fer.
fleiri uppákomum í
innilegum samræðum.
Breska pressan fékk ekki
nóg af Jude og Nicole, en það sama
umtalaðasta í Hollywood.
átti ekki við um Sadie sem sótti um
Barnfóstran blaðrar
skilnað frá eiginmanni sínum til sex
ára síðla sumars 2003.
Í júlí 2005 steig barnfóstra Sadie Frost
Margir áttu bágt með að trúa því
og Jude Law fram og lýsti frá mánaðarað eitt sætasta samband Bretlands
löngu ástarsambandi sínu við
væri lokið, en það kom öllum enn
hjartaknúsarann meðan tökum á
meira á óvart að Jude flutti strax inn
myndinni All The King’s Men stóð yfir.
með nýrri konu, hinni rúmlega
Daisy Wright, barnfóstra þeirra hjóna,
tvítugu Siennu Miller, um sama leyti
sagðist vera yfir sig ástfangin af Jude
og skilnaðarpappírarnir voru
en Sadie Frost rak hana er hún komst
undirritaðir.
að ástarsambandi hennar við Jude.
Ekki var þetta í fyrsta sinn sem Jude
Jude og Sienna
hélt framhjá. Maðurinn er fullur af
ástríðu. Það er alveg á hreinu. Hann
Enginn vissi hver Sienna Miller var og
lætur hana kannski stjórna sér aðeins
myndin Alfie var ekki komin í
of mikið.
sýningar, en strax var hún orðin fræg
Daisy Wright var sögð ætla að koma
og þá helst fyrir flottan fatastíl og að
fram í bandarískum spjallþætti og
sjálfsögðu fyrir að vera kærasta eins
segja frá sambandi sínu, en við erum
kynþokkafyllsta leikara í Hollywood.
enn að bíða eftir þessu viðtali.
Hvert sem þau fóru vöktu þau athygli.
Þvílíkt sjokk fyrir Siennu Miller.
Kvikmyndaferill Jude var ekki
Maðurinn hennar hélt framhjá henni
næstum því jafn spennandi og ástarlíf
og það með barnfóstrunni sinni. Jude
hans og hafði Jude alls ekki staðið
bað Siennu opinberlega afsökunar, en
undir þeim væntingum sem gerðar
skömmin var of mikil fyrir hana og
voru til hans er hann fyrst kom til
stuttu seinna hætti hún með Jude eftir
Hollywood.
átta mánaða trúlofun og þriggja ára
Mikil alvara var í sambandi hans og
samband.
Siennu Miller og eftir aðeins tveggja
ára samband voru þau búin að trúlofa
Börnin mikilvægust
sig og væntanlegt brúðkaup þessa
myndarlega pars yrði án efa eitt það
Ekki gerði framhjáhald hans ferlinum

STÓRMYNDARLEGT PAR
Sienna Miller og Jude
Law voru „it“ parið.
Ótrúlega myndarleg, flott
til fara. Þau vöktu athygli
hvert sem þau fóru.

FALLEG FJÖLSKYLDA Sadie
Frost og Jude Law eiga þrjú
börn saman. Þau eru öll
stödd hér á landi með
honum. Sadie og Jude voru
gift í sex ár. Þau gengu í
gegnum erfiðan skilnað en í dag
eru þau góðir vinir.

gott, því allar þær konur sem dýrkuðu
hann og dáðu hér áður fyrr höfðu
fengið alveg nóg af honum. Ekki bætti
það úr skák að í mörgum af hans
nýjustu myndum lék hann flagara og
framhjáhaldara. Þar á meðal í
kvikmyndinni Alfie og Closer.
Síðan Jude og Sienna hættu saman í
fyrsta sinn hafa þau hætt og byrjað
saman oftar en flestallir Íslendingar til
samans. Þetta stóð yfir í tæpt ár eða
þangað til í nóvember á síðasta ári er
Jude fékk yfir sig nóg af partístandi litlu
Siennu og ákvað að það sem skipti hann
mestu máli væru börnin hans þrjú,
Rafferty, Iris og Rudy.
Hvað varðar kvikmyndaferil hans
hefur Jude eins og sagt var frá áður
ekki staðið undir þeim væntingum
sem til hans hafa verið gerðar í
Hollywood og er hann þekktari fyrir
útlit sitt og einkalíf heldur en
leiklistarferilinn. Næst fáum við að sjá
Jude í kvikmyndinni Breaking and
Entering sem er einmitt leikstýrð af
Anthony Minghella. Jude er í miklu
uppáhaldi hjá leikstjóranum og segja
gagnrýnendur þetta vera hans besta
hlutverk síðan hann lék í kvikmyndinni The Talented Mr. Ripley.

Útsala
30% afsláttur af rúmum
rafstillanleg og hefðbundin.

Baðsloppar
20% afsláttur
Handklæði
30% afsláttur
Rúmteppasett
20-40% afsláttur
Sængurfatnaður
20% afsláttur

20-50% afsláttur

Nýtt kortatímabil

Langholtsvegi 111, 104 Rvk. Sími 568 7900
Opið virka daga 11-18, laugardaga 11-16
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MALLAKÚTUR
Leikkonan
Tara Reid
er með
krumpaðan
maga.
Hvaðan
kemur
þetta?

Howard K. Stern segist vera faðir Dannielynn og hann er skráður
faðir hennar á fæðingarvottorði hennar. Howard var lögfræðingur
Önnu og vinur í mörg ár og einnig unnusti hennar fram að dauðdaga.

1

HVAÐA RUGL ER Í GANGI MEÐ DÓTTUR
ÖNNU NICOLE SMITH?

SLÆM Á SELLUNNI
Fatahönnuðurinn
Donatella Versace
er með appelsínuhúð úti um allt.

SKVAP

FYRRVERANDI
LÍKAMSRÆKTARTRÖLL
Arnold
Schwarzenegger, ríkisstjóri
Kaliforníu, er
ekki alveg eins
sléttur og hann
einu sinni var.
ALLT Í PLATI
Nicky Hilton er
ekki svo grönn
þótt hún líti út
fyrir það á
rauða
dreglinum.

SEGJAST VERA
BARNSFAÐIRINN

MATARGAT
Franski leikarinn
Gerard
Depardieu elskar
að borða. Það er
alveg á hreinu.

Fræga fólkið
er líka með

Larry Birkhead er
fyrrverandi kærasti
Önnu Nicole. Hann
ásamt móður Önnu
heldur því fram að
hann sé pabbinn.

3

4

ins sorglegur og dauðdagi Önnu
E
Nicole Smith er, þá eru eftirmál
dauða hennar enn sorglegri.

Faðernisdeila milli Howards K.
Stern, kærasta Önnu, og Larry
Birkhead er í algleymingi þessa
dagana, en svo bættist eiginmaður
Zsa-Zsa Gabor við. Frederic Prinz
von Anhalt segist hafa átt í ástarsambandi við Önnu í mörg ár og að
Dannielynn sé dóttir hans. Nú hefur
Frederic Prinz von Anhalt kom fram
eftir dauða Önnu Nicole og sagðist vera fjórði maðurinn, Alexander Denk,
bæst við, en kappinn er lífvörður
pabbinn. Pottþétt á eftir peningunum.

2

Playboy-bombunnar. Hvaða rugl er
þetta? Nú bíðum við spennt eftir
fleiri karlmönnum sem segjast vera
feður litlu stúlkunnar. Þessir
karlmenn eru pottþétt ekki á eftir
peningum blondínunnar. Nei, alveg
örugglega ekki. Velferð litlu
stúlkunnar er í fyrirrúmi. Einmitt.
PABBI 4 Lífvörður Önnu Nicole Smith,
Alexander Denk, hefur núna stigið
fram og sagt að hann sé faðir
Dannielynn. Alexander segist hafa átt í
tveggja ára ástarsambandi við Önnu.

UM HVAÐ

ræða stjörnur?
tjörnutal í hæsta veldi. Hér
sjáum við Jennifer Lopez, Evu
S
Longoria og Drew Barrymore að
spjalla saman í veislu haldinni til
heiðurs Donatellu Versace. Um hvað
ræða svona skvísur? Þær eru ekki
vinkonur, ætli þær upplifi sig eins og
við í leiðinlegum kokkteilboðum þar
sem við þekkjum engan?

STJÖRNUTAL Jennifer
Lopez tjáir sig við
Drew Barrymore og
Evu Longoria.
Rapparinn Kanye West
situr beint fyrir aftan
þær. Ætli hann hafi
verið að hlusta?

DJAMMARI DAUÐANS Britney fær bara
ekki nóg af skemmtistöðunum. Ætli
börnin hennar séu byrjuð að kalla
fóstruna mömmu?

Og smekklegasta
manneskjan er...

ÉG SKIL EKKI NEITT!
atie Holmes,
eiginkona Tom
Cruise og barnsmóðir, mætti í veislu ásamt
eiginmanni sínum sem
haldin var af Will Smith og
eiginkonu hans. Þar hitti
Tom Cruise Opruh
Winfrey. Þau hafa ekki hist
mikið síðan hann eyðilagði næstum því sófann
hennar, en eins og flestir
muna þá buðu Tom og
Katie Opruh ekki í
brúðkaupið sitt. Bömmer
fyrir hana. En Oprah
virðist ekki ætla að taka
þessu illa og spjallaði við
parið. Eða Oprah talaði,
Tom hlustaði og svaraði og
Katie sat og hlustaði á og
skildi örugglega hvorki
upp né niður í neinu.

K

.ÕTT
BACALAO PIZZA
!LLTAF FYRSTIR MEÈ
NÕJUNGAR Å SALTÙSKI

UM HVAÐ ER ÞESSI KONA AÐ TALA? Katie
Holmes virðist ekki skilja upp né niður í því
sem Oprah er að tala um.

ritney Spears hlýtur heiðurinn
að þessu sinni. Engin önnur
B
manneskja kemst með hælana þar
sem Britney er með tærnar. Þú veist
hvenær þú ert í vandræðum þegar
Paris Hilton er byrjuð að líta út eins
og engill við hliðina á þér.

NAMM! Takk fyrir þetta, Britney. Virkilega
yndislegt af þér að deila þessu með okkur.

Litli bjáninn Britney Spears var að
skemmta sér í New York á dögunum
til klukkan hálf fjögur um morguninn
þegar lífverðir hennar drógu hana út
af skemmtistaðnum. Tveggja barna
móðirin hefur fengið sér aðeins of
mikið að drekka þetta kvöldið því
hún gerði sér lítið fyrir og ældi inni í
bílnum sínum. Smart, Britney. Mjög
smart.

70% útskrifaðra nemenda
Háskólans á Bifröst eru komnir í
stjórnunarstarf innan 5 ára
að loknu námi.

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.

Verið velkomin á kynningu okkar á Stóra háskóladeginum í Borgarleikhúsinu,
laugardaginn 17. febrúar frá kl. 11:00-16:00.
Lagadeild

Viðskiptadeild

Félagsvísindadeild

Í lagadeild er boðið upp á viðskiptalögfræði

Alhliða viðskiptanám sem ætlað er að búa

Deildin býður upp á grunnnám til BA í HHS

sem samsett er úr greinum lögfræði, fjármála

nemendur undir ábyrgðar-, forystu- og

(heimspeki, hagfræði og stjórnmálafræði).

og viðskipta. Námið er afar hagnýtt og getur

stjórnunarstörf í innlendu og alþjóðlegu

Grunnnám í HHS er traustur undirbúningur

verið góður undirbúningur fyrir atvinnulífið

samkeppnisumhverfi. Í BS námi í

fyrir hvers kyns framhaldsnám á sviði hug- og

eða frekara nám. Nemendur útskrifast með

viðskiptafræði eru kennd öll helstu svið

félagsvísinda, til meistara- eða doktorsgráðu

BS gráðu í viðskiptalögfræði.

stjórnunar, rekstrar og viðskipta.

og fyrir störf á alþjóðlegum vinnumarkaði.

Stjórnenda- og leiðtogaskóli í 89 ár
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N Hvernig verður helgin?

N Við mælum með

„Ég ætla að rifja upp atburði liðins árs
með því að kíkja á sýningu Blaðaljósmyndarafélagsins í Gerðarsafni sem
verður opnuð á laugardag og fylgja því
svo eftir með því að sjá afhendingu
blaðamannaverðlaunanna seinna um
daginn en þar bind ég vonir við að vinur
minn og fyrrum vinnufélagi á Mogganum,
Davíð Logi Sigurðsson, vinni til
verðlauna. Þetta er í þriðja sinn sem
hann er tilnefndur og það er kominn tími
á að hann fái þessi eftirsóttu verðlaun.“
Eyrún Magnúsdóttir ráðgjafi

„Ég mæli með söngleiknum Abbabbabb
sem sýndur er í Hafnarfjarðarleikhúsinu.
Ég fór með börnin um síðustu helgi og ég
grenjaði úr hlátri og börnin voru í
skýjunum. Svona fær mann til að þykja
vænt aftur um leikhús. Það var greinilegt
að þessu fólki þótti gaman í vinnunni og
það skilaði sér til áhorfenda.“
Björk Jakobsdóttir leikkona
„Ég mæli með Tony Robbins-námskeiði í
sumar. „Unleash The Power Within“ fyrir
þá sem leiðist mikið
með sjálfan sig,
nánar um það á
englar.is. Síðan
mæli ég með því
að fólk drekki
mikið grænt te, spili
á trommur og
mölvi
eitthvað
annað
slagið.“
Gunnlaugur Briem tónlistarmaður

„Ég mæli með því að fólk taki þátt í Food
& Fun-hátíðinni, fari út og fái sér gott að
borða. Ég mæli líka með að fólk taki sér
vetrarfrí í stað sumarfrís og fari til útlanda
í janúar og febrúar en ekki yfir eina tímann
þegar almennilegt veður er á Íslandi. Ég
mæli einnig með nýju hljómsveitinni Esju,
með Daníel Ágústi og Krumma, og ef fólk
er ekki búið að kynna sér fatabúðina
Liborius þá er það nauðsynlegt.“

„Ég held að ég verði
í sveitinni að sinni. Ég
verð að vinna um
helgina og njóta
sveitasælunnar. Ég
ætla síðan að heimsækja strákinn
minn til Noregs á
sunnudaginn.“

„Ég er að fara að spila með Val
gegn Víkingi í deildarbikarnum á
laugardaginn. Síðan ætlum við
Valsmenn að hittast, borða
saman og gera okkur glaðan
dag. Á sunnudaginn verð ég
síðan að vinna á Skjásport þar
sem boðið verður upp á
stórleik í ítalska boltanum.“
Guðmundur Benediktsson
knattspyrnumaður

Hanna Birna Kristjánsdóttir borgarfulltrúi

sirkus
Útgáfufélag 365 prentmiðlar
Útgefandi Helgi Hermannsson, ábm.
Ritstjórn Óskar Hrafn Þorvaldsson
oskar@frettabladid.is,
Indíana Ása Hreinsdóttir, indiana@
frettabladid.is Útlitshönnun Kristín

„Kærastinn minn
hringdi í mig og
sagði að ég mætti
ekki plana neitt um
helgina. Ég ætti að
vera tilbúin á
föstudagsmorgun og
gera ráð fyrir því að

Birgitta
Haukdal
söngkona

EUROVISION-SÉRFRÆÐINGURINN PÁLL ÓSKAR HRIFINN AF RAUÐHÆRÐUM Í ÁR

VILL DR. GUNNA EÐA
EIRÍK TIL HELSINKI
É

g er einhvern veginn svona „torn between
two lovers, feeling like a fool“ yfir tveimur
atriðum í Eurovision þetta árið. Annars vegar
eru það Dr. Gunni og Heiða og hins vegar Eiríkur
Hauksson. Bæði þessi atriði myndu sóma sér vel í
Helsinki,“ segir Eurovision-sérfræðingurinn Páll
Óskar Hjálmtýsson spurður um það hvaða flytjanda
hann vilji sjá í Eurovision í Helsinki í maí og útskýrir
síðan nánar af hverju hann geti ekki valið á milli
þessara tveggja atriða sem keppa ásamt sjö öðrum
á morgun, laugardagskvöld, um að vera framlag
Íslendinga til Eurovision þetta árið.
„Dr Gunni og Heiða er með alveg frábært lag, „Ég
og heilinn minn“. Það er eitt alskemmtilegasta lag
sem Dr. Gunni hefur samið og mest grípandi. Það
minnir á Beach Boys og það eru ekki slök meðmæli.
Það væri líka skemmtilegt ef jaðarsena íslensks
popps fengi að njóta sín í Eurovision,“ segir Páll
Óskar og bætir við að ekki skipti flutningur Heiðu
minna máli. „Hún er laus við alla tilgerð, mjög
örugg og ég treysti þeim til að vera brjálæðislega

Dóra Takefusa athafnakona
„Ég mæli með
bókunum eftir
bandarískan
blaðamann sem
heitir Mitch Albom.
Bækurnar eru
skemmtileg
blanda af
skáldsögu og
heimspeki.
Þetta eru þrjár
bækur sem
enginn
áhugamaður
um bókmenntir og lífið sjálft ætti að láta
fram hjá sér fara. Ég er nýbúin með þær
og hafði virkilega gaman af.“

Fjölnir
Þorgeirsson
athafnamaður

koma heim á
mánudag. Meira
veit ég ekki. Ég
er að deyja úr
spenningi og á
örugglega ekki
eftir að sofna
nóttina fyrir. Ég
er mjög forvitin
týpa þannig að
óvissuferðir
fara alveg
sérstaklega illa
í mig.“

EKKERT GRÍN Framlag Dr. Gunna og Heiðu er ekkert
djók heldur fúlasta alvara.

skemmtilegir fulltrúar fyrir Íslands hönd í
Helsinki.“
Páll Óskar er líka hrifinn af rauðhærða
rokkhundinum Eiríki Haukssyni. „Hann
hefur auðvitað farið tvisvar áður en þetta er
í fyrsta sinn sem hann er í þessari keppni á
eigin forsendum með lag sem er í takt við
hans karakter. Það skín í gegn í þessu lagi
hversu mikill afburðarokksöngvari
Eiríkur er og ekki skemmir fyrir að
lagið er mjög gott. Eiríkur er líka afar
viðkunnanlegur, eiginlega svona
auðmjúkur töffari og slíkir menn
vaxa ekki á trjánum,“ segir Páll
Óskar sem stendur einnig fyrir
Eurovision-partíi á NASA að
lokinni sjónvarpsútsendingu frá
úrslitunum.
„Það verður hörkustuð. Ég
lofa því. Það geta allir komið
sem vilja og verður
miðasala við innganginn.
Sigurvegarinn fyrr um
kvöldið mun troða upp auk
þess sem ég býst fastlega
við því að allir aðrir
keppendur muni slást um
að fá að fara á sviðið,“
segir Páll Óskar og hlær.
Rúmeninn Mihai, sem
átti hið geysivinsæla
lag „Torneo“ í
Eurovision í
fyrra, mun
einnig troða
upp á NASA
sem og
úrslitakeppniskvöldinu
sjálfu.
oskar@
frettabladid.is

ROKKIÐ Á
MÖGULEIKA
Páll Óskar
segir tíma til
kominn að gefa
rokkinu
tækifæri í
Eurovision
þetta árið.

ALLTAF TÖFF Eiríkur Hauksson er alltaf
töff að sögn Páls Óskars, jafnvel þótt
hann syngi á norsku.

N Skórnir sem ekki má henda
að hefur lengi verið þekkt staðreynd að
flestar konur eru forfallnir skósjúklingar.
Þ
Skópör í tugatali fylla skápa margra heimila en
misjafnt er hversu lengi hvert og eitt par tollir í
tískunni. Til eru þó þeir skór í huga flestra
kvenna sem sleppa við allar vorhreingerningar
og tískubylgjur. Skórnir sem lenda alltaf aftur í
skápnum. Sirkus fékk Þórunni Lárusdóttur, leikog söngkonu, til að segja frá því hvaða skóm hún
myndi aldrei henda.

„Ég held ég geti sagt það með vissu að það séu
svaðalegir rauðir pinnahælar sem ég keypti fyrir
fimm árum. Þeir eru hárauðir og get ég lofað því
að þeir fara aldrei í ruslið. Ég nota þá ekki oft en
mér finnst ég alltaf vera rosaleg þegar ég fer í þá,“
segir Þórunn Lárusdóttir um rauðu háhæluðu
skóna sína sem munu ávallt verða hluti af
skósafni hennar.

Agnarsdóttir kristina@frettabladid.is,
Sirkusblaðið Skaftahlíð 24
105 Rvk, sími 550 5000
Sölustjóri Gréta Karen Grétarsdóttir
550 5864 gretakaren@frett.is

HÆGT AÐ NOTA SEM VOPN Þórunn Lárusdóttir segir að hælarnir séu það langir og mjóir að auðveldlega
megi nota þá sem vopn.
SIRKUSMYND/VILHELM

Útsölumarkaður Ástundar
allt að

80% afsláttur.

Útivistarfatnaður
Íþróttafatnaður
Fótboltaskór
Sundfatnaður
Reiðfatnaður
Reiðtygi

Opið: Mán-föstud 12:00-18:00 og lau 10:00-16:00

Háaleitisbraut 68 • 103 Reykjavík • s.568 4240
www.astund.is • astund@astund.is
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!LDREI VERIÈ BETRA KAUPT¾KIF¾RI .¾R
NÕJIR  &ORD & FR¹ KR 
3T¾RRI PALLBÅLAR &ORD  OG $ODGE 2! ¹RGERÈ  MEÈ FJËRHJËLADRIFI OG
DÅSELVÁL OG ENGUM HRAÈATAKMARKARA FR¹
KR  (RINGDU NÒNA OG FESTU
GOTT EINTAK ¹ ÒTSÎLU ¶Ò FINNUR HVERGI
L¾GRA VERÈ ,¾KKUN DOLLAR OG HEILDSÎLU
VERÈ ISLANDUSCOM ORSAKAR VERÈHRUN OG
ÖÒ GERIR REYFARAKAUP .ÕJIR OG NÕLEGIR
BÅLAR FR¹ 53! OG %VRËPU ALLT AÈ 
UNDIR MARKAÈSVERÈI 3ÎMU BÅLAR BARA
MIKLU L¾GRA VERÈ  ¹RA TRAUST INNFLUTN
INGSFYRIRT¾KI ¥SLENSK BYRGÈ "ÅLAL¹N
&¹ÈU BETRA TILBOÈ Å SÅMA   EÈA
¹ WWWISLANDUSCOM

-ËTORHJËL

4),"/¨
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'ÎTUSKR¹È 0IT "IKE CC SKELLINAÈRA KR
 CC KR  !UKA FELGUR
MEÈ KUBBADEKKJUM FYLGIR MEÈ -ASAI
UMBOÈIÈ +APLAHRAUNI  (AFNAFIRÈI 3
  WWWMASAIIS



 ! %"

4JALDVAGNAR
«SKA EFTIR #OMBI #AMP &AMILY TJALD
VAGNI Å SKIPTUM FYRIR 3UZUKI "ALENO k
5PPL Å SÅMA  

!$" 

      
  !  
  
!#%-!%  / %
.   '   &&&!#%!"

4IL SÎLU GL¾SILEGT 3UZUKI )NTRUDER 
¹RG  )NNFLUTT VOR  %KIÈ 
MÅLUR 6ERÈ  STAÈGREITT 5PPL Å
SÅMA  

!UKAHLUTIR Å BÅLA
%RUM AÈ RÅFA GAMLAN )SUZU 4ROOPER
5PPL Å S  

&®345$!'52  FEBRÒAR 
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6INNUVÁLAR

0ARTAR S  

0ARTAR +APLAHRAUNI  S  
6ARAHLUTIR Å BÅLA Ö¹M &ORD /PEL
$AEWOO +AUPUM BÅLA
0ARTAR 643  3UBARU )MPRESA  '8 k
4OYOTA .ISSAN /PEL !UDI  k
,ANCER 'OLF /PIÈ   ,AU   3ÅMI
 

"ÅLAPARTAR OG ÖJËNUSTA 3
 

3UBARU .ISSAN --# 4OYOTA &ORD
(YUNDAI 3UZUKI $AIHATSU /PEL 67
0EUGEOT 2ENO 3KODA OFL $ALSHRAUN
 3ENDUM FRÅTT ¹ FLUTNING

"ÅLAPARTAR EHF 3 


%IGUM MIKIÈ ÒRVAL AF VARAHLUTUM Å
FLESTAR GERÈIR 4OYOTA BIFREIÈA +AUPUM
4OYOTA BÅLA /PIÈ VIRKA DAGA FR¹ KL
  WWWBILAPARTARIS BILAP
ARTAR BILAPARTARIS

0ARTASALAN 3ÅMI  

0ARTASALAN 3KEMMUVEGI  SÅMI 
 %IGUM VARAHLUTI Å 6OLVO /PEL
.ISSAN 4OYOTA 2ENAULT (ONDA OG
FLEIRA
4IL SÎLU "OBCAT !  MEÈ MIKLU AF
AUKAHLUTUM "EST ÒTBÒNA SM¹MOKST
URSVÁLIN ¹ LANDINU 5PPL Å SÅMA 


6ARAHLUTIR Å 3UNNY ¹RG k ,EGACY k
!CCENT k 3  

4IL SÎLU NÕ KEÈJU RAMAGNS TALÅA LYFTIGETA
 TONN 5PPL Å S   EFTIR KL


µMISLEGT

µMSIR HLUTIR TIL VEITINGAREKSTURS SS STËLAR
 STK OG BORÈ SELST Å MINNI EINING
UM ,EIRTAU UPPÖVOTTAVÁL FYRIR MÎTU
NEYTI MF¾RIBANDI 'UFUPOTTAR   ,
OG M FL 3  
 3TK 7ILD COUNTRY m DEKK ¹ FLOTTUM
 GATA FELGUM SVO TIL NÕ 6ERÈ  ÖÒS
%INNIG "RIDGESTONE DEKK $UELER HT
 2 VERÈ  ÖÒS 5PPL Å S 


'EFINS

"ËKHALD 63+ LAUN SKATTSKÕRSLUR OG
STOFNUN FYRIRT¾KJA &AGLEG VINNUBRÎGÈ ¹
SANNGJÎRNU VERÈI "ËKHALD OG ÖJËNUSTA
EHF SÅMI  

«SKA EFTIR ÅSSK¹P OG ÖVOTTAVÁL GEFINS M¹
VERA BILAÈ 5PPL Å S  

&J¹RM¹L

3JËNVARP

&J¹RHAGS OG REKSRARR¹È
GJÎF

3JËNVARPSVIDEOVIÈGERÈIR !FSL TIL ELLI
ÎRYRKJA 3¾KJUM ,ITSÕN 3ÅÈUMÒLI 
3  

'ERUM TILBOÈ Å FJ¹RHAGS OG REKSTRAR
R¹ÈGJÎF AÈ KOSTNAÈARLAUSU 5PPL Å S
   MARKADSSTOFAN MARKADS
STOFANIS

4ÎLVUR
«DÕRAR TÎLVUVIÈGERÈIR

2¹ÈGJÎF

+EM SAMD¾GURS Å HEIMAHÒS +VÎLD OG
HELGARÖJËNUSTA -AGNÒS S  

,YFTARAR

&J¹RHAGS OG REKSRARR¹È
GJÎF

6ÁLAR OG VERKF¾RI

'ERUM TILBOÈ Å FJ¹RHAGS OG REKSTRAR
R¹ÈGJÎF AÈ KOSTNAÈARLAUSU 5PPL Å S
   MARKADSSTOFAN MARKADS
STOFANIS

4IL SÎLU MÒRBROTST¾KI

"ROKK ROBOT  FJARSTÕRÈUR ¹ BELTUM
3AGIR BROTVÁLAR OG KJARNABORSVÁLAR ,ÅTILL
FLUTNINGABÅLL MEÈ LYFTU %INNIG MINI GRAFA
¹SAMT KERRU 5PPL Å SÅMA  

-¹LARAR
¶ARFTU AÈ L¹TA M¹LA

4IL BYGGINGA

!LHLIÈA M¹LNINGARÖJËNUSTA 4ILBOÈ 5PPL
Å S  
-¹LARAMEISTARI GETUR B¾TT VIÈ SIG VERK
EFNUM 5PPL Å S  

(REINGERNINGAR

+ÎRFUBÅLALEIGAN

«DÕR OG GËÈ ÖJËNUSTA 6INNUH¾È 
METRAR 3ALA OG LEIGA 3  

4EK AÈ MÁR SM¾RRI OG ST¾RRI VERK 6ANIR
MENN VÎNDUÈ VINNA 'ERI FÎST VERÈTIL
BOÈ ÖÁR AÈ KOSTNAÈARLAUSU 5PPL Å S
  %INAR M¹LARI EHF

  (ÒSEIGNAÖJËNUSTAN 
 ,EKAÖÁTTINGAR ÖAKVIÈG MÒRV
IÈG
HÒSAKL
ÎLL M¹LNINGARVINNA
H¹ÖRÕSTIÖV ÖAKÖÁTTIEFNI  TEYGJ
ANL 

"ÒSLËÈAFLUTNINGAR
%RT ÖÒ AÈ FLYTJA "ÒSLËÈAFL FYRIRT¾KJAFL
PÅANËFL OFL %XTRA STËR BÅLL &LUTNINGAÖJ
-IKAELS 3  
0ÅANË FLUTN OG ALLIR ALMENNIR FLUTN
!UKAMAÈUR EF ËSKAÈ ER -* FLUTNINGAR
3     

4IL SÎLU
(ÒSAVIÈHALD
(REINGERNINGAR "ËNUN "ËNLEYSING
&LUTNINGSÖRIF
¶RIF EFTIR IÈNAÈARMENN
THVEGILLINNIS 3TOFNAÈ  4RAUSTIR OG
VANIR MENN

,YFTARAR BRETTATJAKKAR SK¾RALYFTUR LYFTU
BORÈ TRILLUR VAGNAR HJËLABÒNAÈUR OG
ÕMIS LÁTTIT¾KI 6ANDAÈAR VÎRUR GËÈ VERÈ
ÎFLUG VIÈGERÈA OG VARAHLUTAÖJËNUSTA
,ÁTTIT¾KNI EHF 3TËRHÎFÈA  S 
 !LLAR UPPLÕSINGAR ¹ WWWLETT
ITAEKNIIS

6ERSLUN

4EK AÈ MÁR REGLULEG ÖRIF &YRIRT¾KI OG
HEIMILI %INNIG FLUTNINGSÖRIF 3 


"¹TAR
+VËTI +VËTI +VËTI

®NNUMST SÎLU ¹ ÎLLUM AFLAHEIMILD
UM  KVËTA !LHLIÈA ÖJËNUSTA FYRIR ÖIG
/PIÈ ALLA DAGA MILLI KL    RATUGA
REYNSLA +VËTAKAUP EHF 3  
GSM   WWWKVOTAKAUPIS

%RTU AÈ FLYTJA /G BÒIN ¹ ÖVÅ ,¹TTU MIG
UM ÖRIFIN &ÎST VERÈTILB &LUTNINGSÖRIF
"ERGÖËRU S  

&ELLIVEGGIR ®RYGGISHLIÈ 3ËLHÕSAHURÈIR
!DDCO %HF 3   ADDCO ADDCO
IS !UÈBREKKU   +ËP

'ARÈYRKJA

"ÅLAÖJËNUSTA

6ARAHLUTIR
"ÅLAPARTASALAN S

3M¹GRÎFULEIGA

3KÒTAHRAUN " S   (ONDA
-AZDA --# .ISSAN 4OYOTA .OTAÈIR
VARAHLUTIR Å FLESTAR GERÈIR BÅLA +AUPUM
BÅLA TIL NIÈURRIFS

6ANTAR ÖIG SM¹GRÎFU Å GARÈINN
BÅLAPLANIÈ DRENIÈ GRUNNINN EÈA
EITTHVAÈ ALLT ANNAÈ
(AFÈU Ö¹ SAMBAND Å SÅMA 

34 6ERKTAKAR EHF

(EDD $R¹TTABÅLAÖJËNUSTA
 "ÅLAPARTAR

"ÅLAPARTASALA SEM SÁRH¾FIR SIG Å -USSO
"ENS 67 3KODA !UDI -MC &REELANDER
OG FL /PIÈ M¹N FÎST   )ÈNDALUR 
 6OGUM 3  

"ÅLHLUTIR +APLAHRAUNI 
3  

3ÁRH¾FUM OKKUR Å 6OLKSWAGEN 3KODA
OG $AIHATSU %IGUM EINNIG VARAHLUTI
Å FLEIRI TEGUNDIR BÅLA +AUPUM BÅLA TIL
NIÈURRIFS

6ERSLUNIN H¾TTIR

%KKERT UNDIR   AFSL¾TTI /PIÈ
LAUGARDAG   OG SUNNUDAG  
3IGURSTJARNAN S   &¹KAFENI
BL¹U HÒSIN 
3KRIFBORÈ MEÈ ¹FÎSTUM HILLUM VEL MEÈ
FARIÈ KEYPT Å (ÒSGAGNAHÎLLINNI VERÈ
Ö %INNIG TIL SÎLU FERMINGARGR¾JUR 3
 

"ËKHALD
"ËKHALD OG SKATTFRAMTÎL

6SK UPPGJÎR LAUNAUPPGJÎR OG FLEIRA 
¹RA REYNSLA ¹N¾GÈRA VIÈSKIPTAVINA 3
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(ÒSAVIÈHALD

¶AK OG UTANHÒSSKL¾ÈNINGAR OG ALLT
HÒSAVIÈHALD 2AGNAR 6 3IGURÈSSON EHF
3  
6ERKTAKAR GETA B¾TT VIÈ SIG VERKEFNUM Å
PÅPULÎGNUM OG TRÁSMÅÈI 5PPLÕSINGAR Å
SÅMA     

4ÎLVUR
¶ARFTU AÈSTOÈ VIÈ TÎLVUNA +EM ¹
STAÈINN OG GERI VIÈ 6IÈURKENNDUR AF
-ICROSOFT  ¹RA REYNSLA 2ÅKHARÈUR 3
    ALLA DAGA

3P¹DËMAR

"ELLAIS
3PENNANDI TÅMI FRAM UNDAN 3P¹KONAN
9RSA Å BEINU SAMB 3  
3ÅMASP¹ DRAUMAR¹ÈNINGAR

%RTU SJ¹LFST¾ÈUR SNYRTI
FR¾ÈINGUR

%NGLALJËS   EÈA
 
%URO6ISA

%R SPENNANDI TÅMI FRAMUNDAN -IÈLUN
ANDLEG LEIÈSÎGN FYRIRB¾NIR TRÒNAÈUR
,ÎNG REYNSLA %R VIÈ ALLA DAGA FR¹  
,¹RA SP¹MIÈILL  KR MÅN

3ÅMASP¹   6)3!
%52/

%RU FJ¹RM¹LIN TILFINNINGARNAR EÈA HEILSAN
Å RUGLI -IÈLUN FYRIRB¾NIR TAROT ,ÎNG
REYNSLA /PIÈ FR¹   ALLA DAGA
,AUFEY MIÈILL

&J¹RHAGS OG REKSRARR¹È
GJÎF

'ERUM TILBOÈ Å FJ¹RHAGS OG REKSTRAR
R¹ÈGJÎF AÈ KOSTNAÈARLAUSU 5PPL Å S
   MARKADSSTOFAN MARKADS
STOFANIS

2AFVIRKJUN

(EILSUVÎRUR

(ÒSN¾ÈI Å BOÈI

4AKTU ÖÁR TAK -EÈ (ERBALIFE N¾RÈU
¹RANGRI OG BETRI LÅÈAN %RLA "JARTMARZ S
  WWWECOIS

'L¾SILEG JA HERB ÅBÒÈ Å (AFNARFIRÈI TIL
LEIGU,AUS STRAX  ¶VOTTAHÒS Å ÅBÒÈ 5PPL
S 

-ISSTI  KG ¹  VK ¶Ò GETUR ÖAÈ
LÅKA MEÈ (ERBALIFE 2ANNVEIG  
WWWHEILSUVALTOPDIETIS

4IL LEIGU M ÅBÒÈSKRIFSTOFA Å 'B¾
6ERÈ ÖÒS ¹ M¹N 3ÁRINNG 3ÅMI
 

"OTNLAUS ORKA BETRI LÅÈAN (ERBALIFE
3HAPEWORK (EILSUR¹ÈGJÎF OG EFTIRFYLGNI
+AUPAUKI FYLGIR (ALLDËRA "JARNA HJÒKR
UNARFR¾ÈINGUR WWWHALLDORABJARNAIS
3     
RANGUR MEÈ (ERBALIFE 2¹ÈGJÎF OG EFT
IRFYLGNI %DDA "ORG WWWLIFSSTILLIS 3
 

,ÅKAMSR¾KT
*ËGA Å 2ËSINNI "OLHOLTI  ®NDUNAR¾FINGAR
JËGASTÎÈUR SLÎKUN OG HUGLEIÈSLA +RISTÅN
3JÎFN JËGAKENNARI KRISTINSJOFN SIMNET
IS 'SM   WWWROSINIS WWW
HEILSUBANKINNIS

&¾ÈUBËTAREFNI
6ILTU LÁTTAST %ÈA ÖYNGJAST ¶Ò GETUR ÖAÈ
MEÈ (ERBALIFE (AFÈU SAMBAND «LÎF 3
  OLSIAR HOTMAILCOM

.UDD
6ILTU NUDD  (AFÈU SAMBAND Å SÅMA
 

4IL LEIGU  FM   HERB ÅBÒÈ ¹
®LDUGÎTU  2VK 6ERÈ ÖÒS !NDRI
 
RA HERB MEÈ HÒSG ÅBÒÈ ¹ SV¾ÈI 
TIL LEIGU Å  M¹N  Ö ¹ M¹N 5PPL Å
S  
(ERBERGI ¹ SV  (ÒSGÎGN ÅSSK¹PUR
ÎRBYLGJUOFN %LDUNARAÈSTAÈA ÖVOTTAVÁL
3TÎÈ  3ÕN 5PPL Å S  

"ARINN

&ËLK Å ELDHÒS ËSKAST ¹ HRESSASTA BARINN Å
B¾NUM 3  
#AFÁ 2OMA +RINGLUNNI ËSKAR EFTIR STARFS
KRAFTI ,¹GMARKSALDUR  ¹R 'ËÈ LAUN
OG SVEIGJANLEGUR VINNUTÅMI Å BOÈI 5PPL
GEFUR (ALLA Å S  

!TVINNA ËSKAST
 ¹RA KARLMAÈUR ËSKAR EFTIR VINNU ALLT
KEMUR TIL GREINA %R MEÈ VINNUVÁLA OG
MEIRAPRËF 5PPL Å S  
-ATREIÈSLUMAÈUR LEITAR EFTIR VINNU VIÈ
MATREIÈSLU EÈA SAMB¾RILEGT ER HEIÈ
ARLEGUR OG TRAUSTUR MEÈM¾LI TIL STAÈAR
HUGASAMIR SENDIÈ EMAIL ¹ KOKKUR ODR
IS (LAKKA TIL AÈ HEYRA FR¹ YKKUR

(ÒSN¾ÈI ËSKAST
«SKA EFTIR AÈ TAKA ¹ LEIGU STÒDÅËÅBÒÈ
Å 2EYKJAVÅK 'REIÈSLUGETA  Ö 5PPL Å
S  

2EGLUSEMI 3KILVÅSI
-EÈM¾LI

 ¹RA KK ËSKAR EFTIR HERB EÈA EIN
STAKLINGSÅBÒÈ ¹ LEIGU (ELST ¹ SV 
 3  
6ANTAR ÖIG MEÈLEIGJANDA JA ¹RA
SKËLASTELPA ËSKAR EFTIR HERBERGI TIL LEIGU
GREIÈSLUGETA ÖÒS 3  

3TARFSFËLK ËSKAST
¹ SËLBAÈSSTOFU 3MART
'RENS¹SVEGI  6IRKA DAGA FR¹
KL  
9NGRI EN  ¹RA KOMA EKKI TIL
GREINA 2EYKLAUS VINNUSTAÈUR
5MSËKNAREYÈUBLÎÈ ¹ STAÈNUM
3ËLBAÈSTOFAN 3MART

.EMI UTAN AF LANDI ËSKAR EFTIR HERB EÈA
EINSTAKLINGSÅBÒÈ ¹ HÎFUÈBSV Å LENGRI
TÅMA 5PPL Å S  
¶ROSKAÖJ¹LFI ËSKAR EFTIR   HERB ÅBÒÈ
'REIÈSLUGETA  TIL  CA 5PPL Å S
 

.UDD NUDD NUDD 5PPL Å S  

!TVINNUHÒSN¾ÈI
3NYRTING

(¾ ERTU AÈ LEITA ÖÁR AÈ VINNU
ÖAR SEM AÈ ÖÒ GETUR ÖÁNAÈ
VEL UNNIÈ SJ¹LFST¾TT OG R¹ÈIÈ
ÖÁR SJ¹LF Å FR¹B¾RRI VINNUAÈ
STÎÈU LEITAÈU Ö¹ EKKI LENGRA
ÖVÅ HÁRNA GEFST ÖÁR FR¹B¾RT
T¾KIF¾RI AÈ VINNA SEM SJ¹LF
ST¾ÈUR )0, R¹ÈGJAFI )0, STEND
UR FYRIR INTENSE PULSE LIGHT
MEÈ ÖESSARI T¾KNI GETUM VIÈ
NÒ EYTT ËA¾SKILEGUM H¹RUM
VARANLEGA UNNIÈ ¹ ACNE OG
RËSROÈA HRUKKUVANDAM¹LUM
ÎRUM OSFRV ËTRÒLEGA SPENN
ANDI OG ¹RANGURSRÅK MEÈFERÈ Å
ALLA STAÈI
(AFÈU SAMBAND EF ÖÒ VILT
VINNA SJ¹LFST¾TT Å SÅMA 
 (ANNA +RISTÅN $IDRIKSEN

S !CCESSORIES HEILDVERSLUN ËSKAR EFTIR
SÎLUMANNESKJU 3TARFIÈ FELST Å SÎLU ¹
SKARTI H¹RSKRAUTI TÎSKUM SNYRTIVÎR
UM HÒFUM VETTLINGUM OFL 4ILTEKT OG
AFHENDING PANTANA OFL 5MS ÖARF AÈ
GETA UNNIÈ SJ¹LFST¾TT VERA FRAMF¾RIN
OG HAFA GËÈA F¾RNI Å MANNLEGUM SAM
SKIPTUM 5MS SENDIST ¹ ALDALARS MIIS
EÈA Å SÅMA  

4IL LEIGU Å -OSFELLB¾ CA  FM IÈN
AÈARRÕMI EFRI H¾È ¹SAMT ÅBÒÈ 3 


6EITINGAHÒS Å +ËPAVOGI
¥SLENSKUM¾LANDI STARFSFËLK
ËSKAST Å KVÎLD OG HELGARVINNU
SKILEGUR ALDUR  
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

4APAÈ

&UNDIÈ

'R¾NN ) POD MEÈ AUGU

+VÎLDIÈ  FEB TÕNDIST GR¾NN ) POD NANO
VIÈ (VERFISGÎTU (ANN ER MEÈ ¹LÅMDUM
AUGUM TIL SKRAUTS -ÁR ÖYKIR MJÎG V¾NT
UM HANN OG SAKNA HANS MIKIÈ 'ËÈ
FUNDARLAUN ERU Å BOÈI 3TEINUNN Å S
 

4ILKYNNINGAR
!! FUNDUR KARLAR ¹ FÎSTUDAGSKVÎLDUM
KL  3ELJAVEGI  2EYKJAVÅK 3ÅMI
  WWWAAIS

µMISLEGT

4IL LEIGU NÕTT IÈNAÈARBIL Å -IÈHRAUNI
'B¾ M MEÈ STËRRI HURÈ 6ERÈ Ö
M¹N 3  

'EYMSLUHÒSN¾ÈI
"ÒSLËÈAGEYMSLA /LIVERS GEYMIR BÒSLËÈIR
INNSIGLAÈAR Å PLASTI ¹ BRETTUM 3TARFAÈ Å
 ¹R 'EYMT Å VÎKTUÈU OG UPPHITUÈU
HÒSN¾ÈI 3     
3¾KJUM OG SENDUM BÒSLËÈIRNAR
¶INN EIGIN GEYMSLUBÅLSKÒR   OG 
M %INNIG BRETTI "ÒSLËÈIR FYRIRT¾KI
IÈNAÈARMENN 5PPHITAÈ OG VAKTAÈ 3
  WWWGEYMSLAEITTIS

!KTU 4AKTU
!KTU 4AKTU 3KÒLAGÎTU OG !KTU
4AKTU 'ARÈAB¾ LEITAR EFTIR RÎSKU
OG HEIÈARLEGU STARFSFËLKI Å FULLT
STARF OG HLUTASTARF 6AKTAVINNA
Å BOÈI 3KEMMTILEGT STARF ¹
SKEMMTILEGUM VINNUSTAÈ
!TVINNUUMSËKNIR ¹ WWWAKT
UTAKTUIS

 FM BÅLSKÒR TIL LEIGU Å VESTURB¾NUM
,EIGIST SEM GEYMSLA 5PPL Å S 


5PPSKRIFTIR

4RÁSMÅÈI

$EILDU UPPSKRIFTUM ÖÅNUM MEÈ VINUM
OG FJÎLSKYLDU WWWMATSELDIS

4ÅSKUVÎRUVERSLUNIN
-AMBË

4RÁSMIÈUR
6ANTAR ÖIG TRÁSMIÈ %R KOMIÈ AÈ
ENDURNÕJUN 'ET B¾TT VIÈ VERK
EFNUM ÒTI SEM INNI 'LUGGAR OG
LAUSAFÎG 4ILBOÈ  4ÅMAVINNA
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  
EÈA FAX  

"ELLAIS S    
%52/6)3!

3PILASP¹ 4AROT $RAUMAR¹ÈNINGAR
!NDLEG LEIÈSÎGN "IÈ FYRIR ÖEIM SEM
VILJA RATUGA GËÈ REYNSLA +L  
VIRKA DAGA OG   LAUGARDAGA

!TVINNA Å BOÈI

%MPLOYMENT AGENCY SEEKS
CARPENTERS GENERAL WORKERS
ELECTRICIANS IRON BINDERS PLU
MMERS MASONS HEAVY DUTY
DRIVERS PAINTORS AND MORE FOR
THE CONSTRUCTION AREA #ALL *OAO
TLF  

6IÈGERÈIR
0ÅPULAGNAVIÈGERÈIR SÅMI
 

0ÅPULAGNAVIÈGERÈIR ¹ ÎLLU HÎFUÈBORGAR
SV¾ÈINU 5PPL Å S  

!GENCIA DE TRABALHO PROCURA
TRABALHADORES PARA TODAS AS
AREAS DE CONSTRU¿»O CIVIL CARP
INTEIROS ELECTRECISTAS ARMAD
ORES DE FERRO CANALIZADORES
PEDREIROS MOTORISTAS PESADOS
PINTORES ETC #ONTATO *OAO TEL
 

!46)..!

«SKUM EFTIR TRAUSTUM OG DUG
LEGUM STARFSKRAFTI ¹ ALDRINUM
  ¹RA Å VERSLUN OKKAR Å
(AFNARFIRÈI HUGI ¹ TÅSKU OG
VERSLUNARSTÎRFUM ER SKILYRÈI
¹SAMT ÖVÅ AÈ VERA TILBÒIN TIL AÈ
TAKA AÈ SÁR ¹BYRGÈ Å VERSLUNN
INNI 3KEMMTILEGIR MÎGULEIKAR
FYRIR RÁTTU MANNESKJUNA
5PPLÕSINGAR GEFUR (AFDÅS Å
SÅMA  

"JÎRNSBAKARÅ ËSKAR EFTIR AÈ R¹ÈA STARFS
KRAFT 6INNUTÅMI ER FR¹ KL   DAG
LEGA (ELGA VEITIR FREKARI UPPLÕSINGAR Å
SÅMA  

'RÎFUMENN EHF

«SKA EFTIR GRÎFUMANNI OG VERKAMANNI
%INGÎNGU VANIR MENN KOMA TIL GREINA
'ËÈ LAUN Å BOÈI 5PPL Å S   
    
%UROPRIS STÎRF Å BOÈI 3  
%UROPRIS

+AFFIHÒS

3TARFSFËLK ËSKAST Å HELGAR OG FRAMTÅÈAR
STÎRF 5PPL GEFUR 3AGA Å S  

,EIKSKËLINN 3¾BORG
3TARHAGA 

(EIMILIST¾KI
6ANTAR BAKAROFN ST¹L EÈA SVARTAN FYRIR
LÅTINN PENING 6IL LÅKA GJARNAN KOMAST
YFIR FLOTTA GAMLA ELDHÒSINNRÁTTINGU EF
EINHVER ÖARF AÈ LOSNA VIÈ SVOLEIÈIS 3ÅMI
 

«SKAR EFTIR AÈ R¹ÈA AÈSTOÈ Å
ELDHÒS VIÈ UPPVASK OG FL 
STARF EFTIR H¹DEGI
5PPLÕSINGAR VEITIR LEIKSKËLA
STJËRI Å SÅMA    
 EÈA ¹ STAÈNUM 3TARHAGA


"JÎRNSBAKARÅ ËSKAR EFTIR STARFSKRAFTI TIL
AFGREIÈSLUSTARFA 6INNUTÅMI ER FR¹ KL 
 (ELGA GEFUR FREKARI UPPLÕSINGAR Å
SÅMA  

"AKARÅ Å +ËPAVOGI
%NGIHJALLA

3TARFSKRAFTUR ËSKAST TIL AFGREIÈSLUSTARFA
H¹LFAN DAGINN OG AÈRA HVORA HELGI (ELST
REYKLAUS 5PPL Å S  
+OFI 4ËMASAR FR¾NDA ,AUGAVEGI  ËSKAR
EFTIR DUGLEGUM OG BROSMILDUM STARFSM Å
DAGV 5PPL ¹ STAÈNUM TIL  ALLA DAGA

%NGAR SKULDIR (¾RRI
TEKJUR

3KOÈAÈU WWW+ENNSLACOM EF ÖÒ VILT
LOSNA VIÈ SKULDIR OG F¹ MIKLU H¾RRI
TEKJUR

%INKAM¹L
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2OCKY "ALBOA SJÎTTA MYNDIN UM 2OCKY ER NÒ SÕND Å ÅSLENSKUM KVIK
MYNDAHÒSUM -YNDIN F¾R FÅNA DËMA GAGNST¾TT FYRRI SP¹M OG TELJA MARGIR
AÈ HÒN HAFI BL¹SIÈ NÕJU LÅFI Å FERIL AÈALLEIKARANS 3YLVESTERS 3TALLONE  
&YRSTA MYNDIN UM 2OCKY KOM 3LY EINMITT ¹ KORTIÈ Å (OLLYWOOD OG GERÈI
HANN AÈ EINNI MESTU HASARMYNDAHETJU  ¹RATUGARINS 3UMIR TELJA SLAKA
FRAMMISTÎÈU 3LYS Å GAMANMYNDUM ¹  ¹RATUGNUM ¹ST¾ÈU ÖESS HVERSU
MIKIÈ HEFUR HALLAÈ UNDIR F¾TI HJ¹ HONUM SÅÈAN (VAÈ UM ÖAÈ -EÈ 2OCKY
 SÕNIR 3LY AÈ HANN VIRÈIST F¾R UM AÈ TAKA NOKKRAR LOTUR Å VIÈBËT
 2OCKY   «ÖEKKTUR BOXARI RÅS TIL METORÈA %FTIR ERFITT GENGI Å (OLLY
WOOD MEÈAL ANNARS LEIK Å LJËSBL¹UM KVIKMYNDUM SKRIFAÈI 3LY HANDRIT AÈ
ÖESSARI MYND OG LÁK AÈALHLUTVERKIÈ Å HENNI -YNDIN UPPSKAR  ËSKARSVERÈ
LAUN OG  TILNEFNINGAR OG KOM 3LY ¹ KORTIÈ EINS OG ¹ÈUR SAGÈI
 &IRST "LOOD   &YRRUM HERMAÈUR LENDIR Å ÒTISTÎÈUM VIÈ LÎGREGLU
YFIRVÎLD Å SM¹B¾ &YRSTA MYNDIN UM HASARHETJUNA 2AMBO ¹TTI STËRAN Ö¹TT
Å VAXANDI VINS¾LDUM 3LY ¹ NÅUNDA ¹RATUGNUM ¶RIÈJA FRAMHALDSMYNDIN
2AMBO )6 0EARL OF THE #OBRA ER V¾NTANLEG INNAN SKAMMS
 #OP ,AND   ²TBRUNNINN LÎGREGLUSTJËRI UPPGÎTVAR SVIKASTARFSEMI
INNAN LÎGREGLUNNAR 3LY SÕNIR GËÈAN L¹GSTEMMDAN LEIK Å HLUTVERKI SEM
ENDURSPEGLAR AÈ VISSU LEYTI HVERT FERILL LEIKARANS STEFNDI Å LOK  ¹RATUGAR
INS .OTALEG TILBREYTINNG FR¹ HARÈJÎXLUNUM SEM 3LY LEIKUR YFIRLEITT
 #LIFFHANGER   &JALLGÎNGUGARPUR ¹TTAR SIG ¹ ÖVÅ AÈ STRANDAGLËPAR
SEM HANN ¾TLAR AÈ BJARGA ERU GL¾PAMENN %FTIR ÖESSA ¹G¾TU MYND FËR
FERILL LEIKSTJËRANS 2ENNYS (ARLIN OG 3LYS NIÈUR ¹ VIÈ SÁRSTAKLEGA EFTIR AÈ
3LY GERÈI $EOMLIOTION -AN  4HE 3PECIALIST  OG *UDGE $REDD
 
 !NTZ   -AUR MEÈ EINSTAKLINGSEÈLI LENDIR Å TILVISTARKREPPU ¶AÈ ER
KANNSKI FURÈULEGT AÈ RADDSETNING 3LYS SKULI LENDA Å FIMTA S¾TI YFIR BESTU
FRAMMISTÎÈUR LEIKARANS 3TAÈREYNDIN ER HINS VEGAR SÒ AÈ HANN HEFUR SJ¹LF
SAGT ALDREI VERIÈ FYNDNARI EN SEM VÎÈVAST¾LTUR VINNUMAUR SEM ER AUGLJËS
SKOPSTS¾LING ¹ FYRRI HLUTVERKUM HANS

6)33)2 ¶² 
 AÈ LENGSTA NEF ¹ NÒLIFANDI MANNI
ER   CM LANGT M¾LT FR¹ AUGA
BRÒNUM FRAM ¹ NEFBRODD ¶AÈ TIL
HEYRIR 4YRKJANUM -EHMET /ZYUREK
FR¹ B¾NUM !RTVIN
 AÈ "ILL #LINTON FV "ANDARÅKJA
FORSETI VAR TEKJUH¾STI FYRIRLESARI Å
HEIMI ¹RIÈ  (ANN VAR MEÈ
 MILLJËNIR KRËNA Å LAUN
 AÈ ST¾RSTI KRËKËDÅLL SEM UPPI
HEFUR VERIÈ ER FORSÎGULEG TEGUND
AÈ NAFNI 3ARCHOSUCHUS IMPERAT
OR SEM VAR UPPI FYRIR UM  MILLJ
ËNUM ¹RA 3TEINGERÈAR LEIFAR HANS
SEM FUNDUST NÕLEGA Å 3AHARA EYÈI
MÎRKINNI BENDA TIL ÖESS AÈ ÖAÈ
HAFI TEKIÈ ÖESSA ËFRESKJU   ¹R
AÈ VERÈA FULLVAXTA   M ¹ LENGD
OG  TONN AÈ ÖYNGD
 AÈ HIN BRESKA 'IRLS !LOUD ER FAR
S¾LASTA STÒLKNASVEIT SEM MYNDUÈ
HEFUR VERIÈ Å RAUNVERULEIKAÖ¾TTI
(ÒN N¹ÈI ÖEIM ¹RANGRI AÈ KOMA
SJÎ LÎGUM Å RÎÈ Å EITT AF ÖREM
UR EFSTU S¾TUM BRESKA LISTANS FR¹
ÖVÅ Å DESEMBER  TIL SEPTEMB
ER 
 AÈ /LD #ALIFORNIA  ER
FYRSTA KVIKMYNDIN SEM TEKIN VAR
UPP Å (OLLYWOOD +VIKMYNDAFYRIR
T¾KI Å #HICAGO ¹KVAÈ AÈ FLYTJA TÎK
UR MYNDARINNAR ÖANGAÈ VEGNA VEÈ
URBLÅÈUNNAR SVO H¾GT YRÈI AÈ LJÒKA
GERÈ HENNAR
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Opið bréf til oddvita um Árnesfundinn
5-2¨!.
5MHVERFISM¹L

B

réfið er ritað í tilefni af endurteknum
ummælum oddvita Skeiða og Gnúpverjahrepps í fjölmiðlum síðustu daga. Oddvitinn heldur því fram að fundur virkjanaandstæðinga í Árnesi segi ekkert um vilja
heimamanna, því þar hafi aðallega verið
aðkomufólk. Undirrituð benda honum á
nokkur atriði til umhugsunar.
Í fyrsta lagi: Ef Gunnar Örn Marteinsson
oddviti Skeiða- og Gnúpverjahrepps telur
það einkamál ábúenda á lögbýlum í Gnúpverjahreppi að taka ákvörðun um eyðileggingu Þjórsár allt til sjávar, skortir hann
þekkingu og skilning á almennri stjórnsýslu, náttúruvernd og borgaralegum réttindum. Þá skortir hann líka virðingu fyrir
skoðunum annarra.

Getuleysi
sveitarstjórnarmanna
5-2¨!.
+JARAM¹L

F

ólk er kosið í sveitarstjórnir,
kosið til að taka ákvarðanir og
axla ábyrgð á ákvarðanatöku sinni.
Nú hefur „óþægileg“ grein í kjarasamningi sveitarfélaga og Félags
grunnskólakennara (FG) frá 2004
dúkkað
upp.
Þessi grein segir:
...Að meta eigi
hvort
almenn
verðlagseða
kjaraþróun,
á
tímabilinu nóvember 2004 til
september 2006,
gefi tilefni til
*«. 0¡452
einhverra
:)-3%.
aðgerða.
Verðlagsþróunin (verðbólga) á tímabilinu hefur
verið um 9,0% eða 6,5% yfir markmiðum Seðlabankans. Launanefnd
sveitarfélaganna (LN) í umboði
sveitarstjórnarmanna hefur boðið
kennurum 0,75% hækkun um áramótin 2006-2007 til að mæta
almennri verðlags- og kjaraþróun,
0,75%. Aðrir aðilar vinnumarkaðarins hafa samið um bætur vegna
verðlags- og kjaraþróunar, bætur
sem námu 7,8% á 190.000 kr. meðallaun. LN býður kennurum meira
en 10 sinnum lægri prósentur.
Nú hafa ýmsir sveitarstjórnarmenn tjáð sig opinberlega um samskipti sveitarfélaganna við kennara og bæði Halldór Halldórsson
(formaður Sambands íslenskra
sveitarfélaga) og Stefán Jón Hafstein hafa sagt að nú verði að nást
sátt við kennara. Í hverju er sú sátt
fólgin? Er hún fólgin í því að tala
ekki við kennara í 8 mánuði og svo
þegar þeim þóknast að láta heyra í
sér þá eru það 0,75% sem hin mikla
sátt á að nást um? Þegar aðrir hafa
samið um 10 sinnum hærri prósentur.
Því miður virðast alltof fáir
sveitarstjórnarmenn ráða við að
axla þá ábyrgð sem þeir eru kosnir
til og í raun ráða þeir ekki við að
fara með jafn stóran og mikilvægan málaflokk sem grunnskólinn er.
Þess vegna er sorglegt að hlusta á
þessa menn og konur tala um að
heilsugæslan eigi að fara yfir til
sveitarfélaganna þegar getuleysið
í málefnum grunnskólans er algert.
Nú þurfa sveitarstjórnarmenn að
hysja upp um sig buxurnar, hvar á
landinu sem er, og láta verkin tala
og hætta að etja Launanefndinni á
foraðið. Ábyrgðin er ykkar.
Höfundur er grunnskólakennari.
3%.$)¨ /++52 ,¥.5
6IÈ HVETJUM LESENDUR TIL AÈ SENDA
OKKUR LÅNU OG LEGGJA ORÈ Å BELG UM
M¹LEFNI LÅÈANDI STUNDAR 'REINAR OG
BRÁF SKULU VERA STUTT OG GAGNORÈ
%INGÎNGU ER TEKIÈ ¹ MËTI EFNI SEM
SENT ER FR¹ 3KOÈANASÅÈUNNI ¹ VISIR
IS ¶AR ERU N¹NARI LEIÈBEININGAR
2ITSTJËRN ¹KVEÈUR HVORT EFNI BIRTIST
Å &RÁTTABLAÈINU EÈA 6ÅSI EÈA Å B¹È
UM MIÈLUNUM AÈ HLUTA EÈA Å HEILD
SKILINN ER RÁTTUR TIL LEIÈRÁTTINGA OG
TIL AÈ STYTTA EFNI

Í öðru lagi: Ef Gunnar Örn Marteinsson
þekkir ekki bæina í sveitinni né íbúa þeirra
er það afleitt mál fyrir oddvita í litlum
hreppi. Honum skal því bent á að á fundinn
mætti fólk frá Haga, Fossnesi, Hamarsheiði, Hamarsholti, Stóru Mástungu, MinniMástungu, Ásum, Stóra-Núpi, Þjórsárholti,
Skaftholti, Hlíð, Háholti, Eystra Geldingaholti og Vestra Geldingaholti, Stöðulfelli,
Sandlækjarkoti, Sandlæk, Skarði, Brautarholti, Vorsabæ, Skeiðháholti og Húsatóftum, svo nokkuð sé nefnt. Margir þessara
bæja liggja að Þjórsá, en það gerir bær oddvitans ekki.
Í þriðja lagi: Ef Gunnar Örn Marteinsson
ætlar að afgreiða það fólk sem ver frístundum sínum í sveitinni, eins og eitthvert
aðskotafólk sem sé málið óviðkomandi,
skyldi hann staldra við. Margt af því á þar
hús og lóðir og lögbýli og leggur sitt af
mörkum til samfélagsins. Enn fleira af því

á rætur sínar í hreppnum í marga ættliði og
miklu lengur en oddvitinn sjálfur. Þetta fólk
vill sveitinni líka vel. Án þeirra væri sveitin
fátækari bæði af fjármunum og hugmyndum.
Í fjórða lagi: Ef Gunnar Örn Marteinsson
tekur ekki eftir áhyggjum þeirra sem eldri
eru skal honum bent á að margir eldri borgarar úr sveitinni, sumt af því fólk í hárri
elli, lögðu á sig að koma til fundarins í
Árnesi. Það fólk vildi sýna sveitinni sinni
stuðning. Honum væri sæmra að styðja við
það fólk og alla þá sem verða fyrir barðinu
á framkvæmdunum, hlusta á íbúana og
jafnvel aðkomufólkið líka.
Virkjanirnar við Þjórsá eru alvarlegt
mál fyrir marga. Þær geta kippt stoðum
undan búsetu, þær geta líka fækkað frístundafólkinu.
Gunnar Örn Marteinsson oddviti mætti
hafa í huga að það er fólkið en ekki Lands-

virkjun sem skapar mannlífið í sveitinni.
Þótt Landsvirkjun hafi gegnum árin skapað
atvinnutækifæri er heildarmyndin önnur
nú. Þessi áform stuðla að fækkun fólks og
rýrnun lands.
Með vinsemd:
Egill Egilsson Hellholti,
Guðrún Haraldsdóttir og Jón Benjamín
Jónsson Haga,
Guðbjörg Friðriksdóttir og Sigurður L.
Einarsson í landi Haga,
Jón Helgi Guðmundsson og Guðrún
Ásbjörnsdóttir, Haga og Þjórsárholti,
Margrét Erlendsdóttir, Hamarsheiði,
Vigdís Erlendsdóttir, Hamarsheiði,
Kolbrún Haraldsdóttir Stóru-Mástungu,
Ragnheiður Haraldsdóttir og Haraldur
Bjarnason, Stóru Mástungu,
Svanborg R. Jónsdóttir Stóra-Núpi
Elín Erlingsdóttir, Sandlæk
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„Ekki halda fast í frægðina.
Rétt eins og peningar er hún
bara til láns og einn góðan
veðurdag muntu deyja og
einhver annar taka við
henni.“
3ONNY "ONO VAR HELMINGUR DÒETTSINS
3ONNY OG #HER

TIMAMOT FRETTABLADIDIS
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John Wesley Hardin sleppt úr fangelsi

 &RAKKAR R¹ÈAST INN Å 3P¹N

"YSSUBRANDURINN *OHN 7ESLEY
(ARDIN VAR N¹ÈAÈUR OG SLEPPT ÒR
FANGELSI ¹ ÖESSUM DEGI ¹RIÈ 
EFTIR FIMMT¹N ¹R BAK VIÈ L¹S OG SL¹
4ALIÈ ER AÈ (ARDIN HAFI DREPIÈ
AÈ MINNSTA KOSTI  MANNS ¹
AÈEINS SEX ¹RUM &YRSTA MORÈIÈ
FRAMDI HANN  Ö¹ AÈEINS
FIMMT¹N ¹RA ÖEGAR HANN BANAÈI
MANNI Å SLAGSM¹LUM OG VAR EFTIR
LÕSTUR Å KJÎLFARIÈ 4VEIMUR ¹RUM SÅÈAR
VAR HANN HANDTEKINN FYRIR MORÈ Å
7ACO Å 4EXAS EN ÖËTT (ARDIN V¾RI
SAKLAUS AF GL¾PNUM Å ÖAÈ SKIPTIÈ ¹KVAÈ HANN
SAMT AÈ FLÕJA AF ËTTA VIÈ AÈ VERA D¾MDUR
(ANN FLÒÈI TIL B¾JARINS !BILENE ÖAR SEM 7ILD
"ILL (ICKOK RÁÈ LÎGUM OG LOFUM OG MEÈ ÖEIM
TËKST ¹G¾TUR VINSKAPUR (ARDIN GISTI ¹ HËTELI OG
¹TTI EITT SINN ERFITT MEÈ AÈ FESTA SVEFN ÒT AF HROT
UM FR¹ MANNI Å AÈLIGGJANDI HERBERGI (ARDIN SKAUT

 $OVER HÎFN Å %NGLANDI

TVISVAR Å GEGNUM VEGGINN OG
DRAP MANNINN (ARDIN ËTTAÈIST
AÈ 7ILD "ILL MYNDI SÕNA ÖESSU
ËD¾ÈI LÅTINN SKILNING OG FLÒÈI ¹
NÕJAN LEIK
(INN  MAÅ  HÁLT (ARD
IN UPP ¹  ¹RS AFM¾LIÈ SITT OG
DRAP MANN .OKKRUM ¹RUM SÅÈAR
HÎFÈU LAGANNA VERÈIR Å &LËRÅDA
HENDUR Å H¹RI HANS OG DRËGU
HANN FYRIR DËM FYRIR MORÈIÈ EN
ÖAR SEM SÕNT ÖËTTI AÈ HANN HEFÈI
SKOTIÈ Å SJ¹LFSVÎRN KOMST HANN
HJ¹ G¹LGANUM EN VAR D¾MDUR Å LÅFSTÅÈARFANGELSI
(ARDIN VAR  ¹RS ÖEGAR HANN VAR N¹ÈAÈUR
FIMMT¹N ¹RUM SÅÈAR &RELSINU FEGINN FLUTTI HANN
TIL %L 0ASO OG GERÈIST LÎGMAÈUR !DAM VAR ÖË
EKKI LENGI Å 0ARADÅS ¹RI EFTIR AÈ (ARDIN VAR LAUS ÒR
FANGELSI VAR HANN SKOTINN Å BAKIÈ Å HEFNDARSKYNI
FYRIR EINHVERN AF SÅNUM MÎRGU GL¾PUM









VERÈUR FYRIR SPRENGJU
¹R¹S ÖÕSKS KAFB¹TS Å FYRRI
HEIMSSTYRJÎLDINNI
6INSTRISINNAR FARA MEÈ
SIGUR AF HËLMI Å KOSNING
UM ¹ 3P¹NI 6IÈBRÎGÈ
HERSINS LEIÈA TIL BORGARA
STYRJALDARINNAR ¹ 3P¹NI
7ALLACE ( #AROTHERS
EFNAFR¾ÈINGUR HJ¹ $U
0ONT F¾R EINKALEYFI ¹
N¾LONI
&IDEL #ASTRO TEKUR VIÈ
VÎLDUM ¹ +ÒBU EFTIR AÈ
&ULGENCIO "ATISTA HEFUR
VERIÈ SETTUR AF
9FIRVÎLD Å -OSKVU SEGJA
ARABA MUNU F¹ bNAUÈSYN
LEGAN STUÈNINGn Å DEILUM
VIÈ ¥SRAELA
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Ástkær sonur minn, faðir, tengdafaðir, afi
og langafi,

Bergþór Njáll Guðmundsson
verður jarðsunginn frá Akureyrarkirkju, mánudaginn
19. febrúar, kl 13.30.
María Magnúsdóttir
María Bergþórsdóttir
Guðmundur Hjálmarsson
Helgi Bergþórsson
Kristín Bergþórsdóttir
Pétur Þór Lárusson
Ingibjörg H. Bergþórsdóttir Guðmundur Kr. Ragnarsson
Guðmundur Örvar Bergþórsson Aðalheiður Gísladóttir
Rúnar Þór Bergþórsson
Albert Valur Albertsson
Brynjar Bergþórsson
Apríl Eik Stefánsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegi faðir okkar, afi, tengdafaðir og
fyrrverandi eiginmaður,

Gústaf R. Oddsson
leigubílstjóri, Espilundi 9, Akureyri,

lést á heimili sínu mánudaginn 12. febrúar. Útför
fer fram frá Akureyrarkirkju föstudaginn 23. febrúar klukkan 13.30. Blóm og kransar vinsamlegast
afþakkaðir en þeim sem vilja minnast hans er bent á
Hjartaheill.
Stella Gústafsdóttir
Markús Gústafsson
Sonja Stelly Gústafsdóttir
Ute Stelly Oddsson
og barnabörn.

Ingimar Eydal
Anna Guðný Guðmundsdóttir

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

Einar Ólafsson
rafvirki, Ársölum 3, Kópavogi,

lést á Kanaríeyjum að morgni sunnudagsins
11. febrúar. Útförin auglýst síðar.
Fyrir hönd aðstandenda,
Guðrún Stefánsdóttir

«PERAN OPNAR DYRNAR
Nú um helgina halda óperuhús um alla
Evrópu upp á fjögurra alda óperuhefð
undir yfirskriftinni Óperudagar Evrópu
og hér á Fróni gefst áhugasömum tónlistarunnendum tækifæri á að kynna sér
starfsemi Íslensku óperunnar. Freyja
Dögg Frímannsdóttir, yfirmaður markaðssviðs Íslensku óperunnar, segir að
þetta sé í fyrsta sinn sem svo víðþætt
dagskrá sé skipulögð af þessu tilefni
enda séu samtök evrópskra óperuhúsa
tiltölulega ný. „Þau hafa þó eflst mjög
mikið, sérstaklega undanfarin fimm ár,
og nú standa þau fyrir reglulegum ráðstefnum fyrir meðlimi sína.“ Nú um
helgina standa samtökin fyrir stórri ráðstefnu í París þar sem áhorfendur, óperulistamenn, óperustjórar, fulltrúar fjölmiðla og ungt áhugafólk um óperur frá
allri Evrópu taka þátt í viðburðum og
umræðum um stöðu óperulistarinnar í
samfélaginu en þangað fara til að mynda
tveir ungir fulltrúar frá Íslandi í boði
Samtaka vinafélaga evrópskra óperuhúsa.
„En óperuhús um alla Evrópu eru
hvött til þess að vera með eigin dagskrá
þessa daga og þá er aðalatriðið að opna
dyrnar, opna húsin og færa óperuna út til
fólksins,“ útskýrir Freyja Dögg og áréttar að þar búi til dæmis að baki sú bábilja
að óperan sé dauð list. „Það er verið að
byggja mikið af nýjum óperuhúsum og
þótt verið sé að sýna gömul verk er þetta
lifandi listform, mikið af fólki sem kemur
að óperustarfinu og margt forvitnilegt í
boði.“
Meðal þess sem boðið verður upp á
hér er bein útsending frá óperunni Flag-

²2 &,!'!2! ¥ &2!-3«+. ¥SLENSKA ËPERAN
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ari í framsókn, The Rake´s Progress,
eftir Stravinsky á Rás 1 í kvöld, opin
æfing á Gianni Schicchi eftir Puccini á
sviði Íslensku óperunnar, Árnesingakórinn heldur afmælistónleika og ókeypis
tónleika ungra og upprennandi söngvara. Aukinheldur verður markaður í anddyri Gamla bíós þar sem munir úr
geymslum Óperunnar verða til sölu. „Þar
verða alls konar skrýtnir leikmunir og
búningar sem notaðir hafa verið gegnum
árin. Davíð Ólafsson bassasöngvari verður með létta skemmtidagskrá og Eyjólfur Eyjólfsson, sem fer með hlutverk uppboðshaldarans í Flagara í framsókn,
bregður á leik,“ segir Freyja.
Markaðurinn hefst kl. 12 í Ingólfsstrætinu og stendur fram eftir degi á
morgun og á sunnudag ef allt selst ekki
upp. Þá verður boðið upp á leiðsögn um
húsið kl. 13 báða dagana þar sem Ingólfur Níels Árnason, óperuleikstjóri og
fræðslustjóri, leiðir gesti um bygging-

una og segir frá starfsemi Íslensku óperunnar og sögu hússins. „Það er dálítil
mótsögn í því að við höfum verið með
óperuhús í gömlu bíóhúsi í tuttugu og
fimm ár en bæði á húsið sér merkilega
sögu og svo er saga óperunnar í húsinu
merkileg,“ segir Freyja. Þar leynast líka
mörg skúmaskot, leyndardómar og
kimar sem forvitnilegt er að kynna sér.
„Þá verða líka tónleikar í Sundhöll
Reykjavíkur klukkan hálf tólf á morgun
– það verður mikið sprell get ég lofað,“
segir Freyja sposk og ýjar að því að
sumir hyggist stinga sér eitt og annað.
Sundhöllin er þekkt fyrir prýðishljómburð en Freyja bendir enn fremur á að
staðsetningin hafi fleiri kosti. „Við hugsuðum um hvert við gætum fært óperuna
til Íslendinga. Hvar eru þeir í hádeginu á
laugardögum – nú auðvitað í sundi?“
Nánari upplýsingar um dagskrá
Óperudaganna er að finna á heimasíðunni opera.is.
KRISTRUN FRETTABLADIDIS

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

Útför móður okkar, tengdamóður, ömmu,
langömmu og langalangömmu,

Arnór Friðbjörnsson

Laufeyjar Valgeirsdóttur

til heimilis að Fossvöllum 24, Húsavík,

húsfreyju, Bjarnarhöfn,

lést á Landspítala - háskólasjúkrahúsi við Hringbraut
miðvikudaginn 14. febrúar sl. Útför hans fer fram frá
Húsavíkurkirkju fimmtudaginn 22. febrúar kl. 14.00.
Guðrún Alfreðsdóttir
Sigmar Arnórsson
Hafdís Kristjánsdóttir
Sigrún Arnórsdóttir
Vorsveinn Þórgrímsson
Árni Arnórsson
Sigríður Sif Grímsdóttir
Aðalbjörg Katrín Arnórsdóttir
Svavar Aðalsteinsson
Ragna Karlsdóttir
Guðmundur Alfreð Aðalsteinsson Sigríður Jónsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur sambýlismaður minn, fósturfaðir okkar, bróðir og mágur,

Guðfinnur Stefán
Finnbogason

LEGSTEINAR

Miðhúsum, Strandabyggð,

sem lést 10. febrúar, verður jarðsunginn frá Kollafjarðarneskirkju laugardaginn 17. febrúar klukkan 14.
Arnheiður Guðlaugsdóttir
Rakel Guðfinnsdóttir
Kristján Garðarsson
Ásta Bjarnadóttir
Margeir B. Steinþórsson
Guðný Finnbogadóttir
Ragnar Þorleifsson
Sigurbjörn Finnbogason
Sigurbjörg Ísaksdóttir
Bjarney Ragnheiður Finnbogadóttir Óskar Fannberg
Jóhannsson.
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TILBOÐSDAGAR
allt að 50% afsláttur
af legsteinum og
fylgihlutum
Sendum myndalista

MOSAIK Hamarshöfða 4 110 Reykjavík
sími 587 1960 www.mosaik.is

fer fram frá Stykkishólmskirkju laugardaginn
17. febrúar kl. 13. Jarðsett verður í Bjarnarhöfn.
Fyrir hönd fjölskyldunnar,
Aðalheiður Bjarnadóttir
Jónas Þorsteinsson
Hildibrandur Bjarnason
Hrefna Garðarsdóttir
Sibilla Bjarnason
Ásta Bjarnadóttir
Bjarni Alexandersson
Sesselja Bjarnadóttir
Ríkharð Brynjólfsson
Jón Bjarnason
Ingibjörg S. Kolka Bergsteinsdóttir
Karl Bjarnason
Jóhanna Karlsdóttir
Guðrún Bjarnadóttir
Signý Bjarnadóttir
Hjálmar Jónsson
Valgeir Bjarnason
Ingibjörg Elsa Björnsdóttir

40 ára afmæli
Kæru landsmenn!
Believe it or not! Nú er hann

Ingólfur okkar
Garðarsson
knattspyrnumaður úr FC Old boys
Gróttu og FC KFFF orðinn fertugur.
Innilegar haming juóskir elsku
drengurinn okkar.
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Janúar og febrúar
eru mánuðir sem
hafa aldrei verið í
neinu
sérstöku
uppáhaldi hjá mér.
Á þessum tíma árs
er kalt og dimmt og
yfirleitt bara leiðinlegt.
Ég velti því lengi fyrir mér af
hverju mér fyndust þessir mánuðir alltaf verri en nóvember og
desember sem eru líka kaldir og
dimmir og komst loks að þeirri
niðurstöðu að það væri tilhlökkun
sem gerði þá síðarnefndu bærilegri. Í nóvember og desember
finn ég einhvern veginn minna
fyrir frostinu og leiðindunum því
ég hlakka svo mikið til jólanna. Í
janúar og febrúar er hins vegar

ekkert sérstakt að hlakka til, nema
kannski páskafríið sem enn er
langt í og er ekkert frí hvort sem
er og sumarfríið sem er svo fjarlægt að ég veit yfirleitt ekki
hvernig ég ætla að eyða því og get
því ómögulega séð það fyrir mér.
Tilhlökkun er nauðsynleg því
þó að ekkert sérstaklega skemmtilegt sé að gerast í augnablikinu
getur verið mjög gaman að vera
til ef maður sér fram á meira
spennandi tíma í nánustu framtíð.
Í ár ákvað ég því að finna mér
eitthvað til þess að hlakka til í janúar og febrúar. Upphaflega ætlaði
ég að finna mér eitthvað sem ég
gæti gert fljótlega en allt í einu
kom hið fullkomna tilhlökkunarefni beint upp í fangið á mér. Án

þess að vita almennilega hvernig
það gerðist er ég búin að kaupa
mér flugmiða til Spánar þar sem
ég ætla að vera í tvær vikur í
sumar. Núna dunda ég mér við það
á kvöldin að skoða myndir af staðnum sem ég ætla að vera á og rifja
upp spænskuna sem ég lærði fyrir
nokkrum árum. Þótt enn sé langt í
fríið er ég farin að geta séð það
fyrir mér og það er allt sem þarf.
Febrúarleiðindin hafa því engin
áhrif á mig og mér finnst bara frábært að vera til. Þegar ég fer út á
morgnana í myrkri og kulda brosi
ég bara því að í huganum er ég
komin í hitann og sólina á Spáni
þar sem ég ferðast ekki um á frostköldum bíl heldur á vespu, í hlírabol, pilsi og sandölum.

N 0ONDUS
Kart Cat II - 2.990 kr.
Rétt verð: 10.990 kr.
Stærðir 39-46

Kart Cat II V - 2.990 kr.
Rétt verð: 5.990 kr.
Stærðir 29-35

King SL Jr. - 2.990 kr.
Rétt verð: 8.990 kr.
Stærðir 33-40

Cellorator - 4.990 kr.
Rétt verð: 19.990 kr.
Stærðir 40-47

Dæmi um verð:
Puma skór
Puma bolir
Puma peysur
Puma sokkar
Puma fótboltaskór
Speedo sundbuxur
Speedo sundbolir

%FTIR &RODE °VERLI

Ættu ekki ﬂeiri að
vera í vörninni?

N 'ELGJAN
Sjáðu aðeins
pabbi.

%FTIR *ERRY 3COTT  *IM "ORGMAN

Hvað?

Þú segir tölvunni þinni bara
skilaboðin sem hún á að
senda.
Ég skil.

frá 2.990 kr.
frá 1.000 kr.
frá 2.500 kr.
frá 500 kr.
frá 1.990 kr.
frá 1.000 kr.
frá 2.500 kr.

Komdu og gerðu góð kaup!
Gott úrval af fótboltaskóm frá 2005 og 2006.
Verð frá 1.990 kr. Flottir á æfingar og í keppni.

Nei, nei, þetta
er fínt svona!

Svo opnar viðtakandi
póstinn sinn og þá getur
hann hlustað á skilaboðin
frá þér í staðinn fyrir að
lesa þau.

N (ANDAN VIÈ HORNIÈ

Jú en það
væri bara
ekkert töff!

%FTIR 4ONY ,OPES

Því miður félagi,
við gefum fólki
ekki frí til þess
að þvo þvottinn
sinn.

Opnunartímar:
Mánudaga – Föstudaga
kl. 12.00 – 18.00
Laugardaga
kl. 12.00 – 16.00
Sunnudaginn 18. febrúar kl. 12.00 – 16.00
(aðra sunnudaga verður lokað)

N +JÎLTURAKKAR

Nóatún

En væri ekki
einfaldara
að nota bara
símann?

%FTIR 0ATRICK -C$ONNELL

Sport O

utlet
Vínlandsl
eið 2–4,
efri hæð

Ég sagði
greinilega
túnﬁsk!

Margt S
mátt
Toppskó
rinn

Mjá!

Húsasmiðjan
Vínlandsle
Vesturla
n

dsvegu

ið

r

Mosfellsbær
Reykjavík

N "ARNAL¹N
Er eitthvað
skemmtilegt í
fréttunum? Ha
pabbi ... pabbi?

%FTIR *ERRY 3COTT  2ICK +IRKMAN

Nei.

Eitthvað
fyndið?
Góð tónlist?
Sniðugar
brellur?
Sæt dýr?

Nei.
Nei.
Nei.
Nei.

En þú
horﬁr
samt alltaf
á þetta?

Já!

Kannski
er þetta
einhverskonar
refsing?

Er ekki viss,
honum
virðist líka
þetta!
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!LLT SEM EINHVERJU SKIPTIR
Kl. 09.00
Sýning á bókverkum Sigurborgar
Stefánsdóttur stendur yfir í Þjóðarbókhlöðunni. Á sýningunni Spari
bækur eru myndverk í formi bóka.
Verkin á sýningunni eru um það bil
30 talsins en hún stendur út febrúarmánuð.

MENNING FRETTABLADIDIS

Skáldið Jón Laxdal
Ljóðskáldið Jón Laxdal Halldórsson er ef til vill betur þekkt fyrir
myndlist sína en skáldskap en á
því verður gerð bragarbót í
kvöld. Norður á Akureyri eru
haldin bókmenntakvöld á vegum
menningarsmiðjunnar Populus
Tremula en smiðja sú starfar í
Listagilinu þar í bæ.
Sigurður Ólafsson heimspekingur mun í kvöld fjalla um
skáldið Jón Laxdal sem sjálft
mun lesa upp úr verkum sínum.
Af sama tilefni kemur út á vegum
Populus Tremula ljóðakver með
úrvali kvæða eftir höfundinn.
Bókin er gefin út í hundrað tölusettum og árituðum eintökum og
verður til sölu á staðnum fyrir
litlar þúsund krónur. Er þetta í
fyrsta sinn sem Populus tremula
gefur út slíkt rit en stefnt er að
því að gefa út þrjú önnur rit til
vors.

Ást, kynlíf, dauði, guð og
allt hitt sem skiptir máli
er viðfangsefni gjörningaleikhúsverks Ingibjargar
Magnadóttur og Kristínar
Eiríksdóttur sem sanna hið
fornkveðna að fæstir eru
spámenn í eigin föðurlandi.
Undirvitundargjörningar þeirra
Kristínar og Ingibjargar vöktu
talsverða athygli á sýningunni
Pakkhúsi postulanna í Hafnarhúsinu í haust og nú hafa þær stöllur
söðlað um og setja upp verkið „I‘m
crying everyones tears – King of
Sorrow“ í hinu sænska Teater
Lilith í Malmö og verður verkið
frumsýnt á morgun.
Kristín og Ingibjörg eru báðar
menntaðir myndlistarmenn og
hafa fengist við skriftir en samstarf þeirra á sviði gjörningalistarinnar hefur verið farsælt í tæp
tvö ár. Sýningin nú er þó hin viðamesta til þessa og þegar þær hafa
lagt Svíaríki undir sig er komið að
meginlandi Evrópu því næsta
verkefni verður sett upp í Berlín
á mars.
„Þetta er verk um lífið, ástina,
kynlífið, dauðann og guð, um það
að draga andann,“ útskýrir Ingibjörg. „Það er um alla þessa yndislegu þætti og það mætti segja að

().. &*®,(&) *«. ,!8$!, ,ES ÒR
VERKUM SÅNUM ¹ BËKMENNTAKVÎLDI
0OPULUS 4REMULA
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Dagskráin í kvöld hefst kl. 21,
aðgangur er ókeypis og eru malpokar leyfðir.
KHH
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þetta væri klassískt verk sem endist vel því þótt við vitum auðvitað
ekki hvort þessir þættir eigi eftir
að halda áfram að skipta öllu máli
þá treystum á það.“ Ingibjörg
útskýrir að auðvelt sé að rekja
verk þetta saman við þeirra fyrri
sýningar en þetta sé þó sígildasta
verk þeirra hingað til.
Þær Ingibjörg og Kristín
kynntust aðstandendum Lilithleikhússins á myndlistarhátíðinni
Sequences í október og fá nú þann
heiður að setja upp fyrstu gjörningaleikhússýningu þeirra á nýju
sviði sem sérstaklega er ætlað
fyrir það listform. Teater Lilith
var stofnað árið 2001 og starfar á
vettvangi bæði leik- og myndlistar en nú gefst erlendum listamönnum kostur á að nýta sér
æfinga- og sýningaraðstöðu hússins sem teljast verður sjaldgæft
tækifæri fyrir listafólk. Teater
Lilith er jafnframt vettvangur
fyrir myndlistarsýningar, fyrirlestrahald, tónleika og aðrar
uppákomur.
Ingibjörg útskýrir að þær
Kristín eigi því ekki að venjast að
fá svo mikla hjálp við listsköpun

sína en Teater Lilith framleiðir
sýninguna og sér um alla umgjörð
hennar. „Við höfum vanalega
fengið vini og kunningja til þess
að taka þátt í sýningunum okkar
en nú vorum við bara með áheyrnarprufur,“ útskýrir Ingibjörg.
Sautján leikarar taka þátt í uppfærslunni auk höfundanna tveggja
og Ásmundar Ásmundssonar
myndlistarmanns sem endurskapar vídeóverk sitt á rauntíma á
sviðinu og leikur nokkur aukahlutverk.
Svíar hafa tekið þeim stöllum
opnum örmum og hafa þarlendir
fjölmiðlar til dæmis sýnt þeim
mikinn áhuga að undanförnu.
Ingibjörg útskýrir að þær vonist
til þess að geta sýnt verkið hér
heima en til þess þyrftu þær öflugt liðsinni því ekki sé hlaupið að
því að koma uppfærslu sem þessari á hvaða fjalir sem er. Þær
skora því á forsvarsmenn og leikhúsáhugafólk hér heima að kynna
sér verkefnið og rýma húsakynni
sín fyrir þessari nýju og óvenjulegu leikhúsreynslu.
KRISTRUN FRETTABLADIDIS
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Franska aldan á leiðinni
Efnt var til fundar í Ráðherrabústaðnum í gær þar sem franska
menningarveislan Pourquoi pas?
var kynnt. Sú þrettán vikna
franska veisla hefst í næstu viku
og eiga landsmenn á góðu von;
hingað munu streyma listamenn,
fræðimenn og aðrir andans menn
til að gleðja og fræða um flest það
sem franskt er, hvort sem það
tengist menningu, matargerð, trúisma eða viðskiptum.
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir menntamálaráðherra og franski
sendiherrann Nicole Michelangeli
kynntu aðdraganda og dagskrá
þessa umfangsmikla verkefnis,
sem er hið fyrsta af sínu tagi.
Menntamálaráðuneytið
hefur
unnið að undirbúningi hátíðarinnar fyrir hönd Íslands en hún er
skipulögð að frumkvæði Frakka.
Sendiráð Frakklands og CulturesFrance, stofnun sem rekin er af
franska utanríkis- og menningarmálaráðuneytinu, hafa unnið að
skipulagningu hátíðarinnar mánuðum saman en hún er einnig
skipulögð í kringum fleiri aðra
íslenska menningarviðburði og
rammar til að mynda inn Vetrarhátíð og Listahátíð í Reykjavík.
Menntamálaráðherra lét þess
getið að það væri meðal annars
hlutverk stjórnvalda að hvetja til
samskipta og kynna erlenda menningu en þetta er í fyrsta sinn sem
íslenska ríkið býður annarri þjóð
að kynna menningu sína, listir,
viðskipti og vísindi með þessum
hætti.
Nicole Michelangeli rak hugmyndina að baki Pourquoi pas? til
íslensku menningarkynningarinnar sem skipulögð var í París fyrir
nokkrum árum en hún þótti lukkast með afbrigðum vel. Þegar
Nicole tók við embætti sendiherra
var hún staðráðin í að skipuleggja
sambærilega franska menningarkynningu hér á landi sem nú er að
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verða að veruleika. Hún viðurkenndi þó að sig hefði ekki órað
fyrir því að umsvif þessarar hátíðar ættu eftir að verða sem raun
ber vitni enda er verkefnið af einstakri stærðargráðu. Nicole lagði
enn fremur áherslu á að mikilvægt væri að rækta vináttusamband þjóðanna tveggja sem ættu
margt sameiginlegt - ekki síst stolt
sitt af tungumáli sínu, menningu
og sögu.
Dagskráin er raunar hafin því
forskot var tekið á sæluna með
opnun sýningarinnar Frelsun litarins í Listasafni Íslands í desember. Þar má nú sjá verk eftir fræga
franska meistara expressjónismans, svo sem Renoir og Matisse,
en vakin skal athygli á því að sýningunni lýkur annan sunnudag.
Annað lítið forskot verður einnig
tekið á morgun eins og fréttin hér
til hliðar ber með sér.
Formleg opnunarhátíð Pourquoi

pas? helst í hendur við opnun Vetrarhátíðar í Reykjavík næstkomandi fimmtudag þegar leikið verður á sannkallað eldorgel á
Austurvelli en þar verður franski
ofurhuginn Michel Moglia á ferð.
Síðan verður boðið upp á kynningar, kvikmyndir, leiklist, dans og
tónlist fyrir allra hæfi, fjörið verður að finna um allt land og taka
flestar menningar- og listastofnarnir höfuðborgarsvæðisins virkan þátt í hátíðarhöldunum.
Hver viðburðurinn rekur annan
uns Listahátíð í Reykjavík hefst
með glæsilegri innkomu franska
götuleikhússins Royal de Luxe
sem rekur einmitt smiðshöggið á
franska vorið hinn 10. maí. En þá
verður vonandi komið íslenskt vor
líka.
Nánari upplýsingar um dagskrá Pourquoi pas? er að finna á
síðunni www.fransktvor.is.

„Næstum því ekki neitt, það er
ekki ekki neitt“ er yfirskrift sýningar sem opnuð verður í Nýlistasafninu á morgun í tengslum við
franska
menningarvorið
–
Pourquoi pas? Að frumkvæði
sendiráðsins var ákveðið að setja
upp sýningu og tengjast galleríi
sem fatahönnuðurinn og framleiðandinn Agnes B eða agnes b setti
af stað fyrir tveimur áratugum
rúmum í Frakklandi. Í gegnum
það gallerí var Serge Comte kallaður til samstarfs en hann er sýningarstjóri verkefnisins. Hann
hefur búið hér á landi um langt
skeið og átt á sama tíma feril sem
myndlistarmaður í Frakklandi.
Serge sagðist hafa viljað nota
verk sem franski hugsuðurinn og
myndlistarmaðurinn Robert Filliou vann hér á landi í samstarfi við
Joachim Pfeufer og nemendur í
Handíða- og myndlistaskólanum
á sínum tíma 1978. Einn nemenda
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Filliou kemur að uppsetningu
þess, Ingólfur Arnarsson prófessor við Listaháskólann. Serge sagði
synd að í geymslum Nýlistasafnsins væri margt skemmtilegt og
væri raunar yfirskrift sýningarinnar sótt í grunnhugmyndina að
verki Filliou og félaga: Poipoidrome. Ætlun sýningarinnar er
að afhjúpa svo ekki verður um
villst hversu lifandi og öflug hin
stöðuga sköpun, sem franska
kenningasmiðnum Filliou var svo
kær, er, en hann er einn höfuðmeistari Fluxus-hreyfingarinnar.
Kenningar þessa hóps hafa haft
gríðarleg áhrif á íslenska myndlist: frá Dieter Roth í gegnum
Magnús Pálsson, á Súmmara og
slektið kringum Suðurgötu 7 og
allt til okkar daga.
Kringum verkið munu tólf
þekktir franskir myndlistarmenn
bregða á leik og koma þannig
hugmyndinni um „République
Géniale“ („Snilldarlega lýðveldið“) enn lengra: Serge sagði þau
upptekin af hugsuninni um hið
smálega og hljóða, samtíninginn
og endurnotun, það sem maður
hirðir og notar. Það er stór hópur
sem kemur að sýningunni: sum
verkin verða unnin beint á veggina á Laugaveginum, tvö videóverk í stöðugri sýningu, búið
verður borð með verkum og gólfin standa myndlistarmönnum til
reiðu. Allt á að vera handhægt.
Samsýning af þessu tagi er í
bland sett saman á staðnum,
spunnin úr fáanlegum efnum og í
tengslum við rýmið. Sýningin
snýst ekki um að fylla rýmið af
verkum, heldur að horfast í augu
við listsköpunina, í sinni nöktustu
mynd, og brosa til hennar, eða
ekki. „Að gera næstum því ekki
neitt, það er það sem listamennirnir gera,“ hefði Filliou getað
sagt.
PBB
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„DAUÐUR, SKÍTUGUR, TÓMUR“
DAGUR VONAR

Alltaf reynir maður að koma eins
og autt blað að frumsýningu, leiðir
sjaldnast hugann að verki eða
aðstandendum, setur sig í spor
þess sem hvorugt þekkir. Stundum tekst það – heldur maður,
stundum ekki. Ég mundi blessunarlega lítið af sviðsetningu á Rake´s Progress í Covent Garden fyrir
nær aldarfjórðungi, hafði reyndar
ekki hrifist svo að ég nældi í hljóðritun af verkinu eða keypti sjónvarpsútgáfuna til sýninga í sjónvarpi. Ég satt að segja mundi
ekkert eftir henni – hún var sem
sagt ekki eftirminnileg, ekki einu
sinni fræg leikmynd Davids Hockney.
Ég hef samúð með því viðhorfi
óperustjóra Íslensku óperunnar
að brjótast úr allra íhaldssamasta
verkefnavali óperubókmenntanna.
Um þá stefnu er deilt á síðum
blaða í bænum: er vert að skoða þá
deilu lítillega síðar. Flagari í framsókn eins og Rake´s Progress kallar beinlínis á það.
Til að forðast misskilning skal
strax viðurkennt að það var ljómandi gaman að sjá sviðsetningu á
þessari einu óperu Stravinskys á
sunnudagskvöld á annarri sýningu. Það var létt stemning yfir
áhorfendum í sýningarlok: leikmynd var afbragð, úrvinnsla á
búningum fín, lýsing litprúð og
fjölbreytileg. Leikurinn gegnumsneytt til fyrirmyndar, kóratriðin
heppnuðust
vel
þrátt
fyrir
þrengslin. Ekki var að heyra annað
en hljómsveitarvinnan tækist vel,
raunar fór svo að hugurinn tók á
tímabili að leita nokkuð ofan í
gryfjuna og hlusta á útsetningar
Stravinskys með söng í bak. Það
gerist stundum á óperusýningum.
Það er ekki af því söngvarar standi
sig miður, ópera er bara svo margþætt listform og kallar á ólíka
athygli.
Mér er þannig alveg ómögulegt
að leggjast í lestur á skjátextum
undir þaki í sal Gamla bíós. Það
truflar mig bara. Þó Flagarinn
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'L¾SILEG SVIÈSETNING OG FALLEGA FLUTT
EN HR¾RIR FREKAR VITSMUNI EN HJARTA

væri sunginn á ensku veitti samt
ekki af textun, áheyrandi nær ekki
merkingu sönglaga, sönglesins,
kóraparta, hvað þá í flóknum samsöng. Eftir á að hyggja spyr
maður: af hverju er texti í enskri
óperu ekki þýddur, því stefnir
Íslenska óperan ekki meira að
íslenskun texta í fluttum verkum?
Er það vegna ofurveldis þessara
hundrað fastagesta sem eru enn
eftir aldarfjórðung svo frekir að
þeir vilja öllu ráða og gráta sumir
enn hina góðu gömlu daga með

Garðari og Ólöfu bara af því þeir
muna ekki lengra aftur? Vitaskuld
á Íslenska óperan að flytja hluta
af verkefnaskrá sinni á íslensku.
Sýningin á sunnudagskvöldið
tókst sem sagt í flestu ljómandi
vel. Það var aftur alveg laust við
að hún hrifi mig á nokkurn hátt,
engin stef gripu mann svo að þau
hertu tökin eftir því sem örlög
aðalpersónanna urðu ljósari. Sem
kristileg saga um ranga breytni
sem leiðir mann til glötunar er
hún fyrirsjáanleg og sá aumi
skálkur Tómas vekur enga samúð.
Jafnvel þó hann sé gerður að
Presley-tákni og Gunnar Guðbjörnsson kasti sér út í leik og
söng. Sem var gaman að sjá en
dugði ekki til. Ungfrúin sem hann
svíkur, góða stúlkan, var í höndum
Huldu Bjarkar undarlega náttúrulaus. Það er nú gállinn í Íslensku
óperunni alla jafna – hún er ekki
erótísk að upplagi.
Ágúst Ólafsson var síðan til
sóma sem skrattinn með hófstillta
og yfirvegaða nærveru og afar
jafnan flutning. Þau Ingveldur Ýr
– sem alltaf leikur einhver frík í
Óperunni – og Eyjólfur Eyjólfsson
gerðu sannarlega sitt til að hressa
mikið upp á síðari hluta verksins,
meðan þau Sigríður Aðalsteins og
Jóhann Smári áttu bæði forvitnilegt innlegg í galleríið.
Og það var gaman. Sýningin er
í öllu vel heppnuð og glæsileg
útlits. Hvers vegna hún hrífur
ekki hjarta verður því að skrifast
á reikning höfundanna, ljóð- og
tónskálda, en máske er sökin hjá
Hogarth gamla, sem gerði ætingarnar átta sem sagan byggir á, af
því hann hafði djúpa fyrirlitningu
á því athæfi sem hann var að lýsa
og gagnrýna.
Páll Baldvin Baldvinsson

Flagari í framsókn verður í beinni
útsendingu rásar 1 í kvöld kl. 20.
og er það í fyrsta sinn sem sent er
út beint frá Íslensku óperunni.

Lífið og fjörið á Akureyri
Mikil tíðindi berast að norðan frá
Leikfélagi Akureyrar: Magnús
Geir Þórðarson hefur verið ráðinn áfram sem leikhússtjóri og
mun sitja á friðarstóli allt til
2010. Það eru æfingar í fullum
gangi á Lífinu – notkunarreglum,
nýju leikriti eftir Þorvald Þorsteinsson. Þetta er fyrsta verkið
sem Akureyringurinn Þorvaldur
skrifar fyrir LA. Einvala lið stýrir leikhópi LA og útskriftarárgangi leiklistardeildar Listaháskólans en sýningin er sett upp í
samstarfi þessara aðila. Megas
hefur samið tónlist við verkið
sem m.a. inniheldur 10 ný sönglög við texta Þorvaldar. Hefur
Megas ekki áður lagt sig eftir
tónsmíðum við texta annars höfundar í þessum mæli. Magga
Stína útsetur, stýrir tónlistinni í
sýningunni og tekur þátt í flutningi verksins. Það er Kjartan
Ragnarsson sem leikstýrir sýningunni og er þetta fyrsta verkefni hans eftir langt hlé. Leikskáldið Þorvaldur hannar einnig
leikmynd og búninga en þetta er í
fyrsta skipti sem hann tekst á við
það í leikhúsi, þótt hann sé þekktur myndlistarmaður. Frumsýning er 17. mars í Rýminu, nýju
leiksviði LA.
Í lýsingu LA á verkinu segir:
„Lífið – notkunarreglur er ævintýrið um okkur öll – fullt af
hlýju, tónlist og leiftrandi
húmor. Hvað var það nú aftur
sem við áttum að gera við
þetta blessaða líf? Erum við
kannski að misskilja þetta
allt saman? Eða er ástin ef til
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vill svarið sem allt snýst um? Litríkur hópur fólks stendur frammi
fyrir áleitnum spurningum um
framtíðina og eigin hlutverk í lífinu, spurningunum sem enginn
virðist geta svarað svo vel sé,
enda fylgir sjaldnast bæklingur
með börnunum sem fæðast í
þennan heim. Hér er fjallað um
sundurleitan samtíma og óvissa
framtíð á svo mannlegum og hrífandi nótum að allir verða ríkari á
eftir.“
Í vikunni var gerður nýr samningur milli Akureyrarbæjar og
Leikfélags Akureyrar um starfsemi leikhússins næstu þrjú árin.
Samkomulagið er reist á samningi Akureyrarbæjar og menntamálaráðuneytisins um samstarf í
menningarmálum til þriggja ára
og felur í sér framlag til LA upp á
samtals 322 milljónir. Að auki
stefna aðilar að aukningu í starfsemi leikhússins frá og með árinu
2009, m.a. með uppsetningum í
nýju menningarhúsi, Hofi, og
mögulega einnig fjölgun uppsetninga leikhússins almennt. Framlög til LA eru samkvæmt samningnum 100 milljónir króna á
þessu ári, 102 milljónir á því
næsta og a.m.k. 105 milljónir á
árinu 2009. Að auki geta bæst við
fimm milljónir króna ár hvert
sem
tengdar
eru
rekstrarlegum
árangri. Til samanburðar var fastur
stuðningur Akureyrarbæjar á síðasta ári 80 millj-

ónir króna en til viðbótar komu
10 milljónir sem voru greiddar
þar sem öllum markmiðum hafði
verið náð og rekstur var í samræmi við áætlanir: Leikhúsið
mun setja upp, eitt sér eða í samstarfi við aðra, fjórar sýningar á
ári auk þess sem staðið verður
fyrir gestasýningum, fræðslu,
ferðum, fundum og ýmiss konar
annarri starfsemi. Frá og með
árinu 2009 er stefnt að auknu
umfangi í rekstri LA. Unnið er að
tillögum að því í hverju þessar
breytingar felist en ljóst er að
hluti þeirra felst í aðkomu LA að
menningarhúsinu Hofi en einnig
er mögulegt að uppsetningum LA
fjölgi. Þá er unnið að undirbúningi vígslusýningar LA í menningarhúsinu.
Félagið hefur náð góðri stöðu
á þriggja ára ráðningartíma
Magnúsar, skuldahali greiddur
og varasjóði komið upp. Í undirbúningi er næsta leikár og munu
Óvitar eftir Guðrúnu Helgadóttur verða fyrsta verkefni ársins.
Sýningar á Svörtum ketti standa
enn og væntanlegur er leikhópur
suður til Reykjavíkur þar sem
Karíus og Baktus verða leiknir í
Borgarleikhúsinu.
PBB
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UGMYNDIR SÅÈARI TÅMA MANNA
UM HINA FORNU NORR¾NU GUÈI
HAFA MËTAST MJÎG AF UMFJÎLLUN
3NORRA 3TURLUSONAR Å 3NORRA %DDU
3AMKV¾MT ÖEIM
ER &RIGG ¾ÈSTA
GYÈJAN ENDA
EIGINKONA «ÈINS OG
AÈRAR GYÈJUR UNDIR
HANA SETTAR ¥ NÕJU
FR¾ÈIRITI )NGUNNAR
SDÅSARDËTTUR
&RIGG OG &REYJA
KVENLEG GOÈMÎGN Å HEIÈNUM SIÈ ER
DREGIN UPP NÕ MYND AF HINUM FORNA
GOÈAHEIMI ÖAR SEM GYÈJURNAR OG
ÖË EINKUM &REYJA SKIPA MUN ST¾RRI
SESS EN 3NORRI OG MARGIR SÅÈARI
TÅMA FR¾ÈIMENN HAFA TALIÈ )NGUNN
SÕNIR FRAM ¹ AÈ ¹TRÒNAÈUR ¹ HINA
FORNU FRJËSEMISGYÈJU &REYJU HAFI
VERIÈ MIKILL OG ÒTBREIDDUR UM ÎLL
.ORÈURLÎND ALLT FRAM AÈ KRISTNITÎKU
2ANNSËKN )NGUNNAR ER ÖVERFAGLEG
(ÒN SKYGGNIST Å ORÈSIFJAR OG ¾VA
FORNAR HELLURISTUR KANNAR FORNMINJ
AFUNDI OG ÎRNEFNI ¹ .ORÈURLÎNDUM
%NN FREMUR RANNSAKAR HÒN ALLAR
TEXTAHEIMILDIR GRÅSK OG LATNESK RIT
HINAR FORNH¹ÖÕSKU -ERSEBURGS¾R
INGAR AÈ ËGLEYMDUM EDDUKV¾ÈUM
DRËTTKV¾ÈUM OG GOÈFR¾ÈILEGU EFNI
Å FORNUM SÎGUM )NGUNN ER SÁRSTAK
LEGA GAGNRÕNIN Å GARÈ ÖEIRRAR MYNDAR
SEM 3NORRI 3TURLUSON DREGUR UPP AF
HINUM FORNU GUÈUM Å 3NORRA %DDU
(ÒN F¾RIR RÎK FYRIR ÖVÅ AÈ 3NORRI
HAFI GERT HLUT &RIGGJAR MUN MEIRI EN
&REYJU VEGNA ÖESS AÈ &RIGG HENTAÈI
BETUR ÖEIM KRISTNU SIÈAHUGMYND
UM SEM EINKENNDU SAMTÅMA HANS
EN HIN LAUSL¹TA FRJËSEMISGYÈJA
*AFNFRAMT HREKUR )NGUNN HUGMYNDIR
MARGRA SÅÈARI TÅMA FR¾ÈIMANNA UM
AÈ &RIGG OG &REYJA HAFI Å RAUN VERIÈ
SAMA GYÈJAN "ËKIN ER GEFIN ÒT Å
RITRÎÈINNI ¥SLENSK MENNING ¹ VEGUM
(INS ÅSLENSKA BËKMENNTAFÁLAGM S
OG 2EYKJAVÅKUR!KADEMÅUNNAR
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ÕTT HEFTI ER
.
KOMIÈ ÒT
AF 4ÅMARITI -¹LS
OG MENNINGAR
¶AR ER BIRT ¹ÈUR
ËÖEKKT LJËÈ EFTIR
*ËN 4HORODDSEN
¶AR EIGAST ÖEIR
VIÈ -ATTHÅAS
*OCHUMSSON OG
*ËNAS (ALLGRÅMS
SON 5M *ËNAS ER LÅKA FORYSTULJËÈ
HEFTISINS EFTIR 'ERÈI +RISTNÕJU OG
VIÈTALIÈ SEM ER VIÈ BANDARÅSKA
BËKMENNTAPRËFESSORINN $ICK
2INGLER ÖÕÈANDA *ËNASAR ¹ ENSKU
$ICK SKOÈAR SK¹LDSKAP *ËNASAR FR¹
SJËNARHËLI HEIMSBËKMENNTANNA
EN LÅKA MEÈ N¾RSÕNISGLERAUGUM
VEGNA VINNU SINNAR VIÈ ÖÕÈINGARNAR
ÖANNIG AÈ HONUM LEYFIST AÈ HAFA
N¾RGÎNGULLI SKOÈANIR ¹ HONUM EN
VIÈ ERUM VÎN %KKI M¹ GLEYMAST
AÈ VINUR *ËNASAR OG FÁLAGI 4ËMAS
3¾MUNDSSON VAR JAFNALDRI HANS
5M HANN ER AFM¾LISGREIN Å HEFTINU
EFTIR LANGALANGAFABARN HANS %GGERT
SGEIRSSON !F ÎÈRU EFNI M¹ NEFNA
ÖANKA 6ÁSTEINS «LASONAR UM 6ÎLU
SP¹RSKÕRINGAR (ELGA (¹LFD¹NARSONAR
GREIN RMANNS *AKOBSSONAR UM
'UNNLAÈARSÎGU 3VÎVU *AKOBSDËTTUR
b3AGÈIRÈU GUBBn OG ,JËÈSTAFSLJËÈ
'UÈRÒNAR (ANNESDËTTUR b/FFORSn
®NNUR SK¹LD HEFTISINS ERU +RISTÅN
"JARNADËTTIR "ERGLIND 'UNNARSDËTTIR
(RAFN !NDRÁS (ARÈARSON OG ,UBBI
KLETTASK¹LD EN SM¹SAGAN ER EFTIR
(RUND 'UNNSTEINSDËTTUR ¶¹ ERU Å
HEFTINU RITDËMAR EFTIR (EIMI 0¹LS
SON (ERMANN 3TEF¹NSSON 3ËLVEIGU
«LAFSDËTTUR OG FLEIRI 2ITSTJËRI 4-ER 3ILJA !ÈALSTEINSDËTTIR (EIMASÅÈA
TÅMARITSINS ER WWWTMMIS
TILEFNI AF ELLEFU ¹RA AFM¾LI GALLERÅS
I HEFUR (¹SKËLAÒTG¹FAN SENT FR¹
SÁR RIT UM SÎGU ÖESS SEM GEYMIR
FJËRAR RITGERÈIR
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Forvitnileg hernaðarsaga
Ein forvitnilegasta bókin í jólabókaflóðinu síðasta var „Hernaðarsaga Íslands 1170-1581“.
Höfundur hennar er ungur
sagnfræðingur, Birgir Loftsson.
Í bókinni er rakin hlið á
Íslandssögunni sem óhætt er að
segja að hafi verið afskipt í
ritun hennar fram til þessa.
„Verkið greinir m.a. frá vopnabúnaði landsmanna, hernaðarmannvirkjum,
herútboðum,
landvörnum, hersköttum, herskipulagi, hernaðaraðferðum,
þróun og eðli hernaðarátakanna, samfélagslegum áhrifum
og síðast en ekki síst er atburðasagan rakin,“ segir í káputexta.
Umfjöllunartímabilinu, 11701581, er skipt niður í tvö undirtímabil; Sturlungaöld 1170-1262
og síðan tímabil höfðingjaskæra
á 15. og 16. öld. Lok síðara tímabilsins, árið 1581, er miðað við
svonefndan vopnadóm Magnúsar prúða Jónssonar, sem mælti
fyrir um vopnabrot, þ.e. eyðingu vopna í fórum íslenzkra
bænda.
Í lok bókarinnar eru raktar
tilraunir á öldum áður og fram
á okkar daga til að setja á fót
íslenzkan her. Eru slíkar tilraunir sagðar hafa náð einna
lengst á síðari hluta níunda ára-
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tugar átjándu aldar, en í ljósi
þess að þá stóðu Móðuharðindin
hæst er ekki að undra að þau
skyldu ekki hafa náð lengra en
á undirbúningsstig.
„Haf og fjarlægð voru ekki
lengur skjöldur og verja landsins,“ segir svo í kafla um stofnun herlauss íslenzks lýðveldis
árið 1944 og fráhvarfið frá hlutleysisstefnu millistríðsáranna.
Bókinni lýkur á umræðu um
hugmyndir Björns Bjarnasonar
um stofnun íslenzks hers til að
annast varnir landsins eftir
brotthvarf
Bandaríkjahers
héðan, sem Björn reifaði fyrst
árið 1995 en ítrekaði árið 2001.
Þessi lokakafli stingur lítið
eitt í stúf við meginkafla bókarinnar, enda sjónarhornið annað
og pólitískara í lokakaflanum. Í
meginköflunum er viðfangsefninu gerð góð skil samkvæmt
viðtekinni aðferðafræði sagnfræðinnar, enda á sá texti upptök sín í sagnfræðiritgerð sem
höfundur skrifaði hjá Gísla
Gunnarssyni, sagnfræðiprófessor við Haskóla Íslands.
Gagnrýna má að fagmannlegar mætti standa að myndavali, myndvinnslu, kortagerð og
hönnun, svo og uppsetningu og
frágangi texta.
!UÈUNN !RNËRSSON

Unaðslegar
stundir
með spennandi fjögurra
rétta kvöldverði á aðeins
3.900.- allar helgar
í janúar, febrúar og mars
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Rauða Húsið · Sími: 483-3330
Búðarstíg 4 · 820 Eyrarbakkka
www.raudahusid.is
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RÚRÍ Tími - Afstæði - Gildi
Sýning frá glæstum listferli

Vetrarhátíð í næstu viku:
Föstudagur 23. febrúar kl. 9-16.30

F  "RYNDÅS "RYNJARSDËTTIR SÕNIR

MENN
ING OG FÎTLUN ER HALDIN ¹ VEGUM
2ANNSËKNASETURS Å FÎTLUNARFR¾ÈUM

Menningardagar eldri borgara í Breiðholti
Kynning á félagsstarﬁnu í Gerðubergi

Å ,ISTASAL -OSFELLSB¾JAR 3ÕNINGIN BER
YFIRSKRIFTINA (IÈ ËENDANLEGA RÕMI OG
FORM OG STENDUR TIL  FEBRÒAR

Safnanótt
Slagverkshópurinn BENDA ﬂytur gjörning
Rúrí verður með leiðsögn um sýningu sína
Tími - Afstæði - Gildi
Sjónþing, ritþing og tónleikaskrár seld
í kílóavís á Safnanótt!

3AMGÎNGUR¹È

Laugardagur 24. febrúar kl. 13-18

Heimsdagur barna
Listsmiðjur fyrir börn og unglinga
frá öllum heimsins hornum!
Sjá spennandi dagskrá á www.gerduberg.is
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3AMGÎNGUR¹ÈUNEYTIÈ

3TEFNUMËTUN Å SAMGÎNGUM
3AMGÎNGUR¹È EFNIR TIL ANNARS FUNDAR Å FUNDARÎÈ SINNI UM STEFNUMËTUN Å
SAMGÎNGUM &UNDAREFNIÈ AÈ ÖESSU SINNI ER

Sýningin er opnin virka daga frá kl. 11 -17 og um helgar frá kl. 13 - 16
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Gerðuberg • sími 575 7700
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Er ríkisstjórnin
á móti menningu?
Samkvæmt tillögum samgöngumálaráðherra verður 105 milljörðum varið
til samgöngumála hérlendis til ársins 2010. Til samanburðar verður
þremur milljörðum veitt í aukaframlög til Háskóla Íslands á þessum
tímabili. En hversu miklu er eiginlega eytt í menningu af hálfu ríkisstjórnar Íslands?
Fyrir viku síðan birtist í DV greinin Menning er stóriðja framtíðarinnar eftir Valgeir Örn Ragnarsson. Þar vitnaði Valgeir í rannsókn Ágústs
Einarssonar, rektors Viðskiptaháskólans á Bifröst, frá árinu 2004 þar sem
sagði meðal annars að menning hefði skilað meiru til þjóðarbúsins árin
2002 til 2003 en til dæmis álframleiðslugeirinn. Einnig kom þar fram sú
merkilega staðreynd að við menningu störfuðu um fimm þúsund manns,
samanborið við um sex þúsund manns í öllum fiskiðnaðinum. Út frá
þessum staðreyndum ættu flestir því að spyrja sig hverju íslenska
ríkisstjórnin eyðir í þennen ört vaxandi menningariðnað sem er greinilega að skila miklu af sér.
Fyrir stuttu síðan sagði forsætisráðherra frá því að einfalda ætti
skattkerfið og meðal annars að afnema ætti skatt á söluhagnað fyrirtækja. Hvenær á hins vegar að lækka virðisaukaskatt á tónlist? Hversu
lengi á hinn íslenski neytandi að láta bjóða sér að hér sé ekki eingöngu
hæsta, heldur langhæsta verð á geisladiskum miðað við þjóðir Evrópu og
annars staðar? Í Noregi, þar sem bjór, gos og bensín eru til dæmis dýrara
en hérlendis, kostar nýr diskur samt sem áður nær aldrei yfir 1.500
krónum, yfirleitt er diskurinn rétt yfir þúsundkallinum.
Og hvað með Tónlistarhúsið? Verður það reist í samvinnu við alla aðila
geirans eða á það eingöngu að þjóna snobbaðri elítu og Sinfóníuhljómsveitinni og á endanum eftir að verða stór glerhrúga sem hafvindar veðra
til hnignunar? Ganga þarf úr skugga um að þar verði salur sem rúmi 1.500
til 2.000 manns, en slíkt húsnæði hefur íslenskt tónlistarlíf sárlega vantað,
og að þangað verði allir angar íslenskrar menningar velkomnir.
Ríkisstjórnin þarf að sýna fram á hvað hún gerir gott fyrir íslenska
menningu. Nú vil ég fara að sjá almennileg kosningaloforð, loforð sem
verða efnd! Ég er orðinn þreyttur á því að finnast Icelandair, Landsbankinn og Hr. Örlygur vera þeir einu sem styðja við bakið á íslenskri tónlist.
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„Hvað sem þið gerið, ekki breytast í Coldplay.“ Þessa setningu
heyrði Nick Hodgson, trommuleikari og forsprakki bresku
hljómsveitarinnar Kaiser Chiefs,
áhorfanda hrópa í lok tónleika í
London á síðasta ári. Og hann
getur ekki gleymt henni. Eftir
velgengni fyrstu Kaiser Chiefs
plötunnar Employment, sem kom
út fyrir tveimur árum og er búin
að seljast í um þremur milljónum
eintaka, þá var sveitin komin í þá
aðstöðu að geta gert það sem
henni sýndist. Og meðlimum
Kaiser Chiefs er mikið í mun að
bregðast ekki aðdáendum sínum.
Hljómsveitin er búin að spila
mikið á tónleikum síðustu tvö ár.
Hún hitaði meðal annars upp
fyrir U2 á Evróputónleikaferð og
síðasta sumar þræddi hún nokkrar helstu tónlistarhátíðirnar. Hún
var eitt stærsta nafnið á Iceland
Airwaves 2006 þar sem hún spilaði við mikinn fögnuð í Hafnarhúsinu á laugardagskvöldinu. Og
svo var hún að klára nýja plötu.
Yours Truly, Angry Mob kemur
út eftir rúma viku og hún líkist
Coldplay ekki neitt.

3T¾RRI HLJËMUR
Það er oft talað um að það sé erfitt að fylgja eftir frumsmíð sem
slær í gegn. Álagið er mikið. „Við
höfum heyrt margar af þessum
plötum númer tvö undanfarið þar
sem hljómsveitin hefur svo miklar áhyggjur að lögin sjálf eru
rusl, en menn eru búnir að kalla

&RUMRAUN +LAXONS ER STËRKOSTLEGUR
¹REKSTUR HLJËÈHEIMA 'RÅPANDI BEITT
OG TILRAUNAKENND ROKKPLATA SEM ¹ ¹N
EFA EFTIR AÈ SETJA ÖESSA SVEIT Å FREMSTU
RÎÈ NÕRRA BRESKRA SVEITA
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til alls konar auka hljóðfæraleikara og gospelsöngvara,“ segir
Ricky Wilson, söngvari Kaiser
Chiefs, þegar hann er spurður út
í þetta. „Við gerðum það ekki.
Þetta erum ennþá bara við að
spila, þó að hljómurinn sé miklu
stærri.“
Employment þykir besta britpop-plata síðustu ára. Á henni
heyrði maður áhrif frá bresku
poppi allt frá The Kinks og The
Who til pönksveitarinnar The
Jam og Blur og Supergrass.
Styrkur plötunnar lá meðal annars í því að hún var full af melódískum og grípandi lögum. Hvergi
dauður punktur: Everyday I Love
You Less and Less, I Predict A
Riot, Na Na Na Na Naa, Modern
Way, Team Mate ... Nýja platan
Yours Truly, Angry Mob er sömuleiðis hlaðin smellum. Maður er
aðeins lengur að falla fyrir henni.
Hún er ekki alveg eins gáskafull
og eins og Ricky segir er hljómurinn feitari, en hún er stútfull af
grípandi popplögum: Ruby, The
Angry Mob, Thank You Very
Much, I Can Do It Without You,
My Kind Of Guy ...

4ROMMARINN STJËRNAR FERÈINNI
Yours Truly, Angry Mob var tekin
upp í Hook End Manor hljóðverinu
í Oxfordshire undir stjórn Stephen Street, en hann er þekktastur
fyrir að hafa tekið upp Blur og
The Smiths. Þó að lögin séu skrifuð á alla meðlimina fimm þá er
trommarinn Nick Hodgson hiklaust tónlistarlegur leiðtogi Kaiser
Chiefs. Hann stjórnar ferðinni og
hefur líka samið alla stærstu
smellina. Hann mætir með þá á
æfingu og svo klárar sveitin þá í
sameiningu. Kaiser Chiefs var
stofnuð vorið 2003, en meðlimirnir voru þá búnir að vera saman í
annarri hljómsveit allt frá árinu
1997. Hún hét fyrst Runston Parva
sem síðar var stytt í Parva. Parva
spilaði bílskúrsrokk og fékk litla
athygli. Það er öruggt að streðið
með Parva hefur styrkt meðlimi
Kaiser Chiefs og gert þá tilbúnari
til að takast á við velgengnina sem
beið þeirra þegar sveitin var búin
að endurfæðast með nýtt nafn og
breytta tónlistarstefnu.
Þess má að lokum geta að Skjár
1 sýnir tónleika með Kaiser Chiefs
annað kvöld klukkan 21.25.
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Leeds-sveitin Kaiser Chiefs
hefur átt mikilli velgengni
að fagna frá því að fyrsta
platan hennar Employment
kom út fyrir tveimur árum.
26. febrúar kemur önnur
platan hennar, Yours Truly,
Angry Mob, í verslanir.
Trausti Júlíusson hlustaði á
gripinn.
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ËR¾ÈUR OG KAËTÅSKUR EN RÎDDIN DRÅFUR
LAGIÈ ¹FRAM HRÅFANDI OG SEFANDIm
 "ONNIE AND #LYDE 3ERGE 'AINS
BOURG b3ÅÈASTLIÈIN  ¹R HAFA ALLTAF
KOMIÈ TÅMABIL ÖAR SEM ÁG ER MEÈ
ÖETTA LAG ¹ bREPEATn ¶AÈ BREYTTIST
EITTHVAÈ INNRA MEÈ MÁR ÖEGAR ÁG
HEYRÈI ÖETTA LAG Å FYRSTA SKIPTIm
 )TS !LL /VER .OW "ABY "LUE EFTIR
"OB $YLAN 6AN -ORRISON b¶ESSI
ÒTSETNING ER MJÎG ¹HRIFAMIKIL "ECK
SAMPLAÈI BYRJUNINA ÒR ÖVÅ OG NOTAÈI
SEM GRUNN Å LAGI SÅNU *ACK ASS ¹
/DELAY PLÎTUNNIm
 ¶REK OG T¹R (AUKUR -ORTHENS
OG %RLA ¶ORSTEINSDËTTIR b¡G HEF
SUNGIÈ SPILAÈ OG HAFT ÖETTA LAG SVO
MIKIÈ ¹ HEILANUM AÈ ÁG ER N¾STUM
ÖVÅ KOMIN MEÈ LEIÈA ¹ ÖVÅ !NNARS
HELD ÁG AÈ ÖAÈ SÁ EKKI H¾GTm
 4HE 7AY "ONNIE 0RINCE "ILLY
b¡G SET PLÎTUNA -ASTER AND %VERYONE
ALLTAF ¹ ÖEGAR STRAUMHVÎRF VERÈA Å LÅFI
MÅNU SVO ÖETTA FYRSTA LAG PLÎTUNNAR
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ALDS ER AFAR FJÎLBREYTT
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MARKAR LÅKA ALLTAF EINS KONAR NÕTT
UPPHAF HJ¹ MÁRm
 (EART OF 'LASS -ARK .OSEBY
b3KEMMTILEG FINGRAPLOKKS KASSAGÅT
ARSÒTG¹FA AF KLASSÅSKU "LONDIE LAGI
SEM -ARK GERIR ALGERLEGA AÈ SÅNU
-¾LI MEÈ AÈ TÁKKA ¹ ÖESSU EN
LAGIÈ ER VÅST AÈ FINNA ¹ -YSPACE SÅÈU
MEISTARANSm
 $EVIL 'OT -Y 7OMAN 3KIP
*AMES b¡G HEF HLUSTAÈ ¹ ÖAÈ AFTUR OG
AFTUR OG FUNDIÈ ÒT ÒR GÅTARSTILLINGUNNI
EN EKKI ENN TEKIST AÈ PIKKA ÖAÈ UPP
SEM VELDUR MÁR UNDARLEGRI ÖR¹HYGGJU
OG GR¾ÈGI Å TILFINNINGUNA SEM 3KIP
*AMES TEKST AÈ FANGAm
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Sigur Rós til verndar Varmá
Baráttu- og styrktartónleikar
undir yfirskriftinni Lifi Álafoss!
verða haldnir í BaseCamp-verinu í
Héðinshúsinu á sunnudagskvöld.
Fram koma Sigur Rós, Bogomil
Font & Flís, Pétur Ben, Amiina og
Benni Hemm Hemm. Húsið verður opnað klukkan 20.00 og er takmarkaður miðafjöldi.
„Þetta eru tónleikar til styrktar
Varmársamtökunum. Það er búið
að kæra umhverfisráðherra og
það er dýrt að fara í svona mál.
Við erum að hjálpa samtökunum í
þeirri baráttu,“ segir Orri Dýrason, trommari Sigur Rósar, sem er
meðlimur samtakanna og býr
sjálfur í Mosfellsbæ.
Orri segir að Sigur Rós ætli að
yfirgefa hljóðver sitt, Sundlaug-
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&ÅN PLATA SEM SÕNIR AÈ .ORAH
*ONES ER EKKI BARA EINSTÎK SÎNG
KONA (ÒN ER LÅKA VAXANDI LAGA OG
TEXTAHÎFUNDUR
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'LAÈV¾R OG FRAMÒRSKARANDI PLATA
SEM ERFITT ER AÈ TAKA ÒR SPILARAN
UM

3(!

",/# 0!249
! 7EEKEND IN THE #ITY

((
®NNUR PLATA "LOC 0ARTY STENST EKKI
V¾NTINGAR 3¾MILEG TILRAUN SEM
LÅÈUR FYRIR ÖAÈ AÈ VERA ALLT OF MIKIÈ
¹ NIÈURTÒRNUM AUK ÖESS SEM
HLJËÈBLÎNDUN KLÒÈRAR JAFNV¾GINU

"®3

#,!0 9/52 (!.$3 3!9
9%!(
3OME ,OUD 4HUNDER

(((
0LATA SEM ¹ NOKKRA EFTIRMINNI
LEGA SPRETTI EN ÖEGAR ¹ HEILDINA ER
LITIÈ SIGLIR HÒN EINUM OF LYGNAN SJË
ÖR¹TT FYRIR TILRAUNIR TIL ANNARS
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"ACK TO "LACK
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¶Ë SVO AÈ ÖESSI PLATA HAFI KOMIÈ
ÒT ¹ ¹RINU SEM VAR AÈ LÅÈA ¾TTU
AÈ BÅÈA HENNAR GL¾SILEG T¾KI
F¾RI ¹ ÖESSU ¹RI "ACK TO "LACK
ER H¹G¾ÈA S¹LAR POPP MEÈ INNI
HALDSRÅKUM LÎGUM SEM SMJÒGA
DJÒPT INN
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4HE 0EEL 3ESSION MEÈ MÒM VAR
TEKIN UPP HAUSTIÈ  OG HEFUR
AÈ GEYMA LÎG AF FYRSTU TVEIMUR
MÒM PLÎTUNUM Å NOKKUÈ BREYTT
UM ÒTG¹FUM &R¹B¾R PLATA SEM
HLJËMAR JAFN FERSK OG FLOTT Å DAG OG
ÖEGAR HÒN VAR TEKIN UPP
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¶RIÈJA BREIÈSKÅFA 4HE 3HINS ER
¹G¾TIS VIÈBËT VIÈ HÎFUNDARVERK
ÖEIRRA -EIRA ¹ NIÈURSVEIFLUNNI EN
¹ÈUR !FBRAGÈS LAGASMÅÈAR EN EKKI
JAFN GRÅPANDI VIÈ FYRSTU HLUSTUN

3)'52 2«3 (LJËMSVEITIN 3IGUR 2ËS
KEMUR FRAM ¹ BAR¹TTU OG STYRKTARTËN
LEIKUNUM Å KVÎLD

ina, ef nýr vegur verður lagður á
svæðinu. „Þær forsendur verða þá
farnar sem fengu okkur til að

koma hingað, næðið og friðurinn.
Þetta snýst samt mest um Varmá.
Hún er á náttúruminjaskrá og
mannvirkið fer þar of nálægt. Af
því að það á að gera þennan veg þá
þarf að gera nýjan Álafossveg
sem verður enn þá nær Varmá.
Við viljum að þetta fari í umhverfismat,“ segir hann.
Að sögn Orra voru allir þeir
sem koma fram á tónleikunum
mjög reiðubúnir til að hjálpa Varmársamtökunum. „Þeir hafa allir
unnið hjá okkur í stúdíóinu. Þeir
hafa eytt svolitlum tíma hérna
uppfrá og þykir vænt um svæðið.“
Miðaverð á tónleikana er 3.200
krónur og fer miðasala fram á
midi.is.
FB
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'ATORADE
 FLÎSKUR AF ENSKUM BJËR
 FLÎSKUR AF #ORONA
 DËSIR AF 'UINNESS
 FLASKA AF 3MIRNOFF
 FLÎSKUR AF ÖURRU HVÅTVÅNI
4E OG HUNANG
-- OG FLEIRA SÒKKULAÈI
®SKUBAKKAR
2EMY -ARTIN KONÅAK
63/0
+OKKTEILGLÎS
VAXTAKARFA
6ATNSFLÎSKUR
3ÅTRËNUR OG LIME
ËSKORIÈ
"RAUÈ OG SMJÎR
"ELVEDERE 6ODKA FYRIR
2OGER $ALTREY
6ANILLUÅS
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Jesús bjargaði sveindómnum
&YRSTA SKIPTIÈ ER ALLTAF ERFIÈAST ¶AÈ ¹ B¾ÈI VIÈ UM
PISTLA Å &RÁTTABLAÈINU OG ÖEGAR SVEIN EÈA MEYDËM
URINN F¾R AÈ VÅKJA FYRIR GREDDU GELGJU¹RANNA 3¹
SEM SEGIST HAFA NOTIÈ FYRSTA SKIPTISINS ER AÈ ÎLLUM
LÅKINDUM AÈ LJÒGA EÈA HANN HEFUR ALDREI UPPLIFAÈ
GOTT KYNLÅF EÈA BARA KYNLÅF YFIRLEITT
-ARGIR VERÈA FYRIR VONBRIGÈUM ÖEGAR DËMURINN
FELLUR %FTIRV¾NTINGIN ER MIKIL OG VONBRIGÈIN Å SAMA
ST¾RÈARFLOKKI &YRSTA KYNLÅFSREYNSLAN ER SVOLÅTIÈ
EINS OG AÈ KOMA Å (ÒSDÕRA OG FJÎLSKYLDUGARÈINN
-AÈUR BÕST VIÈ STËRKOSTLEGUM SKEMMTIGARÈI MEÈ
RÒSSÅBANA RISASTËRU 0ARÅSARHJËLI DANSANDI FÅLUM OG
SYNGJANDI ÎPUM ¶AÈ SEM MAÈUR F¾R ER HINSVEGAR
H¾GFARA RAFMAGNSBÅLAR GÒMMÅB¹TAR Å METERS DJÒPU
VATNI ÒTIGRILL OG NOKKRAR GEÈILLAR ROLLUR %INA LEIÈIN
TIL AÈ GERA ÖAÈ SKEMMTILEGT ER AÈ SKELLA ROLLUNUM
¹ GRILLIÈ OG ÖAÈ ER EKKI VEL LIÈIÈ AF STARFSFËLKINU OG
ROLLUNUM ÖAÈAN AF SÅÈUR 

Britney í
heitum leik

Britney Spears virðist ekkert ætla
að hægja á ferðinni með drykkju
sinni og lífernið er að verða villtara og villtara með hverjum deginum. Breska götublaðið The Sun
birti myndir af söngkonunni í annarlegu ástandi á New York Club
One þar sem hún skellti nokkrum
velvöldum tekílastaupum í sig.
Fyrrum eiginmaður hennar, KFed, hefur ljóstrað því upp við
fjölmiðla að undanförnu að Spears
hafi mikinn áhuga á líkamlegu
samneyti við konur og gaf Britney
þeim sögusögnum byr
undir báða vængi þetta
kvöld.
Söngkonan
dansaði
á
mjög
eggjandi hátt við kvenkyns dansara, fékk að
máta ansi efnislítinn
fatnað
nýjustu
„vinkonu“ sinnar
og hurfu þær
síðan inn í glæsibifreið
þegar
nóttin var enn
ung.
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6IRÈIST VERA
AÈ MISSA
TÎKIN ¹
DRYKKJU
OG VILLTU
LÅFERNI
SÅNU

¡G VAR FREKAR LENGI AÈ DANSA FYRSTA LËÈRÁTTA HËKÅ
PËKÅINN !È HLUTA TIL ¹ ÁG *ESÒ ÖAÈ AÈ ÖAKKA ¡G
FËR Å SK¹LAFERÈ MEÈ NOKKRUM VINUM OG VINKONUM
-EÈAL ÖEIRRA VAR YNGISMEY ER ÁG HAFÈI HUG ¹ AÈ
KLËFESTA LÅKT OG 2ËMEË KLËFESTI *ÒLÅU FYRIR UTAN EITRIÈ
OG HNÅFINN OG ALLT DAUÈA FËLKIÈ OG ÖENNAN ËÖOLANDI
-ERKÒTÅË ¶AR VAR LÅKA STR¹KUR MEÈ SÅTT H¹R OG MYND
ARLEGT SKEGG (ANN MINNTI OKKUR ¹ *ESÒ OG ÖVÅ VAR
HANN EINFALDLEGA KALLAÈUR *ESÒS
4IL AÈ GERA LANGA SÎGU STUTTA Ö¹ KOM ÁG DÎM
UNNI INN Å HERBERGI NEMA HVAÈ ÖAÈ VAR EKKI H¾GT
AÈ L¾SA ÖVÅ (VAÈ GERIR FËLK Ö¹ *Ò VIÈ STÎFLUÈUM
ÎLLU DRASLINU ÎLLUM SVEFNPOKUM BAKPOKUM OG
MATARPOKUM FYRIR HURÈINA SVO EKKI V¾RI H¾GT
AÈ OPNA %INI GALLINN VIÈ ÖESSA ANNARS ÒTHUGS
UÈU ¹¾TLUN VAR AÈ ÖAÈ VAR AUÈVELDLEGA H¾GT
AÈ OPNA ÖR¹TT FYRIR DRASLIÈ ¶AÈ GERÈI HANN *ESÒS
LÅKA OG ÖAÈ RÁTT ¹ÈUR EN VIÈ BYRJUÈUM $YRNAR

OPNUÈUST H¾GT INN
Å
MYRKRIÈ OG ÁG SPURÈI
NAKINN MEÈ SKJ¹LFANDI
RÎDDU HVER ÖETTA V¾RI
b¡G ER *ESÒS m VAR SVARIÈ
b(VAÈ ERUÈ ÖIÈ AÈ GERAm
SPURÈI HANN OG HVARF
SVO ¹ BRAUT 3TEMNINGIN
VAR EKKI MJÎG UPPÎRV
UÈ EFTIR ÖETTA SVO VIÈ
FËRUM BARA AÈ SOFA
*ESÒ TËKST AÈ STÎÈVA
MIG Å ÖETTA SKIPTIÈ EN
SÅÈAR FÁKK ÁG AÈ MISSA
SVEINDËMINN VIÈ ENNÖ¹
FURÈULEGRI OG MUN VAND
R¾ÈALEGRI AÈST¾ÈUR (VAR
VAR *ESÒS Ö¹

2ISAKL¹MR¹ÈSTEFNA Å 2EYKJAVÅK
Dagana 7. til 11. mars
verður haldin í Reykjavík
mikil klámráðstefna en
150 manns eru á leið til
landsins þar sem þeir munu
ræða eitt og annað sem við
kemur klámbransanum. Og
skemmta sér rækilega.

„This event aranged by Freeones
worlds largest babesite will be a
B2B event and I ‘m going to promote them together with 2 of my
hottest friends Eve Angel (she’s so
hot!) and Daisy Rock (suck that
c*ck Diva ;) !!)....... Love ya xxxxx,
Sandy”
Svo ritar klámmódelið Sandy
Cage á síðu sína og hlakkar til að
hitta vini sína úr klámgeiranum á
mikilli ráðstefnu sem til stendur
að halda í Reykjavík dagana 7. til
11. mars komandi. Hún verður
ásamt Eve Angel og Daisy Rock
helsta skrautfjöðurin í litríkum
150 manna hópi sem hefur bókað
gistingu á Hótel Sögu. En til
stendur að ræða eitt og annað
sem við kemur klámgeiranum auk þess sem ráðstefnugestir ætla sér að láta til sín
taka í „illræmdu” næturlífi
Reykjavíkurborgar.
Þeir
sem standa að ráðstefnunni
eru aðstandendur vefsíðunnar freeones.com en
þegar þangað er komið
ber fyrir augu eitt og

annað ósiðlegt. En ítarlega er
greint frá komandi atburði á síðunni snowgathering.com
Femínistanum og stjórnmálafræðingnum Silju Báru Ómarsdóttur er verulega brugðið við tíðindin og segir þetta skelfilega
tilhugsun.
„Ég er ekki hlynnt klámi í neinu
formi og vil frekar beina viðskiptum mínum annað en þangað sem
sá iðnaður beinir sínum peningum.”
Viðbrögð Silju Báru eru sem
sagt þau að hún ætlar að „boycotta” Hótel Sögu fyrir að hýsa hópinn. Hún tekur það fram að hún
tali ekki fyrir hönd Femínistafélagsins en fastlega má gera ráð
fyrir því að fleiri úr þeim hópi
muni mótmæla og þá með sama
hætti.
„Væntanlegir eru aðstandendur freeones.com, voðalega hugguleg síða eða hitt þó heldur en þetta
er eitthvað klámfyrirtæki. Ég vil
ekki styrkja klámiðnað og niðurgreiða hann,” segir Silja
Bára.
Hrönn
Greipsdóttur
hótelstýra segir hótelið
blóraböggul
femínista.
Og skilur ekki viðbrögðin
(2®.. '2%)03$«44)2 3EGIR

HËTELIÈ LEIKSOPP Å
ÖESSU M¹LI SÅST VILL
HÒN STRÅÈ VIÈ FEM
ÅNISTA EN HËPURINN
ER SEM HVER ANNAR
TÒRISTAHËPUR

3!.$9 %6% /' $!)39 6INKONURNAR
ERU V¾NTANLEGAR TIL LANDSINS EN Ö¾R
ERU HELSTU SKRAUTFJAÈRIRNAR ¹ MIKILLI
KL¹MR¹ÈSTEFNU SEM HALDIN
VERÈUR Å 2EYKJAVÅK DAGANA
 TIL  MARS

og segir þau vanhugsuð en hópurinn, sem hefur bókað 150 herbergi,
er fyrir henni sem hver annar
hópur túrista. Ekki sé venjan að
spyrja fólk sem bókar herbergi
hvað það geri.
„Hótelið er í eigu siðprúðra
bænda og menn geta rétt ímyndað
sér hvort hótelið sé að standa fyrir
einhverri klámráðstefnu! Ég kom
af fjöllum. Og er hissa á femínist-

um að kanna ekki
málið betur,“ segir
Hrönn.
JAKOB FRETTABLADIDIS

3),*! "2! &EM

ÅNISTINN ¾TLAR
AÈ bBOYCOTTAm
(ËTEL 3ÎGU
FYRIR AÈ HÕSA
KL¹MHUND
ANA

Lager Indriða til sölu
Lager Indriða klæðskera heitins
er á leið til landsins frá Kaupmannahöfn og verður til sölu í
tvær vikur, frá næstkomandi
sunnudegi til 3. mars, í Saltfélaginu við Grandagarð 2.
Verslun Indriða var áður á
Skólavörðustígnum eða þar til
hann flutti verslun sína til Kaupmannahafnar í apríl í fyrra. Styrmir Goðason var Indriða innan handar við rekstur verslanana, bæði
hér heima og í Danmörku og hann
ætlar að vera til staðar í Saltfélaginu þessar tvær vikur. Styrmir
segir að lagerinn sé ekki stór en
eitthvað er til af öllu. „Eins og
áður verður áherslan lögð á að
leysa vandamál þeirra sem leggja
leið sína til okkar en ég lærði sitt-

hvað um lausnir vandamála af
Indriða sjálfum. Kannski reyni ég
að pranga inn á fólk ljótum slaufum í leiðinni, það er nóg til af
þeim,“ segir Styrmir, sem telur að
nokkur hundruð skyrtur og um
sextíu jakkaföt verði til sölu.
Styrmir segir að töluvert hafi
verið um að fólk hafi nálgast hann
með fyrirspurnir um hvernig
hægt sé að nálgast Indriða-skyrtur og þetta sé viðleitni til að koma
til móts við þá. „Það hefur fullt af
fólki haft samband og spurt hvort
það verði eitthvað meira. Ég býst
ekki við því að það verði haldið
áfram að framleiða undir hans
merkjum. Það eru fáir sem treysta
sér í að halda áfram því sem hans
fagmennska hafði upp á að bjóða,“

).$2)¨) ,AGER )NDRIÈA KL¾ÈSKERA HEITINS

VERÈUR TIL SÎLU Å 3ALTFÁLAGINU ¹ N¾STUNNI
&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

segir hann. Indriði klæðskeri lést í
Kaupmannahöfn í lok síðasta árs,
langt fyrir aldur fram.
FB

J-Lo heiðruð af Amnesty International
Mannréttindasamtökin Amnesty
International hafa heiðrað leik- og
söngkonuna Jennifer Lopez vegna
nýjustu
kvikmyndar
hennar,
Bordertown.
Lopez er framleiðandi og aðalleikkona myndarinnar, sem fjallar
um rannsóknarblaðamann sem
greinir frá raðmorðum á ungum
konum. Gerist myndin í mexíkóska
bænum Ciudad Juarez, þar sem
mikið hefur verið um nauðganir og
morð á konum frá árinu 1993. Til
þessa hefur enginn sökudólgur
fundist en talið er að morðin séu
orðin nálægt 400 talsins.

Lopez tók við verðlaununum á
kvikmyndahátíðinni í Berlín af
mikilli auðmýkt og sagði ástandið
í Ciudad Juarez vera skelfilegt og
raðmorðin mætti flokka sem glæpi
gegn mannkyninu.
Antonio Banderas og Martin
Sheen fara með önnur aðalhlutverk í myndinni.

*%..)&%2 ,/0%: ,OPEZ

HEFUR VERIÈ HEIÈRUÈ AF
!MNESTY )NTERNATIONAL
&2¡44!",!¨)¨!0
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Níu atriði eftir
X-factor er kominn á fljúgandi
ferð. Þeir níu keppendur sem eftir
eru etja kappi í kvöld og má búast
við því að nokkur hiti sé farinn að
færast í leikinn. Í síðustu viku var
sönghópurinn Fjórflétta sendur
heim og fækkaði þar með enn í
herbúðum Páls Óskars. Ellý hefur
hingað til bara misst einn
keppanda úr sínum hópi en Einar
er ennþá með fullt hús. Það kemur
í ljós í kvöld hvort eitthvað
fækkar í því húsi.
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Týndi trúlofunarhringnum í Smáralind
Katrín Ósk Vilhjálmsdóttir,
unnusta Gylfa Víðissonar
keppanda í X-Faktor, vaknaði
upp við vondan draum í Vetrargarði Smáralindar á föstudaginn fyrir viku. Katrín var
þar stödd til að styðja
við
bakið
á sínum
manni
þegar
hún veitti
því
athygli að
trúlofunarhringurinn sem Gylfi
gaf
henni um jólin var
horfin af baugfingri
hennar.

„Ég veit ekki hvernig þetta
gat gerst,“ segir Katrín, sem
fann ekki hringinn aftur
þrátt
fyrir
þó
nokkra leit.
Katrín
þurfti
þó
ekki að vera
baugslaus
lengi.
„Það
vill
svo
heppilega til
að
góður
vinur hans
Gylfa er gull-

'9,&) +OMST

ÎRUGGLEGA ¹FRAM Å
KEPPNINNI FYRIR VIKU

smiður og smíðaði annan hring
handa mér daginn eftir. Gylfi gat
ekki hugsað sér að ég yrði án trúlofunarhrings lengi.“
Þrátt fyrir að hafa týnt hringnum þetta kvöld var það huggun
harmi gegn að Gylfi flaug öruggur
áfram í keppninni og Katrín er
hæstánægð með sinn mann. „Hann
er auðvitað langbestur þarna og
ég er viss um að hann fer alla leið
og vinnur þetta,“ segir Katrín,
sem flýgur suður frá Akureyri um
hverja helgi til að stappa stálinu í
Gylfa.
BS

+!42¥. «3+ ¶AU 'YLFI
HAFA VERIÈ TRÒLOFUÈ FR¹
ÖVÅ UM JËLIN

1

ÓSKARSVERÐLAUNA

TILNEFNING

HEIMSFRUMSÝNING
SVALASTA SPENNUMYND ÁRSINS
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SÍMI 551 9000

GHOST RIDER
kl. 5.30, 8 og 10.30 B.I. 12 ÁRA
SÝND Í LÚXUS
kl. 5.30, 8 og 10.30
NOTES ON A SCANDAL
kl. 8 og 10 B.I. 12 ÁRA
THE PURSUIT OF HAPPYNESS
kl. 5.30, 8 og 10.30
ANNA AND THE MOODS ENSKT TAL kl. 4 og 4.45 STUTTMYND / ÓTEXTUÐ
ANNA & SKAPSVEIFLURNAR ÍSL. TAL kl. 4 og 4.45 STUTTMYND
ROCKY BALBOA
kl. 8 og 10.20 B.I. 12 ÁRA
VEFUR KARLOTTU ÍSL. TAL
kl. 3.40
NIGHT AT THE MUSEUM
kl. 5.40
KÖLD SLÓÐ
kl. 5.45 B.I. 12 ÁRA

NOTES ON A SCANDAL
PAN´S LABYRINTH
LITTLE CHILDREN
LITTLE MISS SUNSHINE
KÖLD SLÓÐ/COLD TRAIL

kl. 6, 8 og 10 B.I. 12 ÁRA
kl. 5.45, 8 og 10.15 B.I. 16 ÁRA
kl. 8 og 10.30 B.I. 14 ÁRA
kl. 5.50, 8 og 10.10 B.I. 7 ÁRA
kl. 5.45 ENGLISH SUBTITLES B.I. 12 ÁRA

GHOST RIDER
THE PURSUIT OF HAPPYNESS
DREAMGIRLS
*KRAFTSÝNING

kl. 5.40, 8 og 10.15* B.I. 12 ÁRA
kl. 8 og 10.20
kl. 5.40

MIÐASALA Í SMÁRABÍÓ OG REGNBOGANN Á

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

!RCTIC -ONKEYS BAR AF ¹ "RIT
Brit-verðlaunin voru afhent í London í fyrrakvöld.
Arctic Monkeys var sigurvegari kvöldsins með tvenn
stærstu verðlaunin.

4!+% 4(!4 3TR¹KASVEITIN 4AKE 4HAT ËSKAR

FYRRUM FÁLAGA SÅNUM ALLS HINS BESTA

Robbie
þakkað fyrir
Fyrrum félagar Robbie Williams í
strákasveitinni Take That hafa
óskað Robbie alls hins besta í meðferðinni sem hann skráði sig í á
dögunum og vonast til að hann
jafni sig sem allra fyrst.
Meðlimir Take That, sem átti
frábæra endurkomu í fyrra, hafa
verið gagnrýndir í Bretlandi fyrir
að minnast ekki á Robbie þegar
þeir tóku á móti Brit-verðlaununum fyrir besta smáskífulagið,
Patience. „Við þökkuðum Robbie
ekki fyrir vegna þess að þetta er
hans einkamál. Það er ekki við
hæfi að við tjáum okkur um það,“
sagði Jason Orange úr Take That.
Gary Barlow bætti við: „Við
viljum þakka honum vegna þess
að ef það væri ekki fyrir frama
hans þá hefði áhuginn á okkur
ekki verið nægilegur til að koma
okkur aftur á kortið.“

The Arctic Monkeys hlaut verðlaun sem besta breska hljómsveitin og fyrir bestu bresku plötuna,
frumburðinn Whatever People
Say I Am, That´s What I´m Not.
Engin plata hefur selst hraðar í
sögu breska vinsældalistans.
Meðlimir sveitarinnar mættu
ekki á verðlaunahátíðina frekar
en á síðasta ári og sendu í staðinn
skilaboð á myndbandi klæddir
sem persónur í söngleiknum

(%)¨2!¨)2 2OKKSVEITIN /ASIS VAR HEIÈR

vil bara segja að ég trúi því ekki
að ég sé hérna. Þessi verðlaun eru
tileinkuð öllum þeim söngvaskáldum sem eru enn þá að spila á
börum,“ sagði Morrison er hann
tók á móti verðlaununum.

Nelly Furtado var valin besta
erlenda söngkonan. Þá var rokksveitin Muse valin besta breska
tónleikasveitin og skoska indísveitin The Frattellis bestu bresku
nýliðarnir.

4AKE 4HAT BESTIR

,ILY !LLEN TËMHENT

Strákasveitin Take That, sem átti
frábæra endurkomu á síðasta ári,
fékk verðlaun fyrir bestu bresku
smáskífuna, Patience, og Justin
Timberlake var valinn besti
erlendi söngvarinn. Hin kanadíska

Athygli vakti að Lily Allen, sem
hafði verið tilnefnd til fernra Britverðlauna fékk engin, ekki frekar
en Corinne Baily Rae, Snow Patrol
og Gnarls Barkley, sem öll fengu
margar tilnefningar.

4(% +),,%23 (LJËMSVEITIN 4HE +ILLERS HLAUT TVENN "RIT VERÈLAUN

Galdrakarlinn í Oz og sem meðlimir
hljómsveitarinnar
The
Village People.
+ILLERS MEÈ TVENNU

!-9 7).%(/53% 7INEHOUSE SEM GAF
ÒT PLÎTUNA "ACK TO "LACK TEKUR ¹ MËTI
VERÈLAUNUM SÅNUM SEM BESTA BRESKA
SÎNGKONAN
&2¡44!",!¨)¨!0

&2¡44!",!¨)¨'%449

UÈ FYRIR FRAMLAG SITT TIL TËNLISTARHEIMSINS
(ÁR SÁST SÎNGVARINN ,IAM 'ALLAGHER LYFTA
VERÈLAUNASTYTTUNNI

Hljómsveitin The Killers frá Las
Vegas fékk einnig tvenn verðlaun. Annars vegar sem besta
erlenda hljómsveitin og hins
vegar fyrir bestu erlendu plötuna.
Amy Winehouse var kjörin
besta breska söngkonan og James
Morrison besti söngvarinn. „Ég

Hryllilega heillandi
(EIMSENDING
-ATSEÈILL ¹
WWWTHAIMATURCOM
4¾LENSKUR OG
ÅTALSKUR MATUR
(EIMSENDINGARGJALD
 KR

3KEIFAN 
3ÅMI   o  

Strax í sinni fyrstu mynd, Cronos
frá árinu 1993, sýndi mexíkóski
leikstjórinn Guillermo del Toro að
hann er kvikmyndagerðarmaður
með sérstaka og áhugaverða sýn.
Þrátt fyrir glappaskotið Mimic
árið 1997 hefur honum gengið
ágætlega í Hollywood en nýtur sín
þó óneitanlega betur á móðurmálinu, eins og Hornsteinn djöfulsins
(El Espinazo del diablo) frá 2001
og nú Völundarhús Pans ber
glögglega vitni um.
Völundarhús Pans gerist á Spáni
árið 1944 þegar fasistar hafa náð
landinu á sitt vald en andspyrnuhreyfingin gerir þeim enn skráveifu í sveitunum. Þangað flytur
Ófelía ásamt móður sinni, sem á
von á barni með Vidal höfuðsmanni.
Hin bókhneigða Ófelía hverfur auðveldlega á vit eigin hugarheims og
meðan bardagar geisa milli hersins
og skæruliða vitjar skógarpúki
hennar kvöld eitt og felur henni
þrjár þrautir til að leysa.

Auk þess að leikstýra skrifar del
Toro handritið að myndinni og er
skemmst frá því að segja að þetta
er hans langbesta mynd til þessa;
áhrifamikið og ljúfsárt ævintýri
fyrir fullorðna. Del Toro er framúrskarandi
hryllingsmyndagerðarmaður og stíleinkenni hans eru á
sínum stað (þar með talinn mikill
áhugi hans á skordýrum). Töfraveröldin undursamleg og útfærð af
mikilli hugvitssemi, hvort sem um
ræðir skógarpúka, risakörtur eða
forynjur sem éta börn og minnir á
að klassísku ævintýrin voru upphaflega hrylllingssögur síns tíma.
Leikstjórinn er ekki síður í essinu
sínu þegar kemur að raunheimum
og hryllingur stríðsins er nístandi;
ofbeldið er mikið og dansar stundum á mörkum splattersins án þess
þó að fara yfir strikið.
Hin unga Ivana Baquero er frábær í hlutverki Ófelíu og Sergei
Lopez er traustur að vanda í hlutverki Vidals höfuðsmanns; þar er

+6)+-9.$)2
6ÎLUNDARHÒS 0ANS %L LABERINTO
DEL FAUNO
,EIKSTJËRI 'UILLERMO DEL 4ORO
!ÈALHLUTVERK Ivana Baquero, Sergei Lopez, !RIADNA 'IL OG -ARIBEL
6ERDÒ

(((((
.IÈURSTAÈA HRIFAMIKIÈ OG LJÒFS¹RT
¾VINTÕRI FYRIR FULLORÈNA

líklega komið eitt eftirminnilegasta ómenni kvikmyndasögunnar.
Með Völundarhúsi Pans hefur
Guillermo del Toro mögulega gert
sitt meistaraverk, að minnsta kosti
reist sér veglegan bautastein og
skipað sér í fremstu röð innan
sinnar stéttar.
"ERGSTEINN 3IGURÈSSON

HEIMSFRUMSÝNING

Clint eastwood leikstýrir meistaraverkinu letters
from iwo Jima sem var m.a. tekinn upp á Íslandi.

hversu langt ertu tilbÚin aÐ ganga

til aÐ hylja glÆp

ÞIÐ VITIÐ
HVER HANN
ER...

...SVONA BYRJAÐI ÞAÐ
Sýnd í SAMbíóunum kringlunni

SVALASTA SPENNUMYND ÁRSINS

5

4

Sýnd í Háskólabíói
TILNEFNINGAR TIL

ÓSKARSVERÐLAUNA

20% AFSLÁTTUR EF GREITT ER
MEÐ SPRON-KORTI

Sýnd í Háskólabíói

ER ÞETTA ...

Háskólabíó

NÆSTI FORSETI ?

TILNEFNINGAR

TIL ÓSKARS

7
TILNEFNINGAR

Ævintýraleg spenna og hasar

TIL ÓSKARS

/ ÁLFABAKKA
HANNIBAL RISING

kl. 5:40 - 8 - 10:30

HANNIBAL RISING VIP

kl. 4 - 8 - 10:30

ALPHA DOG

kl. 8 - 10:30

B.i.16

PERFUME

kl. 5 - 8 - 10:50

MAN OF THE YEAR

kl. 10:30

&2¡44)2 !& &«,+)
$ËMARI Å ,OS !NGELES HEFUR
GEFIÈ LEYFI TIL AÈ FLYTJA LÅK ®NNU
.ICOLE 3MITH FR¹ LÅKSTOFU Å
&LËRÅDA %R ÖETTA ÖVERT ¹
ÒRSKURÈ DËMARA Å &LËRÅDA
SEM SAGÈI AÈ LÅKIÈ YRÈI
AÈ VERA ¹ SAMA STAÈ

LETTERS FROM...

kl. 6 - 9

B.i.16

BABEL

kl. 9:30

B.i.16

PERFUME

kl. 6 - 9

B.i.12

FORELDRAR

kl. 7:50

Leyfð

DREAMGIRLS

kl. 6 - 9

B.i.7

STRANGER THAN FIC... kl. 5:50

Leyfð

BLOOD DIAMOND

kl. 6 - 9

B.i.16

/ KEFLAVÍK

/ KRINGLUNNI

/ AKUREYRI

BLOOD DIAMOND

kl. 5 - 8 - 10:50

B.i.16

GHOST RIDER

kl. 5:40 - 8 - 10:30

B.i.12

VEFUR KARLOTTU m/ísl. tali kl. 5:50

Leyfð

VEFURINN HEN... M/- Ísl tal

kl. 6

Leyfð

BABEL

kl. 8

B.i.16

HANNIBAL RISING

kl. 5:40 - 8 - 10:30

B.i.16

ALPHA DOG

kl. 8

B.i. 16

HANNIBAL RISING

kl 8 - 10

B.i.16

VEFURINN HENN.. M/- Ísl tal kl. 3:40 - 5:50

Leyfð

ALPHA DOG

kl. 5:40 - 8 - 10:30

B.i.16

BLOOD DIAMOND

kl. 10:20

B.i. 16

MAN OF THE YEAR

kl 6 - 8

B.i.7

B.i.12

FRÁIR FÆTUR M/- Ísl tal

kl. 3:40

Leyfð

VEFURINN HENNA... M/- Ísl tal kl. 3:40

Leyfð

ROCKY BALBOA

kl. 8 - 10:20

B.i. 12

PERFUME

kl 10

B.i.16

B.i.7

SKOLAÐ Í BURTU M/- Ísl tal

kl. 3:40

Leyfð

CHARLOTTE´S WEB M/-Ensk tal. kl. 3:40

Leyfð

DIGITAL
DIGITAL

NIGHT AT THE MUSEUM

kl. 5:45

Leyfð

FRÁIR FÆTUR M/- Ísl tal.

Leyfð

DIGITAL

B.i.16

N¾STU TÅU DAGANA VEGNA
ÖESS AÈ ENN ¾TTI EFTIR AÈ
TAKA FLEIRI $.! PRËF TIL
AÈ ÒRSKURÈA UM FAÈERNI
DËTTUR 3MITH

/RÈRËMUR ER UPPI
UM AÈ LEIKKONAN

- Alþjóðlegur háskóli
- Á fjórða hundrað námsleiðir
- Innlent og erlent rannsóknasamstarf
- Tækifæri til að vinna með fyrirtækjum
- Sveigjanlegt og fjölbreytt nám
- Kröfugt félagslíf
- Háskólanám sem nýtur trausts
Stúdentar og kennarar Háskóla Íslands
og Kennaraháskóla Íslands taka vel á
móti þér á Háskóladeginum.

kl. 3:40

.ATALIE 0ORTMAN
OG MEXÅKËSKI
LEIKARINN 'AEL
'ARCIA "ERNAL
SÁU BYRJUÈ AFTUR
SAMAN 3¹UST
ÖAU YFIRGEFA
N¾TURKLÒBB Å
"ERLÅN SAMAN

OG STÅGA Å EÈALVAGN
SEM FLUTTI ÖAU ¹ 2ITZ
#HARLTON HËTELIÈ
0ORTMAN OG "ERNAL
H¾TTU SAMAN ¹RIÈ
 EFTIR AÈ HAFA ¹TT Å
¹STARSAMBANDI Å EITT ¹R

,EIKKONAN $REW "ARRYMORE SEGIST
EKKI VERA BYRJUÈ MEÈ AÈALLEIKARA
Ö¹TTARINS 3CRUBS :ACH "RAFF
3EGIR HÒN ÖAU AÈEINS VERA VINI
/RÈRËMURINN FËR AF STAÈ EFTIR
AÈ "ARRYMORE KOM FRAM
Å 3ATURDAY .IGHT ,IVE FYRIR
SKÎMMU 3¹ST HÒN L¹TA VEL AÈ
"RAFF EFTIR AÈ TÎKUM LAUK

Það gerist
hjá okkur
laugardaginn 17. febrúar kl. 11-16

Grunn- og framhaldsnám við Háskóla
Íslands er kynnt í Háskólabíói við Hagatorg.
Nýtt grunn- og framhaldsnám er kynnt í
Kennaraháskóla Íslands við Stakkahlíð.
Eftirfarandi háskólar verða með kynningu í Borgarleikhúsi:
Háskólinn á Akureyri, Háskólinn á Bifröst, Háskólinn í Reykjavík,
Háskólinn á Hólum - Hólaskóli, Landbúnaðarháskóli Íslands
og Listaháskóli Íslands.

www.khi.is

www.hi.is
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 6ALUR &ANNAR MEIDDIST ¹ ¾FINGU
&RÁTTABLAÈIÈ GREINDI FR¹ ÖVÅ Å G¾R AÈ 6ALUR &ANNAR 'ÅSLASON
HEFÈI ËV¾NT M¾TT ¹ ¾FINGU HJ¹ 6ALSMÎNNUM Å VIKUNNI
EN HANN VAR H¾TTUR AÈ ¾FA MEÈ FÁLAGINU 6ALUR &ANNAR
STENDUR Å PENINGADEILU VIÈ (LÅÈARENDAMENN EINS OG
&RÁTTABLAÈIÈ HEFUR EINNIG GREINT FR¹ ¶AÈ VAR EINKENNILEG
STEMNING Å BÒNINGSKLEFANUM ÖEGAR 6ALUR &ANNAR BIRTIST
ËV¾NT OG URÈU LEIKMENN LIÈSINS NOKKUÈ HISSA AÈ SJ¹
VARNARMANNINN SEM ÖEGAR HEFUR ¹KVEÈIÈ AÈ GANGA Å RAÈIR
&YLKIS AÈ ÖVÅ ER HEIMILDIR &RÁTTABLAÈSINS HERMA 6IÈVERA
6ALS &ANNARS ¹ ¾FINGUNNI VAR STUTT ÖVÅ HANN MEIDDIST
Å REITABOLTA Å UPPHAFI ¾FINGAR OG
SPURNING HVORT HANN SJ¹IST AFTUR ¹
¾FINGU EFTIR ÖETTA

SPORT FRETTABLADIDIS
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Vonast eftir tækifæri í byrjunarliðinu
TJ¹N ¹RA %SKFIRÈINGUR LÁK UM LIÈNA HELGI SINN FYRSTA LEIK Å
SKOSKU ÒRVALSDEILDINNI ÖEGAR HANN KOM INN ¹ SEM VARA
MAÈUR Å LEIK (EARTS OG )NVERNESS (EARTS VANN LEIKINN  
OG KOM SIGURMARKIÈ EFTIR AÈ %GGERT KOM INN ¹ Å LIÈI (EARTS
b¡G ER MJÎG ¹N¾GÈUR MEÈ ÖAU T¾KIF¾RI SEM ÁG
HEF FENGIÈ HÁR m SAGÈI %GGERT Å SAMTALI VIÈ &RÁTTABLAÈIÈ
(ANN GEKK TIL LIÈS VIÈ (EARTS Å UPPHAFI TÅMABILS  FR¹
&JARÈABYGGÈ ¶¹ LÁK HANN MEÈ UNGLINGALIÈINU OG SÅÈAR
VARALIÈINU  ÖESSU TÅMABILI HEFUR HANN LEIKIÈ MEÈ VARA
LIÈINU EN ¾FIR NÒ EINGÎNGU MEÈ AÈALLIÈINU
b¡G HEF KOMIÈ INN ¹ Å ÖREMUR LEIKJUM Å VETUR OG VERIÈ
¹ BEKKNUM Å ALLS SEX SKIPTI ¡G BÕST VIÈ ÖVÅ AÈ VERA AFTUR
Å HËPNUM NÒ UM HELGINAm !ÈSPURÈUR SEGIST HANN VITAN
LEGA VONAST EFTIR T¾KIF¾RI Å BYRJUNARLIÈI (EARTS b¶AÈ ER
KANNSKI EITTHVAÈ SEM ÁG STEFNI ¹ FYRIR N¾STA TÅMABILm
%IGANDI (EARTS ER ,ITH¹INN 6LADIMIR 2OMANOV OG
HEFUR HANN VERIÈ ¹BERANDI Å FJÎLMIÈLUM ¹ "RETLANDI
(ANN SKIPAÈI TIL AÈ MYNDA LITH¹ÅSKAN ÖJ¹LFARA OG NÒ ERU
ÖRETT¹N LEIKMENN ¹ L¹NI HJ¹ FÁLAGINU FR¹ +AUNAS SEM

2OMANOV ¹ EINNIG b(ANN ER VISSULEGA MJÎG SÁR
STAKUR m SAGÈI %GGERT UM 2OMANOV
b%N ÁG ÖEKKI LÅTIÈ TIL HANS ¶ESSIR LEIKMENN FR¹
+AUNAS ERU MISGËÈIR EN   LEIKMENN ERU STERKIR OG
HAFA FENGIÈ AÈ SPILA ¶ETTA EYKUR BARA SAMKEPPN
INA Å LIÈINU EN MËRALLINN ER SAMT GËÈUR ®LLUM
LEIKMÎNNUM HEFUR VERIÈ VEL TEKIÈm (ANN SEGIR AÈ
FJÎLMIÈLAR SÁU EINNIG DUGLEGIR AÈ BL¹SA UPP M¹L
SEM TENGJAST (EARTS OG 2OMANOV ®LLU JÎFNU
GENGUR ALLT VEL HJ¹ FÁLAGINU
3EM FYRR SEGIR ER %GGERT FR¹ %SKIFIRÈI OG HËF
SNEMMA AÈ LEIKA MEÈ MEISTARAFLOKKI &JARÈABYGGÈAR
(ANN HEFUR EINNIG SPILAÈ MEÈ UNGLINGALANDSLIÈUN
UM (ONUM LÅKAR VEL Å %DINBORG b¶AÈ ER MJÎG GOTT
AÈ BÒA HÁR ¡G DEILI ÅBÒÈ MEÈ ÎÈRUM ÅSLENSKUM LEIK
MANNI Å (EARTS OG LÅÈUR OKKUR VELm (ÁR ¹ %GGERT
VIÈ (ARALD "JÎRNSSON  ¹RA MARKVÎRÈ SEM
KOM TIL FÁLAGSINS FR¹ 6AL %GGERT ER MIÈJU
MAÈUR OG HEFUR FENGIÈ AÈ SPILA SEM SLÅKUR

LASUND VILL F¹ "LIKANN
'UÈMANN TIL REYNSLU
")2')2 ,%)&52 3TËÈ SIG VEL Å G¾R
&2¡44!",!¨)¨%)2¥+52

"IRGIR ,EIFUR (AFÖËRSSON

Lék á 71 höggi
'/,& Birgir Leifur Hafþórsson

hóf í fyrrinótt leik á opna
Indónesíumótinu í golfi sem er
hluti af Evrópumótaröðinni. Hann
lék fyrsta hringinn á pari
vallarins, 71 höggi. Hann fékk
fjóra fugla, einn skolla og einn
skramba. Hann kom á níundu
holu.
Birgir Leifur lék afar vel í gær
ef frá er talin níunda holan. Hann
var í 38. sæti í gær.
ES¹

&( 6!.. ¥ &922! 4RYGGVI 'UÈMUNDSSON
TEKUR VIÈ SIGURLAUNUNUM EFTIR AÈ &(
VANN +EFLAVÅK Å ÒRSLITALEIK DEILDARBIKAR
KEPPNINNAR
&2¡44!",!¨)¨(%)¨!

$EILDARBIKARKEPPNIN

Keppni hefst í
dag á Akranesi
&«4"/,4) Deildarbikarkeppni KSÍ

hefst í dag en fyrsti leikurinn
verður á milli ÍA og Fjölnis í
Akraneshöllinni kl. 19. Keppnin
heitir núna Lengjubikarinn en
íslenskar getraunir eru orðnir
aðalstyrktaraðili hans.
A-deild er skipt í tvo átta liða
riðla og fer lokaumferð þeirra
fram þann 19. apríl næstkomandi.
Eftir það tekur við keppni með
útsláttarfyrirkomulagi sem hefst
með fjórðungsúrslitum. Sjálfur
úrslitaleikurinn fer fram á
Stjörnuvelli þann 1. maí.
ES¹

Norska liðið óskaði eftir því að fá Guðmann til reynslu. Forráðamenn Blika
neituðu. Ólafur Kristjánsson segir koma til greina að hann fari síðar.
&«4"/,4)
Norska úrvalsdeildarfélagið Álasund hefur undanfarnar vikur og mánuði sýnt Guðmanni
Þórissyni, leikmanni Breiðabliks,
áhuga. Óskaði liðið eftir því að fá
Guðmann til reynslu í vikutíma í
síðasta mánuði. Því var aftur á
móti hafnað af forráðamönnum
Breiðabliks.
„Við erum alls ekki að standa í
vegi fyrir því að Guðmann fari út
til Noregs,“ sagði Ólafur Kristjánsson, þjálfari Breiðabliks, um
málið. „Að mínu mati hentaði tímasetningin ekki. Ég væri frekar tilbúinn að leyfa honum að fara
þegar lengra er liðið á undirbúningstímabilið hjá okkur. Þá yrði
hann betur í stakk búinn til að
standa sig á æfingum með liðinu.“
Sjálfur var Guðmann svekktur
að fá ekki að fara út að svo stöddu
en ætlar að fara eftir ráðum Blika.
„Ef Breiðablik segir að tíminn
henti ekki nú verð ég að hlusta á
það. Það er auðvitað minn draumur að komast út í atvinnumennskuna og vonandi kemur tækifæri til
þess aftur síðar.“
Reidar Vågner er yfirmaður
íþróttamála hjá Álasundi og mun
koma til Íslands aftur um helgina,
meðal annars til að fylgjast með
Guðmanni. „Hann er einmitt sú
tegund af leikmanni sem við teljum að myndi henta okkur vel. Við
vildum fá hann út til okkar á
reynslu en félagið neitaði því. Við

B¾ÈI SËKN OG VÎRN
-!2+) &!'.!¨ 'UÈMANN ¶ËRISSON FAGNAR MARKI

SÅNU SEM HANN SKORAÈI GEGN 6AL Å ,ANDSBANKA
DEILD KARLA SÅÈASTLIÈIÈ SUMAR
&2¡44!",!¨)¨(®2¨52

virðum þá ákvörðun að sjálfsögðu.
Það er mikilvægast fyrir Guðmann að hann haldi áfram að bæta
sig og Breiðablik er gott félag
fyrir hann,“ sagði Vågner.
„Við höfum lengi fylgst með
Guðmanni og munum halda því
áfram þrátt fyrir þetta,“ bætti
hann við.

Haraldur Freyr Guðmundsson
er á mála hjá Álasundi og hefur
gegnt lykilhlutverki í liðinu.
Vågner lýsti yfir ánægju sinni
með hann. „Haraldur hefur staðið
sig frábærlega hjá okkur og er
gríðarlega mikilvægur leikmaður
í okkar liði.“
EIRIKURASGEIRSSON FRETTABLADIDIS

3TEVE -C#LAREN LANDSLIÈSÖJ¹LFARI %NGLANDS UM LANDSLEIKJADAGA

Vill æfa en ekki endilega spila
&«4"/,4) Steve McClaren, lands-

liðsþjálfari Englands, er hrifinn
af þeirri hugmynd að kalla landsliðið saman án þess endilega að
spila vináttulandsleiki.
„Ég vil gjarnan geta stýrt því
hvenær við spilum vináttulandsleiki. Aðalmálið fyrir mig er að fá
tíma með leikmönnunum. Ef það
þýðir að við hittumst án þess að

(2«3!¨ *ËN !RNËR ¹TTI GËÈAN LEIK Å

spila en náum árangri á æfingum
væri ég hrifinn af því fyrirkomulagi.“
Íslenska karlalandsliðið
hefur átt í miklum vandræðum
með að finna vináttulandsleiki.
Það ætti þó ekki að vera fyrirstaða fyrir Eyjólf Sverrisson
þjálfara að kalla saman sína
menn til þess einungis að æfa
saman.
ES¹

-##,!2%. 'LAÈBEITTUR ¹ BLAÈA
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./2$)# 0(/4/3'%449

&2¡44!",!¨)¨!.4/.

*ËN FYRSTUR Å %UROLEAGUE

Jón Arnór fær
mikið hrós
+®2&5"/,4) Jón Arnór Stefánsson
fékk mikið hrós fyrir frammistöðu sína í sínum fyrsta leik með
ítalska liðinu Lottomatica Roma á
miðvikudagskvöldið.
Jasmin Repesa, þjálfari liðsins
talaði um Jón Arnór á blaðamannafundi eftir leikinn. Hann
sagði að Jón Arnór hafi spilað vel
og að hann hafði því notað hann
mikið þrátt fyrir að Jón hafi
aðeins mætt á eina skotæfingu
fyrir leikinn.
Í ítalska blaðinu La Gazzetta er
Jóni Arnóri hrósað og þá sérstaklega fyrir varnarleikinn og blaðið
Il Messaggero skrifar að Jón
Arnór hafi borið af þeim þremur
nýjum mönnum sem léku sinn
fyrsta leik. Jón Arnór var með 11
stig, 3 fiskaðar villur og 2 stolna
bolta á þeim 16 mínútum sem
hann spilaði sem voru þær fyrstu
hjá íslenskum leikmanni í
Euroleague, Meistaradeild
körfuboltans.
ËËJ

!FREKSKVENNASJËÈUR 'LITNIS

Mikil aðsókn
0%.).'!-, 70 konur sóttu um

úthlutun úr afrekskvennasjóði
Glitnis og ÍSÍ sem er nú starfræktur í fyrsta sinn. Fresturinn
til að sækja um rann út 5. febrúar
síðastliðinn og umsóknirnar sem
bárust eru bæði frá konum í
einstaklings- og hópíþróttum.
Stjórn afrekssjóðsins, sem þær
Svafa Grönfeldt, Vanda Sigurgeirsdóttir og Vala Flosadóttir
skipa, mun á næstu dögum fara
yfir umsóknirnar. Fyrsta úthlutun
úr sjóðnum verður síðan þriðjudaginn 20. febrúar næstkomandi.
ËËJ

3IGURÈUR *ËNSSON SÕNIR ÅSLENSKUM LEIKMÎNNUM ¹HUGA

Djurgården vill Pálma Rafn
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Sænska úrvalsdeildarfélagið Djurgården hefur áhuga á
miðjumanni Vals, Húsvíkingnum
Pálma Rafni Pálmasyni. Sigurður
Jónsson tók við stjórnartaumunum hjá félaginu á dögunum og hjá
liðinu er Íslendingurinn Sölvi Geir
Ottesen. Boltinn byrjaði að rúlla í
málinu í janúar en það hefur hægst
á honum að undanförnu.
„Ég veit í raun voða lítið um
stöðuna á málinu en það hefur lítið
gerst. Ég geri því ekki ráð fyrir að
nokkuð verði úr þessu eins og
staðan er í dag,“ sagði Pálmi Rafn
við Fréttablaðið í gær. Umboðs-

&«4"/,4)

maður Pálma, Arnór Guðjohnsen,
hefur ekkert heyrt frá sænska
félaginu í nokkurn tíma.
„Ég hef aðallega verið í sambandi við Sigurð og veit að hann
hefur mikinn áhuga á Pálma. Þið
virðist aftur á móti lítið vera að
gerast í augnablikinu og ég hef
ekki hugmynd um hvort félagið
hefur gert Valsmönnum tilboð í
leikmanninn,“ sagði Arnór.
Valsmenn sáu sér ekki fært að‘
svara símtölum Fréttablaðsins í
gær þrátt fyrir tugi tilrauna í
framkvæmdastjórann.
HBG
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Hafa ekki unnið án Önnu Maríu í 14 ár
+®2&5"/,4) Keflavík og Haukar

mætast í bikarúrslitaleik kvenna á
laugardaginn og ætli Keflavíkurkonur sér sigur í leiknum þurfa
þær að gera eitthvað sem þær
hafa ekki afrekað í einn og hálfan
áratug. Þær hafa ekki unnið
úrslitaleik án Önnu Maríu Sveinsdóttur í 14 ár, eða síðan veturinn
1992-93. Keflavík var þá með yfirburðalið og vann alla 18 leiki sína.
Síðan þá hefur Keflavík aðeins
unnið titil ef Anna María var með.
Keflavík tapaði án Önnu Maríu
í bikarúrslitunum 2001, hefur
tapað öllum úrslitaleikjum sínum í
Fyrirtækjabikar KKÍ án hennar
og þá hafa allir sex leikir liðsins í

lokaúrslitunum
Íslandsmótsins
tapast þegar Keflavíkurkonur
hafa ekki getað leitað til Önnu
Maríu inni á vellinum.
Anna María Sveinsdóttir vann
tólf Íslandsmeistaratitla og tíu
bikarmeistaratitla með Keflavík,
þar af lék hún 13 bikarúrslitaleiki.
Anna María skoraði 201 stig í
leikjunum þrettán og er stigahæsti leikmaður bikarúrslitaleiks
karla og kvenna frá upphafi.
Anna María hefur alls tekið
þátt í 25 úrslitaleikjum eða úrslitaeinvígum og unnið 20 þeirra. Það
má segja að Helena Sverrisdóttir
hafi tekið við krúnunni af Önnu
Maríu því Haukar hafa unnið alla

-!2+53 "!52 (¾TTIR HUGSANLEGA Å

úrslitaleiki sína með hana innanborðs. Helena hefur leikið frábærlega í úrslitaleikjum sínum. Hún
var með 22 stig, 11 stoðsendingar
og 9 fráköst í bikarúrslitaleiknum
2005, skoraði 20 stig, tók 14 fráköst og gaf 7 stoðsendingar í úrslitaleik Powerade-bikarsins 2005, var
með 18 stig, 13 fráköst og 9,3 stoðsendingar að meðaltali í lokaúrslitum Íslandsmótsins 2006 og í
eina úrslitaleik tímabilsins til
þessa,
úrslitaleik
Poweradebikarsins, skoraði hún 33 stig og
gaf 12 stoðsendingar.
ËËJ
!,'%.' 3*«. +EFLAVÅK VANN  STËRA

TITLA MEÈ ®NNU -ARÅU 3VEINSDËTTUR
INNANBORÈS
&2¡44!",!¨)¨%«,
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-ARKUS "AUR

Á leiðinni frá
Lemgo
(!.$"/,4) Þýski landsliðsmaður-

inn Markus Baur verður ekki í
herbúðum þýska liðsins Lemgo á
næstu leiktíð. Samningur þessa
36 ára gamla miðjumanns rennur
út í sumar og Lemgo hefur
ákveðið að framlengja ekki
samning sinn við Baur, sem var
keyptur til félagsins árið 2001.
Baur á að baki glæstan feril í
þýsku deildinni sem og með
þýska landsliðinu. Hann varð að
sjálfsögðu heimsmeistari með
landsliðinu á dögunum sem og
Evrópumeistari árið 2004. Hann
var einnig í silfurliði Þjóðverja á
HM 2003 og á ólympíuleikunum
2004.
HBG

"JÎRGVIN "JÎRGVINSSON

Komst áfram í
svigkeppnina
3+¥¨) Forkeppni fyrir aðalkeppni í
svigi karla var haldin á HM í
alpagreinum í Åre í Svíþjóð í gær.
Ísland átti þrjá fulltrúa og komst
einn þeirra, Björgvin Björgvinsson, áfram í aðalkeppnina.
Björgvin var með rásnúmer 3
og lenti í ellefta sæti. 25 efstu
komust áfram í aðalkeppnina.
Gísli Rafn Guðmundsson lenti í
31. sæti en hann var einnig
nálægt því að komast í aðalkeppni
stórsvigsins. Þorsteinn Ingason
féll úr leik í fyrri umferð.
Aðalkeppnin í svigi karla
verður á morgun en í dag verður
keppt í svigi kvenna.
ES¹

%MILE -PENZA

Á leið til City
&«4"/,4) Belgíski knattspyrnu-

maðurinn Emile Mpenza hefur
greint frá því að hann sé hársbreidd frá því að ganga til liðs við
Manchester City. Hann hefur sagt
upp samningi sínum við AlRayyan í Katar.
Samningurinn við City mun
vera til fjögurra mánaða með
þeim möguleika að framlengja til
næstu þriggja ára ef hann
stendur undir væntingum.
Mpenza er 28 ára gamall.
ES¹
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-IKIÈ TALAÈ UM SAMKYNHNEIGÈ Å ."! EFTIR AÈ *OHN !MAECHI KOM ÒT ÒR SK¹PNUM

Hardaway hatar samkynhneigða
+®2&5"/,4) Það er um fátt annað

%.',!.$3$2/44.).' %LÅSABET ÎNNUR

MUN BJËÈA STARFSMÎNNUM OG LEIKMÎNN
UM !RSENAL Å TE
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%NGLANDSDROTTNING

Býður Arsenal
í te í höllinni
&«4"/,4) Elísabet önnur Englands-

drottning mun bjóða leikmönnum
og starfsmönnum Arsenal í te í
Buckingham-höllinni á næstunni.
Upphaflega átti hún að vera
viðstödd opnun nýs leikvangs
félagsins, Emirates Stadium, en
þurfti að afboða sig vegna
bakverkja. Eiginmaður hennar
fór í hennar stað.
Drottningu mun hafa þótt það
leitt og ákveðið því að bjóða
liðinu heim til sín í teboð. Starfsmenn og leikmenn munu fá að
skoða höllina áður en þeir hitta
sjálfa drottninguna.
ES¹

6LADIMIR 2OMANOV

Sakar dómara
um mútuþægni
&«4"/,4) Vladimir Romanov,

meirihlutaeigandi skoska
úrvalsdeildarliðsins Hearts, er
enn á ný kominn í fréttir vegna
umdeildra ummæla sinna.
Í þetta sinn sagði hann í viðtali
við rússneskt íþróttablað að
stórliðin Rangers og Celtic
mútuðu bæði leikmönnum og
dómurum.
„Ef tvö lið eru jöfn að getu
getur dómarinn haft áhrif á úrslit
leiksins,“ sagði Romanov.
Brian Quinn, stjórnarformaður
Celtic, var æfur vegna ummælanna. „Ef hann sagði þetta mun
ég sækja rétt okkar fyrir
dómstólum.“
ES¹

%''%24 -!'.²33/. +L¹MJÎFUR VILL
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$AVID 3ULLIVAN

Vill enn kaupa
West Ham
&«4"/,4) Breski klám- og fjöl-

miðlajöfurinn David Sullivan
hefur enn áhuga á því að kaupa
West Ham einn daginn. Fyrir ári
síðan þótti hann líklegur til að
kaupa félagið en fannst það of
dýrt. Á endanum keyptu Björgólfur Guðmundsson og Eggert
Magnússon félagið.
Sullivan á helmingshlut í
Birmingham og hefur sagt að sá
hluti sé til sölu fyrir rétt verð.
Hann er þó ánægður með
komu Íslendinganna því hann átti
hlut í félaginu sem hann gat selt
með vænum gróða. „Kannski
rennur sá dagur upp að ég geti
keypt félagið,“ sagði Sullivan,
sem á sínum tíma lék með
unglingaliði félagsins.
ES¹

talað innan NBA þessa dagana en
samkynhneigð eftir að Bretinn
John Amaechi kom út úr skápnum
en hann er fyrrum leikmaður í
deildinni. Tim Hardaway, fyrrverandi NBA-stjarna og einn þeirra
sem KR Bumban hefur reynt að fá
til liðs við sig, fékk fá vinsældastig þegar hann tjáði sig í útvarpsþætti i á miðvikudag og lýsti því
yfir að hann hataði samkynhneigða.
„Ég hata samkynhneigt fólk og
skammast mín ekkert fyrir það.
Mér líkar ekki við samkynhneigt
fólk og mér líkar ekki að vera í
kringum samkynhneigða. Ég er

með hommafælni og hommar ættu
ekki að vera í Bandaríkjunum eða
í heiminum yfir höfuð,“ sagði
Hardaway í útvarpsþættinum en
stjórnandi þáttarins spurði hann í
kjölfarið hvernig hann myndi
haga sér í kringum liðsfélaga sem
væri samkynhneigður.
„Fyrst af öllu þá myndi ég ekki
vilja slíkan mann í mínu liði. Ef
hann aftur á móti væri í mínu liði
myndi ég halda eins mikilli fjarlægð og mögulegt væri vegna þess
að þetta er ekki rétt hegðun fyrir
mér.
Hann ætti ekki að vera í búningsklefanum á sama tíma og við,“
sagði Hardaway og bætti við að

hann myndi farið fram á að leikmaður yrði rekinn úr félagi sínu
ef hann væri samkynhneigður.
Eins og búast mátti við varð allt
vitlaust í kjölfarið og Hardaway
baðst afsökunar á orðum sínum í
útvarpsviðtali daginn eftir en dró
þau ekki til baka.
HBG
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/FT VERIÈ MEÈ SVONA RUGLMYNDBÎND
Handboltaþjálfarinn Alfreð Gíslason tjáir sig í fyrsta skipti um innihald myndbandsins sem fékk strákana
okkar til að blómstra gegn Frökkum í eftirminnilegum leik. Hann segist hafa beitt slíkum meðulum síðan
2001. Alfreð segist enn fremur hafa áhuga á að fá Alexander Petersson til Gummersbach.
(!.$"/,4) Það er skammt stórra
högga á milli hjá Alfreð Gíslasyni
handboltaþjálfara. Um leið og HM
lauk tóku við æfingar hjá
Gummersbach. Ekkert frí var
gefið í þýsku deildinni heldur var
fyrsti leikur liðsins sex dögum
eftir síðasta leik Íslands á HM.
Álagið á leikmenn sem spiluðu á
HM er því gríðarlegt, sem og fyrir
þá landsliðsþjálfara sem einnig
þjálfa í þýsku deildinni.
Það hefur verið mikið um
meiðsli hjá Gummersbach í vetur
og hópurinn hjá Alfreð oftar en
ekki þunnskipaður. Staðan var
aðeins skárri fyrir leikinn síðasta
föstudag en þá kom Rússinn Zakharov aftur í hópinn en hann sleit
krossbönd eftir að hafa aðeins
spilað í nokkrar mínútur og verður því ekki meira með í vetur.
„Það var hrikalegt að lenda í
þessu. Við erum að vinna í því að
fá Pungartnik strax frá Hamburg
en það er ekki líklegt að það fáist í
gegn,“ sagði Alfreð og átti þar við
slóvenska
landsliðsmanninn
Roman Pungartnik sem gengur í
raðir
Gummersbach
næsta
sumar.
Það hefur gengið á ýmsu í herbúðum Gummersbach síðustu
vikur og útlit fyrir mikil fjárhagsvandræði og jafnvel gjaldþrot um
áramótin. Staðan er þó betri í dag
eftir að Hans Peter Kramer sneri
aftur sem stjórnarformaður en
hann er þegar búinn að semja við
tvo nýja styrktaraðila. Hann er að
ganga frá stórum samningi við
rússneskt olíu- og gasfyrirtæki en
sá samningur gæti hæglega tryggt
rekstrargrundvöll Gummersbach
næstu árin. Sama fyrirtæki hefur
sett mikinn pening í knattspyrnuliðið Schalke.
„Kramer er mjög öflugur en
hann fór um áramótin út af valdabaráttu sem var í gangi. Hann er
kominn aftur og öflugri en nokkru
sinni fyrr og veitti ekki af enda
virtist allt vera á leið til andskotans. Ef þetta gengur upp þá get ég
farið að kaupa einhverja leikmenn
og veitir ekki af,“ sagði Alfreð
sem hefur augastað á lærisvein
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sínum í landsliðinu, Alexander
Petersson.
Hornamaðurinn á ár eftir af
samningi sínum en ekki er loku
fyrir það skotið að hann fáist laus
í sumar og ef ekki verður að
kaupa hann. „Það hafa margir
áhuga á Alex og ekki að ástæðulausu. Ég er einn þeirra enda Alex
stórkostlegur leikmaður sem
hefur staðið sig frábærlega. Hann
gæti fengið góðan samning hvar
sem er.“
Mikið var rætt og ritað um
myndband sem Alfreð sýndi landsliðinu fyrir leikinn mikilvæga
gegn Frökkum á HM. Eins og allir
ættu að vita spilaði íslenska landsliðið hugsanlega sinn besta landsleik í sögunni gegn Frökkum og
komst í milliriðil með tvö stig.
Mikil leynd hefur hvílt yfir

innihaldi myndbandsins enda
ákvað hópurinn að hafa það út af
fyrir sig. Alfreð er tilbúinn að tjá
sig um myndbandið þar sem mótið
er liðið.
„Ég hef margoft verið með
svona
ruglmyndbönd,“
sagði
Alfreð hlæjandi en hvernig eru
þessi myndbönd hans nákvæmlega?
„Ég blanda saman efni með
taktík andstæðinganna við alls
konar óskylt efni sem inniheldur
þó boðskap sem maður vill koma
áleiðis. Meðal efnis í þessu myndbandi voru klippur úr samúræmyndum.
Svo detta textabrot inn á
ákveðnum tímum með boðskap
sem ég vil koma á framfæri. Ég
hef verið að gera þetta síðan árið
2001. Það skemmtilega er að þetta

skilar oftar en ekki árangri. Myndböndin eru misgóð en ég skal alveg
viðurkenna að þetta myndband
var djöfulli gott hjá mér,“ sagði
Alfreð léttur en hann telur nauðsynlegt fyrir þjálfara að brjóta
svolítið upp formið.
„Fundirnir hjá mér eru um 3040 mínútur og að þeim tíma liðnum þá hætta leikmenn oft að taka
við þeim boðskap sem maður er að
miðla. Ef maður er alltaf að sýna
það sama þá er hætt við að hugur
leikmanna verði ekki alveg við
efni. Ef maður brýtur upp formið
og kemur mönnum á óvart við og
við þá er líklegra að leikmenn
fylgist betur með því sem er að
gerast því þeir vita ekki hvað
kemur næst. Þá eru þeir vakandi
allan tímann,“ sagði Alfreð Gíslason.
HENRY FRETTABLADIDIS

¥RSKIR BOXARAR M¾TA ÅSLENSKUM ¹ LAUGARDAG

Írafár í Keflavík
"/8 Það verður mikil boxveisla í
Reykjanesbæ um helgina þegar
vösk sveit frá Írlandi mætir
íslenskum boxurum í 23 bardögum. Veislan fer fram í Sundhöllinni í Keflavík þar sem hnefaleikafélagið BAG fékk nýverið
úthlutað húsnæði fyrir starfsemi
sína.
„Það er alger bylting að fá
þessa að aðstöðu og við munum
koma 300-400 áhorfendum fyrir á
staðnum. Þetta verður alveg
meiriháttar. Okkur veitir ekki af
aðstöðunni enda hefur orðið alger
sprengja í hnefaleikaiðkun í

bænum og alls æfa 115 krakkar
box hjá okkur í dag,“ sagði hnefaleikafrömuðurinn Guðjón Vilhelm
en hann stýrir málum hjá BAG.
Ballið byrjar klukkan tvö um
daginn en þá munu krakkar á aldrinum 12-15 ára berjast. Þetta er í
fyrsta skipti sem svo ungir krakkar berjast við erlenda mótherja í
keppni hér á landi. Alls fara
fimmtán unglingabardagar fram
á milli tvö og sex.
Eftir það verður tekið hlé til
klukkan átta þegar stóru strákarnir byrja að keppa en alls fara átta
bardagar fram um kvöldið.
HBG
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3¹TT VIÈ AÈ H¾TTA ¹ TOPPNUM
Sif Pálsdóttir, tvöfaldur Norðurlandameistari og þrefaldur Íslandsmeistari í áhaldafimleikum á síðasta ári, hefur ákveðið að hætta í
áhaldafimleikum og snúa sér að fullum krafti að hópfimleikum. Engin íslensk fimleikakona hefur átt glæsilegri feril en Sif.
Sif Pálsdóttir hefur
afrekað meira en nokkur önnur
íslensk fimleikakona og það þótt
hún sé ekki enn orðin tvítug. Sif er
yngsti Íslandsmeistarinn í fjölþraut frá upphafi, hún hefur oftast allra unnið fjölþraut kvenna og
varð á síðasta ári fyrsta og eina
íslenska konan til þess að verða
Norðurlandameistari í fimleikum.
Því eru mikil tímamót fyrir
íslenska fimleika þegar besta fimleikakona Íslands snýr sér að
öðrum verkefnum og segir skilið
við áhaldafimleikana.
„Fimleikarnir eru búnir að vera
allt mitt líf og þeir eiga eftir að
fylgja mér áfram. Ég var hrædd
um að ég myndi sjá eitthvað eftir
þessu en það hefur ekki gerst. Það
hefur ekkert hvarflað að mér að
byrja aftur því ég er alveg sátt
með mitt,“ segir Sif, sem er ekkert
að hætta að hreyfa sig.
„Ég var að æfa fimm til sex
sinnum í viku þegar ég var í
áhaldafimleikunum en núna er ég
að æfa fjórum sinnum í viku. Ég
finn það strax að það er minna
álag á manni og þetta eru léttari
æfingar,“ segir Sif, sem er komin
á fullt í hópfimleika.
„Ég var í stelpuliðinu í fyrra og
fór út á Evrópumótið með þeim.
Núna er ég í blönduðu liði þar sem
eru sex stelpur og sex strákar,”
segir Sif en hún og félagar hennar
í liðinu stefna að þátttöku á
Norðurlandamótinu í framtíðinni.
Sif varð Íslandsmeistari í fjölþraut í fyrra og vann síðan bæði
Íslandsmeistaratitilinn á gólfi og á
tvíslá. Hún bætti síðan um betur
og varð Norðurlandameistari í
fjölþraut og á tvíslá. „Ég var oft
búin að hugsa um hvort og hvenær
ég ætti að hætta. Mér fannst orðið
tímabært að hætta og það var líka
skemmtilegt að geta hætt á toppnum og á meðan fólk man eftir
manni,“ segir Sif.
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Sif hefur oftar en ekki þurft að
yfirstíga mótlæti á sínum ferli
eins og erfið veikindi og mikinn
keppniskvíða sem hún glímdi við í
mörg ár.
„Ég var svo ung þegar ég vann
fyrst að ég var kannski ekki alveg
að átta mig á þessu. Þetta var það
skemmtilegasta sem maður gerði
í heiminum. Þegar ég var búin að
vera á toppnum í tvö eða þrjú ár
fannst mér að ég yrði að vinna.
Þrátt fyrir þessa miklu pressu á
mér var ég alltaf að standa mig
vel. Síðustu tvær til þrjár vikurnar fyrir mót varð allt ótrúlega erfitt. Það var erfitt á æfingum, ég
var með í maganum og gat ekki
sofið. Það var erfiður tími en ég
hélt samt alltaf áfram að æfa.
Þetta lagaðist ekki fyrr en ég fór
til íþróttasálfræðings og hann
hjálpaði mér mikið. Þegar ég byrj-

%).34!+52 &%2),, &IMLEIKA

KONAN 3IF 0¹LSDËTTIR ÒR 'RËTTU
HEFUR ¹KVEÈIÈ AÈ H¾TTA
KEPPNI Å ¹HALDAFIMLEIKUM EN
ER KOMIN ¹ FULLT Å HËPFIMLEIKA
OG FIMLEIKADËMG¾SLU
&2¡44!",!¨)¨!.4/.

aði að tapa sá ég að það var ekkert
rosalega mikið mál að tapa. Ég
skildi þá ekkert af hverju ég var
búin að gera svona mikið vandamál úr þessu,“ segir Sif en sigrarnir hafa þó verið miklu fleiri en
töpin. Sif hefur alls unnið nítján
Íslandsmeistaratitla, þar af fimm
í fjölþraut.
-%¨ 2/3!,%'! -)+)¨ 3+!0
„Ég er með rosalega mikið skap og
það skiptir máli í þessarri íþrótt.
Ég átti samt oft erfitt með það
þegar ég var yngri,“ segir Sif og á
þá við 10-12 ára aldurinn. „Ég náði
síðan að læra að nota þetta skap til
þess að koma mér áfram og
keppnisskapið hjálpaði mér rosalega mikið,“ segir Sif, sem segir
meðfædda hæfileika verða að
vera til staðar ætli menn sér að ná
langt í fimleikum.
„Ég á mjög létt með fimleika.
Það þarf ótrúlega mikið að koma
til svo að maður geti orðið afreksmaður í þessari íþrótt. Í fimleikum þarf að vera lítill, léttur, ekki
hræddur og með rétt hugarfar. Ég
hafði það allt með mér, mér fannst
gaman að æfa, ég æfði með
skemmtilegum stelpum og var

með góðan þjálfara. Ég fékk líka
góðan stuðning að heiman og átti
líka góða vini sem studdu mig,“
segir Sif. Þeir sem þekkja til hennar og hennar ferils segja uppkomu
hennar á síðasta ári hafa endurspeglað hennar sterka karakter.
Sif var búin að glíma við mikil
veikindi sem fóru langt með að
binda enda á fimleikaferilinn.
6!2¨ 2/3!,%'! 6%)+
„Ég varð rosalega veik en það fattaðist rosalega seint hvað væri að
hrjá mig. Ég var að byrja í menntaskóla og ég hélt að ég væri svona
þreytt af því að það væri meira
álag á mér í skólanum. Ég var alltaf mjög slöpp og hafði litla krafta
til þess að framkvæma sumar
æfingar. Í kjölfarið missti ég áhugann og var að fara að hætta þegar
þjálfarinn minn benti mér á að
fara í blóðprufu. Þá kom í ljós að
ég var með sýkingu í líkamanum,
þurfti að fara á sterk sýklalyf og
ég var lengi að ná mér upp úr
þessu. Ég hætti meira að segja um
áramótin eftir þetta hálfa ár sem
var búið að vera svo rosalega erfitt. Ég náði mér af veikindunum
og kom tvíefld til baka,” segir Sif

og Íslandsmótið í fyrra var stór
stund fyrir hana.
34!34) 3)'52).. ¥ &922!
„Það var sætasti sigurinn að vinna
Íslandsmótið aftur eftir að hafa
tapað tvö ár í röð. Það var langskemmtilegast að ná titlinum aftur
eftir að ég var búin að tapa honum.
Þegar ég lít yfir ferilinn þá hefði
ekki verið gaman að enda á slöku
ári. Það eru margir sem hafa stutt
mig í gegnum þetta og þetta var
ekki bara minn sigur. Ég held að
ég eigi eftir átta mig á því seinna
hversu frábært það var að vinna
Norðurlandameistaratitilinn,“
segir Sif.
„Þetta var mjög flott hjá henni
og það var hennar stíll að koma og
klára málin en ekki að gefast upp
og hætta,“ segir Ásdís Pétursdóttir
sem hefur þjálfað Sif nánast allan
hennar fimleikaferil. „Hún kom til
mín í Ármann frá Gróttu þegar hún
var átta ára gömul. Ég sá um leið
hvað bjó í henni. Það er mjög sjaldgæft að það komi krakkar með svo
mikla hæfileika. Hún er mjög
sterkur karakter og lagði allt í
sölurnar,“ segir Ásdís og bætir við:
„Við eigum örugglega eftir að

verða góðar vinkonur áfram. Hún
á eftir að hjálpa mér á margan hátt
og kannski tekur hún bara við af
mér. Ég myndi óska þess að hún
yrði þjálfari því hún yrði frábær
þjálfari. Hún gæti orðið þjálfari ef
hún vildi en hún hefur ekki gefið
mikið út á það,“ segir Ásdís og Sif
sjálf tekur undir það.
„Það freistar mín ekki núna en
áhuginn á þjálfun á kannski eftir
að koma í framtíðinni.”
/2¨).. &)-,%)+!$«-!2)
Sif er í Fjölbraut í Ármúla og á
leiðinni að klára stúdentinn. „Ég
er aðeins á eftir af því að ég hef
ekki alltaf verið að taka fullt nám
með fimleikunum,” segir Sif, sem
er spennt fyrir íþróttabrautinni í
Háskólanum í Reykjavík.
„Ég á örugglega eftir að vera
áfram í kringum fimleikana. Ég
tók dómarapróf og er farin að
dæma. Mér finnst það mjög
gaman,“ segir Sif, sem er ekkert
að hætta í fimleikum þótt hún
hætti keppni í áhaldahlutanum.
Hópfimleikarnir og dómgæslan
eiga örugglega að halda henni í
fimleikahreyfingunni í langan
tíma í viðbót.
OOJ FRETTABLADIDIS

(ANNES ¶ 3IGURÈSSON S¹TTUR VIÈ 5WE 2ÎSLER

FRUMSÝNUM UM HELGINA
6ORUM AÈ F¹ Å HÒS NÕJA  ËSKR¹ÈA - "ENZ -,  #$) $IESEL
¶ETTA ERU MJÎG VEL BÒNIR BÅLAR MEÈ n SPORTFELGUM BLUETOOTH SÅMKERÙ LEÈURINNRÁTTINGU GLERLÒGU OG ËTAL
ÚEIRI AUKAHLUTUM 3ÕNINGARBÅLL ¹ STAÈNUM +OMIÈ OG REYNSLUAKIÈ /PIÈ M¹N FÎST   LAUG
  "ÅLARNIR ERU Å BOÈI SILFURMETALIC OG SVARTIR FULL ÖJËNUSTU¹BYRGÈ HJ¹ UMBOÈSAÈILA - "ENZ ¹ ¥SLANDI

.¹NARI UPPLÕSINGAR UM BÒNAÈ OG
VERÈ F¹ST HJ¹ "ÅLASÎLUNNI "ÅLFANG

Skrifar undir um helgina
&«4"/,4) Hannes Þ. Sigurðsson

mun sennilega skrifa undir
samning við norska úrvalsdeildarliðið Viking um helgina. Þetta
kom fram í Aftonbladet í gær.
Hannes lék með Viking til
2005 en fór þaðan til Stoke. Hann
skipti svo yfir til Bröndby í haust
en hefur nú verið settur á sölulista þar.
Þjálfari Viking er Uwe Rösler,
fyrrum þjálfari Lilleström. Fyrir
tveimur árum varð afar umdeilt
atvik í leik Viking og Lilleström
þar sem Frode Kippe kjálkabrotnaði eftir samstuð við Hannes.
Vildu margir meina að um
viljandi brot hafi verið að ræða
og gekk Rösler hvað lengst fram
í þeirri umræðu.
„Þetta mál er löngu gleymt.
Svona gerist oft í fótboltanum,“
sagði Hannes. Rösler tók í svipaðan streng.

(!..%3  LEIÈ TIL 6IKING Å .OREGI
&2¡44!",!¨)¨$!.¥%,

„Þá þjálfaði ég Lilleström og
var að vernda fyrirliðann minn.
Nú er ég hjá Viking og vil gjarnan fá Hannes í mitt lið.“
ES¹
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(ÒN F¾DDIST  NËVEMBER  ER
LJËSH¾RÈ OG MEÈ BL¹ AUGU -EG 2YAN
ÒTSKRIFAÈIST ÒR "ETHEL SKËLANUM Å JÒNÅ
 ,AGÈI STUND ¹ BLAÈAMENNSKU
VIÈ H¹SKËLANN Å .EW 9ORK 4IL AÈ VINNA
SÁR INN AUKAPENING MEÈ N¹MI
FËR HÒN AÈ LEIKA LÅTIL HLUTVERK Å
SJËNVARPSÖ¹TTUM ¶¹ FËR BOLT
INN AÈ RÒLLA OG HÒN FÁKK TILBOÈ
UM ST¾RRI HLUTVERK ¶AÈAN
L¹ LEIÈIN Å KVIKMYNDIRNAR ÖAR
SEM HÒN HEFUR LEIKIÈ Å FJÎLDA
ÖEKKTRA MYNDA -EG 2YAN
LEIKUR MA Å MYNDINNI !GAINST
THE 2OPES SEM SÕND ER ¹ 3TÎÈ
 RÁTT EFTIR MIÈN¾TTI Å KVÎLD

6)¨ 4+)¨ &2%92 '¥'*! '5..!233/. &2¨)34 5- &2'! &«,+)¨

E! er sjónvarpsstöð veika fólksins
¶EGAR HEILSAN SVÅKUR MEÈ BEIN OG HAUSVERKJUM ER
F¹TT ANNAÈ EN GAMLA GËÈA SJËNVARPIÈ SEM GETUR
HALDIÈ UPPI SKEMMTUNINNI -AÈUR FORÈAST AÈ NOTA
HEILANN SEM MEST OG VILL F¹ ALLAN FRËÈLEIK EÈA
AFÖREYINGU MATAÈA OFAN Å SIG
%N VANDAM¹LIÈ ER AÈ ¹ MIÈJUM VIRKUM DEGI
ER F¹TT EFTIRSËKNARVERT ¹ SKJ¹NUM 4-# OG -'SEGJAST VERA KVIKMYNDASTÎÈVAR EN BJËÈA Å RAUN
BARA UPP ¹ S¾MILEGAR B MYNDIR SEM H¾GT ER AÈ
HAFA GAMAN AF ÖEGAR ALLT ANNAÈ ÖRÕTUR
"ÅËR¹SIN HEFUR APAÈ UPP ÖENNAN ËSIÈ FR¹
ERLENDU FYRIRMYNDUNUM ¶AR ER EINGÎNGU H¾GT
AÈ SJ¹ MYNDIR SEM VORU ¹ DAGSKR¹ HELGINA ¹ÈUR ¹
3TÎÈ  %F ÖAÈ ERU EKKI Ö¾R Ö¹ ERU ÖAÈ BANDARÅSK
AR SJËNVARPSMYNDIR SEM F¹ JAFNVEL KVIKMYNDASJÒK
LINGA EINS OG MIG TIL AÈ SNÒA SÁR ¹ HLIÈ OG REYNA
FREKAR AÈ SOFA ÒR SÁR HITANN OG VERKINA
%N ÎLLUM ¹ ËVÎRUM KEMUR SJËNVARPSSTÎÈIN

%++) -)33! !&

3*«.6!20)¨
 ,EIÈARLJËS 'UIDING ,IGHT
 4¹KNM¹LSFRÁTTIR
 3NILLINGARNIR 
 5NGAR OFURHETJUR 
 &RÁTTIR
 6EÈUR
 +ASTLJËS
 0ELÅKANAMAÈURINN 0ELIKAANIMIES
&INNSK ¾VINTÕRAMYND FR¹  UM PELÅK
ANA SEM BREYTIST Å MANN OG L¾RIR AÈ TALA
,EIKSTJËRI ER ,IISA (ELMINEN OG MEÈAL LEIK
ENDA ERU +ARI +ETONEN 2ONI (AARAKANGAS
OG )NKA .UORGAM -YNDIN HLAUT GULLVERÈ
LAUN ¹ !LÖJËÈLEGU BARNAMYNDAH¹TÅÈINNI Å
#HICAGO 

 -ANNR¹NIÈ 7ATERPROOF "ANDARÅSK
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BÅËMYND FR¹  UM GAMLAN GYÈING SEM
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Veiðisögur Bubba koma út í haust

...fær Siv Friðleifsdóttir, sem
er rífandi stolt af norskættuðu
nafni sínu og lætur það ekki
á sig fá að Mannanafnanefnd
hafi úrskurðað það ólöglegt.
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„Ekki er einu sinni kominn titill á
bókina. Svo skammt er þetta á veg
komið. En vinnuheitið er Veiðisögur Bubba,“ segir Egill Örn
Jóhannsson, framkvæmdastjóri
JPV útgáfu.
Egill Örn og hans fólk hjá JPV
er þegar farið að leggja drög að
næstu jólavertíð. Og nú er verið
að undirbúa bók sem byggð er á
veiðisögum sem Bubbi Morthens
hefur safnað í sarpinn undanfarin
ár. Bubbi er annálaður sögumaður
og veiðisögur er eitt form frásagnarlistarinnar sem seint verður
ofmetið. Sannleiksgildið er upp og
ofan en Bubbi, sem hefur staðið
við árbakkann árum saman og er
annálaður sögumaður, styðst þó
við raunverulega atburði.

Í samtali við blaðamann Fréttablaðsins segir Bubbi Morthens
kappnóg komið af veiðibókum
sem fjalla um hina fræðilegu hlið
stangveiða. Hins vegar sé þetta
brunnur sem fáir hafa leitað í. Og
Bubbi segir sögu, til sýnishorns,
af manni sem hann hitti á bökkum
ónefndrar laxveiðiár, sem hafi
verið aðframkominn af sígarettureykingum – gat vart dregið andann. Hann sagði Bubba hins vegar
að sá sem hefði þraukað sem hann
hefði minnstar áhyggjur af sígarettum. Var þar þá kominn Pólverji
sem hafði lifað af helförina, öll
fjölskyldan hafði verið drepin í
Dachau en það vildi honum til lífs
að stjórnandi þar var eitthvert
drengjakórafrík og lét hann syngja

"5"") -/24(%.3 6INNUR NÒ
AÈ ÖVÅ AÈ SAFNA SAMAN VEIÈI
SÎGUM SEM HANN HEFUR HEYRT
OG UPPLIFAÈ Å ¹RANNA R¹S

fyrir sig. Þegar Rússarnir komu
voru Pólverjarnir reknir til Síberíu þaðan sem okkar maður strauk.
Og sá þá á túndrunum lax og hafði
hann til marks um frelsið sjálft.
Og sór þess eið að myndi hann lifa
af og efnast yrðu laxveiðar það
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(J¹LPAR -EL 'IBSON AÈ
GERA KVIKMYND UM &ISCHER
„Ég hef verið að reyna að koma á
sambandi Mels Gibson og Bobby
Fischer í tengslum við fyrirhugaða mynd um Fischer og sögu
hans. Gibson er áhugasamur um
að framleiða slíka mynd og ég hef
sagt Bobby að ég muni skrifa
útlínur á eina síðu fyrir hann.
Hver veit nema Mel heimsæki
Fischer til Íslands fljótlega,“ segir
Raul Rodriguez.
Raul starfaði árum saman á
Íslandi sem einkaþjálfari og er vel
þekktur í þeim geira. Mikill vinskapur tókst með honum og skáksnillingnum Bobby Fischer. Raul
starfar nú sem einkaþjálfari í Los
Angeles, á hinni þekktu Gold Gym
líkamsræktarstöð, og fer vegur
hans þar mjög vaxandi. En hann
hugsar stöðugt til Íslands, til sona
sinna
tveggja og segist
sakna
þeirra.
Þetta
kemur
fram í bréfi
sem hann sendi
til vina sinna á
Íslandi.
„En á tveimur mánuðum
hefur mér
tekist það
sem enginn annar
einkaþjálfari hér hefur
afrekað
í
sögu
Gold
Gym sem er að
slá metið hvað
varðar
innkomu auk þess
að vera valinn
einkaþjálfari
mánaðarins
nú tvisvar í
röð,“
segir
Raul og skortir ekki metnaðinn þar á
2!5, 2/$2)'5%:

%R AÈ SL¹ Å GEGN
SEM EINKAÖJ¹LFARI
Å ,!

Gnoðavogi 44, s. 588 8686.
Opið alla laugardaga 11-14

SÚR HVALUR - SÚRT RENGI
HARÐFISKUR

"/""9 &)3#(%2 -EL 'IBSON HEFUR AÈ SÎGN ¹HUGA ¹ AÈ GERA MYND UM SÎGU HANS

bæ. Hann segist þegar vera viðurkenndur sem meðal þeirra bestu á
sínu sviði í LA en verður ekki
ánægður fyrr en hann verður talinn sá besti.
„Leið mín á toppinn er svipuð
því og var á Íslandi. Ég byrjaði hjá
Magnúsi Scheving á Aerobic Sport
og endaði hjá Bjössa í World Class.
Listi A-viðskipta vina minna vex
og má nefna Shawn Hatosy sem
leikur nú í Alpha Dogs á móti Justin Timberlake en ég er að skera
hann niður fyrir hlutverk í mynd
sem
verið er að gera og
heitir The Nobel
Son. Ég er einnig
að þjálfa Jeraldine Saunders sem
skapaði sjónvarpsþættina Love Boat
-%, ')"3/. 2AUL

VINNUR NÒ AÈ
ÖVÅ AÈ KOMA
¹ SAMBANDI
MILLI HANS
OG &ISCHERS

en hún er gift hinum heimsþekkta
stjörnuspekingi Sydny Omar. Og
þá má nefna konung rómantíkurinnar – tískumódelið Fabíó.“
Góður vinskapur hefur tekist
með Rodriguez og Fabíó sem er að
hugsa um að skella sér til Íslands
með Raul þegar hann kemur í
sumar til að heimsækja syni sína.
„Hann er enginn Fischer en
mjög skemmtilegur,“ segir Raul
Rodriguez og nefnir að síðustu en
ekki sístan af lista viðskiptavina
sinna Clay Adkins sem bað
Raul um að gera með
sér raunveruleikasjónvarpsþátt
um líkamsrækt.
JAKOB FRETTABLADIDIS

&!"¥/ 'ËÈUR
VINUR 2AULS OG
KEMUR LÅKLEGA
TIL ¥SLANDS MEÈ
HONUM Å SUMAR

sem hann myndi fást við.
„Magnað,“ segir Bubbi sem
leitar til vinkonu sinnar Silju Aðalsteinsdóttur varðandi yfirlestur.
Jafnvel mun Tolli bróðir Bubba
skreyta bókina með teikningum
þegar þar að kemur.
JBG

&2¡44)2 !& &«,+)
3Ò SAGA GENGUR NÒ FJÎLLUM H¾RRA
INNAN UTANRÅKISÖJËNUSTUNNAR AÈ
(J¹LMAR RNASON ÖINGFLOKKSFORM
AÈUR VERÈI GERÈUR AÈ R¾ÈISMANNI
Å 7INNIPEG /G ÖRÕSTIR HANN MJÎG
¹ UM ÖAÈ ¶AR ER FYRIR ¹ FLETI !TLI
SMUNDSSON ANNAR FRAMSËKN
ARMAÈUR SEM Ö¹ÈI STARFIÈ FYRIR
¹RALANGA DYGGA ÖJËNUSTU
VIÈ (ALLDËR SGRÅMSSON
3EGJA MENN AÈ HANN
VERÈI F¾RÈUR TIL &¾REYJA
6ANDINN ER S¹ AÈ 6AL
GERÈUR 3VERRISDËTTIR
HEFUR L¹TIÈ ÖESS
SVO UM GETIÈ
AÈ EKKI VERÈI
B¾TT VIÈ
SENDI
HERRUM
EÈA
R¾ÈISMÎNNUM OG TELJA MENN VAFA
SAMT AÈ &RAMSËKNARMENN LEGGI Å
ÖENNAN GJÎRNING FYRIR KOSNINGAR
&R¹ &RAMSËKNARMÎNNUM TIL FANGA
¶¾R SÎGUR BERAST NÒ AF ,ITLA
(RAUNI AÈ ÖAR SÁ ,ALLI *OHNS
BÒINN AÈ SL¹ ANNAN HVURN
MANN Å KRAFTI ÖESS AÈ HANN
EIGI Å V¾NDUM ÖRJ¹R
MILLJËNIR Å SKAÈA
B¾TUR VEGNA
SL¾MRAR
MEÈFERÈ
AR ¹ SÁR Å
¾SKU
%INAR
"¹RÈARSON HEFUR NÒ GENGIÈ FR¹
SAMNINGI VIÈ STËRFYRIRT¾KIÈ 5NI
VERSAL UM DREIFINGU ¹ V¾NTANLEGRI
PLÎTU 'ARÈARS 4HËRS #ORTES Å
"RETLANDI ¶ETTA ÖYKJA STËRTÅÈINDI
Å TËNLISTARBRANSANUM OG HEFUR
%INAR NÒ HAFIÈ MARKAÈSSETNINGU
¹ SKJËLST¾ÈINGI SÅNUM Å FÁLAGI VIÈ
MARKAÈSDEILD 5NIVERSAL RANGUR
INN L¾TUR EKKI ¹ SÁR STANDA ÖVÅ UM
HELGINA VERÈUR STËR UMFJÎLLUN UM
#ORTES Å $AILY 4ELEGRAPH ¶¹ ÖËTTI
TÅÈINDUM S¾TA AÈ -46 SJËNVARPS
STÎÈIN VAR MEÈ ÒTSENDARA
¹
NÕLEGUM KYNNINGAR
FUNDI EN EKKI MUN
VERA ALGENGT AÈ ÖAR
¹ B¾ SÁ KLASSÅSK
UM FLYTJANDA SÕND
UR SLÅKUR ¹HUGI
JBG  HDM

Jude Law á skautum í Laugardal
„Hann kom mér fyrir sjónir eins
og venjulegur maður í fríi með
börnunum sínum,“ segir June
Clark í Skautahöllinni í Laugardal
sem tók á móti stórleikaranum
Jude Law á þriðjudag. Jude Law
eyddi um klukkustund á svellinu í
Laugardal með börnum sínum
þremur og barnfóstru, en eins og
Fréttablaðið hefur greint frá er
hann hér í vikulöngu fríi.
„Það þekkti hann enginn þegar
hann kom hingað og hann fékk
alveg að vera í friði. Það var líka
bara einn bekkur af skólakrökkum
hér,“ segir June Clark enn fremur.
Koma Jude Law hingað til lands
hefur vakið mikla athygli eftir að
Fréttablaðið sagði frá ferðum
hans. Law er þekktur kvennaljómi

og bjuggust margir við því að
hann myndi láta sjá sig á skemmtistöðum borgarinnar. Samkvæmt
upplýsingum Fréttablaðsins er
það þó ekki á döfinni, hér ætlar
hann bara að njóta lífsins í rólegheitum með börnum sínum.
June Clark segir leikarann hafa
komið vel fyrir en neitar því að
hann hafi heillað hana upp úr skónum. „Ég er nú bara kona á besta
aldri svo það var ekkert svoleiðis.
En þetta er myndardrengur.“ HDM
&*®,3+9,$5-!¨52  ¥3,!.$)

"RESKI LEIKARINN *UDE ,AW DVELST NÒ
Å VIKUTÅMA ¹ ¥SLANDI MEÈ BÎRNUM
SÅNUM ÖREMUR (ANN SKELLTI SÁR ¹
SKAUTA Å ,AUGARDAL ¹ ÖRIÈJUDAGINN
&2¡44!",!¨)¨'%449)-!'%3

prentara, skjávarpa...
...og skanna færðu hjá

LASER C4200DN COLOR

AcuLaser CX11NF

22.805

58.910
AFSLÁTTUR

Allt að 35bls á min í monochrome.
25 bls á min í lit
Fyrsta prent :10.2
Mánaðar notkun : 90.000bls
Minni :128mb
(stækkanlegt í 640mb)
Blaða stærðir : A4, 90 x 139.7mm til 216 x 297mm
Blaða þykkt : 60-216g/m2
Til á Laugavegi 178

Kr. 5.151,- 24
mán

-

,
r. 99.990
K
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Kr. 158.900,-

Útprentun:
AFSLÁ
TTUR
A4, 2400RIT (600 Dpi)
Prentar allt að 25 bls svart og 5 bls á min í lit.
Fyrsta síða út eftir 9sek í svörtu og 17 í lit
Ljósritun:
600 dpi
Prentari
Nær allt að 25 blaðsíðum á min í svörtu og 5 í lit
skanni
Fyrsta síða út eftir 12sek í svörtu og 29 í lit
og faxtæki
Skanni:
2 sek með svarta síðu og 11 sek með lit (A4)
9600 x 9600 dpi (600 x 600 dpi optical)
Fax:
3 flýtihnappar , 60 hraðhringingar, 20 hóphringingar
Allt að 200bls minni
Usb 2, netkort
32mb Minni
Til á Laugavegi 178

3.8" 640 x 480 skjár
40GB 2.5 harður diskur
JPEG1, RAW2,3
MPEG-4, hreifimyndir JPEG
MP34, AAC4
AVI, .MOV, .MPG, .MP4
Video , DV, MotionJPG, Cinepac, MPEG-1,
MPEG-26, MPEG-47, Audio
CF (Type I/II), Microdrive,
SD (allt að 1GB)
A/V Út: USB 2.0
Endurhlaðanlegt Li-Ion rafhlaða,
ending allt að 4.7klst
USB Direct Print
Vegur 415gr (með rafhlöðu)
Til í Kringlunni og á Laugavegi 178

Kr. 102.795,-

57.910
AFSLÁTTUR

20.000
AFSLÁ

TTUR

Kr. 3.350,- 24
mán
Kr. 83.990,-

Stylus R265

Birta: 2000 Ansi Lumen
Skerpa: 400:1
Lágmarks upplausn 800x600 SVGA
Hámarks upplausn :1600x1200 UXGA
Sýningar hlutfall 4:3
Syningarstærð allt að 300"
Polysilicon TFT LCD
Hljóð 30db (whisper mode)

Til í Kringlunni og á Laugavegi 178

Kr. 5.751,- 24
mán

,. 111.990 Kr. 169.900,r
K
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Kr. 63.990,Stylus D88

Perfection V100

5.000

2.600

2.800

AFSLÁ

TTUR

5760x1440 dpi
Litahylki :6
Svartur texti 30 bls á min
Lita texti 30 bls á min
Pictbridge
USB direct print
Prentar á geisladiska
Kr. 17.790,-

Kr. 14.990,-

AFSLÁ

TTUR

Frábær prentari fyrir skólafólk
Allt að 5760 x 1440 dpi upplausn
22 bls á mín í svörtu
12 bls á mín í lit
4 blekhylki
Epson Micro Piezo prenthaus
Mjög hagkvæmur í rekstri
Kr. 12.590,-

Stylus RX520
Útprentun:
5760x1440 punkta upplausn
Litahylki :4
Svartur texti 20 bls á min
Lita texti 19bls á min
Ljósmynd 10x15 u.m.þ.b 48 sek
Ljósritun:
Svartur texti A4 18bls á min
Lita texti A4 18bls á min
Skanni:
Svart A4 600dpi/Litur A4 600dpi
Skannar filmur og slides
1.5”LCD skjár
Minniskortalesari

Kr. 4.146,- 24
mán

EMP 61

P-3000 40GB

AFSLÁ

,-

r. 79.990
K
Ð
O
B
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I
T

Kr. 9.990,-

TTUR

Upplausn :3200x9600 dpi
Mesta stærð :216x297mm
Filmu skönnun :5stk í einu
Slides skönnun :4 rammar í einu
Skanna gæði: 90-3.200, 4.800,
6.400, 9.600, 12.800dpi
Internal 48bita(281.5 Trillion litir)
Output 48bita(281.5 Trillion litir)
24bita(16.7 milljón litir)
Gráir litir 65.536
USB 1.1 og 2.0

Til í kringlu og Laugavegi 178
Kr. 16.790,-

Kr. 11.790,-

Stylus R360

3.300

10.695
AFSLÁ

Kr. 2.268,- 12
mán

TTUR

Kr. 33.595,-

Kr. 22.900,-

5760x1440 dpi
AFSLÁ
Litahylki :6
TTUR
Svartur texti 30 bls á min
Lita texti 30 bls á min
Ljósmynd 10x15
u.m.þ.b 13sek
LCD skjár Já 3.5” litaskjár
Minniskortalesari
Pictbridge
USB direct print
Interface USB 2.0
Prentar á geisladiska

Kr. 2.369,- 12
mán
Kr. 27.290,-

Kr. 23.990,-

Hans Petersen býður upp á skrifstofutæki í miklu úrvali sem henta bæði fyrirtækjum og
einstaklingum. Við eigum lausnina fyrir þig. Epson prentarar eru auðveldir í notkun eins og
Epson AcuLaser CX11NF - litalaser prentari, ljósritunarvél, skanni og faxtæki. Allt í einu tæki.
Epson EMP 61 skjávarpi, einfaldur í notkun og ótrúleg gæði og verðin koma þér á óvart.

12 24

mán mán

Verð miðast við greiðslusamning Visa eða Euro til 12 eða 24 mánaða

Hans Petersen • Fiskislóð 75 • 101 Reykjavik
Sími 570 7500 • hanspetersen@hanspetersen.is • www.hanspetersen.is
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Nokkur skúbb

3 .0 3 0 K R .

Í

ljósi undanfarinna skúbba um
allskonar heimili útá landi þar
sem miður skemmtilegir hlutir
áttu sér stað langar mig að bauna
hérna nokkrum nýjum skúbbum
sem fjölmiðlar landsins geta
smjattað á næstu vikur.

3 .5 0 0 K R .
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ipti sem þú
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maður klauf annan
mann í herðar niður fyrir um þúsund árum síðan. Einnig brenndu
menn konur og drekktu á Þingvöllum því þær voru grunaðar um
galdra. Bændur mótmæltu einnig
tilkomu símans.

GA NG IN N á www.glitnir.is
Skráðu þig í EI G ?U AF
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fór á hausinn. Hvort
var það fjármálaráðherra eða
Helgarpósturinn sem negldi síðasta naglann í líkkistuna? Ólafur
Skúlason biskup neyddist til að
segja af sér vegna ávirðinga um að
hafa þuklað á konum. Heiðar Jónsson snyrtir komst heldur en ekki í
hann krappann.

6),-5.$52

Gylfason hætti í
Alþýðuflokknum
og
stofnaði
Bandalag jafnaðarmanna. Hann dó
skömmu síðar. Hrafn Gunnlaugsson olli usla vegna hrossadrápa í
kvikmynd sem hann gerði. Hann
var rekinn sem dagskrárstjóri Ríkissjónvarpsins og ráðinn aftur sem
framkvæmdastjóri sömu stofnunnar.

3*,&34¨)3&,/++52)..

klofnaði í byrjun níunda áratugarins þegar Gunnar Thoroddsen
stofnaði nýja ríkisstjórn. Davíð
Oddsson sat lengi sem forsætisráðherra og fór í stríð við eigendur
verslanakeðju og eigendur fjölmiðla sem fóru mikið í taugarnar á
honum.

-)+),, styr stóð um herinn á
Keflavíkurflugvelli og 30. mars
árið 1949 brutust út fjöldaslagsmál á Austurvelli milli borgara og
lögreglu. Talið er að njósnað hafi
verið um þingmenn á vinstrivængnum. Kannski hefði Gunnar
Gunnarsson átt að fá nóbelsverðlaun. Jón Baldvin Hannibalsson
var kannski hleraður.
&2)¨2)+ Þór var tilnefndur til
óskarsverðlauna fyrir Börn náttúrunnar en fékk þau ekki. Gísli
Súrsson var drepinn í Geirþjófsfirði og Albert Guðmundsson var
kjörinn íþróttamaður ársins. Einnig var Vigdís Finnbogadóttir kjörin fyrsti forseti íslands. Þá dró
Ástþór Magnússon framboð sitt til
baka á sínum tíma. DV var
hneyksli. Steingrímur Njálsson
flutti í blokk. Eiríkur Hauksson
tapaði Eurovision. Hemingway var
fullur. Kennedy var myrtur. Beethoven var heyrnarlaus. Jónas frá
Hriflu var sagður geðveikur og
Jón Leifs hitti Hitler.
vona að þessi yfirferð mín
komi fjölmiðlum á bragðið fyrir
næstu vikur og mánuði.

HVÍTA HÚSIÐ / SÍA
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EINS EINFALT
OG AÐ BROSA

MARKAÐURINN

á www.visir
alla daga
Fáðu nánari upplýsingar um EIGÐU AFGANGINN hjá ráðgjöfum í næsta útibúi, í Þjónustuveri í síma 440 4000 eða á www.glitnir.is.

