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Svifryksmengun mældist yfir heilsuverndarmörkum í gær. Leikskólabörnum
með öndunarfærasjúkdóma var haldið inni. Útlit er fyrir minni mengun í dag.
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unarfærasjúkdóma var haldið inni
á leikskólum Reykjavíkurborgar í
gær af ótta við slæm áhrif svifryksmengunar.
Umhverfissvið
borgarinnar
varaði leikskólastjóra við hættu á
að mengunin færi yfir heilsuverndarmörk.
Stillt veður, auðar götur og
margir bílar á nagladekkjum eru
kjörskilyrði
svifryksmengunar.
Þannig var ástatt í borginni í gær.
Þegar til kom skreið mengunin
rétt
yfir
heilsuverndarmörk;
mældist 68,8 míkrógrömm á rúmmetra á mælistöðinni við Grensásveg. Í Fjölskyldu- og húsdýragarðinum mældist mengunin undir
mörkum.

Kristín Einarsdóttir, leikskólastjóri á Garðaborg við Bústaðaveg,
segir að í fyrsta skipti í gær hafi
foreldri barns með öndunarfærasjúkdóm lýst áhyggjum vegna svifryksmengunar. Tveimur börnum
hafi verið haldið inni á Garðaborg í
gær.
„Við bregðumst við með því að
halda þeim inni í skemmtilegum
verkefnum á svona dögum. Þó að
leikskólinn standi við umferðargötu erum við svo heppin að vera
við Fossvogsdalinn. Svo getum við
farið með börn með astma og aðra
sjúkdóma á leikskólana í nágrenninu. Við finnum lausn á þessu,“
segir hún.
Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir,
formaður Leikskólaráðs, segir að

verið sé að setja upp kerfi þannig
að leikskólarnir fái upplýsingar
um svifryksmengun jafnt og þétt
en foreldrar geti líka lagt sitt af
mörkum með því að hætta að nota
nagladekk og aka hægar þannig að
rykið þyrlist ekki eins mikið upp.
Naglarnir hafi augljóslega áhrif.
Tillaga minnihlutans í borgarstjórn um að fela sérfræðingum á
Umhverfissviði að gera tillögur að
frekari aðgerðum til að draga úr
svifryksmengun var samþykkt á
fundi Umhverfisráðs í gær. Tillaga
um að kynna skaðsemi svifryks og
gera víðtæka úttekt á kostnaði
vegna notkunar nagladekkja verður tekin fyrir eftir viku ásamt tillögum sérfræðinga borgarinnar
sem þá eiga að liggja fyrir.
GHS

-IKIL SPENNA VEGNA M¹LVERKAUPPBOÈS Å +AUPMANNAHÎFN

3LEGIST UM +JARVALSVERK Å DAG
,)34!6%2+!-!2+!¨52 Mikillar spennu gætir meðal
listaverkasafnara vegna uppboðs á fágætu verki
eftir Jóhannes Sveinsson Kjarval hjá uppboðshaldaranum Bruun Rasmussen í Kaupmannahöfn
í dag. Peter Christmas Möller hjá Bruun segir
fjölda fyrirspurna hafa borist fyrirtækinu og þó
bundinn sé trúnaði segir hann það einkum vera
Íslendinga sem spyrjist fyrir um verkið og
hvernig megi bjóða í það.
Málverkið sem um ræðir er áður óþekkt og
heitir Hvítasunnudagur, er olíuverk með gulllitum á striga og þykir óvenju stórt svo snemma á
ferli Kjarvals en talið er að hann hafi málað það á
árunum 1917 til 1919.
Verkið var í eigu hr. og frú Nienstedt, gjöf frá

Kjarval sem bjó þar á námsárum sínum í Kaupmannahöfn. Einnig hefur því verið haldið fram að
það varpi nýju ljósi á þróun listar Kjarvals í
tengslum við kúbisma. Aðalsteinn Ingólfsson
segir dæmi um slík tilþrif hjá listamanninum, þótt
strangt til tekið sé það ekki hreinn kúbismi,
heldur bræðingur.
Verkið var í fyrstu metið á um 1,5 milljónir
íslenskra króna en Peter Christmas Möller telur
sýnt að menn muni gefa fyrir það umtalsvert
meira fé. Hvítasunnudagur hefur verið nokkuð til
umfjöllunar í fjölmiðlum og voru ummæli
Hafþórs Yngvasonar, safnstjóra Listasafns
Reykjavíkur, um að verkið væri merkilegt síst til
að minnka áhuga safnara á verkinu.
JBG  SJ¹ SÅÈU 

,®'2%',5-, Íslendingur situr í
gæsluvarðhaldi í Bremerhaven í
Þýskalandi eftir að fimm kíló af
hassi og 700 grömm af amfetamíni fundust í fórum hans. Talið er
að efnunum hafi átt að smygla til
Íslands. Sjónvarpið greindi frá.
Maðurinn er 28 ára og starfar
sem kokkur í Kaupmannahöfn.
Þar hófust hrakfarir hans. Annar
Íslendingur afhenti honum eiturlyf sem hann átti að koma til
tengiliðs í Bremerhaven. Maðurinn fann ekki tengiliðinn, fékk
sér þá full mikið í glas og glataði
peningum sínum. Í bankaútibúi
fékk hann þau svör að vegabréf
hans væri útrunnið. Taldi hann
þá best að lögregla vitnaði um
hver hann væri.
Það gerði lögregla og handtók
hann í framhaldinu þar sem hann
var eftirlýstur í Kaupmannahöfn
fyrir smygl á fjórtán kílóum af
maríjúana.
KDK

&ORSETI ¥RAKS Å L¾KNISMEÈFERÈ

Banatilræði við
varaforsetann
¥2!+ !0 Varaforseti Íraks, Adel
Abdul-Mahdi, slapp með minniháttar meiðsli í gær þegar tilraun
var gerð til að
ráða hann af
dögum. Tíu
manns létust og
átján manns
særðust í
tilræðinu þegar
sprengja sprakk
inni í opinberri
byggingu þar
sem hann var að
!$%,
halda ræðu.
!"$5, -!($)
Forseti Íraks,
Jalal Talabani,
hné í ómegin á sunnudag og var
fluttur til Jórdaníu til læknismeðferðar. Hann var kominn á
fætur í gær að sögn sonar hans,
sem sagði þreytu og ofreynslu
ástæðu veikindanna.
SDG
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,OÈNUSKIP DREGIÈ Å LAND

Hlutabréf í nýjum methæðum

Antares komið
til hafnar

6)¨3+)04) Hlutabréf hækkuðu um 2,13 prósent í

Kauphöll Íslands í gær og náði Úrvalsvísitalan
nýjum methæðum í 7.605 stigum. Frá áramótum
nemur hækkun vísitölunnar rúmum 18,6 prósentum.
Er þetta rakið til hækkunar matsfyrirtækisins
Moody´s á langtímalánshæfiseinkunnum íslensku
viðskiptabankanna í hæsta flokk. Af stóru fjármálafyrirtækjunum hækkuðu hlutabréf í Glitni mest, um
3,7 prósent, en skammt á eftir komu Landsbankinn
(3,4%), Kaupþing (2,8%) og Exista (2,8%).
Þetta hafði einnig jákvæð áhrif á skuldatryggingarálag bankanna (CDS), sem lækkaði um tíu til
fimmtán punkta og hefur ekki verið lægra síðan í
október í fyrra. Í Vegvísi Landsbankans er á það
bent að álagið á skuldatryggingar Kaupþings, sem
hefur verið hærra en hjá Glitni og Landsbankanum,
hafi verið að lækka hraðast af viðskiptabönkunum á
síðustu vikum.

Steingrímur, ætlarðu nokkuð
að banna netsokkabuxur?
b.EI ÁG VIL EKKERT BANNA ANNAÈ EN
ÖAÈ SEM ÖARF AÈ BANNAm
3TEINGRÅMUR * 3IGFÒSSON FORMAÈUR 6INSTRI
GR¾NNA HEFUR SETT FRAM HUGMYNDIR UM
NETLÎGREGLUEMB¾TTI SEM MYNDI VINNA
AÈ ÖVÅ AÈ HINDRA DREIFINGU KL¹MEFNIS ¹
NETINU

&J¹RM¹LAR¹ÈUNEYTIÈ

Áfengisgjaldið
sett í pækil
3+!44!"2%94).'!2 Áfengisgjaldi
verður ekki breytt og virðisaukaskattur ekki lækkaður á áfengi á
vorþingi, að sögn Böðvars
Jónssonar, aðstoðarmanns
fjármálaráðherra. Breytingar
hafa verið lagðar á ís, að minnsta
kosti fram á haust, vegna
neikvæðrar umræðu og tortryggni sem skapaðist.
Böðvar segir að hugmyndin
hafi upphaflega verið sú að
lækka virðisaukaskatt og hækka
áfengisgjald á móti þannig að
ekki yrði breyting á áfengisverði.
Viðtökurnar hafi hins vegar verið
neikvæðar, sú umræða hafi farið
í gang að ríkið ætlaði að ná inn
stórum tölum í gegnum þessar
breytingar og því hafi verið
ákveðið að draga málið til baka
og skoða það betur.
„Ég sé ekki fram á að breytingar eigi sér stað á þessu þingi,“
segir Böðvar.
GHS

.ÕTT ÅÖRËTTABLAÈ

Sport fylgir
Fréttablaðinu
í dag
Nýtt íþróttablað fylgir Fréttablaðinu í dag. Þetta er tuttugu
síðna blað sem mun koma út
mánaðarlega.
Meðal efnis í þessu fyrsta
blaði er viðtal við sunddrottninguna Ragnheiði Ragnarsdóttur
sem ætlar að fórna öllu til að
komast á toppinn. Efnilegasta
frjálsíþróttakona landsins, Helga
Margrét Þorsteinsdóttir segir frá
því að hún vilji frekar svið og
slátur en skyndibitamat enda alin
upp í Hrútafirðinum.
Auk þess lýsir Colin Todd,
fyrrverandi knattspyrnustjóri
Bolton, því þegar Eiður Smári
heillaði hann upp úr skónum.
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Jafnframt styrkist gengi krónunnar og hefur
gengisvísitalan styrkst um 7,5 prósent frá áramótum. Í breyttri aðferðafræði Moody´s er það talið
bönkunum til tekna að vera í ríki þar sem seðlabanki
fer með stjórn peningamála.
Frá áramótum hafa sex fjármálafyrirtæki
hækkað um fimmtung í verði. Exista, hástökkvari
ársins, er eina félagið sem hefur hækkað um meira
en þrjátíu prósent.
EÖA

&RJ¹LSLYNDI FLOKKURINN

Greiddu ekki rétt
gjöld af bílunum

Jón Magnússon
fer í fyrsta sæti

Þrír aðilar hafa verið kærðir fyrir tollalagabrot vegna innflutnings á 62 bílum
frá Bandaríkjunum. Þeir eru uppvísir að því að tilgreina rangt kaupverð við
tollafgreiðslu bílanna. Bandarísk yfirvöld telja brotin enn umfangsmeiri.
,®'2%',5-, Bandarísk tollayfir-

völd hafa kært tvö íslensk fyrirtæki og einn einstakling til embættis Ríkislögreglustjóra vegna
tollalagabrota við innflutning á 62
bílum frá Bandaríkjunum á árunum 2005 og 2006. Kæran barst
Ríkislögreglustjóra á seinni hluta
ársins 2006.
Helgi Magnús Gunnarsson, saksóknari efnahagsbrota hjá Ríkislögreglustjóra, segir að árið 2005
hafi tollayfirvöld á Íslandi sent
yfirvöldum í Bandaríkjunum beiðni
um að kanna starfsemi íslensku
fyrirtækjanna þriggja í landinu. Á
seinni hluta ársins 2006 bárust lögreglunni gögn frá Bandaríkjunum
sem sýndu að fyrirtækin hefðu við
tollaafgreiðslu hér á landi gefið
upp kaupverð á 62 bílum sem var
lægra en kaupverð bílanna í Bandaríkjunum.
„Fyrirtækin
sýndu
íslenskum tollayfirvöldum tilhæfulausa pappíra þegar bílarnir komu
hingað til lands,“ segir Helgi.
Helgi segir að fyrirtæki sem
fremji slík tollalagabrot fái stundum tvo reikninga frá seljendunum
þegar þau kaupi bíla og telji svo
aðeins fram annan þeirra þegar
bílanir komi til landsins. Hann
segir einnig dæmi þess að fyrirtæki hafi falsað reikningana. Helgi
segist ekki vita hvaða aðferð fyrirtækin beittu í þessu tilfelli.
Aðflutningsgjöld og virðisaukaskattur eru stór hluti af verði bíla
sem keyptir eru í öðrum löndum og
fluttir hingað til lands. Þessi gjöld
eru reiknuð sem prósentuhlutfall
af kaupverði. Gjöldin lækka því
með lægra kaupverði.
Helgi segir að um þverskurð sé

"*®2'5. Varðskipið Ægir kom með
loðnuskipið Antares VE til hafnar
á Akranesi í gær eftir að vélarbilun varð í skipinu sex sjómílur
norður af Óðinsboða á Húnaflóa
um helgina. Þegar komið var til
hafnar á Akranesi tóku lóðsbátar
Faxaflóahafna, Leynir og Magni,
við skipinu og komu því að
bryggju. Antares var með
fullfermi af loðnu, um 1.000 tonn,
sem landað verður til vinnslu hjá
HB Granda á Akranesi.
Áhöfn skipsins fer nú um borð
í Suðurey VE, sem er í eigu
Ísfélags Vestmannaeyja eins og
Antares, og klárar vertíðina á því
skipi.
SH¹

34*«2.-, Jón Magnússon
hæstaréttarlögmaður skipar fyrsta
sæti framboðslista Frjálslynda
flokksins í syðra
Reykjavíkurkjördæmi í kosningunum í vor.
Hann segist þó
hafa verið tregur
til framboðs
*«. -!'.²33/. vegna mikils
6%2*!.$)
afflutnings á
skoðunum sínum um innflytjendamál. Málflutningi hans hafi verið
líkt við rasisma. „Það er bara ekki
það sem ég stend fyrir. Ég stend
fyrir skynsemishyggju,“ segir Jón.
Magnús Þór Hafsteinsson
varaformaður skipar fyrsta sæti
listans í Reykjavík í norðri en hann
er nú þingmaður Suðurkjördæmis.
KËÖ

(EIÈMERKURDEILAN

"¥¨! +!50%.$! ,ÎGREGLA RANNSAKAR TOLLAGABROT
TVEGGJA FYRIRT¾KJA OG EINS EINSTAKLINGS VEGNA INN
FLUTNINGS ¹ FJÎLDA BÅLA FR¹ "ANDARÅKJUNUM

Vatnssalan til
Kópavogsbæjar
skiptir OR litlu
5-(6%2&)3-, Guðmundur

(%,') -!'.²3 '5..!233/. 3AKSËKNARI EFNA
HAGSBROTA HJ¹ 2ÅKISLÎGREGLUSTJËRA SEGIR AÈ BROTIN
KUNNI AÈ VERA ENN UMFANGSMEIRI ÖVÅ YFIRVÎLD Å
"ANDARÅKJUNUM RANNSAKI NÒ HVORT LÎG HAFI VERIÈ
BROTIN VIÈ ÒTFLUTNING  BÅLA
&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

að ræða af þeim bílategundum sem
fluttar eru til Íslands frá Bandaríkjunum, meðal annars dýra ameríska bíla.
Að sögn Helga kunna brot fyrirtækjanna að vera umfangsmeiri
því yfirvöld í Bandaríkjunum rannsaka nú meint tollalagabrot þeirra
við útflutning á um tvöhundruð
bílum sem þau hafa flutt frá Bandaríkjunum til Íslands.

Helgi segir algengt að tollalagabrot við bílainnflutning komi upp
hér á landi.
Hann segir að flest bendi til að
eignarhald fyrirtækjanna tengist
en vill ekki gefa nöfn fyrirtækjanna og einstaklingsins upp að svo
stöddu og segir að rannsóknin sé á
frumstigi hjá embætti Ríkislögreglustjóra.
INGIFREYR FRETTABLADIDIS

Þóroddsson, forstjóri Orkuveitu
Reykjavíkur, segir hagsmuni
fyrirtækisins vegna kaldavatnssölu til Kópavogs „skipta álíka
miklu og hvort það er heitt eða
kalt í tvo daga í febrúar. Þetta
munar 30 milljónum af 18.000
alls, eða 0,16 prósentum af
veltu.“
Gunnar I. Birgisson, bæjarstjóri í Kópavogi, sagðist á
blaðamannafundi í gær ekki vilja
fullyrða að Orkuveitan hefði
annarlegra hagsmuna að gæta í
Heiðmerkurmálinu.
Hins vegar útilokaði hann það
ekki heldur og sagði „alveg
hreinar línur“ að Orkuveitan
væri ekki ánægð með að missa
svona góðan kúnna.
KËÖ

,ANDSLIÈ UNGKOKKA VANN GULLVERÈLAUN Å FYRRI HLUTA 3COT(OT MATREIÈSLUKEPPNINNAR

BÍLL DAGSINS

HYUNDAI TUCSON
Nýskr. 08.05 - Sjálfskiptur - Ekinn 18 þús. km. - Allt að 100% lán.
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Verð

NOTAÐIR BÍLAR
Opið: Alla virka daga kl. 9:00-18:00 og laugardaga kl. 12:00-16:00. Sími: 525 8020.

¥SLENSKT LAMB SLË Å GEGN Å 3KOTLANDI
-!452 Íslenska ungkokkalandsliðið vann í gær
gullverðlaun í fyrri umferð matreiðslukeppninnar
ScotHot sem nú fer fram í Skotlandi. Keppnin hófst
í gær og lýkur með verðlaunaafhendingu annað
kvöld.
Í fyrri umferðinni átti hvert lið að elda þriggja
rétta hádegisverð fyrir 55 manns, og bauð íslenski
hópurinn upp á íslenskt lambakjöt og grænmeti í
aðalrétt. Forrétturinn var saltfiskur með humri og í
eftirrétt var rabarbara-soufflé með skyr-ís. Allt
hráefnið var íslenskt.
„Þetta sló hreinlega í gegn,“ segir Hrefna Rósa
Jóhannsdóttir Sætran þjálfari. „Við erum auðvitað
gríðarlega ánægð, þetta er fyrsta keppnin sem
ungkokkalandsliðið tekur þátt í. Allir eru í sæluvímu og staðráðnir í að fá líka gull á morgun.“
Seinni hluti keppninnar er sýnikennsla í fjórum
hlutum þar sem keppendur úrbeina önd og laga úr
henni forrétt, súpu og aðalrétt fyrir tvo. Að þeim
hluta loknum verður heildarsigurvegari keppninnar
valinn. Fimm kokkar eru í liðinu; Rúnar Þór Larsen,
Sigurður Rúnar Ragnarsson, Ari Freyr Valdimarsson, Vigdís Ylfa Hreinsdóttir og Berglind Loftsdóttir.
SÖS

¥ %,$(²3).5 (REFNA 2ËSA ER ÖJ¹LFARI UNGKOKKALANDSLIÈSINS

EN HÒN VINNUR ¹ 3J¹VARKJALLARANUM +EPPNINNI LÕKUR ¹ MORGUN
ÖEGAR HVERT LIÈ ÒRBEINAR ELDAR OG FRAMREIÈIR ÎND ¹ ÕMSA VEGU

www.toyota.is

ÍSLENSKA SIA.IS TOY 36318 02/07

Tilboðsdagar
Bíll og flug og 100% fjármögnun

Verðdæmi miðað við 2005 árgerðir
YARIS 3ja dyra Tilboð 930.000 kr.

13.651 kr. á mánuði *

YARIS 5 dyra

Tilboð 1.090.000 kr.

15.976 kr. á mánuði *

Corolla

Tilboð 1.290.000 kr.

18.882 kr. á mánuði *

YARIS

COROLLA

RAV4

Tilboð 2.350.000 kr.

34.282 kr. á mánuði *

Gjafabréf fyrir tvo frá Icelandair
100% lán frá Glitni
5000 kr. inneign í Saga Boutique fyrir lántakendur hjá Glitni
Allt að 50% niðurfelling lántökugjalda hjá Glitni
Gullvildarkjör hjá Glitni
Allt að 84 mánaða lánstími

RAV4

Þetta eru góð dæmi um þá fjölmörgu góðu bíla sem
fást á sértilboði hjá Toyota betri notuðum bílum.
Opið til kl. 20, mánudag til föstudags, hjá öllum
umboðsmönnum Toyota.

*Afborgun á mánuði miðað við 100% lán á Gullvildarkjörum Glitnis, 84 mánaða lánstíma og myntkörfu GL5.
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

BETRI NOTAÐIR BÍLAR
ÚRVALSBÍLL

GÆÐABÍLL
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3ENDINEFND TIL .EW 9ORK

Konur á fund
kvennanefndar
54!.2¥+)3-, Sendinefnd frá
Alþingi situr 51. fund kvennanefndar Sameinuðu þjóðanna í
New York dagana 26. febrúar til
1. mars. Meginviðfangsefni
fundarins er afnám alls ofbeldis
og mismununar gagnvart
stúlkubörnum.
Í fréttatilkynningu frá Alþingi
segir að sendinefndin sé skipuð
þingkonunum Ástu Möller,
Guðrúnu Ögmundsdóttur, Drífu
Hjartardóttur, Dagnýju Jónsdóttur og Margréti Frímannsdóttur,
auk Belindu Theriault, forstöðumanns alþjóðamála og skrifstofu
Alþingis.
SÖS

TAKSHËPUR ÎRYRKJA FUNDAR

Framboð eldri
borgara rætt
34*«2.-, Átakshópur öryrkja

gefur í dag skýrslu um viðræður
á milli fulltrúa hópsins og
Baráttusamtaka eldri borgara og
öryrkja. Umræðuefnið er sameiginlegt framboð aldraðra og
öryrkja í komandi alþingiskosningum.
Fundur verður haldinn í
Félagsheimili Sjálfsbjargar,
Hátúni 12, klukkan hálf fimm í
dag, þar sem farið verður yfir
viðræðurnar og staðan á sameiginlegu framboði metin. Í fréttatilkynningu segir að allt áhugafólk
um framboð aldraðra og öryrkja
sé velkomið.
SÖS

3*6!2²46%'52
(RYGNINGASTOPP 
3ÎMU REGLUR OG Å FYRRA GILDA UM ¹RLEGA
STÎÈVUN VEIÈA ¹ GRUNNSLËÈ EÈA
bF¾ÈINGARORLOFn ÖORSKS OG SKARKOLA
(INN  APRÅL HEFST FRIÈUN ¹ SVOKÎLLUÈU
6ESTURSV¾ÈI SEM ERU N¾RMIÈ UNDAN
3UÈUR OG 6ESTURLANDI &RIÈUNARSV¾ÈI
ERU ËBREYTT FR¹ FYRRA ¹RI

Erfitt að fara að skógarlögum
5-(6%2&)3-, Það myndi æra óstöðugan að

fara eftir skógræktarlögum, segir Gunnar I.
Birgisson, bæjarstjóri Kópavogs, um kæru
skógræktarstjóra vegna umdeildra framkvæmda í Heiðmörk.
Í skógræktarlögum stendur að leyfi
skógræktarstjóra þurfi til að fella eða færa
til tré. Í kærunni er því haldið fram að allt að
700 tré hafi verið felld án leyfis.
„Þessari grein hefur aldrei verið beitt. Við
þurfum oft að fara í gegnum skógarrjóður
hjá okkur í eigin landi með eigin lagnir. Ef
við þyrftum alltaf að hafa samband við [skógræktarstjóra], það sér það hver maður að það
myndi bara æra óstöðugan,“ segir Gunnar.
Að mati bæjarstjórans voru einungis 70 til
90 tré felld í Heiðmörk og hann furðar sig á

'5..!2 ) ")2')3
3/. "*!234*«2)

²TSKÕRÈI SÅNA HLIÈ Å
(EIÈMERKURDEILUNNI
¹ BLAÈAMANNAFUNDI
Å G¾R (ANN TELUR
+ËPAVOGSB¾ HAFÈ
AN FYRIR RANGRI SÎK Å
M¹LINU
&2¡44!",!¨)¨6!,,)

látunum út af þessu „smámáli“. Hann hafi
hagsmuni Kópavogsbúa að leiðarljósi og að
tilgangurinn sé að tryggja þeim vatn.

Aðspurður staðfestir Gunnar að Kópavogur sé skuldbundinn til að selja Garðabæ vatn
á kostnaðarverði frá og með næsta sumri.
Hins vegar sé rangt að bærinn hafi verið
neyddur til að flýta framkvæmdum vegna
þessa. Bærinn eigi varavatnsból, fimm holur,
sem megi nýta.
Gunnar segir framkvæmdaleyfi oftast
nær einungis vera samþykktir sveitarfélaga
og yfirleitt ekki gefin sérstaklega út. Hann
segir það brýnni spurningu að spyrja hvers
vegna Reykjavíkurborg hafi ekki gefið út
framkvæmdaleyfi, heldur en hina, hvers
vegna Kópavogsbær hafi ekki beðið eftir
leyfinu.
Samningur um framkvæmdina hafi jú
verið samþykktur í borgarstjórn.
KËÖ

(«4%, 3!'! "¾NDASAMTÎKIN ¹KV¹ÈU AÈ VÅSA R¹ÈSTEFNU

6!2 2¡44 !& («4%, 3®'5 !¨
6¥3! &2 '%345- +,2¨34%&.5 3%- 44) !¨
(!,$! (¡2  ,!.$)

GESTUM FR¹ VEGNA TENGSLA VIÈ KL¹MIÈNAÈINN 3TJËRN
M¹LAFLOKKAR OG BORGARYFIRVÎLD ERU MEÈAL ÖEIRRA SEM
MËTM¾LTU KOMU HËPSINS TIL LANDSINS
&2¡44!",!¨)¨(!2)

3VÎR ÖEIRRA SEM TËKU AFSTÎÈU
  AÈSPURÈRA
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Meirihluti telur
frávísun Sögu ranga
Sex af hverjum tíu telja rangt af eigendum Hótels Sögu að vísa gestum klámráðstefnu frá hótelinu. Fleiri karlar en konur telja ákvörðunina ranga. Greinilegur
munur er á skoðunum fólks eftir því hvaða stjórnmálaflokk það hyggst kjósa.
3+/¨!.!+®..5. Rúmlega 61 pró-

sent þeirra sem tóku afstöðu til
spurningar um hvort rétt hafi
verið af eigendum Hótels Sögu að
vísa gestum klámráðstefnu frá
hótelinu taldi það ekki hafa verið
rétta ákvörðun.
Fréttablaðið spurði um málið í
könnun á laugardag.
Mikill munur var á afstöðu
karla og kvenna til spurningarinnar og einnig á afstöðu fólks eftir
því hvaða stjórnmálaflokk það
segist ætla að kjósa í þingkosningunum í vor. Meirihluti þeirra sem
segjast ætla að kjósa Sjálfstæðisflokkinn og Frjálslynda flokkinn
telur að ákvörðunin hafi verið
röng en meirihluti þeirra sem
segjast ætla að kjósa Vinstrihreyfinguna - grænt framboð taldi
ákvörðunina rétta. 88,8 prósent af
800 manna úrtaki, skipt jafnt á

EIÐUR SMÁRI
SANNFÆRÐI TODD
Á EINNI ÆFINGU
MEÐ FRÉTTABLAÐINU Í DAG

milli kynja, tóku afstöðu til spurningarinnar.
Skoðanakönnunin sýnir að mikill munur er á afstöðu karla og
kvenna til þess hvort vísa hafi átt
gestum ráðstefnunnar frá Hótel
Sögu. 48 prósent kvenna töldu
ákvörðunina rétta en 52 prósent
töldu hana ranga. 29,3 prósent
karla töldu rétt að vísa gestum
ráðstefnunnar frá en 70,7 prósent
töldu það ranga ákvörðun.
Þegar niðurstöður könnunarinnar eru skoðaðar kemur í ljós að
ekki er mikill munur á afstöðu
fólks sem býr á landsbyggðinni og
þeirra sem búa á höfuðborgarsvæðinu. 40,3 prósent íbúa á landsbyggðinni telja rétt að vísa ráðstefnugestunum frá en 37,7 prósent
íbúa á höfuðborgarsvæðinu.
Skoðanamunur er greinilegur
eftir því hvar fólk skipar sér í

raðir í stjórnmálum. Þannig var
71,1 prósent þeirra sem ætla að
kjósa Sjálfstæðisflokkinn þeirrar
skoðunar að ákvörðun stjórnar
Bændasamtakanna hefði verið
röng og því tæp 29 prósent þess
hóps sem taka undir með eigendum hótelsins. Niðurstaðan er
áþekk þegar svör þeirra sem segjast ætla að kjósa Frjálslynda
flokkinn eru skoðuð. 70,8 prósent
segja ákvörðunina ranga og 29,2
prósent segja hana rétta. Afstaða
þeirra sem ætla að kjósa Vinstri
græn og Framsóknarflokk er á
sama hátt áþekk. Rúm 57,6 prósent vinstri grænna telja ákvörðunina rétta en 57,1 prósent framsóknarmanna. Af þeim sem ætla
að kjósa Samfylkinguna eru 36,3
prósent þeirrar skoðunar að
ákvörðunin hafi verið rétt en 63,7
telja hana ranga. SVAVAR FRETTABLADIDIS
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3VÎR EFTIR KYNI
KONUR
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Yfir 30.000 læknar,

D‡psta slökun, hvíld og

Með því einu að snerta

sjúkraﬂjálfarar og kíró-

svefn sem völ er á

takka getur þú stillt rúmið

praktorar um heim allan

ﬁar sem heilsud‡nurnar frá

í hvaða stöðu sem er.

mæla me› Tempur heilsu-

Betra Bak a›lagast líkaman-

Með öðrum takka færð þú

koddanum, þar á meðal á

um dreifa þær ﬂyngdinni

nudd sem þú getur stillt

Íslandi.

á allan líkamann og draga

eftir eigin þörfum og látið

ﬂar me› úr ﬂr‡stingi á

þreytuna eftir eril dagsins

vi›kvæma sta›i.

líða úr þér.



+*®2+!33)..

Vinna Íslendingar of mikið?
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Vilt þú ríkisstjórnarskipti í vor?
3EGÈU SKOÈUN ÖÅNA ¹ VISIRIS
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6IRÈISAUKASKATTUR L¾KKAR ¹ MATVÎRUM UM M¹NAÈAMËT

&ÁLAG HEYRNARLAUSRA

Hreinlætisvörur lækka ekki

Táknmálið verði
viðurkennt

-!4!26%2¨ Verð á hreinlætisvörum, eldhúsrúllum, klósettpappír,
kertum, servíettum og gjafavörum
sem seldar eru í matvöruverslunum lækkar ekki um mánaðamót
þegar virðisaukaskattur á matvörum lækkar.
Virðisaukaskattur lækkar á
almennum matvörum, sælgæti,
súkkulaði, gosi, ávaxtasöfum, kolsýrðu vatni og kexi og vörugjöld
af matvörum á borð við gos,
ávaxtasafa, ís, kex, sultur, ávaxtagrauta, kaffi, te og kakó verða felld
niður. Þó að virðisaukaskattur
lækki á sykri og sætindum bera
þessar vörur enn vörugjöld.
Virðisaukaskattur lækkar á

bókum, tímaritum, blöðum og
hljómdiskum en virðisaukaskattur
á DVD-myndum og myndböndum
helst óbreyttur. Böðvar Jónsson,
aðstoðarmaður fjármálaráðherra,
segir að aðalrökin fyrir því að
lækka skatt á hljómdiska en ekki
DVD-myndir séu þau að bókin og
platan hafi yfirleitt
verið að

berjast í samkeppni.
„Samtök tónlistarmanna hafa
haldið því fast fram að það kæmi
þeim illa að virðisaukaskattur á
bókum væri lægri en á tónlist,“
segir hann.
Virðisaukaskattur af heitu vatni,
rafmagni, olíu til húshitunar, laugarvatns, afnotagjöldum sjónvarps
og hljóðvarps, aðgangi að vegamannvirkjun og útleigu á hótel- og
gistiherbergjum lækkar. Sama gildir um virðisaukaskatt af veitingaþjónustu.
GHS
,++!2 %++) 6ERÈ ¹ KERTUM SERVÅ
ETTUM GJAFAVÎRUM OG HREINL¾TIS
VÎRUM L¾KKAR EKKI UM M¹NAÈAMËT

&¡,!'3-, Hjördís Anna Haraldsdóttir, formaður Félags heyrnarlausra, afhendir Þorgerði Katrínu
Gunnarsdóttur menntamálaráðherra undirskriftalista til stuðnings við félagið og hagsmunabaráttu þess í dag. Afhendingin
verður í menntamálaráðuneytinu
klukkan þrjú.
Í fréttatilkynningu segir að
mörg hundruð manns hafi skrifað
sig á undirskriftalistann, sem
Valdís Jónsdóttir heyrnar- og
talmeinafræðingur hóf á vefsíðu
sinni. Þessi viðbrögð sýni að fólk
telji lífsnauðsynlegt fyrir heyrnarlausa að fá táknmál viðurkennt
sem íslenskt mál.
SÖS

Hagsmunasamtök
deila um álverið
Talsmaður Sólar í Straumi segir tölur Hags í Hafnarfirði um tekjur bæjarins af
álverinu í Straumsvík ýktar. Talsmenn samtakanna eru ósammála um mikilvægi álversins. Alcan breytti tölum um hafnfirsk fyrirtæki sem þjónusta álverið.
34«2)¨*! Samtökin Sól í Straumi
saka samtökin Hag Hafnarfjarðar
um að dreifa hræðsluáróðri í fjölmiðla um afleiðingar stækkunar
álversins í Straumsvík. Sól í
Straumi berst gegn því að álverið í
Straumsvík verði stækkað en
Hagur Hafnarfjarðar hvetur íbúa
bæjarins til að samþykkja stækkun.
Hafnfirðingar munu kjósa um
stækkun álversins, sem mun auka
framleiðslugetuna úr 180 þúsund
tonna álframleiðslu á ári í 460 þúsund tonn, hinn 31. mars.
Pétur Óskarsson hjá Sól í
Straumi segir það ekki rétt að álverinu í Straumsvík verði lokað þótt
stækkun verði hafnað. Hann segir
að lengi hafi staðið á heimasíðu
Alcan, eiganda álversins, að ekki
séu uppi áætlanir um að loka því
þótt Hafnfirðingar hafni stækkun.
Pétur segir ekki rétt að ríflega
hundrað fyrirtæki í Hafnarfirði
þjónusti álverið í Straumsvík eins
og talsmenn Hags í Hafnarfirði
halda fram. Að sögn Péturs eru

(!'52 (!&.!2
&*!2¨!2
&ORSVARSMENN )NGI " 2ÒTS
SON FORMAÈUR OG *ËHANNA &RÅÈA
$ALKVIST STJËRNARMAÈUR
3TEFNA (VETJA TIL ÖESS AÈ ¹LVERIÈ Å
3TRAUMSVÅK VERÈI ST¾KKAÈ 6ILJA AÈ
(AFNFIRÈINGAR GREIÈI ATKV¾ÈI MEÈ
ST¾KKUN Å ÅBÒAKOSNINGUNUM HINN
 MARS
2ÎK FYRIR STEFNU %F ST¾KKUN
VERÈUR EKKI SAMÖYKKT MUN
¹LVERINU LÅKLEGA VERÈA LOKAÈ 
(AFNFIRÈINGAR BYGGJA AFKOMU SÅNA
¹ ¹LVERINU OG ÖESS VEGNA M¹ ÖVÅ
EKKI LOKA 2ÅFLEGA HUNDRAÈ FYRIRT¾KI
Å (AFNARFIRÈI ÖJËNUSTA ¹LVERIÈ 4EKJ
UR (AFNARFJARÈARB¾JAR AF ¹LVERINU
ERU UM H¹LFUR MILLJARÈUR ¹ ¹RI EÈA
FIMM TIL SJÎ PRËSENT AF HEILDARTEKJ
UM B¾JARINS

0¡452 «3+!233/. /' ).') 2²433/. 4ALSMENN SAMTAKANNA 3ËL Å 3TRAUMI OG (AGUR

(AFNARFJARÈAR BERJAST ANNARS VEGAR GEGN ST¾KKUN ¹LVERSINS OG HINS VEGAR MEÈ HENNI
&2¡44!",!¨)¨(%)¨!

fyrirtækin um fimmtíu. „Mér finnst
ólíklegt að fjöldi hafnfirskra fyrirtækja sem þjónusta álverið tvöfaldist rétt fyrir kosningar,“ segir
Pétur.

3«, ¥ 342!5-)
&ORSVARSMAÈUR 0ÁTUR «SKARSSON
 MANNA HËPUR STÕRIR VINNU
SAMTAKANNA
3TEFNA (VETJA TIL ÖESS AÈ ¹LVERIÈ
Å 3TRAUMSVÅK VERÈI EKKI ST¾KK
AÈ 6ILJA AÈ (AFNFIRÈINGAR GREIÈI
ATKV¾ÈI GEGN ST¾KKUN Å ÅBÒAKOSN
INGUNUM ÖANN  MARS
2ÎK FYRIR STEFNU 3AMTÎKIN 3ËL Å
3TRAUMI ERU EKKI ¹ MËTI ¹LVERINU
HELDUR ST¾KKUN ÖESS SEM ÖAU
TELJA ËÖARFA ÖVÅ ATVINNULÅFIÈ Å
B¾NUM BLËMSTRI (ELSTU ¹ST¾ÈUR
ERU AUKIN MENGUN SJËNMENGUN
OG AÈ Å FRAMTÅÈINNI MUNI BYGGÈ Å
(AFNARFIRÈI TEYGJA SIG AÈ ¹LVERINU
3ËL Å 3TRAUMI TELUR ËF¾RT AÈ HAFA
SVO STËRT ¹LVER Å ÖÁTTBÕLI
(EIMASÅÈA WWWSOLISTRAUMIORG TLA
AÈ OPNA KOSNINGASKRIFSTOFU  MARS

(EIMASÅÈA WWWHAGURHAFNARFJARÈARIS

Pétur gagnrýnir einnig þá staðhæfingu Hags í Hafnarfirði að tekjur Hafnarfjarðarbæjar af álverinu
séu á milli fimm og sjö prósent af
tekjum bæjarsjóðs. „Staðreyndin
er að tekjur Hafnarfjarðar af álverinu eru á milli eitt og tvö prósent.
Tekur bæjarins af álverinu voru
108 milljónir árið 2006,“ segir
Pétur.
Ingi Rútsson, formaður samtakanna Hagur Hafnarfjarðar, segir
samtökin hafa gríðarlegra hagsmuna að gæta í kosningunni um
álverið því kosið sé um afkomu
1.500 Hafnfirðinga. Hann segir rétt
að ríflega hundrað fyrirtæki í
Hafnarfirði komi að þjónustu við
álverið í Straumsvík. Ingi segir að
tölur Sólar í Straumi séu úreltar. Á
heimasíðu Alcan kemur fram að
fyrirtækin séu á annað hundrað.
Fyrir nokkrum dögum stóð að fyrirtækin væru um fimmtíu.
Að sögn Inga byggja samtökin
upplýsingar sínar um tekjur
Hafnarfjarðarbæjar á tölum frá
Samtökum atvinnulífsins. Ingi
segir að samkvæmt þeim hafi tekjur Hafnarfjarðar vegna álversins
verið um 490 milljónir árið 2006.
INGIFREYR FRETTABLADIDIS

3TEINGRÅMUR * 3IGFÒSSON SEGIR NETLÎGREGLUEMB¾TTI EKKI ¾TLAÈ AÈ RITSKOÈA EFNI

$EILD SEM GLÅMIR VIÈ LÎGBROT ¹ NETINU
34*«2.-, Steingrímur J. Sigfússon, formaður Vinstri grænna,
segir þeirri netlögreglu sem hann
talaði um í sjónvarpsþættinum
Silfri Egils á sunnudag ekki vera
ætlað að stunda ritskoðun af
neinu tagi. Hugmyndin sé fyrst
og fremst að lögregluyfirvöld
skipuleggi sig betur til þess að
glíma við lögbrot á netinu, sérstaklega
varðandi
dreifingu
kláms og barnakláms.
Í þættinum sagðist hann vilja
setja á fót netlögregluembætti

sem myndi koma
í veg fyrir dreifingu kláms, og
önnur lögbrot, á
netinu.
„Það er veruleiki að ýmis
lögbrot
hafa
færst inn á netið
og menn komast 34%).'2¥-52 *
ekki undan því 3)'&²33/.
að takast á við
þau á þessu sviði eins og öðrum,“
segir hann. „Lögreglan er löngu

farin að afhjúpa mál á netinu, til
dæmis varðandi barnaklám.“
Steingrímur segist hafa hugsað sér að þetta verði með svipuðum hætti og gerist í nágrannalöndunum. Norðmenn séu einna
lengst komnir með hugmyndina,
en þar starfi sérstök netlögregludeild sem vinni með mál af þessu
tagi.
„Það þarf að koma í veg fyrir
að ólögleg framleiðsla og miðlun
efnis eigi sér stað, þar á meðal á
netinu,“ segir hann.
SÖS
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%LÅN %BBA HEFUR K¾RT ,ANDSPÅTALANN TIL K¾RUNEFNDAR JAFNRÁTTISM¹LA

Spítalinn hafnar ásökunum
*!&.2¡44)3-, Magnús Pétursson, forstjóri Land-

spítala - háskólasjúkrahúss, hafnar því að launamunur forstöðuiðjuþjálfa og forstöðusálfræðinga sé
tilkominn vegna kynjamismununar. „Þetta hefur
ekkert með kyn að gera og ég fullyrði að spítalinn
mismunar fólki ekki eftir kynferði,“ segir Magnús.
Elín Ebba Ásmundsdóttir forstöðuiðjuþjálfi hefur
kært þann launamun sem er milli hennar og
forstöðusálfræðinga til kærunefndar jafnréttismála.
Elín Ebba segir forstöðusálfræðinga fá um það
bil 100 þúsund krónum hærri laun á mánuði en
forstöðuiðjuþjálfar, þar sem þeir fái fasta yfirvinnutíma greidda auk akstursstyrkja. Rökin sem
hún hafi fengið fyrir þessum launamun séu þau að
störfin séu ekki jafnverðmæt. Það telur hún ekki
rétt, spítalinn hafi boðið henni sama launaflokk og
forstöðusálfræðingar eru í árið 2003 og þar með
viðurkennt störfin jöfn. Það sem hún telur útskýra

-!'.²3
0¡45233/.

%,¥. %""!
3-5.$3$«44)2

muninn er kynferði sálfræðinganna.
„Það er ekki verið að brjóta á henni jafnréttislega. Við teljum eðli, umfang, ábyrgð og skyldur
þessara starfa einfaldlega ólík, auk þess sem við
kaupum meiri vinnu af sálfræðingunum,“ segir Erna
Einarsdóttir, starfsmannastjóri Landspítalans.
KDK

%62«0!
3KIP REKAST ¹ HVALI
3P¾NSKI SJËHERINN HEFUR GEFIÈ ÒT
TILSKIPUN UM AÈ SKIP SIGLI EKKI HRAÈAR
EN ¹  HNÒTA  KM HRAÈA GEGNUM
'ÅBRALTARSUND ¶ETTA ER GERT TIL AÈ
VERNDA HVALI SEM ¹ ÖESSUM ¹RSTÅMA
LEITA INN ¹ -IÈJARÈARHAFIÈ Å ¾TISLEIT

&9,'34 -%¨ $«-3500+6!¨.).'5..) .OKKRAR KONUR SEM MISSTU ¹STVINI SÅNA Å

3REBRENICA ¹RIÈ  KOMU SAMAN Å G¾R SKAMMT FR¹ 3ARAJEVË TIL AÈ FYLGJAST MEÈ BEINNI
SJËNVARPSÒTSENDINGU FR¹ ÖVÅ ÖEGAR ÒRSKURÈUR !LÖJËÈADËMSTËLSINS Å (AAG VAR LESINN UPP

AÐALFUNDUR EXISTA HF.
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Alþjóðadómstóllinn telur Serbíu hafa gerst brotlega
með því að gera ekki gert allt sem hægt var til að
koma í veg fyrir þjóðarmorð árið 1995.
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að Nordica Hótel.

3!-%).5¨5 ¶*«¨)2.!2 Alþjóðadómstóllinn í Haag kvað í gær upp þann
úrskurð að Serbía hefði ekki framið þjóðarmorð gegn Bosníumúslimum í Bosníustríðinu, sem
geisaði á árunum 1992 til 1995. Á
hinn bóginn telur dómstóllinn að
Serbía hafi brugðist skyldu sinni til
að koma í veg fyrir þjóðarmorð
sem framið var í Srebrenica í júlí
árið 1995.
Enn fremur telur dómstóllinn að
Serbía hafi gerst brotleg gegn
Alþjóðasáttmála um ráðstafanir
gegn og refsingar fyrir hópmorð
með því að framselja ekki Ratko
Mladic, fyrrverandi herforingja,
sem ákærður er fyrir þjóðarmorð
hjá Alþjóðlega sakadómstólnum
fyrir fyrrverandi Júgóslavíu.
Þar sem Serbía taldist ekki bera
ábyrgð á þjóðarmorði taldi dómstóllinn ekki heldur ástæðu til þess
að serbneska ríkið greiddi Bosníu
fjárhagslegar bætur.
Dómurinn er einstæður í sögunni, því aldrei áður hefur verið
kveðinn upp dómur um það hvort
ríki teljist bera ábyrgð á þjóðarmorði.
Boris Tadic, forseti Serbíu, fagnaði dómnum í ávarpi sem hann
flutti í gær. Hann sagði hins vegar
sárt að dómstóllinn hefði komist að

www.exista.com

þeirri niðurstöðu að Serbía hefði
ekki gert allt sem hægt var til að
koma í veg fyrir þjóðarmorð. Hann
hvatti jafnframt serbneska þingið
til að fordæma fjöldamorðin í Srebrenica.
Í Bosníu mátti hins vegar heyra
reiðileg viðbrögð við því að serbneska ríkið hefði verið sýknað af
beinni ábyrgð á þjóðarmorði.
„Skömm sé yfir þeim sem fella
slíkan dóm. Hvernig geta þeir sagt
„ekki sekir um þjóðarmorð“ þegar
til eru ljósmyndir og myndbönd.
Þeir eru enn á ný að pynta fólk, að
pynta þessar mæður,“ hefur AP
fréttastofan til dæmis eftir Zinaida
Mujic, fulltrúa samtakanna Mæður
frá Srebrenica, en hún missti tvo
syni í stríðinu.
Af dómnum má þó ráða að dómurunum þykir augljóst að þjóðarmorð hafi verið framið í Srebrenica hinn 11. júlí árið 1995, þegar
serbneskir hermenn myrtu um
8.000 Bosníu-múslima, allt karla.
Sakborningur í málinu var
Serbía, þrátt fyrir að Bosnía-Hersegóvína hafi fyrst höfðað mál á
hendur Júgóslavíu árið 1993, en þá
átti Bosníustríðið eftir að standa í
tvö ár enn og fjöldamorðin í Srebrenica höfðu ekki verið framin.
GUDSTEINN FRETTABLADIDIS

(VALVEIÈAR VIÈ 'R¾NLAND

«H¾TT AÈ VEIÈA TÅU HNÒFUBAKA
(6!,6%)¨!2 Vísindanefnd

Reykjavík 27. febrúar 2007
Stjórn EXISTA

       

Sýknuð af
þjóðarmorði

Norður-Atlantshafssjávarspendýraráðsins (NAMMCO) telur
að óhætt sé að veiða allt að tíu
hnúfubaka á ári við VesturGrænland án þess að stofninum
stafi hætta af. Grænlenska
útvarpið greinir frá þessu eins
og kemur fram á fréttavefnum
skip.is.
Þetta er í fyrsta skipti eftir

að hvalveiðum í atvinnuskyni
var hætt árið 1986 sem fram
kemur ákveðin tillaga frá
NAMMCO um fjölda stórra
hvala sem veiða megi á ákveðnu
svæði. Amalie Jessen, fiskistofustjóri Grænlands, segir að
tillaga vísindanefndarinnar
byggi á upplýsingum úr
hvalatalningum við VesturGrænland haustið 2005.
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3TJËRNARMAÈUR OG HLUTHAFI Å &J¹RFARI SEGIST ALDREI HAFA GREITT HLUTAFÁ OG STJËRN FÁLAGSINS HAFI ALDREI FUNDAÈ

-ARGT VIRÈIST ¹ HULDU UM &J¹RFAR EHF
"!5'3-, -ARGT ER ¹ HULDU UM EINKAHLUTAFÁLAGIÈ

 Hvar í heiminum er verið að
koma upp dómsdagsgeymslu
sem mun geyma allar þekktar
frætegundir heimsins?
 Hvaða leikara hitti kraftakarlinn Magnús Ver nýlega eftir
að hafa verið við tökur á bjórauglýsingu í Bandaríkjunum?
 Hvaða knattspyrnulið varð
enskur deildarbikarmeistari í
fjórða sinn um helgina?
36®2). %25  3¥¨5 

&J¹RFAR SEM KEMUR VIÈ SÎGU Å "AUGSM¹LINU ¶AR ER
¹K¾RT VEGNA TVEGGJA MEINTRA L¹NVEITINGA FR¹ "AUGI
TIL &J¹RFARS TIL AÈ FJ¹RMAGNA KAUP FÁLAGSINS ¹ HLUTA
BRÁFUM Å "AUGI ,ÅTIÈ SKÕRÈIST Å M¹LINU Å G¾R ÖË AÈ
FYRRVERANDI STJËRNARFORMAÈUR FÁLAGSINS V¾RI SPURÈUR
UM TILURÈ ÖESS
3IGFÒS 2 3IGFÒSSON FYRRVERANDI FORSTJËRI (EKLU
SEM SKR¹ÈUR VAR STJËRNARFORMAÈUR FÁLAGSINS VIÈ
SKR¹NINGU ÖESS ¹RIÈ  SAGÈIST VITA AFSKAP
LEGA TAKMARKAÈ UM ÖETTA FÁLAG SEM HANN VAR ÖË
SKR¹ÈUR STJËRNARFORMAÈUR Å ¶AR HAFI HANN EINUNGIS
GERT FYRRVERANDI VINI SÅNUM OG ENDURSKOÈANDA
4RYGGVA *ËNSSYNI ÖANN GREIÈA AÈ TAKA AÈ SÁR ÖESSA
STJËRNARFORMENNSKU ALDREI HAFI VERIÈ HALDNIR FUNDIR
Å FÁLAGINU OG HANN EKKI LAGT KRËNU Å FÁLAGIÈ ÖË AÈ ¹
PAPPÅRUNUM HAFI HANN VERIÈ EINN AF STJËRNENDUM
ÖESS

"!2 6)4.) 3IGFÒS 2 3IGFÒS
SON KOM Å FYLGD EIGINKONU
SINNAR -ARÅU 3ËLVEIGAR
(ÁÈINSDËTTUR OG BAR VITNI
Å "AUGSM¹LINU Å G¾R (ANN
SAGÈI MEÈAL ANNARS FR¹
EINKAHLUTAFÁLAGINU &J¹RFARI
SEM MARGT VIRÈIST ¹ HULDU
UM
&2¡44!",!¨)¨'6!

b¶ETTA VAR SVONA LEYNIFÁLAG m SAGÈI 3IGFÒS ÖEGAR
HANN RIFJAÈI UPP AÈKOMU SÅNA AÈ FÁLAGINU EN 3IG
URÈUR 4ËMAS -AGNÒSSON S¾KJANDI Å "AUGSM¹LINU
VILL MEINA AÈ FÁLAGIÈ HAFI Å RAUN VERIÈ UNDIR STJËRN
*ËNS SGEIRS *ËHANNESSONAR EINS ¹K¾RÈU Å M¹LINU
FR¹ UPPHAFI EN ÖVÅ HEFUR *ËN SGEIR NEITAÈ
3IGFÒS VAR ANNAR SKR¹ÈRA HLUTHAFA Å FÁLAGINU OG
SAGÈIST HANN Å G¾R AÈEINS EINU SINNI HAFA HITT HINN

HLUTHAFANN !RNFINN 3¾VAR *ËNSSON
3IGFÒS STAÈFESTI ÖË AÈ HANN HEFÈI SKRIFAÈ UPP
¹ L¹NSSKJÎL FYRIR &J¹RFAR ¶EGAR HANN HAFI SVO FENGIÈ
BRÁF FR¹ BANKANUM UM AÈ L¹NIN V¾RU KOMIN Å VAN
SKIL HAFI TEKIÈ AÈ RENNA ¹ HANN TV¾R GRÅMUR (ANN
HAFI SENT BRÁFIÈ ¹FRAM TIL 4RYGGVA OG HRINGT Å HANN
OG BEÈIÈ HANN AÈ SKR¹ SIG ÖEGAR Å STAÈ ÒR STJËRN
&J¹RFARS 6IÈ ÖEIRRI BEIÈNI HAFI 4RYGGVI ÖË EKKI ORÈIÈ
EINS OG KOMIÈ HAFI Å LJËS
%KKI SKÕRÈUST M¹LIN BETUR ÖEGAR *ËHANNES
*ËNSSON KAUPMAÈUR Å "ËNUS KOM FYRIR RÁTTINN Å
G¾R (ANN SAGÈI AÈ &J¹RFESTINGAFÁLAGIÈ 'AUMUR
FJÎLSKYLDUFYRIRT¾KI HANS HEFÈI KOMIÈ AÈ &J¹RFARI
ÖEGAR ÖAÈ VAR ORÈIÈ bMUNAÈARLAUSTm HANN TEKIÈ VIÈ
STJËRNARFORMENNSKU Å APRÅL  (ANN SAGÈIST EKKI
MUNA HVORT EINHVER KAUS HANN TIL STARFA FYRIR FÁLAGIÈ
SEM VENJULEGA ER Å HÎNDUM HLUTHAFA (ANN SAGÈIST
TELJA AÈ FYRIRT¾KIÈ V¾RI ENN STARFR¾KT
BJ

Gaumur átti
að fá hlut í báti
FIMMTUDAGSKVÖLD ERU

FJÁRMÁLAKVÖLD
Fimmtudaginn 1. mars verður haldið fjármálakvöld í Holtagarðaútibúi.
Dagskráin hefst kl. 20.
Skattamál
Sérfræðingar Landsbankans í skattamálum fara yfir skattaumhverfið á Íslandi, ýmis
álitaefni varðandi skattlagningu fjármagnstekna og hagnýt atriði við framtalsgerð.
Skráning á fjármálakvöld fer fram á landsbanki.is
ÍSLENSKA SIA.IS / LBI 36455 02/07

Nánari upplýsingar á landsbanki.is eða í Ráðgjafa- og þjónustuveri í síma 410 4000.

Allir velkomnir

Jóhannes í Bónus sagði Gaum hafa átt að fá hlut
í bátum á Flórída. Stjórnarformaður Baugs sagði
engar hótanir hafa falist í orðum Davíðs Oddssonar.
"!5'3-, Alltaf stóð til að Fjár-

festingafélagið Gaumur eignaðist
hlut í bátnum Thee Viking og
öðrum bátum sem skráðir voru á
Jón Gerald Sullenberger í Flórída.
Þetta kom fram í máli Jóhannesar Jónssonar, kaupmanns í
Bónus og stjórnarmanns í Baugi
Group, í Héraðsdómi Reykjavíkur
í gær, þegar aðalmeðferð í Baugsmálinu var fram haldið.
¥ 6)4.!34²+5 *ËN 'ERALD 3ULLENBERGER
Jóhannes gat ekki skýrt hvers
EINN ¹K¾RÈU TIL H¾GRI FYLGDIST MEÈ
vegna greiðslur frá Gaumi, sem er
ÖEGAR *ËHANNES *ËNSSON TIL VINSTRI BAR
í eigu hans og fjölskyldu hans, til
VITNI Å "AUGSM¹LINU Å G¾R
Jóns Geralds vegna bátakaupa á
&2¡44!",!¨)¨'6!
Flórída, féllu niður skömmu áður
vitni fyrir dómi í gær. Hann sagði
en reglulegar greiðslur fóru að
að engar hótanir hefðu falist í
berast frá Baugi til Nordica, félags
orðum Davíðs Oddssonar, þáverJóns Geralds.
andi forsætisráðherra, um að rannJóhannes gaf sömu skýringu og
sókn skattayfirvalda, samkeppnistveir ákærðu – þeir Jón
yfirvalda eða lögreglu á Baugi
Ásgeir Jóhannesson og
væri yfirvofandi á fundi með sér í
Tryggvi Jónsson – á
London 26. janúar 2002.
greiðslunum úr Baugi.
Framburður Hreins í gær
Hann sagði þær hafa
BAUGS M Á L I Ð
var mun hófstilltari en
verið hugsaðar til að
framburður Jóns Ásgeirs
styrkja Nordica vegna
fyrir dómi, en hann hélt
starfa
félagsins
fyrir
því fram síðastliðinn fimmtudag
Baug. Jón Gerald, sem ákærður er
að Davíð hefði á fundinum hótað
í öðrum hluta málsins, hefur hins
Hreini því að Baugur yrði fyrir
vegar borið að greiðslurnar hafi
barðinu á lögreglu, samkeppnisátt að fjármagna eignarhlut Gaums
málum og skattayfirvöldum.
í bátunum.
Hreinn sagði fyrir dómi í gær
Jóhannes sagði Gaum hafa alls
að Davíð hefði á fundinum sagst
greitt um 40 milljónir til Nordica
vera afar andsnúinn því að íslenskvegna þriggja skemmtibáta, og
ir bankar styrktu Baug í áhættualltaf hefði staðið til að Gaumur
fjárfestingum erlendis, og honum
fengi eignarhlut í bátunum í samhefði verið ljóst að ekki væri að
ræmi við það fé sem lagt hefði
draga úr opinberri umræðu sem
verið í þá. Þetta er heldur sterkara
verið hafði um Baug í aðdraganda
orðalag en fram kom þegar Jón
fundarins. Í kjölfarið sagðist
Ásgeir gaf skýrslu fyrir dómi, en
Hreinn svo hafa gripið til aðgerða
hann sagði að það hefði komið til
til þess að tryggja að allt innan
tals að Gaumur fengi hlut í bátunBaugs væri „110 prósent“ tilbúið,
um.
kæmi til einhvers konar opinberrHreinn Loftsson, stjórnarforar rannsóknar.
maður Baugs Group, bar einnig
BRJANN FRETTABLADIDIS
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b¶ETTA ER F¹HEYRT
ËSVÅFIÈ OG ËSATT ¡G
HEF ALDREI OG EKKI
*ËN SGEIR *ËHANN
ESSON HELDUR TALIÈ
AÈ EITTHVAÈ SLÅKT GETI
KOMIÈ TIL GREINA
ÖETTA ER FR¹LEITUR LYGA¹RËÈURm
(REINN ,OFTSSON STJËRNARFORMAÈUR
"AUGS 'ROUP VARÈ NOKKUÈ ¾STUR
ÖEGAR HANN SVARAÈI SPURNINGU
S¾KJANDA UM ÖAÈ HVORT HANN
HEFÈI SAGT EITTHVAÈ ÖAÈ VIÈ $AVÅÈ
/DDSSON Ö¹VERANDI FORS¾TIS
R¹ÈHERRA ¹ FUNDI MEÈ HONUM
Å ,ONDON  JANÒAR  SEM
TÒLKA M¾TTI SEM SVO AÈ HANN
HEFÈI REYNT AÈ BERA ¹ $AVÅÈ FÁ
b¶VÅ VERÈUR EKKI NEIT
AÈ AÈ ÖESSAR SPURN
INGAR ;S¾KJANDA=
ERU SVO ÕTARLEGAR AÈ
ÖAÈ GENGUR HRATT ¹
FORVITNINAm
'ESTUR *ËNSSON SVAR
AÈI SPURNINGU DËMSFORMANNSINS
UM HVERSU LANGAN TÅMA VERJEND
UR ÖYRFTU TIL AÈ SPYRJA (REIN EN
VERJENDUR SPURÈU Å UM  MÅNÒTUR
SAMANBORIÈ VIÈ T¾PLEGA TV¾R OG
H¹LFA KLUKKUSTUND S¾KJANDA
b¶ETTA VAR EKKI
HÒSLEIT ÖETTA VAR
SKEMMDARVERK
HRYÈJUVERKm
*ËHANNES *ËNSSON
FAÈIR *ËNS SGEIRS
VAR HARÈORÈUR Å GARÈ
LÎGREGLUNNAR VEGNA HÒSLEITAR SEM
GERÈ VAR Å HÎFUÈSTÎÈVUM "AUGS
 ¹GÒST 
b!LDREI VAR MÁR BOÈIÈ
Å ÖENNAN B¹Tm
(REINN SAGÈIST LÅTIÈ
VITA UM SKEMMTI
B¹TINN 4HEE 6IKING
EN KANNAÈIST VIÈ AÈ
HAFA HEYRT ORÈRËM
UM EINHVERN B¹T ¹ &LËRÅDA ¶ANGAÈ
HEFÈI HANN ALDREI KOMIÈ
b¡G KANNAST EKKI
VIÈ ÖESSA NAFNGIFT
HÒN HEFUR EKKI VERIÈ
NOTUÈ DAGS DAGLEGA
VIÈ MIGm
*ËHANNES *ËNSSON
SAGÈIST EKKI KANNAST
VIÈ AÈ HAFA VERIÈ KALLAÈUR b"IG
*OEm EN ÖAÈ NAFN NOTUÈU ALLIR
¹K¾RÈU Å TÎLVUPËSTSAMSKIPTUM
SÅN ¹ MILLI OG HAFA STAÈFEST AÈ ÖEIR
¹TTU VIÈ *ËHANNES

"!5'3-,)¨ ¥ $!'
&IMM VITNI VERÈA KÎLLUÈ FYRIR
DËM &JÎGUR ÖEIRRA KOMA FYRIR
H¹DEGI ÖAU 'UÈFINNA "JARNADËTTIR
FYRRVERANDI STJËRNARMAÈUR Å "AUGI
*ËHANNA 'UÈMUNDSDËTTIR EIGIN
KONA *ËNS 'ERALDS 3ULLENBERGERS
(ANS # (USTAD STJËRNARMAÈUR Å
"AUGI OG 5NNUR 3IGURÈARDËTTIR
FYRRVERANDI STARFSMAÈUR "AUGS %FTIR
H¹DEGI KEMUR +RISTÅN *ËHANNES
DËTTIR FRAMKV¾MDASTJËRI &J¹RFEST
INGARFÁLAGSINS 'AUMS STJËRNARMAÈ
UR Å "AUGI OG SYSTIR *ËNS SGEIRS
*ËHANNESSONAR FYRIR DËMINN

34!2&3.¸.ÉM SEM VIRKILEGA HEFUR SKILA¡ ÉRANGRI ,ÚG¡ ER RÓK
ÉHERSLA É A¡ STYRKJA EINSTAKLINGINN ¤JÉLFA HANN Ó
VERKI OG SJÉLFST¡UM VINNUBRÚG¡UM

3KRIFSTOFU OG TLVUNÕM  ST
 TIL  \!LLA VIRKA MORGNA

!,-%..4 4,65.¸4ÚLVAN ER STØR OG ÚRT VAXANDI ¤ÉTTUR Ó DAGLEGU
LÓFI FØLKS OG Ó REKSTRI FYRIRTKJA VÓ ER SÓMENNTUN
EINSTAKLINGSINS OFT ¤A¡ FORSKOT SEM R¡UR ÞRSLITUM
VI¡ RÉ¡NINGU STARFSFØLKS

%$#, TLVUNÕM FYRIR BYRJENDUR

 ST

 TIL  \ 4VÚ KVÚLD Ó VIKU

%#$, TLVUNÕM FYRIR BYRJENDUR

 ST

 TIL  \ 4VO MORGNA Ó VIKU

4LVUNÕM

&YRSTU SKRElN  ST

  MARS \ 4VÚ KVÚLD Ó VIKU

4LVUNÕM

&YRSTU SKRElN

.46 ER Ó FORYSTU HVA¡ VAR¡AR KENNSLU Ó GRAFÓK OG
MARGMI¡LUN ESSI NÉMSKEI¡ ERU FRÉBR UNDIR
BÞNINGUR FYRIR ¤É SEM HYGGJA É FREKARA NÉM E¡A
VILJA STARFA É SVI¡I MARGMI¡LUNAR OGE¡A GER¡
KYNNINGAREFNIS

0HOTOSHOP %XPERT

 ST
 TIL  \ 4VÚ KVÚLD Ó VIKU

$REAMWEAVER

(4-,  ST
 TIL  \ 4VÚ KVÚLD OG FH É LAU
$REAMWEAVER

GAGNAGRUNNUR  ST

 TIL  \ 4VÚ KVÚLD OG FH É LAU

0HOTOSHOP GRUNNNÕM  ST
 TIL  \ 4VÚ KVÚLD Ó VIKU

0HOTOSHOP GRUNNNÕM

 ST
 TIL  \ 4VO MORGNA Ó VIKU

-YNDBANDAVINNSLA

0REMIERE  ST

  MARS \ 4VÚ KVÚLD Ó VIKU

 ST

  MARS \ 4VO MORGNA Ó VIKU

"Ê+(!,$3.¸· BØKHALDSNÉMI .46 ER LÚG¡ ÉHERSLA É A¡ KENNA
VEL ÚLL GRUNNHUGTÚKIN OG VINNUBRÚG¡ VI¡ BØKHALD
+ENNT ER É .AVISION TÚLVUBØKHALDSKERFI¡ SEM MJÚG
VÓ¡A ER NOTA¡

'RUNNNÕM ¤ BKHALDI

-!2'-)Ñ,5.
/' '2!&Ù+

 ST

32(&4 $)0,/-! .¸.46 HEFUR FRÉ STOFNUN SKØLANS  LAGT MIKLA
ÉHERSLU É SÏRHFT NÉM SEM TENGT ER AL¤JØ¡LEGUM
PRØFUM OG HEFUR NÉMI¡ VERI¡ Ó STÚ¡UGRI ¤RØUN ENDA
MARKMI¡I¡ A¡ MTA ¤ÚRFINNI ¤AR SEM HÞN ER MEST
FYRIR STÚRF É ¤ESSU SVI¡I

+ERlSSTJRINN

 ST
 TIL OKTØBER 4VÚ KVÚLD Ó VIKU OG FH É LAU

4LVUVI¹GER¹IR  ST

 TIL  \ !LLA VIRKA DAGA

 TIL  4VÚ KVÚLD Ó VIKU OG FH É LAU

'RUNNNÕM ¤ BKHALDI

-#0 80 NETSTJRNUN  ST

 ST
 TIL  \ 4VÚ KVÚLD Ó VIKU OG FH É LAU

 TIL  \ 4VÚ KVÚLD Ó VIKU OG FH É LAU

)NNRITUN OG SKRÉNING Ó SÓMA   OG É WWWNTVIS

www.icelandexpress.is/afangastadir

Sound of Music, Arsenal,
sólstólar og vindsængur,
Covent Garden, jeppasafarí,
sítt að aftan, Nefertiti, Rín,
Châteauneuf-du-Pape...
Evrópa býður upp á margt skrítið og skemmtilegt og Iceland Express
færir þig í fjörið. Næsta sumar verða áfangastaðirnir orðnir 13 og því
um að gera að skipuleggja draumafríið til Evrópu sem fyrst.
Þú bókar og finnur nánari upplýsingar um áfangastaðina á
www.icelandexpress.is
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0ALESTÅNUMENN
KÎSTUÈU STEINUM
AÈ ÅSRAELSKUM
HERMÎNNUM OG
REYNDU SÅÈAN AÈ
SKÕLA SÁR

Aðalfundur

&2¡44!",!¨)¨!0

TÎK ¹ 6ESTURBAKKANUM

Sparisjóðs Reykjavíkur og nágrennis 2007

Dagskrá:
1. Skýrsla stjórnar um starfsemi
sparisjóðsins á árinu 2006.
2. Lagður fram til staðfestingar
endurskoðaður ársreikningur
sparisjóðsins fyrir árið 2006.

Ísraelar réðust inn í Nablus
.!",53 !0 Ísraelskir hermenn
hafa síðustu tvo daga leitað hús úr
húsi að sjö palestínskum flóttamönnum í borginni Nablus á
Vesturbakkanum.
Á sunnudaginn lokuðu Ísraelar
öllum leiðum til borgarinnar og í
gær einangruðu þeir síðan gamla

Aðalfundur Sparisjóðs Reykjavíkur
og nágrennis verður haldinn í
Borgarleikhúsinu við Listabraut í
Reykjavík, fimmtudaginn 8. mars
2006 og hefst hann kl. 16.15.

miðbæinn, lokuðu götum með
steinsteypuklossum og ruslagámum. Þetta eru mestu hernaðaraðgerðir Ísraela í Nablus um
langa hríð. Palestínumenn segja
aðgerðirnar stefna í voða tilraunum til að koma friðarviðræðum á
að nýju.
GB

3. Tillaga um ársarð af stofnfé.

5. Tillaga til breytinga á
samþykktum. Hún gerir ráð
fyrir heimild til stjórnar til hækkunar á stofnfé sparisjóðsins úr
kr. 9.500.000.000 í allt að kr.
15.000.000.000 og að hún
gildi til ársloka 2011.
6. Kosning stjórnar.

Samkvæmt ákvæðum 23. gr. samþykkta SPRON
skulu framboð til stjórnar og varastjórnar tilkynnt
stjórn eigi síðar en þremur dögum fyrir fundinn.
Kröfu um hlutbundna kosningu þarf að gera skriflega og hún að berast stjórn eigi síðar en fimm
dögum fyrir fundinn.

ARGUS / 07-0137

4. Tillaga um að nýta heimild
í lögum til að auka stofnfé
um 5% með ráðstöfun hluta
hagnaðar.

Aðgöngumiðar og atkvæðaseðlar verða afhentir
á fundarstað í fundarbyrjun.
Reykjavík, 26. febrúar 2007
Sparisjóðsstjórnin

7. Kosning endurskoðanda.

6!,'%2¨52 36%22)3$«44)2 54!.2¥+)32¨(%22! 3EGIR HEIMSËKN SÅNA Å FLËTTA

MANNABÒÈIR Å .ORÈUR ²GANDA STANDA UPP ÒR FERÈ SINNI TIL !FRÅKU OG MIKILV¾GT SÁ AÈ
HALDA ¹FRAM AÈ STYÈJA VIÈ MENNTUN ÖAR

8. Ákvörðun stjórnarlauna.
9. Önnur mál.

Ísland fæðir
afrísk börn

H V Í TA H Ú S I Ð / S Í A

Styrkur íslenskra stjórnvalda veitir 63.000 skólabörnum í Úganda og Malaví matarskammt daglega.
Utanríkisráðherra er í opinberri för í Afríku.

Ný fyrirmynd í flutningum
í fjölmörgum útfærslum

Nýr Mercedes-Benz Sprinter setur nýjan gæðastaðal fyrir sendibíla. Hann er
rúmbetri og öruggari en nokkru sinni fyrr og í farþegarými tekur öll hönnun
mið af því að ökumanninum líði sem best á langri keyrslu.
Sprinter er framleiddur í fjölmörgum útfærslum, m.a. sérstökum sendibíla-,
pallbíla-, fólksflutninga- og leigubílaútfærslum. Þá er hægt að fá Sprinter með
föstum palli og sturtum, bæði með einföldu eða tvöföldu húsi. Og eins og með aðrar
gerðir af Mercedes-Benz bifreiðum gefst kostur á að fá sérsniðið eintak af Sprinter
eftir þörfum hvers og eins. Komdu og gerðu þína sérpöntun á nýjum Sprinter.

ASKJA · Laugavegi 170 · 105 Reykjavík · Sími 590 2100 · www.askja.is · ASKJA - Atvinnubílar · Skútahrauni 2a · 220 Hafnarfirði · Sími 590 2100.

54!.2¥+)3-, Styrkur frá íslenskum stjórnvöldum sér 63.000 skólabörnum í Úganda og Malaví fyrir
matarskammti daglega. Rétt fyrir
áramótin var ákveðið að veita styrk
sem næmi matarskammti 45.000
skólabarna, sem samsvarar fjölda
grunnskólabarna á Íslandi. Ákveðið var að fara í samvinnu við Matvælastofnun Sameinuðu þjóðanna
og í framhaldinu ákveðið að nýta
fjármunina enn betur með því að
kaupa matinn af heimamönnum.
Þannig nýtist styrkurinn til að gefa
átján þúsund fleiri skólabörnum
matarskammt en upphaflega var
áætlað.
Í opinberri för sinni í Afríku
sem hófst fyrir viku hefur Valgerður Sverrisdóttir utanríkisráðherra kynnt sér störf Þróunarsamvinnustofnunar Íslands í Úganda
og samstarfsverkefni með þarlendum stjórnvöldum.
Það sem upp úr stendur í ferðinni er för í flóttamannabúðir í
Norður-Úganda, að sögn Valgerðar. Tugir þúsunda tóku á móti
henni þegar hún kom til Kalangaeyju og er hún fyrsti erlendi ráðherrann til að heimsækja svæðið,
þar sem mikil neyð ríkir.
Á ferð sinni fundaði Valgerður
bæði með forseta Úganda og jafnréttis-, atvinnu- og félagsmálaráðherra landsins, þar sem málefni

kvenna voru rædd meðal annars.
Einnig hitti Valgerður nokkrar
úgandskar konur sem komu til
Íslands á síðasta ári til að nema
frumkvöðlafræði við Háskólann í
Reykjavík. „Þessar konur hafa
stofnað
Samtök
frumkvöðlakvenna í Úganda og er jafnréttis-,
atvinnu- og félagsmálaráðherrann
meðlimur í samtökunum. Það var
mjög ánægjulegt að heimsækja
samtökin þar sem margar konur
mættu sem allar standa fyrir
atvinnurekstri.“ Valgerður sagði
konurnar tala um að erfitt væri að
fá lán í atvinnurekstur og að þeim
virtist sem minni trú væri á hugmyndum þeirra vegna kynferðis
þeirra.
Á sunnudag fór Valgerður frá
Úganda til Suður-Afríku þar sem
hún fer fyrir viðskiptanefnd níu
íslenskra fyrirtækja. Er þetta í
fyrsta skipti sem íslensk sendinefnd fer til þessa Afríkuríkis.
Viðskiptasendinefndin stendur
fyrir tveimur viðskiptaráðstefnum meðan á förinni stendur til að
koma á samböndum. Meðal fyrirtækja í viðskiptasendinefndinni
eru Marel, Flugleiðir og Landsbanki Íslands. Valgerður segir
góða þátttöku í nefndinni sýna
áhuga íslensks viðskiptalífs á viðskiptum í þessum heimshluta.
SDG FRETTABLADIDIS

5MSVIFAMIKILL ÖÕSKUR LISTAVERKASAFNARI L¹TINN

Átti 130 verk eftir Picasso
¶µ3+!,!.$ !0 Þjóðverjinn Heinz
Berggruen, þekktur safnari verka
eftir listmálarann Picasso, er látinn, 93 ára að aldri.
Berggruen átti rúmlega 130
verk eftir Picasso og var safn hans
eitt það stærsta í heiminum. Hann
yfirgaf heimaland sitt skömmu
áður en seinni heimsstyrjöldin

skall á og fluttist til Bandaríkjanna. Eftir styrjöldina fluttist
hann til Parísar og hóf listaverkasöfnun. Kynntist hann Picasso
árið 1949 og urðu þeir góðir vinir.
Berggruen var duglegur við að
gefa verk sín til þekktra safna.
Átti hann verk sem spönnuðu allan
feril Picasso.
FB
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"ARNA OG UNGLINGAGEÈDEILD

Aðstaðan bætt
(%),"2)'¨)3-, Framkvæmdir eru

að hefjast við viðbyggingu
göngudeildar BUGL, Barna- og
unglingageðdeildar Landspítala.
Siv Friðleifsdóttir heilbrigðisráðherra tók fyrstu skóflustunguna
þegar samningar við verktaka
voru undirritaðir.
Nýja húsnæðið verður um
1.250 fermetrar að stærð og mun
verktaki skila því fullbúnu í maí á
næsta ári. Húsnæðið verður tekið
í notkun um það leyti en með nýja
húsnæðinu munu aðstæður
starfsfólks og sjúklinga stórbatna, segir í tilkynningu frá
heilbrigðisráðuneytinu.
Biðlistar munu ekki styttast
þrátt fyrir að húsnæðið stækki. GHS

3+«&,!. -5.$5¨ 3IV &RIÈLEIFSDËTTIR TËK
¹ DÎGUNUM FYRSTU SKËFLUSTUNGUNA AÈ
VIÈBYGGINGU VIÈ "5',
&2¡44!",!¨)¨'6!

!2-%.3+)2 (%2-%.. -YNDIN ER TEKIN Å .AGORNO +ARABAKH Å MAÅ ¹RIÈ 
&2¡44!",!¨)¨!&0

&IMMT¹N ¹R FR¹ SKELFILEGUM ATBURÈUM Å !SERBAÅDSJAN

Fjöldamorðanna
í Khojaly minnst
&*®,$!-/2¨ Aserbaídsjanar um
heim allan minntust þess á sunnudag að fimmtán ár voru liðin frá
fjöldamorðum sem framin voru í
bænum Khojaly í héraðinu
Nagorno-Karabakh árið 1992.
Á þessum tíma geisaði stríð í
Nagorno-Karabakh, sem er hérað
í miðju Aserbaídsjan. Í þessu héraði voru Armenar í miklum meirihluta og hafa þeir í raun stjórnað
héraðinu sjálfir frá því stríðinu
lauk árið 1994.
„Þeir hafa hrakið alla Aserbaídsjana burt. Þarna búa núna
aðeins Armenar,“ segir Zakir Jón
Gasanov, formaður Azeri, sem er
vináttufélag Íslands og Aserbaíd-

:!+)2 *«. '!3!./6 &ORMAÈUR !ZERI
VIN¹TTUFÁLAGS ¥SLANDS OG !SERBAÅDSJAN
&2¡44!",!¨)¨(%)¨!

sjan. „En það hefur aldrei verið
samþykkt. Ekkert ríki hefur samþykkt þetta, þótt það sé alltaf verið
að halda fundi.“
Armenski herinn réðst inn í
Khojaly hinn 26. febrúar árið 1992
og náði borginni fljótt á sitt vald,
en þar var eini flugvöllurinn í héraðinu og borgin gegndi því lykilhlutverki í samgöngum milli
Armeníu og Nagorno-Karabakh.
Bandarísk og rússnesk mannréttindasamtök segja að hundruð
óbreyttra borgara hafi þar verið
myrt þennan dag, flestir á flótta
undan hermönnum, og til eru bæði
ljósmyndir og myndbönd af líkum,
sem mörg hver eru ansi illa farin.
„Við viljum ekki að þessir
atburðir gleymist,“ segir Zakir
Jón. Hann segir aðfarir Armena
hafa verið skelfilegar: „Þeir komu
og drápu alla, bæði karla, konur
og börn. Meira að segja óléttar
konur.“
Þrátt fyrir að eiginlegu stríði
hafi lokið fyrir meira en áratug
ríkir enn mikil spenna milli
Armena og Aserbaídsjana.
„Það er ennþá verið að berjast
við landamæri Armeníu og Aserbaídsjan,“ segir Zakir Jón. „Á
hverjum degi er verið að skjóta
eitthvað. Í gær til dæmis var einn
maður drepinn.“
GB

'RUNNSKËLABÎRNIN ¹ HÎFUÈBORGARSV¾ÈINU

Flest börn ganga til skóla
+®..5. Meirihluti barna á höfuð-

borgarsvæðinu fer fótgangandi í
skólann, eða 69 prósent þeirra. Þetta
sýnir ný könnun frá Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands, úrtak
könnunarinnar var 1.200 manns.
Um 34 prósent grunnskólabarna
fara með einkabíl í skólann, þrjú
prósent með strætó og eitt prósent
þeirra fer á hjóli.
Í könnuninni var einnig spurt
hvernig viðkomandi ferðaðist til
vinnu og kom þá í ljós að 73 prósent
fara með einkabíl, tólf prósent
gangandi, sjö prósent með strætó
og fjögur prósent sem farþegar í
bíl.
KDK
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PRËSENT GRUNNSKËLABARNA FARA
FËTGANGANDI Å SKËLANN



 FEBRÒAR  ¶2)¨*5$!'52

3VONA ERUM VIÈ
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RLEG HROSSAKJÎTNEYSLA ¹ ÅBÒA Å KÅLË
GRÎMMUM

Malbiksagnir, sót, jarðvegur og salt



5MR¾ÈA HEFUR VERIÈ UM SVIFRYK OG SVIFRYKS
MENGUN Å ÖJËÈFÁLAGINU UPP ¹ SÅÈKASTIÈ EN
EKKI VITA ALLIR HVAÈ SVIFRYK ER OG HVERNIG ÖAÈ
MYNDAST
(VAÈ ER SVIFRYK
3AMKV¾MT RANNSËKN )ÈNT¾KNISTOFNUNAR FR¹
 ERU MALBIKSAGNIR TALDAR VERA  PRË
SENT SVIFRYKSINS Å BORGINNI SËTAGNIR SJÎ PRË
SENT AGNIR ÒR BREMSUBORÈUM TVÎ PRËSENT
SALTAGNIR ELLEFU PRËSENT OG JARÈVEGSAGNIR 
PRËSENT !GNIRNAR ERU MJÎG FÅNAR INNAN VIÈ
TÅU MÅKRËMETRAR ¹ ST¾RÈ OG SVO SM¹AR AÈ
MANNSAUGAÈ GREINIR Ö¾R EKKI NEMA Å MIKLU
MAGNI
(VER ER ¹ST¾ÈAN FYRIR MIKLU SVIFRYKI
.AGLADEKKIN ERU TALINN STËR ¹HRIFAVALDUR EN
MALBIKIÈ SP¾NIST UPP Å ANDRÒMSLOFTIÈ ÖEGAR
EKIÈ ER UM ¹ NAGLADEKKJUM 3ËTIÈ KEMUR ÒR
ÒTBL¾STRI BÅLA *ARÈVEGSAGNIRNAR GETA KOMIÈ
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fréttir og fróðleikur
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Mikilvægt starf
)ÈJUÖJ¹LFAR F¹ST EKKI TIL STARFA ¹ IÈJU
ÖJ¹LFUNARDEILD GEÈDEILDAR ,3( VEGNA
L¹GRA LAUNA !LLT STEFNIR Å AÈ DEILDINNI
VERÈI LOKAÈ Å SUMAR
'UÈRÒN 0¹LMADËTTIR
ER BRAUTARSTJËRI IÈJU
ÖJ¹LFUNARBRAUTAR VIÈ
(¹SKËLANN ¹ !KUREYRI
(VAÈ ER IÈJUÖJ¹LFUN
)ÈJUÖJ¹LFUN GENGUR ÒT
'5¨2².
¹ AÈ STYÈJA FËLK OG
0,-!$«44)2
KENNA ÖVÅ AÈ TAKAST
¹ VIÈ DAGLEGT LÅF )ÈJUÖJ¹LFAR AÈSTOÈA
ÖVÅ EINSTAKLINGINN VIÈ AÈ TAKAST ¹ VIÈ
HVERSDAGSLÅFIÈ VINNUNA ¹HUGAM¹LIN
OG HEIMILISLÅFIÈ OG STYÈJA HANN Å AÈ
YFIRSTÅGA Ö¾R HINDRANIR SEM BÒA ÕMIST
Å HONUM SJ¹LFUM EÈA Å UMHVERFINU
3TARF IÈJUÖJ¹LFANS SNÕR FYRST OG FREMST
AÈ ÖVÅ AÈ STYRKJA EINSTAKLINGINN
%R MIKILV¾GT AÈ HAFA IÈJUÖJ¹LFA INNI
¹ GEÈDEILDUM
¶AÈ ER AFAR MIKILV¾GT ENDA VAR ÖAÈ
EINMITT ÖAR SEM IÈJUÖJ¹LFUNIN BYRJAÈI
¶AÈ SKIPTIR MIKLU FYRIR GEÈFATLAÈA AÈ F¹
HJ¹LP Å AÈ TAKAST ¹ VIÈ VERKEFNI DAGLEGS
LÅFS OG ÖAÈ HEFUR GËÈ ¹HRIF ¹ HEILSUNA
ÖEGAR EINSTAKLINGURINN FINNUR AÈ HANN
GETUR LEYST AF HENDI EINHVER VERKEFNI
(EFÈI LOKUN IÈJUÖJ¹LFUNARDEILDAR
¹HRIF ¹ NEMENDUR Å IÈJUÖJ¹LFUN
'EÈDEILD ,3( HEFUR REYNST HEIL
BRIGÈISDEILD (¹SKËLANS ¹ !KUREYRI AFAR
VEL -IKILV¾GUR HLUTI N¹MSINS FELST Å
STARFSN¹MI OG ÖAR HEFUR IÈJUÖJ¹LFUNAR
DEILDIN VERIÈ EINN AF OKKAR ÎFLUGUSTU
BAKHJÎRLUM

VÅÈA AÈ (ÁR ¹ LANDI GETUR JARÈVEGURINN FLUST
MEÈ STERKUM VINDI FR¹ H¹LENDINU ÖË AÈ ÖAÈ
GERIST REYNDAR EKKI MJÎG OFT OG SVO GETUR
JARÈVEGUR BORIST FR¹ BYGGINGAFRAMKV¾MDUM
(VERNIG GETUR SVIFRYK HAFT ¹HRIF ¹ HEILSUNA
!STMASJÒKLINGAR OG EINSTAKLINGAR MEÈ

Kúbískur Kjarval sleginn í dag
Gríðarlegur áhugi er fyrir
uppboði sem fram fer í
Kaupmannahöfn í dag. Þar
verður boðið upp fágætt
verk eftir Kjarval og talið
að það fari á margföldu
matsverði sem er ein og
hálf milljón. Einnig verða
í dag boðin upp fimm
verk eftir Svavar Guðnason í uppboðshúsi Bruun
Rasmussen.
„Að ég bjóði? Fyrir sjálfan mig.
Nei, Guð minn almáttugur. Ég hef
ekki efni á því,“ segir Aðalsteinn
Ingólfsson listfræðingur.
Í dag verður slegið umtalað
Kjarvalsverk hjá uppboðshaldaranum Bruun Rasmussen í Kaupmannahöfn. Verkið, sem heitir
Hvítasunnudagur, er talið einstakt,
olía á striga og 100 x 113 sentimetrar á stærð. Verðmat sem uppboðshaldari miðar við er 100 til
150 þúsund danskar sem gera hátt
í 1,8 milljónir íslenskra króna. Víst
þykir að myndin fari á talsvert
hærra verði en svo.

-ARGIR TIL AÈ BJËÈA Å
Eftir að Morgunblaðið fjallaði um
verkið á forsíðu sinni og Hafþór
Yngvason, safnstjóri Listasafns
Reykjavíkur, lýsti því yfir að verkið væri einstakt og hann hefði full-

INNBLÁSTUR FYRIR
SKÖPUNARGLEÐINA
Ókeypis Panduro Hobby
föndurlisti á íslensku!
Einnig fáanlegur í Skólavörubúðinni.

an hug á að eignast það fyrir hönd
safnsins hefur áhugi magnast.
Fréttablaðið hefur heimildir fyrir
því að fjöldi áhugasamra kaupenda hyggist steðja út til Kaupmannahafnar og/eða vilji bjóða í
verkið í gegnum síma. Tryggvi
Páll Friðriksson, uppboðshaldari á
Gallerí Fold, segist hafa heyrt um
nokkurn hóp manna sem ætla að
bjóða í verkið og Aðalsteinn Ingólfsson tekur í sama streng.
„Mikið er talað um þessa mynd
Kjarvals. Menn eru forvitnir um
hana fyrst búið er að magna upp
þennan áhuga á henni. Klárt er að
hún fer á yfirverði eftir, já,
ummæli safnstjóra, það sem menn
hafa verið að ræða í fjölmiðlum og
þá er forsíða á Morgunblaðinu ekki
léleg auglýsing,“ segir Aðalsteinn.

"ÒIST VIÈ TROÈFULLU HÒSI
Peter Christmas Möller er yfirmaður deildar hjá Bruun Rasmussen sem tekur til nýrri listaverka
og hann segir ótrúlega mikinn
áhuga sýna sig í tengslum við þetta
tiltekna Kjarvalsverk – menn hafi
haft samband vegna þess og spurt
hvernig best sé að bera sig að
boðum í myndina. Hann telur ljóst
að matið á verkinu sé mjög lágt
svo ekki sé meira sagt. „Enda er
hún ein sú áhugaverðasta sem
hefur verið boðin upp lengi. Menn
ættu að mæta snemma því það
verður örugglega troðfullt hús,“
segir Peter Christmas.
Aðspurður segir hann ómögulegt að segja á hvað verkið fer en
nefndar hafa verið tölur allt upp í
15 milljónir íslenskra króna með
kostnaði. Hann segir áhuga á norrænni eyjalist hafa aukist mjög
undanfarin tvö ár og þar séu verk
íslenskra listamanna engin undantekning.
Aðalsteinn segir að verkið hafi
vissulega sérstöðu. Einkum sé litið
til þess hversu stórt það er miðað
við verk Kjarvals frá þessu tímabili en það er talið málað á árunum
1917-1919. Hefur verið á það bent
að þarna megi greina fágæta takta
hjá Kjarval sem vísi í kúbisma.
„Til eru aðrar Kjarvals-myndir
í þessum dúr. Eins og sjá má ef
Stóru Kjarvalsbókinni er flett.
Kjarval gekk í gegnum períóðu
sem við getum kallað kúbisma þó
svo sé ekki strangt til tekið. Heldur einhvers konar bræðingur,“
segir Aðalsteinn.
3VAVARSVERK EINNIG BOÈIN UPP
Kjarval er ekki einn um hituna. Á
morgun eru einnig boðin upp
fimmtán verk eftir Svavar Guðnason en hann er líklega sá listamaður sem náð hefur mestum frama
íslenskra listamanna á erlendri
grund. Enda tilheyrir hann hópi
eins þekktasta hóps norrænna
!¨!,34%)..
).'«,&33/.
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ÎNDUNARF¾RASJÒKDËMA FINNA FYRIR ÖVÅ ÖEGAR
SVIFRYKSGILDIN ERU H¹ SÁRSTAKLEGA N¹L¾GT
MIKLUM UMFERÈARGÎTUM 3VIFRYKIÈ ERTIR Ö¹
ÎNDUNARVEGINN OG LUNGUN 2ANNSËKNIR SÕNA
AÈ HJARTA¹FÎLL AUKAST ÖEGAR STYRKURINN ER H¹R
OG SVIFRYK VIRÈIST GETA VALDIÈ LUNGNASJÒKDËM
UM
(VAR ER SVIFRYKIÈ M¾LT
 TVEIMUR STÎÈUM Å 2EYKJAVÅK VIÈ GATNA
MËT 'RENS¹SVEGAR OG -IKLUBRAUTAR ÖAR SEM
MESTA UMFERÈIN ER Å BORGINNI OG Å &JÎLSKYLDU
OG HÒSDÕRAGARÈINUM 6IÈ GATNAMËTIN ERU
M¾LIT¾KI Å G¹M OG SENDA ÖAU M¾LINGARNAR
JAFNËÈUM
(VAÈ ER TIL R¹ÈA
$RAGA ÒR NOTKUN ¹ NAGLADEKKJUM NOTA
ALMENNINGSSAMGÎNGUR OG GANGA MEIRA 'OTT
ER AÈ HALDA SIG FR¹ UMFERÈARGÎTUM ÖVÅ AÈ
ÖAR ER MENGUNIN MEST

Glerárgötu 34

Höfðabakka 3

3EGIR MENN FOR
VITNA UM +JARVALS
VERKIÈ ENDA SÁ
BÒIÈ AÈ MAGNA
UPP SPENNU Å
TENGSLUM VIÈ
VERKIÈ B¾ÈI
MEÈ UMM¾LUM
SAFNSTJËRA OG Å
FJÎLMIÈLUM

(6¥4!35..5$!'52 'RÅÈARLEGUR ¹HUGI ER FYRIR ÖESSU +JARVALSVERKI SEM SLEGIÈ VERÈUR Å
DAG ¹ UPPBOÈI HJ¹ "RUUN 2ASMUSSEN 4ALIÈ ER AÈ FJÎLMARGIR VERÈI TIL AÈ BJËÈA Å VERKIÈ
OG ÖAÈ FARI ¹ MARGFÎLDU MATSVERÈI SEM ER UM EIN OG H¹LF MILLJËN

&*®'52 !& &)--4. 36!6!23 6%2+5- !È SÎGN 0ETERS #HRISTMAS -ÎLLER HJ¹
"RUUN 2ASMUSSEN G¾TIR VAXANDI ¹HUGA ¹ ÅSLENSKRI MYNDLIST -IKILL ¹HUGI ER ¹
+JARVALSVERKINU OG BÒIST ER VIÈ TROÈFULLU UPPBOÈSHÒSI Å DAG %INNIG VERÈA BOÈIN
UPP FIMMT¹N VERK EFTIR 3VAVAR 'UÈNASON !ÈALSTEINN )NGËLFSSON SEGIR VERKIN ENGIN
UNDIRM¹LSVERK NEMA SÅÈUR SÁ EN ÖAU ERU ÒR BÒI 2ËBERTS $ALMANN «LSEN GËÈS
VINAR #OBRA LISTAMANNANNA OG ¹TTI MÎRG VERK EFTIR Ö¹ 3¾TIR TÅÈINDUM AÈ EINKA
SAFN HANS SÁ NÒ BROTIÈ UPP MEÈ ÖESSUM H¾TTI

listamanna sem nefnast Cobrahópurinn. Aðalsteinn segir þar
merk verk á ferðinni, pappírsverk
máluð með krítarlitum, vatnslitum
og pastel.
„Þetta eru góð verk úr safni
Róbert Dalmanns Ólsen sem var
góður vinur Cobra-hópsins, skrifaði um þá og átti verk eftir þá alla.
Mikil tíðindi eru að safn hans skuli
nú brotið upp með þessum hætti.
Dalmann Ólsen þekkti Svavar á
besta skeiði, þegar hann var hvað

frjóastur og pródúctívastur. Var
auk þess glöggskyggn sjálfur.
Þetta eru ekki undirmálsverk, eru
lágt metin (6 til 8 þúsund danskar)
og fara örugglega á töluverðan
pening,“ segir Aðalsteinn.

&2¡44!3+µ2).'
*!+/" "*!2.!2 '2¡4!233/.
JAKOB FRETTABLADIDIS
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Mega veiða 625
tonn við Ísland
3*6!2²46%'52 Einar K. Guðfinnsson sjávarútvegsráðherra
hefur gefið út reglugerð þar sem
Norðmönnum eru veittar
heimildir til að línuveiða í
íslenskri lögsögu.
Samkvæmt reglugerðinni er
norskum línuskipum heimilt að
veiða í íslenskri lögsögu 500 tonn
af keilu, löngu og blálöngu miðað
við afla upp úr sjó.
Auk þess er þeim heimilt að
veiða allt að 125 tonn af öðrum
tegundum, þó ekki meira en 25
tonn af lúðu, 50 tonn af grálúðu
og 50 tonn af karfa miðað við
afla upp úr sjó.
SH¹

Fylgist með – og látið vita

',3)&,%9 "ANASLYS ¹ SKEMMTIB¹TUM Å
.OREGI ERU ALGENG
&2¡44!",!¨)¨34%&.

(¾TTULEG D¾GRADVÎL

Slys á skemmtibátum algeng

V e r ð l æ k k a n i r 1. m a r s 2 0 0 7

./2%'52 Árlega farast að
meðaltali 33 Norðmenn í
skemmtibátaslysum. Á síðasta ári
týndu 34 Norðmenn lífi við
skemmtisiglingar; 30 karlar og
fjórar konur.
Algengast er að fólk falli fyrir
borð eða báti hvolfi en á síðasta
ári létust sjö þegar bátum var
siglt í strand á mikilli ferð.
Norsk yfirvöld rekja ástæður
slíkra slysa til þess að bátarnir
eru mjög hraðskreiðir og
stjórnendur þeirra hafi ekki
næga kunnáttu eða þjálfun til
siglinga.
Að auki er staðfest að fjórtán
þeirra sem létust á síðasta ári
voru ölvaðir.
SH¹

Miklar breytingar eru í vændum á skattlagningu matvara. Verð á flestum
matvörum á að lækka um 6,1% og í nokkrum tilvikum um 14,1% við
lækkun virðisaukaskatts. Neytendastofa hvetur alla til að vera vakandi
og fylgjast með því hvort verð lækkar ekki örugglega 1. mars. Með
því að geyma kassakvittanir úr verslunum og bera saman eftir 1. mars
má greina verðbreytingarnar á einfaldan hátt. Leitið skýringa í verslun
ef verð lækkar ekki.

3KAGFIRSKAR KÕR MJËLKA VEL

Búbót besta kýr
Skagafjarðar
,!.$"².!¨52 Kýrin Búbót frá
bænum á Egg í Hegranesi
mjólkaði mest allra skagfirskra
kúa á síðasta ári. Hún skilaði um
10.692 lítrum af mjólk og er það
mesta magn sem kýr í héraðinu
hefur mjólkað á einu ári til þessa.
Frá þessu segir skagfirska blaðið
Feykir.
Kýrin Frekja frá Tunguhálsi II
var næst í röðinni með 10.390
kíló, en hún átti gamla metið í
afurðum sem var 10.631 kíló.
Í þriðja sæti var kýrin Örk
sem einnig er á bænum á Egg.
KDK

Á heimasíðu Neytendastofu, www.neytendastofa.is, hefur verið
opnuð vefgátt undir heitinu Verðlagsábendingar – láttu vita! Þar er
með skjótvirkum hætti hægt að koma á framfæri ábendingum um það
hvort lækkanir á vöruverði hafi ekki skilað sér. Á síðunni eru einnig
aðgengilegar upplýsingar um þær matvörur sem eiga að lækka í verði
sem og aðra þá þætti sem lækkunin tekur til, s.s. veitingaþjónustu,
hótelgistingu og fleira.
Neytendur – stöndum vaktina saman!

Neytendastofa
Borgartúni 21 • 105 Reykjavík • Sími 510 1100 • www.neytendastofa.is
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¥SLENDINGAR ERU BLESSUNARLEGA FRJ¹LSLYNDIR OG
UMBURÈARLYNDIR GAGNVART N¹UNGA SÅNUM

Móralski
minnihlutinn
*«. +!,$!, 3+2)&!2

E

kki þarf að koma á óvart að traustur meirihluti þjóðarinnar álíti að stjórnendur Hótels Sögu hafi gert rangt
með því að neita gestum klámráðstefnu um gistingu, eins
og skoðanakönnun Fréttablaðsins leiðir í ljós. Íslendingar eru blessunarlega upp til hópa fremur frjálslyndir og
umburðarlyndir í viðhorfum til gjörða náunga síns, að minnsta
kosti svo lengi sem engin lög eru brotin og viðkomandi athafnir
káfa ekki upp á aðra en iðkendurna sjálfa.
Hitt kom aftur á móti nokkuð á óvart hversu atvinnustjórnmálamenn landsins voru illa úr takt við þjóð sína í þessu máli.
Við Austurvöll og Tjörnina brast á með þverpólitískri samstöðu
um að fordæma bæri fyrirhugaða heimsókn framleiðenda fullorðinsefnisins og helst koma í veg fyrir hana með öllum ráðum.
Formaður Samfylkingarinnar spurði forsætisráðherra hvað
hann ætlaði að gera í málinu og borgarstjóri ræddi um lögreglurannsókn eins og það væri hlutverk lögreglunnar að gefa út siðferðisvottorð fyrir erlenda ferðamenn.
Á meðan móralski minnihlutinn hamaðist sat þögli meirihlutinn hjá og furðaði sig á ofstopanum.
Burtséð frá því hvort fólk hafi gaman af því að sjá annað fólk
allsbert á skjá og álíti það dónalegt eða bara skemmtilegt, þá er
ekki hjá því komist að framleiðsla slíks myndefnis er umfangsmikill og fyllilega löglegur iðnaður úti í hinum stóra heimi.
Frá Bretlandi bárust til dæmis þær fréttir í síðustu viku að
einn umsvifsmesti blaðaútgefandi landsins, Richard Desmond,
væri að íhuga að skrá sjónvarpsfyrirtæki sitt, PortlandTV, í
kauphöllina þar í landi. Fyrirtækið rekur 25 rásir með fullorðinsefni og er metið á um 26 milljarða króna. Leiða breskir fjölmiðlar
getum að því að Sir Angus Grossart verði stjórnarformaður PortlandTV eftir skráningu, en hann er fyrrverandi varaformaður
Bank of Scotland og stjórnarformaður ríkislistasafna Skotlands.
Þetta eru sem sagt engir minnipoka- eða utangarðsmenn heldur áhrifamiklir viðskiptajöfrar. Og þeir líta ekki á sig sem neina
klámkarla, eða svo vitnað sé í Richard Desmond: „Ég veit ekki
betur en að klám sé ólöglegt, og ég fæst ekki við neitt ólöglegt
... að kalla mig klámframleiðanda er álíka og að kalla stjórnanda
Glaxo eiturlyfjasala.“ Fyrir þá sem ekki vita er rétt að geta þess
að Glaxo er einn stærsti lyfjaframleiðandi heims.
Auðvitað er Desmond hins vegar argasti klámhundur í augum
fjölda fólks, sama hvað hann sjálfur segir. Í því liggur einmitt
vandinn að aðkomu stjórnvalda að kynlífsiðnaðinum. Það sem er
klám í augum eins getur verið fantasía í augum annars og hver
treystir sér til að draga mörkin?
Ýmsir virðast þó treysta sér til þess, eins og hefur komið í ljós
á undanförnum vikum. Þar á meðal þingmennirnir og borgarfulltrúar okkar.
Samstaðan í þessum hópi er reyndar frekar ótrúverðug. Ekki
er ólíklegt að sú skoðun hafi verið útbreidd að það væri ekki
hægt að tapa á því að vera á móti heimsókn útlendu gestanna. Er
óskandi að slíkur popúlismi sé hin raunverulega skýring í sem
flestum tilfellum. Það er að minnsta kosti mun bærilegri tilhugsun en að móralismi stjórnmálamannanna hafi ráðið ferðinni yfir
línuna.

²4'&5&¡,!' 
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Tvískinningur ráðamanna
B

ændasamtökin á Íslandi eru
öflug. Þau hafa með dyggum
stuðningi Sjálfstæðisflokksins
og Framsóknarflokksins séð til
þess að við búum við arfavitlaust og rándýrt landbúnaðarkerfi sem meðal annars leiðir til
þess að matarverð hér á landi er
miklu hærra en í nánast öllum
Evrópulöndum. Nú hafa bændasamtökin tekið að sér siðferðisvörslu og útlendingaeftirlit fyrir
þjóðina.
Söguþráðurinn í síðustu viku
er nánast óskiljanlegur og að
mínu mati mjög umhugsunarverður. Það er jafnvel spurning
hvort kona eigi ekki að verða
óttaslegin þegar hlutirnir ganga
svona fyrir sig. Málefnið, hversu
gott eða göfugt það er, má
nefnilega ekki kippa úr sambandi þeim umgengnisvenjum,
lögum og rétti sem hér gilda.
Fyrir nokkrum árum síðan
vildu stjórnvöld banna hópi
manna að koma hingað vegna
þess að vera fólksins í landinu
mundi móðga gesti ríkisstjórnarinnar. Þeir sem var meinað að
koma til landsins voru meðlimir
í Falun Gong félagsskapnum
sem hefur mótmælt mannréttindabrotum kínversku ríkisstjórnarinnar. Forseti Kína var í
heimsókn og ráðamennirnir í
stjórnarráðinu töldu að það
mundi særa blessaðan gestinn að
berja þetta fólk augum án þess
að geta látið handtaka það.
Hópurinn sem bændasamtökin héldu frá landinu var af allt
öðrum toga og viðfangsefni
þeirra sem í honum eru hreint
ekki göfug. Hin frábæru samtök
Stígamót höfðu vakið athygli á
því að hér ætlaði að hittast
hópur fólks sem vinnur í klámiðnaði. Stígamót, sem þekkja
best hinar hörmulegu afleiðingar kynferðilegs ofbeldis, lýstu
vanþóknun sinni á að þessi hópur
ætlaði að hittast hér. Lögreglan
kannaði málið og komst að þeirri
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¥ $!' \ &ERÈA OG FUNDAFRELSI
Málefnið, hversu gott eða
göfugt það er, má nefnilega
ekki kippa úr sambandi þeim
umgengnisvenjum, lögum og
rétti sem hér gilda.
niðurstöðu að gestirnir, ógeðfelld sem okkur finnst iðja
þeirra, hygðu ekki á ólöglegar
athafnir hér á landi og því væru
ekki forsendur til að hefta för
fólksins.
Næst stóð upp sómakært fólk,
aðallega karlar, og lýstu því yfir
hversu mikla óbeit þeir hefðu á
klámi – so what else is new? Og
allir þingflokkar lýstu því yfir
að þeim þætti þetta fólk ógeðfellt og vildu þeir nú óska þess
að það ætlaði ekki að hittast hér
í okkar ósiðspillta landi. Bændasamtökin sáu að við svo búið
mætti ekki standa og rufu samninga sem óþjóðalýðurinn hafði
gert við fyrirtæki sem leigir hjá
bændunum.
Þetta er allt svo mikill
tvískinnungur að konu er nóg
boðið. Þrjár eða fjórar búðir sem
ég kalla klámbúðir eru í innan
við fimm mínútna göngufæri frá
heimili mínu hér í 101 Reykjavík.
Svokallaðir súlustaðir eru að því
sagt er arðvænlegur atvinnuvegur hér á landi. Þeir sem ráða
gera ekkert til að stöðva það.
Þingflokkarnir áttu ekki von á
röggsemi bændasamtakanna og
héldu að þeir gætu mómælt

ráðstefnuhaldinu án þess að
þurfa að láta athafnir fylgja
orðum.
Á Alþingi hafa verið fluttar
tillögur um að gera kaup á vændi
ólögleg en nú er einungis bannað
að selja blíðu sína eins og kallað
er en það er ekki bannað að kaupa
blíðu fólks. Þetta er auðvitað
algjör viðsnúningur vegna þess
að þau sem þurfa að stunda
vændi eru fórnarlömb en ekki
öfugt. Þess vegna ætti að vernda
það fólk með lögum en ekki þau
grey eða þá dóna sem kaupa sér
slíka þjónustu.
Þessar tillögur hafa ekki verið
samþykktar á hinu háa Alþingi.
Það hefur vakið athygli mína að
konur sem sitja á Alþingi fyrir
Sjalfstæðisflokkinn hafa ekki
fengist til að flytja slíkar tillögur,
hvað þá að nokkur sjálfstæðiskarl, sem nú lýsa allir yfir óbeit
sinni á klámi, hafi stutt slíka
tillögugerð. – Þetta hlýtur þó að
breytast núna eftir að allir eru
komnir út úr skápnum að þessu
leyti. Klámbúðunum í nágrenni
við mig hlýtur að verða lokað og
lög sem banna kaup á vændi
hljóta að verða samþykkt, annars
eru allar yfirlýsingar landsfeðranna frá því í síðustu viku einfaldlega svindl.
Kona er sjálf svo uppnæm
fyrir klámi að hún umber illa
hárfínustu bláa brandara. Hún
hefði verið til í að standa með
mótmælaspjald við bændahöllina
og segja fólkinu sem þar ætlaði
að búa að henni fyndist atvinna
þess ógeðfelld. Hún getur hins
vegar ekki sætt sig við að bændasamtökin taki ferða- og fundafrelsi af fólki sem ekki ætlar að
fremja hér lögbrot. Hvað ef
bændum yrði í nöp við rauðhærða – eiga þeir þá ekki að fá
inni á hótelinu þeirra? Spyr sú
sem ekki veit.
Auk þess legg ég til að
eftirlaunaósóminn verði afnuminn með lögum.

Óðagot bæjarstjórans í Kópavogi
óskað eftir formlegum viðræðum við Orkuveitu Reykjavíkur um vatnsverð né heldur
gert tilraun til að ná við þá betri samningum
og er því ljóst að stórlyndi bæjarstjórans er
ástæða þess að Kópavogur greiddi meira
æjarstjórinn í Kópavogi hefur sagt í
fyrir vatnið en þar til í fyrra þegar Orkuviðtali að það sé líklegt að Reykjavíkveitan ákvað einhliða að lækka vatnsgjaldið
urborg sé að koma í veg fyrir framkvæmdtil Kópavogs.
ir við vatnsveitu Kópavogs svo Orkuveitan
Ástæða þess að bæjarstjóranum liggur
geti haldið áfram að selja Kópavogi vatn,
svo á að koma Vatnsveitu Kópavogs í gagn„á okurverði“. Þessar ásakanir bæjarstjórið, verkið hafið án þess að tilskilin leyfi liggi
ans eru alvarlegar í garð borgarstjórnar '5¨2¥¨52
!2.!2$«44)2
fyrir og hugsanlega með ólögmætum hætti,
Reykjavíkur og miðað við þau orð sem fuller raunverulega sú að um mitt þetta ár hefur meiritrúar Reykjavíkurborgar hafa látið falla síðustu
hlutinn í bæjarstjórn Kópavogs skuldbundið Kópadaga er ekki að heyra að neinir kærleikar séu milli
vogsbæ til að selja Garðbæingum vatn á undirverði.
flokksfélaganna beggja vegna lækjar.
Verði vatnsveita Kópavogs ekki komin í gagnið á
En Gunnar gleymdi að nefna að árið 1995 hækkþeim tíma munu Kópavogsbúar væntanlega þurfa
aði Orkuveitan gjaldskrána til þeirra sveitarfélaga
að kaupa vatn af Orkuveitu Reykjavíkur og niðursem kaupa vatn af Orkuveitunni. Kópavogsbær,
greiða til Garðbæinga en þeir fórnuðu vatnsbólum
einn sveitarfélaga ákvað að una ekki þeirri ákvörðsínum svo ný hesthúsabyggð megi rísa á Kjóavöllun og krafðist mats hjá dómkvöddum matsmönnum
um. Allt hófst þetta þegar hlaupið var undir bagga
sem endaði með því að Kópavogi var gert að greiða
með fjárvana fjárfestum í Glaðheimum. - Hversu
40% meira fyrir vatnið en skv. kröfu Orkuveitunnlengi munum við sjá áhrif þess á bæjarsjóð Kópaar. Því hljómar það furðulega að Gunnar Birgisson
vogs?
skuli ítrekað væna Reykjavíkurborg og Orkuveituna um okur. Þessi undarlega samningatækni bæjarHöfundur er oddviti Samfylkingarinnar í bæjarstjórans hefur kostað Kópavogsbúa tugi milljóna.
stjórn Kópavogs.
Frá árinu 1996 hafa forystumenn bæjarins aldrei
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ÖEIM AÈSTOÈ SEM HYGGJAST
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VERÈUR Å BOÈI Å APËTEKUM
,YFJA OG HEILSU
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2ANNSËKN ER FYRIRHUGUÈ ¹ TÅÈNI

ËV¾NTRA SKAÈA ¹ SJÒKRAHÒS
UM HÁRLENDIS 2ANNSËKNIN ER
SAMVINNUVERKEFNI ,ANDL¾KNIS
EMB¾TTISINS ,ANDSPÅTALA
H¹SKËLASJÒKRAHÒSS (EIL
BRIGÈISSTOFNUNAR 3UÈURNESJA
OG &JËRÈUNGSSJÒKRAHÒSSINS
¹ !KUREYRI OG Å HENNI VERÈUR
STUÈST VIÈ SVIPAÈA AÈFERÈA
FR¾ÈI OG NOTUÈ HEFUR VERIÈ
VIÈ SAMS KONAR RANNSËKNIR Å
ÎÈRUM LÎNDUM
&YRIRLESTUR UM MERKINGU

MATV¾LA VERÈUR HALDINN ¹
VEGUM 5MHVERFISSTOFNUNAR Å
DAG FR¹ KLUKKAN  TIL 
AÈ 3UÈURLANDSBRAUT  
H¾È (ELSTU
NIÈURSTÎÈUR
ÒR EFTIRLITS
VERKEFNI
5MHVERFIS
STOFNUNAR OG
(EILBRIGÈ
ISEFTIRLITS
SVEITARFÁLAGA
UM MERKING
AR TILBÒINNA
MATV¾LA
VERÈA KYNNTAR
OG
FARIÈ VERÈUR
LAUSLEGA YFIR NÕJUSTU BREYTINGAR
OG V¾NTANLEGAR BREYTINGAR
¹ REGLUGERÈ UM MERKINGU
MATV¾LA
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Smáauglýsingasími
550 5000
Auglýsingasími Allt
550 5880
Þú getur pantað
smáauglýsingar á visir.is
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Fjölbreytt áhugamál
Guðmundur Finnbogason hefur verið í
skátunum í átján ár.
Vífill, skátafélag Garðabæjar, verður fjörutíu ára sumardaginn fyrsta, en svo skemmtilega vill til að afmælið ber upp á aldarafmæli skátahreyfingarinnar. Guðmundur
Finnbogason gekk til liðs við Vífil fyrir fjórum árum en hefur verið í skátunum í átján
ár. Hann segir fátt jafnast á við það tómstunda- og íþróttastarf sem hreyfingin innir
af hendi.
„Starf okkar gengur að miklu leyti út á
að skipuleggja útiveru, svo sem leiki, útilegu, göngu- og skoðunarferðir fyrir börn
og ungmenni, enda erum við æskulýðshreyfing,“ útskýrir Guðmundur. „Markmiðið er að kenna þeim samvinnu og innræta ábyrgðartilfinningu. Skátastarfið
vegur því ágætlega upp á móti því umhverfi
sem krakkarnir alast upp við, þar sem of
litlar kröfur eru gerðar til þeirra.“

Guðmundur var sjálfur níu ára þegar
hann gekk til liðs við skátafélag Selfoss,
Fossbúa. „Á þeim tíma var ótrúlega vinsælt
á meðal jafnaldra minna að ganga í félagið á
Selfossi,“ segir hann. „Ég hafði gaman af
öllu sem fram fór innan félagsins. Ég viðurkenni að mér þótti að vísu svolítið hallærislegt að vera skáti á unglingsárunum. Samt
hvarflaði aldrei að mér að hætta. Sú ánægja
sem skátafélagið veitti mér vó þyngra en
svo að ég léti spéhræðslu fæla mig í
burtu.“
Guðmundur segir algengt að krakkarnir
taki við foringja- eða leiðbeinendastöðum
haldi þeir áfram í skátunum, enda sé mikið
lagt upp úr að kenna þeim að axla ábyrgð.
Svo fór í hans tilviki, þar sem hann tók til
starfa með Vífli eins og áður sagði. „Ég væri
þó ekki enn að þessu, væri þetta ekki svona
gefandi, skemmtilegt og fjölbreytt áhugamál.“
ROALD FRETTABLADIDIS

Zook inniskór
- 2.000 kr.
Einnig fáanleg
ir í svörtu
Rétt verð: 5.90
0 kr.
Stærðir 36-4
4
Sport Outlet
Vínlandsleið 2–4, efri hæð

Grafarholt
Nóatún

Margt Smátt
Toppskórinn
Húsasmiðj

an

Mosfellsbær

Vínlandsleið

Vesturlandsvegur
Reykjavík

Opnunartímar:
Virkir dagar kl. 12 – 18
Laugardagar kl. 12 – 16
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Lífrænt ræktað
speltpasta í pottunum
Sérstök matarhefð hefur
skapast á leikskólanum Mýri í
Skerjafirði. Þar er Auður Árdís
Eiðsdóttir ráðskona.
Auður eldar fyrir rúmlega fimmtíu manns og hefur stórt og gott
eldhús að vinna í. Hún er með rétt
úr speltpasta í pottunum daginn
sem kíkt er í heimsókn. Það ber
hún fram með fersku grænmeti og
heimabökuðu brauði. Hún segir
allar kornvörur keyptar í Yggdrasil, sem tryggi að þær séu lífrænt ræktaðar. „Við notum alltaf
speltpasta eða heilhveitipasta, líka
hýðishrísgrjón og gróft haframjöl,
allt lífrænt,“ segir hún. Aðspurð
segir hún þessar vörur eitthvað
dýrari en þær sem ræktaðar eru
með hefðbundnum hætti en þó

kosti maturinn á Mýri það sama
og í öðrum leikskólum Reykjavíkur. Lögð sé mikil áhersla á grænmeti og ávexti í mataræðinu en
það ráði hún ekki við að kaupa lífrænt því hún verði að halda sig
innan kostnaðarmarka.
Auður segir unnar matvörur úr
fiski eða kjöti ekki keyptar í eldhúsið á Mýri. „Ef ég hef fisk- eða
kjötbollur blanda ég í þær sjálf og
sömuleiðis geri ég lasagne, súpur
og sósur frá grunni. Einnig baka
ég brauðin sem ég ber með mat en
kaupi gróf brauð í Björnsbakaríi
til að hafa í kaffitímanum,“ lýsir
hún.
Sjálf kveðst Auður ekki hafa
innleitt þessa stefnu í matarmálum leikskólans. „Það hefur alltaf
verið skemmtileg stemning í
kringum matinn á Mýri,“ segir
hún brosandi og heldur áfram. „Ég

byrjaði hér fyrir þremur árum og
hef lagt mig fram um að viðhalda
þeim hefðum sem hér höfðu skapast. Þessi leikskóli hefur haft matarmenningu í öndvegi að minnsta
kosti frá því um 1994 og mikil
áhersla hefur verið lögð á gott,
hollt og fjölbreytt fæði. Mér finnst
gaman að halda því við. Börnin
taka því vel, en misvel eins og eðlilegt getur talist. Við prófum gjarnan eitthvað nýtt og kynnum fyrir
þeim nýja rétti en höldum líka í
þetta íslenska eins og hangikjöt,
saltkjöt og slátur og svo auðvitað
soðinn fisk.“
Í framhaldi af síðustu setningu
er Auður spurð í gríni hvort hún
rói kannski til fiskjar sjálf til að
afla heimilinu viðurværis. „Nei,“
svarar hún hlæjandi. „Ég geri það
nú ekki þó stutt sé á sjóinn hér í
Skerjafirðinum.“ GUN FRETTABLADIDIS

Fangar læra
barnagæslu
Ný leið til að kenna föngum
ábyrgðartilfinningu.

,YF G¾TU HAFT J¹KV¾È ¹HRIF ¹ N¹MSH¾FNI EINSTAKLINGA MEÈ $OWNS HEILKENNI

Lyf auka afkastagetu

F í t o n / S Í A

Vísindamenn telja að sérstök
lyf geti aukið námshæfni
einstaklinga með Downs-heilkenni.
Downs-heilkenni er ein algengasta orsök námserfiðleika og til
mikils að vinna að finna lausn á
vandanum. Vísindamenn við
Stanford-háskólann í Bandaríkjunum skoðuðu lyf sem notað var
við flogaveiki á sjötta áratugnum. Músum með svipuð einkenni
og einstaklingar með Downsheilkenni var gefið lyfið einu
sinni á dag í hálfan mánuð. Að

þeim tíma liðnum gátu mýsnar
lært hluti sem þær gátu ekki
áður og hegðuðu sér meira eins
og venjulegar mýs. Virknin hélt
áfram í tvo mánuði eftir að lyfjagjöf var hætt.
Með rannsókninni vildu vísindamennirnir kanna þann möguleika hvort heili einstaklinga
með Downs-heilkenni verði fyrir
áhrifum af efninu GABA sem
hægir á virkni tauga í heilanum.
Þrátt fyrir jákvæðar niðurstöður er langt í land enda þarf
að ákvarða hvaða áhrif lyfið
hefur á manneskjur.
Tekið af vef BBC.

Nokkrir fangar í fangelsi í Nashville í Bandaríkjunum taka nú þátt
í nýstárlegu námskeiði innan fangelsismúranna. Á námskeiðinu fá
fangarnir í hendurnar tölvuvædd
smábörn sem þeir verða að sjá um.
Dúkkurnar gráta, ropa og pissa og
verða fangarnir að bregðast rétt
við til að fá frið.
Námskeiðið á að kenna föngunum að axla ábyrgð og sýna þolinmæði.

!LONZO #HEEKS SEM SITUR INNI FYRIR BÅL
STULD HELDUR ¹ TÎLVUV¾DDU BARNI SÅNU
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Örvar collagen-framleiðslu

ANDLITS
LYFTING

Restylane heldur húðinni
stinnri.

Stuðningur
skiptir máli

Í tuttugu apótekum Lyfja og heilsu
víðs vegar um landið verður héðan
í frá boðið upp á viðtöl og ráðgjöf
fyrir þá sem vilja hætta að reykja.
Sigríður Pálína Arnardóttir, lyfjafræðingur hjá Lyfjum og heilsu,
segir að þeir sem hafi áhuga geti
bara gengið inn í næsta apótek af
götunni og pantað sér viðtal. „Við
reiknum með svona sex til átta viðtölum á mann og hvert viðtal hefur
ákveðið þema. Farið verður í hvernig tóbakið hefur áhrif á líkamann,
sjúkdóma sem reykingar valda og
næringarráðgjöf. Hvert viðtal kostar fimm hundruð krónur og við
miðum við að þau séu með svona
viku millibili en annars ræður fólk
því sjálft. Þó að við séum öll með
sama faggrunn í viðtölunum okkar
eru þau að sjálfsögðu einstaklingsmiðuð,“ segir Sigríður.

ef þú pantar í dag

Green peel
andlitslyfting
sem tekur
einungis
4-5 daga.

Kínastofan

• Stórhöfði

17 • 110 Rvk • 577 7007

7VÂkd\^g
Baðvog, PPW 2200

Fullkomin baðvog sem mælir þyngd,
fitu og vatnsprósentu.

Tækifærisverð: 9.900 kr.

Baðvog, PPW 5310
Fullkomin baðvog sem mælir þyngd,
fitu, vöðva og vatnsprósentu.
Minni fyrir 10 einstaklinga.
2ESTYLANE SEM NOTAÈ ER GEGN HRUKKUM
ÎRVAR FRAMLEIÈSLU COLLAGENS

Auk ráðgjafar og stuðnings í
viðtölunum verður þátttakendum
boðið upp á blóðþrýstingsmælingu og kolmónoxíðmælingu. „Við
erum með mæli sem mælir kolmónoxíð í útöndunarlofti en það
binst blóðrauðanum fastar en súrefni og veldur auka álagi á hjarta
og æðakerfi. Þegar hætt er að
reykja minnkar styrkur kolmónoxíðs í útöndunarlofti hins vegar
mjög fljótt þannig að árangur er
mælanlegur strax á fyrsta sólarhring. Tveimur til þremur dögum
eftir að reykingum er hætt er
styrkur kolmónoxíðs orðinn sá
sami og hjá þeim sem hafa aldrei
reykt.“
Stuðningur skiptir miklu máli
þegar hætt er að reykja og bendir
Sigríður á að gott geti verið að
hringja í reyklausa símann hjá
Lýðheilsustöð á milli viðtala í Lyfjum og heilsu. „Allir sem koma til
okkar fá svo afhent fræðsluefni til
að lesa heima og fylgst er með
hvernig fólki gengur með bindindið eftir að viðtölunum lýkur.“
Sigríður segir að ráðgjafar Lyfja
og heilsu mæli með því við alla sem
koma í viðtöl að þeir taki upp heilbrigðari lífsstíl samhliða reykbindindinu. „Við erum með mjög flott
prógramm sem er sett saman af
næringarfræðingum en þegar hætt
er að reykja hægir á brennslu líkamans og því mikilvægt að huga
vel að mataræði og hreyfingu.“

Tækifærisverð: 8.800 kr.

Nóatúni 4 · Sími 520 3000
www.sminor.is

Vertu
í
gó um

málum!

EMILIA FRETTABLADIDIS

Stelpur - Konur / Staðurinn - Ræktin

ÞÚ
Í FORM

NÚNA!

Við kynnum
vinsælasta
líkamsræktar
spjallvef landsins
til sögunnar

vaxtarvorur.is
Sérverslun með
NOW fæðubótarefni

Kaplahrauni 19, Hfj. S: 565-9595. Opið 13-19 virka daga - 12-16 lau.

Ný og kraftmikil TT-námskeið!
Innritun haﬁn

núna í síma 581 3730.

Þú léttist og styrkist andlega og líkamlega!
Átaksnámskeiðin sívinsælu fyrir konur á öllum aldri.
TT-1
• Lokuð 9 vikna námskeið 3 x í viku
• Fræðslufundir 1x í viku, vigtun og mælingar
• Líkamsrækt
• Glæsilegur lokafundur þar sem sérfræðingar í hári
og förðun veita ráð
• Persónuleg þjónusta í notalegu umhverﬁ þar sem
alger trúnaður ríkir
• Frjáls aðgangur að tímum í opna kerﬁnu og tækjasal

TT-2
• Lokuð 9 vikna framhaldsnámskeið eftir TT-1
Loksins! TT á besta tíma: 16:30 og 17:40 og
aukið rými fyrir morgunhænurnar: 6:15 og 7:20
Barnagæsla – Leikland JSB

Vertu velkomin í okkar hóp!

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

EFLIR a l m a n n a t e n g s l / H N OTS KÓ G U R g r a fís k h ö n n u n

Hinn 1. júní munu öll veitingahús á Íslandi verða reyklaus
samkvæmt lögum og því
eru margir sem hafa hugsað
sér að hætta að reykja fyrir
þann tíma. Stuðningur og
ráðgjöf geta hjálpað í baráttunni við tóbakið og því hefur
verið ákveðið að bjóða upp á
einstaklingsviðtöl og ráðgjöf í
apótekum Lyfja og heilsu fyrir
þá sem vilja hætta að reykja.

Tilboðsverð
9.900 kr

ATA R N A – S T Í N A M . / F Í T

3IGRÅÈUR 0¹LÅNA SEGIR AÈ M¾LT SÁ MEÈ AÈ FËLK TAKI UPP HEILBRIGÈARI LÅFSSTÅL SAMHLIÈA
REYKBINDINDINU
&2¡44!",!¨)¨'6!

Ný rannsókn á hrukkubananum
Restylane hefur leitt í ljós að efnið
örvar jafnframt framleiðslu collagens, náttúrulegs efnis sem heldur
húðinni stinnri, gagnstætt því sem
talið var.
Restylane hefur í gegnum tíðina
verið sprautað í varir, kinnar og
enni til að gefa aukna fyllingu og
slétta úr hrukkum, með góðum
árangri.
Húðsýni voru tekin úr ellefu
sjálfboðaliðum, eldri borgurum
með brunasár af völdum sólar, eftir
að efninu var sprautað í þá. Rannsóknin, sem var framkvæmd við
Michigan-háskóla, leiddi í ljós að
efnið örvar collagen-framleiðslu
líkamans og kemur auk þess í veg
fyrir niðurbrot þess. Síðast en ekki
síst er regluleg notkun þess talin
hafa langtíma áhrif, gagnstætt því
sem menn héldu. Efnið hefur því
meiri virkni en framleiðendur og
almenningur álitu.
Rannsóknin náði ekki til annarra
hrukkubana en Restylane, svo ekki
er vitað hvort þeir hafi sams konar
áhrif. Hún skilur hins vegar eftir
nokkrar spurningar, meðal annars
hvað í efninu valdi endurnýjun
fruma og hvort það megi nota til
endurnýjunar annarra fruma.
Frá þessu er greint á www.cnn.
com.
- RVE

Verð 12.200 kr
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 MARS (EILSUKOSTUR -ATREIÈSLUN¹MSKEIÈ
-EISTARAKOKKAR -AÈUR LIFANDI

+ULNUN Å HJËNABANDI
Ég er 45 ára kona í þeirri erfiðu
stöðu í mínu hjónabandi að allt
hjónalíf okkar á milli er liðið
undir lok. Þá á ég við að við höfum
ekki sofið saman eða deilt rúmi í
næstum því 2 ár, við förum ekkert saman, ekki heldur í ferðalög
eða nein frí. Við búum jú saman
og gengur ágætlega með daglegan rekstur á heimilinu og uppeldi
barnanna okkar en þess utan
virðist allt kólnað á milli okkar.
Málið er að hvorugu okkar virðist líða mjög illa með þetta. Það
gerðist ekkert sérstakt á milli
okkar sem getur skýrt hvernig
komið er heldur hefur þetta bara
dofnað svona smátt og smátt og
nú er allt orðið kalt. Ég hef stungið upp á því að við færum í hjónaráðgjöf en það vill hann alls ekki
og segist ekki hafa neinn áhuga á
því. Hvað segið þið sem hafið
unnið með fólki í vanda, hversu
lengi getur svona ástand staðið
yfir áður en annar aðilinn eða
báðir springa? Svo er eitt líka
farið að naga mig svolítið og það
er hvort það sé möguleiki að karlmaður með ágætlega fríska kynhvöt lifi án kynlífs í 2 ár án þess
að vera farinn að líta í kringum
sig? Einhvern veginn held ég að
konur eigi auðveldara með að
loka á kynlíf yfir ákveðinn tíma.
Hvað á ég að gera, er ekki betra
að ljúka svona sambandi ef við

treystum okkur ekki til að endurlífga það sem við áttum áður?
Sæl
Af lýsingu þinni að dæma mætti
ætla að langur tími sé liðinn frá
því að þið hjónin fóruð að fjarlægjast hvort annað og nú er svo
komið að þið virðist nánast lifa
aðskildu lífi fyrir utan uppeldi
barna og rekstur heimilis. Að
mörgu leyti er fremur sérstakt
að þið virðist sætta ykkur við
þetta ástand, en aftur á móti
getur það verið vel skiljanlegt
þar sem tilfinningar ykkar gagnvart hvort öðru hafa dofnað yfir
lengri tíma á þann hátt sem þú
lýsir. Oft er mjög erfitt að snúa
ferlinu við þegar svona langt er
komið, það krefst mikils vilja og
áhuga af beggja hálfu, en eftir
því sem þú segir er sá áhugi ekki
endilega til staðar hjá eiginmanni
þínum. Það sem ég velti fyrir
mér er hvort kuldinn milli ykkar
sé algjör, ef svo er væri ráð hjá
ykkur að setjast niður, annaðhvort bara þið tvö eða með einhverjum ráðgjafa, og ræða hvernig þið viljið að framtíð ykkar líti
út. Geta báðir aðilar sætt sig við
að búa saman og reka saman
heimili án þess að lifa eðlilegu
hjónalífi og finna fyrir þeim tilfinningum sem fylgja þegar um
ástarsamband er að ræða?

Þegar ástin er til staðar er
yfirleitt löngun hjá báðum aðilum að lifa kynlífi með maka
sínum, löngunin getur verið mismunandi mikil eftir aðstæðum en
þó er eðlilegt að hún komi upp
þegar aðstæður eru ákjósanlegar. Mikil streita og þreyta getur
minnkað löngun í að stunda kynlíf með makanum, þetta getur átt
við bæði karlmenn og konur, en
þegar fólki líður vel blómstrar
yfirleitt kynlífslöngunin ef djúp
ást er milli tveggja einstaklinga.
Aftur á móti er það iðulega þannig
að ef ástin er kulnuð milli hjóna
er heldur ekki mikil kynlífslöngun til staðar í garð makans, þetta
þarf þó ekkert endilega að þýða
að viðkomandi sé farinn að líta í
kringum sig heldur er það mjög
einstaklingsbundið. Ég held að
það mikilvægasta í stöðu ykkar
nú væri að leita ykkur ráðgjafar
til þess að átta ykkur á hvert þið
viljið stefna, hvort sem það er að
reyna að laga ástandið eða að fara
hvort í sína áttina. Góð hjónabandsráðgjöf er nýtileg til svo
margs, þar á meðal til að fá góða
ráðgjöf um hvernig er best að
haga sér gagnvart börnunum ef
fólk ákveður að best sé að leiðir
skilji.
'ANGI YKKUR VEL
%YGLË 'UÈMUNDSDËTTIR S¹LFR¾ÈINGUR

Guðdómleg knattspyrna
Klerkakeppnin í knattspyrnu
er hafin í Vatíkaninu. Fyrsti
leikurinn var frekar grófur.
Áhorfendur kalla að guðsmóðirin
vilji mörk. Margir laga prestskragann svo ópin heyrist betur, og
einn og einn lætur hempuna ekki
aftra sér í því að lemja trommur
af miklum móð. Knattspyrna er
trúarbrögð og þessir menn eru
sérfræðingar í þeim.
Boltinn er farinn að rúlla í Vatíkaninu þar sem klerkakeppnin
hófst um helgina. Þar keppa 16 lið

3LAGORÈ ÖAR SEM *ESÒS OG HEILÎG GUÈSMËÈIR KOMU VIÈ SÎGU ENDURËMUÈU Å 6ATÅKAN
INU UM HELGINA

SÓMABAKKAR

6ATÅKANIÈ ¹ EKKERT LANDSLIÈ Å KNATT
SPYRNU ENDA HAFA PRESTAR Å NËGU ÎÈRU
AÈ SNÒAST ¶AÈ ÖÕÈIR EKKI AÈ ÖEIR SÁU
EKKI LIÈT¾KIR ¹ VELLINUM

frá hinum ýmsu trúarstofnunum,
kirkjum, háskólum, söfnuðum og
einfaldlega þeim sem vilja vera
með. Þátttaka er ekki einskorðuð
við þjóðerni og sameinast allar
þjóðir heims í einu markmiði: að
koma tuðrunni yfir línuna.
Fyrsti leikurinn var á milli
tveggja prestaskóla. Annar þeirra
tefldi fram blönduðu liði með spilurum frá þremur heimsálfum, hitt
liðið var skipað Brasilíumönnum.
Úrslitin komu á óvart, því
Brasilíumennirnir töpuðu 6-0.
Þrátt fyrir bón Pio Laghi kardín-

  

PANTA‹U Í SÍMA 565 6000 / FRÍ HEIMSENDING*

 
       
     

*Gildir a›eins ef panta› er fyrir meira en 3.000 kr.
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Nánari uppl‡singar á somi.is
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ála og dómara leiksins að leikurinn yrði prúðmannlega leikinn var
hart tekið á því og fyrsta markið
kom úr vítaspyrnu.
Leiknum lauk samt sem áður
með faðmlögum og vinahótum,
enda markmið mótsins að sýna
fram á að hægt sé að sameinast í
leik þrátt fyrir að tungumálaörðugleikar, himinn og haf skilji
leikmenn að. Og hvar er betra að
sýna fram á það en á iðagrænum
knattspyrnuvelli í bakgarði Guðs
undir hvelfingu Péturskirkjunnar?
TRYGGVI FRETTABLADIDIS
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Nemendur Ölduselsskóla og
eldri borgarar í Breiðholti
reyndu með sér í boccia í
félagsmiðstöðinni Árskógum í
síðustu viku.

Þeir eldri höfðu
betur í boccia
"OCCIA KEPPNIN Å RSKËGUM ENDAÈI MEÈ SIGRI ELDRI BORGARANNA

Flott án
fíknar í
Hamraskóla
Forseti Íslands opnaði nýja
heimasíðu verkefnisins Flott
án fíknar í Hamraskóla.
Klúbburinn Flott án fíknar var
stofnaður í Hamraskóla í gær. Forseti Íslands, Ólafur Ragnar Grímsson, kom af því tilefni í heimsókn
og opnaði heimasíðu verkefnisins.
Flott án fíknar er verkefni sem
tekur til þriggja þátta, neyslu tóbaks, áfengis og ólöglegra fíkniefna. Verkefnið byggist á samningsbundnu
klúbbastarfi
og
viðburðadagskrá þar sem unglingar skemmta sér saman á heilbrigðan og uppbyggilegan hátt.
Flott án fíknar er íslensk hugmynd
sem verið hefur í þróun í fjögur ár
í Lindaskóla í Kópavogi og reynst
vel. Ungmennafélag Íslands hefur
tekið að sér verkefnastjórn og
kynningarstörf í þeim tilgangi að
allir unglingar landsins geti notið
góðs af.
Nokkrir skólar eru þátttakendur í verkefninu og nú hefur
Hamraskóli bæst í hópinn. Fyrsta
uppákoman á vegum klúbbsins
var hópferð áttundu bekkinga í
World Class í Laugum þar sem
þeir fengu að kynnast Shokk-salnum, líkamsræktarsal fyrir börn og
unglinga.

«LAFUR 2AGNAR 'RÅMSSON HEIMSËTTI
(AMRASKËLA Å G¾R OG OPNAÈI HEIMASÅÈ
UNA &LOTT ¹N FÅKNAR

ÁLFTAMÝRI • MJÓDD

HÆÐASMÁRA 4
opið 10–23 alla daga

&2¡44!",!¨)¨!.4/.

b¶ETTA VAR FYRST OG FREMST KEPPNI
OG ÖAÈ VORU ELDRI BORGARARNIR SEM
UNNU m UPPLÕSIR %LSA (ARALDSDËTTIR
DEILDARSTJËRI FÁLAGSSTARFSINS Å RSKËG
UM ÖEGAR HÒN ER SPURÈ ÒT Å BOCCIA
KEPPNINA ÖAR Å LIÈINNI VIKU (ÒN
SEGIR KEPPNINA HAFA VERIÈ HALDNA Å
TILEFNI SVONEFNDRA "REIÈHOLTSDAGA OG
HUGMYNDIN GANGI ÒT ¹ AÈ EFLA TENGSLIN
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Skrúfað frá ljósinu
Franska fyrirtækið Maxime
Chanet Design útbýr ljós úr
ótrúlegustu hlutum, eins og
vatnskrönum.
Ímyndunaraflið virðist ekki eiga
sér nein takmörk eins og sjá má á
hönnun franska fyrirtækisins
Maxime Chanet Design sem hefur

útbúið ljós úr gamaldags vatnskrana og rekaviði.
Hönnun fyrirtækisins getur ef
til vill gefið góðar hugmyndir
mörgum sem eiga ýmsa ónotaða
hluti í geymslunni eða úti í skúr.
Ef fólk treystir sér ekki í handverk er hægt að nálgast þessi ljós
á
vefsíðunni
maximechanetdesign.com.
- KEÖ
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FRJÁLSAR
OG FÚL
FRÁ RITSTJÓRA
Óskar Hrafn
Þorvaldsson

Það vita
allir að Eggert er mikill
áhugamaður um
fótbolta en
áhuginn er
ekki nóg.

Frjálsíþróttaunnendur hljóta að brosa hringinn
þessa dagana. Eftir erfið ár þar sem hetjur á borð
við Guðrúnu Arnardóttur, Völu Flosadóttur, Jón
Arnar Magnússon og Magnús Aron Hallgrímsson
hafa hætt keppni er að koma upp kynslóð af
frjálsíþróttafólki sem hefur alla burði til að verða
í hópi fremstu íþróttamanna heims í sinni grein.
Hin fimmtán ára gamla Helga Margrét Þorsteinsdóttir er með betri árangur en besta sjöþrautarkona heims, hin sænska Caroline Kluft, var með á
hennar aldri og það er líka mál manna að við
eigum ekki færri en þrjá unga herramenn sem
hafa allir burði til að komast í fremstu röð í
tugþraut. Þessir ungu drengir, Þorsteinn Ingvarsson, Sveinn Elías Elíasson og Einar Daði Lárusson, þykja afburðaefni og í raun komnir langt
fram úr Jóni Arnari Magnússyni þegar hann var á
þeirra aldri. Það er vonandi að íþróttahreyfingin
og stórfyrirtæki landsins sjái sóma sinn í því að
styðja þannig við bakið á þessu efnilega fólki að
það geti sinnt íþróttinni og uppfyllt þær vonir og
væntingar sem við það er bundið.
Eggert Magnússon sannaði sig sem rekstarmaður þegar hann var formaður KSÍ. Á þeim
átján árum sem hann stýrði sambandinu jókst
veltan gífurlega, hagnaðurinn í takt við það og
hann gerði sambandið að stórfyrirtæki með veltu
upp á hálfan milljarð á ári. Hann sannaði sig hins
vegar ekki sem knattspyrnustjórnandi á þessum
átján árum. A-landslið karla náði aldrei neinum
sérstökum árangri á meðan Eggert var við
stjórnvölinn hjá KSÍ. Það var einungis undir
stjórn Guðjóns Þórðarsonar sem almennilegur
árangur náðist en fyrir og eftir hans tíma er ekki
hægt að segja að ráðningar Eggerts í stöðu
landsliðsþjálfara hafi heppnast vel. Logi Ólafsson,
Atli Eðvaldsson, Logi aftur með Ásgeiri Sigurvinssyni og nú síðast Eyjólfur Sverrisson. Það vita
allir að Eggert er mikill áhugamaður um fótbolta
en áhuginn er ekki nóg. Þekkingin þarf að fylgja
með þegar tekið er við stjórn liðs í ensku úrvalsdeildinni.
Það er ekki hægt annað en að vorkenna þeim
manni sem tekur við af Alfreð Gíslasyni sem landsliðsþjálfari í handbolta. Því miður virðist ekki vera
hægt að fá Alfreð til að halda áfram en eftirmaður hans glímir við það verkefni að taka við af
einum allra besta handboltaþjálfara heims. Ekki
verður efast um það hér að bæði Geir Sveinsson
og Dagur Sigurðsson eru afskaplega hæfir menn
en þeir eru ekki Alfreð Gíslason. Svo mikið er víst.
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Forsíðumyndina tók Valgarð
Gíslason af sundkonunni Ragnheiði Ragnarsdóttir í Listasafni
Reykjavíkur, Hafnarhúsinu. Sjá
viðtal á blaðsíðu 10-11.
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Birkiaska
Umbo›s- og sölua›ili
Birkiaska ehf.
sími: 551 9239

www.birkiaska.is

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

www.birkiaska.is

Vali› fæ›ubótarefni ársins 2002 í Finnlandi

Lítið hefur farið
fyrir atvinnukylfingnum
Ólöfu Maríu Jónsdóttur
undanfarna mánuði.
Ástæðan er einföld. Hún
er ólétt og á að eiga eftir
tæpan mánuð. Hún stefnir
þó á að spila á evrópsku
mótaröðinni strax í júní og
fer þá með mann sinn og
barn á ferðalag.
EFTIR ÓSKAR HRAFN
ÞORVALDSSON
Atvinnukylfingurinn Ólöf María Jónsdóttir ætlar að mæta galvösk á evrópsku mótaröðina með barn sitt þrátt fyrir að það verði
aðeins tveggja og hálfs mánaða gamalt.
SPORTMYND/ÚR EINKASAFNI

KASÓLETT Á PARI
É

g er bara kasólétt hérna í Bandaríkjunum og tek því frekar
rólega,“ segir atvinnukylfingurinn Ólöf María Jónsdóttir þegar hún
er spurð að því hvernig undirbúningur og æfingar gangi fyrir evrópsku mótaröðina sem hófst nú í
byrjun árs.
„Ég hef verið þokkalega dugleg að
æfa, hjólað á þrekhjóli hérna heima,
æft pútt og vippur og stundað hugarþjálfun. Ég hafði hins vegar ekki spilað nokkuð lengi þar til ég dreif mig út
á golfvöll fyrir nokkrum dögum. Ég
spilaði níu holur og fór þær á pari. Ég
var ansi ánægð með það og ekki síður
að geta gengið holurnar níu. Það er
ekki laust við að það hafi verið horft á
mig á golfvellinum með bumbuna út í
loftið. Það er farið að sjást ágætlega á

» GOTT AÐ EIGA GÓÐA AÐ
Mikill kostnaður fylgir því að keppa á
evrópsku mótaröðinni og því er gott
fyrir Ólöfu Maríu að hafa góða styrktaraðila. „Ég gæti þetta aldrei án hjálpar frá
Kaupþing. Goldsmith og Golfklúbbnum
Keili,” segir Ólöf María. Auk þess fær hún
fatnað frá Sportís, skó frá Ecco og golfkylfur frá Ping. Allt þetta gerir það að verkum að Ólöf María getur tekið þátt í keppni
þeirra bestu án þess að hafa áhyggjur af því
að láta enda ná saman.
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mér þótt ég sé nú frekar pen,“ segir Ólöf
María hlæjandi.
Hún stefnir á að taka þátt í sínu fyrsta
móti á evrópsku mótaröðinni þetta árið á
Norður-Írlandi í byrjun júní og færa sig
síðan yfir til Hollands. Hún hræðist ekkert
að taka með nýfætt barn á ferðalag. „Ég er
löngu búin að ákveða þetta og hef haft góðan
tíma til að undirbúa mig fyrir það. Það eru
margar stelpur með börn á mótaröðinni og
fyrst það gengur hjá þeim þá getur það gengið hjá mér,“ segir Ólöf María sem fær hjálp
frá eiginmanni sínum fyrsta mánuðinn í
Evrópu en síðan móður sinni.
Ólöf María segist lengi hafa verið undir
þá sök seld að hugsa um golf 24 tíma á sólarhring og það er ekki laust við að hún hlakki
til að takast á við annað krefjandi verkefni
samhliða golfinu. „Ég mun ekki æfa jafn
mikið og ég gerði en vonandi verða æfingarnar markvissari. Síðan mun ég ekki hafa
tíma til að velta mér upp úr spilamennskunni þegar heim er komið. Það mun örugglega hjálpa mér og það er spennandi hjá
hvernig mömmunni Ólöfu Maríu gengur á
evrópsku mótaröðinni. Hvort hún er betri
spilari verður tíminn að leiða í ljós,“ segir
Ólöf María.
Stefna hennar þetta árið er að halda kortinu á mótaröðina þannig að hún verði einnig
með á næsta ári. „Ég mun keppa á átta til tíu
mótum og þarf að vera á meðal 90 efstu á
peningalistanum. Það þarf ekki nema eitt
gott mót til að það náist.“

ÞÚSUND Er upphæðin sem Ólöf María Jónsdóttir hefur unnið sér
í verðlaunafé á þeim tveimur árum sem hún hefur keppt á evrópsku
mótaröðinni. Hún hefur tekið þátt í 20 mótum og besti árangur hennar er 35. sæti á Nykredit Masters í Danmörku í september 2005.

DRAUMALIÐIÐ
» ATLI EÐVALDSSON er einhver
farsælasti knattspyrnumaður sem
Ísland hefur alið af sér. Hann lék 70
landsleiki fyrir Íslands hönd og átti
tíu ára atvinnumannaferil í Þýskalandi
og Tyrklandi þar sem hann lék með
þýsku liðunum Borussia Dortmund,
Fortuna Düsseldorf og Bayer
Uerdingen sem og Genclerbirligi frá
Tyrklandi. Atli var til að mynda annar
markahæsti leikmaður þýsku 1. deildarinnar veturinn 1984 til 1985 með 21
mark og fékk skó frá Puma nefnda í höfuð sér, Atli Goal. Við
fengum Atla til að stilla upp draumaliði þeirra leikmanna sem
hann lék með á löngum og gifturíkum ferli.
„Þetta er alveg frábært lið sem mundi án nokkurs vafa ná
mjög langt í hvaða deild sem er í Evrópu. Ég sæi okkur nú
jafnvel bara taka meistaradeildina í nefið,“ segir Atli og hlær.

Manfred
Burgsmüller,
Borussia
Dortmund

Atli Eðvaldsson

Ásgeir Sigurvins- Mirko Votava
son, ísl. landsl. Borussia Dortmund
Rudi Bommer
Arnór Guðjohnsen,
Fort. Düsseldorf
ísl. landsl.
Rolf Rüssmann
Borussia Dortmund
Meinolf Koch
Borussia
Dortmund

Jóhannes
Eðvaldsson
Val

Eike Immel
Borussia Dortmund

Wolfgang
Funkel
Bayer Uerdingen
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KLEFANUM

Varnarmaðurinn frábæri Kolo Toure
hefur leikið 42 af 45 leikjum Arsenal
á tímabilinu. Hann spilaði ekki tvo
fyrstu leiki Arsenal í deildarbikarnum,
gegn West Brom og Everton, og
missti síðan af deildarleik gegn Chelsea í desember.

BRYNJAR KEYPTI Í BLOKK
Íslenskir knattspyrnumenn í atvinnumennskunni erlendis hafa margir
hverjir fjárfest í framtíðarhúsnæði í
Reykjavík. Þannig hefur til að mynda
Eiður Smári Guðjohnsen keypt
einbýlishús í Fossvoginum, Hermann
Hreiðarsson í Árbænum og Rúnar
Kristinsson, sem flytur heim nú í
sumar, keypti fallegt hús í Frostaskjólinu, í næsta nágrenni við KR-völlinn.
Einn er þó maðurinn sem breytti út af
venjunni því Brynjar Björn Gunnarsson, leikmaður Reading í ensku
úrvalsdeildinni, fjárfesti í látlausri
blokkaríbúð á Meistaravöllum.

Leikmenn Arsenal hafa spilað 45
leiki á þeim sjö mánuðum sem
liðnir eru af keppnistímabilinu.
Ef allt gengur upp og liðið kemst
í úrslit meistaradeildarinnar sem
og ensku bikarkeppninnar fara
leikirnir örugglega yfir 60.

GJÖRBREYTT ÞÝSKALAND
Umfjöllun um handbolta hefur
gjörbreyst í Þýskalandi eftir að velheppnuðu heimsmeistaramóti lauk
þar í byrjun þessa mánaðar. Alfreð
Gíslason, landsliðsþjálfari Íslands
og þjálfari Gummersbach, segir það
vera mikinn mun hvernig fjölmiðlar
fjalli um deildina, bæði í sjónvarpi og
dagblöðum. „Það var til að mynda
sýnt tíu mínútna brot úr leik okkar
gegn Magdeburg á dögunum á ARD,
stærstu sjónvarpsstöðinni. Það hefði
aldrei gerst fyrir HM,” segir Alfreð,
ánægður með að tekist hafi að koma
handboltanum á kortið svo um munar
í Þýskalandi.

ERU LEIKMENN ARSENAL

SPRUNGNIR?

Það er ekkert grín að ná árangri og keppa á öllum
vígstöðvum. Leikmenn Arsenal geta sennilega
kvittað undir það því liðið hefur spilað 45 leiki á
þessu tímabili, í úrvalsdeildinni, meistaradeildinni, deildarbikarnum og bikarnum. Slíkt tekur á bæði líkamlega og
andlega. EFTIR ÓSKAR HRAFN ÞORVALDSSON

EINAR AÐ KOMA TIL
Stórskyttan Einar Hólmgeirsson hjá
Grosswallstadt, sem missti af heimsmeistaramótinu í Þýskalandi vegna
slitins liðbands
í þumalfingri, er
allur að koma til.
Búist var við að
Einar yrði frá í þrjá
mánuði en batinn
hefur verið framar
vonum og bindur Einar vonir við að
vera kominn inn á völlinn eftir tvær til
þrjár vikur. Hann nær því lokaspretti
þýsku deildarinnar áður en hann
gengur í raðir Flensburg í sumar.

Þ

egar leikmenn spila tvo leiki
á viku samfleytt mánuð eftir
mánuð verða þeir þreyttir.
Og við erum ekki að tala um einhverja létta æfingaleiki heldur leiki
í hæsta gæðaflokki þar sem allt er
undir í hverjum leik. Leikmenn Arsenal hafa fengið að kynnast þessu á
yfirstandandi tímabili. Gott gengi
hefur þýtt að þeirra dagskrá hefur
verið þéttskipuð leikjum. Af þeim
liðum sem nú eru eftir í meistaradeildinni hefur Arsenal spilað flesta,
alls 45 talsins, og því má spyrja
hvort leikmenn liðsins séu ekki

komnir að fótum fram, andlega eða
líkamlega. Liðið hefur ekki unnið í
síðustu þremur leikjum og tapaði
úrslitaleik deildarbikarsins gegn
Chelsea á sunnudaginn.
Guðjón Þórðarson, þjálfari
Skagamanna, sem þekkir álagið á
knattspyrnumönnum í Englandi
hvað best eftir að hafa stýrt Stoke,
Barnsley og Notts County, segir
hættu á því að menn gangi frá sér
líkamlega og andlega undir svona
álagi.
„Það er rosalega erfitt, bæði
fyrir sál og líkama, að spila svona

marga leiki. Það er hætt við því að
ungir leikmenn eins og Cesc
Fabregas og Kolo Toure, leikmenn
sem bera mikla ábyrgð, haldi ekki
út. Það er auðvitað skemmtilegt að
spila svona marga leiki og gaman
þegar vel gengur en létt er það
ekki,“ segir Guðjón.
Hann treystir Arsene Wenger,
knattspyrnustjóra Arsenal, þó fullkomlega fyrir því að sjá til þess að
álaginu á leikmenn sé dreift.
„Wenger veit hvað hann er að gera
og reynir að dreifa álaginu eins og
hægt er. Það eru hins vegar nokkrir leikmenn sem erfitt er að hvíla
og er vandamál. Þetta er krítískur
tími fyrir ungan leikmannahóp,“
segir Guðjón.
Álagið á leikmönnum Arsenal
mun heldur ekki minnka á næstu
vikum. Liðið hefur leikið tveimur
leikjum færra í ensku úrvalsdeildinni heldur en flest önnur lið

HVAR ER HANN NÚ?
PÉTUR GUÐMUNDSSON
Körfuboltakappinn Pétur Guðmundsson, sem er 48 ára gamall, er hávaxnasti
leikmaður sem íslenskur körfubolti hefur alið af sér. Hann er 2,18 metrar á hæð
og er eini Íslendingurinn sem hefur gert sig gildandi í NBA-deildinni bandarísku sem er sterkasta körfuboltadeild í heimi. Pétur fór út árið 1975 og eyddi
tveimur árum í bandarískum menntaskóla. Síðan fékk hann skólastyk til að
læra og spila körfubolta í Háskólanum í Washington. Hann var valinn af Portland Trailblazers í NBA-deildinni í nýliðavalinu árið 1981 og spilaði með liðinu
í eitt ár. Eftir nokkura ára flakk á milli Íslands, Englands og Bandaríkjanna, hóf
hann að spila hinu fornfræga Los Angeles Lakers-liði
árið 1986 og ári síðar var hann seldur til San Antonio
Spurs. Þar lék hann í tvö ár áður en hann kom heim
aftur, fyrst sem leikmaður og síðar sem þjálfari.
Í dag býr hann hins vegar í Seattle í Bandaríkjunum.
Þangað flutti hann árið 2004 og starfar sem þjónustufulltrúi hjá Precor, sem framleiðir alls kyns æfingatæki
svo sem hlaupabretti og þrekhjól. Auk þess þjálfar
hann úrvalslið 14-15 ára drengja. Hann segist kunna
vel við sig í Seattle og er ekki á leiðinni heim.

» LEIKIR Á TÍMABILINU

Arsenal

45 leikir

Chelsea

44 leikir

Liverpool

42 leikir

Barcelona

40 leikir

Celtic

40 leikir

Manchester United

40 leikir

AC Milan

39 leikir

Internazionale

37 leikir

Roma

37 leikir

Valencia

37 leikir

PSV

36 leikir

Lille

35 leikir

Real Madrid

35 leikir

Bayern München

33 leikir

Lyon

33 leikir

Porto

26 leikir

þannig að lítil hvíld er fram undan.
Hvort Arsene Wenger tekst að
halda leikmönnum ferskum á sál
og líkama verður að koma í ljós en
það mun reyna mikið á þennan
snjalla franska knattspyrnustjóra
það sem eftir lifir vetrar.
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TOPPURINN
ÁFERLINUM

LEIKI spilaði NBA-bakvörð-

urinn Dennis Johnson
á ferli sínum. Hann varð
þrefaldur
meistari NBA
með félögum
sínum í Boston
Celtics, árin
1979, 1984 og
1986. Dennis Johnson lést
fimmtudaginn síðastliðinn,
21. febrúar, 52 ára að aldri.

BJARNI ÁRMANNSSON,
FORSTJÓRI GLITNIS
„Íþróttir voru mér í æsku ekkert mjög
hugleiknar og ekki datt mér í hug
að ég myndi síðar á ævinni hlaupa
42,2 km í keppni. Árið 1995 hljóp ég
í fyrsta skipti í keppni þegar ég hljóp
í Jónsmessuhlaupi í Laugardalnum.
Sú tilfinning að sigrast á sjálfum sér
og sínum markmiðum er stór hluti af

upplifun á hamingjunni. Ég ætlaði
síðan að hlaupa maraþon sumarið
2000 en varð frá að hverfa vegna
meiðsla. Það mótlæti fyllir mann
síðar þakklæti fyrir að geta tekið
þátt í íþróttum og þannig sett sér ný
markmið og verið sáttur við sjálfan
sig. Maraþonhlaupið kom síðan 2005
og tvö fylgdu í fyrra. Toppurinn á
íþróttaferlinum verður því alltaf að
vera í framtíðinni og til þess þarf
metnaðurinn að standa. Árangur
í fortíðinni er ánægjuleg minning,
árangur í framtíðinni hluti af hamingjunni yfir að vera til,“ segir Bjarni
Ármannsson, forstjóri Glitnis, um
toppinn á íþróttaferlinum.
Á þessum tveimur myndum má sjá muninn á formi
Eiðs Smára. Á myndinni til
vinstri er hann nýstiginn
upp úr meiðslum í leik með
KR gegn Val sumarið
1998 en til hægri
er hann á fullri
ferð með
Bolton síðla
árs 1999.

HAFÐI ALDREI SÉÐ
NEITT ÞESSU LÍKT
COLIN TODD, maðurinn sem gaf Eiði Smára Guðjohnsen annað tækifæri
sem atvinnumaður í knattspyrnu, hafði alltaf trú á því að hann myndi
komast í röð fremstu leikmanna heims. Todd segir að það hafi aðeins
tekið Eið Smára eina æfingu að sannfæra hann um að semja við íslenska
sóknarmanninn. EFTIR VIGNI GUÐJÓNSSON

É

g hafði heyrt af honum áður,
frá því að hann var hjá PSV
sem táningur. Og orðið sem
fór af honum þá var á einn veg –
þarna væri gríðarlega efnilegur
sóknarmaður á ferð sem ætti að
geta náð mjög langt,“ segir Todd.
Forsöguna ættu flestir að þekkja.
Eiður Smári fór 16 ára til PSV þar
sem honum var spáð glæstri framtíð. 18 ára varð hann fyrir því að fótbrotna illa í unglingalandsleik og á
næstu tveimur árum gat Eiður ekki
spilað fótbolta að neinu viti. Svo
virtist sem ferill hans væri að fjara
út. Sumarið 1998 tók hann fram
takkaskóna á ný og hóf að spila fyrir
KR í efstu deildinni á Íslandi. Og
fyrst Eiður gat spilað án þess að
kenna sér meins gerði umboðsmaður hans á þeim tíma hvað hann gat
til að koma sínum manni að hjá
erlendu félagi. Á meðal þeirra sem

hann hringdi í var knattspyrnustjóri
Bolton, áðurnefndur Colin Todd.
„Ég man vel eftir þessu símtali.
Ég vissi varla hvað ég átti að halda
þegar það var skorað á mig að fá
hann á æfingu. Ég vissi af meiðslunum og hafði því ákveðnar efasemdir en mig dauðlangaði að sjá
hann,“ útskýrir Todd.

ALGJÖRIR YFIRBURÐIR
Úr varð að Eiður Smári flaug til
Dublin í júlí 1998, þar sem Bolton
var við æfingar á undirbúningstímabilinu. Todd segir að sér hafi
brugðið mikið þegar hann leit Eið
Smára fyrst augum. „Ég hafði
verið varaður við því að hann væri
ekki í formi en þetta var engu að

Todd um Arnar
Colin Todd gerði nokkur mjög góð kaup á leikmönnum frá Norðurlöndunum á tíma sínum hjá Bolton. Eið
Smára fékk hann frítt. Af öðrum leikmönnum sem Todd
fékk til Englands má nefna Per Frandsen og Claus
Jensen frá Danmörku, „En miðað við væntingar og
endanlegan ábata held ég að Arnar Gunnlaugsson toppi þá alla,“ segir Todd
og hlær. „Arnar kostaði félagið ekki krónu og hann stóð sig hreint frábærlega
fyrir félagið. Hann var síðan seldur til Leicester fyrir algjört hámarksverð – tvær
milljónir punda. Saga Öskubusku í Bolton er saga Arnars Gunnlaugssonar.“

Colin Todd um
EIÐ SMÁRA SEM LEIKMANN
„Hans helsti styrkleiki er leikskilningurinn og hæfileikinn til að mynda
spil í kringum sig. Hann getur nánast séð fram í tímann og þegar Eiður
fær sendingu frá samherja veit hann
nær undantekningarlaust hvað er
best að gera við boltann í framhaldinu. Ég myndi hins vegar segja að
karakterinn væri hans helsti kostur.
Hjá PSV var hann sagður vera búinn
að vera, á Íslandi var hann sagður
búinn að vera og um tíma var hann
búinn að vera hjá Chelsea. En alltaf
sannar Eiður hið gagnstæða. Þess
vegna hef ég litlar áhyggjur af
honum hjá Barcelona.“

FRAMTÍÐ EIÐS SMÁRA HJÁ
BARCELONA „Hann er í sömu
stöðu hjá Barcelona núna og hann
var hjá Chelsea síðustu ár. Hann er
leikmaður sem er hluti af hópnum
og kemur við sögu með reglulegu
millibili en spilar samt ekki eins
mikið og hann hefði örugglega viljað. Ef mið er tekið af sögunni mun
hann eflaust spjara sig.“
ÁKVÖRÐUN CHELSEA AÐ
SELJA EIÐ SMÁRA „Hann hefði
tekið sig betur út en margir aðrir við
hliðina á Drogba á þessu tímabili,
miðað við leikkerfið sem Chelsea
spilar. Ég nefni þó engin nöfn.“

síður talsvert áfall. Ég vissi ekki
við hverju átti að búast,“ segir
Todd en Eiður Smári hafði þyngst
töluvert á þeim tíma sem hann gat
ekki æft.
„En um leið og hann byrjaði að
sparka boltanum á þessari fyrstu
æfingu sá ég að þarna var einstakt
efni á ferð. Þarna var hann, 15-20
kílóum þyngri en flestir aðrir og í
engu formi, en hvað tækni og leikskilning varðar hafði hann yfirburði. Ég hafði aldrei séð neitt
þessu líkt,“ segir Todd en þess ber
að geta að Bolton var á þessum
tíma í úrvalsdeildinni og með leikmannahóp eftir því.
„Hann er leikmaður með náttúrulega og meðfædda hæfileika og
þegar maður hefur tækifæri á að fá
slíka leikmenn í sitt lið er ekki hægt
að sleppa því. Þannig að ég ákvað að
taka sénsinn,“ útskýrir Todd.

Todd gekk að stjórnarformanni
sínum og bað um að samið yrði við
Eið Smára – og það hið snarasta.
„Eftir smá reitabolta og spil var ég
búinn að gera upp hug minn. Ég
vildi fá þennan leikmann.“ Eftir að
hafa spilað einn æfingaleik var
Eiði Smára boðinn samningur hjá
Bolton sem hann þáði með opnum
örmum.

VELGENGNIN KEMUR
EKKI Á ÓVART
Eiður Smári fékk lítið sem ekkert að spila á sinni fyrstu leiktíð
með Bolton – hans tími fór í allsherjar enduruppbyggingu á líkama
og sál. Todd segir að fyrir tvítugan
strák hafi slíkt hlutskipti reynst
erfitt. Á næstum mánuðum var líkamlegt ástand Eiðs Smára sveiflukennt og leikformið eftir því.
„Ég þurfti að sannfæra hann
nokkrum sinnum um að glata ekki
trúnni á sjálfan sig. Það gera sér
ekki margir grein fyrir sjálfsaganum sem þarf í slíka uppbyggingu. Ég var vanur að segja við
hann: „Það eru tveir kostir í stöðunni. Annaðhvort geturðu farið
aftur til Íslands og spilað þar sem
yfirburðamaður á meðan líkaminn leyfir, eða þú getur lagt harðar að þér hér í Englandi og lagt
grunninn að farsælum ferli sem
atvinnumaður.“ Svo fór að Eiður
Smári valdi síðari kostinn,“ segir
Todd.
Eftir að Eiður Smári komst inn
í myndina hjá aðalliði Bolton segir
Todd að ekki hafi verið aftur snúið.
„Á undirbúningstímabilinu 1999
náði hann síðan settum markmiðum varðandi þyngd og leikform.
Hann fór að spila reglulega, um
leið kom sjálfstraustið og hann
varð óstöðvandi.“
Bolton féll úr úrvalsdeildinni á
fyrsta tímabili Eiðs með liðinu,
sem eftir á að hyggja reyndist
ekki svo slæmt fyrir hann persónulega. Tímabilið 1999-2000
stimplaði Eiður Smári sig inn sem
einn allra besti leikmaður 1. deildarinnar, skoraði samtals 20 mörk í
deild og bikar og var á endanum
seldur til Chelsea fyrir fjórar
milljónir punda. Framhaldið ættu
flestir að þekkja og í dag er Eiður
Smári leikmaður Barcelona – því
sem margir telja vera besta félagslið heims.
„Hann er nú kominn á þann
stall sem hann hefði verið fyrir
löngu kominn á hefði hann ekki
lent í meiðslunum. Hann er
sannarlega einn af allra bestu leikmönnum sem ég hef nokkurn tímann þjálfað og samið við. En
velgengni hans kemur mér samt
ekki á óvart. Innst inni hafði ég
alltaf trú á því að hann myndi ná
svona langt.“

Höfum opnað

geggjaða

húsgagnaverslun
á Íslandi
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AF JÖFNUÐI
OG ÓJÖFNUÐI
Viðunandi
árangur í
Meistaradeildinni er eina von
Ítala til að halda
í þá litlu
sjálfsvirðingu sem enn er til staðar
eftir niðurlægingu fótboltans þar í
landi síðasta árið. „Campionato
horribilis“ kalla
Ítalir leiktíðina
hroðalegu sem
er sundurtætt
eftir Calciopolihneykslið og
ólæti áhorfNAUTABANINN enda. Eina
Einar Logi Vignisson ljósglætan
hefur verið
góður leikur Internazionale sem
setti á dögunum Evrópumet í
fjölda sigurleikja í röð. Dugleysi
keppinauta þeirra í deildinni
varpar þó skugga á þennan góða
árangur og falli Inter úr leik gegn
Valencia í Meistaradeildinni mun
það þykja til sannindamerkis um
að yfirburðir liðsins heima fyrir
séu ekki vegna eigin verðleika.
Aukinheldur yrði það enn til að
auka minnimáttarkennd Ítala gagnvart Spánverjum en þeir líta til
Primera Liga með mikilli lotningu
og telja spænsku deildina þá
sterkustu í heimi. Æ fleiri hrósa
svo ensku deildinni en það hefur
ekki verið mikil tíska á Ítalíu að
hrósa Englendingum.
Engin deild í Evrópu er jafn jöfn
og sú spænska og hefur það verið
þannig allan þennan áratug. Þessi
leiktíð er þó óvenju jöfn og mikil
spennan í toppbaráttunni þar sem
fjögur lið eiga raunhæfa möguleika á titlinum og gætu reyndar
tvö lið í viðbót blandað sér í
baráttuna. Þessu eru Spánverjar
einkar stoltir af
en það dregur
eilítið úr
gleðinni að
bestu liðin eru
ekki eins sterk
Þeir líta til
og verið hefur
Primera
undanfarin ár.
Liga með
Barcelona og
Sevilla hafa
mikilli lotnleikið töluvert
ingu og telja
lakar en í fyrra
spænsku
og tapað býsna
deildina þá
mörgum
leikjum. Real
sterkustu í
Madrid hefur
heimi.
gert vel að ná
að hala inn stig
þrátt fyrir að leika lengstum ekki
vel. Í raun alveg skelfilega illa á
köflum og í ofanálag hafa
leikmenn liðsins verið grófir og
misst stjórn á skapi sínu oftar en
góðu hófi gegnir. Glansinn hefur
máðst af „Draumaliðinu númer
tvö“ eins og stundum var farið að
kalla Barcelona og vísað til
draumaliðs Cruyff. Því hafa
margir litið til Sevilla og vonað að
liðið verði meistari, ekki síst til að
undirstrika breiddina á Spáni. En
þótt Sevilla sitji í toppsætinu er
leikur liðsins óstöðugur og
óþarflega mörg stig hafa tapast
gegn minni háttar andstæðingum.
Rétt eins og hjá Ítölum þá er
árangur í Meistaradeildinni það
viðmið sem spænskir horfa til og
þar standa spænsku liðin heldur
tæpt. En það breytir því ekki að
engin deildarkeppni verður eins
spennandi á vordögum og sú
spænska.

BARCELONA

REAL MADRID

BARCELONA REAL MADRID
11. MARS 2007
Á

L
» LYKILMAÐUR

RONALDINHO
Aldur: 26

Spænska úrvalsdeildin

Treyjunúmer: 10

2006-2007

Staða: Framliggjandi

Leikir: 20

miðjumaður

Mörk: 16

Þjóðerni: Brasilískur

Skot á mark: 31

Landsleikir: 71

Stoðsendingar: 4

Landsliðsmörk: 27

Gul spjöld: 6

» ÚRSLIT SÍÐUSTU 5 LEIKJA
25. feb.

Barcelona-Athletic Bilbao 3-0 Spænska deildin

21. feb.

Barcelona-Liverpool

1-2 Meistaradeildin

18. feb.

Valencia-Barcelona

2-1 Spænska deildin

11. feb.

Barcelona-R. Santander

2-0 Spænska deildin

4. feb.

Osasuna-Barcelona

0-0 Spænska deildin

eikir Barcelona og Real Madrid eru
ekki bara knattspyrnuleikir heldur
snúast þeir um margt annað. Þeir
eru blóðugt stríð á milli höfuðborgar Katalóníu annars vegar og höfuðborgar Spánar
hins vegar. Leikirnir ganga undir nafninu
„El Clasico“ og er miklu meira undir í
þessum leikjum heldur en grannaslögum
Espanyol og Barcelona eða Real og Atletico Madrid. Katalónía er hérað í austurhluta Spánar sem finnst það vera sjálfstætt og eitt tákn þess sjálfstæðis er
knattspyrnuliðið Barcelona. Hatur Katalóníumanna í garð Real Madrid skýrist
ekki síst af því að einræðisherrann Franco
var mikil stuðningsmaður Real. Stjórn
hans bannaði notkun katalónsku sem
tungumáls og kom í veg fyrir að katalónsk
tákn væru sýnd. Það er því kannski ekki
skrýtið að hatrið sé mikið á milli og leikir
þessara liða séu ekki bara leikir á milli
tveggja stærstu knattspyrnuliða Spánar
heldur svo miklu, miklu meira.

» LYKILMAÐUR

RUUD VAN NISTELROOY
Aldur: 30

Spænska úrvalsdeildin

Treyjunúmer: 17

2006-2007

Staða: Sóknarmaður

Leikir: 23

Þjóðerni: Hollenskur

Mörk: 11

Landsleikir: 53

Skot á mark: 26

Landsliðsmörk: 27

Stoðsendingar: 0
Gul spjöld: 5

» ÚRSLIT SÍÐUSTU 5 LEIKJA
24. feb. Atl. Madrid-Real Madrid

1-1 Spænska deildin

20. feb. Real Madrid-B. München

3-2

17. feb. Real Madrid-Real Betis

0-0 Spænska deildin

10. feb. Real Sociedad-Real Madrid 1-2 Spænska deildin
4. feb.

» TÖLFRÆÐI Í SPÆNSKU ÚRVALSDEILDINNI

Meistaradeildin

Real Madrid-Levante

0-1 Spænska deildin

» TÖLFRÆÐI Í SPÆNSKU ÚRVALSDEILDINNI

Árangur á heimavelli: 10 sigrar, og 2 jafntefli

Árangur á heimavelli: 5 sigrar, 3 jafntefli og 3 töp

Árangur á útivelli:

4 sigrar, 5 jafntefli og 3 töp

Árangur á útivelli:

8 sigrar, 1 jafntefli og 4 töp

Stærsti heimasigur:

4-0 gegn Villarreal

Stærsti heimasigur:

2-0 gegn Real Sociedad og Barcelona

Stærsti útisigur:

3-0 gegn Racing Santander
Stærsti útisigur:

4-1 gegn Levante og Osasuna

3-1 Racing Santander

4-1 gegn Real Mallorca

» 5 SÍÐUSTU INNBYRÐISVIÐUREIGNIR

22. okt. 2006 Real Madrid-Barcelona

2-0

1. apr. 2006

Barcelona-Real Madrid

1-1

19. nóv. 2005 Real Madrid-Barcelona

0-3

10. apr. 2005 Real Madrid-Barcelona

4-2

20. nóv. 2004 Barcelona-Real Madrid

3-0

Sigrar í innbyrðisleikjum frá upphafi
Barcelona 57, Real Madrid 66, 29 jafntefli
» TÍMABILIÐ Í TÖLUM

Barcelona
» GÆTI GERT GÆFUMUNINN

SAMUEL ETO‘O
Þegar þessi snjalli kamerúnski framherji er í stuði þá
standast fáir honum snúning. Hann er hins vegar jafn
óútreiknanlegur og íslenska veðráttan. Það er þó ljóst
að ef hann er í formi þá öðlast sóknarleikur Barcelona
nýtt líf. Hraði hans gerir það að verkum að varnarmenn andstæðinganna geta aldrei slakað á.
» STUÐNINGSMAÐURINN

„Ég veit ekki hvar ég
verð staddur í heiminum
en það verður allt látið
víkja fyrir þessum leik.
Ég spái að Barcelona
vinni þennan leik, 2-1
og draumurinn væri að
Eiður Smári myndi skora
sigurmarkið.”
Eiríkur Hauksson, Eurovision-fari
og stuðningsmaður Barcelona.

Real Madrid

1

Sæti

4

24

Leikir

24

14

Sigrar

13

7

Jafntefli

4

3

Töp

7

49

Mörk skoruð

31

20

Mörk fengin á sig

20

Ronaldinho 16

Markahæstur Ruud v Nistelrooy 11

Deco 6

Stoðsendingar

Deco 8

Gul spjöld

DAVID BECKHAM
Hann hefur komið gífurlega sterkur inn eftir að Fabio
Capello, þjálfari Real Madrid, ákvað að taka hann
inn í liðið á nýjan leik. Beckham lagði til að mynda
upp tvö mörk í sigurleiknum gegn Bayern München
í meistaradeildinni og er enn einn hættulegasti
spyrnumaður heims.
» STUÐNINGSMAÐURINN

Robinho 4
Sergio Ramos 10

» STAÐAN Í DEILDINNI

Barcelona

24

14

7

3

49:20

49

Sevilla

24

14

5

5

44:22

47

Valencia

24

13

4

7

35:23

43

Real Madrid 24

13

4

7

31:20

43

A. Madrid

11

7

6

30:21

40

24

» GÆTI GERT GÆFUMUNINN

„Þetta veltur svolítið á því í
hvaða ham Barcelona er. Ef
Eto’o og Messi eru í formi
þá verður þetta erfitt en
ég treysti því að Madrid
nái upp sömu stemningu
og gegn Bayern í meistaradeildinni. Þá vinnum við
leikinn, 2-1.“
Þorsteinn Stephensen, athafnamaður
og stuðningsmaður Real Madrid.
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LÍFIÐ LAGT TIL HLIÐAR
RAGNHEIÐUR RAGNARSDÓTTIR er 22 ára gömul.
Hún er fremsta sundkona landsins og mun taka þátt í heimsmeistaramótinu í Brisbane í Ástralíu eftir tæpan mánuð. Þessi
glæsilega stúlka sem hefði auðveldlega getað orðið fyrirsæta
fórnar nú öllu fyrir sundið. Hún æfir 13 sinnum í viku og hefur
ekki tíma fyrir neitt annað. Dagskráin næsta eina og hálfa árið er
klár. Hún samanstendur af flugvélum og sundlaugum.
EFTIR ÓSKAR HRAFN ÞORVALDSSON

É

g var einmitt að koma
af fundi og þar fékk ég
að vita hvernig næsta
eitt og hálf ár lítur út
hjá mér. Það verða
ferðalög
og
aftur
ferðalög, fullt af mótum en reyndar líka tveggja vikna sumarfrí.
Síðan tekur við ár þar sem allt
verður lagt undir fyrir Ólympíuleikana í Peking haustið 2008,“
segir sunddrottningin Ragnheiður
Ragnarsdóttir.

ALLT LAGT TIL HLIÐAR
Það er ekki tekið út með sældinni að ætla sér að ná árangri í
sundi. Það fyrsta sem fólk lærir
er: „Þú átt ekkert líf. Laugin er
lífið þitt.“ Ragnheiður getur skrifað undir þessa lýsingu því hún er
ekki að vinna, þurfti að fresta
skóla, hefur ekki tíma fyrir kærasta og er alltaf bílstjóri þegar

anda. Evrópumeistaramótið fór
fram í Valencia í desember á síðasta ári. Strax eftir það hófst undirbúningur fyrir heimsmeistaramótið í Ástralíu þannig að það var
ekki hægt að slaka neitt á yfir
jólin. Ég hef æft tíu til þrettán
sinnum í viku síðan þá, bæði sundæfingar og þrekæfingar og er
komin í ágætisform. Við förum út
til Ástralíu tveimur vikum fyrir
mótið og verðum þar í stífum
æfingabúðum. Undirbúningurinn
miðast að sjálfsögðu við að toppa
þar,“ segir Ragnheiður.

ENGIN ORKA FYRIR
KÆRASTA
Og það er ekki nóg að æfa bara.
Ragnheiður þarf líka að huga að
mataræðinu og hvíldinni. „Ég
borða engan sykur, reyki hvorki
né drekk. Það þýðir lítið að æfa
eins og brjálæðingur og eyðileggja

VISSULEGA LÍT ÉG Í KRINGUM MIG OG SÉ
JAFNALDRA MÍNA VERA FARNA AÐ BÚA,
GIFTAST OG EIGNAST BÖRN EN ÉG GÆTI
ÞAÐ EKKI NÚNA. ÞAÐ ER DÝRT AÐ VERA
AFREKSMAÐUR Í SUNDI.
vinkonur hennar fara út að
skemmta sér. Það er allt lagt til
hliðar, lífið sjálft er lagt til hliðar
fyrir sundið.
„Það er alveg ljóst að maður
gerir ekki mikið annað á meðan
undirbúningur
fyrir
stórmót
stendur yfir,“ segir Ragnheiður og
hlær. Aðspurð hvort þetta sé ekki
einn stór hringur þar sem hvert
stórmótið reki annað og eilífur
undirbúningur sé í gangi játar hún
því. „Það er sjaldan tími til að

það síðan með kæruleysi utan
laugarinnar. Þetta er auðvitað
hálfgert munkalíf en ég reyni að
nýta sumarfríin til að skemmta
mér. Á meðan er ég bara vinsæll
bílstjóri fyrir vinkonur mínar í
partíum,“ segir Ragnheiður og
hlær.
Það má mikið vera ef ungir menn
þess lands líta þessa glæsilegu
stúlku ekki hýru auga en Ragnheiður er á lausu. Hefur bara hreinlega
hvorki orku né tíma fyrir kærasta.

ÍSLANDSMET
22,55 SEK: 50 metra skriðsund í 25 metra braut.
Sett í Reykjavík 19. nóvember 2006
55,95 SEK: 100 metra
skriðsund í 25 metra braut.
Sett í Helsinki 8. desember 2006
1:03,66 MÍN: 100 metra
fjórsund í 25 metra braut.
Sett í Helsinki 8. desember 2006

26,23 SEK: 50 metra skriðsund í 50 metra braut.
Sett í Canet 8. júní 2006

56,74 SEK: 100 metra
skriðsund í 50 metra braut.
Sett í Króatíu 9. júlí 2004

Ragnheiður Ragnarsdóttir fórnar mörgu fyrir sundið en
sér ekki eftir því. Hún stefnir að því að uppskera sem
til var sáð á Ólympíuleikunum í Peking haustið 2008.
SPORTMYND/VALLI
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FYRIR SUNDIÐ
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Flott
föt
Stærðir
36 - 48
gæði og glæsileiki

MARKMIÐIN Í ÁSTRALÍU Ragnheiður keppir í
tveimur greinum á heimsmeistaramótinu í Brisbane, 50
metra og 100 metra skriðsundi. Keppni í þessum greinum fer fram hvor sinn daginn og segir Ragnheiður dagsformið og mínútuformið skipta öllu. „Aðalmarkmið mitt í
Ástralíu er að setja Íslandsmet í hvert skipti sem ég sting
mér í laugina. Ég ætla að reyna að komast í sextán manna
úrslit í báðum greinunum. Draumurinn er síðan að komast í úrslit en til þess að það gerist þarf ég að bæta mig
verulega.“
LANDSLIÐSÞJÁLFARINN UM MÖGULEIKANA Á HM
„Hún verður að setja
Íslandsmet til að komast í
undanúrslit á HM, það er
alveg ljóst. Það verður erfitt fyrir hana en ég tel það
raunhæft í 50 metra skriðsundi þar sem mjótt er á
mununum á milli tuttugu
efstu. Hún er stöðugri og
með meira sjálfstraust en
hún hefur nokkurn tíma
verið með og það boðar
bara gott,“ segir Brian
Marshall, landsliðsþjálfari í sundi, um möguleika
Ragnheiðar Ragnarsdóttur
á HM í sundi í Brisbane í
Ástralíu.

Nafn: Ragnheiður
Ragnarsdóttir
Fædd: 24. október 1984
Stjörnumerki: Sporðdreki
Félag: KR
Bestu greinar: 50 metra
og 100 metra skriðsund

„Þetta hefur vandamál undanfarin
misseri því líf mitt þessa stundina
hentar einfaldlega ekki til að eiga í
sambandi. Ég er mikið á ferðalögum erlendis og þegar ég er heima
þá er ég yfirleitt að æfa. Það er auðvitað allt hægt ef viljinn er fyrir
hendi en ég hef bara ekki orku til að
standa því að reyna að rækta samband við einhvern aðila á sama tíma
og ég er að reyna að ná sem bestum
árangri í sundinu. Ég er þó ekki
hrædd um að verða ein það sem
eftir er. Ég er enn ung og ekki að
falla á tíma en á þessari stundu hef
ég tekið ákvörðun og er sátt við
hana,“ segir Ragnheiður, sem býr
heima hjá foreldrum sínum og segir
stuðning þeirra ómetanlegan.
„Það er bara hótel mamma hjá
mér og það er auðvitað alveg frábært. Vissulega lít ég kringum mig
og sé jafnaldra mína vera farna að
búa, giftast og eignast börn en ég
gæti það ekki núna. Það er dýrt að
vera afreksmaður í sundi og ég gæti
aldrei látið enda ná saman nema

með hjálp frá mömmu og pabba.
Hitt hlýtur að koma seinna.“

FÓRNAÐI FYRIRSÆTUFERLI
Eins og fram hefur komið er
Ragnheiður ekki bara ein besta
íþróttakona landsins heldur líka
ein sú glæsilegasta. Það þarf því
ekki að koma á óvart að hún hefur
verið fyrirsæta frá því að hún var
þrettán ára.
„Ég er búin að vera fyrirsæta
lengi, alveg síðan ég var þrettán
ára. Ég hef haft nokkuð mikið að
gera í auglýsingum og tískusýningum og sem ljósmyndafyrirsæta
en ég hef ekki viljað fara á fullt í
fyrirsætustörfin. Það er einfaldlega ekki tími til þess. Ég er komin
með fullt af myndum í möppu og
hver veit nema ég láti reyna á það
þegar sundferillinn er á enda. Mér
hefur verið boðið til Indlands
vegna fyrirsætustarfa en verð að
bíða með það til betri tíma,“ segir
sunddrottningin Ragnheiður Ragnarsdóttir.

N
Nýbýlavegi
12
Sími 554 3533
Opið virka daga 10-18 Laugardaga 10-16
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„ÉG GERI
ALLT TIL
AÐ VINNA“
Makedóníumaðurinn Jovan Zdravevski þykir vera einn
besti leikmaður Iceland Express-deildarinnar í körfubolta. Hann á stóran þátt í því að Skallagrímur er orðið
eitt af toppliðum landsins og segist gera allt til að vinna,
jafnvel hluti sem eru ekki alltaf vinsælir hjá dómurum
og andstæðingum. EFTIR ÓSKAR HRAFN ÞORVALDSSON

J

ovan Zdravevski byrjaði
seint að æfa körfubolta.
Hann var orðinn 15 ára
þegar hann byrjaði að æfa íþróttina af einhverjum krafti en áður
hafði hann að mestu leyti verið í
fótbolta. Hann var þó ekki lengi að
sýna sig og sanna því tveimur
árum eftir að hann byrjaði að æfa,
árið 1997, varð hann Evrópumeistari með U-18 ára landsliði Makedóníu í Belgíu. Hann spilaði með
einu besta liði Makedóníu, MZT
Skopje, en eftir þriggja og hálfs
árs dvöl hjá félaginu fékk hann
nóg af pólitíkinni og virðingarleysi
hjá liðinu eins og hann orðar það
og hélt út í heim, nánar tiltekið til
Íslands.

VILL VERÐA ÍSLENDINGUR
„Ég veit ekki hvernig ég endaði
hérna á Íslandi en ég get sagt að ég
gæti ekki hafa verið heppnari.
Þetta var auðvitað erfitt í byrjun,
mikil viðbrigði, en eftir að hlutirnir fóru að ganga vel inni á vellinum varð allt auðveldara. Borgarnes er fallegur lítill bær með
vinalegu fólki og hér líður mér
vel,“ segir Jovan um hartnær
þriggja ára dvöl sína í Borgarnesi.
Honum líður svo vel að hann
hyggst sækja um íslenskan ríkisborgararétt.
„Ég er orðinn mikill Íslendingur
eftir dvöl mína hér og vonast til að
fá ríkisborgararétt. Það væri frábært að spila með íslenska landsliðinu en ég veit ekki hvort þjálfarinn
hefur not fyrir mig,“ segir Jovan.

GET EKKI AÐ ÞESSU GERT
Jovan hefur verið sakaður um
leikaraskap af andstæðingum
sínum og að hafa ekki alltaf rétt
við og hann viðurkennir það fúslega fyrir blaðamanni að stundum
komi það fyrir að hann ýki og leiki.
Allt er það þó í þeim eina tilgangi
að vinna.
„Körfubolti snýst um það að
vinna og ég geri allt til að vinna.
Ég veit af þessari gagnrýni en ég
get bara ekki gert að þessu. Þetta
er hluti af mínum leik, hluti af uppeldinu og jafnvel þótt ég myndi
vilja hætta því þá er það erfitt.
Dómarar vita af þessu og leikmenn en mér er í raun alveg sama
hvað þeim finnst um þetta. Mitt
hlutverk er að sjá til þess að Skallagrímur vinni leiki og ég beiti öllum
brögðum til þess,“ segir Jovan,
sem hefur fengið sinn skammt af
fúkyrðum
frá
andstæðingum
sínum í deildinni.
„Það eru aðallega leikmenn
Njarðvíkur og Keflavíkur sem tala
við mig allan tímann. Og sumt af
því er ekki fallegt. Þetta er bara
hluti af leiknum og ég tek það ekki
nærri mér. Ef menn vilja tala þá
tala þeir. Ef þeir halda að sigur
vinnist með því þá finnst mér eðlilegt að þeir geri það.“

LATUR Í VÖRNINNI
Eins og fram hefur komið er
það samdóma álit flestra sem vit
hafa á körfubolta að Jovan sé einn
af bestu leikmönnum deildarinnar.
Hann er frábær sóknarleikmaður

Nafn: Jovan Zdravevski
Fæddur: 22. apríl 1980
Fæðingarstaður: Skopje,
Makedóníu
Félag: Skallagrímur
Fyrri lið: MZT Skopje
Meðalstigaskor í vetur: 21,2 stig
en þykir kannski ekki leggja alveg
sama metnað í varnarleikinn.
Hann segist sjálfur geta kvittað
undir þessa lýsingu. „Helsti styrkleiki minn er þriggja stiga skotin
og ég held að leikmenn þurfi að
vita í hverju þeir eru bestir og einbeita sér að því. Helsti veikleiki
minn - úpps ég vona að Valur [Ingimundarson, innsk. blm.] þjálfari
lesi þetta ekki – er að ég er stundum latur í vörninni,“ segir Jovan
og hlær.
Aðspurður um besta leikmann

deildarinnar segir Jovan erfitt að
dæma um það. „Það eru margir
frábærir leikmenn í deildinni en
ætli það sé ekki bara ég,“ segir
Jovan og hlær dátt. „Nei, nei, þetta
er grín. Það bara erfitt að segja
því menn hafa hæfileika á misjöfnum sviðum,“ segir Jovan, sem
á þó ekki í vandræðum með segja
hver sé erfiðasti andstæðingurinn.
„Það er Brenton Birmingham
hjá Njarðvík. Hann virðist alltaf
eiga stórleiki gegn Skallagrími en

» BRENTON UM JOVAN
„Hann er einn af bestu leikmönnum deildarinnar og er leikmaður sem fær mig til að
spila betur þegar ég mæti honum. Hann er
búinn að gera frábæra hluti hérna á Íslandi
og ég ber mikla virðingu fyrir honum sem
körfuboltmanni,“ segir Brenton Birmingham.

Jovan Zdravevski á sér þann draum að
spila með íslenska landsliðinu og segist
fullviss um að geta gert það að mun
betra liði en það er í dag. SPORTMYND/VALLI

hann er frábær leikmaður. Hann
er ekki ósvipaður leikmaður og ég.
Hann er alhliða leikmaður og með
langa handleggi sem nýtast honum
í vörninni.“

GETUM ORÐIÐ MEISTARAR
Lið Skallagríms vakti mikla
athygli í fyrra þegar það komst í
úrslitaleikina um Íslandsmeistaratitilinn gegn Keflavík. Liðið tapaði
reyndar þeirri rimmu en miðað
við gott gengi á þessu tímabili ætti
ekki að vera neitt því til fyrirstöðu
að endurtaka leikinn í ár og jafnvel taka titilinn.
„Ég held að við getum unnið
titilinn en það þarf þá allt að ganga
upp hjá okkur. Allir lykilmenn liðsins verða að vera heilir en ég trúi
því að við getum unnið öll lið á
góðum degi.“

14

sport

ÚRBÚNINGS-

KLEFANUM

» SIGGI SVARAR SÆNSKUM
Sigurður Jónsson, sem stýrir sænska
úrvalsdeildarliðinu Djurgården, sat
fyrir svörum á spurningakvöldi stuðningsmanna félagsins fyrir skömmu.
Sigurður var spurður spjörunum úr,
meðal annars um landa sinn hjá liðinu
Sölva Geir Ottesen, sem hann
þjálfaði áður í Víkingi, og hvort fleiri
Íslendingar væru á leiðinni til félagsins.
Sigurður sagði að
Sölvi Geir, sem
missti af stórum
hluta síðasta tímabils vegna meiðsla,
hefði breyst mikið
sem leikmaður frá
því að hann var í
Víkingi. „Hér áður fyrr var hann kærulaus og með litla einbeitingu. Hann er
orðinn meiri atvinnumaður og hefur
þroskast mikið, bæði sem leikmaður
og einstaklingur,” sagði Siggi.

HVAÐ ER HANN LOGI
EIGINLEGA AÐ BULLA?
Línumaðurinn tröllvaxni Sigfús Sigurðsson var sallarólegur og blés bara
tyggjókúlu á meðan hann horfði í
forundran á félaga sinn Loga Geirsson láta gamminn geisa í leikhléi á
HM í Þýskalandi. MYND: PJETUR SIGURÐSSON

Ekki má búast við fleiri íslenskum leikmönnum til félagsins því Siggi svaraði
þeirri spurningu að það væri enginn
leikmaður á Íslandi nógu góður til að
styrkja Djurgården í þeim stöðum sem
á þyrfti að halda.

SYSTKININ
Sport athugaði hversu vel handboltakappinn Einar Hólmgeirsson þekkir systur sína, Guðrúnu Drífu, handboltakonu í Val. Einar náði fjórum réttum svörum af sjö.
SPURNINGARNAR:
1. Hver var mín uppáhaldshljómsveit í kringum 16 ára
aldurinn?
2. Hvernig kynnti ég þig þegar
við vorum yngri?
3. Hvaða lag þurftir þú að
hlusta mjög oft á því ég spilaði
það alltaf mjög hátt þegar ég
var í kringum 14 ára?
4. Hvað hefur alltaf verið uppá-

Svör: Einars
1. TLC.
2. Þetta er Einar bróðir minn og
hann er með brauðfætur.
3. I Will Always Love You gaulið
með Whitney Houston (Bodyguardlagið).
4. Jólamaturinn hennar mömmu.
5. The Bodyguard og hún sakaði mig
alltaf um að hafa stolið henni og
eytt henni. Hún fannst fyrir nokkrum

Rétt svör Guðrúnar Drífu
1. TLC
2. Þetta er Einar bróðir minn og
hann er með brauðfætur (því hann
var alltaf svo latur og nennti aldrei
að labba).
3. What´s up með 4 Non Blondes.
4. Hamborgarahryggurinn hennar
mömmu.

250 ml

0.5 l

5. The Bodyguard... veit ekki hvað
varð um hana en grunaði Einar alltaf

haldsmaturinn minn?
5. Hver var uppáhaldsmyndin
mín á unglingaskeiðinu og
hvað varð um hana?
6. Númer hvað var treyjan mín
sem ég spilaði fyrsta handboltaleikinn og af hverju þessi
tala?
7. Fyrir hvað fékk ég medalíu
árið 1989?
vikum
þannig
að ég var
sýknaður.
6. Ég held
að það hafi
verið 7 eða
8 út af þeim
leikmanni
sem spilaði í
þeirri treyju í íslenska landsliðinu.
7. Fyrir fótboltamót Neista á Hofsósi.
um að hafa
eyðilagt
hana.
6. Númer
7 af því
að Alfreð
Gíslason var
númer 7.
7. Fyrir að vera valin efnilegasta stelpan
í fótboltanum hjá Ægi Þorlákshöfn. Það
sem fylgir kannski ekki alltaf sögunni er
að ég var eina stelpan sem var að æfa
fótbolta á þessum tíma.
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HÁPUNKTARÁ

28. FEBRÚAR OG 16. MARS
HANDBOLTI Gummersbach gegn
Flensburg og Kiel „Þessir leikir
skipta okkur öllu máli og munu í raun
og veru skera úr um hvort við náum
meistaradeildarsæti eða ekki. Við
verðum að vinna báða leikina, sem eru
klárlega fjögurra stiga leikir hvor um
sig. Ég myndi segja að bæði Flensburg
og Kiel séu með betri mannskap og
meiri breidd en við en það ætti að
hjálpa okkur að við erum
á heimavelli og spilum í
troðfullri 19.500 manna
höllinni í Köln,” segir
Alfreð Gíslason, þjálfari
Gummersbach.

4. MARS
GOLF Honda Classic á PGA-mótaröðinni „Þetta er nú ekki allra sterkasta mótið á PGA-mótaröðinni þetta
árið því aðeins fjórir af tuttugu efstu á
heimslistanum eru meðal þátttakenda.
Það verður gaman ða sjá hvort enski
kylfingurinn Luke Donald nái að verja
titil sinn frá því í fyrra en þeir sem
munu veita honum harðasta keppni
eru Padraig Harrington (sigurvegari
2005), Davis Love III, David Toms, Mark
Calcavecchia og Justin Leonard. Því
miður hefur Tiger Woods ekki boðað
þátttöku að þessu sinni
en þetta verður engu
að síður hörkumót,”
segir Þorsteinn Hallgrímsson.

10. MARS
BOX Wladimir Klitschko gegn Ray
Austin „Ef Wladimir Klitschko nær að
halda hausnum frá hægri höndinni á
Ray Austin þá spái ég því að hann roti
Austin einhvers staðar á milli sjöundu
og níundu lotu. Svo einfalt er það.
Klitschko þolir hins vegar illa högg og
ef hann fær á sig þungt högg þá gæti
hann verið rotaður í fyrstu
lotu. Klitschko er hins
vegar mun betri boxari,
með skaðræðis vinstri
stungu, og ég spái því
að hann vinni á rothöggi,” segir Bubbi
Morthens.

AGINN KEMUR ÚR
SVEITAUPPELDINU
Það er sennilega ekki á neinn
hallað þótt því sé haldið fram
að hin fimmtán ára gamla
Helga Margrét Þorsteinsdóttir
sé efnilegasta frjálsíþróttakona landsins. Helga Margrét
hlaut silfur á Norðurlandamóti átján ára og yngri í
sjöþraut í fyrra og nú í vetur
hefur hún slegið hvert meyjaog stúlknametið á fætur öðru.
EFTIR ÓSKAR HRAFN ÞORVALDSSON

Helga Margrét er
fædd og uppalin á
bóndabæ í Hrútafirði
og kemur því úr öðruvísi umhverfi en flest
frjálsíþróttafólk. Hún segist hafa
æft frjálsar íþróttir síðan hún man
eftir sér, allt frá því að hún fylgdi
eldri systkinum sínum á æfingar á
Laugabakka. Hún segir það ekki
mikið frábrugðið að hafa alist upp
á bóndabæ í sveitasælunni.
„Það er ekki eins mikill munur
og allir halda. Ég var frjálsari og
sveitalífinu fylgir mikil hreyfing
og útivera. Maður verður kannski
svolítið agaðri í þessu umhverfi
en í Reykjavík,“ segir Helga Margrét en bætir þó við að smekkur
hennar á mat beri kannski töluverðan keim af því hvaðan hún
kemur.
„Ég veit fátt betra en slátur og
svið og tek það fram yfir pizzu
hvenær sem er. Núorðið fæ ég
oftar pizzu en það jafnast ekkert
á við slátur og svið,“ segir Helga
Margrét og talar ekki beint eins
og venjulegur fimmtán ára unglingur.
Foreldrar hennar eru með sauðfjárbúskap og Helga Margrét segist hafa gert flest sem viðkemur
búskapnum. „Ég hef nú reyndar
ekki mikinn tíma núorðið til að
sinna fénu en mamma og pabbi
hafa skilning á því. Ég æfi sex til
sjö sinnum í viku og þá er ekki
mikill tími aflögu fyrir búverkin,”
segir Helga Margrét.
Það getur verið einmanalegt að
æfa ein í sveitinni en slíkt ástand
er ekki viðvarandi hjá Helgu Margréti. Hún er á leiðinni suður í
Menntaskólann
við
Hamrhlíð
næsta haust og ætlar að ganga til
liðs við annað hvort ÍR eða Ármann.
„Ég veit ekki hvort félagið ég vel.
Það verður bara að koma í ljós.“
Helga Margrét er fjölhæfur
íþróttamaður og var ein efnilegasta körfuboltakona landsins, allt
þar til hún lagði skóna á hilluna
síðasta sumar. „Ég varð að velja
og þótt mér finnist körfubolti
skemmtilegur eru það frjálsu
íþróttirnar sem eiga hug minn
allan,“ segir Helga Margrét.
Hún segist ekki geta gert upp á
milli greina í sjöþrautinni, segir
það eiginlega fara eftir hvernig
gangi hverju sinni. „Ef ég á að
velja einhverjar greinar þá eru
stökkgreinarnar, langstökk og
hástökk, skemmtilegastar þegar

Nafn: Helga Margrét Þorsteinsdóttir

Aðalheiður Böðvarsdóttir

Barber frá Frakklandi

Fædd: 15. nóvember 1991

Uppáhaldsgreinar:
Langstökk og hástökk

Foreldrar: Þorsteinn
Sigurjónsson og

Uppáhaldsíþróttamaður:
Tugþrautarkonan Eunice

Met: 21 Íslandsmet í
stelpna-, telpna-, meyjaog stúlknaflokki.

Helga Margrét lét sig ekki muna um að stilla sér upp fyrir ljósmyndara okkar í fjárhúsi foreldra sinna í Hrútafirði. Hún er táknræn
fyrir þessa efnilegu íþróttakonu sem er alltaf á tánum.
SPORTMYND/ANTON BRINK

vel gengur,“ segir Helga Margrét,
sem hefur notið leiðsagnar Guðmundar Hólmars Jónssonar við
æfingar á Laugarbakka en einnig
hefur hinn margreyndi Stefán
Jóhannsson, frjálsíþróttaþjálfari
hjá Ármanni, leiðbeint henni þegar
hún hefur verið í Reykjavík.
Þessi efnilega íþróttakona er

hógværðin uppmáluð þegar hún er
spurð að því hver markmið hennar
séu. „Ég stefni þangað sem ég get.
Ég á mín markmið en í bili er það
bara að bæta mig og komast sem
lengst. Núna ætla ég að einbeita
mér að því að ná lágmörkunum
fyrir heimsmeistaramót og Norðurlandamót unglinga í sumar og það

verður alveg nógu strembið.”
Aðspurð um ráð fyrir unga
krakka sem eru að byrja í íþróttum
segir Helga Margrét það mikilvægasta að gefast ekki upp ef eitthvað
bjátar á. „Það er nauðsynlegt að
keyra sig í gegnum erfiðleika sem
koma alltaf upp. Ef það tekst eru
manni allir vegir færir.“

STEFÁN UM HELGU MARGRÉTI
„Það sem ég hef kynnst af þessari stelpu og hennar íþróttaferli segir mér að
hún sé stórefnileg, ekki bara líkamlega heldur líka andlega. Ég er búinn að
þjálfa í 40 ár og í heildina er þetta stelpa sem við ættum að reyna að hjálpa
til að ná toppárangri. Hún er ein af örfáum íþróttamönnum sem maður
getur gert sér vonir um að stígi á verðlaunapall á stórmótum í framtíðinni.
Ég minni á að hún er með jafngóðan ef ekki betri árangur en hin sænska
Caroline Kluft var með á hennar aldri.”
Stefán Jóhannsson frjálsíþróttaþjálfari í Ármanni, hefur aðstoðað
Helgu Margréti við æfingar.

GUÐMUNDUR UM HELGU MARGRÉTI
„Hún er mjög dugleg, samviskusöm og með mikið keppnisskap. Hún tekur mjög vel leiðsögn varðandi tækni og er líka
mjög léttlynd og skemmtileg týpa. Hún mætti samt læra að hvíldin skiptir eins miklu máli og að æfa. Það er eiginlega
hennar akkilesarhæll ef hægt er að kalla það því nafni. Það er í stuttu máli sagt draumur að þjálfa hana.”
Guðmundur Hólmar Jónsson, þjálfari Helgu Margrétar

> Saman náum við árangri .  
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sport

ERTÞÚAÐ
FYLGJASTMEÐ?
1. Hvaða lið vann HM í handbolta í
Þýskalandi?
2. Hver var markahæsti leikmaður
íslenska liðsins á HM?
3. Hvaða lið vann leikinn um Ofurskálina?

ÆFÐI 12 TÍMA AUKALEGA

Á VIKU FYRIR HM

LOGI GEIRSSON spilaði frábærlega fyrir íslenska landsliðið í handbolta á nýafstöðnu heimsmeistaramóti
í Þýskalandi. Fæstir bjuggust við miklu frá hægri handar skyttum íslenska liðins á mótinu en Logi blés á
það. Hann skoraði 48 mörk á sínu fyrsta móti þar sem hann þurfti að taka ábyrgð og ljóst má vera að hann
hefur bætt sig mikið síðan hann fór frá FH til Lemgo fyrir tæpum þremur árum.
EFTIR ÓSKAR HRAFN ÞORVALDSSON

4. Hvað fékk Geir Þorsteinsson hátt
hlutfall atkvæða í formannskjöri KSÍ?
5. Hvaða lið urðu bikarmeistarar í
körfubolta karla og kvenna?
6. Gegn hvaða liði skoraði Brynjar
Gunnarsson fyrir Reading í enska
bikarnum?

7. Hvaða lið vann KR 4-0 í æfingaleik á
La Manga-mótinu í fótbolta?
8. Hvaða bandaríski leikmaður
gekk í raðir karlaliðs Keflavíkur í
febrúar?
9. Hver skoraði þrjú mörk úr vítum
fyrir KR í deildarbikar kvenna í fótbolta?
10. Hvað heitir
nýtt lið körfuboltamannsins Jóns
Arnórs Stefánssonar?

Ég held ég
geti fullyrt að
ég hef aldrei
verið í betra
líkamlegu formi heldur
en núna,“ segir Logi
Geirsson aðspurður um
hvað hafði gert að það
verkum að hann hafi staðið sig vonum framar á
HM í Þýskalandi.
„Ástæðan fyrir forminu er aukaæfingarnar
sem ég hef tekið í allan
vetur. Þær hafa skilað sér
flott. Ég æfði 12 tíma aukalega á viku, hljóp upp á
fjöll, lyfti í lyftingasalnum
og fór á auka skotæfingar.
Ég æfði litlu hlutina og
þegar formið er til staðar
þá hangir sjálfstraustið
með,“ segir Logi, algjörlega fullviss um að aukaæfingarnar hafi gert að
verkum að honum tókst að
halda út allt HM-mótið.
„Það er meira en að segja
það að spila tíu leiki á
tveimur vikum. Ég er stoltastur af því að hafa náð að
halda mótið út á fullum
krafti og það sýnir mér að
ég er í góðu formi.“
Það var þó ekki af góðu
einu sem Logi byrjaði að
æfa af slíkum fítonskrafti

sem raun ber vitni. „Ég
var mikið meiddur á síðasta tímabili og þar sem
samningurinn minn átti
að renna út nú í vor sá ég
fram á að fá ekki nýjan
samning. Ég var ekki tilbúinn til að gefa þennan
draum
um
atvinnumennsku svona auðveldlega upp á bátinn og það
var mikil hvatning að
hafa það markmið að fá
nýjan samning. Það var
ekki erfitt að keyra sig
áfram með það sem gulrót,“ segir Logi en aukaæfingarnar skiluðu ekki
bara frábæru heimsmeistaramóti heldur líka
nýjum
samningi
við
Lemgo til 2010.
„Þetta var alveg eftir
bókinni og algjörlega frábært að fá þennan nýja
samning,“ segir Logi og
er ekki vafa um að aukaæfingarnar hafi átt sinn
þátt í því að hann fékk
nýjan samning. „Það er
sagt að æfingin skapi
meistarann en ég held að
það sé frekar aukaæfingin sem skapi meistarann.
Það skilur á milli hvort
menn vilja vera góðir eða Logi Geirsson lagði mikið á sig til að vera í toppformi á HM í handbolta í Þýskalandi. Hann segir það sé
ekki æfingin sem skapi meistarann heldur aukaæfingin.
SPORTMYND/PJETUR
frábærir.“

32,5

PRÓSENT er hlutfallið sem framherjinn frábæri Didier Drogba hefur skorað af mörkum Chelsea á

þessu tímabili. Hann hefur skorað 26 mörk af 80 í öllum leikjum liðsins og skoraði meðal annars bæði
mörkin í 2-1 sigri á Arsenal á sunnudaginn í úrslitum enska deildarbikarsins.

Svör: 1. Það var Þýskaland. 2. Það var Guðjón Valur
Sigurðsson. 3. Það var Indianapolis Colts. 4. Hann fékk
73% atkvæða. 5. Það voru ÍR í karlaflokki og Haukar í
kvennaflokki? 6. Það var gegn Manchester United. 7. Það
var norska liðið Brann. 8. Það er Tony Harris. 9. Það var Olga
Færseth. 10. Það heitir Lottomatica Roma á Ítalíu.

TUGURINN

10 FEÐGAR SEM SPILAÐ HAFA MEÐ ÍSLENSKA A-LANDSLIÐINU Í FÓTBOLTA
2. MARTEINN GEIRSSON
OG PÉTUR MARTEINSSON
Marteinn lék 67 landsleiki og
skoraði í þeim átta mörk á
árunum 1971 til 1982. Hann
var landsleikjahæsti leikmaður Íslands allt þar til Atli
Eðvaldsson sló met hans árið
1991. Pétur sonur hans hefur
spilað 36 landsleiki og skorað
í þeim eitt mark. Hann er enn
að spila.

1. ARNÓR GUÐJOHNSEN
OG EIÐUR SMÁRI GUÐJOHNSEN Arnór spilaði 73
leiki og skoraði 14 mörk frá
árunum 1979 til 1997. Ári áður
hóf sonur hans Eiður Smári að

spila með landsliðinu og kom
meðal annars inn fyrir pabba
sinn í sínum fyrsta landsleik
gegn Eistlandi. Eiður Smári
hefur leikið 44 landsleiki og
skorað í þeim 17 mörk.

3. VIÐAR HALLDÓRSSON
OG ARNAR ÞÓR VIÐARSSON Viðar spilaði 27 landsleiki
á árunum 1976 til 1983. Sonur
hans Arnar Þór hefur leikið 47
landsleik og skorað tvö mörk
en hann lék sinn fyrsta leik árið
1998.

4. TÓMAS PÁLSSON OG
TÓMAS INGI TÓMASSON
Eyjamaðurinn Tómas Pálsson
lék sex landsleiki fyrir Ísland
á árunum 1971 til 1979 og
skoraði í þeim tvö mörk. Sonur
hans Tómas Ingi spilaði tvívegis
fyrir Ísland á árunum 1990 til
1992.
5. GUÐJÓN ÞÓRÐARSON
OG ÞÓRÐUR GUÐJÓNSSON
Guðjón spilaði einn landsleik
árið 1985. Þórður lék 58
landsleiki fyrir Íslands hönd
og skoraði í þeim 13 mörk á
árunum 1993 til 2004. Auk þess
hafa tveir aðrir synir Guðjóns,
þeir Bjarni og Jóhannes Karl,
spilað fyrir A-lið Íslands. Bjarni
hefur spilað 17 leiki og skorað
eitt mark og Jóhannes er með
30 leiki og eitt mark.

6. ALBERT GUÐMUNDSSON OG INGI BJÖRN
ALBERTSSON Albert lék sex
landsleiki fyrir Ísland á árunum
1946 til 1958 og skoraði í þeim
tvö mörk. Ingi Björn sonur
hans lék 15 leiki og skoraði tvö
mörk á árunum 1971 til 1979.
7. SIGURÐUR LÁRUSSON
OG LÁRUS ORRI SIGURÐSSON Sigurður spilaði ellefu
landsleiki fyrir Ísland á árunum
1981 til 1983. Lárus Orri lék 42
landsleiki og skoraði tvö mörk
á árunum 1995 til 2003. Auk
þess spilar annar sonur Sigurðar, Kristján Örn, með A-liðinu
í dag. Hann hefur spilað 19
landsleiki og skorað tvö mörk.
8. ÓLAFUR SIGURVINSSON
OG SIGURVIN ÓLAFSSON

Ólafur spilaði 30 landsleiki á
árunum 1971 til 1977. Sigurvin
sonur hans hefur spilað sjö
landsleiki til dagsins í dag.
9. ÞÓRÐUR ÞÓRÐARSON
OG ÓLAFUR ÞÓRÐARSON
Þórður lék 18 landsleiki og
skoraði í þeim 9 mörk á árunum 1951 til 1958. Ólafur sonur
hans spilaði 72 leiki og skoraði
í þeim fimm mörk á árunum
1984 til 1996. Auk þess lék
Teitur, bróðir Ólafs, 41 landsleik
og skoraði 9 mörk.
10. ANTON BJARNASON
OG KJARTAN ANTONSSON
Anton spilaði fimm landsleiki
á árunum 1966 til 1968. Sonur
hans Kjartan spilaði einn
landsleik fyrir Íslands hönd árið
2001.

Innritun
haﬁn á öll
námskeið!

Staðurinn - Ræktin

Innritun á öll námskeið
í síma 581 3730:
• TT 1 Vertu í góðum málum!
Átaksnámskeiðin sívinsælu fyrir konur á öllum aldri
Lokuð 9 vikna námskeið, 3 x í viku
• TT 2 Vertu í góðum málum!
Lokuð 9 vikna framhaldsnámskeið eftir TT 1
• TT 3 og 4 Taktu þér tak!
Lokuð 9 vikna átaksnámskeið 3 x í viku
fyrir stelpur16-20 og 21-30 ára
• Rope Yoga
Heildrænt hug- og heilsuræktarkerﬁ
Lokuð 9 vikna námskeið 2 x í viku
• 60 +
Líkamsrækt fyrir konur 60 ára og eldri
Lokuð 9 vikna námskeið 2 x í viku
• Mömmumorgnar
Lokuð 9 vikna námskeið 2 x í viku
• Meðgönguleikﬁmi
Lokuð 9 vikna námskeið 2 x í viku

Nú geturðu gerst
áskrifandi að líkamsrækt JSB
Betra verð í áskrift, aðeins 3.990 kr. á mánuði
Opna kerﬁð - Þinn tími er kominn!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Almenn þjálfun, þol, styrkur og liðleiki
Púltími, hressileg upphitun, ýmist á palli eða gólﬁ, styrktar- og liðleikaþjálfun
Pallatími, samsett spor, mikil brennsla
Lóðatími, upphitun ýmist á palli eða á gólﬁ, unnið með þyngd og mótstöðu,
lóð, stangir, teygjur
Liðleikaþjálfun, upphitun, styrktar- og slökunarteygjur
Yoga
Bræðingur, líkamsrækt með dansívaﬁ, salsa, mambo, samba, jazz, funk og stuð
Sprengitími, 30 mínútna hádegispúl
Stöðvaþjálfun, fjölbreyttir vaxtamótunartímar

Barnagæsla - Leikland JSB

Glæsilegur nýr tækjasalur!

Vertu velkomin í okkar hóp!

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

VOR 2007

8 vikna námskeið

hefjast 5. mars

KONUR ÁTAK
KARLAR ÁTAK
PEAK PILATES
- 1. og 2. stig
- NÝBAKAÐAR MÆÐUR með börnin með- sérhópur

Skráning í Laugum í síma 553 0000 og Spönginni í
síma 553 5000
Nú er hægt að ganga frá skráningu á öll námskeiðin

ROPE YOGA
- takmarkaður fjöldi

á heimasíðu okkar www.worldclass.is
Ný og fjölbreytt stundaskrá yoga, shape, step, salsa
og margt fleira sjá www.worldclass.is
Aðgangur að Laugardalslaug, tækjasölum og opnum
tímum fylgir námskeiðum.

JÓGA á meðgöngu
- takmarkaður fjöldi

HERÞJÁLFUN
- Námskeið fyrir þá sem vilja miklu meira en við hin

Laugar s. 553 0000 - Spöngin s.553 5000 - Í húsi Orkuveitunnar s.562 6200
www.worldclass.is
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BS %KÖÒSKM 6ERÈ !LLT AÈ
 L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI  

3" 6OLKSWAGEN 4OURAN NÕSKR
SSK %KÖÒSKM 6ERÈ 
!LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI 


5- (YUNDAI 'ETZ NÕSKR BS
%KÖÒSKM 6ERÈ  !LLT AÈ
 L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI  

4, 3UBARU &ORESTER #3 NÕSKR
SSK %KÖÒSKM 6ERÈ
!LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI 


40 .ISSAN -ICRA 6ISIA NÕSKR
BS %KÖÒSKM 6ERÈ
!LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI 


43 2ENAULT +ANGOO NÕSKR BS
%KÖÒSKM 6ERÈ
!LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI 


2/ .ISSAN 0ATHFINDER 3% NÕSKR
SSK %KÖÒSKM 6ERÈ
!LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI 


4/ .ISSAN 0ATROL %LEGANCE
m NÕSKR SSK %KÖÒSKM
6ERÈ !LLT AÈ  L¹NA
MÎGULEIKAR SÅMI  

,+ /PEL !STRA ', NÕSKR SSK
%KÖÒSKM 6ERÈ
!LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI 


2& .ISSAN 0ATROL %LEGANCE m
NÕSKR
SSK
%KÖÒSKM
6ERÈ !LLT AÈ  L¹NA
MÎGULEIKAR SÅMI  

:' .ISSAN 4ERRANO 3PORT NÕSKR
 BSK %K  ÖÒSKM 6ERÈ
 !LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIK
AR SÅMI  

/, .ISSAN 0ATHFINDER 3% NÕSKR
SSK %KÖÒSKM 6ERÈ !LLT AÈ
 L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI  

)- .ISSAN -ICRA 6ISIA NÕSKR
BS %KÖÒSKM 6ERÈ
!LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI 


-' 3UBARU )MPREZA '8 NÕSKR
BS %KÖÒSKM 6ERÈ
!LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI 


/. #HEVROLET ,ACETTI NÕSKR
SSK %KÖÒSKM 6ERÈ
!LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI 


3+ &ORD &OCUS 4REND NÕSKR
SSK %KÖÒSKM 6ERÈ !LLT
AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI 


/, .ISSAN 0ATHFINDER ,% m
NÕSKR
SSK
%KÖÒSKM
6ERÈ !LLT AÈ  L¹NA
MÎGULEIKAR SÅMI  

%-/PEL6ECTRA %LEGANCE NÕSKR
BS %KÖÒSKM 6ERÈ
!LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI 


!4 .ISSAN -ICRA 6ISIA NÕSKR
SSK %KÖÒSKM 6ERÈ
!LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI 


6: &ORD %SCAPE NÕSKR SSK
%KÖÒSKM 6ERÈ !LLT AÈ
 L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI  

!0 6OLKSWAGEN 'OLF  NÕSKR
BS %KÖÒSÖKM 6ERÈ  !LLT
AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI 


/) .ISSAN $OUBLE #AB % NÕSKR
BS %KÖÒSKM 6ERÈ
!LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI 


52 4OYOTA
#OROLLA
7AGON
NÕSKR
SSK
%KÖÒSKM
6ERÈ !LLT AÈ  L¹NA
MÎGULEIKAR SÅMI  

28 /PEL #ORSA #OMFORT NÕSKR
BS %KÖÒSKM 6ERÈ
!LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI 


*% )SUZU 4ROOPER  m NÕSKR
SSK %KÖÒSKM 6ERÈ
4ILBOÈ !LLT AÈ  L¹NA
MÎGULEIKAR SÅMI  

./ (YUNDAI 3ANTA &E NÕSKR
SSK %KÖÒSKM 6ERÈ
4ILBOÈ !LLT AÈ  L¹NA
MÎGULEIKAR SÅMI  

2: 3UBARU )MPREZA ', NÕSKR
BS %KÖÒSKM 6ERÈ
4ILBOÈ !LLT AÈ  L¹NA
MÎGULEIKAR SÅMI  

5+ 4OYOTA 2!6 NÕSKR
SSK %KÖÒSKM 6ERÈ
4ILBOÈ !LLT AÈ  L¹NA
MÎGULEIKAR SÅMI  

6' 4OYOTA !VENSIS $ISEL NÕSKR
BS %KÖÒSKM 6ERÈ
4ILBOÈ !LLT AÈ  L¹NA
MÎGULEIKAR SÅMI  

2! $AEWOO -USSO m NÕSKR
BS %KÖÒSKM 6ERÈ
4ILBOÈ !LLT AÈ  L¹NA
MÎGULEIKAR SÅMI  

:2 &ORD &OCUS # -AX NÕSKR
SSK %KÖÒSKM 6ERÈ
4ILBOÈ !LLT AÈ  L¹NA
MÎGULEIKAR SÅMI  

.& /PEL :AFIRA #OMFORT NÕSKR
BS %KÖÒSKM 6ERÈ
4IBLOÈ !LLT AÈ  L¹NA
MÎGULEIKAR SÅMI  

:9 3UBARU )MPREZA ', NÕSKR
SSK %KÖÒSKM 6ERÈ
4ILBOÈ !LLT AÈ  L¹NA
MÎGULEIKAR SÅMI  

$3 #HEVROLET ,ACETTI NÕSKR
BS %KÖÒSKM 6ERÈ
4ILBOÈ !LLT AÈ  L¹NA
MÎGULEIKAR SÅMI  

)NGVAR (ELGASON
3¾VARHÎFÈA   2VK
3ÅMI  
/PIÈ -¹N  
¶RI &ÎS   ,AU  
WWWIHIS

)NGVAR (ELGASON
3¾VARHÎFÈA   2VK
3ÅMI  
/PIÈ -¹N  
¶RI &ÎS   ,AU  
WWWIHIS

)NGVAR (ELGASON
3¾VARHÎFÈA   2VK
3ÅMI  
/PIÈ -¹N  
¶RI &ÎS   ,AU  
WWWIHIS

)NGVAR (ELGASON
3¾VARHÎFÈA   2VK
3ÅMI  
/PIÈ -¹N  
¶RI &ÎS   ,AU  
WWWIHIS

)NGVAR (ELGASON
3¾VARHÎFÈA   2VK
3ÅMI  
/PIÈ -¹N  
¶RI &ÎS   ,AU  
WWWIHIS

)NGVAR (ELGASON
3¾VARHÎFÈA   2VK
3ÅMI  
/PIÈ -¹N  
¶RI &ÎS   ,AU  
WWWIHIS
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4OYOTA (ILUX $OUBLE #!" $# 32 
452"/ ¹RGERÈ  EKINN  ÖKM
$ÅSEL  GÅRAR VERÈ  2NR


4OYOTA !VENSIS 3$ 3/, ¹RGERÈ 
EKINN  ÖKM BENSÅN SJ¹LFSKIPTUR VERÈ
 2NR 

#HEVROLET #OLORADO ,3 8 #2%7 #!"
: ¹RGERÈ  EKINN  ÖKM
BENSÅN SJ¹LFSKIPTUR VERÈ  2NR


&ORD %XPLORER 8,4 7$ ¹RGERÈ 
EKINN  ÖMÅLUR BENSÅN SJ¹LFSKIPTUR
VERÈ  2NR 

4OYOTA 2!6 ,ANGUR 7$ ¹RGERÈ 
EKINN  ÖKM BENSÅN SJ¹LFSKIPTUR VERÈ
 2NR 

4OYOTA !VENSIS 7AGON 3/, ¹RGERÈ
 EKINN  ÖKM BENSÅN SJ¹LFSKIPT
UR VERÈ  2NR 

+IA 3ORENTO ¹RGERÈ  EKINN 
ÖKM DÅSEL SJ¹LFSKIPTUR VERÈ 
2NR 

4OYOTA (IACE ¹RGERÈ  EKINN 
ÖKM DÅSEL  GÅRAR VERÈ  2NR


4OYOTA !VENSIS 3$ %XECUTIVE ¹RGERÈ
 EKINN  ÖKM BENSÅN SJ¹LFSKIPT
UR VERÈ  2NR 

3KODA /CTAVIA 23 4URBO ¹RGERÈ 
EKINN  ÖKM BENSÅN  GÅRAR VERÈ
 2NR 

&ORD & #REW #!" 8 ¹RGERÈ 
EKINN  ÖMÅLUR DÅSEL SJ¹LFSKIPTUR VERÈ
 2NR 

&ORD & +ING 2ANGE ¹RGERÈ 
EKINN  ÖKM BENSÅN SJ¹LFSKIPTUR
VERÈ  2NR 

,EXUS 28 ¹RGERÈ  EKINN
 ÖKM BENSÅN SJ¹LFSKIPTUR VERÈ
 2NR 

"-7 - ¹RGERÈ  EKINN  ÖKM
BENSÅN  GÅRAR VERÈ  2NR


-ERCURY -YSTIQUE 3$ ¹RGERÈ 
EKINN  ÖKM BENSÅN SJ¹LFSKIPTUR VERÈ
 2NR 

-AZDA " ,ÅNAN  #AB 0LUS ¹RGERÈ
 EKINN  ÖKM BENSÅN  GÅRAR
VERÈ  2NR 

-AZDA  ¹RGERÈ  EKINN  ÖKM
BENSÅN SJ¹LFSKIPTUR VERÈ  2NR


-AZDA  3$ ,8 ¹RGERÈ  EKINN
 ÖKM BENSÅN  GÅRAR VERÈ 
2NR 

-AZDA  3$ ',8) .EW ¹RGERÈ
 EKINN  ÖKM BENSÅN  GÅRAR
VERÈ  2NR 

-AZDA  3$ ',8) ¹RGERÈ 
EKINN  ÖKM BENSÅN  GÅRAR VERÈ
 2NR 

-AZDA  3$ 3PORT ¹RGERÈ  EKINN
 ÖKM BENSÅN  GÅRAR VERÈ 
2NR 

-ASERATI '4  ¹RGERÈ  EKINN
 ÖKM BENSÅN SJ¹LFSKIPTUR VERÈ
 2NR 

,EXUS ,3 ¹RGERÈ  EKINN
 ÖKM BENSÅN SJ¹LFSKIPTUR VERÈ
 2NR 

4OYOTA ,AND #RUISER  68 ¹RGERÈ 
EKINN  ÖKM DÅSEL SJ¹LFSKIPTUR VERÈ
 2NR 

4OYOTA 9ARIS 3/, ¹RGERÈ  EKINN
 ÖKM BENSÅN SJ¹LFSKIPTUR VERÈ
 2NR 

4OYOTA 9ARIS 4ERRA ¹RGERÈ  EKINN
 ÖKM BENSÅN  GÅRAR VERÈ 
2NR 

4OYOTA ,AND #RUISER  68 ¹RGERÈ
 EKINN  ÖKM DÅSEL SJ¹LFSKIPTUR
VERÈ  2NR 

3UBARU )MPREZA ¹RGERÈ  EKINN 
ÖKM BENSÅN  GÅRAR VERÈ 
2NR 

0ORSCHE #AYENNE ¹RGERÈ  EKINN
 ÖKM BENSÅN SJ¹LFSKIPTUR VERÈ
 2NR 

4OYOTA ,AND #RUSISER  ,8 m ¹RGERÈ
 EKINN  ÖKM DÅSEL SJ¹LFSKIPTUR
VERÈ  2NR 

4OYOTA (ILUX $OUBLE #!" ¹RGERÈ 
EKINN  ÖKM DÅSEL  GÅRAR VERÈ
 2NR 
$ODGE 2AM  1UAD 834 ¹RGERÈ
 EKINN  ÖKM DÅSEL SJ¹LFSKIPTUR
VERÈ  2NR 

&ORD 4RANSIT HÒSBÅLL ¹RGERÈ  EKINN
 ÖKM DÅSEL  GÅRAR VERÈ 
2NR 

4OYOTA ,AND #RUISER  ¹RGERÈ 
EKINN  ÖKM $ÅSEL  GÅRAR VERÈ
 2NR 

4OYOTA ,AND #RUISER  68 ¹RGERÈ
 EKINN  ÖKM BENSÅN SJ¹LFSKIPT
UR VERÈ  2NR 

4OYOTA ,AND #RUISER  '8 ¹RGERÈ
 EKINN  ÖKM DÅSEL SJ¹LFSKIPTUR
VERÈ  2NR 

'$ #!(( 
&! % & (% &%"""
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6ÎRUBÅLAR

 MILLJËNIR

WWWTRUKKURIS

3ÅMI  

4ROOPER ¹RG k 6 BENSÅN ¶ARFNAST
SM¹ LAGF¾RINGAR 3ELST ËDÕRT 5PPL Å S
 

"-7 )! 4/52).' RG  EK
AÈEINS  ÖKM "ENSÅN 3J¹LFSKIPTUR
6ERÈ Ö -ÎGULEIKI ¹ ALLT AÈ 
L¹NI 4IL SÕNIS OG SÎLU HJ¹ "ÅLALÅF 3 
 3J¹ FLEIRI MYNDIR ¹ WWWBILALIFIS

"ÅLALÅF
+LETTH¹LS   2EYKJAVÅK
3ÅMI  
WWWBILALIFIS

-AZDA  (" 43 ¹RG  EK 
ÖÒS KM 6ERÈ  ÖÒS KR ¹HV 
ÖÒSKR

 BÅLAR EHF
&UNAHÎFÈA   2EYKJAVÅK
3ÅMI  
/PIÈ VIRKA DAGA   OG
LAUGARDAGA  
WWWBILARIS

"ÅLAR TIL SÎLU

#ITROEN "ERLINGO ¹RG  EK  Ö
KM BEINSK HLIÈARHURÈIR B¹ÈUM MEGIN
6ERÈ  ÖÒSUND -ÎGULEIKI ¹ 
L¹NI &REKARI UPPLÕSINGAR Å SÅMA 
   

"ÅLAR ËSKAST
"ÅLL ¹ STAÈGREIÈSLUVERÈI 67 4OYOTA
.ISSAN EKKI ELDRI EN k S  
4IL SÎLU 67 'OLF ¹RG  EKINN 
ÖÒS SSK NÕ SKOÈAÈUR "ÅLL Å TOPP
¹STANDI 6ERÈ  ÖÒS 3  
-&  MEÈ T¾KJUM 5RSUS  MEÈ
T¾KJUM 5RSUS  ER EINNIG AÈ RÅFA
:ETOR  MEÈ ALÎ 4¾KJUM EINNIG 
!RGON VÁLAR 5PPL Å S  
4OYOTA (ILUX ¹RG k 8 CAB LANGI  -EÈ
HÒSI m BREYTTUR .Õ SPRAUTAÈUR OFL
&LOTTUR BÅLL "ILUÈ VÁL 4ILBOÈ ËSKAST 3
 
4OPPBÅLAR 6ITRA ¹RG k EK Ö 6
Ö 3ONATA ¹RG k 6 Ö "¹ÈIR
SJ¹LFSK !TH SKIPTI 5PPL Å S  

.Ò ER RÁTTI TÅMINN TIL AÈ PANTA DRAUMA
B¹TINN FYRIR SUMARIÈ -ARGAR GERÈIR Å
BOÈI WWWVATNASPORTIS 3  

-ËTORHJËL

«SKA EFTIR BÅL ALLT AÈ  ÖÒS STAÈGR
«SKA EFTIR GËÈUM SPARNEYTNUM JAP
ÎNSKUM BÅL ¹ AÈ ALLT AÈ  ÖÒS KR
STAÈGREITT VERÈUR AÈ VERA Å GËÈU LAGI
SÅMI  
«DÕR BIFREIÈ ËSKAST -¹ ÖARFNAST SM¹
AÈHL 3TGR CA   Ö 5PPL Å S 

«SKA EFTIR ËDÕRUM BÅL SKOÈUNUM k
5PPL ¥ S  

*EPPAR

  ÖÒS
-MC -ONTERO TIL SÎLU --# MONTERO
 LIMITED EK ÖÒS KM 6ERÈ  M
5PPL Å 3  

67 *ETTA  4$) 4RENDLINE  EK
 Ö KM  GÅRA DÅSEL L¹N 
 Ö ¹ M¹NUÈI 6ERÈ 
5PPLÕSINGAR Å SÅMUM   OG 
 OG ¹ WWWBILASALANIS

"ÅLASALINNIS
(JALTEYRARGÎTU  
!KUREYRI
3ÅMI  
HTTPWWWBILASALINNIS

3KODA /CTAVIA  k EK  ÖÒS
VEL MEÈ FARINN 6ERÈ  ÖÒS 3 


6INNUVÁLAR
(VERGI L¾GRA VERÈ

'RÅPTU NÕJAN EÈA NÕLEGAN JEPPA ¹ ÒTSÎLU
MEIRA EN MILLJËN UNDIR MARKAÈSVERÈI
"ÅLINN HEIM Å FLUGI MEÈ )CELANDAIR
.OKKUR D¾MI ¹   BÅLUM
*EEP 'RAND #HEROKEE FR¹   &ORD
%XPLORER MEÈ NÕJA ÒTLITINU FR¹ 
$ODGE $URANGO FR¹  0ORSCHE
#AYENNE FR¹  4OYOTA 4ACOMA
FR¹  &ORD & FR¹  4OYOTA
&JCRUISER TORF¾RUJEPPI FR¹  .ÕR
 "ENZ -, $ÅSEL ,¾KKUN DOLLAR
OG HEILDSÎLUVERÈ 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
INNFLUTNINGSFYRIRT¾KI ¥SLENSK BYRGÈ
"ÅLAL¹N &¹ÈU BETRA TILBOÈ Å SÅMA 
 EÈA ¹ WWWISLANDUSCOM

4IL SÎLU +OMATSU 0# ¹RG k 
TONNA ÒTBREIKKANLEG BELTI  SKËFLUR
HRAÈTENGI #$ AÈEINS NOTUÈ  VINNU
STUNDIR 6ERÈ Ö ¹N VSK !TH SKIPTI
5PPL Å S  

(YUNDAI 0ONY k EK  ÖÒS &ALLEGUR
OG GËÈUR BÅLL Å TOPP STANDI VERÈ  
STGR 5PPL Å S  
&ORD %SCAPE 8,4  EKIN ¶KM
, ,EÈURINNRÁTTING TOPPLÒGA HLAÈIN
AUKABÒNAÈI VERÈ AÈEINS 
5PPL Å S  

4OYOTA RUNNER ¹RGl m BREYTTUR
HLUTFÎLL   ,ÅTUR VEL ÒT 6ERÈ  ÖÒS
5PPL Å S  

-USSO   DÅSEL BEINSK SK k EK
ÖÒS 'ËÈUR BÅLL  EIGENDUR
2EYKLAUS BÅLL 6ERÈ  STGR 5PPL
Å S  
3UBARU )MPREZA STATION ¹RG k  
&RAMMHJËLADRIFINN SKOl 6ERÈ 
ÖÒS 3ÅMI  
4ILBOÈ ËSKAST /PEL !STRA k EK 
ÖÒS DYR  VÁL  EIG FR¹ UPPHAFI
3  

/PEL !STRA   TIL SÎLU 3KR¹ÈUR 
%KINN ÖKM .Õ SKOÈAÈUR 4ILBOÈ
 Ö
5PPL Å S  

4OYOTA  2UNNER 6  BEINSK EK
ÖÒS ¹RG k SK k &ALLEGUR OG GËÈUR BÅLL
Å TOPPSTANDI 6ERÈ  ÖÒS STGR 5PPL Å
S   «LI

:2
.ISSAN 8 4RAIL %LEGANCE
NÕSKR
SSK
%KÖÒSKM
6ERÈ
!LLT AÈ 
L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI  

4ILBOÈ  ÖÒSUND

67 'OLF ¹RG k %K  ÖÒS  DYRA
(EILS¹RSDEKK ,ISTAVERÈ  ÖÒS TILBOÈ
 ÖÒS 3ÅMI  

0ALLBÅLAR ¹ ²TSÎLU

!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

  ÖÒS

0AJERO

 ¹RG  DISEL TURBO  GÅRA BEIN
SKIPTUR NÕTT HEDD NÕ TÅMAREIM -IKIÈ
ENDURNÕJAÈUR BÅLL 6ERÈ  ÖÒS KR
5PPL Å S  
)- 0EUGEOT  NÕSKR SSK
%KÖÒSKM 6ERÈ !LLT AÈ
 L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI  

2ENAULT #LIO   24 k EK  Ö SETT
V  STGR &-!-#$ DÎKKBL¹R
SANSERAÈUR D LÅTUR ÒT EINS OG NÕR
4OPPEINTAK 3  

,YFTARAR

0ALLBÅLAR

.ISSAN -ICRA ¹RG k EK Ö  DYRA
3K k "SK 6ERÈ Ö 3  

)NGVAR (ELGASON
3¾VARHÎFÈA   2VK
3ÅMI  
/PIÈ -¹N   ¶RI &ÎS 
 ,AU  
WWWIHIS

4IL SÎLU (ONDA #2 ¹R  VERÈ 
ÖÒS %INNIG NÕ GALVANÅSERUÈ STËR ÖRIGGJA
HJËLAKERRA VERÈ  ÖÒS 5PPL Å S 


3PARNEYTINN OG GULLFALLEG !STRA TIL SÎLU
RG k EK  ÖÒS 2EYKLAUS VEL
MEÈFARINN ¹ ¹LFELGUM OG GL¾NÕJUM
VETRARDEKKJUM (ANN ER ÖESS VIRÈI AÈ
SKOÈA OG EKKI VERRA AÈ HANN SÁ ¹
TOMBËLUVERÈI EINUNGIS  ÖÒS 5PPL
Å S  

  ÖÒS

"¥,!2 4), 3®,5
4IL SÎLU GULLFALLEGUR 'ETZ «TRÒLEGA KRAFT
MIKILL CC EN ¹ SAMA TÅMA FR¹
B¾RLEGA SPARNEYTINN   (ANN ER
 ¹RG MEÈ TOPPLÒGU SPOILEER OG ¹
¹LFELGUM  DYRA BEINSKIPTUR OG EINUNGIS
EKINN  ÖÒS ¶ETTA ER RÒMGËÈUR BÅLL
SEM ÖÒ VILT EKKI MISSA AF 5PPL Å S
 

+%2252 4), 3®,5

+ÎRFUBÅLALEIGAN

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

4/9/4! ,%853   L
INNANB¾JAR

3PARAÈU YFIR  MILLJËNIR KRËNA VIÈ KAUP
¹ 4OYOTA (IGHLANDER LÒXUSJEPPA SEM
BYGGIR ¹ ,EXUS 28 GRUNNI 
HESTÎFL   LÅTRAR ¹ KM INNANB¾J
AR -EIRI LÒXUS OG MINNI EYÈSLA EN
4OYOTA ,ANDCRUISER (YBRID ER bMUN
HAGHV¾MARI EN DÅSELm SEGIR FORSTJËRI
4OYOTA ,¾KKUN DOLLAR OG HEILDSÎLUVERÈ
ISLANDUSCOM ORSAKAR VERÈHRUN OG ÖÒ
GERIR REYFARAKAUP 4OYOTA (IGHLANDER
LÒXUSJEPPI  HESTÎFL N¾R NÕR 
FR¹ +R  SPLÒNKUNÕR  FR¹
+R  3PLÒNKUNÕR ,EXUS 28
FR¹ KR  .ÕJIR OG NÕLEGIR BÅLAR
FR¹ 53! OG %VRËPU ALLT AÈ  UNDIR
MARKAÈSVERÈI 3ÎMU BÅLAR BARA MIKLU
L¾GRA VERÈ  ¹RA TRAUST INNFLUTNINGS
FYRIRT¾KI ¥SLENSK BYRGÈ "ÅLAL¹N &¹ÈU
BETRA TILBOÈ Å SÅMA   EÈA ¹
WWWISLANDUSCOM

,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

"¹TAR

3PLÒNKUNÕR OG
3PARNEYTINN

$ODGE #ALIBER ER AF NÕRRI KYNSLËÈ
BANDARÅSKRA BÅLA SEM SAMEINAR G¾ÈI
LÒXUSBÒNAÈ OG SPARNEYTNI   LÅTRAR
PRKM 'L¾SILEGUR FËLKSBÅLLJEPPLING
UR SEM EINNIG F¾ST MEÈ FJËRHJËLADRIFI
'RÅPTU NÕJAN $ODGE #ALIBER ¹ VERKSMIÈJ
UÒTSÎLU Å DAG ¹ KR  ,¾KKUN
DOLLAR OG HEILDSÎLUVERÈ ISLANDUSCOM
ORSAKAR VERÈHRUN OG ÖÒ GERIR REYFARA
KAUP .ÕJIR OG NÕLEGIR BÅLAR FR¹ 53! OG
%VRËPU ALLT AÈ  UNDIR MARKAÈSVERÈI
3ÎMU BÅLAR BARA MIKLU L¾GRA VERÈ 
¹RA TRAUST INNFLUTNINGSFYRIRT¾KI ¥SLENSK
BYRGÈ "ÅLAL¹N &¹ÈU BETRA TILBOÈ Å SÅMA
  EÈA ¹ WWWISLANDUSCOM

3UZUKI UTANBORÈSMËTORAR

3UZUKI UTANBORÈSMËTORAR Å MIKLU ÒRVALI
&R¹B¾R VERÈ 3UZUKI 5MBOÈIÈ EHF 3
  WWWSUZUKIIS
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4IL SÎLU
4IL SÎLU NOTAÈAR SKËSMÅÈAVÁLAR 5PPL Å S
  E KL  N¾STU DAGA

6ERSLUN

'L¾SILEGIR SKEMMTIB¹TAR 
WWWBATAVIKIS

'EFINS

0ÅPULAGNIR

"ËKHALD

'ETUM B¾TT VIÈ OKKUR VERKEFNUM Å
PÅPULÎGNUM 5PPLÕSINGAR Å SÅMA 
   

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

3MIÈSLAUSNIR EHF GETA B¾TT VIÈ SIG
FLEIRI VERKEFNUM 4ÎKUM AÈ OKKUR UPP
SETNINGU INNRÁTTINGA HURÈA MILLIVEGGJA
¹SAMT PARKETLÎGN OG ALLRI ALMENNRI
SMÅÈAVINNU 4ILBOÈ EÈA TÅMAVINNA 3
  "ENNI

(LJËMT¾KI

3TÅFLUÖJËNUSTA

 FET

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

"ÅLAÖJËNUSTA

¶ARFT ÖÒ AÈ STOFNA FYRIRT¾KI 6IÈ GETUM
AÈSTOÈAÈ ²TBÒUM ÎLL NAUÈSYNLEG GÎGN
#ENTURION ¥SLAND EHF  

&J¹RM¹L
&J¹RHAGSAÈSTOÈ

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

4ÎLVUR

.¹NARI UPPLÕSINGAR Å SÅMA   
MARKADSSTOFAN MARKADSSTOFANIS
-ARKAÈSSTOFAN EHF .ETHYL D 
2VK

3P¹DËMAR

2¹ÈGJÎF
&J¹RHAGSAÈSTOÈ

.¹NARI UPPLÕSINGAR Å SÅMA   
MARKADSSTOFAN MARKADSSTOFANIS
-ARKAÈSSTOFAN EHF .ETHYL D 
2VK

-¹LARAR
¶ARFTU AÈ L¹TA M¹LA

!LHLIÈA M¹LNINGARÖJËNUSTA 4ILBOÈ 5PPL
Å S  

6ARAHLUTIR

"ÒSLËÈAFLUTNINGAR

"ÅLAPARTASALAN S

3KÒTAHRAUN " S  
(ONDA
-AZDA
.ISSAN 4OYOTA
$R¹TTARBÅLAÖJËNUSTA VIÈGERÈIR OG SALA ¹
BÅLUM +AUPUM BÅLA TIL NIÈURRIFS

%RT ÖÒ AÈ FLYTJA "ÒSLËÈAFL FYRIRT¾KJAFL
PÅANËFL OFL %XTRA STËR BÅLL &LUTNINGAÖJ
-IKAELS 3  

«DÕRAR TÎLVUVIÈGERÈIR

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

(EDD $R¹TTABÅLAÖJËNUSTA
 "ÅLAPARTAR

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

«DÕRAR TÎLVUVIÈGERÈIR

!LHLIÈA TÎLVUVIÈGERÈIR OG UPPF¾RSLUR
5PPL Å S  

"ÒSLËÈARFLUTNINGAR

0ÅANË FLUTN OG ALLIR ALM FLUTN !LLAR
ST¾RÈIR BÅLA !UKAMAÈUR EF ËSKAÈ ER
5PPL I S     

(ÒSAVIÈHALD

.ÕL $ELL )NSPIRON  FARTÎLVA
MmSKJ¹ +OSTAR NÕ UM Ö 3ELST
ËDÕRT 3  

"ÅLHLUTIR +APLAHRAUNI 
3  

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

4IL BYGGINGA
6ERKFR¾ÈI ARKITEKTA OG RAFMAGNSTEIKN
INGAR BYGGINGARSTJËRN 5PPL Å S 


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

(REINGERNINGAR

"ÅLAPARTAR EHF 3 


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

WWWBILAPARTARIS
ARTARIS

®LL ALMENN R¾STINGARÖJËNUSTA FYRIR EIN
STAKLINGA FYRIRT¾KI OG STOFNANIR 3ÅMI
     HREINGERNINGAR
IS

BILAPARTAR BILAP

0ARTASALAN 3ÅMI  

0ARTASALAN 3KEMMUVEGI  SÅMI 
 %IGUM VARAHLUTI Å 6OLVO /PEL
.ISSAN 4OYOTA 2ENAULT (ONDA OG
FLEIRA

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

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

6IÈGERÈIR

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

!LMENNAR VIÈGERÈIR HJËLASTILLINGAR
BREMSUVIÈGERÈIR +APLAHRAUNI  3 


.-3+%)¨

4), 3®,5
3P¹SÅMINN   3TJÎRNUSP¹ 4AROT
RSSP¹ $RAUMR¹ÈNINGAR ¹ST OG PENING
AR !NDLEG HJ¹LP 4RÒNAÈUR

'LERJUNGLUGGAVIÈGERÈIR
-ËÈUHREINSUN GLERJA

3J¹UM UM ÎLL GLERSKIPTI VIÈGERÈIR OG
BREYTINGAR UTANHÒSS SEM INNAN &YRIR
HÒSEIGENDUR OG HÒSFÁLÎG 4ILBOÈ ÖÁR
AÈ KOSTNAÈARLAUSU &AGÖJËNUSTAN EHF
S  

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

&J¹RHAGSAÈSTOÈ

.¹NARI UPPLÕSINGAR Å SÅMA   
MARKADSSTOFAN MARKADSSTOFANIS
-ARKAÈSSTOFAN EHF .ETHYL D 
2VK

 FEBRÒAR  ¶2)¨*5$!'52



3-!5',µ3).'!2

2AFVIRKJUN

3NYRTING

¶INN EIGIN GEYMSLUBÅLSKÒR   OG 
M %INNIG BRETTI "ÒSLËÈIR FYRIRT¾KI
IÈNAÈARMENN 5PPHITAÈ OG VAKTAÈ 3
  WWWGEYMSLAEITTIS

µMISLEGT

!TVINNA ËSKAST

!TVINNA Å BOÈI
(RËI (ÎTTUR

$ÕRAHALD
(UNDAR¾KTIN AÈ
$ALSMYNNI AUGLÕSIR
+ÅKTU ¹ HEIMSÅÈU OKKAR WWW
DALSMYNNIIS
3ÅMI   WWWDALS
MYNNIIS
«SKA EFTIR ,ABRADOR HVOLPI M¹ VERA LÅTIÈ
BLANDAÈUR 5PPL Å S  
9NDISLEGUR ENSKUR SETTER HVOLPUR TIL
SÎLU +YNNIÈ YKKUR TEGUNDINA ¹ WWW
ENGLISHSETTERCOM (ANN ER TILBÒINN TIL
AFHENDINGAR BËLUSETTUR OG ÎRMERKTUR
5PPL Å SÅMA  

'ISTING
4RÁSMÅÈI

(RINGBRAUT  «SKAR EFTIR
STARFSFËLKI Å SAL 5M ER AÈ R¾ÈA
B¾ÈI DAG KVÎLD OG HELGARVINNU
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  
%VA EFTIR KL 

5PPSKRIFTIR

,EIKSKËLINN 3KERJAGARÈUR
6IÈ ¹ LEIKSKËLANUM 3KERJAGARÈI
ERUM AÈ LEITA AÈ SKEMMTILEGU
FËLKI Å LIÈ MEÈ OKKUR TIL AÈ
VINNA MEÈ FR¹B¾RUM KRÎKKUM
¹ STAÈ ÖAR SEM RÅKIR GLEÈI OG
GËÈUR STARFSANDI
5PPLÕSINGAR Å S   
 

6EITINGAHÒSIÈ
¹S

,AUGA

/KKUR VANTAR ¹HUGASAMAN
OG LÅFSGLAÈAN STARFSKRAFT Å SAL
'ËÈUR STARFSANDI 'ËÈ LAUN FYRIR
RÁTTAN AÈILA
.¹NARI UPPLÕSINGAR ¹ STAÈN
UM 6EITINGAHÒSIÈ ,AUGA ¹S
,AUGAR¹SVEGI  3  

3TEINSTEYPUSÎGUN OG
KJARNABORUN
3UMARBÒSTAÈIR TIL LEIGU  MÅN FR¹
26+  (EITUR POTTUR OG GASGRILL .¹NARI
UPPLÕSINGAR Å SÅMA   EÈA WWW
NUPARIS

«SKA EFTIR STARFSMÎNNUM Å
STEINSTEYPUSÎGUN OG KJARNA
BORUN
5PPLÕSINGAR Å S  

(ÒSN¾ÈI Å BOÈI
,EIGJENDUR TAKIÈ EFTIR ¶IÈ ERUÈ SKREFI ¹
UNDAN Å LEIT AÈ RÁTTU ÅBÒÈINNI MEÈ HJ¹LP
,EIGULISTANS +ÅKTU INN ¹ WWWLEIGU
LISTINNIS EÈA HAFÈU SAMB VIÈ OKKUR Å
S  
4IL LEIGU FALLEG OG BJÎRT JA HERB   FM
ÅBÒD ¹ GËÈUM STAÈ Å  ,EIGA Ö ¹
M¹N ,AUS MARS 3  

3MIÈUR GETUR B¾TT VIÈ SIG VERKUM Å
KVÎLD OG HELGARVINNU ®LL ALMENN INNI
SEM OG ÒTIVINNA 6ÎNDUÈ VINNUBRÎGÈ
5PPL Å SÅMA  

6IÈGERÈIR
&ATAVIÈGERÈIR

4EK AÈ MÁR AÈ GERA VIÈ FATNAÈ OG SKIPTA
UM RENNIL¹SA %R VANDVIRK 3  

JA HERB  FM ÅBÒÈ Å TVÅBÕLI Å .JARÈVÅK
3ÁR INNG ,EIGA  Ö ¹ M¹N 5PPL Å S
  E KL 
 SNYRTIL HERB TIL LEIGU Å &ELLAHV M
SAMEIGINL AÈG AÈ ELDH OG WC ,EIGA
 ÖÒSM¹N )NNIF ER HITI RAFM ,OSNA
FLJËTL 3  

«SKA EFTIR AÈ R¹ÈA DUGLEGAN
OG REGLUSAMAN STARFSMANN VIÈ
HITAVEITULAGNIR OFL
5PPL Å S  

!46)..!

$EILDU UPPSKRIFTUM ÖÅNUM MEÈ VINUM
OG FJÎLSKYLDU WWWMATSELDIS

3TARFSFËLK FR¹ ,ETTLANDI 3MIDIR VERKA
MENN BILSTJORAR OFL 3  

%NGAR SKULDIR (¾RRI
TEKJUR

3KOÈAÈU WWW+ENNSLACOM EF ÖÒ VILT
LOSNA VIÈ SKULDIR OG F¹ MIKLU H¾RRI
TEKJUR
%UROPRIS STÎRF Å BOÈI 3  
%UROPRIS
"JÎRNSBAKARÅ ËSKAR EFTIR STARFSKRAFTI TIL
AFGREIÈSLUSTARFA 6INNUTÅMI ER FR¹ KL 
 (ELGA GEFUR FREKARI UPPLÕSINGAR Å
SÅMA  

%INKAM¹L
(YUNDAI !CCENT l ¹RG TIL SÎLU SK k
 VERÈ Ö 5PPLÕSINGAR Å SÅMA 


4ILKYNNINGAR

%RËTÅSKAR LJËSMYNDIR ËSK
AST

2AUÈA 4ORGIÈ VILL KAUPA FALLEGAR ERËT
ÅSKAR LJËSMYNDIR KVENNA  ¹RA OG
ELDRI &REKARI UPPLÕSINGAR ¹ WWWRAU
DATORGIDIS
«SKA EFTIR ÖJËNUM OG AÈSTOÈARFËLKI
Å VEITINGASAL +VÎLD OG HELGARVINNA
2AUÈAR¹ 3TEIKHÒS SÅMI   
 

2¾STINGAR

3TARFSFËLK ËSKAST Å R¾STINGAR 5PPL Å S
 
6ÁLSTJËRI  3TÕRIMAÈUR ËSKAST ¹ 
TONNA TOGSKIP  HESTAFLA VÁL 5PPL
Å S  

6ILT ÖÒ TRYGGJA ÖÁR SUMAR
VINNU

3KALLI (RAUNB¾ ËSKAR EFTIR STARFSFËLKI Å
KVÎLD HELGAR OG DAGVINNU NÒ ÖEGAR OG Å
SUMAR 5PPLÕSINGAR Å S  
6ANTAR
BEITNINGAMENN
¹
2EYKJAVÅKURSV¾ÈINU -IKIL VINNA 5PPL
Å S  

 WWWJOHANNGIS 6ERTU VEL
KOMINN 

4), ,%)'5

     
 

  

  

         
        
  





,ÒXUS HERBERGI MEÈ ÒTSÕNI ¹ BESTA STAÈ
Å  5PPL Å S   E KL 

(ÒSN¾ÈI ËSKAST

4),+9..).'!2

(JËN UM  OG UNGLINGSDËTTUR Å -+
VANTAR GOTT HÒSN HELST Å +ËP FR¹ APRÅL Å
CA¹R 2EGLUSAMT FËLK Å GËÈUM STÎRFUM
MEÈ GËÈA GREIÈSLUGETU 'R¾NIR FINGUR EF
ËSKAÈ ER *ÎKULL S  
0AR LEITAR AÈ JA HERB ÅBÒÈ ¹
(ÎFUÈBORGASV 2EYKLAUS 'REIÈSLUG
CA Ö 3     

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

+OMDU MEÈ Å ¹TAK

%RUM AÈ FARA AF STAÈ MEÈ HËP ÖAR SEM
¹HERSLA ER LÎGÈ ¹ AÈ LÁTTAST OG L¹TA SÁR
LÅÈA VEL !ÈHALD REGLULEGAR M¾LINGAR
FR¾ÈSLA OG ¹RANGURSTENGD VERÈLAUN Å
BOÈI .¹NARI UPPL HJ¹ ¥RISI Å S  
EÈA 'UNNARI Å S  

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

.UDD
6ANDAÈIR FERÈANUDDBEKKIR TIL SÎLU
6ERÈ  KR STGR 5PPL Å  
«LAFUR
6ILTU NUDD  (AFÈU SAMBAND Å SÅMA
 
.UDD NUDD NUDD 5PPL Å S  

!TVINNUHÒSN¾ÈI
«SKA EFTIR AÈ LEIGJA VEITINGA OG VERSLUN
ARHÒSN¾ÈI 5PPL Å S   !NNA

'EYMSLUHÒSN¾ÈI

²THLUTUN AÚAHEIMILDA FYRIR ¹RIÈ
 ÒR STOFNI !USTUR !TLANTSHAFS
BL¹UGGATÒNÙSKS
¥SLAND HEFUR VERIÈ AÈILI AÈ !TLANTSHAFS TÒNÙSKVEIÈIR¹È
INU )##!4 FR¹ ¹RINU  3AMKV¾MT STJËRNUNUN
ARR¹ÈSTÎFUNUM R¹ÈSINS SEM ¥SLAND HEFUR SAMÖYKKT
KOMA Å HLUT ¥SLANDS AÚAHEIMILDIR FYRIR ¹RIÈ  SEM
NEMA   TONNUM AF BL¹UGGATÒNÙSKI 5M ER AÈ
R¾ÈA VEIÈIHEIMILDIR SAMKV¾MT SAMÖYKKT )##!4 ÒR
STOFNI !USTUR !TLANTSHAFS BL¹UGGATÒNÙSKS E BLUEÙN
TUNA IN THE %AST !TLANTIC AND THE -EDITERRANEAN 
²TGERÈIR SEM ¹HUGA HAFA ¹ AÈ TAKA Ö¹TT Å ÖESSUM
VEIÈUM SKULU S¾KJA UM VEIÈIHEIMILDIR TIL SJ¹VARÒT
VEGSR¹ÈUNEYTISINS FYRIR  MARS N¾STKOMANDI
¥ UMSËKNINNI SKAL KOMA FRAM ¹¾TLUN UM VEIÈARNAR
ÖAR SEM FRAM KOMI MA VEIÈITÅMABIL VEIÈISV¾ÈI
VEIÈIAÈFERÈ OG NÕTINGU AFURÈA 2¹ÈUNEYTIÈ ¹SKILUR SÁR
RÁTT TIL ÖESS AÈ HAFNA UMSËKNUM SÁ LJËST AÈ VIÈKOM
ANDI SKIP HAÙ EKKI BÒNAÈ TIL VEIÈANNA EÈA AÈ ÖAÈ
SÁ FYRIRSÁÈ AÈ ÖAÈ MUNI AF ÎÈRUM ¹ST¾ÈUM EKKI
STUNDA Ö¾R
3J¹VARÒTVEGSR¹ÈUNEYTIÈ
 FEBRÒAR 



4IL LEIGU VÎNDUÈ  FM ÅBÒÈ Å
2JÒPNASÎLUM +ËPAVOGI 3T¾ÈI Å BÅLA
GEYMSLU FYLGIR 5PPL Å S  

,AGNAVINNA

 ¹RA KK ËSKAR EN¾TURVINNU UM HELG
AR 3  
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(,54!"2¡& ¥ ²26!,36¥3)4®,5       !CTAVIS      !LFESCA  
   !TLANTIC 0ETROLEUM      !TORKA      "AKKAVÎR  
   %IMSKIPAFÁLAGIÈ      &, 'ROUP      'LITNIR    
 +AUPÖING     ,ANDSBANKINN      -AREL      -OSAIC
&ASHIONS      3TRAUMUR "URÈAR¹S      ®SSUR    

5MSJËN

N¹NAR ¹ VISIRIS

NEFÚÐI

HÁLSTÖFLUR

VERKJALYF

FRUNSUKREM

Það er engin ástæða til að láta sér líða illa.
Komdu og fáðu ráðgjöf hjá okkur.

®29'')3 '44 6ÎRÈUR FR¹ 3ECURITAS HEFUR AUGA MEÈ VERSLUN Å +RINGLUNNI Å 2EYKJAVÅK

3AMIÈ HEFUR VERIÈ UM SÎLU ÎRYGGISFYRIRT¾KISINS FR¹ 4EYMI HF TIL ËSTOFNAÈS FÁLAGS Å
EIGU &ONS
&2¡44!",!¨)¨6!,,)

Vectavir krem er áhrifaríkt lyf til meðferðar á frunsu af völdum Herpes Simplex. Vectavir virkar á öllum stigum frunsunnar frá sting eða æðasláttar til blöðru. Í Vectavir er virka efnið penciklóvír sem stöðvar framgang
veirunnar. Vectavir er ætlað fullorðnum og börnum eldri en 12 ára. Berið Vectavir á frunsusvæðið á 2 klst fresti í 4 daga. Berið á rétt fyrir svefn og um leið og vaknað er. Dæmigert er að frunsa komi fram við ofreynslu, kvef
eða inﬂúensu eða í mikilli sól (t.d. á skíðum). Ekki á að nota lyﬁð ef að áður hefur komið fram ofnæmi fyrir penciklóvír, famciklóvír eða öðrum innihaldsefnum. Með Vectavir grær frunsan hraðar, verkir minnka og smittími
styttist. Vectavir kremið 2 g fæst án lyfseðils. Lesið vel leiðbeiningar sem fylgja lyﬁnu. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.
Otrivin nefúðinn og nefdroparnir innihalda xýlómetasólin sem vinnur gegn bólgu, nefstíﬂu og slímmyndun vegna kvefs og bráðrar bólgu í ennis- og kinnholum. Otrivin virkar ﬂjótt og áhriﬁn vara í 6-10 klst. Otrivin getur
valdið aukaverkunum, s.s. ertingu í slímhúð og sviðatilﬁnningu. Einnig ógleði og höfuðverk. Otrivin má nota þrisvar á dag en ekki lengur en í 10 daga í senn.Varúð: Langtímanotkun Otrivin getur leitt til þurrks í nefslímhúð.
Sjúklingar með gláku eða þeir sem hafa ofnæmi fyrir xýlómetasólin ættu ekki að nota Otrivin. Kynnið ykkur vel leiðbeiningar sem fylgja lyﬁnu. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.
Strepsils töﬂur eru látnar renna í munni og leysast þar hægt upp. Þannig nást fram staðbundin sótthreinsandi áhrif í munni og koki. Auk þess hafa bragðefnin væg kælandi áhrif sem slá á ertingu.Venjulega er ein taﬂa látin
leysast hægt upp í munni á 2-3 klst fresti. Lyﬁð þarf venjulega að nota í 3-4 daga og stundum í allt að eina viku. Einnig má leysa upp 1-2 töﬂur í heitu vatni og drekka sem heitan drykk. Notkun lyfsins hefur engin áhrif á
önnur lyf sem notuð eru samtímis. Ofnæmi eða ofnæmislík viðbrögð geta komið fyrir en eru afar sjaldgæf. Hver pakki af Strepsils inniheldur 24 munnsogstöﬂur, sem eru í hentugum þynnupakkningum. Hverri pakkningu
fylgja viðurkenndar leiðbeiningar á íslensku um notkun lyfsins, sem gott er að kynna sér vel. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.
Voltaren Dolo® (díklófenak kalíum) 12,5 mg töﬂur. Notaðar við vægum eða frekar vægum verkjum, svo sem höfuðverk, tannpínu og tíðaþrautum.Verkar einnig hitalækkandi. Dragi ekki úr einkennum á nokkrum dögum,
skal leita til læknis. Þeir sem eru með eða hafa haft sögu um maga- eða skeifugarnarsár eða skerta lifrarstarfsemi ættu að ráðfæra sig við lækni áður en lyﬁð er notað. Þeir sem þola ekki acetýlsalisýru, íbuprófen eða önnur
bólgueyðandi lyf eða eru með astma eiga ekki að nota Voltaren Dolo®. Notið lyﬁð ekki á meðgöngu nema í samráði við lækni, en aldrei á síðasta þriðjungi meðgöngu. Leitið ráða læknis eða lyfjafræðings um milliverkanir
við önnur lyf. Lesa skal vandlega leiðbeiningar á umbúðum og fylgiseðli. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

3ECURITAS SELT OG
LÁTT ¹ SKULDUM

A›alfundur
Atorku Group hf.
ver›ur haldinn
ﬂri›judaginn 6. mars 2007
kl. 16:00 í I›usölum.

Teymi hf. hefur samið um sölu Securitas til félags í
eigu Fons eignarhaldsfélags hf. á 3,8 milljarða króna.
Söluhagnaður er sagður nema hálfum milljarði.
Teymi hf. hefur selt allan eignarhlut í dótturfélaginu Securitas hf.
á 3,8 milljarða króna að frádregnum vaxtaberandi skuldum til
óstofnaðs félags í eigu Fons
Eignarhaldsfélags hf., samkvæmt
tilkynningu til Kauphallar í gær.
Yfirtökudagur er samkvæmt
kaupsamningi 1. mars næstkomandi og nemur söluhagnaður
Teymis um hálfum milljarði króna
fyrir reiknaðan tekjuskatt. Í tilkynningunni kemur jafnframt
fram að söluverðið verði allt greitt
á þessu ári, en samningurinn er
háður niðurstöðu áreiðanleikakönnunar og samþykki samkeppnisyfirvalda.
Þá hefur Landsbanki Íslands
hf. yfirtekið kröfu Teymis á Hands
Holding, með ábyrgð Teymis, að
bókfærðri fjárhæð 2.688 milljónir
króna miðað við 31. desember
2006. „Áhrif framangreinda ráðstafana á efnahagsreikning Teymis
eru þau að vaxtaberandi skuldir
að frádregnu handbæru fé lækka
um 5,4 milljarða króna miðað við
síðustu áramót,“ segir í tilkynningunni, en skuldir fara úr 27,3
milljörðum króna í 21,9 milljarða.
Securitas verður hluti af samstæðureikningi Teymis út febrúar
en fjárhæðir úr reikningum Securitas munu birtast undir aflagðri

starfsemi í fyrsta ársfjórðungsuppgjöri 2007 með samanburði við
fjórða ársfjórðung 2006.
Haft er eftir Árna Pétri Jónssyni, forstjóra Teymis, að allt frá
stofnun félagsins í nóvember síðastliðnum hafi verið forgangsverkefni að draga úr skuldsetningu og vaxtabyrði félagsins.
Salan á Securitas og krafa á
hendur Hands Holding eru sagðar
jákvæðar fréttir fyrir Teymi, segir
greiningardeild Glitnis. „Kaup
Dagsbrúnar á Securitas reyndust
góð fjárfesting þar sem Securitas
er nú selt með ágætum söluhagnaði. EV/EBITDA margfaldari
Securitas í viðskiptunum er um
12,7 en félagið var keypt fyrir
rúmu ári síðan á EV/EBITDA
11,5,“ segir greiningardeildin og
telur einnig jákvætt af félaginu að
hafa fært kröfuna á hendur Hands
holding út úr efnahag Teymis í
formi ábyrgðar Teymis á láninu
gagnvart Landsbankanum. „Þessar aðgerðir eru til þess fallnar að
létta skuldabyrgði Teymis og
styrkja þannig afkomugrundvöll
félagsins. Fróðlegt verður að sjá
hver framvindan verður með eignarhlut Teymis í Hands Holding,
hvort Hands verði selt eða hvort
viðunandi arðsemi náist.“
OLIKR FRETTABLADIDIS

Hagnaður Sjóvár
þrefaldast á milli ára
Sjóvá hagnaðist um 11,9 milljarða
króna í fyrra sem er rúmlega þrefalt meiri hagnaður en árið 2005.
Eigið fé stóð í rúmum 9,3 milljörðum króna í árslok og eigin iðgjöld
fyrirtækisins jukust um tíu prósent á árinu.
Forsvarsmenn Sjóvár segja að
fjárfestingastarfsemi hafi gengið
vel og nefna þar að góður árangur
hafi náðst í kaupum á fasteignum

erlendis undir forystu móðurfélagsins Milestone sem er í eigu
Karls Wernerssonar og systkina
hans.
Afkoma af tryggingastarfsemi
hefur farið batnandi og munar þar
mestu um að rekstrarkostaður
lækkaði úr 3,22 milljörðum í 2,53
milljarða. Tjón urðu þó meiri en
áætlanir gerðu ráð fyrir, einkum á
seinni hluta síðasta árs.
EÖA
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„Það er minnimáttarkennd
ef þú þorir ekki að standa
á þínu, að vera þú sjálfur.
Vera krúttlegur Íslendingur í stað þess að vilja láta
taka sig alvarlega. Þetta
finnst mér leiðinlegur
kvilli, mein á þjóðarsálinni.“

TIMAMOT FRETTABLADIDIS
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Reichstag brennur í Berlín

 6ERKAMANNAFLOKKURINN

¶ENNAN DAG ¹RIÈ  KOM UPP
STËRBRUNI Å 2EICHSTAG ÖÕSKA
ÖINGHÒSINU Å "ERLÅN .ASISTAFLOKK
URINN VAR Ö¹ KOMINN TIL VALDA
EN (ITLER VAR GERÈUR KANSLARI 
JANÒAR SAMA ¹R .ASISTAR KENNDU
KOMMÒNISTUM UM BRUNANN OG
NOTUÈU HANN SEM FYRIRSL¹TT TIL AÈ
DRAGA ÒR BORGARALEGUM RÁTTIND
UM ÅBÒA ¶ÕSKALANDS
¶INGHÒSBYGGINGIN SKEMMDIST
MIKIÈ OG ÖEGAR !DOLF (ITLER
M¾TTI TIL AÈ BERJA ËSKÎPIN
AUGUM LÕSTI HANN YFIR b¶ETTA ER
T¹KN FR¹ 'UÈIm (ANN FUNDAÈI
STRAX MEÈ 0AUL VON (INDENBURG
FORSETA LANDSINS OG ÖRÕSTI ¹ UM AUKIN VÎLD ¶AÈ
GEKK EFTIR OG VAR MIKILV¾GT SKREF FYRIR NASISTANA
ÖVÅ NÒ VAR (ITLER EKKI LENGUR UPP ¹ ATKV¾ÈA
GREIÈSLUR Å ÖINGINU KOMINN EN ÖAR VAR FLOKKUR

HANS EKKI MEÈ MEIRIHLUTA
3TRAX N¾STA DAG VAR AFNUMIÈ
ÕMISS KONAR PERSËNUFRELSI Å
¶ÕSKALANDI SVO SEM M¹LFRELSI
OG RÁTTUR TIL FUNDAHALDA 6IÈ
ÖETTA FËR LÅKLEGA UM MARGAN
"ERLÅNARBÒANN SEM S¹ Å BRUNNU
ÖINGHÒSINU ENDURSPEGLAST DAUÈA
LÕÈR¾ÈIS Å ¶ÕSKALANDI
(OLLENSKUM KOMMÒNISTA AÈ
NAFNI -ARINUS VAN DER ,UBBE
VAR KENNT UM BRUNANN EN HANN
VAR HANDTEKINN VIÈ ÖINGHÒSIÈ
MEÈAN ÖAÈ BRANN -¹LATILBÒNAÈ
URINN VAR ÖESS EFNIS AÈ VAN DER
,UBBE HEFÈI ¾TLAÈ AÈ SKAPA ËRËA
Å LANDINU MEÈ BRUNANUM %KKI FËR ÖË FRAM HJ¹
FËLKI AÈ BRUNINN HENTAÈI NASISTUNUM ¹G¾TLEGA
OG MARGIR VELTU ÖVÅ FYRIR SÁR HVORT ÖAÈ HEFÈI EKKI
VERIÈ (ITLER SJ¹LFUR SEM STËÈ FYRIR ÅKVEIKJUNNI

Å "RETLANDI ER STOFNAÈUR
6ERKAMANNAFLOKKURINN
KOMST FYRST Å RÅKISSTJËRN
 UNDIR FORYSTU 2AMS
AY -AC$ONALD 3Ò STJËRN
LIFÈI EINUNGIS Å NOKKRA
M¹NUÈI
 ¥TALSKA RÅKISSTJËRNIN ËSKAR
EFTIR TILLÎGUM UM HVERNIG
BJARGA MEGI SKAKKA TURN
INUM Å 0ISA (UGMYNDIR
KOMU HVAÈAN¾VA ÒR
HEIMINUM EN BYGGINGA
VINNA HËFST EKKI FYRR EN

 'EORGE "USH ELDRI TILKYNN
IR UM LOK FYRRI FLËABARDAG
ANS AÈ ÅRASKI HERINN HAFI
VERIÈ SIGRAÈUR +ÒV¾T SÁ
FRELSAÈ OG AÈ HERNAÈAÈAR
¹TÎK FLËABARDAGANS MUNI
ENDA ¹ MIÈN¾TTI
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4ËKÕË FR¹B¾R REYNSLA
6¡,!2 )#%,!.$ %802%33 2ÒMLEGA  ÖÒSUND MANNS FLJÒGA NÒ

¹RLEGA MEÈ )CELAND %XPRESS

Iceland Express
fjögurra ára
Iceland Express fagnar
fjögurra ára afmæli í dag en
á þessum degi árið 2003 var
fyrsta flug félagsins til
Kaupmannahafnar og London. Rúmlega 300 þúsund
manns fljúga nú árlega með
Iceland Express. Íslendingum á ferðalagi til annarra
landa hefur fjölgað um ríflega 35% frá því félagið kom
inn á markaðinn. Þá hefur
ferðamönnum til Íslands
fjölgað um 17% á sama
tíma.
Félagið hefur frá upphafi
boðið upp á daglegt flug til
Kaupmannahafnar og London. Í maí 2005 bættust við
þrjár ferðir á viku til Frankfurt Hahn í Þýskalandi. Í
maí 2006 stækkaði leiðakerfi Iceland Express aftur

þegar fimm nýir áfangastaðir bættust við: Alicante
á Spáni, Berlín og Friedrichshafen í Þýskalandi og Gautaborg og Stokkhólmur í Svíþjóð. Sumarið 2007 bætast
við fimm nýir áfangastaðir
og einnig verður boðið upp á
beint flug frá Akureyri og
Egilsstöðum til Kaupmannahafnar tvisvar í viku í
sumar.
Flugfloti Iceland Express
er ein 150 sæta og tvær 166
sæta Boeing MD-90 vélar
sem reknar eru af svissneska félaginu Hello AG.
Næsta sumar munu ein
Boeing 737-500 og ein
Boeing 737-700-vél frá Sterling ásamt Boeing 757-200vél frá Astraeus bætast við
flotann.

Saga Stephensen útskrifaðist um síðustu helgi úr Háskóla Íslands með
tvöfalt BA-próf í íslensku og japönsku.
Þurfti hún að ljúka rúmlega 120
einingum til að klára námið, sem stóð
yfir í fjögur ár. Þar af dvaldi hún í eitt
ár í Japan til að komast betur inn í japönskuna.
„Ég var alltaf áhugasöm um Asíu
en byrjaði að læra íslensku í háskólanum. Á öðru ári var byrjað að kenna
japönsku og ég ákvað að prófa og
fannst það bara mjög spennandi og
skemmtilegt,“ segir Saga. Hún bjó í
höfuðborg Japans, Tókýó, og segir það
hafa verið frábæra reynslu. „Það er
svolítill munur að koma héðan og fara
í svona fjölmenna borg. Það er ýmislegt sem er öðruvísi en mér fannst
samt ekkert erfitt að komast inn í
hlutina. Fólkið er alveg ótrúlega vinalegt og hjálpsamt. Maður er alltaf
mjög velkominn og þegar maður
spurði til vegar var labbað með manni
í tíu mínútur,“ segir hún.
Saga segist vel geta hugsað sér að
fara aftur til Japans, bæði til að læra
tungumálið betur og til að kynnast
menningunni á nánari hátt. Hún hefur
undanfarið starfað í sérskóla í London
sem aðstoðarkennari en stefnir á
framhaldsnám í haust. „Ég er ekki
alveg búin að ákveða hvað ég ætla að
gera en ég veit um skóla í London sem
kennir „japanese studies“. Síðan
kemur kennslufræðin hérna heima til
greina,“ segir Saga, sem á greinilega
framtíðina fyrir sér. FREYR FRETTABLADIDIS

3!'! 34%0(%.3%.

3AGA ÒTSKRIFAÈIST MEÈ
TVÎFALT "! PRËF FR¹
(¹SKËLA ¥SLANDS UM
SÅÈUSTU HELGI
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FÆDDUST ÞENNAN DAG

Ástkær eiginmaður minn, faðir,
tengdafaðir, afi og langafi

Aðalsteinn M. Richter

*OHN 3TEIN
BECK RITHÎF
UNDUR 

arkitekt, Nökkvavogi 52, Reykjavík

lést á hjúkrunarheimilinu Eir föstudaginn 16. febrúar
sl. Útförin fer fram frá Áskirkju miðvikudaginn
28. febrúar, kl. 13.
Elisabeth Richter
Kristján Richter
Kristbjörg Ólafsdóttir
Svend Richter
Björg Yrsa Bjarnadóttir
Anna Gerður Richter
Örn Ármann Jónsson
barnabörn og barnabarnabörn.

!RIEL 3HARON
FYRRUM FOR
S¾TISR¹ÈHERRA
¥SRAELS 

Það sem hafa ber í huga varðandi andlát og útför

6%2¨,!5.!(!&!2.)2 3JÎTÅU OG ÖRÅR UNGLINGAR TËKU Ö¹TT Å &REESTYLEKEPPNI 4ËNAB¾JAR SEM HALDIN VAR Å 

SKIPTIÈ Å ,OFTKASTALANUM ¹ FÎSTUDAG
Sverrir Einarsson

Hermann Jónasson

Geir Harðarson

Bryndís Valbjarnardóttir

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS
Suðurhlíð 35 Fossvogi • www.utforin.is
Vaktsími: 581 3300 & 896 8242 • Sólarhringsvakt
Komum heim til aðstandenda ef óskað er
Kistur • Krossar • Sálmaskrár • Duftker • Blóm • Fáni • Gestabók • Erfidrykkja • Prestur
Kirkja • Legstaður • Tónlist • Tilkynningar í fjölmiðla • Landsbyggðarþjónusta • Líkflutningar

Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli og
útfarir má senda á netfangið
timamot@frettabladid.is.
Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is eða hringja í
síma 550 5000.

%LIZABETH
4YLOR LEIKKONA
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Sigurvegarar í freestyle
Freestylekeppni Tónabæjar fór fram í 27.
skiptið á föstudag. Keppnin var haldin í
Loftkastalanum, og telst Árna Jónssyni,
verkefnisstjóra Freestyle og Músíktilrauna, til að um 400 manns hafi verið viðstaddir. „Keppnin er alltaf jafn vinsæl. Ég
var líka ánægður með að það mættu töluvert margir foreldrar.
Þeir eru svo mikilvægir í þessu starfi,
hvatning krakkanna og stuðningur kemur
þaðan,“ sagði hann. „Það er líka mikilvægt
að vera með verkefni eins og Freestyle og
Músíktilraunir, þar sem við bendum á hvað

ungt fólk er jákvætt, hresst og skemmtilegt, og skapandi í því sem það gerir,“ bætti
hann við.
73 unglingar á aldrinum 13-17 ára tóku
þátt í keppninni, en atriðin voru 25. Í ár
varð hópurin Liþium Íslands- og Reykjavíkurmeistari, Ritmó lenti í öðru sæti og
Zyncron í því þriðja, en Vídeza hlaut FRÆ
verðlaunin. Elva Friðjónsdóttir varð
Íslandsmeistari og hlaut FRÆ verðlaunin í
flokki einstaklinga, Eva Óliversdóttir varð
Reykjavíkurmeistari og Linda Ósk Valdimarsdóttir hreppti þriðja sætið.

#HELSEA
#LINTON
FORSETADËTTIR


*OSH 'ROBAN
TËNLISTARMAÈUR
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Allt frá því Guð veitti
sköpunarverki
sínu
sjálfræði til að valsa
um aldingarðinn Eden
hefur
mannskepnan
sýnt að frelsi er eitthvað sem hún getur
ekki höndlað. Skötuhjúin Adam og Eva voru varla fyrr
komin að eplatrénu þegar þau létu
ginnast af gylliboði höggormsins
og átu eitt skitið epli. Löggjafarvaldið var ekki par sátt við glæpinn og vísaði þeim rakleiðis úr
landi. Svona skyldi ekki þrífast í
paradís á meðan hann réði lögum
og lofum.
Síðan þá hefur maðurinn ráfað
um auðnir og óbyggðir jarðarinnar og reynt að afla sér lífsviður-

væris eftir fremsta megni. Reyndar tók það sinn tíma fyrir manninn
að átta sig á því að hann væri
manneskja með hugsun og að hann
gæti drottnað yfir öðrum verum
híbýla sinna. Gat varla yljað sér
við eld né drepið sér til matar.
Húkti bara inni í hellum en svo
uppgötvaði einhver hellisbúinn að
hægt væri að tálga tré, í framhaldinu var byrjað að höggva í stein og
loks var maðurinn orðinn konungur „frumskógarins“.
Síðan spruttu upp þjóðir hér og
þar. Sólbrúnir og fáklæddir Grikkir sátu á rökstólum og veltu fyrir
sér tilurð mannsins og vitund hans
á meðan þeir böðuðu sig með
fáklæddum smástelpum og samkvæmt gamalli þjóðtrú sendi skap-

arinn mann sem átti að leiða sköpunarverkinu fyrir sjónir að allir í
skóginum ættu að vera vinir. Þrátt
fyrir miklar vinsældir á sínum
tíma virðist sá boðskapur vera
bæði gleymdur og grafinn í dag.
Fyrir löngu ætti að vera runninn upp sá tími að skaparinn grípi
inn í og vinsi út þá sem hafa étið
yfir sig af ávöxtum skilningstrésins. Engu að síður situr hann hjá
og horfir á sköpunarverk sitt
reyna tortíma sjálfu sér með
ógnarhraða. Enda trúir þessi mæti
maður því að á einhverjum tímapunkti átti maðurinn sig á aðstæðum sínum og reyna bjarga sér. Því
það var einmitt punkturinn með
þessu öllu saman, að veita listaverkinu frjálsan vilja.

N 0ONDUS

%FTIR &RODE °VERLI

Fékkstu númer
hjá einhverjum
pípara?

567 ... 24 ... Heyrðu ertu til í
að hinkra aðeins ætla að ﬁnna
penna sem virkar.

N 'ELGJAN

Nei, hún kallaði
mig bara
ógeðslegan perra
og skellti svo á!

%FTIR *ERRY 3COTT  *IM "ORGMAN

Þetta er Fanney, hún gerir ekkert
sem ekki getur farið á ferilsskránna
hennar og hjálpað henni að
komast í góðan
framhaldsskóla.
Þú ert að
grínast ...

Nei, sjáðu
bara ...

Hæ Fanney!
Hvernig
gengur?

Skrifaðu hér þar sem stendur
„Undirritaðir votta að Fanney
Fjóla Jónsdóttir lagði sig alla fram
við að koma vel fram við
samnemendur sína”

N (ANDAN VIÈ HORNIÈ

Takk

Sagði þér!

%FTIR 4ONY ,OPES

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

Einar, ég var að spá ...
ertu til í að gera mér smá
greiða í næsta ﬂóði?

N +JÎLTURAKKAR

%FTIR 0ATRICK -C$ONNELL

Þú lyktar eins og
þú sért orðinn
gegnumsteiktur!

Hvað ertu að
gera?
HÖRKU H
ASARMY
ND FRÁ L
EIKSTJÓR
A NARC

FUMSÝ
ND
2. MAR
S

Sendu S S
skey ið
1900 og M
þú gætirt JA SAV á núme
unnið miða
r
Miðar á m
Vinningar
fyrir tvoið
yndina, fu
eru:
llt
!
af Pepsi, D
VD myndir
og margt
fleira

Ég er bara í sólbaði.

N "ARNAL¹N
Ekki inn á bað, ég var að gera
hreint þar!

%FTIR *ERRY 3COTT  2ICK +IRKMAN

Nei ekki inn í stofu, er nýbúin
að ryksuga!

Farið nú útúr eldhúsinu, ég var
að skúra gólﬁð!

Var mamma
að þrífa gólﬁn
í dag?
Hvernig
veistu?
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Kammersveit í
Hallgrímskirkju
Í kvöld verða tónleikar Kammersveitar Reykjavíkur í Hallgrímskirkju, en þeir eru liður í frönsku
menningarhátíðinni sem stendur
fram á vor. Hefjast tónleikarnir kl.
20 en á efnisskránni, þar sem
íslenskir og franskir listamenn
leggja saman krafta sína, verða
fjögur verk eftir frönsk tónskáld,
en einleikararnir og stjórnandinn
koma frá báðum löndunum. Það er
einstakt tækifæri fyrir listamenn
að starfa með félögum sínum frá
öðrum löndum og er sérstakt
ánægjuefni að tónskáldið Nicolas
Bacri verður viðstaddur tónleikana en þar verða flutt tvö verk
eftir hann: Konsert fyrir flautu og
kammersveit og Concerto amoroso „Le printemps“ fyrir óbó, fiðlu
og strengjasveit. Þá eru á efnisskránni verk eftir Maurice Ravel,
Pavane pour une Infante défunte
fyrir kammersveit, og Fr. Poulenc,
Konsert í G-dúr fyrir orgel,
strengjasveit og pákur. Einleikarar á tónleikunum eru Áshildur

Haraldsdóttir, flauta, Daði Kolbeinsson, óbó, Rut Ingólfsdóttir,
fiðla, og Vincent Warnier, orgel, en
stjórnandi Kammersveitarinnar
að þessu sinni er Daniel Kawka.
Warnier er einn fremsti ungi
orgelleikari Frakka nú um stundir.
Hann hélt einleikstónleika á
sunnudag í Hallgrímskirkju. Hann
hefur víða farið og leikið á orgel
en alþjóðahylli hans hófst með
fyrstu verðlaunum á Chartreskeppninni 1992. Hann starfar við
kirkju heilags Stefáns í París.
Nicolaus Bacri er í hópi virtra tónskálda franskra. Íslenska einleikara sem koma fram í kvöld er
óþarft að kynna, Áshildur, Rut og
Daði er vel kunn hér á landi sem
fremstu listamenn þjóðarinnar á
sín hljóðfæri.
Með tónleikunum fer að ljúka
þrítugasta og þriðja starfsári
Kammersveiitarinnar en hún var
stofnuð 1974. Hún nýtur styrks
borgar og ríkis og lýtur forystu
Rutar Ingólfsdóttur.
PBB

GRIPINA NEFNIST SÁRFR¾ÈILEIÈSÎGN
.ATHALIE *ACQUEMINET UM GRUNN
SÕNINGU ¶JËÈMINJASAFNSINS ¥ ERINDI
SÅNU MUN .ATHALIE MEÈAL ANNARS
ÒTSKÕRA HVAÈ ¹TT ER VIÈ MEÈ FYRIR
BYGGJANDI FORVÎRSLU

Stefnumót
við Jökul
Leikfélagið
Snúður og snælda
Sýnir þrjá einþáttunga
eftir Jökul Jakobsson
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Aðeins 4 sýningar
Fim. 1.mars
Sun. 4.mars
Fim. 8.mars
Sun. 11.mars nokkur sæti laus
Sýnt í Iðnó kl. 14.00
Miðapantanir í Iðnó
S. 562 9700
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„DAUÐUR, SKÍTUGUR, TÓMUR“
DAGUR VONAR
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frumsýnt 1. mars
í Borgarleikhúsinu

Tilboðsverð til Vörðu- og Námufélaga kr. 1.900 á fyrstu 10 sýningarnar
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Með konu í
hverri höfn
Hjartaknúsarinn Jude Law er ekki
allur þar sem hann er séður. Eins
og kom fram í Fréttablaðinu og
síðar The Sun var Law sagður heillaður af íslensku þjóðinni og þá ekki
síst X-Factor kynninum Höllu Vilhjálmsdóttur. Law er staddur í Los
Angeles um þessar mundir og virðist síður en svo við eina fjölina
felldur ef marka má fréttir helgarinnar. Á sunnudaginn greindi
breska sunnudagsblaðið News of
the World nefnilega frá því að leikarinn væri kominn með nýja upp á
arminn.
Sú ku heita Kim Hersov og er að
mati viðmælanda News of the
World skuggalega lík fyrrum unnustu Law, ensku leikkonunni Siennu
Miller. Hersov þessi var fyrirsæta
en gegnir nú ritstjórastöðu hjá
glanstímaritinu Harpers & Queen.
News of the World hefur eftir
vini Law að Hersov hafi tekist að
sameina félagslífið og móðurhlutverkið en fyrirsætan fyrrverandi
er einstæð tveggja barna móðir.
„Og Law kann mjög vel að meta
það. Ekki skemmir fyrir að hún
lítur ekki út fyrir að vera að nálgast fertugt,“ bætir vinurinn við.
Hersov er góðvinkona fyrirsætanna Elle Macpherson og Kate
Moss, en svo skemmtilega vill til
að Sienna Miller sást einmitt í
ástaratlotum við fyrrverandi kærasta Moss, Jamie Burke, á sólarströnd í Mexíkó.

+«.'!2.)2 ¥ (/,,97//$ ¶EIR &RANCIS &ORD #OPPOLA 'EORGE ,UCAS OG 3TEVEN 3PIELBERG AFHENTU -ARTIN 3CORSESE LANGÖR¹È VERÈLAUN FYRIR BESTU LEIKSTJËRNINA
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Stjörnurnar skinu skært
í Kodak-höllinni á sunnudagskvöldið þegar Óskarsverðlaunin voru afhent í
79. sinn. Fátt kom á óvart
þegar umslögin voru opnuð.
Ellen DeGeneres uppskar mikil
hlátrasköll þegar hún sagði þetta
vera kvöldið sem öllu máli skipti
fyrir gestina. „Annað hvort sláið
þið í gegn eða verðið að engu,“
sagði DeGeneres. Þessi gamla
stjarna úr Ellen-sjónvarpsþáttunum fór á kostum og þótti ná upp
mjög afslöppuðu andrúmslofti í
höllinni. Lítið var um pólítískar
yfirlýsingar á hátíðinni að undanskildum Al Gore en myndin
Óþægilegur sannleikur var kjörin
besta heimildarmyndin. Hóf Gore
ræðu sína á orðunum „My Fellow
Americans“ sem jafnan eru upphafsorðin í ávarpi Bandaríkjaforseta.
Martin Scorsese stóð loksins
uppi sem sigurvegari eftir fimm
tilraunir. Hann var útnefndur
besti leikstjórinn og kvikmynd
hans, The Departed, hlaut Óskarinn sem besta kvikmyndin. Scorsese var fyrst tilnefndur fyrir
Raging Bull árið 1981 og þeir voru

ófáir sem töldu að þetta yrði árið
hans. „Er hægt að ganga úr
skugga um að þetta sé rétt nafn í
umslaginu?“ spurði Scorsese
þegar hann tók við styttunni góðu.
„Margir, jafnvel ókunnugt fólk,
hafa komið að máli við mig og
sagt að ég ætti að fá þessi verðlaun,“ bætti hann við. The Departed hlaut alls fjórar styttur, þar á
meðal fyrir besta handritið byggt
á áður birtu efni.
Alan Arkin skákaði Eddie
Murphy sem besti karlleikari í
stoðhlutverki
í
Little
Miss
Sunshine en flestir höfðu veðjað á
Murphy eftir velgengni hans og
Dreamgirls á Golden Globe. Aðrir
stórir flokkar fóru nokkuð eftir
bókinni, Helen Mirren þótti best
sem Elísabet Englandsdrottning í
The Queen, Forest Whitaker stóð
uppi sem sigurvegari fyrir leik
sinn í The Last King of Scotland
og Jennifer Hudson hlaut styttuna
góðu fyrir túlkun sína á Effie
White í Draumastúlkunum. Reyndar kom þýska myndin Das Leben
der Anderen skemmtilega á óvart
þegar hún var valin besta erlenda
myndin en fram að því hafði El
Laberinto del Fauno eða Pan‘s
Labyrinth sópað til sín verðlaunum í fjölda tæknilegra flokka.
FREYRGIGJA FRETTABLADIDIS

$E'ENERES
FËR ¹ KOSTUM
SEM KYNNIR
KVÎLDSINS OG
GERÈI MIKIÈ
GRÅN AÈ ÖEIM
TILNEFNDU
VIÈ GËÈAR
UNDIRTEKTIR
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b%INU MYNDIRNAR
SEM ÁG S¹ ¹
YNGRI ¹RUM VORU
Å AFTURS¾TINU HJ¹
MÎMMU OG PABBA Å
BÅLABÅËUM m SAGÈI
&OREST 7HITAKER
SEM HLAUT VERÈ
LAUN FYRIR BESTA LEIK Å
AÈALHLUTVERKI
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"ESTA MYNDIN 4HE $EPARTED
"ESTI LEIKSTJËRI -ARTIN 3CORSESE
4HE $EPARTED
"ESTI KARLLEIKARI &OREST 7HITAKER
,AST +ING OF 3COTLAND
"EST LEIKKONAN (ELEN -IRREN 4HE
1UEEN
"ESTI LEIKARI Å AUKAHLUTVERKI !LAN
!RKIN ,ITTLE -ISS 3UNSHINE
"ESTA LEIKKONA Å AUKAHLUTVERKI
*ENNIFER (UDSON $REAMGIRLS
"ESTA ERLENDA MYNDIN $AS ,EBEN
DER !NDEREN ¶ÕSKALAND
"ESTA HEIMILDARMYNDIN !N )NCON
VENIENT 4RUTH
$2/44.).'). (ELEN -IRREN HEFUR

TEKIÈ ÎLL VERÈLAUN SEM Å BOÈI ERU
FYRIR 4HE 1UEEN

Munthe plus Simonsen á Íslandi
Föt frá danska merkinu Munthe
plus Simonsen eru seld um heim
allan. Síðastliðið fimmtudagskvöld var opnuð búð þar sem eingöngu er seldur klæðnaður frá
þessum verðlaunuðu hönnuðum á
Vatnsstígnum í Reykjavík. Að
sögn Dagmarar Unu Ólafsdóttur,
sem rekur verslunina, höfða flíkurnar til flottra kvenna á öllum
aldri. Í opnunarpartíinu á fimmtudaginn voru slíkar konur á hverju
strái, og ekki annað að sjá en að
þeim hafi litist vel á varninginn.

+6%..!&%2¨ ¶¾R 3IGURBJÎRG "JARNEY
OG (ELEN GERÈU SÁR FERÈ ¹ 6ATNSSTÅGINN
TIL AÈ KYNNA SÁR DANSKA MERKIÈ

(µ2!2  "2 %VA +ARLOTTA OG ¶ËRHILDUR
VORU BROSMILDAR ¹ FIMMTUDAGSKVÎLDIÈ

3,,%'!2 "IRNA OG -AJA VORU S¾LAR
¹ SVIP EFTIR AÈ HAFA SKOÈAÈ FRAMBOÈIÈ
ENDA DÎNSK HÎNNUN ÖEKKT FYRIR GJÎRVI
LEIKA
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HEIMSFRUMSÝNING
MYND EFTIR JOEL
SCHUMACHER

“FORREST WHITAKER ER HREINT ÚT SAGT
MAGNAÐUR Í HLUTVERKI HARÐSTJÓRANS OG
SÝNIR SVO AÐ EKKI VERÐUR UM VILLST AÐ
HÉR FER EINN FREMSTI LEIKARI
SAMTÍMANS. B.S. - FRÉTTABLAÐIÐ

SÍMI 564 0000
THE NUMBER 23
kl. 5.45, 8 og 10.15 B.I. 16 ÁRA
THE LAST KING OF SCOTLAND
kl. 5.20, 8 og 10.35 B.I. 16 ÁRA
THE LAST KING SÝND Í LÚXUS
kl. 5.20, 8 og 10.35 B.I. 16 ÁRA
GHOST RIDER
kl. 5.30, 8 og 10.30 B.I. 12 ÁRA
THE PURSUIT OF HAPPYNESS
kl. 8 og 10.30
ANNA & SKAPSVEIFLURNAR ÍSL. TAL kl. 4 og 4.45 STUTTMYND
VEFUR KARLOTTU ÍSL. TAL
kl. 3.40
NIGHT AT THE MUSEUM
kl. 5.40

SÍMI 462 3500

SÍMI 551 9000
THE LAST KING OF SCOTLAND
NOTES ON A SCANDAL
PAN´S LABYRINTH
LITTLE MISS SUNSHINE
KÖLD SLÓÐ/COLD TRAIL

kl. 5.30, 8 og 10.35 B.I. 16 ÁRA
kl. 6, 8 og 10 B.I. 12 ÁRA
kl. 5.45, 8 og 10.15 B.I. 16 ÁRA
kl. 8 og 10.10 B.I. 7 ÁRA
kl. 5.45 ENGLISH SUBTITLES B.I. 12

THE NUMBER 23
GHOST RIDER
NOTES ON A SCANDAL

kl. 6, 8 og 10 B.I. 16 ÁRA
kl. 8 og 10.15 B.I. 12 ÁRA
kl. 6 B.I. 12 ÁRA

MIÐASALA Í SMÁRABÍÓ OG REGNBOGANN Á

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

Sælir eru einfaldir
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4ËNLISTARMAÈURINN
-ORRISSEY FYRRUM
FORSPRAKKI 4HE 3MITHS
MUN EKKI TAKA Ö¹TT Å %URO
VISION KEPPNINNI Å (ELSINKI
Å ¹R FYRIR HÎND "RETLANDS
"RESKA RÅKISSÒTVARPIÈ
""# SAGÈIST Å BYRJUN
¹RSINS EIGA Å VIÈR¾ÈUM
VIÈ -ORRISSEY UM
AÈ HANN T¾KI Ö¹TT Å
KEPPNINNI OG KOM

ÖAÈ MÎRGUM AÈD¹ENDUM -ORRISS
EY Å OPNA SKJÎLDU b6IÈ R¾DDUM VIÈ
HANN OG FLEIRI LISTAMENN OG HANN
HAFÈI MIKINN ¹HUGA EN
TÅMASETNINGIN HENT
AÈI HONUM EKKI m
SAGÈI TALSMAÈUR
""#

Hreinar hendur
örugg samskipti
Jóhanna Runólfsdóttir
sjúkraliði, ráðgjafi hjá RV

Á tilboði í
febrúar 200
7
DAX Handsp
ritt,
krem, sápur
ofl.

Idi Amin stjórnaði Úganda með
harðri hendi á árunum 1971-1979
og þegar hann hrökklaðist loksins
frá völdum lágu um 300 þúsund
þegna hans í valnum. Amin er hins
vegar í flokki einvalda á borð við
Kastró og Túrkmenabashi sem er
ekki endilega minnst fyrir harðræði í garð þegna sinna, heldur
fyrst og fremst vegna þess að þeir
þóttu og þykja litríkir karakterar.
The Last King of Scotland byggir á samnefndri bók þar sem dregin er upp nærmynd af Amin með
því að skeyta saman skáldskap og
raunverulegum atburðum. Höfundinum þykir litríkur persónuleiki ekki nógu burðugur grunnur
til að vekja áhuga hvítra Evrópubúa á Amin og diktar því upp ungan
Skota, Nicholas Garrigan, sem
heldur til Úganda á vit ævintýranna og gerist læknir og helsti ráðgjafi Amins. Lífið leikur við hann í
fyrstu; læknirinn nýtur valdanna
sem hann hefur, sem og meðfylgjandi athygli og gjálífsins. Brátt

syrtir þó í álinn; vænisýki og duttlungar forsetans setja æ meira
mark á stjórnarhættina. Garrigan
fer ekki varhluta af því og það
rennur upp fyrir honum að hann er
gísl Amins, upp á þverrandi náð
hans og miskunn kominn, og getur
ekki gengið að lífi sínu sem vísu.
Það verður ekki af myndinni
tekið að hún er fantavel leikin. Forest Whitaker er hreint út sagt
magnaður í hlutverki harðstjórans
og sýnir svo að ekki verður um
villst að hér fer einn fremsti leikari samtímans. Persóna Amins
sveiflast listilega milli þess að vera
barnslega heillandi yfir í skelfinguna uppmálaða. James McAvoy er
prýðilegur í hlutverki læknisins,
sem er aftur á móti dragbítur á
myndina. Garrigan, sem er lauslega byggður á raunverulegri
fyrirmynd, er fjandanum bláeygðari svo að erfitt er að trúa; grandaleysið er ódýr leið til að firra lækninn ábyrgð.
Sjónarhorn myndarinnar er
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,AST +ING OF 3COTLAND
,EIKSTJËRI +EVIN -C$ONALD
!ÈALHLUTVERK &OREST 7HITAKER *AMES
-AC!VOY OG +ERRY 7ASHINGTON

(((
¶AÈ GUSTAR AF 7HITAKER Å
AÈALHLUTVERKINU SEM LYFTIR MYNDINNI Å
H¾RRI H¾ÈIR EN OF ÖRÎNGT SJËNARHORN
HELDUR HINS VEGAR AFTUR AF HENNI

heldur þröngt þar sem einblínt er á
forsetann og dynti hans, á kostnað
stærra samhengisins sem rennir
stoðum undir þann grun að það sé
fyrst og fremst geggjun Amins
sem vekur áhuga, en ekki örlög
þeirra sem bjuggu undir hans
stjórn.
"ERGSTEINN 3IGURÈSSON

RV6224A

Köld eru kvennaráð

268 kr.
DAX Handáburður
250 ml

25áraRekstrarvörur
1982–2007

Judi Dench leikur óvanalegan illvirkja í sálfræðispennumyndinni
Notes on a Scandal. Kaldhæðinn og
bitur sögukennari, Barbara Covett
(Dench), kynnist ungri og alúðlegri
konu, Shebu Hart (Blanchett), sem
tekur að sér myndlistarkennslu í
þriðja flokks grunnskóla á Englandi. Unga konan er rótlaus og
leitandi í að því er virðist ástríku
hjónabandi með eldri manni (Bill
Nighy) en leitar samt í gelgjulegt
fangið á einum nemanda sinna
(Simpson) með hrikalegum afleiðingum.
Úr verður óvenjuleg valdatogstreita þar sem sögukennarinn, sem þráir ýmislegt heitar en
hugguleg teboð með þeirri yngri,
flettir ofan af öllu saman og
afhjúpar sjálfa sig í leiðinni. Bæld
átökin milli kvennanna og mannanna í lífi Shebu eru aðalviðfangsefni myndarinnar en þau tengjast
aldursmuni
þeirra,
ólíkum
stéttum og niðurrífandi einmana-

leika þeirra og almennum leiða.
Notes on a Scandal er afar vel
leikin mynd, samleikur kvennanna
tveggja er frábær en báðar eru
þær óvæntur kostur í þessi hlutverk. Dench leikur tveimur skjöldum sem aumkunarverða piparjúnkan aðra stundina en hina birtist
hún sem grimmúðlegt kvendi og
kynvera ofan á allt saman.
Blanchett á sömuleiðis samúð út á
sakleysi sitt og manngæsku en
umturnar öllum þeim tilfinningum
þegar hún byrjar að bylta sér með
unglingnum. Vert er einnig að
minnast á frammistöðu Nighy sem
á afbragðsgóðan leik í sinni litlu
rullu og hinn ungi Simpson lætur
ekki stórskotaliðið skyggja á sig.
Handrit myndarinnar er nokkuð leikhúslegt en það vinnur leikskáldið Patric Marber upp úr metsölubók Zoe Heller. Það hentar
honum ágætlega að vinna með þráhyggjufullar og lostahrjáðar persónur sem berlega sást á leikriti

SENDU SMS BTC PS3 Á NÚMERIÐ 1900 SVARAÐU EINNI SPURNINGU UM
PLAYSTATION OG ÞÚ GÆTIR UNNIÐ!
AÐALVINNINGURINN
PS3 + 23”SONY LCD + LEIKIR FYRIR PS3 SPILAÐU Í BESTU GÆÐUM!

12. HVER VINNUR!
FULLT AF AUKAVINNINGUM: PSP TÖLVUR · SONY ERICSSON FARSÍMAR · PS2 TÖLVUR · TÖLVULEIKIR
BÍÓMIÐAR Á TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES · DVD MYNDIR · FULLT FULLT AF PEPSI OG MARGT FLEIRA!
Vinningar verÐa afhendir hjá BT Smáralind. Kópavogi. MeÐ því aÐ taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 149 kr/skeytiÐ. * AÐalvinningur er dregin úr öllum innsendum SMS skeytum.
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((((
6EL LEIKIN OG EFTIRMINNILEG MYND

hans Komdu nær, sem hann skrifaði síðan fyrir hvíta tjaldið líka.
Tónlist Philips Glass er flott en
dálítið yfirkeyrð á köflum.
Á heildina litið er Notes on a
Scandal forvitnileg og vel leikin
mynd með óvenjulegan söguþráð
og verulega eftirminnileg sem slík.
+RISTRÒN (EIÈA (AUKSDËTTIR

Frá leikstjóra English Patient og Cold Mountain

Stærsta opnun á fjölskyldumynd í Bandaríkjunum í Ár

((((
s.v. mbl

JUDE LAW

JULIETTE BINOCHE

4

TILNEFNINGAR TIL

ÓSKARSVERÐLAUNA

GOLDE GLOBE

ROBIN WRIGHT

BESTA ERLENDA MYNDIN

ÞIÐ VITIÐ HVER
HANN ER...

BREAKING

AND

SVALASTA SPENNUMYND ÁRSINS

ENTERING

...SVONA BYRJAÐI ÞAÐ

Frá þeim sömu og færðu okkur

Með „Íslandsvininum og sjarminum Jude Law” ásamt óskarsverðlauna leikkonunni Juliette Binoche

Chronicles Of Narnia:

Sýnd í Háskólabíói

Sýnd í SAMbíóunum kringlunni

Háskólabíó
The lion, the witch and the wardrobe

Sýnd í Háskólabíói

20% AFSLÁTTUR EF GREITT ER
MEÐ SPRON-KORTI

Ævintýraleg spenna og hasar

/ ÁLFABAKKA
BREAKING AND ENTERING

kl. 5:30 - 8 - 10:30

B.i.12

BREAKING AND ENTERING VIP kl. 5:30 - 8 - 10:30

BREAKING AND ENTERING kl. 5:30 - 8 - 10:30

B.i.12

BLOOD DIAMOND

kl. 8 - 10:40

B.i.16

LETTERS FROM IWO JIMA kl. 5:30 - 8 - 10:40

B.i.16

BABEL

kl. 10:40

B.i.16

PERFUME

kl. 6 - 9

B.i.12

FORELDRAR

kl. 6

Leyfð

DREAMGIRLS

kl. 5:30 - 8

B.i.7

/ KEFLAVÍK

/ KRINGLUNNI

BLOOD DIAMOND

kl. 8 - 10:40

B.i.16

GHOST RIDER

BABEL

kl. 8 - 10:40

B.i.16

kl. 5:40 - 8 - 10:30

/ AKUREYRI

B.i.12

BRIDGE TO TERABITHIA

kl. 8

Leyfð

BREAKING AND ENTERING

kl 8 - 10

B.i.12

THE BRIDGE TO TEREBITHIA kl. 5:50 - 8

Leyfð

MAN OF THE YEAR

kl. 10

B.i. 7

THE BRIDGE TO TEREBITHIA

kl. 6

Leyfð

BRIDGE TO TEREBITHIA

kl. 3:40 - 5:50

Leyfð

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

Leyfð

HANNIBAL RISING

kl. 8 - 10:30

B.i.16

ROCKY BALBOA

kl. 8

B.i. 12

ALPHA DOG

kl 8

B.i.16

HANNIBAL RISING

kl. 8 - 10:30

B.i.16

FRÁIR FÆTUR M/- Ísl tal

kl. 3:40

Leyfð

ALPHA DOG

kl. 10:10

B.i.16

PERFUME

kl. 10:10

B.i. 16

HANNIBAL RISING

kl 10

B.i.16

ALPHA DOG

kl. 5:40 - 8 - 10:30

B.i.16

FORELDRAR

kl. 3:40

Leyfð

VEFURINN HENN... M/- Ísl tal

kl. 5:50

Leyfð

PERFUME

kl. 5:20

B.i.12

Skráðu þig á

Viðlaginu hraðað
Upptökur á nýjum útgáfum Eurovisionlagsins Ég les í lófa þínum,
bæði á ensku og íslensku, hófust
síðastliðinn föstudag í hljóðveri
Þorvaldar Bjarna Þorvaldssonar í
Kópavogi.
Að sögn höfundarins Sveins
Rúnars Sigurðssonar er búið að
ákveða útsetninguna á laginu og
er verið að vinna með hugmyndir
henni tengdar. „Laginu verður
hraðað pínulítið í viðlögunum og
svo kemur einn nýr kafli. Við
höfum efni á stærra „sándi“ en
áður og það er hægt að vanda töluvert meira til verka. Þetta verður
algjör bomba, ég lofa því,“ segir
Sveinn Rúnar.
Auk Sveins stjórna þeir Gunnar Þór Jónsson úr Sóldögg og Vignir Snær Vigfússon úr Írafári upptökum á laginu. Þorvaldur Bjarni
annast síðan hljóðblöndun.
Upptökur á myndbandi við Ég
les í lófa þínum hefjast síðar í
þessari viku. Eftir að þeim lýkur
og upptökunum á laginu heldur
Sveinn Rúnar heim til Ungverja-

SAMbio.is

VEFURINN HENNAR KARLOTTU Ísl tal kl. 6

Leyfð
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(AUKSSON OG 'UNNAR ¶ËR ÒR 3ËLDÎGG
HAFA VERIÈ ÎNNUM KAFNIR AÈ UNDANFÎRNU
VIÈ UPPTÎKUR ¹ NÕJUM ÒTG¹FUM ¡G LES Å
LËFA ÖÅNUM
&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

lands þar sem hann hefur búið
undanfarið hálft ár. Verður hann
þar í eina til tvær vikur þar til
hann kemur aftur til Íslands til að
taka þátt í lokaundirbúningnum
fyrir úrslitin í Helsinki.
FB

Hljómfögur og léttleikandi
Franska tónlistarkonan Emilie
Simon er á meðal þeirra listamanna sem heimsækja okkur á
franska menningarvorinu sem nú
stendur yfir. Tónleikarnir hennar
verða í Háskólabíói á sunnudagskvöldið, 4. mars.
Végétal sem kom út í fyrra er
hennar nýjasta plata, en áður hafði
hún gefið út plötuna Emilie Simon
sem kom út 2003 og plötu með tónlist úr kvikmyndinni Ferð keisaramörgæsanna (2005), en sú tónlist
er eflaust hennar þekktasta verk.
Emilie Simon er fædd og uppalin í Montpellier. Hún er komin af
tónlistarfólki, mamma hennar er
píanóleikari og pabbi hennar
hljóðmaður. Hún á að baki langa
tónlistarmenntun, m.a. bæði klassískt söngnám og nám í raftónlist.
Tónlist hennar er rafpopp sem einkennist af fáguðum og vel úthugsuðum útsetningum og söngröddinni sem er einkar ljúf og
hljómfögur. Emilie hefur stundum
verið líkt við Björk, en tónsmíðar
Emilie eru töluvert hefðbundnara
popp heldur en tilraunir Bjarkar
síðustu ár.
Á
Keisaramörgæsaplötunni
notaðist Emilie meðal annars við
upptökur af braki í snjó og á Végétal, sem er eins og nafnið gefur til
kynna þemaplata um jurtaríkið,
heldur hún áfram að vinna með
umhverfishljóð og notar hljóð frá
plöntum í tónsmíðarnar. Þessi
aðferð á ættir sínar að rekja til
musique concrète-stefnunnar, en
hefur líka verið notuð í raftónlist
síðustu ára af tónlistarmönnum

DIGITAL

4«.,)34
6ÁGÁTAL
%MILIE 3IMON

((((
¶ESSI NÕJASTA PLATA HINNAR FRÎNSKU
%MILIE 3IMON ER VEL LUKKUÈ OG
HEILLANDI FULL AF LÁTTLEIKANDI RAFPOPPI
OG HLJËMFÎGRUM SÎNG

eins og Matthew Herbert og dúóinu Matmos, sem hvortveggja
hafa unnið með Björk.
Eins og áður segir fjallar Végétal platan um jurtaríkið. Textarnir
fjalla um jurtir eða notast við líkingar úr jurtaríkinu. Það eru mörg
fín lög hér, til dæmis upphafslagið
Alicia, Un vieil amant, Dame de
lotus, Never Fall In Love og rokkaðasta lag plötunnar Fleur de
saison. Heilsteypt og flott plata,
eins og reyndar hinar tvær plötur
Emilie Simon líka.
4RAUSTI *ÒLÅUSSON

Svanakjóllinn sem Björk Guðmundsdóttir klæddist á Óskarsverðlaunahátíðinni árið 2001
er á meðal tólf mestu tískuslysanna í sögu hátíðarinnar á bandarísku heimasíðunni msn.com. Á síðunni
segir að í staðinn fyrir að
fólk hafi hlegið með Björk
að kjólnum hafi það
hlegið að henni. Er því
bætt við að titill lagsins sem Björk söng á
hátíðinni í kjólnum,
I´ve Seen It All, hafi
verið einkar kald-

hæðnislegur og passað vel við
klæðnaðinn.
Á meðal þeirra sem komust
einnig á listann yfir þær verst
klæddu voru Cher, Kim Basinger, Celine Dion, Gwyneth
Paltrow, Demi Moore og
Uma Thurman.
Leikkonan
Jennifer
Aniston hefur átt í leynilegu
sambandi við myndatökumann að nafni Mike sem starfar við sjónvarpsþátt Courteney Cox, Dirt. Mike og
Aniston hittust þegar leik-

konan kom fram í gestahlutverki í
þættinum. „Hún kynnti sig fyrir
honum og þau fóru að
spjalla. Daginn eftir
bauð hann Jen í mat,“
sagði
kunningi
Aniston. Ekki er
langt síðan Aniston
hætti með leikaranum Vince Vaughn.
Þar áður var hún
gift Brad Pitt en
þau skildu árið
2005.



 FEBRÒAR  ¶2)¨*5$!'52

(!20! ¶/234%).3$«44)2 %2 .µ*!34) ¥3,%.$).'52).. ¥ %.3+5 ²26!,3$%),$)..) ¥ &«4"/,4!

 $ËMARAN¹MSKEIÈ Å HANDBOLTANUM
$ËMARAM¹L Å HANDBOLTA OG KÎRFUBOLTA HAFA VERIÈ
NOKKUÈ TIL UMR¾ÈU SÅÈUSTU VIKUR ENDA
HEFUR S¹RLEGA VANTAÈ DËMARA Å B¹ÈUM
GREINUM OG TIL MARKS UM MANNEKLUNA Ö¹
GETUR EFNILEGUR HANDBOLTADËMARI UNNIÈ
SIG UPP Å EFSTU DEILD KARLA ¹ AÈEINS ÖREM
M¹NUÈUM ¶EIM SEM HAFA ¹HUGA ¹ AÈ L¹TA
TIL SÅN TAKA Å DËMARABÒNINGNUM ER BENT ¹
DËMARAN¹MSKEIÈ SEM VERÈUR HALDIÈ  OG
MARS N¾STKOMANDI ¶¹TTTAKENDUR VERÈA
AÈ TILKYNNA SIG ¹ TÎLVUPËSTFANGIÈ ROBERT
HSIIS FYRIR  MARS %KKERT Ö¹TTTÎKUGJALD ER ¹
N¹MSKEIÈIÈ

SPORT FRETTABLADIDIS

Ætlar sér að verða betri leikmaður
(ARPA ¶ORSTEINSDËTTIR ER NÕJASTI ¥SLENDING
URINN Å ENSKU ÒRVALSDEILDINNI EN HÒN HEFUR
SAMIÈ VIÈ #HARLTON TIL LOKA ÖESSA TÅMABILS
b¶AÈ VERÈUR GAMAN AÈ PRËFA EITTHVAÈ NÕTT
¶ETTA ER MJÎG GOTT T¾KIF¾RI FYRIR MIG OG
ÁG ¾TLA AÈ NOTA ÖAÈ TIL AÈ SÕNA MIG OG
SANNA ¡G STEFNI ¹ AÈ VERÈA BETRI LEIKMAÈUR
EFTIR DVÎLINA Å #HARLTON ¡G HELD AÈ ÖETTA
EIGI EFTIR AÈ KOMA SÁR VEL MEÈ 3TJÎRNUNNI Å
SUMAR m SEGIR (ARPA SEM SEGIR AÈ ÖETTA HAFI
VERIÈ INN Å MYNDINNI SÅÈAN UM ¹RAMËTIN
b¶ETTA ER MJÎG GOTT FÁLAGSLIÈ OG Ö¾R HAFA
FLESTAR SPILAÈ LANDSLEIK FYRIR %NGLAND m SEGIR
(ARPA OG B¾TIR VIÈ
b¶¾R ERU EINA LIÈIÈ SEM HEFUR UNNIÈ !RSEN
AL ¹ SÅÈUSTU ¹RUMm (ARPA SEGIST FAGNA ÖVÅ
AÈ LENGJA TÅMABILIÈ SITT EN HÒN ÖARF AÈ HAFA
FYRIR ÖVÅ AÈ KOMAST Å LIÈIÈ b¶AÈ VERÈUR SAM
KEPPNI UM AÈ KOMAST Å LIÈIÈ EN ÁG ¾TLA AÈ

KOMAST Å LIÈIÈ OG F¹ REYNSLU m
SEGIR (ARPA UM MARKMIÈIN HJ¹
#HARLTON
¶AÈ VAR 2AGNA ,ËA 3TEF¹NS
DËTTIR EIGINKONA (ERMANNS
(REIÈARSSONAR LEIKMANNS
KARLALIÈS #HARLTONS SEM BENTI
,UNDÒNALIÈINU ¹ (ÎRPU b¶EIR
ERU AÈ HORFA ¹ MIG SEM
MIÈJUMANN EN ÁG HEF
B¾ÈI VERIÈ AÈ SPILA
MIÈJUMANN OG FRAM
HERJA MEÈ 3TJÎRNUNNI m
SEGIR (ARPA SEM HEFUR
SKORAÈ  MÎRK Å 
LEIKJUM Å EFSTU DEILD
b¡G BÕST VIÈ AÈ SPILA
FYRSTA LEIKINN ¹ MËTI
3UNDERLAND N¾STA

SUNNUDAG ¡G KEM SÅÈAN AFTUR TIL ¥SLANDS
UM MIÈJAN MAÅ OG VERÈ KOMIN FYRIR FYRSTA
LEIK m SEGIR (ARPA OG 3TJÎRNUMENN FAGNA
ÖVÅ AÈ F¹ HANA AFTUR b6IÈ LÅTUM ¹ ÖETTA
SEM STËRT T¾KIF¾RI FYRIR B¹ÈA AÈILA m SAGÈI
*ËHANNES +ARL 3IGURSTEINSSON ÖJ¹LFARI
(ÎRPU Å 3TJÎRNUNNI b.JËSNARI #HARLTON
HEFUR KOMIÈ HINGAÈ TIL LANDS OG S¹ HANA
SPILA HÁR EN AUK ÖESS ERUM VIÈ BÒIN
AÈ FARA ÒT m SEGIR *ËHANNES SEM LÅST
GRÅÈARLEGA VEL ¹ ALLAR AÈST¾ÈUR b6IÈ
F¹UM HANA HEIM Å TOPP LEIKFORMI
OG HÒN ¹ MEÈAL ANNARS EFTIR
AÈ SPILA TVISVAR SINNUM VIÈ
!RSENAL Å LOK MARS OG BYRJUN
APRÅL (ÒN VERÈUR ÖVÅ AÈ SPILA
MIKIÈ AF STËRUM LEIKJUM ¹ÈUR
EN HÒN KEMUR HEIM m SAGÈI
*ËHANNES

4VÎFALDUR SIGUR .JARÈVÅKUR
Njarðvík vann tíu stiga sigur á KR, 83-73, í uppgjöri toppliða Iceland Express
deildar karla í Ljónagryfjunni í gær og færðist nær deildarmeistaratitlinum.
+®2&5"/,4) Njarðvíkingar stigu stórt skref í átt að
429''¨) &2!-,%.').'5 *ËN !RNËR

VAR BESTI MAÈUR ,OTTOMATICA 2OMA Å
SIGRINUM ¹ ,IVORNO &2¡44!",!¨)¨!.4/. "2).+

¥TALSKI KÎRFUBOLTINN

Jón Arnór með
21 stig í Róm
+®2&5"/,4) Jón Arnór Stefánsson

var í miklu stuði í fyrsta deildarleiknum sínum með Lottomatica
Roma sem vann Livorno, 110-102,
í tvíframlengdum leik í ítölsku
úrvalsdeildinni í körfubolta.
Jón Arnór skoraði alls 21 stig í
leiknum og tryggði sínu liði
meðal annars seinni framlenginguna með því að skora þriggja
stiga körfu þremur metrum fyrir
utan línuna. Jón Arnór, sem
missti af fyrsta deildarleiknumn
vegna meiðsla, hitti úr 6 af 8
skotum sínum utan af velli og
öllum 7 vítunum.
ËËJ

 DEILD KARLA Å KÎRFUBOLTA

Þór komið upp
+®2&5"/,4) Þór frá Akureyri er
komið upp í úrvalsdeild karla á
ný eftir eins árs fjarveru en þetta
varð ljóst þegar Breiðablik tapaði
fyrir Stjörnunni um helgina.
Þórsliðið hefur haft nokkra
yfirburði í deildinni í vetur og
Akureyringar hafa unnið alla tíu
leiki sína.
ËËJ

deildarmeistaratitlinum með 83-73 sigri á KR í toppslag Iceland Express-deildar karla í gær. Það má segja
að þetta hafi verið tvöfaldur sigur því Njarðvíkingar
þurftu að vinna með sex stigum til að vera með betri
innbyrðisstöðu. Það leit þó ekki vel út í byrjun því KR
náði mest 11 stiga forskoti í fyrsta leikhlutanum.
Njarðvík kom muninum í 3 stig, 33-36, fyrir hálfleik og
þriggja stiga sýning þeirra Jeb Ivey og Brenton Birmingaham í fjórða leikhlutanum gerði síðan út um leikinn. „Maður hefði viljað fá meira út úr þessum leik
eftir að hafa verið skrefi á undan í 30 mínútur. Þeir
skora fjóra þrista í röð og í svona varnarsinnuðum leik,
þar sem er skorað lítið, eru þeir stórir. Ég hef verið
ósáttari eftir tapleik því mér fannst við gera margt vel.
Við vorum að spila við frábært lið og það voru bara
tveir frábærir leikmenn sem tóku yfir leikinn,“ sagði
Benedikt Guðmundsson, þjálfari KR, eftir leik.
„Þetta var frábær sigur og vonandi getum við klárað
deildarmeistaratitilinn. Mér leið vel í þessum leik og
það duttu nokkur skot hjá mér,“ sagði Njarðvíkingurinn Jeb Ivey hógvær en hann skoraði 27 stig og hitti úr
6 af 8 þriggja stiga skotum sínum í leiknum. Friðrik
Stefánsson (11 stig, 12 fráköst, 5 varin skot) og Igor
Beljanski (13 stig, 10 fráköst) voru gríðarsterkir í
teignum báðum megin og þá skiluðu Brenton Birmingham (15 stig) og Jóhann Árni Ólafsson (10 stig) sínu að
vanda. Tyson Patterson var í sérflokki hjá KR með 26
stig og 9 stoðsendingar.
„Ég leyfði mér að ræða það við mannskapinn í gær
að við værum í þeirri skrýtnu stöðu að geta fengið þrjú
stig fyrir sigur. Við ræddum það síðan ekki aftur fyrr
en það voru ein mínúta og 50 sekúndur eftir því þá
sáum við að þetta var möguleiki. Þetta var mjög dýrmætt og nú erum við með fjögur stig á bæði Skallagrím og KR, innbyrðisstöðu á bæði lið og þurfum einn
sigur til þess að klára þetta,” sagði Einar Árni Jóhannsson, þjálfari Njarðvíkur, eftir leik en þetta var tólfti
deildarsigur liðsins í röð.
OOJ FRETTABLADIDIS

-!2+!(34 -ARGRÁT ,¹RA 6IÈARSDËTTIR

FER TIL 0ORTÒGALS
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,ANDSLIÈIÈ ¹ !LGARVE #UP

Sigurður valdi
þrjá nýliða
&«4"/,4) Sigurður Ragnar

Eyjólfsson, landsliðsþjálfari
kvenna, hefur tilkynnt hópinn
sem fer á Algarve Cup 2007 en
íslenska landsliðið spilar fjóra
leiki á mótinu.
Sigurður valdi þrjá nýliða en
það eru þær Sif Atladóttir úr Val,
Fjóla Dröfn úr KR og Anna Björg
Björnsdóttir úr Fylki. Hópinn
skipa markverðirnir Þóra B.
Helgadóttir, Leuven, og Guðbjörg
Gunnarsdóttir, Val.
Aðrir leikmenn eru síðan:
Katrín Jónsdóttir, Margrét Lára
Viðarsdóttir, Dóra María Lárusdóttir, Ásta Árnadóttir, Guðný
Óðinsdóttir, Rakel Logadóttir og
Sif úr Val, Edda Garðarsdóttir,
Hólmfríður Magnúsdóttir, Katrín
Ómarsdóttir og Fjóla Dröfn
Friðriksdóttir úr KR, Guðrún
Sóley Gunnarsdóttir, Erna Björk
Sigurðardóttir og Greta Mjöll
Samúelsdóttir úr Breiðabliki,
Anna Björg úr Fylki og svo þær
sem spila erlendis; Dóra Stefánsdóttir hjá Malmö FF, Erla Steina
Arnardóttir hjá Jersey Sky Blue
og Harpa Þorsteinsdóttir hjá
Charlton.
ËËJ
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VÅKUR VAR STERKUR UNDIR KÎRFUNUM Å G¾R (ÁR FER HANN
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"ARCELONA N¹ÈI TVEGGJA STIGA FORSKOTI ¹ TOPPNUM

ÍTALSKT
PASTA
MEÐ PEPPERÓNÍ

Eto’o í guðatölu á ný
Kamerúninn Samuel
Eto’o átti frábæra innkomu í byrjunarlið Barcelona í 3-0 sigri á
Athletic Bilbao í spænsku úrvalsdeildinni á sunnudaginn. Umdeild
framkoma Eto’o á síðustu vikum,
þar sem hann meðal annars neitaði að fara inn á í leik 11. febrúar
síðastliðinn, var löngu gleymd í
hálfleik þegar hann hafði skorað
eitt mark og lagt upp annað.
Eto’o byrjaði í sínum fyrsta
leik síðan í september og það er
óhætt að segja að leikur liðsins
hafi breyst til hins betra. „Það var
kominn tími á mig að fá svona leik.
Það var kominn tími fyrir mig að
fá að njóta mín. Ég er mjög ánægður með að vera kominn aftur í
byrjunarliðið og að ég náði að
skora mark,“ sagði Eto’o eftir leikinn en fyrir leikinn hafði Kamerúninn aðeins spilað í átta mínútur
frá því að hann meiddist á hné í
haust.
„Ég er mjög ánægður fyrir
hans hönd því hann er kominn
aftur í gott form. Hann hjálpar
okkar liði mikið því með veru sinni
á vellinum dregur hann athyglina
frá öðrum leikmönnum liðsins og
skapar þeim um leið meira pláss
og meiri tíma,“ sagði Frank Rijkaard, þjálfari Barcelona, eftir leik-

&«4"/,4)

&92)2 "!2#! 3AMUEL %TOlO ER FARINN AÈ

SKORA AFTUR FYRIR "ARCELONA
./2$)# 0(/4/3'%449

inn en mikið hefur gengið á milli
þeirra á síðustu vikum.
Samuel Eto’o hafði góð áhrif á
Ronaldinho, sem hristi af sér
gagnrýnisraddir um holdafar og
spilaði eins og hann gerir best.
Hann svaraði líka gagnrýnisröddunum eftir leik og sagði umræðu
síðustu viku einungis hafa hjálpað
honum til þess að koma enn
ákveðnari í leikinn á móti Bilbao.
ËËJ
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Tvenn verðlaun Silju

FJËRT¹N SKOT UM HELGINA EN ÖAÈ BJARGAÈI
EKKI ÖJ¹LFARANUM
&2¡44!",!¨)¨0*%452

¶ÕSKI HANDBOLTINN

Þjálfari Birkis
og Þóris rekinn
(!.$"/,4) Jens Pfänder var í gær

rekinn sem þjálfari þýska
handboltaliðsins TuS N-Lübbecke
en með því spila einmitt landsliðsmarkvörðurinn Birkir Ívar
Guðmundsson og Þórir Ólafsson.
TuS N-Lübbecke tapaði um
helgina fyrir Alexander Petersson og félögum í Grosswallstad
og er komnir í mikla fallhættu
eftir fjögur töp í röð. Zlatko Feric
og „Schorse“ Borgmann taka við
liðinu til að byrja með en leit
stendur yfir að eftirmanni
Pfänders sem hefur þjálfað liðið
síðan í júní í 2003.
ËËJ

metra á 24,02 sekúndum sen hún
náði með því 2. sæti í greininni í
Evrópubikarkeppninni í Slóvakíu.
Sveinn Elías vakti mikla athygli
á síðasta ári þegar hann varð
Norðurlandmeistari í tugþraut í
flokki 17 ára og yngri en hann
fékk þó verðlaunin fyrir að hlaupa
400 metra á 48,66 sekúndum.
Kristín Birna sýndi mestu
framfarirnar á síðasta ári en hún
bætti Íslandsmetið í bæði sjöþraut
og fimmtarþraut. Að lokum fékk
Jónas Hlynur bikar fyrir „óvæntasta afrekið“ en hann kastaði
spjótinu 70,58 metra á meistaramótinu og bætti árangur sinn í
spjótkasti um tæplega 7 metra
milli ára.
ËËJ
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VERÈLAUN FYRIR ¹RIÈ  ÖAR AF FÁKK 3ILJA TVENN
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Frjálsíþróttasamband
Íslands veitti um helgina viðurkenningar fyrir bestu afrek síðasta árs og við það tilefni var Silja
Úlfarsdóttir úr FH valin frjálsíþróttamaður ársins og fékk Jónsbikarinn fyrir besta árangur í
spetthlaupum, Sveinn Elías Elíasson Fjölni fékk bikar fyrir besta
árangur 20 ára og yngri, Kristín
Birna Ólafsdóttir úr ÍR fékk framfarabikarinn og þá fékk Jónas
Hlynur Hallgrímsson úr FH bikar
fyrir „óvæntasta afrekið“.
Silja náði 87. besta árangrinum
í heiminum á árinu í 400 metra
grindahlaupi þegar hún hljóp á
57,13 sekúndum. Jónsbikarinn
fékk Silja fyrir að hlaupa 200

CÌIIÖGJA:<=¡;C>K>
:G;> JHIJ6 HI¡ JG

&RANCESCO 4OTTI HJ¹ 2OMA

Fær áfram að
taka vítin
&«4"/,4) Francesco Totti, fyrirliði
ítalska liðsins Roma, hefur ennþá
traust þjálfara síns sem vítaskytta Rómarliðsins þrátt fyrir að
hafa klikkað á sjöttu vítaspyrnu
sinni um helgina. Andrea Campagnolo, markvörður Reggina
varði frá honum víti 3-0 sigurleik
en Totti hefur aðeins nýtt 4 af 10
vítaspyrnum sínum á tímabilinu.
Totti hefur klúðrað fjórum vítum í
deildinni, einni í Meistaradeildinni og 1 í bikarnum.
„Ég er búinn að vera óheppinn
á þessu tímabili en ég ætla að
reyna að bæta fyrir þetta með því
að skora fleiri mörk í opnum
leik,“ sagði Totti, sem fullvissaði
alla um að hann myndi stíga fram
yfirvegaður og fullur sjálfstrausts þegar liðið fengi dæmt
víti næst.
ËËJ
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ARSSON YFIRÖJ¹LFARI ¥2"

'ULLMËT +2 Å SUNDI

ÍRB vann yfirburðasigur
35.$ Sundsveit ÍRB fór á kostum
í Gullmóti KR í sundi sem fram
fór í innilauginni í Laugardal um
helgina og fékk þar meira en 500
stigum meira en næsta lið sem
var Ægir.
Í keppni einstaklinga vann Örn
Arnarson úr SH stigakeppnina í
karlaflokki og hafði þar betur
gegn Króatanum Mario Todorovic
og Dananum Chris Christensen. Í
kvennaflokki voru Króatarnir
Sanja Jovanovic og Iva Grivicic í
efstu tveimur sætunum en
Ragnheiður Ragnarsdóttir náði
þriðja sætinu.
Davíð Hildiberg Aðalsteinsson,
ÍRB (15-17 ára), Sigrún Brá
Sverrisdóttir, Fjölni (15-17 ára),
Soffía Klemenzdóttir, ÍRB (13-14
ára), Kristófer Sigurðsson, ÍRB
(11-12 ára), og Eygló Ósk
Gústafsdóttir, Ægi (11-12 ára),
unnu stigakeppnina í sínum
aldursflokkum.
ËËJ
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+VIKMYNDAFERILL 3ÎNDRU "ULLOCK HËFST ÖEGAR
HÒN FLUTTIST TIL ,OS !NGELES OG FËR AÈ
LEIKA Å MYNDUM FR¹ SJ¹LFST¾ÈUM
KVIKMYNDAGERÈARMÎNNUM (ÒN
VAKTI FYRST EINHVERJA ATHYGLI FYRIR
HLUTVERK SITT Å $EMOLITION -AN SEM
GERÈI ÖAÈ AÈ VERKUM AÈ HÒN FÁKK
HLUTVERK Å MYNDINNI 3PEED SEM SLË
Å GEGN ¥ DAG ER HÒN EIN VIRTASTA
LEIKKONA (OLLYWOOD (¾GT ER
AÈ SJ¹ HANA Å MYNDINNI -ISS
#ONGENIALITY  SEM SÕND ER ¹
3TÎÈ  "ÅË

%++) -)33! !&

$ODGEBALL 34®¨  "¥«

&ORELDRAR ERU ÖREYTTIR UM HELGAR  LAUGARDÎGUM OG SUNNU
DÎGUM VILDI ÁG GJARNAN F¹ AÈ SOFA ÒT 3ONUR MINN HEFUR
ÖË ENGAN HUG ¹ SLÅKUM SL¾PINGJAH¾TTI 6IÈ FORELDRAR
HANS GETUM MEÈ ENGU MËTI SANNF¾RT HANN UM
KOSTI ÖESS AÈ LIGGJA AÈGERÈALAUS FRAM EFTIR MORGNI ¹
FRÅDÎGUM ¡G ÖAKKA ALM¾TTINU FYRIR MORGUNSJËNVARP
BARNANNA EN MIKIÈ ËSKAPLEGA VILDI ÁG AÈ MEIRA
PÒÈUR V¾RI LAGT Å ÖAÈ
2ÅKISSJËNVARPIÈ F¾R ÖAKKIR FYRIR AÈ SÕNA BARNAEFNIÈ
3NILLINGANA ÖAÈ ¹ AÈ KENNA LITLUM BÎRNUM AÈ META
KLASSÅSKA TËNLIST OG TEKST VEL TIL 6IÈ SN¹ÈINN L¾RUM B¾ÈI
MARGT ÖARFT AF ÖESSUM Ö¹TTUM OG SÎNGLUM MEISTARASTYKKI
FRAM EFTIR VIKUNNI EFTIR HVERN Ö¹TT 3TUNDUM HÎFUM VIÈ
MEIRA AÈ SEGJA STALDRAÈ VIÈ ¹ BËKASAFNINU OG KIPPT MEÈ
HLJËMDISKUM MEÈ KLASSÅSKUM VERKUM TIL AÈ HLÕÈA ¹ Å FRAM
HALDI AF GL¹PINU
3TÎÈ  F¾R ÖAKKIR FYRIR AÈ SÕNA Ö¾TTINA UM LANDKÎNNUÈ

 ,EIÈARLJËS 'UIDING ,IGHT
 4¹KNM¹LSFRÁTTIR
 -AGGA OG FURÈUDÕRIÈ 
 +APPFLUGIÈ Å HIMINGEIMNUM
 &RÁTTIR
 6EÈUR
 +ASTLJËS
 %VERWOOD  "ANDARÅSK

Ö¹TTARÎÈ UM HEILASKURÈL¾KNI OG EKKJUMANN
SEM BÕR ¹SAMT TVEIMUR BÎRNUM SÅNUM Å
SM¹B¾NUM %VERWOOD Å #OLORADO !ÈAL
HLUTVERK LEIKA 4REAT 7ILLIAMS 'REGORY 3MITH
%MILY 6AN #AMP $EBRA -OONEY *OHN
"EASLEY OG 6IVIEN #ARDONE

T

 !LLRA MEINA BËT  "OTA MIG
 +¹RAHNJÒKAR 6ATNSFÎLLIN OG



%VERWOOD 2²6

¹RNAR Å KRING 3JÎTTA HEIMILDAMYNDIN AF NÅU
SEM GERÈAR VERÈA ¹ FJËRUM ¹RUM UM FRAM
KV¾MDIR VIÈ +¹RAHNJÒKAVIRKJUN 3AGAFILM
FRAMLEIDDI Ö¹TTINN FYRIR ,ANDSVIRKJUN 4EXTAÈ
¹ SÅÈU  Å 4EXTAVARPI

 4ÅUFRÁTTIR
 $RAUGASVEITIN  4HE 'HOST
3QUAD "RESK SPENNUÖ¹TTARÎÈ UM SVEIT
SEM RANNSAKAR SPILLINGU INNAN LÎGREGLUNNAR
-EÈAL LEIKENDA ERU %LAINE #ASSIDY %MMA
&IELDING *ONAS !RMSTRONG OG *AMES 7EBER
"ROWN

 .JËSNADEILDIN  3POOKS



+¹RAHNJÒKAR 2²6

INN $ËRU EN ÖEIR EIGA AÈ KENNA BÎRNUM UNDIRSTÎÈU Å ENSKRI
TUNGU 6IÈ M¾ÈGININ HJ¹LPUM $ËRU VIÈ AÈ LEYSA ÖRAUTIR
MEÈ ÖVÅ AÈ ¾PA JUMP OG TO GRANDMAkS HOUSE EÈA EITT
HVAÈ ÖVÅUMLÅKT (JARTA OKKAR BEGGJA TEKUR SVO KIPP AF
¾SINGI ÖEGAR HINN SL¾GI REFUR .APPI ¹S¾LIST EINHVERN
ÖEIRRA MUNA SEM $ËRA HEFUR Å FARTESKINU ¶ETTA ERU
GËÈIR Ö¾TTIR EN ÖVÅ MIÈUR EIGINLEGA EINA BARNAEFNIÈ Å
BOÈI ÖESSARA STÎÈVA SEM ÁG HEF ¹HUGA ¹ ÖVÅ AÈ SONUR
MINN FYLGIST MEÈ OG ÖETTA ER ÖAÈ EINA SEM HANN HEFUR
¹HUGA ¹ AÈ HORFA ¹
%FTIR AÈ 3NILLINGARNIR OG $ËRA HAFA KVATT SKJ¹INN UM HELG
AR NEYÈIST ÁG TIL ÖESS AÈ FARA Å GÎNGUFERÈIR LESTARLEIKI EÈA
TAKA UPP ¹ EINHVERJU ÎÈRU SEM KREFST LÅKAMLEGRAR ¹REYNSLU
¶AÈ ER EF TIL VILL ¹G¾TT ¶ËTT LETIN SÁ NOTALEG VIL ÁG EKKI AÈ
BARNIÈ MITT ALIST UPP VIÈ SÎMU SKILYRÈI OG FANGAR GERA ,OKAÈ
INNI Å HÒSI MEÈ VÅDJË OG SJËNVARP SEM HELSTA FÁLAGSSKAP OG
AFÖREYINGU

3*«.6!20)¨
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Af Nappa refi og Snillingunum

"RESKUR SAKAM¹LAFLOKKUR UM ÒRVALSSVEIT
INNAN BRESKU LEYNIÖJËNUSTUNNAR -) SEM
GLÅMIR MEÈAL ANNARS VIÈ SKIPULAGÈA GL¾PA
STARFSEMI OG HRYÈJUVERKAMENN

 +ASTLJËS
 $AGSKR¹RLOK

 'RALLARARNIR 4INY 4OONS
 4ASMANÅA 4AZ -ANIA
 /PRAH
 ¥ FÅNU FORMI 
 "OLD AND THE "EAUTIFUL
 2ELATED  3YSTRABÎND
 'ANGA STJÎRNURNAR AFTUR
 7HOSE ,INE )S IT !NYWAY
  MÅNÒTUR  -INUTES
 (¹DEGISFRÁTTIR
 .¹GRANNAR .EIGHBOURS
 (OMEFRONT (EIMAVÅGSTÎÈVARNAR
 .¹L¾GÈ VIÈ N¹TTÒRUNA
 ,AS 6EGAS 
 7HOSE ,INE )S IT !NYWAY 
 (ORANCE OG 4ÅNA
 3HIN #HAN
 .ORNAFÁLAGIÈ
 4ASMANÅA 4AZ -ANIA
 -ÒSTI
 "OLD AND THE "EAUTIFUL
 .¹GRANNAR .EIGHBOURS
 ¥ÖRËTTIR OG VEÈUR
 &RÁTTIR ÅÖRËTTIR OG VEÈUR
 ¥SLAND Å DAG
 4HE 3IMPSONS 
 4HE !PPRENTICE ,¾RLINGURINN
$ONALD 4RUMP SNÕR AFTUR Å FIMMTU SERÅUNNI
AF 4HE !PPRENTICE ÖAR SEM HANN LEITAR ENN
¹ NÕ AF L¾RLINGI FYRIR 4RUMP FYRIRT¾KJAVELD
IÈ SITT (ÁR ERU ¹ FERÈ SÅVINS¾LIR RAUNVERU
LEIKAÖ¾TTIR SEM GERÈIR ERU AF 4RUMP SJ¹LFUM
Å SAMSTARFI VIÈ SJ¹LFAN KONUNG RAUNVERULEIKA
Ö¹TTANNA -ARK "URNETT

 )NSIDER E
 &RÁTTIR ÅÖRËTTIR OG VEÈUR
 ¥SLAND Å DAG
 3EINFELD
  H¾È TIL VINSTRI 
 %NTERTAINMENT 4ONIGHT
 $A !LI ' 3HOW (INN EITURHARÈI !LI
' ER M¾TTUR ¹SAMT VINUM SÅNUM "ORAT FR¹
+ASAKSTAN OG HINUM AUSTURRÅSKA OG SAMKYN
HNEIGÈA "RUNO &ERÈAST ÖEIR UM "RETLAND OG
"ANDARÅKIN OG TAKA VIÈTÎL VIÈ ALLS KYNS FËLK
HVORT SEM ÖAÈ ERU KENNARAR EÈA H¹TTSETT
IR EMB¾TTISMENN &¹ VIÈM¾LENDUR KAPPANA
ËÖ¾GINLEGAR OG VANDR¾ÈALEGAR SPURNINGAR
SEM YFIRLEITT BÕÈUR UPP ¹ ¹LÅKA VANDR¾ÈAN
LEG SVÎR !LI ' OG "ORAT ERU NÒ ÖEGAR ORÈNIR
HEIMSFR¾GIR OG SEGIR SAGAN AÈ "RUNO SÁ VIÈ
ÖAÈ AÈ SL¹ Å GEGN LÅKT OG VINIR HANS

 !MERICAN $AD  E
 4HE ,OOP
 4HE .INE .µ44 .ÅU MANNS ALLT
ËKUNNUGT FËLK ERU TEKIN Å GÅSLINGU Å BANKA
EINUM ¶AR ER ÖEIM HALDIÈ Å  KLUKKUSTUND
IR VIÈ ERFIÈAR AÈST¾ÈUR ¶EGAR ÖAU LOSNA
ÒR BANKANUM OG FARA AÈ LIFA LÅFI SÅNU FINNA
ÖAU AÈ EKKERT VERÈUR EINS AFTUR ,ÅF ÖEIRRA ER
BREYTT AÈ EILÅFU  MILLI ÖESSARA NÅU MANNA
HAFA NÒ MYNDAST STERK BÎND SEM ENGIN
NEMA ÖAU SEM HALDIÈ VAR Å BANKANUM
SKILJA (VAÈ GERÈIST Å BANKANUM ¹ ÖESSUM
 KLUKKUSTUNDUM SEM GJÎRBREYTTI LÅFI ÖESSA
FËLKS SVONA MIKIÈ

 4WENTY &OUR   
 )NSIDER
 *ANICE $ICKINSON E
 3EINFELD
 %NTERTAINMENT 4ONIGHT E
 4ËNLISTARMYNDBÎND FR¹ 0OPP 46

 0RISON "REAK  &LËTTINN
 3HARK  (¹KARLINN 3VÎRT

T
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3HARK 3TÎÈ 

 4RIUMPH OF ,OVE STIN SIGRAR
 $ODGEBALL
 -ISS #ONGENIALITY
 4RIUMPH OF ,OVE STIN SIGRAR
 $ODGEBALL
 -ISS #ONGENIALITY 
 4HE $ANGEROUS ,IVES OF !LTER

T



"OYS +ËRDRENGIR Å KLANDRI

"OYS +ËRDRENGIR Å KLANDRI
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3MILING &ISH  'OAT ON &IRE
%DGE OF -ADNESS
4HE ,IST
3MILING &ISH  'OAT ON &IRE

SKËLASYSTIR *ULIE DËTTUR 3TARKS L¾TUR LÅFIÈ EFTIR
AÈ EKIÈ ER YFIR HANA ÖEGAR HÒN ER AÈ KOMA
ÒR PARTÅI 3TARK ËTTAST AÈ DAUÈI STÒLKUNN
AR KUNNI AÈ HAFA Å FÎR MEÈ SÁR AUKNAR ERJUR
MILLI SVARTRA OG HVÅTRA NEMENDA VIÈ SKËLANN
OG Å SAMFÁLAGINU

 «SKARSVERÈLAUNIN  3AM

 . &RÁTTIR OG AÈ ÖEIM LOKNUM

ANTEKT MEÈ ÖVÅ HELSTA SEM GERÈIST

VEÈURFRÁTTIR OG MAGASÅNÖ¹TTUR $AGSKR¹IN ER
ENDURSÕND ¹ KLUKKUTÅMA FRESTI TIL KL 
N¾STA DAG

 4WENTY &OUR 
 .IP4UCK 
 #OLD #ASE 
 /UT TO 3EA
 4HE 3IEGE
 &RÁTTIR
 4ËNLISTARMYNDBÎND FR¹ 0OPP4Å6Å
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Óbeisluð fegurðarsamkeppni á Ísafirði
„Ég hugsa að ég verði að nefna
Nings. Ég er oft mikið á hlaupum starfsins vegna og þar fæ
ég bæði hollan og góðan mat á
stuttum tíma. Ég borða mjög oft
þarna þegar ég kemst ekki heim
í mat. Uppáhaldið mitt er steikt
hrísgrjón með kjúklingi.“
0¹LMI 3IGURHJARTARSON TËNLISTARMAÈUR
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,«¨2¡44
 LÅFR¾N SÕRA  TVEIR EINS  STJËRNM¹L
 M¹L  ¾ÈIBUNUGANGS  BEITA 
GL¹P  H¹ BYGGING  NUDDA  RYK
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3VÎR VIÈ SPURNINGUM ¹ BLS 

  3VALBARÈA
 3YLVESTER 3TALLONE
 #HELSEA

„Sumir halda að þetta sé grín, en
það er það ekkert endilega. Þetta
er bara ein birtingarmynd fegurðar,“ sagði Matthildur Helgadóttir,
einn
skipuleggjenda
ísfirskrar
fegurðarsamkeppni
sem leggur áherslu á óbeislaða
fegurð. Í tilkynningu frá hópnum
að baki keppninni segir að það
muni teljast keppendum til tekna
að lífið sjáist á þeim. „Er þá átt
við að aldur, aukakíló, hrukkur,
slit vegna barnsfæðinga, lafandi
brjóst, skalli, loðið bak, appelsínuhúð o.þ.h. teljast til kynþokka.“
Keppt verður um titla á borð við
Michelin 2007 og Húðslit 2007, í
Félagsheimilinu í Hnífsdal 18.
apríl næstkomandi.

Eftir að Matthildur birti tilkynninguna á bloggsíðu sinni
fyrir viku stóð ekki á viðbrögðum. „Þetta fékk hraðari og meiri
athygli en við áttum von á,“ sagði
hún. „Við erum búin að fá mikið
af fyrirspurnum frá fólki sem
hefur áhuga, en hefur líka áhyggjur af því hvernig framkvæmdin
verður. Það heldur jafnvel að það
eigi að fara að narra það
upp á svið til að gera grín
að því,“ sagði Matthildur, sem kvað slíkt alls
ekki vera á dagskrá.
„Ætlunin er að halda
keppni með mat og
kynni og öllusaman.
Það er ekki meining-

in að fólk komi
fáklætt fram,“
sagði hún. „Við
viljum opna
augu
fólks
fyrir því að
allir
eru
fallegir á sinn
hátt. Auðvitað
er

-!44(),$52 (%,'!$«44)2 ¥ HËPI FËLKS SEM

EFNIR TIL FEGURÈARSAMKEPPNI ¹ ¥SAFIRÈI ÖAR
SEM AUKAKÅLË OG APPELSÅNUHÒÈ MUNU VERÈA
KEPPENDUM TIL FRAMDR¹TTAR
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&ANNST )NGVAR ËGLEYMAN
LEGUR ¹ N¾RBUXUNUM
Vegur leikhópsins Vesturports
heldur áfram að aukast og hefur
hróður hans borist alla leið til andfætlinga í Ástralíu. Óskarsverðlaunaleikkonan Cate Blanchett var
nýverið stödd á kvikmyndahátíðinni í Berlín þar sem hún afhenti
efnilegum leikurum í Evrópu viðurkenningu ásamt lafði Judi Dench
og var Gísli Örn Garðarsson meðal
þeirra. „Allir sem eru tilnefndir í
Shooting Stars-flokknum eru kallaðir upp á svið og fá styttu til eignar,“ segir leikarinn sem var staddur á æfingu á söngleiknum
Elliheimilinu, þar sem stórstjörnur
á borð við Ómar Ragnarsson eru í
aðalhlutverki. „Ég hitti Blanchett í
kjölfarið á einkaklúbbi eftir herlegheitin og við tókum tal saman,“
heldur Gísli Örn áfram.
Upp úr dúrnum kom að
Blanchett er mikill aðdáandi
Vesturports, var meðal fjölda leikhúsgesta á uppfærslu hópsins á
Woyzeck í London og hafði séð
bæði Börn og Fullorðna sem leikhópurinn gerði ásamt Ragnari
Bragasyni og sýndar voru kvikmyndahátíðinni í Berlín. Þá hafa
tekist mjög góð kynni með henni
og tónlistarmannninum Nick Cave
sem hefur unnið náið með Gísla og
félögum hans í Vesturporti. „Hún
var mjög hrifin af myndunum og
gat varla sagt neitt annað fyrst
ég var þarna beint fyrir framan hana,“ segir Gísli og hlær.
Bætir síðan við að Blanchett

hafi nefnt það hversu vel Ingvar E.
Sigurðsson hafi tekið sig út á nærbrókunum í Woyzeck. „Já, hún
mundi alveg sérstaklega eftir því,
sagði það hafa verið ógleymanlegt,“ útskýrir Gísli. Blanchett er
mikil leikhúsmanneskja sjálf,
maðurinn hennar er leikskáld og
handritshöfundur og saman reka
þau leikhús í Sydney.
Cate ræddi einnig við Gísla um
dvöl sína hér á landi en leikkonan
kom hingað í fyrra ásamt manni
sínum og fór meðal annars á Airwaves-hátíðina sællar minningar
og keypti stóla á Hótel Búðum.
„Hún fékk lánaðan bústaðinn hjá
Sigurjóni Sighvatssyni og var mjög
hrifin af öllu, vildi gjarnan koma
hingað aftur,“ bætir Gísli við.
Og Börn og Foreldrar hafa slegið í gegn. Nýlega var samið um
dreifingarrétt til Danmerkur og
samningaviðræður við dreifingaraðila í Þýskalandi og Frakklandi
eru á lokastigi. Gísli Örn heldur
hins vegar til London 18. mars en
eins og greint var frá Fréttablaðinu mun hann leika burðarhlutverkið í uppfærslu breska þjóðleikhússins á leikritinu Matter of
Life and Death.
FREYRGIGJA FRETTABLADIDIS
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LAUN FYRIR LEIK SINN Å KVIKMYNDINNI
4HE !VIATOR
&2¡44!",!¨)¨'%449)-!'%3

).'6!2 % 3)'52¨3
3/. !È MATI

'¥3,) ®2. 2¾DDI M¹LIN VIÈ

"LANCHETT TËK
)NGVAR SIG VEL ÒT ¹
N¾RBUXUNUM Å
7OYZECK

dálítið háð í þessu, enda held ég
að það sé alltaf gott að taka sig
ekkert of alvarlega. Smá húmor
skaðar aldrei,“ sagði Matthildur
og hló við.

¹STRÎLSKU STJÎRNUNA SEM KVAÈST
VERA MJÎG HRIFIN AF VERKUM
6ESTURPORTS
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%INAR "¹RÈARSON FÁKK
ÖAÈ ERFIÈA HLUTSKIPTI
AÈ VERA Å ODDASTÎÈU OG
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HEYRA
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ÖEIM SEM HEYRA VILDU
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KIRKJUNNAR ¹ ¥SLANDI
®LSTOFAN ER EINN
HELSTI SAMKOMU
STAÈUR BLAÈAMANNA
OG EITTHVAÈ MUN UM ÖAÈ AÈ SLÅKIR
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Stöðvar 2 kl. 12:
alla virka daga

Í auglýsingu fyrir iPhone
Lag íslenska tónlistarmannsins
Eberg, Inside Your Head, hljómar í
nýrri auglýsingu fyrir iPhone sem
var frumsýnd á óskarsverðlaunahátíðinni aðfaranótt mánudags.
Um er að ræða frábæra kynningu fyrir Eberg því milljónir
fólks úti um allan heim fylgjast
með sjónvarpsútsendingum frá
hátíðinni á hverju ári. Í auglýsingunni eru sýnd myndbrot úr
hinum ýmsum kvikmyndum þar
sem hver stórstjarnan á fætur
annarri svarar í símann. Má þar
nefna leikara á borð við Robert
De Niro, Cameron Diaz, John Travolta og Harrison Ford.
Lagið Inside Your Head er að
finna á fyrstu plötu Ebergs, Voff
voff, sem kom út fyrir síðustu jól
við góðar undirtektir. Ekki er
langt síðan sama lag hljómaði í
sjónvarpsþættinum vinsæla The
O.C. í Bandaríkjunum og því ljóst
að vegur Ebergs, sem heitir réttu
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nafni Einar Tönsberg, sé heldur
betur að vænkast í kvikmyndaborginni Hollywood. Hægt er að
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skoða auglýsinguna fyrir iPhone
á heimasíðunni www.apple.com.
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María Hlinadóttir > Safamýri 29
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Jón Gunnar og Harpa > Vallartröð 4
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hringdu strax í síma:
699 5008 eða 693 4085
Hannes Steindórsson
Sölufulltrúi
Sími 699 5008
hannes@remax.is

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi
Sími 693 4085
gylfi@remax.is

Þórarinn Jónsson
Löggiltur
fasteignasali
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Lært af
reynslunni

S

töku dýrlingur mun eiga svo
viturt hjarta að vera laus við
ranghugmyndir. Þær eiga hinsvegar ekki bara heima í huga
vændiskaupandi kalla sem trúa
því að konan vilji þá líka borgunarlaust, eða hjá þeim sjúku ófétum
sem segja að barnið hafi átt frumkvæðið. Nei, margar ranghugmyndir eru hversdagslegar eða
jafnvel hagnýtar og geta snúist
um dálitla staðbundna galla.

%&4)2 barnsburðina þrjá hefði ég

átt að sjá glöggt á vigtinni að enn
sátu sem fastast óhóflegar viðbætur. Í speglinum var hinsvegar
þvengmjó skutla, rosalega hissa á
að komast ekki í neitt nema joggingbuxur. Þessi holdafarslega
ranghugmynd
var
sennilega
skemmtileg
hliðarverkun
af
oxitósíni, holl fyrir sjálfstraustið
og alveg öfug við þá sem lætur
ungar stúlkur svelta sig veikar.
Seinna verð ég kannski ein af þeim
öldruðu skvísum sem fylgja unglingatískunni út í hörgul. Spóka
mig í minipilsi með tattú, alveg
handviss um kynþokkann.

4),6)34 margra ranghugmynda
orsakar þó vandamál og verra er
ef margir aðhyllast sömu villuna.
Í gegnum tíðina hafa þær verstu
sérstaklega bitnað á börnum. Áður
var hér til dæmis aðallega litið á
börn sem ódýrt vinnuafl. Einkum
voru ómagar útsettir fyrir illri
meðferð svo sem kunnugt er, fáum
datt í hug að þeir þyrftu að menntast, bindast tilfinningaböndum
eða borða úr öllum fæðuflokkum.
Um miðbik síðustu aldar var í
tísku meðal uppeldisfrömuða ungbarna að ekkert væri verra fyrir
þau en sífellt kjass. Brjóstmylkingana ætti aldrei að taka upp
nema á fjögurra klukkustunda
fresti og þá aðeins til að fóðra,
annars yrðu þeir bara frekir.
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svona fimm árum voru
gæðastundir aðalmálið, litlu skipti
hversu mikið fjölskyldan var
saman en mikilvægast að nýta hálftímann sem best. Nú hefur uppgötvast að þetta var herfilegur
misskilningur: lengd samverunnar
er aðalatriðið og það er í lagi að
halda ekki skothelda skemmtidagskrá. Eins upplýst og við viljum
vera skrifast jafnóðum í okkar
svörtu bók eins og þeirra kynslóða
sem gengnar eru og við gagnrýnum – oft með réttu. Spurningin er
bara hverjar af hugmyndum nútímans um uppeldi munu standast tímans tönn og á hverjar verður litið
sem allsherjar ranghugmyndir?
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