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DREAMGIRLS
Kvikmyndin
sem byggð er á
sögu The Supremes

„Bauð þeim að
leiðrétta lygina“

STJÓRNIN
SKELFUR
Beygir Framsókn
sjálfstæðismenn
eða fellur
ríkisstjórnin?

ATHYGLIN FÖNGUÐ
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Sjónvarpsáhorfendur
HLJDV¼IHOOWHUo©DUD
með að einbeita sér
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Netlæsi þingmanna
skiptir sköpum
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Íslendingar
náðu þriðja
sæti í samanlögðum greinum
þeir
í heimsme
istarakeppni arréttgull. „Við vorum með
ungkokka
sem haldin
saltfiskí forrétt, lambið
var nýlega
Glasgow. Sigurður
og skyr og
okkar góða og humí
rabarbara
Rúnar Ragnarss
í eftirrétt. í aðalrétt
hálft tonn
á Vox var í
Fórum með
af
on
liðinu og hér
urður Rúnar. mat með okkur út,“
lýsir Sigfá lesendur
Hann segir
Fréttablaðsins
hrósað sérstakleg
dómarana
smjörþefinn
hafa
a bragðgæð
matarins og
af því sem
þar var gert.
um
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„Djarfar
ákvarðanir
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Krúttleg byggð
í leyni
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6ILL VITA HVAÈ ER KL¹M OG HVAÈ EKKI

4VEIR MEISTARAR

Kærði Bleikt og
blátt til lögreglu

(ARPA ¶ËRSDËTTIR LISTFR¾ÈINGUR ER
SÕNINGARSTJËRI TVEGGJA
SÕNINGA Å ,ISTASAFNI
¥SLANDS SEM GEYMA
VERK *ËHANNS "RIEM
OG *ËNS %NGILBERTS

,®'2%',5-, Akureyringur á

tvítugsaldri fór með eintak af
tímaritinu Bleiku og bláu á
lögreglustöð á dögunum og
tilkynnti glæp. Áður hafði honum
verið tjáð að klám væri bannað en
erfitt væri að skilgreina það. Þess
vegna væru klámblöð seld í
verslunum þrátt fyrir lögin.
„Lögreglumaðurinn sem tók á
móti mér vissi ekki í hvorn fótinn
hann átti að stíga,“ segir maðurinn, Ólafur Eiríkur Þórðarson.
„Ég fæ að vita á mánudaginn
hvort eitthvað verður aðhafst í
þessu. Ég er ekki á móti klámi, en
mér finnst fáránlegt að byggja
lög á óskilgreinanlegum hugtökum og vil fá úr þessu skorið.“ SÖS

-%..).' 

VINTÕRI LÅKAST
b.Ò ER HINUM MIKLU FRAMKV¾MD
UM ¹ H¹LENDINU AÈ LJÒKA HÁR OG
H¾TT VIÈ NIÈURSVEIFLU Å ATVINNULÅF
INU ¶¹ ER EINMITT RÁTTI TÅMINN TIL
AÈ R¹ÈAST Å FREKARI SKATTAL¾KKANIR m
SEGIR (ANNES (ËLMSTEINN 'ISSUR
¥ $!' 
ARSON

&ORMAÈUR KALLAR
ÖJ¹LFARA BJ¹NA
¥"6 HEFUR K¾RT
FORMANN DËMARA
NEFNDAR (3¥ FYRIR
FRAMKOMU HANS VIÈ
ÖJ¹LFARA KVENNALIÈS EFTIR LEIK
¥"6 GEGN (+
¥¶2«44)2 

SDÅS 2¹N Å 3IRKUSVIÈTALI
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¶AKKAR GUÈI FYRIR AÈ BARNIÈ SLAPP
Ásdís Rán Gunn
lenti í hörðum arsdóttir
sjö mánaða árekstri eftir
meðgöngu
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Birgitta Haukda
l
Fékk bónorð
og trúlofunar
hring í París.
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Víðtæk gagnrýni
á meðferð málsins
Þjóðareign náttúruauðlinda verður fest í stjórnarskrá hljóti frumvarp formanna stjórnarflokkanna samþykki þingsins. Lagaprófessor segir hugtakið
þjóðareign merkingarlaust. Stjórnarandstöðunni ofbýður málsmeðferðin.
34*«2.-, Formenn ríkisstjórnar-

4

&2¡44!",!¨)¨!.4/.

flokkanna, Geir H. Haarde og Jón
Sigurðsson, hafa náð samkomulagi
um að flytja þingmannafrumvarp
um að sett verði ákvæði í stjórnarskrá um að náttúruauðlindir
Íslands verði þjóðareign. Ákvæðið
nær til allra náttúruauðlinda
Íslands en ekki aðeins til auðlinda
sjávar eins og getið er um í stjórnarsáttmála flokkanna frá 2003.
Formenn
stjórnarflokkanna
kynntu samkomulagið í gær og
gerðu grein fyrir frumvarpinu
sem þeir munu leggja fram í sínu
nafni í dag. Í máli þeirra kom
fram að ekki hafi verið gerð tillaga í stjórnarskrárnefnd, sem
starfað hefur síðan í byrjun árs
2005, sem fullnægir stefnuyfirlýsingunni um stjórnarskrárbreytinguna. Því hafi formennirnir látið semja sérstakt frumvarp
til stjórnarskipunarlaga um breytingu stjórnarskrárinnar.
Tilgangurinn með ákvæðinu er
að sögn Jóns að staða nýtingarheimilda haldist óbreytt. Fiskveiðiheimildir verði til dæmis

ekki háðar beinum eignarrétti
heldur haldist sem afturkræfur
nýtingarréttur eða afnotaréttur.
Geir lagði áherslu á að ákvæðið raskaði ekki þeim grundvelli
sjávarútvegsins sem gilt hafi undanfarin ár. „Þetta hefur táknræna
þýðingu, en ekki þá að það breyti
núverandi skipan mála, hvorki
varðandi það að hægt sé að kippa
grundvellinum undan atvinnugreinum, né að atvinnugreinar
geti aukið sinn eignarrétt frá því
sem nú er. Eignarrétturinn sé
óbeinn og verði það áfram.“
Spurður hvort eðlilegt hafi

.ÕTT ¹KV¾ÈI STJËRNARSKR¹RINNAR
.¹TTÒRUAUÈLINDIR ¥SLANDS SKULU VERA
ÖJËÈAREIGN ÖË ÖANNIG AÈ G¾TT SÁ
RÁTTINDA EINSTAKLINGA OG LÎGAÈILA SKV
 GR "ER AÈ NÕTA Ö¾R TIL HAGSBËTA
ÖJËÈINNI EFTIR ÖVÅ SEM N¹NAR ER
¹KVEÈIÈ Å LÎGUM %KKI SKAL ÖETTA VERA
ÖVÅ TIL FYRIRSTÎÈU AÈ EINKAAÈILUM
SÁU VEITTAR HEIMILDIR TIL AFNOTA EÈA
HAGNÕTINGAR ¹ ÖESSUM AUÈLINDUM
SKV LÎGUM

verið að vinna svona hratt að
framgangi málsins, sérstaklega í
ljósi þess að stjórnarskrárbreytingar hafa ætíð verið gerðar með
þverpólitískri sátt eftir ítarlegan
undirbúning, segir Geir að finna
megi að málsmeðferðinni. „Hún
er ekki hafin yfir gagnrýni, ég
geri mér grein fyrir því. Svo verður að koma í ljós hvort slíkar
athugasemdir eru nægilega efnismiklar til að málið stoppi.“
Sigurður Líndal, fyrrverandi
lagaprófessor, segir tal um þjóðeign marklaust. „Hugtakið þjóðareign er merkingarlaust sem
eignarréttarlegt hugtak og því
villandi og óheppilegt. Í athugasemdum segir reyndar að með því
sé vísað til fullveldisréttar sem
íslenska ríkið hefur til þess að
setja reglur, þar á meðal um meðferð og nýtingu auðlinda þjóðarinnar. Orðið þjóðareign þykir
greinilegra áferðarfallegra og
með því er verið að marka gildishlaðna stefnuyfirlýsingu. Þetta
segir nákvæmlega ekki neitt nema
sjálfsagða hluti.“ SH¹ MH  SJ¹ SÅÈU 

"USH ¹ FERÈ UM 3 !MERÅKU

Reynir að bæta
ímynd BNA
7!3().'4/. !0 George W. Bush

Bandaríkjaforseti hélt í gær af
stað í vikuferð um fimm ríki í
Suður-Ameríku. Bush ætlar að
bæta ímynd Bandaríkjanna og
vinna gegn vaxandi áhrifum
vinstri kempunnar Hugo Chavez,
forseta Venesúela.
Bush hyggst flytja þann
boðskap að lýðræðisfyrirkomulag
hafi jafnan í för með sér velferð
íbúanna.
„Ferðin er farin til þess að
minna fólk á það að okkur
stendur ekki á sama,“ sagði Bush
í sjónvarpsviðtali á miðvikudaginn. Hann sagðist hafa áhyggjur
af því að margir telji Bandaríkin
ekki hafa veitt Suður-Ameríku
næga athygli.
GB

Fagleg
og lögleg
þjónusta í boði

OPIÐ ALLA

DAGA
VIKUNNAR
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STÓRI
BÓKAMARKAÐURINN
Perlunni 1. – 11. mars

OPIÐ ALLA DAGA FRÁ KL. 10-18

Matreiðslubók íslenska lýðveldisins!

50 stk. á sælkeraverði
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Fagfólk í Félagi íslenskra
snyrtifræðinga er að finna
um land allt. Sjá nánar
á Meistarinn.is.
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(EILBRIGÈISR¹ÈHERRA KYNNIR LYFJASTEFNU H¹ÈA FRUMVARPI SEM LEGGJA ¹ FRAM Å HAUST

,ANDSSAMBAND ELDRI BORGARA

6ILL L¾KKA VIRÈISAUKASKATT ¹ LYFJUM

Styður ekki einstök framboð

(%),"2)'¨)3-, Samstarf heilbrigðisstofnana um lyfjakaup er eitt af
grundvallaratriðum nýrrar lyfjastefnu ríkisins sem nær til ársins
2012.
Siv Friðleifsdóttir, heilbrigðisog tryggingamálaráðherra, kynnti
lyfjastefnuna í gær en í henni
kemur meðal annars fram að lækka
beri virðisaukaskatt á lyfjum í sjö
prósent. Stefnan er grundvölluð á
frumvarpi til laga sem, að sögn
ráðherra, verður líklega lagt fram
á Alþingi í haust.
Ein meginforsenda þess að verð
á lyfjum geti lækkað er að Landsspítali, Landssamband sjúkrahúsa
og Samtök fyrirtækja í heilbrigðis-

Sigurbjörn, hefði ekki verið
nær að rannsaka úlfaldana?
b*Ò EN ÖAÈ ER LJËST AÈ ÖAÈ ER MÕ
MARGT SEM ÖARF AÈ RANNSAKAm
-ÕFLUGUR ERU RANNSAKAÈAR Å 4ILRAUNA
STÎÈINNI AÈ +ELDUM TIL AÈ KOMAST AÈ ÖVÅ
HVAÈ VELDUR EXEMI Å ÅSLENSKUM HROSSUM
¹ ERLENDRI GRUND 3IGURBJÎRN "¹RÈARSON
ER SIGURS¾LASTI KEPPNISMAÈUR ¥SLANDS Å
HESTAÅÖRËTTUM OG TAMNINGAMEISTARI

3)6 &2)¨,%)&3$«44)2 (EILBRIGÈIS OG
TRYGGINGAM¹LAR¹ÈHERRA SAGÈI ¹ FUND
INUM AÈ HENNAR FRAMTÅÈARSÕN V¾RI AÈ
TRYGGJA AÈ ALLIR ¥SLENDINGAR HEFÈU AÈGANG
AÈ NAYÈSYNLEGUM LYFJUM ËH¹È EFNA
HAGSSTÎÈU
&2¡44!",!¨)¨6!,,)

þjónustu efni til samstarfs um
útboð og innkaup lyfja. Slíkt samstarf í Danmörku hafi skilað sér í
20 - 30 prósenta lægra lyfjaverði.
Lyfjalög voru sett 1994 en forsendur laganna hafa breyst, meðal
annars með fjölgun apóteka, fækkun framleiðslufyrirtækja og hærri
lyfjakostnaði.
Meginmarkmið
nýrrar lyfjastefnu er að stuðla að
góðu aðgengi að nauðsynlegum
lyfjum og tryggja öryggi og gæði
þeirra.
Til að þessi markmið náist segir
Siv að auðvelda þurfi innflutning á
ódýrum samheitalyfjum. Með litlu
framboði þeirra sé notkunin lítil.

&¡,!'3-, Félög í Landssambandi
eldri borgara eru þverpólitísk og
styðja ekki framboð einstakra
stjórnmálaflokka. Þetta segir
Borgþór S. Kjærnested, framkvæmdastjóri sambandsins.
„Það gætir misskilnings meðal
félagsmanna að félög eldri
borgara séu á einhvern hátt á bak
við sérstakt framboð aldraðra.
Það er ekki svo,“ segir Borgþór.
„Öll okkar félög eru óháð og
starfa þverpólitískt. Það gildir
jafnt um framboð núverandi
stjórnmálaflokka og væntanleg
sérframboð eins og boðað
framboð aldraðra.“

IFV

SÖS

Milljónir í að halda
aðgengi búða opnu
Gagnrýni kaupmanna á langan framkvæmdatíma við Hafnarstræti kemur
borgaryfirvöldum á óvart. Kaupmenn hafi verið upplýstir og áætlanir staðist.
6%)+52  ¶).') (J¹LMAR RNASON ÖING
FLOKKSFORMAÈUR OG -AGNÒS 3TEF¹NSSON
FÁLAGSM¹LAR¹ÈHERRA ¹ ÖINGI Å G¾R
&2¡44!",!¨)¨'6!

&ÁLAGSM¹LAR¹ÈHERRA

Aflýsti og fór
veikur heim
!,¶).') Magnús Stefánsson
félagsmálaráðherra fékk aðsvif í
ræðustól á Alþingi í gærmorgun.
Magnús bað um hlé, sté til hliðar
og hætti við að ljúka ræðunni.
Hann fór síðan í ráðherrabílnum
á Landspítalann til rannsóknar.
Talið er að Magnús hafi fengið
sykurfall vegna álags og lítillar
næringar.
„Ég varð allt í einu hálf
máttlaus,“ segir hann.
Magnús ætlaði að mæla fyrir
jafnréttisáætluninni síðdegis í
gær en aflýsti ræðunni vegna
veikinda. Hann var á leið heim
um fjögurleytið og sagði þá að
sér liði ekki vel. Læknar höfðu
sagt honum að taka því rólega og
hvíla sig.
GHS

6)¨3+)04) Það hefur kostað Reykjavíkurborg milljónir króna að halda aðgengi að verslunum í Hafnarstræti opnum meðan á framkvæmdum þar stendur, að sögn Friðgeirs Indriðasonar, verkefnastjóra
hjá mannvirkjaskrifstofu borgarinnar.
Verslunareigendur við Hafnarstræti sögðu farir
sínar ekki sléttar í Fréttablaðinu í gær. Rammagerðin var sögð hafa tapað milljónum vegna þess
að framkvæmdirnar hindruðu aðgengi að versluninni. Eigandi 101 Gæludýrs sagði verslun sína vera
farna á hausinn. Eigandi Bæjarins bestu sagði
verulega hafa dregið úr viðskiptum.
Friðgeir bendir á að vel auglýstur fundur hafi
verið haldinn í Ráðhúsinu með góðum fyrirvara
áður en framkvæmdir hófust, þar sem þær hafi
verið kynntar lið fyrir lið. Verslunareigendum
hefði því átt að vera vel kunnugt um hvað til stóð,
því auk fundarins hefði hann sjálfur farið í umrædd
fyrirtæki til að ræða við forráðamenn þeirra um
fyrirhugað verk vegna mikils umfangs þess.
„Hvað varðar umhverfi Rammagerðarinnar þá
höguðum við framkvæmdum þannig að við tókum
smáblett í senn, fylltum í hann og hellulögðum að
hluta til, síðan næsta blett og svo koll af kolli. Við
héldum opnu inn í bakdyrnar hjá þeim allan tím-

ann í fullu samráði við verslunarstjóra fyrirtækisins, sem ég hafði áður sýnt teikningar og farið yfir
verkferlið með. Í desember hefur framkvæmdastjóri fyrirtækisins samband við mig og það var í
fyrsta skipti sem ég vissi að hann var til. Á fundi
með honum og verktakanum óskaði hann eftir því
að best væri að við mokuðum okkur í gegnum götuna við bakdyrnar í janúar, sem við samþykktum,
þrátt fyrir að sá tími ársins væri óhagstæður til
þessara hluta.“
Friðgeir segir sama máli gegna um gæludýraverslunina. Lögð hafi verið áhersla á að vera í góðu
sambandi við forráðamann og upplýsa hann um
það sem væri að gerast. Aðgengi að hans verslun
hafi aldrei verið lokað.
Við Bæjarins bestu hafi borgin látið reisa trégirðingu til að verja fólk sem átti erindi í pylsuvagninn og veita því skjól fyrir framkvæmdunum.
„Þessi gagnrýni kom mér því rosalega á óvart,“
segir Friðgeir. „Við erum ekki búnir að vera lengur við hvert rými en upphaflegar áætlanir gerðu
ráð fyrir og höfum gert allt sem í okkar valdi
stendur til að halda aðgengi að verslununum opnu.“
JSS FRETTABLADIDIS

EFTIR KOSNINGASIGUR DEMËKRATA Å NËVEM
BER
&2¡44!",!¨)¨!0

$EMËKRATAR Å "ANDARÅKJUNUM

Vilja binda í lög
brotthvarf hers
7!3().'4/. !0 Leiðtogar

Demókrataflokksins á Bandaríkjaþingi vilja binda í lög
tímasetningu um endanlegt
brotthvarf hersins frá Írak.
Nancy Pelosi, forseti fulltrúadeildar þingsins, skýrði frá þessu
í gær. Hún sagði að lokafrestur
verði settur aftan við lög sem að
meginefni veita ríkisstjórn
George W. Bush þá hundrað
milljarða dala sem hún fór fram á
til áframhaldandi stríðsreksturs í
Írak og Afganistan.
Í lögunum verður einnig krafa
um að brotthvarfi hersins verði
flýtt ef ríkisstjórn Íraks stendur
ekki við áform um að bæta
öryggisástandið í Írak.
GB

3AMEINING FRAMBOÈA MISTËKST

Öðru framboði
aldraðra aflýst

3!-'®.'5-,
6IÈHALD OG VEÈUR ORSÎKIN
.ORR¾NA KOM EKKI TIL 3EYÈISFJARÈAR
SÅÈASTLIÈINN ÖRIÈJUDAG ÖVÅ VERIÈ VAR AÈ
LAGF¾RA STÕRIBÒNAÈ SKIPSINS AUK ÖESS
SEM VEÈUR Å .ORÈUR !TLANTSHAFI HEFUR
VERIÈ SL¾MT SEGIR (ENDRIK %KHOLM
UMBOÈSMAÈUR 3MYRIL ,INE Å &¾REYJ
UM %F VEÈUR LEYFIR KEMUR SKIPIÈ TIL
3EYÈISFJARÈAR N¾STA ÖRIÈJUDAG SEGIR
(ENDRIK

0%,/3) /' "53( ¶AU TËKUST Å HENDUR

 ',5$µ2 "ENJAMÅN «LAFSSON KAUPMAÈUR SEGIR VIÈSKIPTA
VINI HRINGJA OG PANTA VARNING SEM HANN SÅÈAN ÖURFI AÈ HENDA
TIL ÖEIRRA YFIR TRÁVERKIÈ TIL VINSTRI
&2%44!",!$)$'6!

2!--!'%2¨). !ÈGENGI AÈ AÈALDYRUM HEFUR ALDREI VERIÈ
LOKAÈ SEGIR VERKEFNASTJËRI MANNVIRKJASKRIFSTOFU OG SKILUR LÅTT Å
GAGNRÕNI KAUPMANNA

34*«2.-, Undirbúningshópur
áhugafólks um málefni eldri
borgara og öryrkja hefur hætt
við framboð til Alþingis í vor. Í
fréttatilkynningu segir að sú
ákvörðun hafi verið tekin eftir að
tilraun til að sameina tvö framboð
um málefni eldri borgara og
öryrkja, hafði mistekist.
Hópurinn telur að það geti spillt
fyrir hagsmunum eldri borgara ef
tveir hópar vinna að framboðum
um sama mál. Fundi um framboðið
sem halda átti á sunnudaginn
hefur verið aflýst.
SÖS

"JÎRGËLFUR 4HOR GAGNRÕNDI ÅSLENSK STJËRNVÎLD ¹ AÈALFUNDI 3TRAUMS "URÈAR¹SS

BÍLL DAGSINS

SAAB 9-5 ARC
Nýskr. 01.04 - Sjálfskiptur - Ekinn 25 þús. km. - Allt að 100% lán.

Hugleiða flótta frá Íslandi
Stjórnendur StraumsBurðaráss kanna nú möguleikann
á því að færa félagið til annars
lands. Björgólfur Thor Björgólfsson, stjórnarformaður StraumsBurðaráss, greindi frá þessu í
ræðu sinni á á aðalfundi bankans í
gær.
Björgólfur gagnrýndi harðlega
reglugerð frá því í febrúar sem
þrengir verulega heimild fjármálafyrirtækja til að gera upp í
erlendri mynt. „Íslensk stjórnvöld
skulda fjármálafyrirtækjum skýringu á því hvers vegna Ísland sé
fyrsta lýðræðisríkið á þessari öld
til að taka upp gjaldeyrishöft,“
sagði Björgólfur.
Stjórn
Straums-Burðaráss
ákvað síðla síðasta árs að uppgjörsmynt bankans yrði evra. Á
fundinum í gær var samþykkt að
stjórnin legði til að heimild feng-
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NOTAÐIR BÍLAR
Opið: Alla virka daga kl. 9:00-18:00 og laugardaga kl. 12:00-16:00. Sími: 525 8020.

ist til að gefa út hlutafé í sömu
mynt.
Mörg íslensk fyrirtæki hafa
tekið sömu ákvörðun að undanförnu. Telja þau nauðsynlegt að
nota mynt sem erlendir fjárfestar
þekkja og treysta. Þá fæli sveiflur
í íslensku krónunni þá jafnframt
frá.
Í máli Björgólfs kom einnigfram að stjórnendur bankans leita
nú nýs nafns á hann. Hið rammíslenska nafn Straumur-Burðarás
hafi reynst vel. Það sé hins vegar
ólipurt í framburði fyrir útlendinga sem ekki þekkja íslenska sérhljóða.
HHS  SJ¹ SÅÈU 
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3EGIR TIL SKOÈUNAR AÈ FLYTJA 3TRAUM
"URÈAR¹S TIL ÒTLANDA
&2¡44!",!¨)¨!.4/.
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(EIÈMERKURDEILAN LEYST

Byrjum bara
á fullri ferð
5-(6%2&)3-, Gunnar I. Birgis-

son, bæjarstjóri í Kópavogi,
fagnar því að geta hafið framkvæmdir að
nýju í Heiðmörk. „Ég er
bara mjög
ánægður með
það að Reykjavíkurborg
uppfyllir
samninginn
sem þeir
skrifuðu undir
'5..!2 )
hérna 15.
")2')33/.
september. Við
byrjum bara á
fullri ferð og vonum að þetta
leysist allt farsællega og göngum
frá þessu svo sómi verði að.“
Hann telur skilyrðin sjö, sem
sett voru fyrir leyfinu, ekki ýkja
ströng, heldur sé „hið besta mál“
að hafa náið samráð við borg og
Skógræktarfélagið.
Gunnar vonast til að klára
vatnslögnina í júní.
KËÖ

353 UM STJËRNARSKR¹NA

Leggjast gegn
breytingunni
34*«2.-, Samband ungra

sjálfstæðismanna leggst eindregið
gegn því að sett verði inn ákvæði í
stjórnarskrá þar sem kveðið er á
um að náttúruauðlindir séu
þjóðareign. Skýr einkaeignarréttur
að náttúruauðlindum sé hornsteinn
skynsamlegrar nýtingar auðlinda í
allra þágu. Þetta segir í ályktun
sem stjórn sambandsins samþykkti
í gærkvöld.
Þar segir einnig að þjóðnýting
hafi hvarvetna leitt til sóunar og
lakari lífskjara. Skorað er á
þingmenn Sjálfstæðisflokksins og
þingheim allan að vanda verði til
verka við fyrirhugaðar breytingar
á stjórnarskránni.
SÖS

 MARS  &®345$!'52

2EYKJAVÅKURBORG GREIÈIR  MILLJËNIR FYRIR HÒSN¾ÈI (¹SPENNU Å -JËDDINNI

"¾JARR¹È !KUREYRAR

Fá lóð í Starhaga í skaðabætur

Leyfir bjór í
líkamsræktinni

2%9+*!6¥+ Steinunn Valdís Óskars-

dóttir, borgarfulltrúi Samfylkingarinnar, segir kostnað vegna ákvörðunar meirihluta borgarstjórnar að
banna spilasal í Mjóddinni vera
töluvert hærri en Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson borgarstjóri hefur sagt
hann vera. Borgarstjóri sagði í
hádegisfréttum ríkisútvarpsins í
gær að borgin myndi greiða
Háspennu 25 til 30 milljónir í skaðabætur vegna þessa.
Steinunn segir það ekki alveg
rétt. „Það stendur til að kaupa húsnæðið í Mjódd þar sem Háspenna
hefur verið á 92 milljónir króna.
Það sem er líka afar sérstakt í
þessu er að Háspenna fær að auki

eina bestu lóð í borginni án þess að
greiða fyrir. Þá er ég að tala um
lóð í Starhaga sem er líklega metin
að lágmarki á 30 milljónir króna.“
Steinunn segir lóðina vera einbýlishúsalóð og því geti Háspenna
ekki byggt þar spilakassasal. „Ég
er gáttuð á þessum vinnubrögðum.
Vissulega geta allir verið sammála
um að það þurfi að borga Háspennu
einhverjar skaðabætur. En það
hefði verið eðlilegt að þær yrðu
greiddar í formi peninga, ekki með
vafasömum lóðaviðskiptum.“
Ekki náðist í Vilhjálm Þ. Vilhjálmsson borgarstjóra í gær þar
sem hann er staddur í Danmörku.

!+52%92) Heilsuræktarstöðin

Átak á Akureyri fékk leyfi til að
selja léttvín og bjór frá bæjarráði
Akureyrarbæjar í gær. Samfélags- og mannréttindaráð
bæjarins hafði áður hafnað erindi
líkamsræktarstöðvarinnar um
vínveitingaleyfi. Bæjarlögmaður
vísaði málinu þá til bæjarráðs.
Fjórir bæjarfulltrúar stóðu að
leyfisveitingunni en einn
bæjarráðsmaður var á móti.
Hann lagði fram bókun þar sem
meðal annars var sagt að
vímuefni eins og áfengi ætti ekki
heima á stað þar sem fólk á öllum
aldri sækti leiðsögn um heilbrigðan lífsstíl.
KDK

(30%..! &ÁKK EKKI AÈ REKA SPILASAL
Å -JËDDINNI "ORGIN KAUPIR Å STAÈINN
HÒSN¾ÈI ÖESS ÖAR OG L¾TUR AUK ÖESS
AF HENDI EINBÕLISHÒSALËÈ Å 3TARHAGA AÈ
VERÈM¾TI UM  MILLJËNIR KRËNA

ÖSJ

Brutu sam- Óljóst hvað
skiptareglur við er átt
Forystumönnum stjórnarandstöðunnar ofbýður
hvernig staðið var að frumvarpi um breytingu á
stjórnarskránni. Sameiginleg yfirlýsing kynnt í dag.
34*«2.-, Forystumönnum stjórn-

arandstöðuflokkanna
ofbýður
hvernig ríkisstjórnarflokkarnir
stóðu að gerð frumvarps um breytingu á stjórnarskránni. Þeir telja
að samskiptareglur hafi verið
brotnar. Sameiginleg yfirlýsing
flokkanna verður kynnt í dag.
Guðjón Arnar Kristjánsson,
formaður Frjálslynda flokksins,
segir að þrátt fyrir að formenn
ríkisstjórnarflokkanna vilji drífa
málið af þá sé ljóst að stjórnarandstaðan þurfi tíma til að kynna sér
frumvarpið. „Annars finnst mér
frumvarpið ekkert sérstaklega
aðlaðandi þó ég segi ekkert meira
um það að svo komnu máli. Við
fyrstu sýn segir ákvæðið ekki
neitt og breytir engu.“ Guðjón
segir ekki víst að náist að afgreiða
málið fyrir þinglok. „Ríkisstjórnarflokkarnir eru búnir að skoða
þetta í mörg ár og ljóst að við þurfum tíma til að velta þessu fyrir
okkur áður en við förum í gegnum
umræður á þingi.“
Ögmundur Jónasson, þingmaður Vinstri grænna, segir að stjórn-

®3352
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Skúli Magnússon, dósent í lögfræði við HÍ, telur
vafa leika á hvort heimilt sé að afsala einkaaðilum
auðlindum sem falla undir hugtakið þjóðareign.

arandstaðan muni koma sameinuð
að málinu. „Það er mjög ámælisvert hvernig ríkisstjórnin hefur
staðið að frumvarpsgerðinni. Hér
hefur setið stjórnarskrárnefnd að
störfum í langan tíma án niðurstöðu í þessu máli en síðan er soðið
saman frumvarp sem á að keyra í
gegn. Aðferðin væri ekki boðleg
með venjulegt frumvarp en þegar
um sjálfa stjórnarskrána er að
tefla er með ólíkindum að leyfa
sér svona vinnubrögð.“
„Allar hefðbundnar samskiptareglur varðandi afgreiðslu á stjórnarskrárbreytingum voru brotnar
með því að hafa ekkert samráð við
stjórnarandstöðuna,“ segir Össur
Skarphéðinsson,
þingflokksformaður Samfylkingarinnar. „Þeir
sýndu ekki einu sinni þá lágmarks
virðingu að kynna okkur frumvarpið áður en því var varpað út á
öldur ljósvakans. Við í stjórnarandstöðunni tökum okkur tíma til
að skoða þetta með okkar stjórnskipunarsérfræðingum og komum
síðan með sameiginlega yfirlýsingu.“
SVAVAR FRETTABLADIDIS

'5¨*«. !2.!2
+2)34*.33/.

kveðið á um að fest verði í stjórnarskrá ákvæði um að auðlindir
sjávar verði sameign íslensku
þjóðarinnar. Slíkt ákvæði er að
finna í lögum um stjórn fiskveiða.
Í athugasemdum með frumvarpinu er sérstaklega tekið fram að
við „nánari skoðun“ hafi tilefni
þótt til þess að fjalla frekar um
allar náttúruauðlindir en ekki einungis auðlindir sjávar. Á þetta
lögðu formennirnir áherslu við
kynningu málsins í gær.

34*«2.-, Skúli Magnússon, héraðsdómari og dósent í lögfræði við
Háskóla Íslands, segir spurningum ósvarað um hvort heimilt sé að
afsala einkaaðilum auðlindum sem
falla undir hugtakið
þjóðareign. „Það sem
hefur hugsanlega einhverja
efnislega þýðingu er síðasti
málsliður
ákvæðisins,“
segir Skúli um
frumvarpstexta formanna
stjórnarflokkanna.
3+²,) -!'.²33/.
„Spurningin
4ELUR NAUÈSYNLEGT
sem vaknar er
AÈ SKÕRA ÕMIS ¹LITA
M¹L Å FRUMVARPINU hvort það sé
hægt að draga
&2¡44!",!¨)¨34%&.
þá ályktun af
þessum málslið að það sé þá ekki
heimilt að afsala einkaaðilum auðlindum sem falla undir hugtakið
þjóðareign. Þetta er spurning sem
er ekki svarað í frumvarpstextanum eða í athugasemdunum og þarf
að huga að eitthvað nánar,“ segir
Skúli.
Í athugasemdum með frumvarpinu kemur fram að með hugtakinu þjóðareign sé lögð áhersla
á þá „ríku sameiginlegu hagsmuni
sem allir Íslendingar hafa af því
að nýting auðlinda til lands og
sjávar fari fram með skynsamlegum hætti“.
Frumvarpinu er lýst sem
almennri stefnumörkun um meðferð og nýtingu náttúruauðlinda. Í
stjórnarsáttmálanum frá 2003 er

®'-5.$52
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Fyrsta spurningin sem
vaknar er hvað þjóðareign sé í skilningi fyrsta málsliðar ákvæðisins. Það þarfnast
augljóslega nánari skýringar.
3+²,) -!'.²33/.
(¡2!¨3$«-!2) /' $«3%.4

Skúli segir það augljóslega
vafamál hvað sé átt við með þjóðareign í frumvarpinu. „Fyrsta
spurningin sem vaknar er hvað
þjóðareign sé í skilningi fyrsta
málsliðar ákvæðisins. Það þarfnast augljóslega nánari skýringar.
Af greinargerðinni verður þó ekki
annað ráðið en að ekki sé um að
ræða eignarrétt í lagalegum skilningi. Í athugasemdum kemur fram
að hugtakið þjóðareign vísi til fullveldisréttar og sameiginlegrar
eignar allrar þjóðarinnar á náttúruauðlindum og tekið fram að
þetta sé stefnuyfirlýsing sem
hrófli ekki við réttindum einkaaðila. Þetta þarfnast frekari skýringar.“
MAGNUSH FRETTABLADIDIS
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3TJËRN (ITAVEITU 3UÈURNESJA HEFUR EKKI ¹KVEÈIÈ HVORT HÒN NÕTIR SÁR FORKAUPSRÁTT

¥SLANDIS OG ISLANDIS

Reykjanesbær lýsir yfir áhuga

Þörf á skýrari
reglum um lén

Gunnar Svavarsson,
varaformaður stjórnar Hitaveitu
Suðurnesja og bæjarfulltrúi í
Hafnarfirði, segir stjórnina ekki
hafa tekið afstöðu til þess hvort
hún muni gera tilboð í 15,2 prósenta hlut ríkisins í félaginu. Slíkt
verði ekki gert fyrr en tilboð annarra aðila liggi fyrir.
Núverandi eigendur og hitaveitan sjálf njóta forkaupsréttar
að hlutnum og nú þegar hefur
Reykjanesbær, sem er stærsti
hluthafinn, lýst yfir áhuga á að
nýta sér þann rétt.
Spurður hvort Hafnarfjarðarbær ætli að nýta sér forkaupsrétt
sinn segir Gunnar það sama gilda

6)¨3+)04)

Finnst þér að það eigi að setja
aldurstakmörk á notkun ljósabekkja?
*¹
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Finnst þér eitthvað klámfengið
við forsíðu Smáralindarbæklingsins?
3EGÈU SKOÈUN ÖÅNA ¹ VISIRIS

U
SPARAÐ 4.000 kr.

U
SPARAÐ 4.000 kr.

og hjá stjórn hitaveitunnar. „Bæjarráð Hafnarfjarðar hefur fjallað
um málið og við höfum tekið sömu
afstöðu og stjórn Hitaveitu Suðurnesja, sem er að taka ekki afstöðu
til málsins fyrr en tilboð liggja
fyrir.“
Fjárfestingafélagið
Geysir
Green Energy er meðal þeirra
sem skoða með opnum hug að
kaupa hlutinn. „Það getur vel verið
að við tökum þátt,“ segir Ásgeir
Margeirsson, forstjóri Geysir
Green Energy, en það er félag sem
FL Group, Glitnir og VGK-hönnun
stofnuðu í byrjun árs til að fjárfesta í verkefnum tengdum sjálfbærri orkuframleiðslu. „Við fylgj-

.%43,«¨)2 Fyrirtækið Netvistun

umst með ferlinu eins og allir
hinir.“
Ekki náðist í Árna Sigfússon,
bæjarstjóra Reykjanesbæjar, í
gær þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir.

ehf. segir að þörf sé á skýrari
reglum um úthlutun léna hér á
landi, ekki síst eftir að íslenskir
bókstafir voru teknir í notkun í
lénum árið 2004. .
Í tilkynningu frá fyrirtækinu
er bent á að forsætisráðuneytið
hafi kynnt nýja vefsíðu og vísað í
vefslóðina Ísland.is. Það lén eigi
forsætisráðuneytið ekki heldur
Netvistun. Hins vegar sé lénið
island.is í eigu forsætisráðuneytisins.
Þennan misskilning segir
Netvistun tilkomin vegna óskýrra
reglna.
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54!.2¥+)3-, Valgerður Sverris-

U
SPARAÐ 4.000 kr.
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FRAMKV¾MDASTJËRI ¶33¥

Utanríkisráðherra segir tillögur um að fella Þróunarsamvinnustofnun Íslands
inn í ráðuneyti einungis umræðugrundvöll og frumvarp verði ekki lagt fram
nú. Löngu tímabært segir fyrrverandi framkvæmdastjóri stofnunarinnar.
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5TANRÅKISR¹ÈHERRA

Stóryrði Sighvats
koma Valgerði á óvart

2.990
<>

6!,'%2¨52 36%22)3$«44)2

dóttir utanríkisráðherra segir að
sér komi á óvart viðbrögð Sighvats
Björgvinssonar,
framkvæmdastjóra Þróunarsamvinnustofnunar Íslands (ÞSSÍ), við nýrri
skýrslu þar sem lagt er til að stofnunin verði felld inn í utanríkisráðuneytið.
„Ég ætla ekkert að munnhöggvast við Sighvat Björgvinsson í fjölmiðlum. Hann er forstöðumaður
undirstofnunar ráðuneytisins og
þar að auki sendiherra. Þannig að
ég mun bara eiga fund með honum
þegar hann kemur heim. En ég get
að minnsta kosti sagt að þessi
stóru orð sem hann notar koma
mér á óvart.“
Þar vísar Valgerður í ummæli
Sighvats í fjölmiðlum í gær þar
sem hann segist ekki hafa vitað að
þessar tillögur væru í undirbúningi og fordæmir hann vinnubrögð
ráðuneytisins.
Í tilkynningu sem ráðuneytið

sendi frá sér í gær er ummælum
Sighvats hafnað. Er meðal annars
greint frá fundi Þorsteins Ingólfssonar sendiherra, sem stýrði
skýrslugerðinni, með Sighvati og
stjórnarformanni stofnunarinnar
í nóvember. Þorsteinn segist hafa
rætt um gerð skýrslunnar við Sighvat í tvígang frá þessum fundi. Í
seinna skiptið greindi Þorsteinn
Sighvati frá tveimur mögulegum
leiðum í skýrslunni og þar hafi
önnur verið sú að færa stofnunina
undir ráðuneytið.
Björn Dagbjartsson, fyrrverandi framkvæmdastjóri stofnunarinnar, segir skýrsluna skynsamlega og vel unna og undarlegt sé ef
núverandi
framkvæmdastjóra
hafi dottið í hug að það ættu ekki
að verða neinar breytingar. Björn,
sem lét af starfi framkvæmdastjóra í lok árs 2000, hafði sjálfur
lagt til að stofnunin yrði færð
undir ráðuneytið að fordæmi
hinna Norðurlandanna. „Það er

orðið löngu tímabært að endurskoða lögin. Þau voru gjörsamlega
úrelt orðin og hálfvandræði orðin
að vinna eftir þeim.“
Í tilkynningu ráðuneytisins
segir að markmið tillagnanna sé
að ná betri heildarsýn á þróunarsamvinnu Íslands og draga úr
hættu á tvíverknaði í rekstri og
stjórnun.
Valgerður segist leggja skýrsluna fram einungis sem umræðugrundvöll og að hún muni ekki
leggja fram frumvarp um slíkar
breytingar á þessu þingi. Þá ítrekar hún að starfsöryggi starfsmanna stofnunarinnar yrði ekki
stofnað í hættu við að færast inn í
ráðuneytið. „Við erum að auka
framlög til þróunarsamvinnu og
það er frekar líklegt að það þurfi
með tíð og tíma að fjölga starfsmönnum.“
Ekki náðist í Sighvat Björgvinsson.
SDG FRETTABLADIDIS

3¹LFR¾ÈINGUR SEGIR MIKLA VAKNINGU ¹ ÖEIM H¾TTUM SEM GETA STAFAÈ AF NETFÅKN

&LOSNA ÒR N¹MI VEGNA NETFÅKNAR
FLOTT FÖT FYRIR KRAKKA SEM NOTA STÓRAR STÆRÐIR
Sport Outlet
Vínlandsleið 2–4, efri hæð

Grafarholt
Nóatún

Opnunartímar:
Virkir dagar kl. 12 – 18
Laugardagar kl. 12 – 16

Margt Smátt
Toppskórinn

an
Húsasmiðj

Mosfellsbær

Vínlandsleið

Vesturlandsvegur

Reykjavík

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000

3!-&¡,!'3-, „Við höfum þurft
að horfa upp á nemendur sem
hafa flosnað upp úr námi vegna
of mikillar tölvuleikjanotkunar
og þessi hegðun virðist vera að
færast í vöxt,“ segir Guðmundur
Ólafur Ásmundsson, skólastjóri
Kópavogsskóla. Hann er einn
þeirra skólastjórnenda sem hafa
fengið til sín sálfræðing til að
fræða foreldra og börn um netog tölvuleikjafíkn og leiðir við að
koma auga á hættumerki.
„Mikil vakning hefur verið
gagnvart þeim hættum sem ungu
fólki stafar af net- og tölvuleikjafíkn. Foreldrar sem sofið hafa á
verðinum eru farnir að átta sig á
alvöru málsins,“ segir Eyjólfur
Örn Jónsson sálfræðingur, sem
mikið hefur fjallað um netfíkn.
Eyjólfur segir að stærsti
hópur þeirra sem leiti sálfræði-

hjálpar hjá honum séu ungir
menn sem misst hafi stjórn á lífi
sínu vegna tölvuleikjanotkunar.
Hann segir foreldra og skóla nú
að taka við sér og hefur haldið
fjölda fyrirlestra að undanförnu í
skólum og kynnt foreldrum og
unglingum leiðir til bættrar
tölvunotkunar.
Eyjólfur ítrekar að raunveruleg hætta stafi af fíkninni. Hann
segir sjálfvígshótanir og -tilraunir algengar meðal ungs fólks sem
ánetjast sýndarverunni og fleiri
úrræði skorti til að koma til móts
við þennan vanda, sem sé vaxandi.
KDK

2!5.6%25,%' (44! 3J¹LFSVÅGSHËTANIR

OG TILRAUNIR ERU ALGENGAR MEÈAL UNGS
FËLKS SEM GLÅMIR VIÈ NET OG TÎLVULEIKJA
FÅKN
&2¡44!",!¨)¨²2 -9.$!3!&.)
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 Í hvaða orkufyrirtæki hefur
ríkið auglýst eignarhlut sinn til
sölu?
 Hversu hárri upphæð stálu
þrír menn um þrítugt af tveimur tvítugum Bretum aðfaranótt
síðastliðins miðvikudags?
 Hver hefur, ásamt eiginmanni sínum, sent umboðsmanni barna erindi vegna forsíðunnar á fermingarbæklingi
Smáralindar?
36®2). %25  ",3 

"ÒJARÈIR ¹ ¥SLANDI

Eignarhald ekki
samþjappað
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¥SLENDINGAR L¹TA GLEPJAST AF GYLLIBOÈUM ERLENDRA SVIKAHRAPPA

(ANDTEKNIR Å HÎFUÈBORGINNI

Tapaði 120 þúsundum á lottói
sem hann hafði aldrei spilað í

Grunaðir um
stuld á tugum
sjónvarpstækja

,®'2%',5-, Íslendingur tapaði

nýlega 120 þúsund krónum, eftir
að honum hafði verið tilkynnt um
vinning í spænsku lottói sem hann
hafði aldrei spilað í.
Algengt er að fólk láti glepjast af
gylliboðum erlendis frá, sem síðan
reynast vera frá fjárplokkurum af
verstu gerð, segir Grímur Grímsson,
aðstoðaryfirlögregluþjónn
hjá embætti Ríkislögreglustjóra.
Lögreglan hefur margoft sent frá
sér viðvaranir vegna slíkra mála,
en engu að síður gengur fólk í
gildruna.

6)¨6!2!.)2 ,ÎGREGLAN HEFUR MARGOFT
VARAÈ VIÈ ERLENDRI SVIKASTARFSEMI

Að sögn Gríms hefur helst
borið á þrenns konar svikatilraunum. Þekkt eru svokölluð Nígeríubréf, þar sem menn þykjast vera
með arf sem þeir þurfi að koma úr
landi og bjóða gylliboð, gegn „smávægilegri“ fjárhagsaðstoð. Einnig
eru hlutabréfasvik kunn en í slík-

um tilvikum er fólki boðið að
kaupa hlutabréf í erlendum fyrirtækjum á hagstæðu verði með loforðum um skjótfenginn gróða.
Hið nýjasta er svo spænska
lottóið El Gordo, sem vissulega er
til á Spáni, en algerlega óviðkomandi svikahröppunum. Þeir senda
tölvupóst til fólks þar sem því er
tilkynnt að það hafi verið dregið
út sem vinningshafar í lottóinu.
Fólki er sagt að það hafi unnið
milljónatugi, en þurfi að borga
skatta og skyldur erlendis til að fá
vinninginn.
JSS

,®'2%',5-, Tveir rúmlega

tvítugir menn voru handteknir í
Höfðahverfi í Reykjavík í
gærmorgun, grunaðir um að hafa
stolið á milli 40 og 50 sjónvarpstækjum úr húsnæði Víkurverks í
Kópavogi fyrr í vikunni. Húsbíl
var einnig stolið í innrboti í
fyrirtækið.
Nokkur sjónvarpstæki fundust
í bíl tvímenninganna en undarlegt
atferli þeirra vakti grunsemdir
lögreglu sem stöðvaði för þeirra
og fann við það tækin.
IFV

3IGURÈUR &ANNAR ¶ËRSSON VAR Å G¾R D¾MDUR Å N¾RRI FJÎGURRA ¹RA FANGELSI FYRIR STËRFELLT SMYGL ¹ KËKAÅNI

Hótuðu að senda barnaníðing á son hans

,!.$"².!¨52 „Við fyrstu sýn

$«-3-, 27 ára gamall karlmað-

virðist ekki vera um verulega
samþjöppun á
eignarhaldi að
ræða. Frekar má
segja að jarðeigendum sé að
fjölga,“ sagði
Haraldur Benediktsson, formaður
(!2!,$52
"%.%$)+433/. Bændasamtakanna,
á Búnaðarþingi um
helgina.
Umræður síðustu missera um
umfangsmikla samþjöppun í
eignarhaldi bújarða var tilefni
þess að Bændasamtökin létu gera
úttekt á málinu.
GAR

ur, Sigurður Fannar Þórsson, var í
gær dæmdur í 44 mánaða fangelsi
í Héraðsdómi Reykjavíkur fyrir
að hafa flutt til landsins tæp þrjú
kíló af kókaíni. Sigurður var handtekinn 21. nóvember í fyrra við
komuna frá Kaupmannahöfn.
Efnin fundust í fölskum botni
ferðatösku hans en fíkniefnahundur tollgæslunnar varð þeirra var.
Sigurður játaði fyrir dómi að
hafa flutt kókaínið til landsins.
Hann sagði innflutninginn hafa
verið skipulagðan af mönnum hér
á landi sem hann vildi ekki nafngreina af ótta við hefndir gegn
honum eða hans nánustu.

Hann kvaðst hafa verið í mikilli
kannabisneyslu árin fimm á
undan, auk þess sem hann neytti
kókaíns annað veifið. Hann hafi
skuldað fíkniefnasölum um eina
milljón króna.
Í september á síðasta ári ákvað
Sigurður að flýja vandræði sín og
setjast að í Svíþjóð. Fljótlega fór
hann að hafa áhyggjur af að lánadrottnar hans myndu hafa uppi á
honum eða gengju að fjölskyldu
hans. Því sneri hann aftur til
Íslands til að útkljá sín mál. Lánardrottnar hans kröfðust þess að
hann færi umrædda ferð og flytti
efnin til landsins til að gera upp
skuldina.

Þegar hann hafi neitað hafi
hann verið barinn, bundinn á höndum og fótum, stungið í farangursrými bifreiðar og látinn dúsa þar
yfir nótt. Barsmíðunum var svo
fram haldið daginn eftir og hnífur
borinn að hálsi hans. Þá var Sigurði tjáð að barnaníðingur yrði
sendur á son hans ef hann færi
ekki að vilja mannanna.
Í niðurstöðu dómsins segir að
Sigurði hefði verið fullljóst að
kókaínið hefði verið ætlað til sölu
í ágóðaskyni. Dómurinn tók tillit
til þess að hann hefði flutt efnin til
landsins undir þrýstingi. Þá var til
þess tekið að þetta var fyrsta
refsibrot hans. THORDUR FRETTABLADIDIS

3)'52¨52 &!..!2 ¶«233/. (EFUR

SETIÈ Å G¾SLUVARÈHALDI SÅÈAN HANN VAR
HANDTEKINN Å NËVEMBER &2¡44!",!¨)¨'6!

$EILISKIPULAG Å -OSFELLSB¾

Skila skal umhverfisskýrslu
5-(6%2&)3-, Skipulagsstofnun
hefur tilkynnt Mosfellsbæ að um
deiliskipulag tengibrautar í landi
Helgafells skuli skila umhverfisskýrslu. Skýrsluna á að vinna
áður en tekin verður ákvörðun
um legu tengibrautarinnar.
Í yfirlýsingu frá Mosfellsbæ
er þessum lyktum fagnað og sagt
að undirbúningsvinna skýrslunnar sé nú þegar hafin. Úrskurðurinn verður ekki kærður til
umhverfisráðherra.
Varmársamtökin, sem berjast
gegn umræddri tengibraut, telja
úrskurðinn sýna að deiliskipulagið hafi verið ólögmætt og fagna
honum sömuleiðis.
KËÖ

6!,'%2¨52 36%22)3$«44)2

0ALESTÅNSKIR FLËTTAMENN

Framlag Íslands
tvöfaldast aftur
54!.2¥+)3-, Framlag Íslands til
Flóttamannaaðstoðar Sameinuðu
þjóðanna til Palestínumanna
(UNWRA) tvöfaldast milli ára,
annað árið í röð.
Íslenska ríkið mun gefa um
200.000 dollara, eða 13,4 milljónir
króna. Í fyrra var upphæðin um
50.000 dollarar og í ár um 100.000.
Þetta tilkynnti Valgerður
Sverrisdóttir utanríkisráðherra
eftir fund í utanríkismálanefnd í
gær. Fundinn sat Karen Koning
AbuZayd, framkvæmdastjóri
flóttamannaaðstoðarinnar.
Valgerður sagði þessa ákvörðun í samræmi við stefnu sem
ríkisstjórnin hefði markað til
ársins 2009, að hækka framlög til
mannúðarmála frá ári til árs.
KËÖ

9. - 14. mars
Komdu og kynntu þér nýju kremlínuna frá Shiseido
og fáðu glæsilega snyrtitösku ásamt luxusprufum
með kaupum á kremi úr White Lucency línunni.

Tímalaus Lúxus sem gefur fullkominn
ljóma á hvaða aldri sem er.

Herrar

Dömur

Börn

Heimilið

Snyrtivörur

Shiseido kynning
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,ÎGREGLA SÎKUÈ UM AÈ HAFA LEKIÈ UPPLÕSINGUM UM HÒSLEIT HJ¹ +AUPÖINGI Å ,ÒXEMBORG TIL -ORGUNBLAÈSINS

,EKI KL¹RT LÎGBROT SEGIR VERJANDI Å "AUGSM¹LINU
"!5'3-, Jakob R. Möller, verj-

"*!2.!-¨'). (INN FIMM M¹NAÈA
GAMLI HÒNN "ULAN BAÈAÈI SIG Å FYRSTA
SKIPTI Å SVIÈSLJËSINU ¹SAMT -ARCELU
MËÈUR SINNI Å DÕRAGARÈINUM Å 3AN
$IEGO Å "ANDARÅKJUNUM ./2$)#0(/4/3!&0

,¾KNAR Å #OLORADO R¹ÈÖROTA

Vaknaði úr dái
í þrjá daga
#/,/2!$/ !0 Kona sem var í dái í

sex ár á sjúkrahúsi í Bandaríkjunum komst til meðvitundar í
þrjá daga fyrir nokkru. Fyrstu
orð konunnar, Christu Lilly, voru:
„Ég hef það gott.“
Lilly gat borðað með fjölskyldu sinni og kvaðst ánægð að
geta hitt tólf ára dóttur sína og
þrjú barnabörn.
Árið 2000 féll Lilly í dá eftir
hjarta- og heilablóðfall en síðan
þá hefur hún komist til meðvitundar fjórum sinnum í stuttan
tíma. Læknar geta ekki útskýrt
orsakirnar en telja miklar líkur á
að hún muni komast aftur til
meðvitundar.
HLH

,®'2%',5&2¡44)2

andi Tryggva Jónssonar, eins
ákærðu í Baugsmálinu, segir
liggja í augum uppi að lögreglan
hafi lekið upplýsingum um að
verið væri að gera húsleit hjá
Kaupþingi í Lúxemborg til Morgunblaðsins. Slíkur leki frá lögreglu sé klárt lögbrot.
Húsleit var gerð hjá Kaupþingi
í Lúxemborg 28. apríl 2003 vegna
rannsóknar á Baugsmálinu. Magnús Gunnarsson, framkvæmdastjóri Kaupþings banka í Lúxemborg, bar vitni í Baugsmálinu í
Héraðsdómi Reykjavíkur í gær,
og lýsti meðal annars húsleitinni.
Hann sagði hana hafa farið

b¡G VILDI BARA SEGJA
FR¹ ÖESSARI MJÎG SÁR
STÎKU UPPLIFUNm
-AGNÒS 'UNNARSSON
SKÕRÈI YFIRHEYRSLU HJ¹
LÎGREGLU Å ,ÒXEMBORG
SAMKV¾MT BEIÈNI
ÅSLENSKRA LÎGG¾SLUYF
IRVALDA 3PURNINGARNAR HEFÈU VERIÈ
ÖÕDDAR AF ÅSLENSKU ¹ ENSKU OG ÒR
ENSKU ¹ ÖÕSKU FYRIR ÖÕSKUM¾LANDI
LÎGREGLUMENN 3PURNINGAR ÖEIRRA HAFI
SVO VERIÈ ÖÕDDAR FYRIR HANN ¹ ENSKU OG
SVÎRUM HANS SNARAÈ YFIR ¹ ÖÕSKU

b¶AÈ ER EKKI VERIÈ AÈ
TALA SAMA TUNGUM¹L
IÈ HÁRNA SVO ÖAÈ ER
ENGIN LEIÈ AÈ SKILJA
HVAÈ ER VERIÈ AÈ TALA
UMm
'ESTUR *ËNSSON VERJANDI
*ËNS SGEIRS *ËHANNES
SONAR BOTNAÈI LÅTIÈ Å SPURNINGUM S¾KJ
ANDANS TIL -AGNÒSAR 'UNNARSSONAR

b¡G MAN EKKI HVORT
VIÈ FËRUM Å SIGLINGU
EÈA HVORT VIÈ FENGUM
OKKUR BARA DRYKK UM
BORÈ Å B¹TNUMm
3IGURÈUR %INARSSON
STJËRNARFORMAÈUR +AUP
ÖINGS BANKA SAGÈI FR¹ EINNI AF ÖREMUR
FERÈUM SÅNUM Å SKEMMTIB¹TINN 4HEE
6IKING Å &LËRÅDA

b¶ETTA VAR EKKI EFT
IRMINNILEG FERÈ SEM
SAGTm

6ALT VIÈ !KRAFJALL Å H¹LKU

3IGURÈI 4ËMASI -AGNÒS
SYNI SETTUM RÅKISSAK
SËKNARA ÖËTTI 3IGURÈUR
MUNA FREMUR LÅTIÈ EFTIR
HEIMSËKNUM Å B¹TINN 4HEE 6IKING

Flott hugmynd að

*AKOB 2 -ÎLLER VERJ
ANDI 4RYGGVA *ËNSSONAR
SPURÈI (REIÈAR -¹ 3IG
URÈSSON UM GEISLADISKA
SEM 4RYGGVI SAGÈIST HAFA
SPILAÈ ¹ B¹TNUM 4HEE 6IKING

b6AR ÖETTA ENN EITT
SKJALIÈ SEM FANNST
ËV¾NT Å H¹DEGINU ;=
¶ETTA ER HREIN HRYÈJU
VERKASTARFSEMI SEM
HÁR ¹ SÁR STAÈm
'ESTUR *ËNSSON VERJ
ANDA *ËNS SGEIRS *ËHANNESSONAR VAR
EKKI PAR HRIFINN ÖEGAR SAKSËKNARI LAGÈI
FRAM NÕJA TÎLVUPËSTA EFTIR H¹DEGISHLÁ
SEM SAKSËKNARINN SAGÈI BENDA TIL ÖESS
AÈ STJËRNARFORMAÈUR +AUPÖINGS BANKA
HAFI SKÕRT RÁTTINUM RANGT FR¹ ÖEGAR
HANN BAR VITNI FYRIR H¹DEGI

b¶ETTA GETUR EKKI
ÖJËNAÈ ÎÈRUM TILGANGI
EN AÈ VINNA EITTHVERT
FJÎLMIÈLASTRÅÈ SEM
SAKSËKNARI VIRÈIST Åm
*AKOBI 2 -ÎLLER VAR
EKKI HELDUR SKEMMT YFIR
TÎLVUPËSTUNUM SEM
S¾KJANDI LAGÈI FRAM OG SAGÈI S¾KJ
ANDANN KOMINN ÒT ¹ H¹LAN ÅS

b¡G FER NÒ BR¹ÈUM AÈ
GEFAST UPP ¹ AÈ SPYRJA
ÖIGm
3IGURÈI 4ËMASI -AGNÒS
SYNI SETTUM RÅKISSAK
SËKNARA ÖËTTI GANGA
FREMUR ERFIÈLEGA AÈ F¹
SVÎR FR¹ (ELGA ¶ "ERGS
STARFSMANNI +AUPÖINGS Å ,ONDON

fermingargjöf
Silva 8x20
Vandaður sjónauki í vasann.
Stækkar 8 sinnum.

3.990
SMÁRALIND SÍMI 545 1550

KV¾MDASTJËRI +AUPÖINGS BANKA Å
,ÒXEMBORG VILDI EKKI GEFA UPP NAFN
BLAÈAMANNS SEM SPURÈI HANN UM HÒS
LEIT HJ¹ BANKANUM
&2¡44!",!¨)¨'6!

b$EILIR ÖÒ TËNLISTAR
SMEKK MEÈ 4RYGGVA
*ËNSSYNIm

ÍSLENSKA AUGLÝSINGASTOFAN/SIA.IS UTI 31824 03/2005

*EPPI VALT ¹ !KRAFJALLSVEGI VIÈ ,ITLU
&ELLSÎXL UM KLUKKAN TÅU Å G¾RMORGUN
%NGINN SLASAÈIST (¹LKA ¹ VEGINUM OLLI
ÖVÅ AÈ BÅLLINN FËR AF VEGINUM "IFREIÈ
IN SEM ER AF GERÈINNI .ISSAN 0ATROL
VAR GJÎRËNÕT OG FJARL¾GÈ MEÈ KRANABÅL

(²3,%)4 -AGNÒS 'UNNARSSON FRAM

væri rétt að lögreglan væri að
framkvæma húsleit hjá Kaupþingi
í Lúxemborg. Hann hafi neitað.
Hafi þá blaðamaðurinn hringt
aftur og sagst vita af húsleitinni.
Magnús segist þá hafa spurt
blaðamanninn hvort honum þætti
meiri frétt, að verið væri að gera
húsleit, eða að blaðamaðurinn viti
af leitinni á þessum tímapunkti,
þegar aðeins íslenskir embættismenn og lykilstarfsmenn Kaupþings í Lúxemborg vissu af henni.
Því hafi blaðamaðurinn svarað
þannig að menn í íslensku samfélagi hefðu mikla hagsmuni af
þessu máli, en tilgreindi ekki
nánar hverjir það væru.
BJ

/2¨2¡44

"ÅLVELTA ¹ 3UÈURLANDSVEGI
$R¹TTARBÅLL VALT ¹ 3UÈURLANDSVEGI
VIÈ ,ÎGBERG RÁTT FYRIR KLUKKAN FJÎGUR
AÈFARANËTT FIMMTUDAGSINS ®KUMANN
DR¹TTARBÅLSINS SAKAÈI EKKI 4AFIR URÈU
¹ UMFERÈ UM VEGINN TIL KLUKKAN T¾P
LEGA ¹TTA ÖEGAR LÎGREGLA OG SLÎKKVILIÈ
N¹ÈU AÈ FJARL¾GJA BÅLINN AF VEGINUM
%KKI ER VITAÈ UM ORSAKIR ËHAPPSINS

þannig fram að lögregla hafi óskað
eftir upplýsingum og bankinn hafi
afhent lögreglu gögn. Ekki hafi
verið um eiginlega leit lögreglumanna í gögnum bankans að ræða
og engin einkennisklædd lögregla
hafi verið á staðnum.
Jakob spurði Magnús um morguninn sem lögreglan haldlagði
upplýsingar í réttarsalnum í gær.
Magnús sagðist hafa verið heima
hjá sér skömmu áður en vinnudagurinn hófst þegar hann fékk símtal frá blaðamanni Morgunblaðsins. Það var um 8.30 um morguninn,
6.30 að íslenskum tíma.
Magnús sagði að blaðamaðurinn hefði spurt hann hvort það

kr.

GLÆSIBÆ SÍMI 545 1500

KRINGLUNNI SÍMI 545 1580

3+%--4)"452 3IGURÈUR %INARSSON TIL H¾GRI R¾DDI VIÈ LÎGMENN ¹K¾RÈU Ö¹ *AKOB

2 -ÎLLER OG 'EST *ËNSSON ¹ÈUR EN HANN BAR VITNI Å "AUGSM¹LINU Å G¾R OG SAGÈI
MEÈAL ANNARS FR¹ HEIMSËKNUM ¹ SKEMMTIB¹TINN 4HEE 6IKING
&2¡44!",!¨)¨'6!

Framburður
dreginn í efa
Saksóknari sagði tölvupósta benda til þess að stjórnarformaður Kaupþings banka hefði sagt ósatt fyrir
dómi. Saksóknari er í fjölmiðlastríði segir verjandi.
benti á að póstarnir hafi hvorki
"!5'3-, Tölvupóstar sem lagðir
verið bornir undir Jón Ásgeir eða
voru fram í Baugsmálinu í gær
Kristínu, og að saksóknari væri
ollu talsverðu uppnámi, en sakkominn á hálan ís þegar hann
sóknari sagði þá benda til þess að
ásakaði stjórnarformanninn um
stjórnarformaður
Kaupþings
að segja ósatt. Gestur Jónsson,
banka hafi ekki sagt satt þegar
verjandi Jóns Ásgeirs, sagði algerhann bar vitni í málinu um morglega ómögulegt að sjá hvernig
uninn.
þetta tengdist því sem ákært sé
Sigurður Einarsson, stjórnarfyrir í málinu.
formaður Kaupþings banka, var
„Þetta getur ekki þjónað öðrum
meðal annars spurður um stefnu
tilgangi en að vinna eitthvert fjölsem hann fékk um að mæta sem
miðlastríð sem saksóknari virðist
vitni fyrir dóm í Bandaríkjí,“ sagði Jakob, en því mótmælti
unum vegna málaferla milli
Sigurður Tómas harðlega. Eftir að
Baugs og Nordica, félags
dómþingi hafði verið slitið skýrði
Jóns Geralds SullenberJakob þessi ummæli sín í samtali
gers. Sagðist hann hafa
fengið stefnuna en BAUGS M Á L I Ð við Fréttablaðið. Hann benti
á að áður en póstarnir
ekki sinnt henni og
voru lagðir fram hafi sakekki rætt það sérstaksóknari óskað eftir því að
lega við neinn.
Hreiðar Már viki úr salnum og
Sigurður Tómas Magnússon,
augljóslega hefði hann átt að fara
settur ríkissaksóknari í Baugsmálfram á að fjölmiðlafólk yfirgæfi
inu, óskaði eftir hádegishlé eftir
salinn líka.
því að fá að leggja fram tölvuArngrímur Ísberg, dómsformpóstssamskipti milli Jóns Ásgeirs
aður í Baugsmálinu féllst ekki á að
Jóhannessonar, eins ákærðu í málpóstarnir yrðu lagðir fram. Hann
inu, Kristínar Jóhannesdóttur,
sagðist í sjálfu sér ekki sjá tilsystur hans, og Hreiðars Más Sigganginn við slíkt, og enn fremur
urðssonar, forstjóra Kaupþings
væru póstarnir á ensku, og ekki
banka. Hann sagði að ekki verði
byggt á þeim fyrir dómi nema
betur séð af póstunum en að Hreiðþeim yrði snúið yfir á íslensku.
ar Már hafi ásamt Sigurði EinarsHreiðar Már var spurður um
syni fundað með lögmanni í Bandaþennan fund með lögmanni í
ríkjunum um vitnastefnuna.
Bandaríkjunum þegar hann kom
Sigurður Tómas sagði að svo
fyrir réttinn. Hann sagði að sig
virtist samkvæmt þessum tölvuminnti að hann einn hefði átt fund
póstum að Sigurður Einarsson
með lögmanninum fyrir hönd Sighafi sagt ósatt um vitnastefnuna,
urðar Einarssonar, en gat þó ekki
og rétt væri að leggja póstana
útilokað að Sigurður hefði setið
fram til að hægt væri að spyrja
fundinn.
Hreiðar Má um málið þegar hann
BRJANN FRETTABLADIDIS
kæmi fyrir dóminn síðar um daginn. Nauðsynlegt væri að fjalla
"!5'3-,)¨ ¥ $!'
um þetta mál til að dómarar geti
6ITNALEIÈSLUR HALDA ¹FRAM Å DAG OG
metið trúverðugleika vitnisins.
MEÈAL ÖEIRRA SEM KOMA MUNU
Verjendur Jóns Ásgeirs og
FYRIR DËMINN VERÈA TVEIR STARFS
Tryggva Jónssonar mótmæltu því
MENN "AUGS ¥RIS " !NSNES OG
að póstarnir yrðu lagðir fram.
,¹RUS «SKARSSON
Jakob R. Möller, verjandi Tryggva,
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Tilbo›

á burstum!
BAKKABURSTI

15%TUR*

Tilvalinn til ﬂrifa á bökkum
og ö›rum ílátum.

Þingið vill að kosið
verði í lávarðadeild
Mikil tímamót verða í sögu breskrar stjórnskipunar ef tillögur um róttækar
breytingar á lávarðadeildinni ná fram að ganga.
,/.$/. !0 Þingmenn í neðri deild

LÁT

AFS

BURSTI Í KVERKAR
Hentar vel til a› ﬂrífa undir
bor› og tæki

TANKBURSTI
Nær a› ﬂrífa vel í hornum án ﬂess
a› rispa, frábær t.d til a› ﬂrífa
heitu pottana.

HANDSKRÚBBUR
Fer mjög vel í hendi og tilvalinn
til a› ﬂrífa vinnubor› ofl.

* Tilbo› gildir til 30. mars e›a á me›an birg›ir endast.

Mi›ási 7
Egilsstö›um
Sími: 470 0000

Brekkustíg 39
Njar›vík
Sími: 420 0000

Grundargötu 61
Grundarfir›i
Sími: 430 0000

www.besta.is

,6!2¨!$%),$). (EFUR VERIÈ SJ¹LFST¾È EINING Å UM SJÎHUNDRUÈ ¹R 6ALD HENNAR VAR

TAKMARKAÈ ¹RIÈ  EFTIR DEILU VIÈ FORS¾TISR¹ÈHERRA

greiddu báðir atkvæði með tillögu
um að skiptingin milli kjörinna og
skipaðra lávarða yrði til helminga.
Þeir sem vildu ganga lengst í
breytingunum segja að hvergi á
byggðu bóli, að undanskildu Afríkuríkinu Lesótó, hafi verið blönduð efri þingdeild, skipuð bæði
kjörnum og skipuðum þingmönnum löggjafarvald.
Fyrir sex árum fékk Blair því
framgengt að erfðasætum í deildinni var fækkað úr 600 í 92, en árið

&2¡44!",!¨)¨!0

2003 hafnaði þingið tillögum hans
um frekari breytingar.
Breytingar á lávarðadeildinni
eru pólitískt hitamál í Bretlandi,
meðal annars vegna ásakana um að
Verkamannaflokkurinn hafi veitt
fjársterku fólki sæti í deildinni
gegn vænu framlagi í flokkssjóði.
Frumvarp
um
nýskipan
lávarðadeildarinnar verður ekki
fullbúið fyrr en í október og verður þá lagt fram í báðum deildum.
GBSDG

H V Í TA H Ú S I Ð / S Í A

Su›urlandsbraut 26
Reykjavík
Sími: 510 0000

breska þingsins samþykktu á miðvikudag tillögu um róttækar breytingar á lávarðadeildinni. Kosið
verður til deildarinnar en nú er
ýmist skipað í sætin eða þau erfast.
Lávarðadeildin hefur ekki löggjafarvald en getur haft áhrif á
frumvörp og frestað gildistöku
þeirra um ákveðinn tíma.
„Neðri deildin hefur höggvið á
hnútinn og niðurstaðan hefur mikil
áhrif á þingið,“ sagði Jack Straw,
innanríkisráðherra Bretlands, eftir
samþykkt neðri deildarinnar.
Greidd voru atkvæði um ýmsar
útfærslur á framtíðarfyrirkomulagi lávarðadeildarinnar. Tillaga
um að allir þingmenn lávarðadeildarinnar verði kosnir almennri
kosningu hlaut flest atkvæði, 337 á
móti 224.
Með slíkri breytingu yrði
lávarðadeildin mönnuð með hliðstæðum hætti og öldungadeildin í
Bandaríkjunum og efri þingdeildir
í til dæmis Ástralíu, Japan og Brasilíu.
Tillaga um að 80 prósent lávarða
verði kjörnir en 20 prósent skipaðir af stjórnvöldum, hlaut einnig
meirihluta atkvæða í neðri deildinni. Sú útfærsla myndi að líkindum tryggja að biskupar ensku
kirkjunnar fengju áfram örugg
sæti í deildinni.
Tony Blair forsætisráðherra og
líklegur eftirmaður hans á leiðtogastóli
Verkamannaflokksins,
Gordon Brown fjármálaráðherra,

Eigum bíla til afhendingar strax

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 sturtu, 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.
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Yfirheyrslur
standa enn
,®'2%',5-, Rannsókn efnahagsbrotadeildar Ríkislögreglustjóraembættisins á fjárdrætti fyrrum
starfsmanns hjá Tryggingastofnun, sem upp komst í fyrrasumar,
stendur enn yfir. Helgi Magnús
Gunnarsson saksóknari segir
yfirheyrslum ekki lokið. Nú sé
verið að yfirheyra fólk frekar um
einstök atriði.
„Það á eftir að stilla málinu upp,
raða saman efnisatriðum og búa til
heildarmynd. Þetta tekur meiri
tíma eftir því sem pappírinn er
meiri en þetta er allt að koma,“
segir Helgi Magnús og telur ekkert
hægt að segja um ákærur fyrr en
niðurstaðan liggur fyrir.
GHS

+JÎR )NDËNESA HJ¹ 6A 4ECH ¹ +¹RAHNJÒKUM TIL ATHUGUNAR

"ORGARYFIRVÎLD 3AN &RANCISCO

Launin talin um 80 þúsund

Vilja banna
plastpoka

6)..5-!2+!¨52 Grunur leikur á að

um þrjátíu manna hópur manna frá
Indónesíu, sem starfar hjá þýska
verktakafyrirtækinu Va Tech á
Kárahnjúkum, fái ekki greitt samkvæmt virkjunarsamningi. Oddur
Friðriksson, aðaltrúnaðarmaður á
Kárahnjúkum, staðfestir að málið
sé til skoðunar. Bréfaskipti hafa átt
sér stað að undanförnu vegna málsins og býst Oddur við að það skýrist
í næstu viku.
Samkvæmt
upplýsingum
Fréttablaðsins leikur grunur á að
Va Tech hafi aðeins greitt Indónesunum um þúsund til 1.200 dollara á mánuði undanfarið ár sem
þeir hafa starfað á Kárahnjúkum.

Það gera um 67 til 80 þúsund krónur miðað við gengi í gær. Mennirnir ættu að vera á mun hærra kaupi
ef þetta reynist rétt. Athugun
verkalýðshreyfingarinnar snýst
nú um að kanna hvað þeir hafi í
raun fengið greitt.
Hjörtur Nielsen er útibússtjóri
Va Tech á Íslandi. Hann segir að
Indónesarnir fái borgað yfir lágmarkslaunum samkvæmt virkjanasamningi og þeir fái greitt af
Va Tech í Þýskalandi. Farið verði
yfir þetta með aðaltrúnaðarmanni
á Kárahnjúkum í næstu viku.
Hjörtur kveðst ekki hafa hugmynd um hvers vegna málið hafi
komið upp.
GHS

"2¡&!3+)04) /DDUR &RIÈRIKSSON AÈAL
TRÒNAÈARMAÈUR HEFUR ¹TT Å BRÁFASKIPTUM
VIÈ ÒTIBÒSSTJËRA 6A 4ECH ¹ ¥SLANDI VEGNA
LAUNA )NDËNESA ¹ +¹RAHNJÒKUM

3!. &2!.#)3#/ !0 Borgaryfirvöld í
San Francisco í Bandaríkjunum
hafa lagt fram tillögu um að
banna stærri matvöruverslunum
að gefa viðskiptavinum sínum
plastpoka fyrir vörur sínar.
Plastpokarnir eru sagðir eyða
olíu, valda sóðaskap á götum og
spilla dýralífi. Er aðgerðin liður í
herför borgaryfirvalda til að
mæta hlýnun jarðar.
Gerð verður sú krafa að
verslanir bjóði viðskiptavinum
poka sem hægt sé að endurvinna.
Verslanirnar mega búast við sjö
til 35 þúsund króna sektum ef
ekki er farið að settum reglum.

(EIÈRAÈUR FYRIR SJËNVERND

Forsetinn fær
orðu frá Lions

@gV``Vgc^g`dbVhihigVm
jee{]VaYhWjmjgcVghcVg

&¡,!'3-, Forseti Íslands, Ólafur
Ragnar Grímsson, hlaut á
dögunum heiðursorðu Alþjóða Lionshreyfingarinnar.
Orðuna fær
forsetinn fyrir
einstakt framlag
sitt í þágu hreyfingarinnar en hann
er verndari
sjónverndarátaks á
«,!&52 2!'.
Íslandi, Sjón fyrir
!2 '2¥-33/.
alla.
(LAUT HEIÈURS
Átakið Sjón
ORÈU ,IONS ¹
fyrir alla er hluti
DÎGUNUM
af heimsátaki
hreyfingarinnar til
að vinna gegn blindu, einkum í
fátækum löndum. Orðan er
einungis ætluð þjóðhöfðingjum
og þjóðarleiðtogum og í ár hafa
forseti Kína og Tony Blair,
forsætisráðherra Breta, einnig
hlotið orðuna.
HLH

H^ZbZch]Z[jgÄgVÂ[nghiV[^bbi{cbcicV
]gVÂÄkdiiV`Zg[^kZgVaYVg#
7_ÂjbcÄZhhV\a¨h^aZ\jÄkdiiVka
bZÂhaZch`jhi_gcWdgÂ^#

6ERKALÕÈSFÁLAGIÈ (LÅF

Getur ekki sótt
mál gegn Alcan
6)..5-!2+!¨52 Verkalýðsfélagið
Hlíf finnur ekki forsendur í
ráðningarsamningi Markúsar
Kjartanssonar, fyrrum starfsmanns Alcan, til að krefjast
starfslokasamnings af fyrirtækinu. Í fyrra sagði Alcan Markúsi
upp störfum eftir 32 ára feril.
Eftir að ASÍ samþykkti að
beita sér í þágu þriggja annarra
starfsmanna Alcan í byrjun
janúar, leitaði Alcan sátta og
samdi um starfslok. Markús taldi
sig í sömu aðstæðum.
Kolbeinn Gunnarsson,
formaður Hlífar, segir starfsmennina þrjá alla hafa náð 65 ára
aldri við uppsögn, en Markús hafi
verið sextugur. Því hafi hann ekki
sama rétt og hinir.
KËÖ

HajhÅc^c\
;VaaZ\W^giV
bZÂa_hjb
[g{Hb^i]CdgaVcY#

3¾NSKA LEYNIÖJËNUSTAN

Fær að fylgjast
með tölvupósti

Ìbdg\jc[g{&%i^a&+
Ìbdg\jc!aVj\VgYV\!Z[cjbk^Âi^a
hajhÅc^c\VgkZghajcd``VgVÂ
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Äjgg`VgV!gn`hj\jg!hb{i¨`^d\
b^`^ÂgkVaV[Vaah`nchabejbi^a
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34/++(«,-52 !0 Sænska stjórnin

hyggst veita leyniþjónustu
landsins heimild
til að fylgjast
með tölvupóstsamskiptum og
símtölum bæði
innanlands og til
útlanda án þess
að þurfa að leita
dómsúrskurðar í
-)+!%, /$%.
hvert sinn.
"%2' 6ARNAR
Víða í ríkjum
M¹LAR¹ÈHERRA
Evrópu hafa
3VÅÖJËÈAR
heimildir
leyniþjónustustofnana til að
fylgjast með símtölum og
tölvupósti verið rýmkaðar í því
skyni að torvelda hryðjuverkamönnum starfsemi sína.
Þessar heimildir, sem sænska
stjórnin kynnti, ganga þó lengra
en áður hefur þekkst og hafa
vakið áhyggjur mannréttindasamtaka.
GB

K^ÂZaYjb
bZÂH^ZbZch#

;_Vgh`^ei^c]ZeecVhikZa
bZÂhbVWcVÂ^[g{H^ZbZch#

A{i^Âh_{n``jg
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„ ORÐRÉTT“
Eftirlíking?

Baráttudagur kvenna

b&RAMSËKNARMENN TAKA ÖESSI
M¹L NÒ UPP ¹ SÅNA ARMA OG
ALLT Å FÅNU MEÈ ÖAÈ ¶AÈ ER
HINS VEGAR GËÈ LATÅNA AÈ
GETA HEIMILDA ÖEGAR MENN F¹
L¹NAÈ FR¹ ÎÈRUMm

b!UÈVITAÈ HAFA ÕMSAR
BREYTINGAR ORÈIÈ ¹ HÎGUM
KVENNA *AFNVEL SVO MJÎG AÈ
SUMIR HALDA AÈ MISRÁTTI GEGN
KONUM HEYRI FORTÅÈINNI TILm

3+²,) (%,'!3/. &2!-+6-$!
34*«2) 3!-&9,+).'!2)..!2
3!+!2 &2!-3«+.!2&,/++)..
5- 345,$

-!2¥! 3 '5..!23$«44)2 3%')2
"!2445..) &92)2 *!&.2¡44)
+9.*!..! %++) ,/+)¨
-ORGUNBLAÈIÈ  MARS

&RÁTTABLAÈIÈ  MARS

nær og fjær

Sumarið undirbúið á Sigló
b¶AÈ ER ALLT GOTT AÈ FRÁTTA HJ¹ OKKUR HÁRNA ¹
SAFNINU OG NËG AÈ GERA m SEGIR ®RLYGUR +RIST
FINNSSON SAFNSTJËRI 3ÅLDARMINJASAFNSINS SEM
KOM MËÈUR Å SÅMANN ÖEGAR BLAÈAMAÈUR SLË
¹ ÖR¹ÈINN b(ÁR ER BARA ALLT ¹ FULLU VIÈ
ERUM AÈ VINNA Å B¹TAHÒSINU SEM
(¹KON .OREGSPRINS VÅGÈI HJ¹
OKKUR ¹RIÈ  ¶AR ER VERIÈ
AÈ KOMA FYRIR SÕNINGARBÒNAÈI
OG HLJËÈKERFI ALVEG UPP VIÈ
LOFT SEM ER ANSI SNÒIÈ ÖVÅ LOFT
H¾ÈIN ER MIKIL 6IÈ ERUM LÅKA
AÈ M¹LA LOFIÈ SEM ÁG HUGSA AÈ
SÁ N¹NAST JAFN ERFITT OG AÈ M¹LA
HIMININN YFIR SÅLDARBRYGGJUM
3IGLUFJARÈAR Å GAMLA DAGA m
SEGIR ®RLYGUR OG B¾TIR ÖVÅ
VIÈ AÈ ÖËTT SAFNIÈ SÁ EKKI
OPIÈ YFIR VETRARTÅMANN

SÁ NÒ MIKILL ANNATÅMI ENDA VERIÈ AÈ UNDIRBÒA
H¹ANNATÅMANN Å SUMAR b6IÈ OPNUM  JÒNÅ
EN YFIR VETURINN ER ALLTAF H¾GT AÈ BANKA UPP ¹
EÈA HRINGJA OG Ö¹ TÎKUM VIÈ ¹ MËTI FËLKI 6IÈ
LIGGJUM ALLS EKKI Å DVALA ¹ VETURNA ENDA ERU N¾G
VERKEFNI SEM EKKI ER H¾GT AÈ LEYSA AF HENDI ¹
SUMRIN ÖEGAR SAFNIÈ ER OPIÈm
3ÅLDARSAFNIÈ ¹ 3IGLUFIRÈI HEFUR LAÈAÈ TIL SÅN
FJÎLMARGA FERÈAMENN OG ®RLYGUR ¹ VON ¹ AÈ
ÖEIM FJÎLGI ENN FREKAR ÖEGAR (ÁÈINSFJARÈARGÎNG
IN VERÈA TILBÒIN EFTIR TVÎ ¹R b'ÎNGIN KOMA TIL
MEÈ AÈ OPNA NÕJA ÖJËÈLEIÈ -ARGIR FERÈAMENN
VEIGRA SÁR VIÈ AÈ KEYRA HINGAÈ NÒNA
¶EGAR GÎNGIN VERÈA TILBÒIN VERÈUR
AUÈVELT AÈ KEYRA ÖENNAN HRING
HÁRNA UM 4RÎLLASKAGANN OG NJËTA
Å SENN FALLEGRAR N¹TTÒRU OG
ÎFLUGS MENNINGARLÅFS m SEGIR
®RLYGUR

3!5-!6¡,).
(5'-9.$ &2 $!
6).#)

N 5PPRUNA SAUMAVÁLARINNAR
M¹ REKJA AFTUR TIL  ALDAR ÖEGAR
,EONARDO DA 6INCI GERÈI TILRAUNIR
MEÈ VÁL SEM G¾TI SAUMAÈ
SAMAN FLÅKUR µMSIR GERÈU
TILRAUNIR
MEÈ SAM
B¾RILEGAR
HUGMYND
IR EN S¹
FYRSTI SEM
FANN UPP
NOTH¾FA
SAUMAVÁL
VAR FRANSKI KL¾ÈSKERINN " 4HIM
ONNIER (ANN FÁKK EINKALEYFI UM
 ¹ SAUMAVÁL ÒR TRÁ 3AUMA
VÁLAR URÈU AÈ ALMENNINGSEIGN
UM ALDAMËTIN 

Enskan er tæki til að kynna
margvíslega menningu heimsins

3*«.!2(«,,
.)¨522)& 5.'$«-3(²33).3

Ekki fyrir
neinum
b¶ETTA FËLK
VERÈUR AÈ F¹ AÈ
VERA EINHVERS
STAÈAR OG
ÁG HELD AÈ
5NGDËMSHÒSIÈ
HAFI VERIÈ FÅNN
STAÈUR FYRIR
ÖAÈ ¶AR VAR
ÖAÈ EKKI FYRIR
,/') !2.!23/.
NEINUM m SEGIR
.EMI
,OGI !RNARSON
NEMI Å +AUP
MANNAHÎFN UM L¾TIN ¹ .ORÈURBRÒ
UNDANFARNA DAGA OG NIÈURRIF 5NG
DËMSHÒSSINS b¡G BÕ ÖARNA RÁTT HJ¹
OG HEF ALDREI ORÈIÈ VAR VIÈ NEIN L¾TI
Å KRINGUM HÒSIÈ FYRR EN NÒNA ÖEGAR
¹TTI AÈ FARA AÈ RÅFA ÖAÈ ¶¹ ALLT Å EINU
GAT ÁG EKKI HJËLAÈ HEIM TIL MÅN ÖVÅ
ÖAÈ VORU BARA ELDAR ¹ GÎTUNUM OG
BRJ¹LUÈ L¾TI ¡G FLUTTI HINGAÈ BEINT ÒR
RËLEGHEITUNUM ¹ !KUREYRI OG FANNST
ÁG BARA VERA LENTUR Å ¥RAK m SEGIR ,OGI
b.Ò ER VERIÈ AÈ RÅFA HÒSIÈ ¶AÈ VAR
KRISTILEGUR SÎFNUÈUR SEM KEYPTI
HÒSIÈ OG ¾TLAR SÁR AÈ BYGGJA UPP
NÕJA FÁLAGSMIÈSTÎÈ ¡G VEIT EKKI
HVORT ÖETTA FËLK F¾R ÖAR INNI ¡G LAS
EINHVERS STAÈAR AÈ NÕJA HÒSIÈ ¾TTI
AÈ VERA ÎLLUM OPIÈ BARA EF MENN
HÎGUÈU SÁR VEL OG ÁG ER EKKI VISS
UM AÈ FËLKIÈ SEM BJË Å 5NGDËMS
HÒSINU HAGI SÁR VEL EFTIR ALLT ÖETTAm

Skoski þingmaðurinn Brian
Monteith vill að Íslendingar
taki þátt í ESU-samtökunum, sem vinna að menningar- og menntasamskiptum
um allan heim. Markmiðið
er að stuðla að betri samskiptum og vináttu milli
menningarheima.
English Speaking Union, sem er
félagsskapur
enskumælandi
manna, hyggst nú stofna útibú á
Íslandi. Þau starfa í fimmtíu löndum um víða veröld, allt frá Ástralíu til Argentínu.
ESU-samtökin voru stofnuð
eftir lok fyrri heimsstyrjaldar,
árið 1918, til að stuðla að bættum
og nánari samskiptum meðal
enskumælandi manna.
Í upphafi snerist starfið um
samskipti meðal fólks með ensku
að móðurmáli, en nú talar stór
hluti félaga ensku sem annað eða
þriðja mál. Meðal frægra félaga
má nefna fyrrverandi forsætisráðherra Bretlands, Winston Churchill, en hann var stjórnarmaður
ESU.
Skoski þingmaðurinn Brian
Monteith er aðalhvatamaður þess
að hér verði starfrækt útibú frá

m
ðu
ö
l
b
Sér ingar
ferm

ESU. Hann heimsækir nú Ísland í
þriðja skipti. Fyrst kom hann hingað á ráðstefnu þegar hann var
námsmaður árið 1981 en í fyrra
kom hann aftur sem þingmaður í
opinberri heimsókn. Þá ákvað
hann að koma að ári, með það í
huga að stofna útibú frá ESU. Því
er hann hér í félagi við John Dye,
stjórnarmann í skosku útibúi ESU.
Sjálfur er Brian heiðursforseti
samtakanna.
„Í fyrra hitti ég forseta ykkar
og þingforseta og þegar ég komst
að því að hér var ekki ESU-útibú
einsetti ég mér að koma aftur til
að hitta Íslendinga að máli, sem
gætu haft hug á að styrkja stofnun
þess.“
Brian tekur skýrt fram að starfsemi samtakanna snúist ekki um
að breiða út enska tungu eða engilsaxneska menningu. „Þetta snýst
um að nota ensku sem sameiginlegt tungumál, sem tæki til að
kynna margvíslega menningu
heimsins. Við hvetjum til samvinnu milli skóla. Þannig gæti
grunnskóli í Tékklandi gerst systurskóli annars skóla í öðru landi.
Nemendurnir hittast svo og kynna
land sitt.“
Starfsvettvangur ESU er víður,
til dæmis er alþjóðleg keppni í
ræðumennsku og önnur bókmenntakeppni reglulega haldin.
Styrkir eru veittir til nemenda
sem vilja læra í öðru landi eða
kynna sína menningu þar. „Stundum er líka menningarstyrkur
veittur. Styrkþegi fer þá til einhvers lands og kynnir sér menningu þess. Hann heldur síðan sýningu þegar hann kemur til baka.
Íslendingur gæti til dæmis sótt
um að fara til Írlands til að rannsaka tengsl Íra og Íslendinga fyrr
á öldum. Hann biður þá um ákveðinn styrk í afmarkað verkefni.
Styrkirnir hafa verið allt upp í
þúsundir dollara,“ sagði Brian að
lokum.
KLEMENS FRETTABLADIDIS
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Stefna á Hvannadalshnúk
Sérblöð um fermingar fylgja Fréttablaðinu,
17. mars, 22. mars og 31. mars.

Um 160.000 lesendur

Umfjöllun í fermingarblaði:
• Skreytingar • Gjafirnar
• Fermingarfötin • Matur
• Ljósmyndarar • Hárgreiðsla
• Viðtöl við fermingarbörn
-og margt fleira

Allar nánari upplýsingar veitir Ruth Bergsdóttir í
síma 550-5876 eða 694-4103. Netfang: ruth@365.is
Blaðinu er dreift með Fréttablaðinu í 105.000 eintökum um allt land.

– stærsti fjölmiðillinn!

Fyrir fjórum árum setti Pósturinn af stað heilsuátak fyrir starfsmenn sína undir nafninu Heilsupósturinn. Markmiðið var að stuðla að vellíðan
starfsmanna og árangurinn hefur ekki látið á sér
standa. Starfsmenn eru orðnir svo sprækir að stór
hópur þeirra er á leið á Hvannadalshnúk í vor.
„Það hafa fjölmargir starfsmenn tekið upp nýjan
lífsstíl í tengslum við þetta átak,“ segir Arndís Guðmundsdóttir, fræðslufulltrúi hjá Póstinum. Á dreifingarstöðvum Póstsins er starfsmönnum boðið upp
á fitumælingu þrisvar á ári og auk þess er boðið
upp á alls kyns fræðslu og hreyfingu. Arndís segir
að stór hópur starfsmanna taki þátt í heilsupóstinum og stemningin sé virkilega góð.
„Við höfum verið með misjafnar áherslur hverju
sinni en í vetur einbeitum okkur að gönguferðum og
fjallgöngum. Við höfum farið í fjölmargar gönguferðir og stefnum á Hvannadalshnúk 19. maí,“ segir
Arndís og bætir því við að nú þegar hafi rúmlega
100 starfsmenn og makar þeirra skráð sig í ferðina.
„Það er góður andi í hópnum og mikill hugur í
mönnum. Þeir sem ekki treysta sér á hnjúkinn hafa
margir sett sér önnur markmið eins og að komast á
Esjuna eða Helgafellið. Það geta því allir verið

'%.')¨  -«3+!2¨3(.²+! ¥ FEBRÒAR GENGU MEÈLIMIR Å
(EILSUPËSTINUM ¹ -ËSKARÈSHNÒKA TIL ÖESS AÈ ¾FA SIG FYRIR
(VANNADALSHNÒK +APPARNIR )NGÖËR "JARNASON OG (ARALDUR ®RN
«LAFSSON LEIDDU HËPINN
&2¡44!",!¨)¨²2 %).+!3!&.)

með,“ segir Arndís og bætir því við að Heilsupósturinn einskorðist ekki við starfsstöðvar Póstsins á
höfuðborgarsvæðinu.
Starfsmenn úti á landi séu líka að undirbúa sig
fyrir Hvannadalshnúk. „Heilsupósturinn hefur fest
sig í sessi og er kominn til að vera,“ segir Arndís.
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 &JÎLDI GISTINËTTA ¹ GISTISTÎÈUM Å JANÒAR

Sextíu ára gömul neyðaraðstoð


²TLENDINGAR
¥SLENDINGAR

4ILKYNNT VAR Å G¾R AÈ ÅSLENSKA RÅKIÈ MYNDI TVÎFALDA FJ¹RFRAMLAG
¥SLENDINGA TIL &LËTTAMANNAAÈSTOÈAR 3AMEINUÈU ÖJËÈANNA TIL 0ALEST
ÅNUMANNA 5.72! 
6ERÈUR FRAMLAGIÈ UM   MILLJËNIR ¹ N¾STA ¹RI %INNIG FARA TV¾R
MILLJËNIR Å HANNYRÈAVERKEFNI FYRIR FLËTTAKONUR ¹ SV¾ÈINU EN EITT
SÁRKENNA 5.72! ER ¹HERSLA ¹ ATVINNUSKÎPUN





(VAÈ ER 5.72!










fréttir og fróðleikur
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9FIRL¾KNIR (EILSUG¾SLUNNAR Å 'RAFARVOGI

Best að fá sér
sykur
4ALIÈ ER AÈ -AGNÒS 3TEF¹NSSON
FÁLAGSM¹LAR¹ÈHERRA HAFI FENGIÈ
SYKURFALL ÖEGAR HANN FÁKK AÈSVIF Å
R¾ÈUSTËL ¹ !LÖINGI Å G¾R !TLI RNA
SON ER YFIRL¾KNIR (EILSUG¾SLUNNAR Å
'RAFARVOGI
(VAÈ ER SYKURFALL
b3YKURFALL ER L¾KKUN ¹ BLËÈSYKRI
NIÈUR FYRIR ÖAÈ SEM EÈLILEGT ER TALIÈ
OG NAUÈSYNLEGT ER SÁRSTAKLEGA
FYRIR VIÈKV¾MUSTU LÅFF¾RIN SEM
ÖURFA MEST ¹ SYKRI AÈ HALDA SÁR TIL
VIÈHALDS AÈALLEGA HEILINN ¶ETTA
GETUR KOMIÈ VIÈ LANGVARANDI FÎSTU
OG ¹LAG OG ER ALGENGT HJ¹ SYKURSÕK
ISSJÒKLINGUM SEM GLEYMA AÈ BORÈA
EFTIR TÎKU SYKURSÕKISLYFJA %F LANGT ER
SÅÈAN VIÈKOMANDI HEFUR BORÈAÈ ER
MÎGULEIKI ¹ ÖVÅ AÈ SYKUR FARI NIÈUR
FYRIR ÖAÈ SEM VIÈKOMANDI ÖARF AÈ
HAFA Å BLËÈSYKURm
(VERNIG LÕSIR ÖETTA SÁR
HRIFIN GETA VERIÈ MARGVÅSLEG &ËLK
F¾R YFIRLIÈATILFINNINGU TITRING OG
JAFNVEL ËRAUNVERULEIKATILFINNINGU
ÖEGAR ÖVÅ LÅÈUR ILLA 3TUNDUM FINNST
FËLKI EINS OG ÖAÈ SÁ AÈ FARA AÈ LÅÈA
YFIR ÖAÈ -ARGIR VERÈA SKELKAÈIR OG
VILJA EKKI LEGGJAST ÒT AF EN BEST ER AÈ
LEGGJAST ÒT AF MEÈ H¹TT UNDIR FËTUM
OG F¹ SYKURm
%R ÖETTA ALGENGT
b¶ETTA ER EKKERT ËALGENGT EN ÖAÈ ER
MISJAFNT "ÎRN ERU MJÎG N¾M FYRIR
ÖESSUm

5.72! VAR STOFNAÈ MEÈ ¹LYKTUN !LLSHERJARÖINGS 3AMEINUÈU ÖJËÈ
ANNA  DESEMBER ¹RIÈ  3TOFNUNIN STARFAR ¹
'AZASTRÎND 6ESTURBAKKANUM Å *ËRDANÅU 3ÕRLANDI
OG ,ÅBANON
'RËFLEGA SÁÈ ER 5.72! VELFERÈARKERFI ÖESSARA
FLËTTAMANNA OG SÁR ÖEIM MEÈAL ANNARS FYRIR
GRUNNMENNTUN OG HEILBRIGÈISÖJËNUSTU %INNIG
STUÈLAR 5.72! AÈ ATVINNUSKÎPUN SEM FYRR
SEGIR OG L¹NAR FÁ TIL SM¹FYRIRT¾KJA OG B¹GSTADDRA
%INNIG VEITIR STOFNUNIN NEYÈARAÈSTOÈ ÖEGAR ÖÎRF
KREFUR

(VERT ER UMFANG STARFSEMINNAR
3TARFSMENN 5.72! ERU  TALSINS FLESTIR ÖEIRRA PALESTÅNSKIR
FLËTTAMENN !È AUKI F¾R FËLK Å NEYÈ TÅMABUNDNA VINNU TIL AÈ SJ¹
FYRIR FJÎLSKYLDUM SÅNUM 3TARFSMENNIRNIR ERU FLESTIR KENNARAR L¾KNAR
HJÒKRUNARFR¾ÈINGAR EÈA Å ÕMISS KONAR SAMFÁLAGSÖJËNUSTU ¶EIR
ÖJËNA RÒMLEGA FJËRUM MILLJËNUM FLËTTAMANNA
!LLIR PALESTÅNSKIR FLËTTAMENN SEM BJUGGU Å 0ALESTÅNU ¹RIN  TIL
 OG MISSTU B¾ÈI VINNU SÅNA OG HEIMILI NJËTA AÈSTOÈARINNAR
¶ETTA ¹ VIÈ B¾ÈI UM ÖAÈ FËLK SEM BÕR Å FLËTTAMANNABÒÈUM EN
EINNIG FËLKIÈ SEM BÕR UTAN ÖEIRRA ¥ FLËTTAMANNA
BÒÈUM BÒA ALLS   MILLJËNIR 0ALESTÅNUMANNA

(VERS VEGNA SINNIR 5.72! ATVINNUSKÎPUN
¶AÈ ER TIL MARKS UM HVERSU ALVARLEG ¹TÎKIN UM
LANDSV¾ÈI 0ALESTÅNU ERU AÈ EKKI ER TJALDAÈ TIL
EINNAR N¾TUR ,AUSN VANDANS ER HVERGI Å SJËNM¹LI
OG PALESTÅNSKIR FLËTTAMENN HAFA VERIÈ Å MARGAR
KYNSLËÈIR LANDFLËTTA ¶VÅ ER BRÕN ÖÎRF FYRIR ATVINNU
MEÈAL FËLKSINS

Tugmilljóna tjón vegna mótmæla
Hundruð manna hafa verið
handteknir undanfarna
viku vegna mótmæla við
rýmingu Ungdómshússins
á Norðurbrú í Kaupmannahöfn. Tjón vegna skemmdarverka er talið nema yfir
150 milljónum króna og
verslunareigendur á Norðurbrú hafa tapað milljónum í töpuðum viðskiptum.
Fyrri íbúar hússins krefjast
þess að yfirvöld færi þeim
nýtt hús en borgarstjóri
þvertekur fyrir það.
Aðgerðir lögreglu vegna rýmingar Ungdómshússins á Norðurbrú í
Kaupmannahöfn og mótmælanna
í kjölfarið hafa verið einar þær
mestu í sögu lögreglunnar í Danmörku. Lögreglan hefur áður
verið með mikinn viðbúnað en
aldrei áður í jafn langan tíma og
nú.
Tilkynnt var í gær að fangelsi
Kaupmannahafnar séu að fyllast
og einungis sé pláss fyrir hundrað
manns þar til viðbótar að því er
fréttavefur Politiken greindi frá.
Um 750 manns hafa verið handteknir frá því að mótmælin hófust
og þar af sitja tæplega 200 í gæsluvarðhaldi. Margir þeirra sem sitja
í gæsluvarðhaldi er ungt fólk sem
hefur ekki komist í kast við lögin
áður.

«EIRÈA¹STAND SKAPAÈIST
Eftir að lögregla hafði rýmt Ungdómshúsið að morgni 1. mars hófust strax mótmæli fyrir utan og
brutust út átök á milli mótmælenda og lögreglu. Stuttu síðar hófust mótmæli í Kristjaníu þar sem
vegatálmar voru reistir og bensínsprengjum kastað. Var talið að
tilgangurinn væri að draga athygli
lögreglunnar frá átökunum við
Ungdómshúsið.
Dagana á eftir héldu mótmælaaðgerðir áfram og barst mótmælendum liðsauki erlendis frá. Einn-

www.visir.is

FYRSTUR MEÐ
FRÉTTIRNAR
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ig var efnt til mótmæla í Svíþjóð,
Noregi og Ítalíu. Þegar frá leið
urðu mótmælin friðsamari.

$ÕRKEYPT MËTM¾LI
Áætlaður kostnaður yfirvalda
vegna mótmælanna er yfir 150
milljónir króna. Stærsti kostnaðarliðurinn er laun lögreglumanna
og mun sá kostnaður einn vera um
70 milljónir króna. Þar fyrir utan
er um að ræða hótelreikninga og
uppihald liðsauka lögreglumanna
sem barst lögreglunni í Kaupmannahöfn annars staðar frá.
Kostnaður við hreinsun eftir mótmælin er talinn verða nálægt 20
milljónum króna meðal annars
vegna þess að malbika þarf suma
götukafla eftir stóra götubruna.
Vegna mótmælanna hafa viðskiptavinir verslana haldið sig frá
Norðurbrú og hafa verslanir verið
að tapa tíu til tólf milljónum á dag
að sögn Johnny Beyer, formanns
samtaka
verslunareigenda
á
Norðurbrú. Telur hann að allt að
fjórtán daga taki fyrir verslun að
komast í samt lag frá því að óróa
vegna mótmælanna ljúki.
Ljóst er að mikill kostnaður
fellur á tryggingafélög sem þurfa
að bæta bíleigendum tjón en
kveikt var í fjölda bíla í mótmælunum. Einnig voru rúður brotnar,
kveikt í ruslatunnum, reiðhjólum
og fleira.
.ÕTT UNGDËMSHÒS
Fyrrum íbúar Ungdómshússins
krefjast þess að yfirvöld útvegi
þeim nýtt ungdómshús og kallar
hópurinn sig Ungdómshús núna!
Talsmaður hópsins, Sune Andersen, segir að stjórnmálamenn hafi
valið að reka þau nauðug viljug á
götuna og því muni hópurinn
halda til á götum úti þangað til
borgin verði við kröfum þeirra.
Borgarstjóri Kaupmannahafnar, Ritt Bjerregaard, segir að fyrri
íbúum Ungdómshússins verði
undir engum kringumstæðum
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5NGDËMSHÒSIÈ VAR REIST ¹RIÈ 
SEM ALÖÕÈUHÒS 6ERKALÕÈSHREYFINGIN
STARFAÈI Å HÒSINU SEM VAR Å SENN
VETTVANGUR VERKALÕÈSBAR¹TTUNNAR OG
SAMKOMUHÒS
(ÒSIÈ HAFÈI STAÈIÈ ËNOTAÈ Å
NOKKRA ¹RATUGI ÖEGAR UNGMENNI
LÎGÈU ÖAÈ UNDIR SIG ¹RIÈ  OG
NEITUÈU AÈ F¾RA SIG ÖAÈAN 4VEIMUR
¹RUM SÅÈAR ¹KV¹ÈU BORGARYFIRVÎLD
AÈ LEYFA UNGMENNUNUM AÈ HALDA
TIL Å HÒSINU µMISS KONAR MENNING
ARSTARFSEMI HEFUR FARIÈ FRAM ÖAR ¹
BORÈ VIÈ TËNLEIKAHALD OG KAFFIHÒSA
REKSTUR

gefið nýtt hús og segir það goðsögn að húsið hafi verið gefið ungmennunum skilyrðislaust. Bjerregaard
segir
sjálfsagt
að
ungmennin fái hús einhvers staðar í borginni ef einkaaðili er tilbúinn að fjármagna húskaupin. „Ég
sé ekkert því til fyrirstöðu að
hægt sé að fallast á slíka lausn –

RIÈ  VARÈ BRUNI Å HÒSINU
OG EKKI VAR GERT VIÈ HÒSIÈ EFTIR ÖAÈ
5NDIRSKRIFTASÎFNUN FËR AF STAÈ MEÈAL
ÅBÒA .ORÈURBRÒAR Å KJÎLFARIÈ UM AÈ
HÒSINU YRÈI LOKAÈ
&JËRUM ¹RUM SÅÈAR ¹RIÈ 
KEYPTI TRÒFÁLAGIÈ &ADERHUSET ÖAÈ
3ÅÈAN Ö¹ HEFUR LÎGREGLA REYNT AÈ
KOMA UNGMENNUNUM ÒT ÒR HÒSINU
¹N ¹RANGURS ÖANGAÈ TIL  MARS SÅÈ
ASTLIÈINN ÖEGAR SÁRSVEITARMENN OG
LÎGREGLA RÕMDU HÒSIÈ Å SKIPULAGÈRI
AÈGERÈ SEM GEKK HRATT FYRIR SIG
.IÈURRIFI 5NGDËMSHÒSSINS LAUK Å
FYRRADAG

en ég væri til í að sjá þá sem telja
það góða hugmynd að búa í næsta
nágrenni við það ofbeldi sem
gengið hefur á.“
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Peningaskápurinn ...
(ILLIR UNDIR VIÈR¾ÈULOK
6IÈR¾ÈUR STANDA ENN MILLI STJËRNA 6"3 FJ¹R
FESTINGARBANKA OG FJ¹RFESTINGAFÁLAGSINS &30 EN
Ö¾R HËFUST UM MIÈJAN FEBRÒAR *ËN ¶ËRISSON
FRAMKV¾MDASTJËRI 6"3 BÕST VIÈ AÈ NIÈUR
STÎÈUR LIGGI FYRIR ÎÈRU HVORUM
MEGIN VIÈ HELGINA OG ER
FREKAR BJARTSÕNN ÖËTT EKKERT
LIGGI ENN FYRIR Å ÖEIM EFNUM
&30 SEM ER Å EIGU FLESTRA
SPARISJËÈANNA OG )CEBANK
¹ UM  PRËSENT HLUTAFJ¹R
Å 6"3 (AGNAÈUR 6"3 NAM
 MILLJËNUM KRËNA Å FYRRA
EN ¾TLA M¹ AÈ HAGNAÈUR &30
HAFI VERIÈ UM  MILLJËNIR
KRËNA

3KATTAR R¾DDIR Å $ANAVELDI
5MSJËN

N¹NAR ¹ VISIRIS

!0 -ÐLLER -¾RSK #ARLSBERG OG
$ANISCO ERU MEÈAL DANSKRA STËRFYRIRT¾KJA SEM

EKKI BORGA NEINN FYRIRT¾KJASKATT Å $ANMÎRKU
HEFUR "ERLINGSKE 4IDENDE EFTIR +RISTIAN *ENSEN
R¹ÈHERRA SKATTAM¹LA Å SVARI TIL DANSKA ÖINGSINS
&JÎGUR FYRIRT¾KI MEÈAL  ST¾RSTU Å +AUPMANNA
HAFNARKAUPHÎLLINNI ERU EKKI
SÎGÈ HAFA BORGAÈ KRËNU
Å FYRIRT¾KJASKATT ¹RIÈ
 &IMM ÎNNUR ¹
SAMA LISTA ERU SAM
TALS SÎGÈ HAFA BORGAÈ
 MILLJËNIR DANSKRA
KRËNA EÈA   MILLJ
ARÈA ÅSLENSKRA KRËNA
%LLEFU FYRIRT¾KIN SEM
EFTIR STANDA BORGUÈU
HINS VEGAR   MILLJARÈA
DANSKRA KRËNA Å SKATT EÈA
 MILLJARÈA ÅSLENSKRA #ARLSBERG
SKÕRIR ÖETTA MEÈ MIKLUM TEKJUM Å ÒTLÎND
UM OG ÖAR SÁ SKATTURINN LÅKA GREIDDUR AUK ÖESS
SEM MIKIÈ SÁ FJ¹RFEST UTAN $ANMERKUR
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3EÈLABANKI %VRËPU H¾KKAÈI STÕRIVEXTI
SÅNA Å G¾R UM  PUNKTA 6EXTIR ¹
EVRUSV¾ÈINU ERU NÒ   PRËSENT
OG HAFA EKKI VERIÈ H¾RRI Å FIMM ¹R
$ANSKI SEÈLABANKINN FYLGDI FORD¾MI
ÖESS EVRËPSKA ENDA DANSKA KRËNAN
TENGD VIÈ EVRUNA
3EÈLABANKI %NGLANDS HÁLT SÅNUM
STÕRIVÎXTUM ËBREYTTUM EN VEXTIR ÖAR Å
LANDI ERU   PRËSENT
!CTAVIS HF HEFUR GERT SAMNING VIÈ
+AUPÖING BANKA HF UM VIÈSKIPTAVAKT
¹ ÒTGEFNUM HLUTABRÁFUM FÁLAGSINS OG
ER TILGANGURINN AÈ EFLA VIÈSKIPTI MEÈ
BRÁF FÁLAGSINS

Gætu aukið eigið fé Horft fram hjá lækkandi vaxtamun í þjóðfélagsumræðunni
um 150 milljarða
Fjárfestingargeta Kaupþings færi í 300-400 milljarða.
Stjórn Kaupþings leggur það til
við aðalfund í lok næstu viku að
henni verði heimilað að hækka
hlutafé um fimmtung, það er
150 milljónir nýrra hluta.
Jafnframt er lagt til að hluthafar falli frá forkaupsrétti
sínum en stjórn hafi þó heimild
til að selja nýja hlutaféð, að
hluta eða öllu leyti, til einstakra
hluthafa.
Jónas Gauti Friðþjófsson,
sérfræðingur hjá Greiningu
Glitnis, segir að þessi tillaga
komi honum ekki á óvart, enda

hafi bankinn yfirlýst markmið
um ytri vöxt. „150 milljón hlutir
gæfu þeim 150 milljarða króna
miðað við gengið 1.000 krónur á
hlut. Síðan eykst svigrúm við
töku víkjandi lána. Eiginfjárstaða bankans er nokkuð rúm
ennþá þannig að við gætum
verið að tala um 300-400 milljarða innkaupagetu að gefnum
þessum forsendum.“
Hlutabréf í Kaupþingi hækkuðu um 2,45 prósent í gær og
var lokagengið 1.044 krónur á
hlut.
EÖA

SPRON fengi 4 milljarða í vexti ef hlutabréf yrðu seld og fjárhæðin lögð inn í SÍ.
Guðmundur Hauksson, sparisjóðsstjóri SPRON, sagði á aðalfundi sparisjóðsins sem haldinn
var í gær, að vaxtamunur sparisjóðsins hefði verið 1,6 prósent á
síðasta ári samanborið við 2,4
prósent árið 2005. Vaxtamunur
hafi verið enn meiri þegar litið er
lengra aftur í tímann. „Þetta eru
staðreyndir málsins. Vaxtamunur á Íslandi hefur farið lækkandi
undanfarin ár og það er með ólíkindum að öðru skuli blákalt haldið fram í þjóðfélagsumræðunni.“
Þá minntist Guðmundur á að
rekstrartekjur, til dæmis af hlutabréfum, hefðu vaxið hratt hjá
SPRON og skipti nú sköpum hvað
afkomu sjóðsins snerti. Rekstrartekjur SPRON af hlutabréfum

Aðalfundur Icelandic Group hf.
23. mars 2007

A›alfundur Icelandic Group hf. ver›ur haldinn föstudaginn 23. mars 2007
á Nordica Hótel a› Su›urlandsbraut 2 og hefst fundurinn kl. 16.00.
Á dagskrá fundarins ver›a:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sk‡rsla stjórnar um starfsemi félagsins sí›astli›i› starfsár.
Ársreikningur félagsins lag›ur fram til sta›festingar.
Ákvör›un um hvernig fara skuli me› hagna› e›a tap félagsins á reikningsárinu.
Ákvör›un um ﬂóknun til stjórnar félagsins.
Stjórnarkjör.
Kjör endursko›enda.
Tillaga um starfskjarastefnu.
Tillögur um n‡jar samﬂykktir ﬂar sem helstu efnisbreytingar eru eftirfarandi:
a. Ákvæ›i í 4. gr. um rafræna ﬂátttöku í hluthafafundum og rafræna hluthafafundi.
b. Ákvæ›i í grein 4.13 um a› á dagskrá a›alfundar ver›i tillögur um starfskjarastefnu.
c. Ákvæ›i í 5. gr. um uppl‡singar um frambo›stilkynningu ﬂeirra sem gefa kost á sér til
stjórnarsetu.
d. Ákvæ›i um lengd bo›unartíma í grein 4.17 breytt á ﬂann veg a› bo›unartími er styttur
úr tveimur vikum hi› skemmsta í eina viku hi› skemmsta.
e. Breyting á skilmálum í 15. gr. um heimild félagsins til lántöku me› sérstökum skilyr›um.

A› ö›ru leyti er einungis um a› ræ›a endurrö›un greina og breytingar
á or›alagi samﬂykkta.
9. Önnur mál.
Hluthöfum er sérstaklega bent á a› ﬂeir sem hyggjast gefa kost á sér til setu í stjórn
skulu tilkynna ﬂa› skriflega til stjórnar félagsins a› minnsta kosti fimm sólarhringum
fyrir upphaf a›alfundar. ﬁeir einir eru kjörgengir sem ﬂannig hafa gefi› kost á sér.
Tillögur frá hluthöfum sem bera á upp á a›alfundi skulu vera komnar í hendur stjórnarinnar
eigi sí›ar en sjö dögum fyrir a›alfund.
Dagskrá, endanlegar tillögur, svo og ársreikningur félagsins munu liggja frammi á skrifstofu
félagsins hluthöfum til s‡nis sjö dögum fyrir a›alfund. Ennfremur ver›ur hægt a› nálgast
ﬂær á vefsí›u félagsins www.icelandic.is e›a á a›alskrifstofu félagsins frá sama tíma.
Atkvæ›ase›lar og önnur fundargögn ver›a afhent á a›alfundardaginn
frá kl. 14.00 á fundarsta› Nordica Hótel.
Reykjavík 8. mars 2007.

Stjórn Icelandic Group hf.
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námu 11,8 milljörðum króna í
fyrra en hagnaður eftir skatta
rúmum níu milljörðum króna.
„Í þessu sambandi er nauðsynlegt að hafa í huga að fjárfestingar okkar í hlutabréfum nema um
30 milljörðum í lok síðasta árs og
að þær skila ekki vaxtatekjum.
Ef við seldum þessi hlutabréf og
settum andvirði þeirra inn á
reikning í Seðlabanka fengjum
við liðlega fjóra milljarða í vaxtatekjur á ári miðað við núverandi
vaxtastig.“
Í ræðu Hildar Petersen, stjórnarformanns SPRON, kom fram
að áhugi fjárfesta á stofnfjárbréfum hefur stóraukist. Stofn-

fjáreigendum fjölgaði um 45 prósent í fyrra og voru 1.191 í
árslok.
„Gengi stofnfjárbréfa hefur
líka verið fjárfestum mjög hagfellt því það vill svo til að það
hefur endurspeglað arðsemi
SPRON og hækkaði um 57 prósent á síðasta ári, sem er langt
umfram 16 prósenta hækkun
Úrvalsvísitölunnar í Kauphöllinni. Það gagnkvæma traust sem
ríkt hefur milli stofnfjáreigenda
og stjórnenda SPRON hefur verið
lykillinn að þeim ævintýralega
vexti og arðsemi sem síðastliðin
tvö ár hafa skilað hjá SPRON,“
sagði Hildur.

Straumur-Burðarás
hugsanlega úr landi
Straumur-Burðarás verður hugsanlega færður til Bretlands eða
Írlands. Þetta kom fram í ræðu
Björgólfs Thors Björgólfssonar,
stjórnarformanns
StraumsBurðaráss, á aðalfundi bankans í
gær.
Nýleg reglugerð sem þrengir
verulega heimild fjármálafyrirtækja til að gera upp í erlendri
mynt er ástæðan fyrir þessum hugmyndum. Stjórn Straums-Burðaráss ákvað síðla síðasta árs að uppgjörsmynt bankans yrði evra.
Björgólfur sagði ljóst að íslensk
fjármálafyrirtæki, sem hafi um
helming tekna sinna af starfsemi
sinni erlendis, geti ekki unað því að
þrengt verði að kostum þeirra með
sértækum aðgerðum hér á landi.
Í máli Björgólfs kom einnig
fram að stjórnendur félagsins leita
nú nýs nafns á félagið. Hið rammíslenska nafn Straumur-Burðarás
hafi reynst vel. Það sé hins vegar
ólipurt í framburði fyrir útlendinga sem ekki þekkja íslenska sérhljóða.

"*®2'«,&52 4(/2 "*®2'«,&33/.

3TJËRNARFORMAÈUR 3TRAUMS "URÈAR¹SS ¹
AÈALFUNDI BANKANS Å G¾R
&2¡44!",!¨)¨!.4/.

Á fundinum var tillaga stjórnar
um að heimild fengist til að gefa út
hlutafé í sömu mynt samþykkt. Þá
var sjálfkjörið í stjórn bankans.
Björgólfur fagnaði sérstaklega
komu bandaríska fjárfestisins
James Leitner í stjórnina. Félag
hans á að nafnvirði hundrað milljónir króna í Straumi-Burðarási.
HHS
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%NN ER LANGT Å LAND Å JAFNRÁTTISBAR¹TTUNNI

Fleiri herskáa
femínista
*«. +!,$!, 3+2)&!2

Á

ttundi mars er alþjóðlegur baráttudagur kvenna, 19.
júní er helgaður kvenréttindum og þann 24. október
er „kvennafrídagsins“ minnst. Getur verið að þörf
sé á öllum þessum sérstökum dögum til að hamra
á auknum rétti kvenna, rétt eins og þær séu minnihlutahópur? Konur eru jú, um helmingur mannkyns.
Hið sorglega svar er já, það er þörf og hún er brýn.
Íslenskar konur eru sem betur fer komnar lengra í jafnréttisátt en kynsystur þeirra í ýmsum fjarlægum löndum. En þegar
litið er yfir sviðið er ójafnréttið í íslensku samfélagi að mörgu
leyti sláandi.
Dæmin eru mörg. Eitt nærtækt er hversu hefðbundin kvennastörf eru illa metin. Umönnun sjúkra og aldraðra, kennsla og
gæsla barna eru meðal starfa sem konur hafa sinnt í gegnum
tíðina. Þetta eru grundvallarverkefni sem ekkert samfélag fær
þrifist án, en þó eru þetta þau störf sem samfélag okkar metur
hvað minnst. Að minnsta kosti ef eitthvað er að marka þá launataxta sem þessum stéttum er boðið upp á.
Og staða kvenna er veik víðar. Þær eru í minnihluta á Alþingi,
í sveitarstjórnum og við stjórnunarstörf í einkafyrirtækjum.
Það er lítið mál að hafa þennan lista mun lengri.
Ekki líta fjölmiðlar til dæmis vel út þegar þeir eru skoðaðir með jafnréttisgleraugunum. Rannsóknir hafa ítrekað sýnt að
miklu oftar er rætt við karla en konur í flestum, ef ekki öllum,
efnisflokkum allra miðla.
Ábyrgð okkar fjölmiðlafólks er mikil. Það hefur lengi verið
viðkvæðið í blaðamannastétt að mun erfiðara sé að fá konur til
að tjá sig en karla þegar leitað er til þeirra. Það er sitthvað til í
því. Meginskýringin er eflaust sú að konur eru ekki jafn hvatvísar og karlar, sem sumir hverjir eru tilbúnir að mæta og ræða
hlutina jafnvel þótt þeir hafi takmarkaða þekkingu á umræðuefninu. En þetta er engin afsökun. Konur eiga auðvitað ekki að
gjalda þess að vera varkárari, við getum líka sagt klárari, en
karlarnir í þessum efnum.
Það stendur upp á fjölmiðlafólk að lagfæra þennan skort á
jafnvægi kynjanna. Vel getur verið að það kosti tímabundið
meiri vinnu að fjölga kvenviðmælendum. En það er hins vegar
nokkuð víst að þegar kvenfyrirmyndunum fjölgar verður sú
vinna sjálfkrafa auðveldari.
Ákveðinn hópur femínista spratt á dögunum fram á sviðið
með háværum mótmælum gegn komu útlendra framleiðenda
fullorðinsefnis, sem sumir kalla klám. Þetta eru herskáar konur
sem tala tæpitungulaust. Þær eru hressileg viðbót í íslenskan
umræðukúltúr.
Vissulega truflar sitthvað í fasi þeirra, til dæmis hin bjargfasta efaleysi um að þær hafi rétt fyrir sér en aðrir rangt, en
um leið er ekki fram hjá því komist að slík sannfæring kemur
hreyfingu á málin. Og það er jákvætt því það er margt sem þarf
að laga.
Áfram stelpur!
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Ekkert blað?
Fyrst þú ert að lesa þetta þá hefurðu
fengið Fréttablaðið. En til vonar
og vara skaltu klippa þetta símanúmer
út og hringja ef blaðið berst ekki.

550 5600

- mest lesið

3TURLAÈAR SAMGÎNGUR

.ÕJUNGAR &RAMSËKNAR

!UGLÕSINGAR STJËRNM¹LAFLOKKA ERU
FARNAR AF STAÈ OG ¹HUGAVERT AÈ FYLGJ
AST MEÈ ÖEIM ¹HERSLUM SEM ÖAR ERU
DREGNAR FRAM ¥ FRÁTTABLAÈINU &EYKI ¹
.ORÈURLANDI VESTRA BIRTIST ORÈALEIKUR
INN b"URT MEÈ STURLAÈAR SAMGÎNGURm
3ETNINGIN KEMUR FR¹ 3AMFYLKINGUNNI
SEM LOFAR Å SÎMU AUGLÕSINGU GJALD
FRJ¹LSUM FERÈUM Å (VALFJARÈARGÎNG
%KKI ER VITAÈ HVORT NORÈANMENN
STÎKKVA H¾È SÅNA Å LOFT UPP AF GLEÈI
ÖËTT LOFAÈ SÁ FRÅUM FERÈUM Å GÎNG
SEM STAÈSETT ERU Å ÎÈRUM
LANDSHLUTA EN ÖVÅ M¹
VELTA FYRIR SÁR HVORT 3TURLA
"ÎÈVARSSON SÁ
STURLAÈUR AF REIÈI
VEGNA ÖESSARAR
AUGLÕSINGAR

¥ AÈDRAGANDA SÅÈUSTU KOSNINGA BROSTI
(ALLDËR SGRÅMSSON SÅNU BREIÈASTA Å
AUGLÕSINGUM FYRIR &RAMSËKNARFLOKK
INN OG ÖËTTI ÖAÈ MIKIL NÕJUNG ¶VÅ ER
ENN ËSVARAÈ HVORT FRAMSËKNARMENN
HYGGI ¹ NÕJUNGAR NÒ EN LESENDUR ERU
BEÈNIR UM AÈ GISKA ¹ HVAÈA LEIÈTOGI
&RAMSËKNARFLOKKSINS LÁT EFTIRFARANDI
UMM¾LI FALLA OG HVEN¾R b6IÈ FRAM
SËKNARMENN SETJUM MANNGILDI OFAR
AUÈGILDI OG VIÈ VILJUM EFLA ÅSLENSKA
ÖJËÈMENNINGU 6IÈ VILJUM
SETJA ÖJËÈLEGA FÁLAGS
HYGGJU OG SAMVINNU
HUGSJËNIR Å ÎNDVEGI
6IÈ STEFNUM AÈ FRAM
FÎR LANDSINS ALLS
ALLRA BYGGÈA OG
ÖJËÈARINNAR

ALLRARm 6ÅSBENDINGARNAR ¶AÈ VAR EKKI
*ËNAS FR¹ (RIFLU SEM ÖETTA SAGÈI OG
R¾ÈAN VAR HALDIN EFTIR 

%NN AÈ "AUGSM¹LINU
.Ò VIRÈIST VERA AÈ DRAGA TIL TÅÈINDA
Å "AUGSM¹LINU (INGAÈ TIL HEFUR
MESTA SPENNAN VERIÈ UM HVERNIG
BINDI *AKOB -ÎLLER VERJANDI 4RYGGVA
*ËNSSONAR BER EN GLÎGGIR FRÁTTAUNN
ENDUR HAFA BENT ¹ AÈ HANN HAFI EKKI
M¾TT TIL LEIKS MEÈ SAMA BINDIÈ Å
GEGNUM ÎLL RÁTTAR
HÎLDIN ,ÅKUR ERU ¹
AÈ FËLK FARI AÈ HLUSTA
EFTIR ÖVÅ SEM SAGT ER
KAREN FRETTABLADIDIS

Ævintýri líkast
Á

rið 1991, þegar tekjuskattur á
fyrirtæki var 45%, skilaði
hann tveimur milljörðum króna í
ríkissjóð. Árið 2007, þegar
skatturinn er kominn niður í 18%,
er gert ráð fyrir, að hann skili 34
milljörðum króna í ríkissjóð.
Þetta er ævintýri líkast, eflaust
einhver best heppnaða skattalækkun sögunnar. Þetta er skýrt
dæmi um hinn svokallaða Lafferboga, sem bandaríski hagfræðingurinn Arthur Laffer rissaði í
desember 1974 upp á munnþurrku í veitingahúsi í Washington-borg. Laffer-boginn er
líkastur liggjandi hálfhring og
sýnir, hvernig skatttekjur (í $)
rísa með aukinni skattheimtu (í
%), uns kemur að ákveðnum
takmörkum, en eftir það falla
skatttekjurnar, jafnvel þótt
skattheimtan sé aukin. 100%
skattheimta skilar ekki krónu í
ríkissjóð fremur en 0% skattheimta.
Ronald Reagan Bandaríkjaforseti tók hugmyndina að baki
Laffer-boganum upp, þegar hann
beitti sér fyrir stórfelldum
skattalækkunum: Skatttekjur
ríkisins geta aukist, þótt skattheimtan minnki, vegna þess að
skattalækkanir örva fólk og
fyrirtæki til dáða. Andstæðingar
Reagans kölluðu þetta „voodoo“hagfræði, en þetta er forn speki.
Jón Þorláksson fjármálaráðherra
sagði á Alþingi 1925: „Það er
almenn regla, viðurkennd af
sérfræðingum í skattamálum í
meira en 100 ár, að takmörk eru
fyrir því, hve mikið má hækka
einstaka skatta; þegar komið er
að þessu takmarki, leiðir frekari
hækkun ekki til aukningar á
skatttekjum, heldur til lækkunar
á þeim.“ Og öfugt: Þegar komið er
fram yfir þau takmörk, sem Jón

(!..%3 («,-34%).. ')3352!23/.

¥ $!' \ 3KATTAR
Nú er hinum miklu framkvæmdum á hálendinu að
ljúka hér og hætt við niðursveiflu í atvinnulífinu. Þá er
einmitt rétti tíminn til að ráðast í frekari skattalækkanir.
Þorláksson talaði um, leiðir
lækkun skattanna til aukningar á
skatttekjum.
Nú er hinum miklu framkvæmdum á hálendinu að ljúka
hér og hætt við niðursveiflu í
atvinnulífinu. Þá er einmitt rétti
tíminn til að ráðast í frekari
skattalækkanir. Ef tekjuskattur á
fyrirtæki er lækkaður niður í
10%, þá verður hann jafnlágur og
í ýmsum ríkjum Mið- og AusturEvrópu, en lægri en á Írlandi, þar
sem hann er 12,5%. Írar hafa náð
góðum árangri í að laða til sín
fjármagn og fyrirtæki. Við ættum
að geta gert enn betur. Eins og
reynsla okkar sýnir, þarf minni
skattheimta ekki að hafa í för
með sér lægri skatttekjur, heldur
jafnvel hærri. Fyrirtæki munu
sjá sér hag í að setjast að hér
frekar en í löndum Evrópusambandsins, þar sem þrengt er að
þeim á ýmsan veg.
Jafnframt þarf að lækka
tekjuskatt á atvinnutekjur til
jafns við fjármagnstekjur. Nú

greiða menn 35,78% skatt af
atvinnutekjum, en ekki 10% af
fjármagnstekjum, heldur 26,2% í
raun. Þetta sést á einföldu dæmi.
Maður á fyrirtæki, sem græðir 1
millj. kr. Fyrirtækið greiðir því
180 þús. kr. í tekjuskatt. Eigandinn hirðir eftir það arð, 820 þús.
kr. Af honum verður hann að inna
af höndum 82 þús. kr. í fjármagnstekjuskatt. Samtals hefur hann
því greitt í tekjuskatt 262 þús. kr.
eða 26,2% af heildartekjunum. Ef
fjármagnstekjuskattur og
tekjuskattur á fyrirtæki eru
hvorir tveggja 10%, þá ætti
tekjuskattur á einstaklinga að
vera 19%, eins og sést á sama
dæmi. Maður á fyrirtæki, sem
græðir 1 millj. kr. Fyrirtækið
greiðir 100 þús. kr. í tekjuskatt.
Eigandinn hirðir eftir það arð, 900
þús. kr. Af því verður hann að
inna af höndum 90 þús. kr. í
fjármagnstekjuskatt. Samtals
greiðir hann því í tekjuskatt 190
þús. kr. eða 19% af heildartekjum.
Um leið og tekjuskattur á
fyrirtæki yrði lækkaður í 10% og
á einstaklinga í 19%, þyrfti að
fella niður skattgreiðslur af
söluhagnaði af hlutabréfum og
verðbréfum, eins og Geir H.
Haarde forsætisráðherra hefur
bent á. Þetta eru í raun ekki
tekjur, heldur innlausn eigna.
Fyrirtæki hafa getað frestað
skattgreiðslum af þessu endalaust, en ef þau vilja það ekki, þá
hafa þau flust til útlanda, sem er
óæskilegt. Það er betra, að
fjármagnseigendur séu á Íslandi
og greiði hér lága skatta en að
þeir komi sér fyrir í öðrum
löndum og greiði hér enga skatta.
Íslenska ævintýrið heldur áfram,
ef við víkjum ekki af íslensku
leiðinni, sem felst í lækkun skatta
og aukinni verðmætasköpun.

126 ár að vinna upp í
morgunverk bankastjóra
uði frá því ríkisstjórnin einkavæddi bankann
og færði honum hann fyrir fáeinum árum.
Viðmælandi minn sagði að þetta væri rangt.
Upphæðin væri talsvert hærri.
Fjölmiðlar – með undantekningum þó –
fyrstu áratugum síðustu aldar tíðkaðist
láta sér fátt um þessa þróun finnast þótt
það fyrirkomulag á bátum og skipum að
manna á milli sé þetta mikið rætt. En fáir
háseti fengi einn hlut, skipstjóri þrjá en stýriláta sér lengur koma til hugar að gera sammaður, vélstjóri og kokkur voru þar á milli.
anburð á milli launaþróunar ofurlaunaMeð öðrum orðum; tekjumunurinn var einn á
mannsins annars vegar og verkamannsins
móti þremur.
hins vegar. Getur verið að það sé vegna þess
Ég veit ekki hvað sjómenn síðustu aldar
að menn telji aðstæður þeirra svo gjörólíkar,
hefðu sagt ef þeir hefðu heyrt um tekjuskipt- ®'-5.$52
að þeir séu hreinlega ekki af sama heimi?
inguna hjá íslenskum fjármálastofnunum nú *«.!33/.
Ef svo er þá erum við komin ansi langt frá
um stundir. Til dæmis hjá Glitni. Þar átti einn
hlutaskiptum fyrri tíðar. Við erum þá ekki lengur á
forstjórinn viðskipti við sjálfan sig eina morgunstund
sama bátnum, ein þjóð í einu landi, heldur tvær
fyrir fáeinum dögum. Þau viðskipti gáfu honum
óskyldar þjóðir.
rúmar 380 milljónir í vasann. Morgunstund gefur gull
Íslenskt þjóðfélag hefur tekið miklum breytingum
í mund var einhvern tímann sagt.
á hálfum öðrum áratug. Þegar ég kemst svo að orði
Ekki veit ég nákvæmlega hvað almennir starfsminnir ein ágæt vinkona mín mig jafnan á, að þjóðfémenn Glitnis fá í sinn hlut fyrir sín störf en hitt veit
lagið hafi ekki breyst af sjálfu sér – því hafi verið
ég að það tæki einstakling með 250 þúsund króna
breytt. Það séu gerendur þar á bak við.
mánaðartekjur 126 ár að vinna sér inn þessa upphæð.
Hyldjúp gjá á milli þjóðfélagshópa er birtingarÞetta eru náttúrulega smámunir ef haft er í huga að
mynd þessara breytinga. Skyldu þeir stjórnmálaviðkomandi forstjóri og hans nánustu félagar eiga
flokkar sem eru valdir að því að sundra samfélaginu
rúma sex milljarða eignarhlut í sama fyrirtæki. Ég
vera ánægðir með morgunverk sín?
átti samtal við bankastjóra í öðrum banka fyrir fáeinum dögum. Ég spurði hvort það væri rétt að einn aðaleigandi þess banka hefði hagnast um milljarð á mánHöfundur er alþingismaður.
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Er Framsókn korktappinn í hafinu?
5-2¨!.
&RAMSËKN

Þ

að fer ekki hjá því að maður velti fyrir
sér hvort hægt sé að segja hvað sem er
í stjórnmálaumræðunni, án þess að það
hafi nokkra þýðingu. Í ræðu Jóns Sigurðssonar, formanns Framsóknarflokksins, á
föstudag sagði hann stjórnarandstöðuna
ætla að efna til eyðsluveislu á kostnað
almennings og hún stefndi að því að rústa
ríkissjóð á mettíma. Engin rök voru færð
fram fyrir þessari fullyrðingu. Það er
Framsóknarflokkurinn sem lofar nú milljónatugum og hundruðum á báðar hendur,
ekki Samfylkingin. Jón Sigurðsson er of
merkilegur maður til að færa stjórnmálaumræðuna niður á þetta plan.

Mesta
athygli
vekur samt falsettudúett Sivjar Friðleifsdóttur og Jóns.
Siv setti fram hótun í
garð
samstarfsflokksins um stjórnarslit ef ekki yrði
sett ákvæði um þjóðareign á auðlindum í
stjórnarskrá.
Jón
hefur síðan verið
2.) 0,, 2.!3/.
óþreytandi að halda
því fram að Siv hafi sagt eitthvað allt annað
en hún sagði. Siv sagði að „ef að við náum
ekki að klára það, að þá geti það haft áhrif
á þetta ágæta stjórnarsamstarf, að það geti
trosnað verulega þannig að við ef til vill
sjáum hér þá einhvers konar minni hluta-

stjórn eða starfsstjórn fram að kosningum“. Þessi orð eru hótun um stjórnarslit en
ekki lýsing á alvöru málsins eða áhyggjum
af málinu eða lýsing á einurð framsóknarmanna, eins og Jón Sigurðsson sagði í Silfri
Egils á sunnudag.

Þessi orð eru hótun um stjórnarslit en
ekki lýsing á alvöru málsins eða áhyggjum af málinu eða lýsing á einurð framsóknarmanna, eins og Jón Sigurðsson
sagði í Silfri Egils á sunnudag.
Það er Framsóknarflokknum til minnkunar að spila út stórum yfirlýsingum og
vera svo kominn á harðahlaup frá þeim

Öskutunnan Ísland
þýðir að mengunin eykst um það magn sem
nemur eitrinu frá öllum bílaflota Íslandinga
á einu ári.
Ég studdi Samfylkinguna þegar ég flutti í
þennan fallega bæ – einfaldlega vegna þess
g bý í Hafnarfirði – ennþá. Ég hélt satt
að Ingibjörg Sólrún er yfirburðamanneskja
að segja þegar ég flutti hingað að ég
á allan hátt og ég batt miklar vonir við þau
væri að velja fallegt umhverfi hjá góðu
samtök. Samfylkingin í Hafnarfirði hefur
fólki sem bæri fyrst og fremst virðingu
svo gjörsamlega skotið þessa fylkingu í kaf
fyrir umhverfi sínu. Það hefur alltaf verið
með heimskulegum aðgerðum undanfarin
eitthvað skemmtilega þorpslegt við Hafnár. Hvernig datt þessum stjórmálamönnum í
arfjörð og fólkið þar einstaklega hlýlegt og
hug í fyrsta lagi að selja álverinu landið þar
vingjarnlegt.
sem viðbótarálverið á að rísa án þess að bera
Umræðan í fjölmiðlum síðustu daga -!2'2¡4
það undir Hafnfirðinga? Framgangur bæjhefur gert mig uggandi um skynsemi Hafn- +2)34).3$«44)2
aryfirvalda er með eindæmum þessa dagana, hver pótfirðinga. Ef peningaaðilar fá hér að ráða í framtíðinni
intátinn á fætur öðrum lýsir því yfir að enginn megi
þá mun Hafnarfjörður verða höfuðstaður öskutunnvita hvað þeir ætli að kjósa núna í lok mars. Það er
unnar Íslands, landsins sem mengar mest í heimi og
leyndarmál hvað Bæjarstjóranum í Hafnarfirði finnst
landsins þar sem fáfræði og peningagræðgi er ofar
um stækkun álversins í Straumsvík!
öllu öðru. Samtök sem nefna sig „Hagur HafnarfjarðNú spyr ég: halda menn að það sé einhver tilviljun
ar“ fara mikinn um þessar mundir og þar er eytt milljað fylgið hrynur af Samfylkingunni og að Vinstri
ónum króna í auglýsingaherferðir þar sem HafnfirðGrænir eru miklu stærri stjórmálaflokkur í dag heldur
ingar eru hvattir til að kjósa á þann veg að hið
en Samfylkingin?
óhugnanlega álver fái að breiða úr sér eins og skrímsli
Það er öskutunnustefna Samfylkingarinnar í
um allan Hafnarfjörð – annars missi starfsmenn
umhverfismálum sem er búin að eyðileggja þann flokk.
álversins vinnuna sína. Hvernig dettur nokkrum manni
Ég bið Ingibjörgu Sólrúnu vinsamlegast um að hætta í
í hug að bera síkt bull á borð fyrir hugsandi fólk? Skoðþessum vonda félagsskap og ganga til liðs við stjórnið heimasíðu álversins. Það mun enginn missa vinnuna
málaafl sem hefur á stefnuskrá sinni að vernda náttnæstu 20 árin þó álverið stækki ekki en það munu fjölúru Íslands. Að lokum frábið ég mér að það sé reynt að
troða inn í mig samviskubiti yfir að gera þá sem vinna
Framgangur bæjaryfirvalda er með eindæmum
í álverinu í Straumsvík atvinnulausa. Það er lygi og það
vita það allir. Álverið stórgræðir á því að fá hér á
þessa dagana. Það er leyndarmál hvað BæjÍslandi nánast ókeypis raforku til að menga heiminn og
arstjóranum í Hafnarfirði finnst um stækkun
það verður hér starfandi næstu áratugi – án þess að
það stækki - hvort sem okkur líkar betur eða verr. Svo
álversins í Straumsvík!
bendi ég þeim á, sem eru fyrst og fremst að hugsa um
peninga, að það eru einungis 1 – 2% af tekjum Hafnarmargir missa heilsuna ef af þessari stækkun verður.
fjarðarbæjar sem koma frá álverinu. Farið hefur fé
Mín heilsa er í húfi og ykkar líka – og þið skammsýnu
betra.
peningagráðu Íslendingar sem viljið eyðileggja náttúru Íslands með stóriðjumengun, þið eruð að drepa
afkomendur ykkar! Stækkun álversins í Straumsvík
Höfundur er fyrrum stuðningsaðili Samfylkingarinnar.
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HÁLSTÖFLUR

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

hálfum sólarhring seinna. Þetta flokksþing
bendir til að nú eigi að vinna kosningar út á
lýðskrum og yfirboð. Skyndilega á að snúa
til baka með framkvæmd þjóðlendulaga,
þótt flokkurinn hafi haft til þess öll tækifæri árum saman. Síðan er daðrað við
afnám verðtryggingar, sem allir vita að
verður ekki hrint í framkvæmd á meðan
við notumst við krónuna.
Einu sinni vann Framsókn kosningar út
á að vera kletturinn í hafinu, táknmynd
stöðugleika, raunsæis og yfirvegunar.
Þetta flokksþing bendir til að Framsókn
ætli sér það hlutskipti að verða korktappinn í hafinu.
Höfundur er lögfræðingur og skipar 4. sætið
á lista Samfylkingarinnar í Suðvesturkjördæmi.

Hugmyndafræðin skynseminni yfirsterkari
5-2¨!.
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að er ætíð áhyggjuefni þegar
stjórnmálamenn fylgja einhverri hugmyndafræði í blindni
burtséð frá því hvað bitur reynsla
og skynsemi segir. Síðasta öld
geymir því miður alltof mörg
dæmi um mikla stjórnmálaleiðtoga sem leiddu þjóðir í hörmungar og fjötra vegna einstefnulegs
hugmyndafræðilegs rétttrúnaðar.
Heilu samfélögin voru undirlögð og látin snúast í kringum rétttrúnaðinn, hvort sem það voru
listir eða vísindi þeirra tíma. Gott
dæmi um undirspil vafasamra vísinda og einstrengingslegrar hugmyndafræði er hvernig líffræðikenningar sovéska líffræðingsins
Trofim Lysenko óðu uppi í samfélagi kommúnista og rústuðu lífsafkomu bænda.
Illugi Gunnarsson, frambjóðandi Sjálfstæðisflokksins, birti
grein á sunnudaginn var, 4. mars,
þar sem skýrt kemur fram sú
skoðun að séreignarréttur á nýtingu náttúruauðlinda og þar með
talið fiskistofna sé einhver grunnforsenda þess að vel takist að nýta
fiskveiðiauðlindina með heildarhagsmuni þjóðarinnar að leiðarljósi.
Þessu er slegið fram og einungis vitnað í einhverja hugmyndafræði en ekki neina reynslu
íslensku þjóðarinnar sem hefur
búið við meint draumakerfi Sjálfstæðis- og Framsóknarflokks þar
sem aðgangur að auðlindinni hefur
verið leigður og seldur eins og um
hverja aðra séreign væri að ræða.
Það er auðvitað ekki tilviljun

Það er gríðarlega mikilvægt
að snúa sem fyrst af þeirri
leið sem stjórnarflokkarnir
hafa farið í nýtingu og afhendingu auðlinda og eigna
Íslendinga.

VERKJALYF

FRUNSUKREM

Við hlustum!

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.

að Illugi Gunnarsson sem fylgir
hugmyndafræðilegri stefnu í
blindni nefnir ekki nein dæmi fullyrðingum sínum til stuðnings þar
sem reynsla Íslendinga af draumakerfinu er mjög bitur.
Það hefur ekkert gengið með
meinta uppbyggingu þorskstofnsins sem hvílir á mjög vafasamri
líffræði svo ekki sé meira sagt.
Þorskveiðin nú er helmingi
minni en fyrir daga kvótakerfisins en samt sem áður vill helsti
ráðgjafi ríkisstjórnarinnar og sérfræðingur Hafró meina að óbreytt
stefna gæti aukið líkur á að þorskstofninn við Ísland dæi út. Ég þarf
vart að taka það fram að ég er
langt frá því að vera sammála
þessu mati.
Stærstu og öflugustu fyrirtækin, s.s. Grandi, eru metin verðmætari ef þau eru brotin upp og
seld í bútum þrátt fyrir að hafa
farið í gegnum ótal sameiningar
og meinta hagræðingu.

Á
síðasta áratug
hafa skuldir útvegsins
þrefaldast,
og nálgast
nú óðfluga
300 milljarða.
Skuldaaukningin
3)'52*«. ¶«2¨!23/. er ekki tilkomin
vegna fjárfestinga í greininni
heldur hafa milljarðar runnið út
úr sjávarútveginum í stríðum
straumi bæði vegna sölu og leigu
aflaheimilda. Sú upphæð sem
runnið hefur út úr greininni svarar til a.m.k. tveggja Kárahnjúkastíflna. Þetta gerist á sama tíma
og tekjur greinarinnar hafa nánast staðið í stað í krónum talið.
Sjávarútvegurinn er nú veikari
en áður þar sem fyrirtækin eru
skuldug og kemur það berlega
fram í kjörum sjómanna, og fiskvinnslufólks sömuleiðis því að
engir kjarasamningar gilda um
sjómenn sem sækja sjó á minnstu
bátunum.
Einna verst er þó að kerfið
kemur nánast algerlega í veg fyrir
nýliðun í sjávarútvegi og getur
það seint talist vænlegt fyrir
framþróun
atvinnuvegar
að
honum berist ekki nýtt og ferskt
blóð.
Íslenska kvótakerfið er misheppnuð tilraun sem komið hefur
verið á á grundvelli hag- og hugmyndafræði sem Illugi Gunnarsson kynnti í áðurnefndri grein.
Það gengur mögulega upp ef horft
er á það eingöngu út frá lagatæknilegum og stjórnsýslulegum
sjónarhóli en er að sama skapi
algerlega misheppnað stjórntæki
til þess að stýra fiskveiðum á ólíkum veiðisvæðum. Það verður ekki
meira af fiski á Vestfjarðamiðum
þó svo að handfæraveiðum verði
hætt í Eyjafirði eða á Austfjörðum
um aldur og ævi. Kerfið særir
einnig réttlætiskennd Íslendinga
og hefur kippt fótunum undan
sjávarbyggðum landsins hringinn
í kringum landið.
Hugmyndafræðin um að einhver einkaeign náttúruauðlinda
þjóða sé frumforsenda fyrir hagkvæmri nýtingu er mögulega
barnaleg óskhyggja og ýkjur.
Norðmönnum
hefur
gengið
afskaplega vel að nýta olíuauð
þjóðarinnar til þess að byggja upp
norskt samfélag og ekki veit ég til
þess að Norðmönnum hafi dottið í
hug að gefa olíulindirnar til þess
að þær nýttust sem best en eflaust
hefði Illugi farið þannig að í
blindri trú á sínar kennisetningar.
Það er gríðarlega mikilvægt að
snúa sem fyrst af þeirri leið sem
stjórnarflokkarnir hafa farið í
nýtingu og afhendingu auðlinda
og eigna Íslendinga. Til þess er
Frjálslynda flokknum best treystandi en hann hefur verið í fararbroddi skynsamlegrar og ábyrgrar stefnu í fiskveiðistjórn sem
tryggir hag almennings en ekki
sérhagsmuna.
Höfundur er alþingismaður.
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!FAR EINFALT ER AÈ BÒA TIL PÅTSUR
OG TILVALIÈ FYRIR FJÎLSKYLDUR AÈ
BÒA Ö¾R TIL SAMAN -ÎGULEIK
ARNIR ERU ENDALAUSIR OG B¾ÈI
H¾GT AÈ NOTA AFGANGA OG
DÕRINDIS HR¹EFNI $EIGIÈ OG
SËSAN ERU GRUNNURINN

"AKSTUR ER ALGENGUR UM HELGAR
OG AÈ BJËÈA UPP ¹ KÎKUR MEÈ
KAFFINU (AFLIÈI Å -OSFELLSBAK
ARÅI OG -YRRA ¹ +AFFI (LJË
MALIND GEFA UPPSKRIFTIR
AÈ KÎKUM SEM VEL ER
H¾GT AÈ BAKA Å ELDHÒSINU
HEIMA
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3KËLAVÎRUR ERU NÒ ¹ H¹LFVIRÈI Å
/FFICE  3UPERSTORE Å 3KEIFUNNI
 ¶AÈ GILDIR AÈ SJ¹LFSÎGÈU UM
SKËLATÎSKUR PENNAVESKI STÅLA
B¾KUR OG RITFÎNG SEM TELJAST TIL
BRÕNNA NAUÈSYNJA Å SKËLANUM
&RANSKT

GËÈMETI
VERÈUR KYNNT
¹SAMT ÎÈRU Å
VERSLUNUM VIÈ
,AUGAVEG OG
3KËLAVÎRÈU
STÅG Å TILEFNI
AF FRÎNSKUM
DÎGUM  TIL
 MARS ¶EIR ERU LIÈUR Å H¹TÅÈ
INNI 0OURQUOI 0AS $¾MI
GERÈUR FRANSKUR SVEITAMATUR
VERÈUR FRAMREIDDUR ¹ (ËTEL
(OLTI DAGANA  TIL  MARS OG
SMÎKKUN ¹ ËLÅFUOLÅU VERÈUR Å
/STABÒÈINNI VIÈ 3KËLAVÎRÈUSTÅG
MIÈVIKUDAGINN 
3IGURSTJARNAN Å &¹KAFENI ER MEÈ
RÕMINGARSÎLU OG EKKERT ER ÖAR
UNDIR  AFSL¾TTI 0ÒÈAR
LAMPAR EKTA PELSAR OG PARTÅ
KJËLAR ERU MEÈAL ÖESS SEM ÖAR
ER ¹ BOÈSTËLUM
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Smáauglýsingasími
550 5000
Auglýsingasími Allt
550 5880
Þú getur pantað
smáauglýsingar á visir.is

Hrepptu bronsið
Íslendingar náðu þriðja sæti í samanlögðum greinum í heimsmeistarakeppni
ungkokka sem haldin var nýlega í
Glasgow. Sigurður Rúnar Ragnarsson
á Vox var í liðinu og hér fá lesendur
Fréttablaðsins smjörþefinn af því sem
þar var gert.
„Ég skal búa til saltfiskrétt í ætt við þann
sem við elduðum í keppninni,“ segir Sigurður Rúnar glaðlega þegar hann er rukkaður
um smá sýnikennslu í Fréttablaðið. Hann er
í æfingu því ein af þrautunum sem lagðar
voru fyrir keppendur á heimsmeistaramótinu var einmitt sýnikennsla þar sem hver
þátttakandi bjó til einn rétt á hálftíma.
Íslendingar fengu silfur fyrir sína frammistöðu þar. Enn betri var árangurinn í þriggja
rétta hádegismatnum því fyrir hann fengu

þeir gull. „Við vorum með saltfisk- og humarrétt í forrétt, lambið okkar góða í aðalrétt
og skyr og rabarbara í eftirrétt. Fórum með
hálft tonn af mat með okkur út,“ lýsir Sigurður Rúnar. Hann segir dómarana hafa
hrósað sérstaklega bragðgæðum íslenska
matarins og verið undrandi á góðu gengi
liðsins í sinni fyrstu keppni. „Félag ungkokka var stofnað hér á síðasta ári og því
höfum við ekki tekið þátt áður. Við vorum
fjögur í liðinu, Rúnar Þór Larsen á Hótel
Sögu, Ari Freyr Valdimarsson á Thorvaldsen, Vigdís Ylfa Hreinsdóttir á Argentínu og
ég. Berglind Ósk Loftsdóttir á Hótel Geysi
var aðstoðarmaður og Hrefna Rósa Sætran
þjálfari. Við stefndum að góðum árangri og
gekk vonum framar. Skutum meðal annars
Þýskalandi og Skotlandi aftur fyrir okkur,“
segir Sigurður Rúnar og snýr sér að matreiðslunni. Uppskriftin hans er á bls. 3.
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-OKKABOLLAR Å MIKLU ÒRVALI ERU NÒ ¹ H¹LFVIRÈI Å VERSLUNINNI !F
HJARTANS LIST Å "RAUTARHOLTI  ¶EIR ERU Å SEX STYKKJA PÎKKUM
OG TVEIR SLÅKIR PAKKAR KOSTA NÒ  KRËNUR %INNIG F¹ST SKRÒF
PAKKAR MEÈ FJËRUM ST¾RRI BOLLUM ¹ SÎMU KJÎRUM b6IÈ ERUM
AÈ RÕMA FYRIR NÕJUM VÎRUM OG ÖVÅ SELJUM VIÈ BOLLANA SVONA
ËDÕRT NÒNA Å NOKKRA DAGA ER
SKÕRING +ATRÅNAR 'ÅSLADËTTUR
KAUPKONU "OLLARNIR
ERU Å ALLS KONAR
LITUM OG MEÈ
ËLÅKUM MUNSTRUM
AUK ÖESS SEM LAGIÈ
ER MEÈ ÕMSU
MËTI
3UMAR UNDIR
SK¹LARNAR ERU
FERKANTAÈAR EINS
OG HÁR SÁST

GUN FRETTABLADIDIS

Hafðu það ljúft
um helgina

Lambafile

Opið virka daga frá kl 10 -19

Laugardaga frá kl 11 -17

Grensásvegi 48

gallerikjot.is

;

"EINT FR¹ BÕLI 6ERKEFNIÈ STUÈLAR AÈ FRAMLEIÈSLU MATV¾LA ¹ SVEITA
BÕLUM OG MILLILIÈALAUSRI SÎLU ÖEIRRA TIL NEYTENDA 3J¹ WWWBEINTFRABYLIIS

=

Sérfræðingar
í saltfiski
Þjónustum verslanir, veitingahús o.fl.
Fyrir verslanir:
Til suðu:
saltfiskbitar blandaðir
gellur
gollaraþunnildi

Sími: 466 1016
ektafiskur@emax.is

Til steikingar:
saltfiskbitar blandaðir
saltfiskkurl
saltfiskhnakkar tvær stærðir (lomos)
gellur
Fyrir veitingahús – hótel – mötuneyti:
saltfiskhnakkar tvær stærðir (lomos)
saltfiskbitar blandaðir til suðu og steikingar
saltfiskkurl
Fyrir utan saltfiskinn þjónustum við sitthvað fleira, svo sem:
ýsuhnakka
rækjur
þorskhnakka
steinbítskinnar og bita

-YRRA ,EIFSDËTTIR (AGBERG
SEGIR AÈ MÎNDLUKAKAN SÁ
YNDISLEG MEÈ RJËMA

Dýrlegar kökur fyrir helgina
Kökur eru alltaf dásamlegar
hvort sem þær eiga að freista
í sunnudagskaffi fyrir tvo eða
gera góða veislu betri. Við
fórum á stúfana og fengum að
skyggnast í uppskriftabækur
bakarameistara víða um bæ
sem bjóða upp á kökur fyrir
hvern smekk.

!ÈFERÈ
!B MJËLK SYKUR OLÅA OG VANILLA HR¾RT
SAMAN MEÈ PÅSK ÖAR TIL BLANDAN ER
ORÈIN JÎFN ¶URREFNI SETT ÒT Å OG RÁTT
JAFNAÈ $EIGINU ER HELLT Å HRINGLAGA
FORM BAKAÈ VIÈ  GR¹ÈUR Å UM ÖAÈ
BIL  MÅNÒTUR
 MEÈAN BEÈIÈ ER ER KARAMELLUBR¹È
IN BÒIN TIL 3MJÎR MÎNDLUR SYKUR OG
RJËMI OG VANILLA L¹TIÈ MALLA SAMAN
Å POTTI Å NOKKRAR MÅNÒTUR SMURT YFIR
KÎKUNA EFTIR H¹LFTÅMA BAKSTUR 3ÅÈAN
FER KAKAN AFTUR Å OFNINN Å  MÅNÒTUR
ÖAR TIL KARAMELLAN ER ORÈIN GYLLT OG
STÎKK

3ÒKKULAÈIHJÒPUÈ
"AILEYS KAKA
(AFLIÈI 2AGNARSSON HEFUR GALDRAÈ FRAM
SÒKKULAÈIHÒÈAÈAN "AILEYS FRËMAS
FR¹ -OSFELLSBAKARÅI SEM L¾TUR ENGAN
ËSVIKINN VIÈ KAFFIBOÈIÈ ¹ SUNNUDÎG
UM -OSFELLSBAKARÅ ER TIL HÒSA AÈ
(¹LEITISBRAUT   OG AÈ 5RÈARHOLTI
 Å -OSFELLSB¾

,ÅFR¾NA MÎNDLUTERTAN ¹ UPPRUNA SINN Å
!NANDA -ARGA BAKARÅINU Å +AUPMANNA
HÎFN
&2¡44!",!¨)¨!.4/.

,ÅFR¾N MÎNDLUKAKA
¶ESSI KAKA MEÈ KARAMELLUBR¹È ER
UPPRUNALEGA FR¹ !NANDA -ARGA BAK
ARÅINU Å +AUPMANNAHÎFN EN ER NÒ
KRÒNDJ¹SN +AFFI (LJËMALINDAR LÅFR¾NS
KAFFIHÒSS ¹ ,AUGAVEGI  "AKARI
(LJËMALINDAR %LÅSABET "ECK 3VAVARS
DËTTIR NOTAR AÈEINS LÅFR¾NT HR¹EFNI OG
ÖAR ER KAKAN ENGIN UNDANTEKNING

"!),%93 &2«-!3 &9,,).'
 G RJËMI
 STK EGG
 G SYKUR
 G "AILEYS
 BLÎÈ MATARLÅM
3M¹ SÒKKULAÈISP¾NIR
"/4.
3TËR HVÅTUR EÈA BRÒNN BOTN KLOFINN Å
TVENNT EÈA TVEIR ÖUNNIR
0ERA
-ARENGS TIL AÈ MYLJA YFIR
'ANACHE HJÒPUR
 G RJËMI
 G DÎKKT SÒKKULAÈI

-OSFELLSBAKARÅ BÕÈUR UPP ¹ MARGAR
D¹SAMLEGAR KÎKUR SEM ERU GËÈAR MEÈ
SUNNUDAGSKAFFINU

!ÈFERÈ
"AILEYS FRËMAS
,EGGIÈ MATARLÅMIÈ Å BLEYTI Å KÎLDU VATNI
,ÁTTÖEYTIÈ RJËMANN ÖEYTIÈ EGG OG SYKUR
SAMAN Å ANNARRI SK¹L "R¾ÈIÈ MATAR
LÅMIÈ MEÈ SM¹ HLUTA AF "AILEYSINU OG
K¾LIÈ SVO MEÈ RESTINNI (ELLIÈ VARLEGA
SAMAN VIÈ EGGJAHR¾RUNA "LANDIÈ ÎLLU
SAMAN VIÈ LÁTTÖEYTTAN RJËMANN OG
SETJIÈ SÒKKULAÈISP¾NINN YFIR
(JÒPUR
(ITIÈ RJËMANN AÈ SUÈU OG HELLIÈ YFIR
SAXAÈ SÒKKULAÈIÈ Å TVEIM TIL ÖREM
SKÎMMTUM OG HR¾RIÈ VEL ÒT FR¹ MIÈJ
U TIL AÈ BLANDAN SKILJI SIG EKKI
¥ ÖESSA KÎKU M¹ NOTA HVÅTA EÈA BRÒNA
BOTNA EN BEST ER AÈ ÖEIR SÁU ÖUNNIR
4ILD¾MIS M¹ KLJÒFA EINN BOTN HAFA
EINN HLUTA NEÈST OG ANNAN Å MIÈJUNNI
'OTT AÈ SETJA SM¹ SULTU ¹ NEÈRI BOTN
INN OG PERUR ÖAR OFAN ¹ OG MYLJA SM¹
MARENGS YFIR 3ÅÈAN ER FRËMASINU HELLT
Å KÎKUFORM OG L¹TIN STÅFNA ¶ESSI KAKA
ER GËÈ ANNAÈHVORT SKREYTT MEÈ RJËMA
EÈA MEÈ SÒKKULAÈIGANACHE UTAN UM
EINS OG MYNDIN SÕNIR ¶¹ ER BEST AÈ
FRYSTA KÎKUNA FYRST OG HELLA SVO GANA
CHE HJÒPNUM OFAN ¹ MEÈAN KAKAN ER
ENN Ö¹ Å FORMINU ,EYFIÈ HJÒPNUM AÈ
LEKA NIÈUR MEÈ HLIÈUNUM

"/4.
 G SPELTHVEITI
 G HR¹SYKUR
 G OLÅA
 TSK AF LYFTIDUFTI
 TSK MATARSËDI
 TSK SALT
3M¹ VANILLA STÎNG EÈA DROPAR
 G GRËFMALAÈAR MÎNDLUR
 LÅFR¾N AB MJËLK
+!2-%,,5"2¨
 G GRËFMALAÈAR MÎNDLUR
 G SMJÎR
 G SYKUR
 LÅTRI RJËMI
3M¹ VANILLA

(AFLIÈI 2AGNARSON ER LÎNGU LANDSÖEKKTUR FYRIR SÅNAR D¹SAMLEGU KÎKUR HJ¹ -OSFELLS
BAKARÅI
&2¡44!",!¨)¨(%)¨!
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6ÅTAMÅN VIÈ
FLUGÖREYTU

4IL HNÅFS OG SKEIÈAR
'5¨2². *«(!..3$«44)2
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3ALTFISKUR MEÈ SULTU ÒR REYKTUM TËM
ÎTUM KÒRENUM EGGI OG BEIKONI
&2¡44!",!¨)¨(%)¨!

Saltfiskréttur Sigurðar
Rúnars

4ÒNFISKKLATTAR MEÈ FERSKRI SÎLSU OG L¹RPERUMAUKI
Nú með hverri vikunni sem líður
verða helgarmorgnarnir bjartari og betri. Sólin og vorþeyrinn
draga okkur út. Ég mæli með
þessum túnfiskklöttum eftir
morgungönguna, hlaupið eða
sundið. Með rjúkandi kaffibolla
og dagblað við höndina. Ahh...
 DËS TÒNFISKUR
 EGG
 VORLAUKAR
 LÅTIL PAPRIKA
 RAUTT CHILI
BÎRKUR AF  SÅTRËNU
SALT OG PIPAR
 DËS SALSA
 KONFEKTTËMATAR
FERSKUR KËRÅANDER
 L¹RPERA
SAFI ÒR  SÒRALDINI LIME
-ALDON SALT

Steiktur saltfiskur með
reyktri tómatsultu, kúrenumauki og hægelduðu eggi,
toppað með beikoni.
3ALTFISKUR
Hægt er að kaupa fiskinn
útvatnaðan í flestum verslunum. Hann er marineraður í
kryddjurtum í um það bil eina
klukkustund. Svo er hann steiktur á roðhliðinni þar til hann er
gullinbrúnn og lokið við að elda
hann í ofni við 70 gráður í um 5
til 8 mínútur.

1. Hrærið eggin með gaffli.
Sigtið allt vatn frá túnfiskinum
og blandið fiskinum vel saman
við eggin. Saxið tvo vorlauka,

papriku og chili
mjög fínt og setjið
saman við eggjablönduna
ásamt
rifnum berki af
hálfri sítrónu. Saltið
og piprið.
2. Hitið pönnu og
setjið olíu á hana
þegar hún er orðin
heit. Steikið klattana í olíunni, hver
klatti er um 1 msk
af
eggjablöndu.
Steikið við miðlungshita í 1-2 mínútur á hvorri hlið.
Takið af pönnunni og þerrið á
eldúspappír.
3. Útbúið ferska sölsu með því
að blanda ferskum niðurskornum tómötum, söxuðum vorlauk
og hökkuðum ferskum kóríander
saman við sölsuna úr krukkunni.
4. Útbúið lárperumauk með
því að stappa lárperukjötið

saman við safa úr 1/2 súraldini
og saltið með góðri klípu af Maldon salti út á.
Þessi skammtur er ríflegur
fyrir tvo. Gott er að hafa dálítið
af grænu salati með.

+ÒRENUMAUK
200 g kúrenur eða rúsínur eru
soðnar í örlitlu sérríi og látnar
standa í um eina klukkustund.
Þegar þær eru útþandar er um
50 g af ristuðum furuhnetum
blandað saman við ásamt
skvettu af brennivíni eða ákavíti. Allt sett saman í matvinnsluvél. (Brennivínið er til
að fá örlítinn kúmenkeim í
maukið).
4ËMATMAUK
 STK TËMATAR
 DL SYKUR
 DL HVÅTVÅN
 TIMÅANGREIN
 SHALLOT LAUKAR
 HVÅTLAUKSRIF
3ALT OG PIPAR

(¾GSOÈIÈ EGG
Látið vatn í pott og setjið pottinn í ofn við 65-70°C. Þegar vatnið er orðið jafn heitt og ofninn
setjið þá eggin út í og bakið í um
1 1/2 klst. Opnið þá eggin varlega og takið mest af hvítunni af
með fingrunum. Kryddið með
stökksteiktu beikoni, salti og
pipar. Eggið á að vera eins konar
sósa á diskinum.
Fullkomnið réttinn með góðri
ólífuolíu og ekki skemmir fyrir
að vera með gott stökkt hvítlauksbrauð með. Mmmm.
Þessi réttur er mjög einfaldur og góður. Tilvalinn í forrétt
þegar gesti ber að garði eða í
matarboðum.
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Tómatar eru snöggsoðnir og
hýðið tekið af þeim. Svo eru þeir
reyktir t.d. í grillinu úti á svölum (hægt er að fá sag til að
reykja við í flestum veiðibúðum). Þá er innvolsið tekið úr
þeim og lagt í sigti (til að geyma
safann úr tómötunum sem er
mjög góður til að nota í súpur og
sósur). Kjötið af tómötunum er
svo sett í pott með restinni af
hráefninu og soðið þar til það er
orðið eins og sulta. Þá er timíangreinin tekin úr og sultan sett í
matvinnsluvél. Smakkað til með
salti og pipar.

Kafﬁð frá Te & Kafﬁ
  " # !   #
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stundin - bragðið - stemningin

¶EIR SEM FLJÒGA MIKIÈ MILLI LANDA
OG TÅMABELTA KANNAST VIÈ ÖAU
VANDAM¹L SEM FYLGJA RÎSKUN
¹ LÅKAMSKLUKKUNNI 4IL ÖESS AÈ
HJ¹LPA KERFINU AÈ VEGA UPP ¹ MËTI
ÖESSU ER GOTT AÈ TAKA EFTIRFARANDI
VÅTAMÅN " STRESS FYRIR OG EFTIR
H¹DEGI BEST AÈ TAKA
ÖAÈ FYRST UM BORÈ Å
VÁLINNI '" VÅTAMÅN
OG % VÅTAMÅN TVISVAR
¹ DAG
" OG "
VÅTAMÅN
ERU EINNIG
GËÈ VIÈ
FERÈAVEIKI
EN ¹HRIFARÅK
UST EF ÖAU ERU TEKIN
FYRIRFRAM
(EIMILD .Õ OG
BETRI B¾TIEFNA
BIBLÅA
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0ÅTSUBAKSTUR ER FR¹B¾R LEIÈ FYRIR FJÎLSKYLDUNA TIL AÈ DUNDA SÁR SAMAN Å ELDHÒSINU
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Föstudagar eru pítsudagar
Heimatilbúnar pítsur eru alltaf aðeins betri á bragðið, sérstaklega ef hollustan er höfð í huga við
val á hráefni. Föstudagar eru tilvaldir pítsudagar þar sem fjölskyldan kemur saman og allir fá að
velja sitt uppáhaldsálegg.

SÓMABAKKAR

PANTA‹U Í SÍMA 565 6000 / FRÍ HEIMSENDING*

(/,,!2 3-0¥4352

(R¹EFNI
 G SPELTMJÎL M¹ BLANDA TIL HELMINGA GRËFT OG FÅNT
 MSK VÅNSTEINSLYFTIDUFT
 DL VATN
 MSK KËKOSFEITI
 MSK SALT TIL D¾MIS (ERBAMARE
 TSK FERSKT PÅTSUKRYDD TIL D¾MIS ËREGANË

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

!¨&%2¨

+ËKOSFEITIN ¹ AÈ VERA MJÒK OG VIÈ STOFUHITA 6ATNI ER SÅÈAN BLANDAÈ
Å FEITINA 3PELTINU ER B¾TT ÒT Å FEITINA SM¹TT OG SM¹TT ¹SAMT SALTI OG
KRYDDI
(NOÈIÈ VEL ÖANGAÈ TIL ALLT ER VEL BLANDAÈ SAMAN $EIGIÈ ¹ AÈ VERA LÁTT
OG AÈEINS BLAUTT EN M¹ ÖË EKKI VERA KLESST
&LETJIÈ DEIGIÈ ÒT OG SETJIÈ Å OFNSKÒFFU ¹ BÎKUNARPAPPÅR 3VOLÅTIL KËKOS
FEITI EÈA OLÅA ¹ PAPPÅRINN KEMUR Å VEG FYRIR AÈ BOTNINN FESTIST VIÈ HANN
3ÅÈAN ER H¾GT AÈ SKERA DEIGIÈ Å SM¾RRI EININGAR SVO ALLIR GETI FENGIÈ
EIGIN PÅTSU SEM ER SÁRSTAKLEGA VINS¾LT HJ¹ YNGRI KYNSLËÈINNI
"AKIÈ VIÈ  # Å UM ÖAÈ BIL  MÅNÒTUR TAKIÈ ÒR OFNINUM SETJIÈ
PÅTSUSËSU OG ¹LEGGIÈ ¹ OG BAKIÈ PÅTSUNA ¹FRAM

Nánari uppl‡singar á somi.is

(%)-!4),"²). 0¥4353«3!

(R¹EFNI
 TËMATAR GJARNAN LÅFR¾NT R¾KTAÈIR
 MSK TËMATMAUK
  HVÅTLAUKSRIF
 RAUÈUR LAUKUR
 MSK BALSAM EDIK
 MSK ËLÅFUOLÅA HELST EXTRA VIRGIN
SALT OG PIPAR EFTIR SMEKK TIL D¾MIS (ERBAMARE
FERSK BASILIKA

!¨&%2¨

4ÅNIÈ LAUFIN AF BASILIKUNNI OG SETJIÈ Å MATVINNSLUVÁL ¹SAMT HINU HR¹EFN
INU -AUKIÈ Å NOKKRAR SEKÒNDUR SVO SËSAN VERÈI SVOLÅTIÈ GRËF ¶EIR SEM
VILJA FÅNNI BLÎNDU L¹TA VÁLINA VINNA LENGUR

4),,®'52 !¨ ,%'')

(R¹EFNI
/STUR ER NAUÈSYNLEGUR ¹ GËÈA PÅTSU OG FER ÕMIST UNDIR ¹LEGGIÈ EÈA OFAN
¹ EFTIR SMEKK
3KINKA GR¹ÈOSTUR OG SVEPPIR
4ÒNFISKUR ËLÅFUR OG LAUKUR
0EPPERONI HAKK ANANAS LAUKUR OG SVEPPIR
3KINKA ÖISTILHJÎRTU LAUKUR OG SVEPPIR
4ËMATAR PAPRIKA OG MAÅS

Eþíópía er kaffi sem hefur ávæning af ávöxtum,
vori og villtum blómum og vekur hina andlegu
sól úr vetrardvala. Kaffi sem er barmafullt af
birtu.

- leggur heiminn
að vörum þér

www.visir.is

FYRSTUR MEÐ
FRÉTTIRNAR

H2 hönnun

!¨&%2¨

0ÅTSUSËSAN FER FYRST ¹ BOTNINN 3KILJIÈ EFTIR TVO SENTIMETRA VIÈ BRÒNINA
LEGG AÈ EIGIN VALI FER SÅÈAN ¹ PÅTSUNA OG OSTURINN ÕMIST UNDIR EÈA YFIR
¹LEGGIÈ
0ÅTSAN ER SÅÈAN BÎKUÈ ¹FRAM VIÈ  # Å UM ÖAÈ BIL   MÅNÒTUR ÖAR
TIL HÒN ER GULLIN OG STÎKK
¶AÈ GETUR VERIÈ GOTT AÈ PENSLA BRÒNINA MEÈ HVÅTLAUKSOLÅU ÖEGAR HÒN
KEMUR ÒR OFNINUM OG MARGIR NOTA DRESSINGU MEÈ PÅTSUNNI ÒR SÕRÈUM
RJËMA EÈA KOKKTEILSËSU EÈA SMELLA JAFNVEL FRÎNSKUM OFAN ¹ PÅTSUNA
6ERÈI YKKUR AÈ GËÈU

.OTIÈ ÅMYNDUNARAFLIÈ ÖEGAR ¹LEGGIÈ ER VALIÈ ¹ PÅTSURNAR

; 
6ÎRUTEGUND

4ILBOÈIN GILDA TIL  MARS

+INDAINNANL¾RISVÎÈVI
+INDASNITSEL
+INDAGÒLLAS
+INDAFILLE
¶YKKVAB¾JAR PLOKKFISKUR  G
¶YKKVAB¾JAR KARTÎFLUGRATÅN  G
(ATTING SPELTBRAUÈ  STK
&RIGODAN BROKKËLÅBLANDA  G
63 LÅFR¾NT SPELTPASTA  G
%NRICOlS LÅFR¾N PASTASËSA TËMATBASIL  G
6ÎRUTEGUND

4ILBOÈIN GILDA TIL  MARS

%GILS PILSNER  ML
%GILS APPELSÅN  ML
"ËNUS FERSKUR HEILL KJÒKLINGUR KRYDDAÈUR
+F LAMBAL¾RI EINIBERJAKRYDDAÈ
-YLLU HEIMILSBRAUÈ  G
"ËNUS FETAOSTUR  G
#HICAGO ÎRBYLGJUPIZZUR  STK
&RESCHETTA PIZZUR   G
+& HR¹SALAT  G
+& KARTÎFLUSALAT  G
6ÎRUTEGUND

4ILBOÈIN GILDA TIL  MARS

'RÅSASNITSEL
.AUTAHAKK
-C#AIN FRANSKAR 3UPERFRIES 1UICK  G
(ATTING BRAUÈ &ILONINO0ANINO  G
3KYRIS  TEGUNDIR  FYRIR   G
$ELON "ABY LOTION  ML
$ELON "ABY 7ASH  ML
"EST "ITE SNAKK  TEGUNDIR  G
4RULY 5NIQUE VÎFFLUR ORIGINAL  G

6ÎRUTEGUND

4ILBOÈIN GILDA TIL  MARS

3VÅNABËGUR ÒR KJÎTBORÈI
3VÅNALUNDIR ÒR KJÎTBORÈI
.AUTA INNRAL¾RI ÒR KJÎTBORÈI
.AUTA RIBEYE ÒR KJÎTBORÈI 
!LI PARTÅSKINKA
!LI LÁTTREYKTAR GRÅSAKËTILETTUR
+JÒKLINGABRINGUR FR¹ -ATFUGLI
&+ ÅS VANILLU OG SÒKKULAÈI  L
6ÎRUTEGUND

4ILBOÈIN GILDA TIL  MARS

.AUTALUNDIR ÅSLENSKAR ÒR KJÎTBORÈI
,AMBAINNRAL¾RI ÒR KJÎTBORÈI
3VÅNARIFJASTEIK
(AMBORGARHRYGGUR MBEINI
5NDERGROUND VANILLUÅS  ML
5NDERGROUND KARAMELLUÅS  ML
5NDERGROUND JARÈARBERJAÅS ML
6ÎRUTEGUND

4ILBOÈIN GILDA TIL  MARS

"AYONNESKINKA
3KINKA  G
(AUST HAFRAKEX  G
.ESCAFÁ 2ED #UP X G
.ESCAFÁ 'ULL X G
.ESCAFÁ 'ULL X G
.ESCAFÁ #AFÁ ,ATTE X G
(UNTS 3P SËSA #HEESE 'ARLIC  G
(UNTS 3P SËSA 'ARLIC  /NION  G
(UNTS 3P SËSA )TAL SAUCAGE  G
(UNTS 3P SËSA &OUR CHEESE  G

4ILBOÈSVERÈ
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%ININGA KÅLË OG LÅTRAVERÈ
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%ININGA KÅLË OG LÅTRAVERÈ
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Sængurföt eru seld með góðum afslætti í Tékk Kristal í
Kringlunni.
Rúmfatnaður úr bómull, silkidamaski og satíni er seldur nú á tilboðsverði í Tékk Kristal í
Kringlunni. Úr mörgu er að velja,
bæði einlitu og marglitu og verðið
er álíka fjölbreytt og gerðirnar
eða frá 2.000 upp í 11.000 krónur.
Sem dæmi um lækkun má nefna
sett sem áður kostaði 4.790 og er
nú á 2.200. Af öðrum settum er
gefinn 1.000 króna afsláttur og
enn öðrum 2.000 króna afsláttur.

Afsláttur af
skólavöru
Útsala í Office 1 í Skeifunni.
Nú er helmingsafsláttur veittur af skólavöru í Office 1. Gildir þetta tilboð eingöngu um
verslun Office 1 í Skeifunni 17.
Verslunin er opin alla virka
daga frá kl. 11.00 til 19.00,
fimmtudaga frá kl. 11.00 til
21.00, laugardaga frá kl. 11.00
til 18.00 og sunnudaga frá kl.
13.00 til 18.00. Nánari upplýsingar um Office 1 eru á vefsetrinu www.office1.is og í
síma 550-4140.
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Opið frá kl. 13 00 allar helgar

Thai nudd
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Að fá Thai nudd er eins og að
fara í jógatíma án þess að hafa
neitt fyrir því.
Og fá svæðanudd í leiðinni.
Bjóðum einnig upp á
sogæðanudd sem grennir og
hreinsar líkamann.

15% afsláttur vikuna
9.-15. mars. Hringdu
strax og pantaðu
tíma í s. 577-7007.

Kínastofan
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Andsetin af kántrídraug
Soffía Sigríður Karlsdóttir
söngkona er afskaplega hrifin
af Honda Jazz-bíl sínum og
segir hann ómissandi í allt
snattið sem fylgir því að kynna
sig sem söngkonu.
Soffía er þessa dagana að kynna
plötu sína, Wild Horses, og sönghóp sinn Divas of Ice and Fire.
Slíkri kynningu fylgja heilmikil
ferðalög og þess vegna er nauðsynlegt að vera á góðum bíl. „Í
þessum bransa er maður stöðugt á
ferðinni að kynna sig. Nú er ég
líka farin af stað með sönghóp
ásamt systur minni Guðrúnu

Árnýju og Þórunni Clausen. Við
syngjum við flest tækifæri,
veislum, afmælum og slíku, og
það þýðir að ég er enn meira á
ferðinni. Þá er er nauðsynlegt að
eiga góðan bíl,“ segir Soffía. „Ég
fékk mér Honda Jazz í fyrra og ég
er svo ánægð með hann að ég gæti
búið í honum.“
Bíllinn er sem sagt bestu kaup
Soffíu. Það er ánægjuleg tilbreyting frá sögum um bíldruslur sem
kosta eigendur fúlgur fjár án þess
að skila svo miklu sem einni
ánægjustund.
Verstu kaup Soffíu eru af allt
öðrum toga og annarri stærðargráðu. „Það er án efa kjóll sem ég

keypti í ónefndri tískuverslun,“
segir Soffía. „Ég veit ekki hvað ég
var að hugsa, en ég hef aldrei
notað kjólinn og mun aldrei nota
hann.“ Kjóllinn er köflóttur og
sniðið minnir á eitthvað sem fengið var að láni úr búningasafni sjónvarpsþáttarins Húsið á sléttunni.
„Hann er hræðilegur og ég veit
ekki af hverju ég keypti hann, ég
hlýt að hafa verið andsetin af einhverjum kántrídraug. Það vantar
bara svuntu og sleif til að fullkomna villta vesturs-búninginn,“
segir Soffía. „Hann var sem betur
fer ekki dýr en það breytir því
ekki að hann er hrikalega ljótur.“
TRYGGVI FRETTABLADIDIS
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sirkus

Ásdís Rán Gunnarsdóttir
lenti í hörðum árekstri eftir
sjö mánaða meðgöngu

9. mars 2007

Birgitta Haukdal
Fékk bónorð og trúlofunarhring í París.

Bls. 2

Þórdís Bachmann lenti í
neyðarlegu atviki þegar hún
var í námi í Bandaríkjunum.
Hún deilir vandræðalegasta
augnabliki lífs síns með
lesendum Sirkuss.

Bls. 10

„ÉG ÞAKKA
GUÐI FYRIR AÐ
BARNIÐ SLAPP“

VIÐTAL BLS. 8

SIRKUSMYND/VALLI FÖRÐUN/ELÍN REYNIS

Strokleður eða
smokkur
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SÖNGKONAN ÁSTSÆLA BIRGITTA HAUKDAL Á LEIÐ UPP AÐ ALTARINU

N Heyrst hefur
Eimskip tekur upp
með Eiði Smára
Búið er að taka upp
auglýsingar fyrir Eimskip
sem skarta Eiði Smára
Guðjohnsen í aðalhlutverki. Voru
auglýsingarnar teknar í Barcelona og átti
hópurinn sem stóð að
gerð auglýsinganna
erfitt með að trúa
vinsældum Eiðs Smára
í borginni. Þurfti oft að
gera hlé á tökum
vegna ágangs æstra
aðdáenda sem vildu
láta taka mynd af sér með goðinu eða fá
eiginhandaráritun. Þessar auglýsingar eru
hluti af samstarfssamningi Eiðs Smára og
Eimskips en auk þess styrkir Eimskip
Umhyggju og Neistann með fjárframlagi
fyrir hvert mark sem Eiður Smári skorar
fyrir Barcelona.

Eggert sextugur

Fékk bónorð og trúlofunarhring í París
„Jú, það er rétt. Ég trúlofaði mig fyrir
skömmu,“ segir söngkonan Birgitta
Haukdal þegar hún er spurð hvort
orðrómurinn um að hún sé að fara að
gifta sig sé réttur. Birgitta vill
ekki ræða þetta mál frekar.
Hún segist vilja halda
fjölskyldunni fyrir utan
kastljós fjölmiðlanna.
Unnusti Birgittu,
laganeminn Benedikt
Einarsson, bauð henni í
óvissuferð yfir helgi fyrir

þremur vikum eins og fram kom í Sirkus
og sagðist Birgitta þá vera að deyja úr
spenningi. Varla hefur gleðin verið minni
þegar ljóst var að ferðinni var heitið til
hinnar rómantísku Parísar. Til að toppa
allt kraup Benedikt síðan á kné og
bað hennar í borginni þar sem
rómantíkin svífur yfir vötnunum
allan sólarhringinn.
Birgitta, sem verður 28 ára í
júlí, og hinn
26 ára
gamli

NÝTRÚLOFUÐ Eftir rúmlega
þriggja ára samband skellti
Benedikt sér á skeljarnar í
sjálfri París og bað
Birgittu. Hún sagði
að sjálfsögðu
já.

Þrátt fyrir dapurt gengi West Ham að
undanförnu gat
Eggert Magnússon, stjórnarformaður félagsins, lyft sér
upp á dögunum.
Hann varð sextugur
20. febrúar
síðastliðinn og hélt
upp á afmæli sitt með pompi og prakt í
London. Ekki var margmennt í veislunni
en afar góðmennt. Meðal gesta voru
Björgólfur Guðmundsson, aðaleigandi
West Ham og vinur Eggerts, Geir
Þorsteinsson, núverandi formaður KSÍ og
hægri hönd Eggerts hjá KSÍ
undanfarin ár, og Sigurjón Þ.
Árnason og Halldór Kristjánsson, bankastjórar Landsbankans, en við þá átti Eggert
gæfuríkt samstarf sem
formaður KSÍ.

Til fermingargjafa

Úrval af fallegum og
vönduðum rúmfatnaði

Skólavörðustíg 21
Sími 551 4050 • Reykjavík

RÓMANTÍK OG AFTUR
RÓMANTÍK Það er hvergi
betra að biðja konu um
hönd hennar en í París.

Benedikt hafa verið saman frá því
snemma árs 2004 en þau kynntust
þegar þau léku saman í söngleiknum
Grease. Birgitta lék aðalhlutverkið
ásamt Jónsa en Benedikt var einn af
dönsurunum. Þau búa saman í
fallegri 108 fermetra íbúð á
Skólavörðustíg og hafa gert það
nánast frá því að sambandið byrjaði.
Ekki fékkst staðfest hvort hin
nýtrúlofuðu skötuhjú hygðust blása
til brúðkaups strax í sumar en það
verður væntanlega í flottari
kantinum. Það verður líka að teljast
harla ólíklegt að Birgitta gifti sig í
heimabæ sínum Húsavík þar sem
foreldrar hennar, Brynjar Víkingsson og Anna Haukdal Jónsdóttir,
eru fluttir þaðan og búa nú í
Kópavogi. Frekar má búast við því
að skötuhjúin verði pússuð
saman í Garðabæ, uppeldisstað
Benedikts, enda eru foreldrar
hans, Einar Sveinsson og Birna
Hrólfsdóttir, í hópi helstu
góðborgara bæjarfélagsins.
oskar@frettabladid.is

Seldi lóð og teikningar
fyrir um 70 milljónir
„Ég vil ekkert tjá mig um þetta mál,“
segir fatakaupmaðurinn og
athafnakonan Íris Björk Jónsdóttir
en hún seldi í vikunni lóðina að
Sunnuflöt 48 í Garðabæ og teikningar að stórglæsilegu 600 fermetra húsi
sem áætlað er að muni rísa á lóðinni
fyrir um 70 milljónir eftir því sem
heimildir Sirkus komast næst.
Kaupandinn er fasteignasalinn
fyrrverandi Arnar Sölvason en hann
hefur hagnast vel á fasteignaviðskiptum á undanförnum árum.
Arnar býr nú ásamt konu og þremur
börnum í tæplega 400 fermetra
einbýlishúsi í Ásbúð í Garðabænum.
Íris Björk keypti einbýlishús sem
stóð við Sunnuflöt 48 í mars á
síðasta ári fyrir um 50 milljónir
króna. Hún gerði sér reyndar lítið
fyrir og reif nær allt húsið, lét
arkitektastofuna GASSA teikna
stórglæsilegt hús og hefur nú selt
lóðina og teikningarnar fyrir 70
milljónir. Íris Björk býr sjálf í fallegu
einbýlishúsi við Tjarnarflöt í
Garðabæ.
Arnar mun ætla að halda sig sig
við þær teikningar sem liggja fyrir og
byggja hið gríðarstóra hús. Heimildir
Sirkuss herma að kostnaðurinn við
að byggja það sé ekki undir 150
milljónum og því má áætla að
endanlegt verð muni ekki vera undir
220 milljónum. Húsið er eins og áður
sagði afar glæsilegt og mun

rammgerður múrveggur
standa í kringum húsið
þannig að forvitnir vegfarendur geti ekki kíkt á
herlegheitin. Ekki náðist
í Arnar Sölvason en
eiginkona hans, Hildur
Gunnlaugsdóttir, sagði
þau ekki vilja tjá sig um
málið. Fyrst reyndi hún
að þræta fyrir að Arnar
hefði keypt Sunnuflöt
48 en sagði svo: „Við
nennum ekki að taka
þátt í svona
gríni.“

STÓRGLÆSILEGT HÚS Eins og sjá má
á þessari mynd er húsið, sem rísa
mun við Sunnuflöt, stórglæsilegt í
alla staði.

70 MILLUR FYRIR LÓÐ OG
TEIKNINGU Íris Björk virðist
hafa gert góð kaup
þegar hún keypti húsið
við Sunnuflöt 48 á
sínum tíma.
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100% SÖLUAUKNING Á RANGE ROVER-JEPPUM Á MILLI ÁRA
LANGBESTUR Það segja flestir
að Range Rover-jepparnir séu
flottustu bílarnir.

N Heyrst hefur
Ekki spennandi fyrir 20 árum
Það má vera ljóst ef
lesið er viðtal
blaðsins Birtíngs á
Akranesi við Ellý,
dómara í X-Factor
þáttunum, frá árinu
2004 að lokasenan
í síðasta X-Factor
þætti hefði ekki
verið mjög
spennandi fyrir 20
árum. Ellý átti í miklum erfiðleikum á
föstudagskvöldið með að velja á milli
hins þeldökka Alans og Hara frá
Hveragerði, en ákvað að lokum að senda
Alan heim. Í viðtalinu við Birtíng segir hún
að pönkhljómsveit hennar Q4U hafi verið
rasistahljómsveit fyrir 20 árum. Þá hefði
varla verið spurning hvern hún hefði sent
heim, en í ljósi þess að hún er ekki
rasisti lengur eins og fram kemur í
viðtalinu lét
hún
hæfileikana
ráða hvor
varð fyrir
valinu á
föstudagskvöldið.

Dýrasta myndband frá
upphafi
Sylvía Nótt
er nýkomin
frá Mexíkó
þar sem hún
var við tökur
á nýjasta
myndbandi
sínu við lagið
Thank You
Baby. Haft er
á orði að

myndbandið sé það dýrasta sem
íslenskir tónlistarmenn hafi gert enda
engu til sparað. Það voru Gaukur
Úlfarsson og Börkur Sigþórsson sem
leikstýrðu myndbandinu en Börkur hefur
getið sér gott orð í myndbandabransanum að undaförnu og meðal annars unnið
myndbönd fyrir Supergrass og Richard
Ashcroft, fyrrverandi söngvara The
Verve, í London.

75 millur fyrir parhús
Eins og Sirkus greindi frá fyrir skömmu
þá hefur Atli Eðvaldsson, fyrrverandi
landsliðsþjálfari í knattspyrnu, keypt sér
fallega þakíbúð á Laugaveginum. Í
framhaldi af því setti hann nýlegt parhús
sitt á Lindarbraut á Seltjarnarnesi í sölu.
Það hús er 179 fermetrar að meðtöldum
um 30 fermetra bílskúr og vill Atli fá 75
milljónir fyrir húsið, sem er hið
huggulegasta. Heldur þykir þó fermetrinn
vera dýr því hann kostar tæpar 419
þúsund krónur.

„ÞESSI BÍLL ER EINS
OG HUGUR MANNS“
„Þessi bíll er einfaldlega eins og
hugur manns og ég varð í raun
ástfangin af honum um leið og ég
settist inn í hann í fyrsta sinn,“ segir
söngkonan Sigríður Beinteinsdóttir
en hún er ein fjölmargra eiganda
Range Rover-jeppa sem keyra stoltir
og glaðir eftir götum borgarinnar um
þessar mundir.
Range Rover-jepparnir hafa slegið
í gegn á Íslandi. Þótt bílarnir kosti á
við að minnsta kosti sex venjulega
fólksbíla rjúka þeir út sem aldrei
fyrr. Samkvæmt tölum frá B&L,
sem er umboðsaðili Range Rover
á Íslandi, voru nýskráningar rétt
tæplega 100 prósentum fleiri á
síðasta ári en árið 2005. Alls seldi
umboðið 51 bíl árið 2005 en 101
í fyrra. Range Rover-bifreiðarnar kosta frá 7,3 milljónum upp í
16,2 milljónir hjá umboðinu. Það
sem vekur mesta athygli er að
dýrustu bílarnir seljast best. Annars
vegar er það Range Rover Sport
Supercharger, sem kostar 11,2
milljónir og er dýrasti bíllinn í Sportflokknum, og síðan stærri Range
Rover Supercharger, sem kostar
fullbúinn 16,2 milljónir.
Það má kannski segja að Karl
Óskarsson, sölustjóri BMW og Land
Rover hjá B&L, sé ekki hlutlaus í
aðdáun sinni á Range Rover-bílnum
en hann segir þá vera í sérflokki.
„Þetta er einfaldlega yfirburðabíll í
sínum flokki. Ég segi það ekki sem
sölumaður heldur er þetta staðreynd.
Þetta er þægilegasti bíll sem til er og
stóri bíllinn er einstakur í sinni röð.
Það eru nú ekki bara auðmenn sem
kaupa þessa bíla heldur menn með
góðar tekjur sem vilja aka á því besta.
Þegar fólk hefur kynnst þessum
bílum vill það ekkert annað,“ segir
Karl og dregur hvergi undan.
Fjölmargir virðast vera á sama
máli og Karl því flestir af ríkustu
mönnum Íslands eru með einn eða
tvo Range Rovera til reiðar. Jón
Ásgeir Jóhannesson, forstjóri Baugs
og stjórnarformaður 365 sem á

Í TÍSKUNNI Svava
Johansen hefur
löngum verið talin
tískudrottning Íslands
og hún ekur að
sjálfsögðu um á
Range Rover.

TOPPBÍLL FYRIR
TOPPMANN
Björgólfur Guðmundsson ekur um á
dýrstu gerðinni af
Range Rover og
tekur sig afar vel út.

meðal annars Fréttablaðið, á að
minnsta kosti einn slíkan og ekur
helst ekki öðrum bílum þótt hann
eigi fjölmargar aðrar glæsikerrur.
Félagar hans í stjórn 365, Pálmi
Haraldsson, Þorsteinn M. Jónsson,
Magnús Ármann, sem reyndar á tvo,
og Árni Hauksson, aka allir um á
Range Rover. Björgólfur Guðmundsson, formaður bankaráðs Landsbankans, keyrir um bæinn á svörtum
Range og athafnamaðurinn Eiríkur
Sigurðsson, oft kenndur við
10/11, er með tvo
Range Roverbíla á hlaðinu
heima hjá
sér. Hannes
Smárason,
forstjóri

SAMSTÍGA PAR Jón
Ásgeir Jóhannesson og
Ingibjörg Pálmadóttir
eiga bæði Range Rover.

TÖFFARI Sigga
Beinteins er búin að
eiga Range Rover í ár
og er alsæl með hann.

FL Group og aðaleigandi félagsins,
ekur einnig um á Range Rover sem
og Ingibjörg Pálmadóttir, unnusta
Jóns Ásgeirs Jóhannessonar. Þá á
fatadrottningin Svava Johansen
einnig slíkan bíl.
Látum Range Rover-eigandann
Sigríði Beinteinsdóttur eiga
lokaorðið: „Þetta er ótrúlega
þægilegur bíll. Hann er kraftmikill en
samt lipur og svo er hann bara svo
mikill töffari.“
oskar@frettabladid.is
KRAFTMIKILL Það
má kannski til
sanns vegar
færa að
Range
Rover sé
ein af fáum
bílategundum
sem getur
haldið í við
Hannes
Smárason.
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N Hverjir voru hvar
Agnieszka Monika Baranowska, unnusta
Barða í Bang Gang, hélt upp á
34 ára afmæli sitt á 101 Hótel
á föstudaginn. Með henni þar
voru blaðamaðurinn Anna
Margrét Björnsson,
ljósmyndarinn Silja Magg
og Helena verslunarstjóri í
Spúútnik.

Barði var sjálfur á Boston með
söngkonunni Emilie Simon. Auk þess var
söngvarinn Daníel Ágúst Haraldsson á
svæðinu sem og Elsa María Blöndal,
verslunarstjóri Trilogiu.
Karl Pétur Jónsson, tengdasonur forsetans, var hrókur alls
fagnaðar í einu horni
Ölstofunnar á laugardagskvöldið en Guðrún Tinna,
eiginkona hans, var heima
enda aðeins liðnir rúmir tveir
mánuðir frá því hún fæddi
yndislega dóttur í heiminn.
Athafnamaðurinn Friðrik
Weisshappel tók sér frí frá landvinningum í Danmörku og skemmti sér
á
101 Hótel á laugardagskvöldið. Hann hélt síðan norður til
Akureyrar á sunnudaginn
til að hitta föður sinn.
Guðmundur Arnarsson,
síðasti ritstjóri hins
sáluga tímarits Bleikt
og blátt, var í góðum
gír á barnum.

Mikið stuð var á Skagfirðingakvöldinu á
Players. Sjónvarpsstjarnan og skemmtikrafturinn Auðunn Blöndal heilsaði upp
á gamla félaga af Króknum og
söngvarinn Sverrir Bergmann,
sem einnig er ættaður af
Króknum, lét sig að sjálfsögðu
ekki vanta. Loks rak Eyjólfur
Sverrisson, landsliðsþjálfari í
knattspyrnu, inn nefið en
stoppaði þó stutt.

ROSALEGUR KRAFTUR „Það er rosalegur kraftur í Hara og gaman að fylgjast með þeim,“ segir Þorvaldur Bjarni.

SIRKUSMYND/SIGURJÓN RAGNAR

HARA OG JÓGVAN
SIGURSTRANGLEGUST
„Ég horfi á X-factor með dóttur
minni og hef gaman af,“ segir
Þorvaldur Bjarni Þorvaldsson
tónlistarmaður. Eins og allir
muna var Þorvaldur Bjarni einn
af dómurunum í Idolinu á sínum
tíma og þekkir því svona þætti.
„Áherslurnar eru öðruvísi í Xfactor og þar liggur meira á
dómurunum. Mér finnst
skemmtilegt að leyfa fólkið að
syngja í hópum og eins að allur
aldur sé leyfður. Aldurstakmark í
svona keppni er alveg út í hött,“
segir Þorvaldur.
Aðspurður hvaða þátttakendur séu þeir sigurstranglegustu að
hans mati segir hann systurnar
frá Hveragerði afar sterkar. „Það
er rosalegur kraftur í Hara og
það er svo gaman að fylgjast með
þeim og það er augljóst
hvað þær hafa gaman
af þessu. Eins finnst
mér hinn færeyski
Jógvan góður. Hann er
bæði sjarmerandi og
með þrusurödd,“
segir Þorvaldur og
bætir við að hann
sakni hins
norðlenska Sigga.
„Það hefði verið

gaman að hafa Sigga lengur inni.
Hann er góður söngvari og
skemmtilegur karakter.“
Þorvaldur segist ekki sakna
þess alvarlega að sitja í dómarasætinu. „Mér finnst gaman að
sitja í stofunni heima og fylgjast
með en það sem kemur mér mest
á óvart er hvað mikið maður lifir
sig inn í þetta. Þegar ég var
dómari furðaði ég mig á því
þegar fólk stoppaði mig úti á
götu og talaði um hversu vondur
Bubbi væri við keppendur. Nú
stend ég sjálfan mig að því að
öskra á sjónvarpið svo þetta
hefur verið mjög lærdómsríkt
fyrir mig,“ segir Þorvaldur
hlæjandi og bætir við að svona
þættir séu mikil fjölskylduskemmtun. „Það var virkilega
gaman að taka þátt í þessu enda
mikill fjölskylduþáttur og það er
notalegt að finna þjóðarsamhuginn í kringum þetta.“
indiana@frettabladid.is

SJARMERANDI Þorvaldi Bjarna finnst
hinn færeyski Jógvan vera bæði
sjarmerandi og með þrusurödd.

ÖSKRAR Á SJÓNVARPIÐ
Þorvaldur Bjarni segir það
hafa verið lærdómsríkt að vera
áhorfandi en ekki dómari í
þetta skiptið.

SIRKUSMYND/SIGURJÓN RAGNAR

Snæfríður Sól vonar að mamma komi með út
„Ég bjóst alls ekki við að vinna svo þetta kom
ánægjulega á óvart,“ segir Snæfríður Sól Snorradóttir,
sem valin var Hawaiian Tropic-stelpan á Nasa á
laugardaginn. Snæfríður Sól er 18 ára úr Kópavoginum og er á félagsfræðibraut í Borgarholtsskóla. Hún
mun keppa í stóru keppninni í Las Vegas í maí og
hlakkar mikið til. „Þetta er pínu stressandi en vonandi
gaman. Ég vona að stelpan sem sigraði í fyrra komist
með mér út eða þá mamma,“ segir Snæfríður og bætir
við að Hawaiian Tropic-keppnin sé mitt á milli
fegurðarsamkeppni og fitness-keppni. „Ég hafði ekkert
æft fyrr en ég ákvað að taka þátt í þessari keppni en
tók verulega á því mánuðina fyrir keppnina. Ég
borðaði engan sykur og ekkert hveiti og mætti í
ræktina,“ segir hún og bætir við að keppnin hafi dregið
hana áfram í holla lífsstílnum. „Ég gat gleymt því að fá
mér franskar og sat oft hundfúl og nagaði sellerístilk
þegar kærastinn minn fékk sér pitsu. Það borgaði sig
hins vegar.“
Helga Dýrfinna Magnúsdóttir, 23
ára úr Kópavogi, lenti í öðru sæti og
Móeiður Sif Skúladóttir, 19 ára
Keflavíkurmær, hreppti þriðja sætið.
indiana@frettabladid.is
GLÆSILEGUR HÓPUR Hann var
föngulegur hópurinn sem tók þátt í
Hawaian Tropic-keppninni á NASA á
laugardaginn.

ÞRJÁR EFSTU Snæfríður Sól
ásamt þeim Helgu Dýrfinnu
Magnúsdóttur, sem lenti í öðru
sæti, og Móeiði Skúladóttur sem
hafnaði í þriðja sæti.

FÓRNAÐI SÉR FYRIR KEPPNINA Snæfríður Sól þurfti að færa fórnir og
nagaði meðal annars sellerístilka
meðan kærasti hennar fékk sér
pitsu.
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VONAST TIL AÐ FÁ STELPU
ÁSDÍS RÁN GUNNARSDÓTTIR Á VON Á SÍNU
ÞRIÐJA BARNI OG SEGIST ALDREI HAFA
VERIÐ JAFN TILBÚIN AÐ VERÐA MÓÐIR.
„Ég vona að ég fái stelpu þar sem ég
á tvo stráka fyrir,“ segir Ásdís Rán
Gunnarsdóttir, sem rekur fyrirsætuskrifstofuna Icemodels. Ásdís er
komin rúma sjö mánuði á leið með
sitt þriðja barn. Ásdís eignaðist sitt
fyrsta barn aðeins sautján ára
gömul en hún og eiginmaður
hennar, knattspyrnumaðurinn og
fyrrverandi Herra Ísland Garðar
Gunnlaugsson, eiga saman eins og
hálfs árs dreng. „Við höfðum ekki
planað að eignast annað barn strax.
Þetta kom alveg óvart,“ segir Ásdís
og bætir brosandi við að fyrst hún sé
að leggja þetta á sig væri skemmtilegt að fá stelpu í hópinn. „Okkur
langar í stelpu en þriðji prinsinn
yrði líka velkominn. Þá förum við að
ná upp í fótboltalið,“ segir hún
hlæjandi.

Sáttari í dag
Ásdís segir mikinn mun á að vera
ófrísk í dag þegar hún er 27 ára eða
fyrir tíu árum. „Ég finn hversu
tilbúnari ég er andlega þegar ég er
komin á þennan aldur. Ég er mun
sáttari og mun geta boðið barninu
upp á meira og betra uppeldi. Hins
vegar fannst mér líkamlega auðveldara að vera ófrísk 17 ára. Þá lét ég
meðgönguna ekkert stoppa mig auk
þess sem líkaminn var fljótur að
jafna sig eftir barnsburðinn. Í dag er
ég þreyttari og finn fyrir að vera
ófrísk. Ég get samt ekki kvartað enda
hefur tíminn flogið áfram þar sem ég
hef haft mikið að gera.“
Fæðir í Svíþjóð
Garðar er á samningi hjá knattspyrnuliðinu IFK Norrköping í
Svíþjóð en Ásdís hefur haft annan
fótinn þar í landi upp á síðkastið.
Hún ætlar að eiga barnið í Svíþjóð og
segist kvíða fyrir fæðingunni. „Mér
finnst ekki spennandi tilhugsun að
eiga barnið fjarri fjölskyldunni en
Garðar tekur að sjálfsögðu ekki
annað í mál. Hann vill vera viðstaddur og þar sem deildin úti verður
byrjuð þegar barnið kemur í heiminn
kemur ekkert annað til greina.“

Fékk heilahristing í bílslysi
Ásdís upplifði heldur óskemmtilega
lífsreynslu í síðustu viku þegar hún
lenti í hörðum árekstri í umferðinni í
Reykjavík. Hún man lítið eftir
deginum þar sem hún fékk slæman
heilahristing og missti meðvitund og
varð að gista á sjúkrahúsi í þrjá daga.
Garðari brá eðlilega mikið þegar
honum voru færðar fréttirnar til
Svíþjóðar. „Þetta var hrikaleg
lífsreynsla en ég þakka guði fyrir að
barnið hafi sloppið. Ég hef fengið
smávegis hríðir eftir slysið og
læknarnir segja möguleika á að
fæðingin geti farið af stað og fylgjast
því vel með mér. Þegar ég rankaði við
mér á sjúkrahúsinu vissi ég hvorki
hver ég var né að ég væri ófrísk.
Garðar greyið fékk áfall og hefur ekki
enn jafnað sig,“ segir hún en Ásdís
átti pantað flug til Svíþjóðar daginn
eftir slysið. „Læknarnir vilja fylgjast
með mér og því hef ég ekki enn
komist út. Hann fékk ekki að tala við
mig fyrr en um kvöldið og vill aldrei
þurfa að upplifa annað eins,“ segir
Ásdís, sem slapp óbrotin en með
skrámur auk þess sem hún fékk
hnykk á bakið og hálsinn.

„ÞEGAR ÉG
RANKAÐI VIÐ
MÉR Á SJÚKRAHÚSINU VISSI ÉG
HVORKI HVER ÉG
VAR NÉ AÐ ÉG
VÆRI ÓFRÍSK.“

Með áhuga á fegurð
Það er alltaf nóg að gera hjá Ásdísi
Rán og þrátt fyrir fyrirmæli lækna um
að taka því rólega fékk hún leyfi til að
yfirgefa sjúkrahúsið tímabundið til
að mæta á Hawaiian Tropicfyrirsætukeppnina sem fyrirtæki
hennar stóð fyrir. „Þetta var hræðileg
tímasetning til að lenda í árekstri því
ég átti bókaða fundi allan daginn og
keppnin var um kvöldið. Ég sé sjálf
um allt þegar kemur að vinnunni og
hafði í rauninni engan til að koma í
minn stað. Ég er hins vegar heppin
að eiga frábæra mömmu og systur
sem redduðu málunum. Í rauninni
skil ég ekki hvernig þær fóru að því
en keppnin gekk vel fyrir sig,“ segir
hún og brosir.
Spurð hvort hún myndi hvetja sína
dóttur í fyrirsætubransann segist hún
nokkuð viss um að ef um dóttur verði
að ræða þá muni hún feta þá slóð.
„Mér finnst það að minnsta kosti
líklegt þar sem báðir foreldrar
hennar hafa þennan áhuga. Hins
vegar ætla ég ekki að stýra henni eitt
eða neitt. Ég myndi frekar vilja að
áhugi hennar færi yfir í lögfræði eða í
skurðlækningar en að hún smitist af
þessari fegurðarbólu sem
foreldrar hennar hafa.
Þetta getur verið erfiður
bisness ef stelpur hafa
ekki bein í nefinu.“
Eltir draumana
Um framtíðina segir Ásdís
margt óráðið. Garðar sé
aðeins 23 ára og því sé
knattspyrnuferli hans
langt í frá lokið. Hún segist
til í að fylgja honum um
heiminn en að hún verði
aldrei 100 prósent
húsmóðir. „Við erum gift
og ég fylgi honum en ég
hef líka mínum skyldum
að gegna. Best væri að við
fengum bæði að elta okkar
drauma og ég er tilbúin að
ferðast mikið til að hugsa
um fyrirtækið mitt. Svo
getur vel verið að maður
eldist upp úr þessum
fegurðarbransa og fari í
eitthvað alvarlegra. Hins
vegar þarf maður að eiga
peninga til að byrja í
braskinu svo það bíður
betri tíma.“

SÆT SAMAN Ásdís Rán og Garðar Gunnlaugsson eiga
nú von á sínu öðru barni saman. Fyrir á hún tíu ára
son.

Fyrirtækið er fjórða
barnið
Ásdís hefur verið innan
fyrirsætubransans frá því

ÞRIÐJA BARNIÐ Ásdís Rán á fyrir tvo stráka og vonast til að fá stelpu í þetta skiptið.

hún steig sjálf sín fyrstu skref sem
fyrirsæta sem unglingur. Að verða
ófrísk aðeins 17 ára setti heldur betur
strik í reikninginn en áhuginn á
bransanum hvarf ekki. Ásdís ákvað
að einbeita sér að því að láta drauma
annarra ungra stelpna rætast með
því að stofna fyrirsætuskrifstofu.
„Þessi bransi er mitt líf og fyrirtækið
er fjórða barnið mitt,“ segir hún og
stoltið leynir sér ekki. „Hins vegar
verður maður aldrei ríkur af því að
reka fyrirsætuskrifstofu á Íslandi og
því er ég aðeins farin að líta í
kringum mig og undirbúa útrás.
Íslensk fegurð vekur athygli erlendis
og ég vil reyna að opna fleiri dyr fyrir
íslenskar fyrirsætur. Þær eru í háum
klassa, rétt eins og íslensku hestarnir

og fiskurinn,“ segir hún brosandi og
bætir við að áhugi hennar liggi í
Ameríku frekar en í Evrópu. „Sjálf hef
ég unnið sem fyrirsæta af og til en
þar sem ég átti barn gat ég ekki tekið
öllum þeim tilboðum sem mér
bárust. Ég gat ekki bara stokkið upp í
flugvél þar sem ég hafði skyldum að
gegna. Fyrirsætustörfin voru alltaf
draumur en ég tók þá ákvörðun að
eiga barnið og hef aldrei séð eftir því,“
segir hún og bætir við að hún hafi
ávallt átt sér stóra drauma. „Ég ætla
mér stóra hluti og oftast rætast
þessir draumar mínir.“

Lífið er besti skólinn
Ásdís var ekki orðin tvítug þegar hún
stofnaði sitt fyrsta fyrirtæki og hefur

SIRKUSMYND/VALLI
FÖRÐUN/ELÍN REYNIS

síðan verið sinn eiginn herra. Hún
segist vel að sér í viðskiptum og að
henni hafi alltaf gengið vel að læra
það sem hún hafi virkilegan áhuga á.
„Ég er fullfær í flestu sem kemur að
fyrirtækinu mínu, sama hvort það
eru markaðsmálin, bókhaldið eða
lagalega hliðin. Ég lærði viðskiptafræði í Viðskiptaskólanum en lífið
sjálft og vinnan hefur að mestu
undirbúa mig. Að sjálfsögðu hef ég
gengið í gegnum erfið tímabil en ég
hef lært mikið. Þetta hefur verið streð
og í byrjun höfðu ekki margir trú á
þessari litlu ljóshærðu stelpu sem
ætlaði sér stóra hluti. Ég hef hins
vegar gaman af þessu en draumurinn
er að gera eitthvað enn meira.“
indiana@frettabladid.is
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Alltaf bjartir dagar
Byggðin í Hafnarfirði þenst
út og íbúum fjölgaði þar um
1.300 á síðasta ári. Það er langt
umfram landsmeðaltal.

Ingvar segir marga þjóðþekkta einstaklinga hafa stundað nám í Flensborg.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Fyrsti kennaraskóli Íslands
Flensborgarskóli í Hafnarfirði á 125 ára afmæli 1. júní
næstkomandi og af því tilefni
verður ýmislegt gert. Ingvar
Viktorsson kennari er í afmælisnefnd skólans.
Flensborgarskóli, sem nú er framhaldsskóli, var upphaflega stofnaður árið 1882 og var þá gagnfræðaskóli. „Skólinn hefur tekið
miklum breytingum með árunum
og er mjög merkilegur skóli fyrir
margra hluta sakir. Meðal annars
vegna þess að hann var fyrsti
kennaraskóli landsins en árið 1892
var sett af stað kennaradeild í
skólanum sem starfaði til 1907
þegar samþykkt var á Alþingi að
stofnaður yrði sérstakur kennarskóli,“ segir Ingvar.
Margir þjóðþekktir einstaklingar hafa gengið í Flensborgarskóla og segir Ingvar að fjöldi
listamanna sé í hópi eldri nemenda. „Það er til dæmis gaman að
geta þess að eini skólinn sem
Jóhannes Kjarval gekk í á ævinni
var Flensborg og á afmælinu
ætlum við því meðal annars að
setja upp sérstakt Kjarvalshorn,“
segir hann.
Aðrir fyrrverandi nemendur
skólans verða líka sýnilegir á
afmælinu og er afmælisnefndin
þessa dagana að setja sig í samband við fyrrverandi oddvita
hans. „Eftir að Flensborg varð

framhaldsskóli hafa formenn
nemendafélagsins verið kallaðir
oddvitar og við ætlum að reyna að
fá sem flesta þeirra hingað á
afmælinu til að rifja upp gamlar
minningar og þess háttar,“ segir
Ingvar og bætir við að þeir oddvitar sem hann hefur ekki náð í
megi gjarnan hafa samband við
hann.
Núverandi nemendur skólans
munu einnig taka virkan þátt í
hátíðahöldunum. „Hafnarfjarðarbær hefur gefið grænt ljós á það
að nemendur skólans fái að einhverju leyti að hafa umsjón með
Hamrinum og setja þar upp skilti,
leiðbeiningar, sögu Hamarsins og
bæjarins og þess háttar.“
Afmælisnefndin hefur svo
tekið þá ákvörðun að gefa út 125
ára sögu skólans í tilefni af afmælinu. „Sú saga á að vera tilbúin á
130 ára afmælinu og við höfum
þegar ráðið söguritara sem er
Björn Pétursson sagnfræðingur,“
segir Ingvar.
Hápunktur hátíðahaldanna í
sumar verður hins vegar að öllum
líkindum stúdentahátíð sem haldin verður föstudaginn 1. júní á
sjálfan
afmælisdaginn.
„Við
ætlum svo að reyna að skapa hefð
fyrir svona hátíð árlega því það
vill þannig til að Flensborg verður
125 ára í sumar en Hafnarfjörður
verður 100 ára 1. júní 2008. 1. júní
er því stór dagur í sögu Hafnarfjarðar.“
EMILIA FRETTABLADIDIS

„Það eru alltaf bjartir dagar í
Hafnarfirði, allt árið um kring,
mikill framkvæmdahugur og uppgangur. Hafnfirðingum fjölgaði
um 1.300 á síðasta ári. Það er
meira en við höfum séð um margra
áratuga skeið. Sami skriður er enn
á þessu ári, ég heyri það á verktökum og fasteignasölum,“ segir
Lúðvík
Geirsson
bæjarstjóri
kampakátur þegar hann er spurður um gang mála í bænum.
„Við byggjum ekki bara íbúðarhúsnæði heldur er líka mikil uppbygging í atvinnuhúsnæði,“ heldur hann áfram. „Við erum búin að
úthluta á skömmum tíma um 200
hekturum undir atvinnulóðir.
Aðallega á iðnaðarsvæðinu sunnan við Krýsuvíkurveg, í svokölluðu Hellahrauni. Eftirspurnin er
svo mikil. Á milli nýja Krýsuvíkurvegarins og íbúðarhverfisins á
Völlunum erum við svo að byggja
svæði fyrir verslunarhúsnæði og
smærri þjónustuiðnað.“
-Nýju íbúðarsvæðin. Hvar eru
þau helst?
„Það er verið að byggja íbúðir á
fjórum stöðum. Í Áslandi 3 sem er
fyrir
ofan
Kaldárselsveginn,
brekkuhlíðarnar í Ásfjallinu sem
snúa í norður og austur. Beint á
móti Setberginu. Þar var verið að
hleypa fólki inn á fyrir nokkrum
vikum síðan og það er mjög eftirsóttur staður enda gott útsýni
þarna ofan af fjallinu. Svo er

Lúðvík Geirsson bæjarstjóri með kranaskóginn á Norðurbakkanum í baksýn.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

byggt á Kaldárselssvæðinu. Þar
eru menn komnir inn í dalinn sem
menn kalla ýmsum nöfnum,
Steinadal, Fagradal og Seldal.
Hann er bak við Ásfjallið. Síðan er
verið að byggja 300 íbúðir á Hvaleyrarholtinu og 15 byggingarkranar eru nú á Norðurbakkanum svo
þar er byggt af kappi og eftirspurnin er mikil.“
Minntur á að nú styttist í kosningar um álverið segir Lúðvík:
„Já, það er búið að dreifa plaggi í
öll hús með upplýsingum um það
mál. Síðan eru þrír fundir upp úr
20. þessa mánaðar og þeim verður
varpað inn á netið okkar. Við
höfum gert það með alla bæjarstjórnarfundi í samvinnu við fjölmiðladeildina í Flensborg. Hinn
29. er svo umræðu- og kappræðufundur um málið sem verður í
beinni útsendingu á Stöð 2.“
Nú berst talið að því sem kom
Hafnarfirði inn á kortið upphaf-

lega. Það er að segja sjávarútveginum.
„Það hefur dregið úr sjávarútvegi hér frá því sem áður var,“
viðurkennir bæjarstjórinn. „En þó
er hér öflugur fiskmarkaður og
það er mikið um landanir inn á
hann, þó að fiskvinnsla sé minni
en áður. En fragtsiglingar eru að
aukast og Atlantsskip eru að flytja
frá Kópavogi hingað í Hafnarfjörð
í apríl. Fyrirtækið er að leggja
lokahönd á nýja aðstöðu hér í
Hvaleyrarhöfninni.“
En skipasmíðakvíarnar? Eru
þær ekki hjá ykkur enn?
„Jú, nú liggur fyrir samkomulag um að minni kvíin fari fyrir
sumarbyrjun út í ytri höfnina. Það
hefur verið baráttumál. Við erum
á lokasnúningi að undirbúa það.
Sú stærri er þar. Grímseyjarferjan hefur verið þar í smíði í vetur.
Það verkefni var boðið út vítt og
breitt um Evrópu.“
- gun

Fyrirhuguð stækkun álvers kynnt
Hafnfirðingar standa frammi
fyrir erfiðu vali þegar kosið verður um stækkun álvers 31. mars
næstkomandi. Hafnarfjarðarbær
stendur af þeim sökum fyrir kynningarfundum vegna atkvæðagreiðslu um deiliskipulag vegna
fyrirhugaðrar stækkunar álvers
Alcan í Straumsvík.
Fyrsti fundurinn var haldinn í
gær. Fóru fulltrúar bæjarins og
skipulagsaðila yfir deiliskipulagstillöguna og svöruðu spurningum
um hana. Þá var einnig kynnt fyrirkomulag atkvæðagreiðslunnar
sjálfrar.

Atkvæðagreiðsla um stækkun álvers í
Straumsvík fer fram 31. mars.

Þriðjudaginn 20 mars verða
síðan kynnt umhverfis- og mengunarmál í Hafnarborg klukkan
20.00, daginn eftir verður farið

yfir skipulag og framtíð byggðar í
Bæjarbíói og 22. mars verða rædd
samfélags- og efnahagsmál á sama
stað.
Hinn 29. mars verður opinn
fundur í Hafnarborg klukkan
19.00. Á fundinum munu fulltrúar
ólíkra sjónarmiða, sem varða fyrirhugaða stækkun álversins, koma
þeim á framfæri.
Fundirnir eru öllum opnir svo
lengi sem húsrúm leyfir en þeim
verður varpað út á Vefveitunni á
www.hafnarfjordur.is og geta
bæjarbúar nálgast upptökur af
fundunum á sömu slóð.

'EFÈU ÖÁR  MÅNÒTUR OG S¾KTU MATINN TIL OKKAR Ö¹ F¾RÈU

 LÅTRA KËK OG R¾KJUÚÎGUR &2¥44 MEÈ
'ILDIR
EF PANTAÈ
ER FYRIR OG
 EÈA
ÚEIRI
,OKAÈ
 DESEMBER
 JANÒAR

Nú hefur myndast nýr meðbyr í persónulegri fjármálaþjónustu fyrir einstaklinga og fyrirtæki
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Sváfnir Hreiðarsson, rekstrarstjóri hins
nýja æfingasvæðis, stendur við hlið
Ágústs við æfingaskýlið sem verður
tekið í notkun bráðlega.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Stórafmæli fagnað með nýju æfingasvæði
Golfklúbburinn Keilir hefur að
undanförnu byggt upp nýja
æfingaaðstöðu á Hvaleyrinni.
Golfklúbburinn Keilir stendur á
tímamótum, verður fjörutíu ára í
vor. Ekki er amalegt að ganga inn í
afmælisárið með jafn glæsilegum
hætti og Keilismenn munu gera en
þeir taka nú í mánuðinum í notkun
æfingaaðstöðu sem hefur verið í
byggingu í um ár.
„Þetta er æfingaskýli með 22
básum sem verður opnað bráðlega.
Svo erum við nýbúnir að taka í notkun innanhússaðstöðu á 530 fermetra
gólffleti,“ segir Ágúst Húbertsson,
framkvæmdastjóri golfklúbbsins. Í
húsinu er búið að opna pútt- og vippaðstöðu en kaffistofa var opnuð
uppi á lofti um daginn. „Þarna
höfum við skapað mjög góða aðstöðu
fyrir æfingar og eina af þeim fullkomnustu á landinu í dag,“ segir
Ágúst en innanhússaðstaðan er í
uppgerðu húsi gömlu Hvalalaugarinnar sem var eitt sinn í eigu

Sædýrasafnsins. Út frá húsinu
gengur æfingaskýlið sem er geysimikið mannvirki en inni í þeirri
þyrpingu er einnig útiæfingasvæði.
„Það eru um fimm ár síðan
menn fóru að hreyfa við þessu
dæmi við bæjaryfirvöld og
Íþróttabandalag Hafnarfjarðar,“
útskýrir Ágúst, sem telur bæinn
hafa stutt dyggilega við bakið á

uppbyggingu
golfíþróttarinnar
líkt og hann styður öll önnur
íþróttafélög. „Hafnarfjarðarbær
borgar til dæmis áttatíu prósent
af kostnaði við uppbyggingu hins
nýja æfingasvæðis okkar en framkvæmdirnar kosta á annað hundrað milljónir króna,“ segir Ágúst.
Golfíþróttinni hefur sannarlega
vaxið fiskur um hrygg undanfarin

Vörn Hvaleyrarinnar er Keilismönnum hugleikin enda stendur yfir metnaðarfullt
verkefni Hafnarfjarðarbæjar og Hafnarfjarðarhafnar til að stöðva landbrot.

ár og telur Ágúst mikla þörf fyrir
fleiri golfvelli á höfuðborgarsvæðinu enda hafa nú í fyrsta sinn
myndast biðlistar fólks sem vill
gerast félagar í Keili. Ekki er þó
fyrirhugað að bæta við eða breyta
golfvelli Keilis stórvægilega á
næstu árum. Hins vegar bendir
Ágúst á metnaðarfullt verkefni
sem nú er í fullum gangi í vörn

Hvaleyrarinnar. „Landbrot á Hvaleyrinni hefur verið mikið og síðan
í desember hefur stórgrýti verið
keyrt í kringum alla eyrina til að
fyrirbyggja það,“ segir Ágúst en
við þessar framkvæmdir skapast
einnig gönguleiðir í kringum svæðið svo fólk getur notið náttúrunnar
á Hvaleyri þótt það eigi engar golfkylfurnar.

Hér geta menn æft púttið án þess að veður og vindar trufli. Ágúst í glæsilegri æfingaaðstöðu Keilis.

Allt fyrir ferminguna!
Fermingarboðskort aðeins 499.- 10 stk
Servíettur með áprentun • Sálmabækur með áprentun
Borðskraut • Fermingarvasaklútar
Fermingarhanskar • Kerti • Gestabækur
Til gjafa: Snyrtitöskur, skartgripaskrín, myndavélar, sjónaukar,
hnattlíkön, ferðatöskur, glæsileg pennasett á tilboði og bækur

Glæsilegasta úrvalið þótt víða væri leitað

ENNEMM / SÍA

Svona erum vi›!

Hlutverk okkar er a› framlei›a hágæ›a ál me› hámarksar›semi í samræmi vi› óskir vi›skiptavina og me› ﬂeim hætti
a› umhverfis-, öryggis- og heilbrig›ismál séu höf› í fyrirrúmi.
Gildi okkar eru hei›arleiki, ábyrg›, traust og samvinna.

Lykillinn a› árangri er hæft, áhugasamt og jákvætt starfsfólk sem skapar öruggan
og eftirsóknarver›an vinnusta›. Vi› leggjum áherslu á markvisst fræ›slustarf,
endurgjöf á frammistö›u og gott uppl‡singaflæ›i ásamt tækifærum til starfsﬂróunar.

– Hugvit, tækniﬂekking og samfélagsleg ábyrg› í 40 ár

alcan.is

6

L fréttablaðið L hafnarfjörður

9. MARS 2007 FÖSTUDAGUR

Tómstundaiðja
og lífsstíll
Í hesthúsahverfi Sörla í Hafnarfirði er mikið líf á veturna. Þar
sameinast fjölskyldur í áhugamáli sínu.
Ásgeir Margeirsson stundar hestamennsku ásamt fjölskyldu sinni í
hestamannafélaginu Sörla. Hann
hefur haft brennandi áhuga á
hestamennsku allt frá því hann var
í sveit sem drengur í Kjarnholtum
í Biskupstungum. „Hestamennskan er ólæknandi baktería,“ segir
Ásgeir sem staddur er í Slóveníu
þegar tal næst af honum. Hann
vinnur þar að útflutningi á orkuþekkingu Íslendinga.

Ásgeir er fæddur og uppalinn
Keflvíkingur en flutti sig og hesta
sína til Hafnarfjarðar árið 1989 og
er orðinn rótgróinn félagi í Sörla.
Á þessum tæpu tuttugu árum hefur
hann séð ótrúlegar breytingar á
öllu er við kemur hestamennsku
„Ein af fyrstu og stærstu breytingunum varð þegar Reiðskemman var byggð fyrir um tíu árum,“
segir Ásgeir en nokkrum árum
síðar var gert samkomulag milli
hestamanna, Hafnarfjarðarbæjar
og Skógræktarfélagsins um að
byggja nýtt hesthúsahverfi og
leggja nýjar reiðgötur. „Það voru
einnig mikil tímamót,“ segir Ásgeir
sem byggði hesthús á Sörlaskeiði,

Ásgeir í hesthúsi sínu við Sörlaskeið með rauðskjótta og blesótta fjölskylduhestinn Galsa.

Umhverfi Sörla er fallegt, þar eru góðar reiðleiðir og stutt til fjalla.

annarri af tveimur nýjum götum.
Þar er hann ásamt konu sinni og
tveimur af þremur sonum með átta
til níu hesta á húsi á veturna.
„Hestamennskan okkar hefur
vaxið jafnt og þétt og nú er þetta
orðin bara býsna alvarleg tómstundaiðja, já eða lífsstíll,“ segir

Ásgeir, sem líkar vel umhverfi
Sörla. „Þetta er utan við byggðina
en samt stutt að fara, hér eru frábærar reiðleiðir, hraun, skógrækt
og fallegt um að litast. Hins vegar
finnst mér vanta sumarbeit fyrir
hesta og því mætti efla enn meira
samstarfið sem verið hefur milli

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

hestamanna, bæjarins og skógræktarfólks til að flétta saman
beitarland, skjólbelti og skógrækt,“ segir Ásgeir ákveðinn og
bætir við. „Hér eru mikil og góð
mannvirki og það eina sem vantar
er möguleiki á að geta nýtt svæðið
betur á sumrin.“

Full búð af nýjum vörum

SKUNKFUNK - LEE- WRANGLER
SARA KEIR DESIGN- ZENTO SKART & TÖSKUR
REPEAT DK. - VIA-VAI SKÓR VÆNTANLEGIR
ALLT FYRIR LÍKAMANN OG ANDLIT ÚR
DAUÐAHAFINU
OROBLU - ERMAR- LEGGINGS - HAUSKÚPUKLÚTAR
- ARAFAT SLÆÐUR OG MARGT FLEIRA
BRAZILIAN TAN BRÚNKUKREM

LOVE LINE KREMIN
- MAXIM SVITASTOPPARINN SEM ER AÐ SLÁ Í GEGN Á ÍSLANDI

,iÃ«iÌ
iÃÊÊÊÊÜi

,iÃ«iÌ
Üi

,iÃ«iÌ
iÃ
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ÌÃÕÛ>À>

Firði, 2. hæð • Sími 533 3931

Taco Bell og nýr og endurbættur KFC
hefur opnað í Hafnarfirði.
Meira úrval og enn betri aðstaða.

PI PAR • SÍA • 70463

Kíktu á Taco Bell og KFC í Hafnarfirði.
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Baileys-ostakaka með
rjóma úr smiðju
tertubakarans
Ingibjargar.

Vinsæl Baileys-ostakaka

Boðið er upp á mikið úrval af nýmöluðu kaffi og kaffibaunum. Hér fyllir Karólína
Smáradóttir poka af ilmandi kaffi.

Ingibjörg Lydia Yngvadóttir hefur
bakað indælis tertur á Súfistanum
í Hafnarfirði í tíu ár. „Við byrjuðum mjög smátt í upphafi en þetta
hefur undið upp á sig og í dag
erum við með mikið úrval af
kökum, mat og kaffi,“ segir Ingibjörg en Súfistinn er sannarlega
orðinn fastur punktur í bæjarlífi
Hafnarfjarðar þar sem menn geta
sest inn og rætt landsins gagn og
nauðsynjar yfir ilmandi kaffibolla

úr nýmöluðu kaffi og tertu.
Allt kaffið á Súfistanum er sérinnflutt af eigandanum, Birgi
Finnbogasyni, og brennt hér
heima.
Ingibjörg segir fólk spá orðið
meira í kaffið sem það lætur inn
fyrir varir sínar. „Það er orðin
miklu meiri kaffimenning hérna
en áður.“
Ingibjörg skellti í eina Baileysostaköku fyrir lesendur Frétta-

blaðsins. „Þessi þykir alveg einstaklega góð og enginn er með
þessa köku nema við,“ segir Ingibjörg, sem hefur þróað kökuna í
nokkurn tíma.
„Ég bragðbætti hana með
Baileys og setti mitt mark á hana,“
segir Ingibjörg, sem hefur gaman
af að prófa sig áfram með kökurnar sínar. „Það er skemmtilegt að
vera með eitthvað öðruvísi en
aðrir.“

uppskrift
BAILEYSOSTAKAKA

1 pakki hafrakex
150 g heslihnetur vel hakkaðar
60 g brætt smjör
1 msk. kakó
1 msk. sykur
1,5 dl rjómi
Öllu blandað saman í skál. Sett í
lausbotna springform, 28 cm í
þvermál.
Kexblöndunni þjappað vel
saman í formið.

um og sítrónudropum í. Kreistið vatnið af matarlíminu og
setjið í skál ásamt Baileys-inu.
Matarlímið og vínið hitað saman
í örbylgjuofni í 1-2 mínútur eða
þar til límið er bráðnað.
Matarlímsblöndunni
er
blandað saman við ostablönduna, allt hrært saman, að síðustu er léttþeyttur rjóminn
settur út í hræruna og blandað
saman með sleif og hrærunni
hellt yfir botninn. Kakan látin
stífna vel í kæli í klukkustund.

RJÓMAOSTAHRÆRA

600 g hreinn rjómaostur
170 g flórsykur
2 tsk. vanilludropar
2-3 msk. sítrónusafi
2-3 dl Baileys
7-8 blöð matarlím
½ l rjómi
Leggið matarlímið í bleyti í kalt
vatn. Hrærið saman rjómaosti
og flórsykri, bætið vanilludrop-

HJÚPUR

200 g suðusúkkulaði
70 g sýrður rjómi
Saxið niður súkkulaðið og
setjið í pott ásamt sýrða rjómanum , hitið við vægan hita og
hrærið vel í á meðan, kælið lítillega og hellið svo yfir kökuna.
Sett inn í frysti svo hægt sé að
taka hana úr forminu.

Ingibjörg gæðir sér á Baileys-ostaköku með rjóma og sýpur á cappuccino.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

hafnarfjörður L fréttablaðið L
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L VILDARKORT FYRIR

ELDRI BORGARA

Lúðvík Geirsson, bæjarstjóri
Hafnarfjarðar, afhenti fyrstu
vildarkortin fyrir eldri borgara,
67 ára og eldri, síðastliðinn
mánudag. Við framvísun
kortanna fæst ókeypis
aðgangur í sund og í þjónustuveri Hafnarfjarðarbæjar
fást strætómiðar afhentir. Þá
veitir kortið niðurgreiðslu hjá
tómstundafélögum í Íþróttabandalagi Hafnarfjarðar auk
þess að niðurgreitt er hjá líkamsræktarstöðvum í bænum.
Kortin verða send heim til
þeirra sem eru 67 ára og eldri.

Fólki gefst kostur á að skoða álverið í marsmánuði.

Álver býður í heimsókn
Í aðdraganda atkvæðagreiðslunnar um stækkun álversins í
Straumsvík verður boðið upp á
reglulegar skoðunarferðir í álverið þar sem gestum gefst kostur á
að kynna sér starfsemi þess.
Skoðunarferðirnar verða á
fimmtudögum kl. 17.00 og á laugardögum kl. 14.00 allan marsmán-

uð. Hægt er að skrá sig á straumsvik.is, í upplýsingamiðstöðinni í
Firði eða í síma 555-4260. Upplýsingamiðstöðin verður opin á virkum dögum frá kl. 14.00 til 18.00 og
á laugardögum frá 11.00 til 16.00
þar til kosningin um nýtt deiliskipulag í Hafnarfirði hefur farið
fram.

Hreinsar loftið
Eyðir lykt
Drepur bakteríur

ECC ehf.
Bolholti 4
Sími 511 1001
www.ecc.is

9
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Antonía Hevesi tónlistarmaður fyrir utan Hafnarborg.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Leynigestur í apríl

SérEfni

ehf.

Sérefni ehf er nýr endursöluaðili á Nordsjö inni- og útimálningu.
Nordsjö gæða málningin er búin að vera á markaði á Íslandi í
hálfa öld með frábærum árangri.
Leitið ráða á staðnum hjá efnaverkfræðingi, málara og ráðgjafa
með 30 ára reynslu. Gæði, þekking og reynsla tryggir rétta lausn
við málun. Allar tegundir af málningarefnum og verkfærum.
Opið frá 0800-1800 alla daga og á laugardögum frá 10-14.

Lágmúli 7, bakhús. Sími 517 0404

Antonía Hevesi hljóðfæraleikari
hefur reynst Hafnfirðingum betri
en engin. Hún kom þangað árið
2001 og hefur laðað fjölda fólks á
hádegistónleika í Hafnarborg sem
listrænn stjórnandi þeirra.
„Hádegistónleikarnir eru mánaðarlega frá september fram í
maí. Þeir standa í rúman hálftíma
og það er ókeypis inn þannig að
Hafnarborg á heiðurinn að öllu
saman,“ segir Antonía brosandi.
Hún kveðst yfirleitt afar ánægð
með aðsóknina. „Á síðustu þremur
tónleikum hafa verið tæplega 200
manns en ef það er stór jarðarför í
Hafnarfirði á sama tíma eða slæmt
veður finn ég fyrir því. Þannig er
það bara í svona bæ.“
Antonía er fædd í Ungverjalandi og menntaði sig í tónlist í
Búdapest og síðar í Austurríki.
Hún flutti til Íslands 1992 og bjó í
mörg ár á Siglufirði. Nú starfar
hún sem orgel- og píanóundirleikari við Íslensku óperuna. En
hvernig kom það til að hún fór að
skipta sér af tónlistarlífinu í Firðinum? „Þegar ég flutti hingað frá
Siglufirði þá var menningarhátíðin Bjartir dagar framundan. Ég sá
auglýst eftir atriðum og sótti um
þrenna hádegistónleika í Hafnarborg og þeir voru vel sóttir. Í framhaldi af því var ákveðið að prófa

hvort Hafnfirðingar hefðu áhuga
á að mæta á svoleiðis tónleika einu
sinni í mánuði.“
Antonía kveðst reyna að fá vinsæla tónlistarmenn til að koma
fram. „Mikill meirihluti þeirra
sem hafa haldið hádegistónleika
eru söngvarar. Það er svo mikill
áhugi fyrir þeim enda æðislegir
söngvarar í þessu landi. Þar sem
ég vinn í Íslensku óperunni þekki
ég fullt af þeim. Stundum tekst
mér að veiða einhverja sem eru að
gera það gott erlendis ef þeir
koma til landsins á annað borð og
svo hafa líka hljóðfæraleikarar
komist að.“
Mikil leynd hvílir yfir apríltónleikunum. „Það er leynigestur í
apríl. Það hefur aldrei verið áður.
Mjög spennandi,“ segir Antonía
kankvís. Þegar haft er á orði að
hún hafi tvímælalaust falleg áhrif
á bæjarbraginn segir hún. „Það
vona ég. Ég skemmti mér að
minnsta kosti stórvel og er glöð að
sjá hversu mikill áhugi er fyrir
þessum viðburðum. Stundum
kemur sérstök rúta frá elliheimilum og stundum skólabekkur eða
leikskólabörn. Svo á ég 50-60 fasta
kúnna sem koma á hverja tónleika.
Ég vona bara að ég fái að halda
þessu áfram lengi enn og er þakklát fyrir Hafnarborg.“
- gun

Gæði glersins
skipta öllu máli
Með notkun SuncoolTM HP gæðaglers frá
Glerborg er auðvelt að halda kjörhita
innandyra og hitaútstreymið er lítið.

Dalshrauni 5

220 Hafnarﬁrði

Sími 555 3333

www.glerborg.is

L LEIKSKÓLINN
STEKKJAÁS efnir til
samkeppni um einkennistákn
eða lógó leikskólans. Grunnhugmyndin er fáni skólans og
þeir litir sem í honum eru en
frjálst er hvernig þetta verður
útfært. Samkeppnin er öllum
opin. Frestur til að skila inn
tillögum að einkennistákni
skólans er til 1. apríl og er
hægt að senda þær inn jafnt
í tölvupósti sem löturpósti. Ef
engin tillaga nær hylli dómnefndar áskilur hún sér rétt til
að hafna öllum.
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FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Stöðugt er verið að bæta inn nýjungum í hreyfiþjálfun á Víðivöllum.

Fyrsti leikskólinn í bænum
Hreyfing og hollir lífshættir eru hafðir í
hávegum í leikskólanum Víðivöllum.
Leikskólinn Víðivellir í Hafnarfirði fagnaði
nýlega 30 ára afmæli sínu. Víðivellir er
fyrsti leikskólinn sem var opnaður í Hafnarfirði á vegum bæjarins. Hann hóf starfsemi sína 28. febrúar 1977 og var þá fjögurra deilda leikskóli. Ein deild skólans var
frá upphafi sérdeild fyrir fötluð börn sem
þjónaði öllu Reykjanesi en hún var lögð
niður árið 1992. Árið 2002 var leikskólinn

síðan stækkaður og fimmta deildin opnuð í
húsi sem tilheyrði áður gæsluvelli við hlið
leikskólans.
Mikil áhersla er lögð á hreyfingu og heilbrigðan lífsstíl á Víðivöllum. Hreyfingaraðstaða er mjög góð, stór salur er í húsnæðinu
og leikskólalóðin er ein sú stærsta á landinu. Leikskólinn hefur síðan í haust verið
forystuskóli í Hafnarfirði í verkefni sem
heitir Hreyfing og hollir lífshættir og stendur yfir í fimm ár. Á meðan á verkefninu
stendur fær leikskólinn sérstakan styrk frá
Hafnarfjarðarbæ og því hefur verið bætt

Í leikskólanum Víðivöllum er mikil áhersla lögð á
hreyfingu.

inn nýjungum í hreyfiþjálfun auk þess sem
til stendur að móta ákveðna stefnu í matarmálum skólans með áherslu á að draga úr
neyslu á sykri, salti og unnum matvörum og
auka hlut grænmetis, ávaxta og baunarétta.
Í leikskólanum eru 116 börn, allt frá sex
mánaða upp í sex ára, og er þeim sinnt af
alúð af 36 starfsmönnum leikskólans. Leikskólastjóri er Guðrún Svava Guðmundsdóttir og aðstoðarleikskólastjóri Árdís
Grétarsdóttir.
- eö

Minnum á okkar ómótstæðilegu

- henta jafnt fyrirtækjum,
einstaklingum
og smærri hópum

Sælkerapakki:

Árshátíðarpakki:

Gisting og morgunverður með þriggja rétta
sælkeraveisluí Fjörunni. Með tveggja manna
herbergi kr. 7.900 á mann.
*Gildir til 15. apríl 2007

Gisting og morgunverður með fordrykk
og þriggja rétta hátíðarkvöldverði
í Fjörugarðinum. Með tveggja manna
herbergi kr. 8.900 á mann.
* Gildir til 15. apríl 2007.

Leikhúspakki:
Gisting og morgunverður með kvöldverði
(súpa, kjöt eða fiskur, kaffi) fyrir sýningu
í Fjörunni eða Fjörugarðinum og leikhúsmiði.
Með tveggja manna herbergi kr. 8.800 á mann.

ATHUGIÐ: Aukanótt kostar kr. 3.500 á mann fyrir herbergið. - Morgunmatur innifalinn.

Strandgötu 55
220 Hafnarfirði
Sími 565-1213
Fax 565-1891
vikings@fjorukrain.is
www.fjorukrain.is
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Litríkar götur sem þessar eru sjaldséðar.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Krúttleg byggð í leyni
Göturnar Kjóahraun og Fálkahraun liggja í leyni milli húsa.
Þar virðist tíminn standa í stað.
Þeir sem ekki þekkja staðhætti í
Hafnarfirðinum eiga eflaust erfitt með að rata inn í Kjóahraun og
Fálkahraun. Göturnar liggja eins
og í leyni í miðri byggð og líta

dálítíð út eins og sviðsmynd fyrir
kvikmynd eða sjónvarpsþáttinn
Aðþrengdar eiginkonur. Húsin
eru glaðleg í gulum, rauðum og
bláum litum með kvistum og hvítum gluggum, og garðar girtir af
með hvítu handriði. Krúttlegt
yfirbragð húsanna er í andstöðu
við úfið hraunið sem umvefur þau
og undirstrikar ævintýrabrag

byggðarinnar. Erfitt er fyrir
aðkomufólk að rata inn í hverfið
og við fyrstu tilraun gæti maður
trúað því að það sé ekki þarna.
Allt í einu birtist það og sker sig
algerlega úr. Vilhelm Gunnarsson, ljósmyndari Fréttablaðsins,
rataði inn í þetta fallega og ævintýralega hverfi og fangaði stemninguna.

Vottur um vinalegt yfirbragð götunnar.

Sérstaklega fallegt hús sem býður mann velkominn.

Fuglahúsið fellur vel að stíl húsanna.

Húsin rísa upp úr hrauninu og getur maður rétt ímyndað sér að hægt sé að fela sig
undir þeim.

g
með
heimsókn!

Fimmtudagar eru langir dagar…
…í Hafnarborg
Opið kl. 11-21

…á Bókasafninu
Opið kl. 9-21
Ég mæli með heimsókn!

Við mælum með heimsókn!

Fimmtudagar verða nú sannkallaðir safnadagar því nú er opið lengur á
Nú er opið lengur á ﬁmmtudögum á Bókasafninu, Byggðasafni Hafnarfjarðar og Hafnarborg.
Bókasafninu, Byggðasafni Hafnarfjarðar og Hafnarborg.
Fimmtudagar eru því sannkallaðir safnadagar. Við mælum með heimsókn!
Við mælum með heimsókn á söfnin í bænum!

Viðhaldsfríar

ÞAKRENNUR
Þegar hús eru klædd með „viðhaldsfrírri“ klæðningu er nauðsynlegt að nota „viðhaldsfríar“ þakrennur.
Rennurnar frá Grövík Verk í Noregi eru gerðar úr 0,9 mm áli og tærast ekki, ryðga, né brotna.
Fyrsta rennan var framleidd árið 1956 og er enn í notkun.
Litir til á lager: Svartar, hvítar, rauðbrúnar og ólitaðar.

Hágæða

Varmaskiptasamstæður
loftræstistokkar og tengistykki

HAGBLIKK ehf.
Smiðjuvegi 4C
Box 281 202 Kópavogur
Sími 587 2202 Fax 587 2203
hagblikk@hagblikk.is www.hagblikk.is

Augl. Þórhildar 1460.24

FABRIKAN

Við mælum með heimsókn!

…á Byggðasafninu
Opið kl. 11-21
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FLESTIR GETA SEM BETUR FER BROSAÐ YFIR VANDRÆÐALEGUM MINNINGUM. SIRKUS LEITAÐI TIL ÞRIGGJA ÞJÓÐÞEKKTRA
EINSTAKLINGA OG FORVITNAÐIST UM STAÐ OG STUND ÞEGAR
ÞAU ÓSKUÐU ÞESS AÐ HVERFA OFAN Í JÖRÐINA.

Þórdís Elva Þorvaldsdóttir leikkona:
„Svona getur það komið
manni í koll að nota
bresku barnaskólaenskuna sína
í Ameríku.“

Þá óskaði ég
þess að jörðin
gleypti mig

Hörður Magnússon íþróttafréttamaður:
„Þetta var rosalega kjánalegt og ég
blóðroðnaði og skammaðist mín svakalega
fyrir að hafa ekki kveikt á gríninu.“

Gabbaður í flugvél

You mean an eraser

„Ég fór í fótboltaferð með FH til Belgíu árið 1985. Á flugvellinum á leiðinni heim var ég gabbaður all
svakalega. Fararstjórarnir og strákarnir í liðinu settu upp heljarinnar leikrit til að gabba mig og spurðu
mig reglulega hvort ég væri ekki kominn með flugmiðann minn sem ég var ekki. Ég var aðeins 19 ára og
frekar blautur á milli eyrnanna og var ekkert að kippa mér upp við miðaleysið þótt allir hinir væru
komnir með sinn miða. Þegar við komumst inn í vélina var ég beðinn um að setjast á gólfið en flugvélin
var troðfull af Íslendingum. Flugfreyjurnar báðu mig svo að setjast í flugfreyjusæti á meðan á flugtakinu
stóð sem ég gerði. Þegar vélin var komin á loft kom ein flugfreyjan til mín og benti mér á sætið mitt og öll
vélin sprakk af hlátri um leið og mér var vísað í sætið. Ég hef fengið að heyra þessa sögu mjög oft síðan og
það hefur mikið verið hlegið og gert grín að þessu. Þetta var rosalega kjánalegt og ég blóðroðnaði og
skammaðist mín svakalega fyrir að hafa ekki kveikt á gríninu.“
Hörður Magnússon íþróttafréttamaður

„Ég lærði leiklist í Ameríku þar sem ég bjó á heimavist. Dag einn,
stuttu eftir að ég flutti út, sat ég í lestrarherbergi heimavistarinnar og var að fylla í eyðurnar í skólabók þegar ég skrifaði einhverja vitleysu. Það var enginn í lestrarherberginu nema ég og
annar strákur sem ég þekkti ekki neitt. Ég leit upp og bað þennan
strák um að vinsamlega lána mér strokleður. Strákurinn brást
mjög undarlega við þessari bón minni og horfði á mig eins og ég
væri eitthvað verri. Mér fannst þetta svolítið skrítið því ég bjóst
ekki við að Ameríkanar væru nískir á eitthvað jafn sjálfsagt og
örstutt lán á strokleðri. Með ankannalegum svip sagði hann mér
að hann ætti strokleður, en hann væri ekki með það á sér. Ég
horfði grunsemdaraugum á pennaveskið hans sem lá opið á
borðinu á milli okkar. „Hvar geymirðu þá strokleðrin þín?“
spurði ég og hann svaraði mér að hann geymdi þau uppi á
herbergi í heimavistinni. „Skrítið,“ sagði ég og hélt áfram að
stara tortryggnum augum á pennaveskið hans, „því á Íslandi,
þaðan sem ég er, förum við ekki í skólann öðruvísi en að vera
með strokleður meðferðis.“ Þetta fannst stráknum alveg hreint
stórundarlegt og krafðist útskýringa á þessu. Ég hálfpartinn
hreytti út úr mér að strokleður væru álitið sjálfsagt hjálpartæki í
menntakerfi Íslendinga. Þetta fannst stráknum ennþá undarlegra og hummaði mikið yfir þessu. Mér var farið að leiðast þetta
þref og spurði hvort hann gæti mögulega náð í strokleður upp á
herbergi. Ég undirstrikaði vandlega að ég myndi bara þurfa að
nota það í örskamma stund og svo fengi hann það strax tilbaka,
loforð. Strákurinn var mjög fljótur að segja að ég mætti bara eiga
strokleðrið, hann þyrfti alls ekki að fá það aftur. Það fóru að
renna á mig tvær grímur. Hvað var með þennan gæja? Fyrst
virtist hann mjög íhaldssamur á strokleðrið sitt og svo í næstu
andrá vildi hann bara gefa mér það eins og ekkert væri sjálfsagðara. Hann stóð upp og gekk út úr herberginu, undarlegri á svip en
nokkru sinni fyrr. Í dyragættinni sneri hann sér við og spurði mig
hvort ég væri með einhverjar sérstakar óskir um lykt eða lit. Fyrst
skildi ég ekkert hvað hann átti við, en svo kviknaði á ljósaperunni
þegar ég mundi eftir strokleðri sem ég fékk í skóinn þegar ég var
lítil, en það leit út eins og vatnsmelóna og þegar maður strokaði
út með því gaus upp vatnsmelónulykt. Ég hafði líka kynni af
lélegum svörtum, þurrum strokleðrum sem skildu eftir sig grátt
ský á blaðsíðunni. „Nei, nei,“ sagði ég við strákinn, „bara hvernig
sem er, nema kannski þessi svörtu, þau skilja alltaf eftir sig
svoddan leiðindasubb.“ Strákurinn kinkaði kolli og fór.
Stuttu seinna kom hann aftur, rjóður í vöngum, og rétti mér
smokk. Venjulegan, lyktarlausan, staðlaðan smokk. „Hvað ertu
að gera!“ æpti ég upp yfir mig. „You asked for a rubber!“ sagði
hann, alveg miður sín, greyið. „No, that´s a condom!“ sagði ég.
Svo líkti ég með handahreyfingum eftir strokleðri og þá lýstist
upp andlitið á honum og hann sagði: „Aaahh, you mean an
eraser!“ Svona getur það komið manni í koll að nota bresku
barnaskólaenskuna sína í Ameríku.“
Þórdís Elva Þorvaldsdóttir leikkona

Dagný Jónsdóttir alþingiskona:
„Við hlógum hins vegar bara að þessu
eftir að búið var að skipta um stöð svo
þetta reddaðist.“

Stillti á klámstöð í stað frétta
„Þegar ég var eitt sinn að vinna fyrir Framsóknarflokkinn við flokksþing sátum við nokkrir starfsmenn í einu
herbergi á hótelinu og horfðum á fréttir af flokksþinginu
í sjónvarpinu. Þetta voru ég og þrír karlmenn sem sátum
á rúmstokknum og horfðum á sjónvarpið. Þegar
fréttirnar af þinginu hófust ætlaði einn úr hópnum að
hækka í fréttunum og um leið var bankað á hurðina og
inn kom þjónn frá hótelinu með kvöldmat handa okkur.
Ekki gekk betur að hækka í fréttunum en svo að sá sem
hækkaði ýtti á vitlausan takka og stillti tækið á klámstöð
um leið og þjónninn kom inn um dyrnar. Þetta var frekar
vandræðalegt og ég veit ekki hvað þjónninn hefur
haldið. Allt í gangi á skjánum og við eins og kleinur. Við
hlógum hins vegar bara að þessu eftir að búið var að
skipta um stöð svo þetta reddaðist.“
Dagný Jónsdóttir alþingiskona

HP - þegar gæðin skipta máli
HP Pavilion dv6095ea fartölva
AMD Turion 64 X2 örgjörvi (1,8GHz)
15” WXGA 1280x800 Brightview, breiðtjaldsskjár
2048MB DDR 667MHz RAM vinnsluminni
100GB SATA harður diskur
DVD+/-RW DVD skrifari
NVIDIA GeForce Go 7200 skjárkort með 128MB minni
Innbyggð vefmyndavél
Minniskortalesari: 5 í 1
Fjarstýring og infrarautt tengi
Þyngd: 2,99kg
2ja ára ábyrgð

Verð kr. 149.900

HP Photosmart C3180 fjölnotatæki

HP Photosmart E427 stafræn myndavél

Prentaðu, skannaðu, fjölfaldaðu

6,4MP upplausn

4800x1200dpi upplausn

2” LCD skjár

Prentar á jaðar pappírs

HP Precision linsa með 5x stafrænum aðdrætti

Verð kr. 12.900

16MB innbyggt minni

HP vörur fást hjá
viðurkenndum sölu- og
þjónustuaðilum um allt land

Verð kr. 14.900

Opin kerﬁ hafa opnað verslun í höfuðstöðvum
sínum að Höfðabakka 9 - komdu og njóttu
þjónustu færustu sérfræðinga á sínu sviði

Sími 570 1000 • www.ok.is
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Upp og niður hjá Janet
Ókei, Ray Liotta er einn af þessum ljótu,
kynþokkafullu gaurum. Hann er ekki
andlitsfríður en það er eitthvað við
hann—bíddu, já hann er
leikari.
Hann hefur alltaf haft
frekar slæma húð en guð
minn góður hvað kom
fyrir kappann. Eitt sinn
voru þetta bara ör eftir
EINS OG
HANN VAR
unglingaRay Liotta
bólur en
eins og við
núna er
þekkjum hann
Ray
best.
Liotta
bara orðinn furðulegur.
Augun hans eru að
hverfa, húðin er eins og
einhvers konar plast. Er Í DAG Hvað
er þetta? Ray
kappinn búinn að
Liotta úr
óverdósa af bótoxi, eða
plasti. Hvað
hvað? Ray Liotta, nei, nei, kom fyrir
nei. Það er ekkert sexí
kappann?
við þetta.

Hvenær mun
barnið fæðast?
Hvað er Tori
Spelling búin
að vera ófrísk
lengi? Heila
eilífð? Og alltaf
er hún að sýna
okkur
bumbuna sína.
Farðu núna að
eignast þetta
barn, Tori. Við
BUMBULÍNA Tori
erum orðin
Spelling er búin að vera þreytt á
ófrísk í átta ár að það
þessu.
virðist.

Já, þó að allir virðist vera fullkomnir í Hollywood
eru flestir það ekki. Janet Jackson tókst á
ótrúlegan hátt að missa fleiri, fleiri kíló á aðeins
nokkrum mánuðum og kom pían sterk tilbaka og
alveg sérstaklega æsandi. Það er samt gaman fyrir
okkur hin að sjá að meira að segja Janet er
ófullkomin. Takið eftir brjóstunum á henni.
Annað virðist töluvert hærra uppi en hitt. Takk
fyrir Janet að vera ekki fullkomin.
EITT HÆRRA EN ANNAÐ Það er
eitthvað skrýtið við brjóstin á
Janet Jackson!

Konungsfjölskylda í Undralandi
Allt í einu er Katie
Price, betur þekkt
sem Jordan, orðin svo
fjölskylduvæn að hún
er hætt að sýna okkur
brjóstaskoruna.
Jordan, Peter Andre
og fjölskyldan fengu
að hitta drottninguna
á dögunum. Vá,
hversu furðuleg er
þessi sjón? Nýja
konungsfjölskyldan í
Undralandi.

VIRÐULEG FAMILÍA Jordan
og Peter Andre ásamt
sonum sínum tveimur.
Aumingja Harvey litli er
enn í hjólastól eftir slys í
baðkarinu í desember.

HOLLWOODLEIKARAR GETA LÍKA VERIÐ GÓÐIR PABBAR

Jack og Brad
eru ﬂottir pabbar
Brad Pitt hefur fríkkað svo mikið við að
eignast fjölskyldu að hann hefði ekki getað
beðið um betra. Hver bráðnar ekki yfir þessum
myndum af kappanum með dóttur sinni
Shiloh? Guð minn góður hvað hún er falleg! Það
kemur svo sem engum á óvart þar sem báðir
foreldrarnir eru guðdómlegir. En það er
eitthvað svo ótrúlega sætt við þessa stund sem
Brad og Shiloh eiga saman. Brad er orðinn
heitur aftur - svaka heitur.
Jack Black er sjarmerandi á allt öðrum
nótum en Brad Pitt. Hann er fáránlega fyndinn
og hann tekur sig vel út með litla stráknum
sínum á flugvellinum í Los Angeles. Sá litli
heitir Samuel Jason. Það ætti að vera mjög
líflegt á þessu heimili og Samuel litli á eftir að
eiga mjög skemmtilega barnæsku.
FYNDINN GAUR Það er
örugglega ekki slæmt að
eiga Jack Black sem pabba.

FALLEG STUND
Feðginin hafa það
gott saman í New
Orleans.

DROTTNINGIN HITTIR
DROTTNINGARNAR Elísabet
drottning hittir Jordan og
drottningarnar hennar.
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N Hvað á að gera um helgina?

N Við mælum með

„Ég mæli ótrúlega mikið með MySmoothy sem eru 100% hreinir
ávaxtasafar án allra aukaefna og sykurs.
MySmoothy fæst í Hagkaup og 10-11 og
kemur í 250 ml fernum. Þetta er hin
fullkomna millimáltíð.“

„Á föstudaginn
er X-Factor og
pitsa en á
laugardeginum
munum við
eitthvað dúllast
fram eftir á
náttfötunum.
Svo ætlum við í
húsdýragarðinn
ef veðrið leyfir
en annars í
heimsókn til mömmu. Um kvöldið spilum
við og borðum yfir okkur af nammi og
snakki.“

„Ég er að spila á
Cafe Viktor á
föstudagskvöldið með Matta
Papa sem
verður mega
stuð. Á
laugardag ætla
ég að sjá
frumsýninguna á
söngleiknum Ást
sem Vesturport
er að setja upp og á sunnudaginn ætla
ég að fara á hestbak og slaka á með
fjölskyldunni.“

Íris Kristinsdóttir söngkona

Sigurjón Brink söngvari

„Á föstudaginn ætla ég að liggja með
tásurnar upp í loft yfir góðri mynd og
kúra við sófann. Laugardagurinn byrjar
snemma en um kvöldið ætla ég að hitta
vini mína á Domo. Við
ætlum að fá okkur gott
að borða og nokkur
glös þar sem Dóri
vinur minn á afmæli.
Svo verð ég auk
þess að vinna á FM.“

„Í kvöld er kósíkvöld þar sem sonur minn
Móses ræður ríkjum. Þá horfum við á
bíómynd og borðum snakk, popp og
nammi. Á morgun verð ég
að vinna og ætla á
listasýningu. Um
kvöldið er svo
veislumáltíð en ég
reikna með rólegu
kvöldi.“

Kristín Ruth
Jónsdóttir
útvarpskona

FYRIR

Guðlaug
Halldórsdóttir eigandi 3
hæða

EFTIR

Arnar Grant líkamsræktarkóngur

„Ég mæli eindregið með veitingastaðnum
Silfri sem ég hannaði sjálfur. Þetta er
glæsilegur veitingastaður í hjarta
borgarinnar. Ég mæli einnig með
veitingastaðnum Við Tjörnina og svo
ítalska rauðvíninu Masi sem klikkar ekki á
föstudagskvöldum með pizzunni.“
Andrés Þór Björnsson fyrrum Herra
Ísland

FYRIR DETOX-IÐ „Ég fékk mér hjólastól á flugvellinum á leiðinni út en gleymdi
stafnum mínum á hótelherberginu á leiðinni heim, svo mikil var ferðin á mér,“
segir Vilborg en myndin var tekin af henni áður en hún fór út.

Í DAG Vilborgu líður mun betur eftir tveggja vikna námskeiðið í Póllandi.

VILBORG TRAUSTADÓTTIR FÓR Á DETOX-NÁMSKEIÐ JÓNÍNU BEN Í PÓLLANDI

8,5 KG FUKU Á TVEIMUR VIKUM
„Ég mæli með sýningu Íslenska
dansflokksins Í okkar nafni. Hún var allt í
senn falleg, fyndin og flott með dansara
á heimsmælikvarða. Ég rakst á Þórólf
Árnason fyrrverandi borgarstjóra og
konuna hans í hléinu og þau sögðust
vera í gleðivímu, sýningin væri svo góð.“
Sirrý Hallgrímsdóttir framkvæmdarstjóri

„Ég er miklu hressari og léttist um 8,5 kg á þessum
tveimur vikum,“ segir Vilborg Traustadóttir, 50 ára
MS-sjúklingur sem fór á detox-námskeið Jónínu
Benediktsdóttur í Póllandi í janúar. „Námskeiðið
byggist upp á hreinsun með grænmeti og ávöxtum
auk þess sem við fengum fræðslu, nudd og
hreyfingu að vild,“ segir Vilborg og bætir við að hún
hafi reynt margt í baráttu sinni við aukakílóin en
hingað til hafi ekkert gengið. „Ég var forvitin um
þessi námskeið og ákvað að skella mér og sé ekki
eftir því í dag. Ég hef verið hölt í nokkur ár vegna
sjúkdómsins og reiknaði ekki með að jafna mig á
heltinni en í dag líður mér miklu betur. Ég fékk mér
hjólastól á flugvellinum á leiðinni út en gleymdi
stafnum mínum á hótelherberginu á leiðinni heim,
svo mikil var ferðin á mér,“ segir Vilborg brosandi

og bætir við að stór hluti af af þessum 8,5 kg sem
hún hafi misst hafi verið bjúgur.

ÞARNA FUKU KÍLÓIN ÁN ÞESS AÐ
ÉG FYNDI FYRIR ÞVÍ OG ÉG VAR
ALDREI SVÖNG.
Námskeiðin úti í Póllandi hafa legið undir mikilli
gagnrýni aðallega vegna stólpípuhreinsana.
Vilborg segir stólpípuhreinsun aðeins hluta af
stærra prógrammi og að stólpípan sé val hvers og
eins líkt og allt annað á námskeiðinu. „Læknirinn
okkar hélt fyrirlestur um stólpípuna og ég held að
hann hafi náð að sannfæra flest okkar en samkvæmt honum safnast flest eiturefnin neðst í

ristilinn og nást ekki út nema með stólpípunni.“
Vilborg segir að allir í hópnum hennar hafi verið
ánægðir með dvölina í Póllandi og að flestir hafi
verið að léttast um allt frá fjórum og upp í níu kíló.
„Ég mæli með þessari aðferð fyrir alla. Mín reynsla
var mjög góð og ég er öll miklu léttari,“ segir Vilborg
og bætir við að opinn hugur og jákvæðni hafi
líklega hjálpað henni við að ná þessum góða
árangri. „Ég hef reynt margt, hef bæði farið á
Reykjalund og í Hveragerði en hef aldrei náð svona
góðum árangri auk þess sem ég hef alltaf farið strax
í gamla farið. Þarna fuku kílóin án þess að ég fyndi
fyrir því og ég var aldrei svöng. Ég er mjög ánægð
með þennan árangur og ætla aftur út haust og mun
vonandi ná af mér öðrum 8,5 kg,“ segir Vilborg
brosandi að lokum.
indiana@frettabladid.is

Býður upp á bandaríska nýlist
„Ég mæli með Sushi train í Iðuhúsinu en
þar er mjög gott að setjast niður og fá
sér nokkra bita. Einnig frábært til að
taka með, hollur og góður skyndibiti.
Það er líka mjög notalegt að fara á
Súfistann og fá sér kaffi og fletta í
gegnum flott hönnunarblöð.“
Þórunn Högnadóttir sjónvarpskona

sirkus
Útgáfufélag 365 prentmiðlar
Útgefandi Helgi Hermannsson, ábm.
Ritstjórn Óskar Hrafn Þorvaldsson
oskar@frettabladid.is,
Indíana Ása Hreinsdóttir, indiana@
frettabladid.is Útlitshönnun Kristín
Agnarsdóttir kristina@frettabladid.is,
Sirkusblaðið Skaftahlíð 24
105 Rvk, sími 550 5000
Sölustjóri Gréta Karen Grétarsdóttir
550 5864 gretakaren@frett.is

„Ég vildi flytja inn þessa list því mér
fannst nýlistina vanta í flóruna hérna
heima,“ segir Ingibjörg Helga Valsdóttir, sem rekur verslunina Innlist í
Ármúlanum sem selur samtímalist frá
Bandaríkjunum. Ingibjörg bjó í
Arizona í tuttugu ár áður en hún flutti
heim aftur en hún er innanhússarkitekt. „Ég þurfti oft að velja listaverk inn
í fyrirtækin sem ég innréttaði og kom
mér þannig upp tengslum við góða
listamenn,“ segir hún og bætir við að
Íslendingar hafi tekið vel við nýlistinni.
„Íslendingar eru hrifnir af nýjungum
og sumir íslenskir listamenn hafa orðið
svo hrifnir að þeir vildu helst fá
listamennina hingað til lands til að
halda námskeið.“ Ingibjörg segist hrifin
af íslenskri list en að hún hafi ákveðið
að halda sig við þá erlendu í versluninni sinni enda sé hér úrval af
galleríum sem bjóða upp á verk eftir
Íslendinga. „Hugmyndin vaknaði
eiginlega þegar ég flutti heim og fólk sá
allt safnið mitt af listaverkum. Hins
vegar bý ég á tveimur stöðum og hef
mikið af íslenskri list á heimilinu mínu
úti í Arizona og það er aldrei að vita
nema ég opni verslun þar og bjóði
einungis upp á íslenska list.“
indiana@frettabladid.is

BANDARÍST SKAL ÞAÐ VERA Ingibjörg Helga Valsdóttir eigandi Innlistar og Sigrún Kristjánsdóttir lífga upp á listaflóru landsins.
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GÅRKASSI !ÈEINS Ö ÒT OG YFIRTAKA ¹
L¹NI SEM ER  ¹ M¹N HEILDARL¹N
Ö 5PPL Å S  

4IL SÎLU --# ,ANCER X ¹RG k %K
Ö 6ERÈ Ö 4ILBOÈ Ö 5PPL Å
S  
-AZDA  ¹RG k &¾ST FYRIR Ö OG
YFIRTÎKU ¹ L¹NI ,ÅTIÈ KEYRÈUR FALLEGUR BÅLL
5PPL Å S     
4IL SÎLU 3UBARU )MPREZA RG k EKINN
 ÖÒS .Õ VETRARDEKK 6ERÈ  ÖÒS
4IL SÕNIS Å "ÅLAMIÈSTÎÈINNI (YRJAHÎFÈA 
5PPLÕS Å  

  ÖÒS

!ÈEINS  Ö PR M¹NUÈ

6W 0OLO RG  % ¶  'ÅRA 
$YRA 3K #D SETT   ,¹N
¶ 

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

'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 HEILD
SÎLUVERÈ 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

  MILLJËNIR

$ODGE 3TRATUS  %KIN  ÖÒS MÅLUR
 CL   HVÅLANDI  MILJËN 3ÅMI 
   

4OYOTA 9ARIS 43PORT ¹RG k %KIN  ÖÒS
 DYRA MEÈ RAFM Å FRAMRÒÈUM KV 
M 6ERÈ   M %GILL SÅMA  
#HRYSLER #ONCORD ,XI k %K  ÖÒS
MIL -ËTUR   LÅTRAR HÎ  6ERÈ 
MILJ 5PPL Å S  

 4/9/4! 9!2)3   SOL D 
EKÖ 2)3!3-2 #$ -0 OFL 3
 

4ILBOÈ ËSKAST

3UBARU )MPREZA ¹RG  WD MKRËK
%KINN ÖKM 5PPL Å S  

$ODGE 2AM  DOUBLE CAB
¹RGERÈ  EKINN KM DIES
EL #UMMINGS MEÈ LEÈRI KL¾ÈNING Å
SKÒFFU DR¹TTARKÒLA m BREYTING ¹LF
ELGUR OG FL OG FL STAÈGREIÈSLUVERÈ KR
 3  

 MANNA

.ISSAN 4ERRANO k ¹RG EKINN  Ö
KM EINN EIGANDI SJ¹LFSKIPTUR TOPPLÒGA
&ÅNN BÅLL 6ERÈ TILBOÈ  KR 5PPL Å
S  
$AEWOO .UBIRA 3TATION  BEINSK
MEÈ KRËK 'ËÈ SUMAR OG VETRARDEKK
FYLGJA ¶ARFNAST VIÈHALDS F¾ST ¹ KR Ö
!TLI Å SÅMA  

,AND#RUISER l #OMMONRAIL Å GËÈU
¹SIGKOMULAGI ËSKAST ,EÈUR L¾SINGAR
OG AUKATANKUR ER KOSTUR 6ERÈHUGM
 MILLJËNIR HUGASAMIR SENDI UPPL
LANDCRUISER GMAILCOM EÈA HAFI
SAMBAND  

*EPPAR

3UZUKI 6ITARA ¹RG  EKINN  ÖÒS F¾ST
GEGN YFIRTÎKU ¹ L¹NI  ÖÒS  ÖÒS ¹
M¹N ÖARFNAST SM¹ LAGF¾RINGA BÅLLIN ER
FYRIR NORÈANSÅMI 
- "ENS 3PRINTER  ¹RGERÈ  DIES
EL BEINSKIPTUR LANGUR H¹ÖEKJA EKINN
 ÖÒSKM ALGERLEGA ËSKEMMDUR OG
LÅTUR VEL ÒT SKl VERÈ 
MVSK 3  

«DÕRIR GËÈIR NÕSK 67 0OLO ¹RG k D
%K Ö !TH SK ËD !STRA 3T ¹RG k
6 Ö 3  

3UBARU ,EGACY  RG k 3SK %K
Ö 3UMAR OG VETRARDEKK 6ERÈ Ö
5PPL Å S  

.ISSAN 0ATROL 3% ¹RGERÈ  SJ¹LF
SKIPTUR  MANNA NÕ mNAGLADEKK
DR¹TTARBEISLI VERÈ  3 
   
'OLF k   'ÅRA ¹LFELGUR SPOLERAR
SKO k &ALLEGUR OG GËÈUR BÅLL 5PPL Å S
 

4IL SÎLU .ISSAN !LMERA ¹RG k .Õ
YFIRFARINN HVÅLANDI CA  ÖÒS 5PPL
Å S  

3UZUKI 'RAND 6ITARA ¹RG k EK 
ÖÒS 6ERÈ  ÖÒS 5PPL Å S  
  

0ATROL m GULLMOLI ¹ GRÅN VERÈI (LAÈIN
AF BÒNAÈI SETT Ö 4ILBOÈ Ö
STGR 3  

  ÖÒS

(YUNDAI (  SENDIBÅLL ¹RGERÈ 
DIESEL EKINN  ÖÒSKM SKl VERÈ
 5PPLÅ S    

"REIÈAN EHF
3ÅMI  

0AJERO k %K  ÖÒS -JÎG GËÈUR BÅLL
4ILBOÈSVERÈ  ÖÒS ,ISTAVERÈ  ÖÒS
5PPL Å S  
(YUNDAI 3ANTA &E k DIESEL SSK EK
 ÖÒS 3KIPTI MÎGULEG ¹ ËDÕRARI 5PPL
Å S  

2ENAULT -EGANE #LASSIC   ¹RGl
FJARSTART SJ¹LFSKIPTUR OG LÅTIÈ EKINN
3PARNEYTINN BÅLL ¹  STGR 5PPL
 

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

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

"¥,!2 4), 3®,5

4OYOTA 4UORING X ¹RG k %K  ÖÒS
$R¹TTARKRËKUR 'ËÈUR BÅLL 6ERÈ  ÖÒS
3ÅMI  

  ÖÒS

4/9/4! ,%853   L
INNANB¾JAR

«SKA EFTIR LITLUM SPARNEYTNUM BÅL 6ERÈ
 Ö STGR 3    

«SKA EFTIR VEL MEÈ FÎRNUM (YUNDAI
'ETZ CC DYRA ¹RGl l 3 
 E KL 

4OYOTA 0REVIA k SK k MJÎG GËÈUR
BÅLL 6ERÈ  ÖÒS 3  

.ISSAN !LMERA  RG k %K 
ÖÒS 5PPL Å S  

"ÅLAR ËSKAST

3ANTA &E $ISIL 3J¹LFSK  &¾ST GEGN
YFIRTÎKU L¹NS -JÎG HAGST¾ÈAR AFBORG
ANIR %K AÈEINS  ÖÒS -JÎG VEL MEÈ
FARINN !LLAR ÖJËNUSTUSKOÈANIR +RËKUR
SPOILER OFL 5PPL Å S  

 MARS  &®345$!'52
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3ENDIBÅLAR

&JËRHJËL

,YFTARAR

3EXHJËL POLARIS SPORTMANN  X ¹RG
 EK KM 6ERÈ  ÖÒS MEÈ
VASK UPPL Å S 

4ÎLVUR

"ÅLAPARTASALAN S

«DÕRAR TÎLVUVIÈGERÈIR

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

6ÁLSLEÈAR

67 #ADDY SENDIBÅLL ¹ RAUÈUM NÒMER
UM RGERÈ  %KINN  KM
3KOÈAÈUR OG Å FÅNU STANDI !ÈEINS FARINN
AÈ L¹TA ¹ SJ¹ EN VIRKAR FÅNT 6ERÈ 
KR 5PPLÕSINGAR  

6ARAHLUTIR

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

6ÁLAR OG VERKF¾RI

(EDD $R¹TTABÅLAÖJËNUSTA
 "ÅLAPARTAR

3KI $OO -8: k TIL SÎLU 6ERÈ KR
Ö 3K ¹ ËD SLEÈA KEMUR TIL GR 
 EÈA GUL ITNIS

«SKA EFTIR ÎLLUM T¾KJUM OG TËLUM TIL
RÁTTINGA OG BÅLAM¹LUNAR TD SPRAUTUKLEFA
BEKK LOFTVERKF¾RI GRINDUR OG FL 5PPL Å
SÅMA  

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

(JËLHÕSI

"ÅLHLUTIR +APLAHRAUNI 
3  

+ÎRFUBÅLALEIGAN

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

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

0ARTAR S  

0ARTAR +APLAHRAUNI  S  
6ARAHLUTIR Å BÅLA Ö¹M &ORD /PEL
$AEWOO +AUPUM BÅLA
&ORD %SCORT SENDIBÅLL ¹ RAUÈUM NÒM
ERUM RGERÈ  %KINN 
3KOÈAÈUR OG Å FÅNU STANDI !ÈEINS FARINN
AÈ L¹TA ¹ SJ¹ EN VIRKAR FÅNT 6ERÈ 
KR 5PPLÕSINGAR  

4IL BYGGINGA
²TRÕMINGARSALA
ÒTKALL

SÅÈASTA

%KKERT UNDIR  AFSL¾TTI Å VERSLUNINNI
6ERIÈ VELKOMIN /PIÈ LAUGARDAG  
3IGURSTJARNAN S   &¹KAFENI
BL¹U HÒSIN 

0ARTAR 643  3UBARU )MPRESA  '8 k
4OYOTA .ISSAN /PEL !UDI  k
,ANCER 'OLF /PIÈ   ,AU   3ÅMI
 

"ÅLAPARTAR OG ÖJËNUSTA 3
 

(ËPFERÈABÅLAR

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

"ÅLAPARTAR EHF
3  

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

- "ENS  ¹RG k EK CA  Ö Å
¹G¾TU ¹STANDI UPPLAGT EFNI Å HÒSBÅL
'OTT VERÈ S  

WWWBILAPARTARIS
$/+!2 TENGI UPPSL¹TTAREFNI Xm OG
Xm ËSKAST KEYPT 5PPL Å GSM 


BILAPARTAR BILAPARTARIS

0ARTASALAN 3ÅMI  

(ÒSBÅLAR

0ARTASALAN 3KEMMUVEGI  SÅMI 
 %IGUM VARAHLUTI Å 6OLVO /PEL
.ISSAN 4OYOTA 2ENAULT (ONDA OG
FLEIRA
6ARAHLUTIR Å 67 'OLF 0OLO OG 9ARIS
2ENAULT +ANGOO 6IÈGERÈIR +AUPI BÅLA
5PPL Å S     

(JËLHÕSI ,-# 2"$ k LÅTIÈ NOTAÈ
MIKIÈ AF AUKAHLUTUM 5PPL Å S 


&ELLIHÕSI

6ERSLUN

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

"¹TAR

4IL SÎLU
4IL SÎLU  FETA G¹MUR 6ERÈ  ÖÒS M
VSK 5PPL Å S  
4IL SÎLU VEL MEÈ FARIÈ SËFASETT 3ELST
ËDÕRT 5PPL Å S  

3UZUKI UTANBORÈSMËTORAR

.OTAÈIR HLUTIR  -A "ARNA BAÈBORÈ
KERRA BÅLSTËLL ÖVOTTAVÁL FRYSTISK¹PUR OFL
5PPL SÅMA  

3UZUKI UTANBORÈSMËTORAR Å MIKLU ÒRVALI
&R¹B¾R VERÈ 3UZUKI 5MBOÈIÈ EHF 3
  WWWSUZUKIIS

'EFINS
«SKA EFTIR ÅSSK¹P OG ÖVOTTAVÁL GEFINS M¹
VERA BILAÈ 5PPL Å S  
&ELLIVEGGIR ®RYGGISHLIÈ 3ËLHÕSAHURÈIR
!DDCO %HF 3   ADDCO ADDCO
IS !UÈBREKKU   +ËP

-ËTORHJËL
VATNASPORTIS

%RUM ENN AÈ TAKA PANTANIR ¹ SÁRSMÅÈ
UÈUM B¹TUM FR¹ #AMPION WWWVATNA
SPORTIS 3ÅMI  

+VËTI +VËTI +VËTI

6INNUVÁLAR
9AMAHA &*2   TIL SÎLU VIRKILEGA
FALLEGT HJËL EKIÈ ÖÒS 6ERÈ ÖÒS
5PPL Å S  

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

«SKAST KEYPT
6EITINGAHÒS 6ANTAR ALLT TIL VEITINGAREKST
URS SKOÈUM ALLT N¹NAR UPPL 

(LJËÈF¾RI

"ÅLAÖJËNUSTA

(ONDA 3HADOW !#%  k SVARTAR
PÅPUR HYBERCHARGER OG FL VERÈ Ö
%ÈA TILBOÈ "INNI S  

3MUROLÅUR VÎKVAKERFISOLÅA KOPPAFEITI OG
FROSTLÎGUR   LENGRI ENDINGARTÅMI
.¹NARI UPPLÕSINGAR HJ¹ SÎLUMÎNNUM
6ÁLABORG +RËKH¹LSI & 2VK  
.JARÈARNESI  !KUREYRI  

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

'ÅTARAR
¹
FR¹B¾RUM
VERÈUM
2AFMAGNSGÅTARPAKKAR FR¹  WWW
MOJOMUSICIS
(ÎFUM OPNAÈ VERSLUN AÈ +¹RSNESBRAUT
 MEÈ NÕJAR OG NOTAÈAR HARMONIKUR
OG ÎLLUM FYLGIHLUTUM 6ISAEURO RAÈ
GREIÈSLUR HTTPWWWHARMONIKANIS
3     

9AMAHA 2  ¹RG EKIÈ  ÖKM ER
MEÈ 9OSHIMURA 23  KÒT OG 0OWER
#OMMANDER ))) TÎLVA VERÈ  KR
5PPL Å S  
4IL SÎLU 9AMAHA 6 -AX ¹RG k %K
 %INS OG NÕTT µMSIR AUKAHLUTIR
6ERÈ Ö 5PPL Å S  

6INNUSKÒR

&ULLBÒINN  FETA G¹MUR MKLËSETTI
GEYMSLU OG SKRIFSTOFU TIL SÎLU 6ERÈ
 ÖÒS %INNIG TIL SÎLU  FETA ST¹L
G¹MUR 6ERÈ  ÖÒS 3  

(JËLBARÈAR
4IL SÎLU m BREIÈAR  GATA JEPPAFELGUR ¹
m DEKKJUM H¹LFSLITIN 6ERÈ   ÖÒS
3  

(REINGERNINGAR

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

(REINGERNINGAR "ËNUN "ËNLEYSING
&LUTNINGSÖRIF
¶RIF EFTIR IÈNAÈARMENN
THVEGILLINNIS 3TOFNAÈ  4RAUSTIR OG
VANIR MENN
%RTU AÈ FLYTJA /G BÒIN ¹ ÖVÅ ,¹TTU MIG
UM ÖRIFIN &ÎST VERÈTILB &LUTNINGSÖRIF
"ERGÖËRU S  

(REINT TILBOÈ

!LHLIÈA ÖRIF 4EPPAHREINSANIR ¶RIF ¹
GLUGGUM VEGGJUM GËLFI OG LOFTI 'ERUM
FÎST VERÈTILBOÈ 3  

2¾STINGAR
4ÎKUM AÈ OKKUR ÖRIF Å HEIMHÒSUM
STIGAGÎNGUM OG SUMARBÒSTÎÈUM 3
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'ARÈYRKJA

-¹LARAR

4RÁSMÅÈI

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

¶ARFTU AÈ L¹TA M¹LA

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

.UDD
6ILTU NUDD  (AFÈU SAMBAND Å SÅMA
 

"ÒSLËÈAFLUTNINGAR

.UDD NUDD NUDD 5PPL Å S  

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

"ÒSLËÈARFLUTNINGAR

0ÅANË FLUTN OG ALLIR ALM FLUTN !LLAR
ST¾RÈIR BÅLA !UKAMAÈUR EF ËSKAÈ ER
5PPL I S     
"ÒSLËÈAGEYMSLA /LIVERS GEYMIR BÒSLËÈIR
INNSIGLAÈAR Å PLASTI ¹ BRETTUM 3TARFAÈ Å
 ¹R 'EYMT Å VÎKTUÈU OG UPPHITUÈU
HÒSN¾ÈI 3     
3¾KJUM OG SENDUM BÒSLËÈIRNAR

! #LASS EHF

(ÒSGÎGN

6ANTAR ÖIG SMIÈI 4ÎKUM AÈ
OKKUR FLEST VERKEFNI STËR OG
SM¹ 0ALLAR SUMARHÒSAST¾KK
UN SUMARHÒS SL¹ UPP VEGGJUM
FLÅSALAGNIR KL¾ÈNINGAR BARA ALLT
'ERUM TILBOÈ Å VINNU OG EFNI
5PPL Å S   WWW
KLASSASMIDIRCOM

(ÒSAVIÈHALD
(ÒSAVIÈHALD

¶AK OG UTANHÒSSKL¾ÈNINGAR OG ALLT
HÒSAVIÈHALD 2AGNAR 6 3IGURÈSSON EHF
3  

0ÅPULAGNIR

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

0ARKET OG FLÅSALAGNIR

'ETUM B¾TT VIÈ OKKUR PARKET OG FLÅSA
LÎGNUM 5PPL Å S   MILLI
 

"ELLAIS S    
%52/6)3!

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

4IL SÎLU  STK AF VEL MEÈ FÎRNUM STËL
UM 5PPL Å S  

3NYRTING

"ELLAIS

(EIMILIST¾KI
&J¹RHAGSAÈSTOÈ

4ÎLVUR
6ANDAÈAR TÎLVUVIÈGERÈIR

+EM ¹ STAÈINN OG GERI VIÈ 6IÈURKENNDUR
AF -ICROSOFT  ¹RA REYNSLA 2ÅKHARÈUR
-IÈNET EHF 3  

3P¹DËMAR

¶URRKARI OG ÖVOTTAVÁL TIL SÎLU !RISTON
ÖURRKARI OG !%' TURNAMAT ÖVOTTAVÁL
Ö SAMAN 5PPL Å S  

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

"ARNAVÎRUR

%NGLALJËS TIL ÖÅN  

%R SPENNANDI TÅMI FRAMUNDAN (VAÈ
VILTU VITA ¹ NÕJA ¹RINU !NDLEG LEIÈSÎGN
FYRIRB¾NIR TRÒNAÈUR %R VIÈ ALLA DAGA FR¹
  ,¹RA SP¹MIÈILL 6ISA%URO S 
  KR MÅN

4IL SÎLU RAUÈUR 3ILVER #ROSS BARNAVAGN
VEL MEÈ FARINN 4ILBOÈ ËSKAST 3 


 

$ÕRAHALD

3ÅMASP¹ OPIÈ   ATH AÈ PANTA
TÅMA

(UNDAR¾KTIN AÈ
$ALSMYNNI AUGLÕSIR

2AFVIRKJUN

+ÅKTU ¹ HEIMSÅÈU OKKAR WWW
DALSMYNNIIS
3ÅMI   WWWDALS
MYNNIIS

.Ò ER RÁTTI TÅMINN FYRIR TRJ¹KLIPPINGAR
SEM OG AÈ F¹ TILBOÈ Å GARÈSL¹TT OG ÎNNUR
VERKEFNI SUMARSINS (ÒSFÁLÎG EINSTAKL
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Auglýsing um nýjar og
breyttar deiliskipulagsáætlanir í Reykjavík
Í samræmi við 25. gr. skipulags- og byggingarlaga
nr. 73/1997, með síðari breytingum, eru hér með
auglýstar tillögur að nýjum og breyttum deiliskipulagsáætlunum í Reykjavík.

Úlfarsárdalur.
Tillaga að breytingu á skilmálum í deiliskipulagi fyrir
Úlfarsárdal, hverfi fjögur.
Tillagan gerir ráð fyrir m.a. að heimilt verði að
byggingar nái lítillega út fyrir byggingareit þar
sem aðstæður eru hagstæðar. Skipulagsráð getur
heimilað að byggingarhlutar nái lítillega út fyrir
byggingareiti hvort heldur sem er yfir bundna eða
opna byggingalínu þó aldrei meira en sem nemur
12% af heildarbyggingamagni hverrar lóðar.
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Kjalarnes, Fitjar.
Tillaga að breytingu á deiliskipulagi fyrir jörðina
Fitjar á Kjalarnesi.
Tillagan gerir ráð fyrir að byggð verði brú yfir
Leirvogsá við land Fitja á Álfsnesi. Brúin er ætluð
gangandi, hjólandi og ríðandi vegfarendum Gerð
brúar og leiðir að henni skulu útfærðar í fullu samráði við viðkomandi landeigendur og stjórnvöld í
Reykjavík og Mosfellsbæ.
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Tillaga að deiliskipulagi fyrir reit 1.190.0, Njálsgötureit, sem afmarkast af Frakkastíg, Grettisgötu, Vitastíg og Njálsgötu.
Tillagan gerir ráð fyrir að á reitnum verði áfram
íbúðarsvæði og að reiturinn haldi áfram einkennum
sínum með fjölda stakstæðra húsa en jafnframt
gefa húseigendum kost á að stækka hús sín innan
marka deiliskipulags. Heimilt er að lagfæra og
gera minniháttar breytingar á húsum, s.s. setja
svalir, kvisti og skyggni án þess að koma þurfi til
breytingar á deiliskipulagi enda séu breytingar í
samræmi við ákvæði byggingarreglugerðar, þróunaráætlunar miðborgar Reykjavíkur og meðfylgjandi
greinargerðar og skilmála
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Njálsgötureitur 3.
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Tillaga að deiliskipulagi fyrir reit 1.190.3, Njálsgötureit, sem afmarkast af Barónsstíg, Bergþórugötu,
Vitastíg og Njálsgötu.
Tillagan gerir ráð fyrir að á reitnum verði stuðlað
að hæfilegri uppbyggingu og endurnýjun á reitnum en um leið að hlúa að því sem fyrir er þannig
að uppbygging geti gerst á forsendum þeirrar
byggðar sem þar stendur. Heimilt er að lagfæra
og gera minniháttar breytingar á húsum, s.s. setja
svalir, kvisti og skyggni án þess að koma þurfi til
breytingar á deiliskipulagi enda séu breytingar í
samræmi við ákvæði byggingarreglugerðar, þróunaráætlunar miðborgar Reykjavíkur og meðfylgjandi
greinargerðar og skilmála
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.
Tillögurnar liggja frammi í upplýsingaskála skipulags- og byggingarsviðs Reykjavíkurborgar að
Borgartúni 3, 1. hæð, virka daga kl. 8:20 – 16:15,
frá 9. mars 2007 til og með 25. apríl 2007. Einnig
má sjá tillögurnar á heimasíðu sviðsins, www.
skipbygg.is. Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér tillögurnar.
Ábendingum og athugasemdum við tillögurnar skal
skila skriflega eða á netfangið skipulag@rvk.is, til
skipulags- og byggingarsviðs (merkt skipulagsfulltrúa) eigi síðar en 25. apríl 2007.
Þeir sem eigi gera athugasemdir innan tilskilins
frests, teljast samþykkja tillögurnar.

Reykjavík, 9. mars 2007
Skipulagsfulltrúi Reykjavíkur
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 .¹NARI UPPLÕSINGAR ERU VEITTAR ¹ SKIPULAGS OG
BYGGINGARSVIÈI

F U LLT S TAR F OG H LUTA S TÖR F

¶EIM SEM TELJA SIG HAGSMUNA EIGA AÈ G¾TA ER GEÙNN
KOSTUR ¹ AÈ GERA ATHUGASEMDIR VIÈ BREYTINGUNA OG SKAL
ÖEIM SKILAÈ SKRIÚEGA TIL SKIPULAGS OG BYGGINGARSVIÈS
(AFNARFJARÈARB¾JAR EIGI SÅÈAR EN  APRÅL  ¶EIR
SEM EKKI GERA ATHUGASEMD VIÈ BREYTINGUNA TELJAST
SAMÖYKKIR HENNI

10-11 óskar eftir duglegu og jákvæðu starfsfólki
í verslanir sínar á höfuðborgarsvæðinu.Við óskum
eftir starfsfólki í stöður vaktstjóra og þurfa umsækjendur að vera 20 ára. Einnig eru lausar stöður
almennra starfsmanna og þurfa umsækjendur að
vera 18 ára á árinu. Hjá okkur er andinn góður,
félagslíf er virkt og taka starfsmenn verslana vel á
móti nýliðum. Við bjóðum upp á margskonar vaktir,
sem geta hentað með skóla, eða annari vinnu. Um
er að ræða dagvaktir, kvöldvaktir og næturvaktir.
Umsækjendum er bent á að hægt er að sækja um
beint í verslunum okkar eða þá að senda inn
umsókn á netinu.

3KIPULAGS OG BYGGINGARSVIÈ (AFNARFJARÈAR

Umsóknum er hægt að skila á vefnum
www.10-11.is
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Nýbyggingar

Hraunbær - Hveragerði

2 herbergja

Laugarnesvegur - Rvk.
Sérstök og skemmtileg 2
herbergja íbúð á tveimur
hæðum með sérinngangi á
báðum hæðum í fyrrum
verslunarhúsnæði við Laugarnesveg efri hæð 48,1 fm
og neðri hæð 39,1 fm alls
87,2 fm. Fjögurra metra lofthæð á efri hæð. Stutt í alla
þjónustu. Flott eign á góðum stað. Verð 19,9 millj.

Falleg raðhús í byggingu,
143,3 fm að stærð og þar
af 25 fm í innbyggðum
bílskúr í Hveragerði.
Eignin skiptist í : Anddyri,
hol, 2 herbergi, baðherbergi, stofa, eldhús,
þvottahús, geymsla og
bílskúr. Húsin skilast fullbúin að utan og tilbúin án
gólfefna að innan með
grófjafnaðri lóð. Verð 26,8 fyrir endahús og 25,9 fyrir miðjuhús

Suðurlandsbraut 50
Bláu húsin v/Faxafen
husid@husid.is

Rað- og parhús

Frum

Sími 513 4300
Vilhjálmur Bjarnason
lögg. fast.sali
Helgi H. Jónsson
lögg. fast.sali
Guðný Guðmundsdóttir
sölumaður
Gunnar Magnússon
sölumaður
Hrafnhildur Helgadóttir
sölumaður
Kolbeinn Sigurðsson
sölumaður
Kristinn Erlendsson
sölumaður
Ólafur H. Haraldsson
sölumaður
Ólafur M. Sævarsson
sölumaður
Vilborg G. Hansen
sölumaður
Heimir H. Eðvarðsson
sölumaður
Sigrún Þorvarðardóttir
sölumaður
Vignir Daðason
sölumaður
Yngvi Laxdal
sölumaður
Rannveig Sveinsdóttir
móttaka
Erla R. Guðmundsdóttir
bókari
Ómar Haraldsson
tölvuumsjón/frágangur
Ingvaldur Mar Ingvaldsson
framkv.stjóri

3ja herbergja

www.husid.is

Álfatún - Fossvogsdalur
Góð 3 herbergja íbúð á
efstu hæð með fallegt útsýni. Mjög barnvæn staður,
stutt í leikskóla, snælandsskóla, íþróttasvæði HK og
útivistarsvæðið Fossvogsdalinn. Gólfefni eru parket
og flísar, vandaðar innréttingar bæði í eldhúsi og á
baðherbergi. Vel þess virði
að skoða. Verð 23,8 millj.

2ja herbergja

Höfum ávallt nóg
úrval eigna á skrá

Fellahvarf - Kóp.
Fallegt raðhús á mjög góðum
útsýnisstað við Elliðavatn.
Húsið er 183 fm á tveim hæðum með innbyggðum bílskúr.
Húsið er vel skipulagt með 56 herbergjum og stórum svölum með fallegu útsýni. Gólfefni eru parket og flísar, baðherbergi eru tvö og eldhús
rúmgott.
Verð 49,5 millj.

Sumarhús

Gröf í Bláskógarbyggð
Höfum fengið í sölu Árbæ, sem er
vandað og fallegt 53,7 fm sumarhús
með 18 fm millilofti og gömlum 7,2 fm
geymsluskúr og nýju c.a. 10 fm húsi.
Bústaðurinn er á 5,000 fm eignarlóð á
fallegum stað í skógi vöxnum trjálund
rétt við litla á og snýr eignin sérlega vel
með tilliti til kvöldsólar. Nýlegur og
flottur fimm manna heitur pottur á sérbyggðum palli og einnig er veiðiréttur í
Grafará og kvíslum hennar sem liggja
við lóðarmörkin. Stutt er í alla þjónustu
á Laugarvatni. Verð 15,8 millj.

Reykjavellir
801 Selfoss

Bergstaðarstræti - Rvk.

Höfum fengið til sölu tvær
2 herbergja 28 fm, samþykktar íbúðir á 1 hæð í
þessu fallega húsi á þessum frábæra stað í hjarta
borgarinnar,
íbúðirnar
henta vel til útleigu, fyrir
fólk utan af landi eða sem
fyrstu kaup og eru íbúðirnar vel skipulagðar. Áhvílandi er á hvorri íbúð um 8,5 m. samtals um 17 m. og verðið er 9,8
m. samtals 19,6 m. Íbúðirnar seljast saman eða sitt í hvoru lagi.

Fokhelt heilsárshús á eignarlóð: 5.250.000 kr.
46 fm heilsárshús með bjálkaklæðningu á steyptri plötu. Hiti er í
gólfi, búið að taka inn heitt og kalt vatn. Í gluggum er tvöfalt gler.
Burðarvirki þaks eru úr timbri. Þakklæðning með stölluðu járni.
Lóðir ca 5000 fm um 1 km sunnan við Reykholt í Biskupstungum.
Stutt er í þjónustu; banki, sundlaug, veitingastaður, verslun og
gólfvellir. Teikningar eru á skrifstofu. Hægt að fá hús lengra komið.

O P I Ð : M á n u d a g a t i l f ö s t u d a g a k l . 9 : 0 0 - 1 7 : 0 0 — w w w. h u s i d . i s
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Sérviskulegar sögur
¡G ER ALLTAF MEÈ MARGAR B¾KUR Å
TAKINU Å EINU OG SUMAR SVOLÅTIÈ SÁR
VISKULEGAR 3ÅÈUSTU NËTT VAR ÁG AÈ
LESA ATHYGLISVERÈA BËK SEM HEITIR
VISAGA 'UÈMUNDAR ¶ORBERGSSON
AR /DDSSONAR &ANN HANA ¹ BËKA
SAFNI 'UÈMUNDUR ËLST UPP Å ,OÈM
UNDARFIRÈI EN FLUTTI TIL 6ESTURHEIMS
OG TËK SÁR ¾TTARNAFNIÈ /DDSSON
"ËKIN ER SKEMMTILEG ÖJËÈLÅFSLÕSING
FR¹  ÎLD TEKIN SAMAN AF HONUM
SJ¹LFUM OG PRENTUÈ Å 7INNIPEG ¹RIÈ

3VO ER ÁG LÅKA AÈ LESA BËK SEM
ÁG EIGNAÈIST NÕLEGA 3ÎGU 6EST
MANNAEYJA  BINDI EFTIR 3IGFÒS -
*OHNSEN ¶AÈ ER ËSKAPLEGA FALLEG
BËK OG LÅKA SKEMMTILEG ¡G LES
HANA KANNSKI EKKI FR¹ ORÈI TIL ORÈS
EN Å HENNI ER TIL D¾MIS FEITUR ÖJËÈ
SAGNAKAFLI SEM ÁG HEF GAMAN AF

&¹IR EIGA JAFN LANGAN OG FARS¾LAN KVIKMYNDAFERIL AÈ BAKI
OG #LINT %ASTWOOD F   (ANN BYRJAÈI AÈ LEIKA UM
MIÈJAN SJÎTTA ¹RATUG SÅÈUSTU ALDAR OG VARÈ SNEMMA
ÅMYND HARÈJAXLSINS SEM ÖÎGLI KÒREKINN Å SPAGETTÅVESTR
UM 3ERGIO ,EONE +VIKMYNDIRNAR UM $IRTY (ARRY SEM
URÈU FORSKRIFT ANNARRA LÎGGUMYNDA FESTU HANN Å SESSI
SEM EINN HELSTA TÎFFARA  ¹RATUGARINS %FTIR SLAPPT GENGI
Å UPPHAFI ÖESS  N¹ÈI %ASTWOOD SÁR AFTUR ¹ STRIK ÖEGAR
HANN GERÈI MYNDINA "IRD   3ÅÈAN Ö¹ HEFUR HANN
ÎÈLAST VIRÈINGARSESS Å (OLLYWOOD SEM EINL¾GUR OG VAND
VIRKUR KVIKMYNDAGERÈARMAÈUR
 5NFORGIVEN   +ÒREKI KOMINN ¹ EFTIRLAUN FRELSAR
ÅBÒA LÅTILS B¾JAR ÒR HELJARGREIPUM SPILLTS FËGETA 5PPGJÎR
%ASTWOODS VIÈ KÒREKAÅMYNDINA SEM GERÈI HANN UPPHAF
LEGA FR¾GAN SËPAÈI TIL SÅN KVIKMYNDAVERÈLAUNUM UM
HEIM ALLAN OG VAKTI AUKNA ATHYGLI ¹ LEIKSTJËRNARH¾FILEIK
UM STJÎRNUNNAR
 -YSTIC 2IVER   ®RLÎGIN LEIÈA SAMAN ¹ NÕ ÖRJ¹
MENN SEM DEILA SAMAN SKUGGALEGRI FORTÅÈ ¶EGAR HÁR VAR
KOMIÈ SÎGU HAFÈI %ASTWOOD GETIÈ SÁR GËÈS ORSTÅRS FYRIR
LEIKSTJËRN OG ¹TTI ÖVÅ EKKI Å ERFIÈLEIKUM MEÈ AÈ SMALA
SAMAN EINVALALIÈI LEIKARA Å ÖESSA FR¹B¾RU SPENNU
ÖRUNGNU DRAMAMYND
 4HE "RIDGES OF -ADISON #OUNTY   6ERALD
ARVANUR LJËSMYNDARI OG LÅFSLEIÈ HÒSMËÈIR EIGA STUTT
¹STAR¾VINTÕRI -ARGIR TÎLDU AÈ %ASTWOOD ST¾ÈI STËRLEIK
KONUNNI -ERYL 3TREEP EKKI SNÒNING EN ÖAÈ NEISTAR AF
ÖEIM Å AÈALHLUTVERKUNUM

-ANNLÅF Å FORTÅÈ OG NÒTÅÈ ER MEÈAL
ÖESS SEM "JARNI (ARÈARSON BËKSALI
OG KAFFIHÒSSEIGANDI ¹ 3ELFOSSI HEFUR
¹HUGA ¹

 -ILLION $OLLAR "ABY   'AMALL ÖJ¹LFARI HJ¹LPAR
UNGRI STÒLKU AÈ RÅSA TIL METORÈA Å HNEFALEIKUM $RUNGA

 AÈ ELSTI ORGANISTI Å HEIMI VAR HIN
BRESKA &LORENCE 'UNNER SEM VAR
ORGANISTI &AR &OREST KIRKJUNNAR Å 
¹R EÈA ÖANGAÈ TIL HÒN VAR  ¹RA
(ÒN LÁK YFIRLEITT Å SUNNUDAGSGUÈS
ÖJËNUSTUM OG EINS VAR HÒN TIL TAKS
FYRIR BRÒÈKAUP OG JARÈARFARIR
 AÈ LJËSIÈ FERÈAST  MILJËNIR KM
¹ AÈEINS EINNI MÅNÒTU
 AÈ VERSTI KËLERUFARALDUR SEM VIT
AÈ ER UM VARÈ ÖEGAR RÒM H¹LF MILJ
ËN 3UÈUR !MERÅKUMANNA SÕKTIST
AF KËLERU ¹RIÈ  &R¹ ÖESSU ER
GREINT Å SKÕRSLU 7(/ UM SMITSJÒK
DËMA ¹RIÈ 

LEG SAGA MEÈ STERKUM VÅSUNUM Å ¾VINTÕRIÈ UM ®SKU
BUSKU FER AÈEINS ÒT AF SPORINU Å LOKIN MEÈ DAÈRI VIÈ
TILFINNINGAKL¹M 'ËÈUR SAMLEIKUR %ASTWOODS OG (ILARY
3WANK STENDUR UPP ÒR
 ,ETTERS FROM )WO *IMA   TÎK "ANDARÅKJA
MANNA OG *APANA ¹ )WO *IMA Å SEINNI HEIMSSTYRJÎLDINNI
FR¹ SJËNARHËLI HINNA SÅÈARNEFNDU -YNDIN ER Å FLESTA STAÈI
BETRI EN FORVERINN &LAGS OF /UR &ATHERS OG HLAUT FJËRAR
«SKARSVERÈLAUNATILNEFNINGAR Å MARS
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 AÈ ALLS FËRST  MANNS ÖEGAR ELD
INGU SLË NIÈUR Å "OEING  FAR
ÖEGAÖOTU YFIR %LKTON -ARYLAND
Å "ANDARÅKJUNUM  DESEMBER


#LINT %ASTWOOD VAR STADDUR HÁRLENDIS VIÈ TÎKUR ¹ TVEIMUR NÕJUSTU
MYNDUM SÅNUM &LAGS OF /UR &ATHERS OG ,ETTERS FROM )WO *IMA
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 AÈ FLATHÎFÈA POKAMÒSIN 0LAN
IGALE INGRAMI ER SM¾STA POKADÕR
VERALDAR ÖAR SEM HÒN ER EINUNGIS
 CM LÎNG
 AÈ +YRRAHAFIÈ ER ST¾RSTA ÒTHAF
VERALDAR EN Å ÖVÅ ERU   PRË
SENT SJ¹VARINS &LATARM¹L ÖESS ER
 KM OG MEÈALDÕPIÈ Å
ÖVÅ ER  M
 AÈ HIN BRESKA %DNA #HINA BJË TIL
ST¾RSTU VÁLKNÒNU INNKAUPAKERRU
SÎGUNNAR Å TILEFNI HEIMSMETADAGS
'UINNESS  NËVEMBER  (ÒN
ER  M LÎNG   M ¹ H¾È OG   M
BREIÈ 'RIPURINN VAR TIL SÕNIS Å !SDA
VERSLUNINNI Å 7ATFORD ¹ "RETLANDI
 AÈ B¾NDUR UM ALLAN HEIM FRAM
LEIÈA   MILJËNIR TONN AF KORNI
GR¾NMETI OG KJÎTI ¹ AÈEINS EINUM
SËLARHRING
 AÈ "RETINN -ENJIT 3INGJ ST¹TAR AF
ÖVÅ AÈ VERA MEÈ STERKUSTU LUNGU Å
HEIMI (ONUM TËKST AÈ BL¹SA  KG
VEÈURATHUGUNARBELG AF HEFÈBUND
INNI GERÈ UPP SVO HANN VARÈ  
M Å ÖVERM¹L ¹  MÅNÒTUM -ETIÈ
SETTI HANN Å 2USHLEY 0AVILLION #ENT
RE ,EICESTER Å "RETLANDI  SEPT
EMBER 
 AÈ VEGNA FRAMFARA Å L¾KNAVÅS
INDUM HEFUR BËLUSËTT SEM ¹RLEGA
LAGÈI TV¾R MILLJËNIR JARÈARBÒA Å
GRÎFINA FRAM ¹  ¹RATUG  ALDAR
NÒ VERIÈ ÒTRÕMT







 






 
  
Nú er tíminn til að prófa nokkra
af okkar gómsætu fiskréttum

Nú er opið alla
laugardaga!

- frá klukkan
11:00 til 17:00
*við sendum ekki
" # $!# ( 
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Getur þú kallað þig umhverfissinna?
5-2¨!.
5MHVERFISVERND

Æ

tla má af umræðunni um þessar mundir að til þess að geta talist umhverfissinni þurfi menn helst að vera á móti tilteknum framkvæmdum eða ganga um og
mótmæla á götum úti. Eflaust gerir það
gagn fyrir umhverfið í óskilgreindri framtíð. En þú, lesandi góður, sem telur þig
umhverfissinna, getur lagt þitt af mörkum
strax í dag. Það gerir þú með því að flokka
úrgang sem fellur til á heimili þínu og vinnustað og koma honum á söfnunarstöð sveitarfélagsins, fengið þér þar til gerða endurvinnslutunnu eða losað þig við hann með
aðstoð fyrirtækja er sérhæfa sig í meðhöndlun úrgangs.
Með setningu laga um úrvinnslugjald nr.

og endurvinna hann. Nú þegar er
162/2002 var Úrvinnslusjóði falið
lagt úrvinnslugjald á spilliefni, bíla,
að hafa umsjón með álögðu
hjólbarða, umbúðir úr pappa, pappír
úrvinnslugjaldi á tilgreinda vöruog plasti, heyrúlluplast og á rafhlöðflokka og ráðstafa því. Úrvinnsluur. Hægt er að koma úrgangi frá
gjaldinu er ætlað að standa undir
öllum þessum flokkum til söfnunarsöfnun, flutningi, flokkun, endurstöðva sveitarfélaga þaðan sem hann
nýtingu og endurvinnslu úrgangs
er sendur áfram til endurnýtingar
eða viðeigandi förgun hans.
eða endurvinnslu hjá viðurkenndum
Úrvinnslusjóður semur við verkráðstöfunaraðilum.
taka um framkvæmdina.
Nú
stendur
Úrvinnslusjóður
Úrvinnslugjaldið var lagt á í
ásamt samstarfsaðilum sínum, Olís,
samvinnu stjórnvalda og samtaka '5¨,!5'52
Efnamóttökunni, Gámaþjónustunni
atvinnulífsins. Framleiðendur vara 36%22)33/.
og Hringrás, fyrir sérstöku átaki
og innflytjendur taka á sig framsem ætlað er að auka innsöfnun á rafhlöðleiðendaábyrgð með greiðslu úrvinnsluum. Stór hluti rafhlaðna er hættulaus
gjaldsins. Úrvinnslugjaldið uppfyllir einnig
umhverfinu en afgangurinn er rafhlöður
mengunarbótaregluna, sem segir að sá borgi
sem innihalda spilliefni, s.s. blý, kadmíum,
sem mengar. Úrvinnslugjaldið er hagrænn
nikkel og lithíum. Ógjörningur er fyrir
hvati til að auka verðgildi flokkaðs úrgangs,
almenning að þekkja þessar rafhlöður frá
þannig að það verði eftirsótt að endurnýta

þeim umhverfisvænu, þar sem þær líta eins
út. Því er best að safna saman öllum rafhlöðum sem til falla á heimilinu eða vinnustaðnum og koma þeim á næstu bensínstöð eða
söfnunarstöð sveitarfélagsins. Þaðan er rafhlöðunum komið áfram til Efnamóttökunnar
eða Hringrásar sem búa yfir þekkingu á því
hvaða rafhlöður innihalda spilliefni og
hverjar ekki. Rafhlöðum sem innihalda
spilliefni er komið til Danmerkur í sérhæfða
brennslu, en þær sem eru hættulausar eru
urðaðar á þar til gerðum urðunarstað á
starfssvæði Sorpu í Álfsnesi.
Það er því ekkert að vanbúnaði að gerast
virkur umhverfissinni og byrja að flokka
úrganginn og koma honum til úrvinnslu. Þú
getur byrjað strax í dag!

 /' 

Höfundur er verkefnastjóri
hjá Úrvinnslusjóði.
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„Ég tefli af drengskap og til
sigurs. Ef ég tapa tek ég
lyfin mín.“

TIMAMOT FRETTABLADIDIS
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Tókýó sprengd í tætlur

 'ËUÖR¾LSVEÈRIÈ 

 ÖESSUM DEGI ¹RIÈ  LÎGÈU
SPRENGJUFLUGVÁLAR AF STAÈ FR¹ EYJ
BANDARÅSKAR HERFLUGVÁLAR ¹LEIÈIS
UNUM 3AIPAN OG 4INIAN ¹LEIÈIS TIL
4ËKÕË ¶¾R KOMU ¹ ¹FANGASTAÈ ¹
TIL 4ËKÕË TIL AÈ VARPA ÖAR RÒMLEGA
TVÎ ÖÒSUND TONNUM AF ÅKVEIKJU
MIÈN¾TTI OG VÎRPUÈU SPRENGJUN
SPRENGJUM  FERKÅLËMETRAR Å
UM ÒR  FETA H¾È "¹LKÎSTURINN
4ËKÕË STËÈU Å LJËSUM LOGUM OG
DREIFÈIST ÒT MEÈ VINDUM OG ÅBÒAR
TALIÈ ER AÈ  TIL  ÖÒSUND
4ËKÕË H¹ÈU VONLAUSAN BARDAGA
JAPANSKRA BORGARA HAFI TÕNT LÅFINU Å
VIÈ ELDHAFIÈ "ANDARÅSKIR FLUGMENN
EINU MESTA ELDHAFI ALLRA TÅMA
GREINDU SUMIR FR¹ ÖVÅ SEINNA AÈ
3PRENGJU¹R¹SIN VAR HEIMILUÈ
FNYKURINN AF BRENNANDI HOLDI HEFÈI
FYRR UM DAGINN OG BEINDIST AÈ
TEYGT SIG UPP Å H¹LOFTIN OG ÖEIR
HEFÈU ÖURFT AÈ SETJA ¹ SIG SÒREFNIS
ÒTHVERFINU 3HITAMACHI ÖAR SEM
"  302%.'*5&,5'6¡,
UM  ÖÒSUND MANNS BJUGGU
GRÅMUR TIL AÈ KOMA Å VEG FYRIR AÈ
&LEST HÒSIN VORU ÒR TRÁ OG ELDMATUR N¾GUR b¶ETTA KASTA UPP b3UMIDA ¹IN RANN SVÎRT ÖENNAN DAG
VERÈUR ST¾RSTA FLUGELDASÕNING SEM ÖEIR HAFA SÁÈ n FULL AF KOLSVÎRTUM LÅKUM m SAGÈI JAPANSKUR L¾KNIR
VAR HAFT EFTIR #URTIS ,E-AY HERSHÎFÈINGJA SEM
SEM LIFÈI ¹R¹SINA AF
SKIPULAGÈI ¹R¹SINA /PINBERT MARKMIÈ ¹R¹SARINN
R¹SIN STËÈ Å RÒMLEGA ÖRJ¹R KLUKKUSTUNDIR
4¾PLEGA  BANDARÅSKIR HERMENN LÁTU LÅFIÈ OG
AR VAR AÈ ÒTRÕMA HERGAGNAVERKSMIÈJUM
3ÅÈDEGIS HINN  MARS LÎGÈU  " 
ÖËTTI ÖAÈ VIÈUNANDI FËRNARKOSTNAÈUR











MENN FARAST ¹ SJË VIÈ
STRENDUR ¥SLANDS OG SEX
VERÈA ÒTI
0RÒSSNESK STJËRNVÎLD
TAKMARKA VINNUVIKU BARNA
VIÈ  KLUKKUSTUND
(¾STIRÁTTUR "ANDARÅKJANNA
ÒRSKURÈAR AÈ !FRÅKUMENN
SEM VORU SETTIR Å ÖR¾LA
HALD EN GERÈU UPPREISN ¹
SKIPINU !MISTAD SÁU FRJ¹LSIR
MENN
&YRSTA SK¹LDSAGA 6IRGINIU
7OOLF KEMUR ÒT
-EXÅKËSKI UPPREISNARFOR
INGINN 0ANCHO 6ILLA R¾ÈST
INN Å "ANDARÅKIN
&YRSTU TËNLEIKAR 3INFËNÅU
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Ástkær eiginmaður minn, faðir,
tengdafaðir, afi og bróðir,

Torfi B. Tómasson
stórkaupmaður, Tjarnarbóli 10,
Seltjarnarnesi,

andaðist á Landspítalanum Hringbraut þriðjudaginn 6.
mars. Útförin verður frá Hallgrímskirkju miðvikudaginn 14. mars kl. 15.00. Þeim sem vilja minnast hans er
bent á Félag nýrnasjúkra.
Anna Ingvarsdóttir
Sigríður María Torfadóttir Arinbjörn V. Clausen
Tómas Torfason
Karen Bjarnhéðinsdóttir
Anna Marsý, Rakel, Jens Pétur, Torfi
Ásthildur Tómasdóttir Gunnarsson

Okkar ástkæra móðir, tengdamóðir og
amma,

Guðlaug Ásta Magnúsdóttir
Seilugranda 4, Reykjavík,

sem lést á heimili sínu laugardaginn 3. mars, verður
jarðsungin frá Bústaðakirkju mánudaginn 12. mars kl.
11.00.
Þórey Aspelund
Kristín Aspelund
Sædís Halldórsdóttir
Berglind Gestsdóttir
og barnabörn.

Lúðvík Baldursson
Hákon Aspelund
Pétur Bauer
Víðir Pétursson

3AMHELDNI OG STOLT
Mikið verður um dýrðir í Breiðholtinu
um helgina þegar Íþróttafélag Reykjavíkur, ÍR, fagnar aldarafmæli sínu með
pomp og prakt. Hörður Heiðar Guðbjörnsson, framkvæmdastjóri félagins, hvetur núverandi og framtíðar ÍRinga til þess að fjölmenna og samfagna
á þessum miklu tímamótum.
Hörður Heiðar hefur sinnt framkvæmdastjórastöðunni frá því í haust
en gekk til liðs við ÍR fyrir fjórum
árum. Hann segist strax hafa fundið
fyrir samheldni í félaginu og segir
stemmninguna þar afar heimilislega
þrátt fyrir að félagið sé með stærstu
íþróttafélögum landsins. „Hér var
mjög vel tekið á móti mér,“ segir hann
og kveðst orðinn gallharður ÍR-ingur
þó ekki sé hann innfæddur.
Innan félagsins eru nú æfðar níu
íþróttagreinar en iðkendur eru á annað
þúsund. Grasrótarstarfið í yngstu
flokkunum er afar mikilvægt en Hörður tekur undir að félagið hafi löngum
reynst afbragðs uppeldisstöð fyrir
afreksfólk.
„Eins og gefur að skilja hafa fjölmargir frábærir íþróttamenn komið
og starfað hjá ÍR,“ segir Hörður og
nefnir frjálsíþróttafólkið Vilhjálm Einarsson, Völu Flosadóttur, Þórdísi Gísladóttur og þann frægasta, sem þar á bæ
er enn fyrst og síðast kenndur við ÍR knattspyrnukappann Eið Smára Guðjohnsen. „Við erum mjög stolt af okkar
fólki,“ segir Hörður og áréttar að allar
deildir félagsins vinni frábært starf.
Hörður vonast til þess að vegur
félagsins aukist enn á komandi árum

"*!243µ..  &2!-4¥¨).! (ÎRÈUR (EIÈAR 'UÈBJÎRNSSON FRAMKV¾MDASTJËRI ¥2 HVETUR ALLA TIL
AÈ M¾TA OG SAMFAGNA ¹ ALDARAFM¾LI FÁLAGSINS
&2¡44!",!¨)¨6!,,)

og bendir á að með bættum húsnæðiskosti muni samheldnin aukast. Starfið
hafi verið dreift á undanförnum árum
þar sem keiluæfingar fari til að mynda
fram í Öskjuhlíð og frjálsíþróttaæfingar í Laugardal. „Á næstunni verður
ráðist í byggingu íþróttamannvirkis
hér á ÍR-svæðinu sem mun stuðla að
því að ÍR verði enn stærra, betra og
samheldnara félag,“ segir framkvæmdastjórinn bjartsýnn. „Að undanförnu hafa líka fjölmargir komið til
starfa hjá félaginu sem munu hleypa í
það enn meira lífi.“

Þökkum innilega auðsýnda samúð og
hlýhug við andlát og útför ástkærs eiginmanns, föður og bróður,

Bjarna Kristins Ingólfssonar
Aðalgötu 7, Ólafsfirði.
Bára Sæmundsdóttir
Sæbjörg Anna Bjarnadóttir
Rafn, Hilmar, Elva og fjölskyldur.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Elva Hólm Þorleifsdóttir

Þuríður Ingibjörg
Stefánsdóttir

Bragavöllum 3, Keflavík,

lést á Sentara Leigh Hospital, Virginia Beach,
Bandaríkjunum, þriðjudaginn 6. mars.
Útförin auglýst síðar.
Þyrí Magnúsdóttir, Jóhann Maríusson,
Ella S. Magnúsdóttir Wanros, John B. Wanros,
Þorsteinn Magnússon, Magnea Inga Magnúsdóttir,
barnabörn og barnabarnabörn.

Þökkum af hlýhug auðsýnda samúð vegna
andláts og útfarar móður minnar, tengdamóður, ömmu og langömmu,

Ásthildar Ólafsdóttur
hárgreiðslumeistara, Vogatungu 67,
Kópavogi.

Sérstaklega viljum við þakka hjúkrunarþjónustunni Karitas, Félagsþjónustu Kópavogsbæjar,
Krabbameinsdeild LSH og Líknardeild LSH í Kópavogi
fyrir einstaka umönnun og alúð við hina látnu.
Helga Jakobs
Björn Antonsson
Ásthildur Björnsdóttir
Birgir Gunnarsson
Auðbjörg Björnsdóttir
Gísli Kort Kristófersson
Árný Björk, Ásta Rakel og Björn Kort.

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

Um helgina verður fjölskylduhátíð í
íþróttahúsi Seljaskóla og afmælishátíð
fyrir átján ára og eldri í Austurbergi á
laugardagskvöldið.
Á sunnudeginum, á afmælisdaginn
sjálfan, verður opið hús og fjölbreytt
dagskrá í ÍR-heimilinu þar sem öllum
er boðið að þiggja kaffi og léttar veitingar. Þá verður einnig afhent afmælisrit ÍR en það skráði Ágúst Ásgeirsson. Ritið er veglegt og skreytt fjölda
mynda en þar geta áhugasamir kynnt
sér ríkulega sögu félagsins og forkólfa
þess.
KRISTRUN FRETTABLADIDIS

áður til heimilis í Skipasundi 52,

sem andaðist á Hrafnistu í Reykjavík miðvikudaginn
28. febrúar verður jarðsungin frá Áskirkju mánudaginn
12. mars kl. 15.00.
Þorgerður S. Guðmundsdóttir
Guðrún Guðmundsdóttir
Guðmundur Ingi Georgsson
Hrafnhildur Hanna
Þorgerðardóttir
Steindór Jónsson
Gyða Ásmundsdóttir
Stefán Ásmundsson
barnabarnabörn.

Jón F. Steindórsson
Ásmundur Stefánsson
Kristbjörg Steingrímsdóttir
Jóhann Einarsson
Matthías Ásgeirsson
Margrét Stefánsdóttir

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar,
tengdamóðir og amma,

Snjólaug Elín
Hermannsdóttir
varð bráðkvödd á heimili sínu á La Marina, Spáni,
hinn 3. mars sl. Útförin verður auglýst síðar.
Halldór Guðni Pálmarsson
Logi Hermann Halldórsson
Jóhann Halldórsson
Halldór Pálmar Halldórsson
Herdís Halldórsdóttir
og barnabörn.

Elskulegur eiginmaður minn,

Böðvar Bjarkan
Reykjavík,

Þórhanna Þórðardóttir
Karen Christina Halldórsson
Helga Guðrún Bjarnadóttir
Ingvar Georg Georgsson

lést miðvikudaginn 7. mars. Útför verður auglýst síðar.
Bera Kristjánsdóttir
og aðrir aðstandendur.
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Ég hef átt í stríði við
samstarfsmenn mína
og vini. Þeim þykir ég
of feitur. Aukakílóin of
mörg og að lifnaðarhættir mínir séu með
því versta sem þeir
þekki. Þegar ég tali til
að mynda um salat og brauð eigi ég
ekki við um grænmeti heldur rækjur maríneraðar í majónes. Kjúklingur djúpsteiktur á ameríska vísu
er líka með því besta sem ég fæ en
mér hefur ósjaldan verið skipað að
hætta þessu áti á aumingjans fiðurfénaðinum. „Veistu hvað er í
þessu?“ spurði einn sjálfskipaður
bjargvættur minn. „Já, og það sem
meira er, ég er ánægður yfir því að
innbyrða þetta.“ Skömmu síðar lá

umræddur í bælinu og sárvorkenndi sjálfum sér vegna einhverrar flensu sem hann hafði bitið í sig.
„Þú veist að kjúklingurinn heldur
mér við hestaheilsu,“ bætti ég við
og glotti eins og víkingur sem loksins hafði hitt naglann á höfuðið.
Margir í mínu nánasta umhverfi
virðast hreinlega ekki geta fest
svefn yfir þessum kílóum sem þó
hafa aðeins hægt á sér hvað vigtina
varðar. Alveg hreint með ólíkindum hvað sumir geta velt sér upp úr
líkamsvexti annars fólks. En
kannski er þetta besta dæmið um
þá útlitsdýrkun og heilsuræktartrú
sem á þessu landi ríkir. Fáir velta
því fyrir sér hvernig grönnu og velútlítandi fólki líður enda hamingjusamt með alla þessa vöðva.

Fátt veitir mér meiri gleði en
góð máltíð. Og velti ég þá lítið fyrir
mér hvort þarna hafi einhver eiturefni verið innbyrð á mettíma. Enda
ráðast hamingjufrumurnar með
skipulögðum hætti á þau og ráða
niðurlögum þeirra. „Ætlar þú ekkert að fara að hreyfa þig?“ er ég
stundum spurður þegar vinina ber
að garði. „Jú, ég fer í golf bráðum
og svo kannski rölti ég út í búð og
fæ mér sjeik,“ svara ég á móti. Og
brosi mínu breiðasta á meðan einhver í eldhúsinu reynir að narta í
grænmetisbuff og sólskinssósu frá
lífrænt ræktuðu fyrirtæki. Hann
eyðir sínum degi í að pirra sig yfir
garnagaulinu enda varð hálf óæta
buffið eftir á disknum og sósan
bragðlausa lenti í ruslinu.

N 0ONDUS
Og hér er
lokasönnunin ...

%FTIR &RODE °VERLI

Ég get ekki átt plöntur
þær drepast allar!

Vá, en merkileg! Góði
Já... en
láttu ekki svona allir
lenda í því að plöntur þessi er
úr plasti!
drepast hjá þeim!

N 'ELGJAN
Nú hættir þú að
gagnrýna mig alltaf!

Virkilega! Vá, Það hefur svo sem
enginn græna
þú hefur ekki
ﬁngur, nema
vott af grænum
kannski Hulk-inn!
ﬁngrum!

%FTIR *ERRY 3COTT  *IM "ORGMAN

Nú?

Dag eftir dag, frá
morgni til kvölds, 24
tíma sólarhringsins,
7 daga vikunnar, 365
daga ársins ....

En ef ég hætti of lengi er
ég hrædd um að detta úr
formi!

Jú,
reyndar.

Verðurðu aldrei
þreytt á því?

N (ANDAN VIÈ HORNIÈ

%FTIR 4ONY ,OPES

N +JÎLTURAKKAR

%FTIR 0ATRICK -C$ONNELL

Sjáum hvað hann gerir
við smá öfugri sálfræði!

Slátrarinn er að gefa
okkur illt auga!

N "ARNAL¹N
Hvað gerðir þú
í leikskólanum
Hannes?

Fullt af
hlutum!

%FTIR *ERRY 3COTT  2ICK +IRKMAN
Við lékum
Mikið haﬁð þið
okkur, sungum,
það auðvelt í
hlustuðum
leikskólanum!
á sögu og
teiknuðum!

Hvað varst
þú að gera í
skólanum?

Lékum okkur,
sungum,
hlustuðum
á sögu og
teiknuðum.

Piff!

En við
gerðum
þetta allt á
hærra plani!

25%

Humarveisla

afsláttur

524 kr/kg. áður 749 kr/kg.

468 kr/pk.

Íslandsfugl kjúklingur

Humar 500 gr.

20%

20%

afsláttur

20%

afsláttur

afsláttur

1.085 kr/kg. áður 1.356 kr/kg.

789 kr/kg. áður 986 kr/kg.

Holta kjúklinganuggets

Holta kjúklingabollur

562 kr/kg. áður 999 kr/kg.

562 kr/kg. áður 656 kr/kg.

Smálúðuﬂök

Línuveidd ýsa - roðlaus og beinlaus

98 kr/kg. áður 148 kr/kg.

39 kr/kg. áður 74 kr/kg.

Ferskur ananas

Fersk kókoshneta

1.284 kr/kg. áður 1.605 kr/kg.
Holta kjúklingastrimlar - eldaðir

Hönnun: Víkurfréttir

Handklæði
fylgir með

399 kr/pk.
Goða pylsur

allt í matinn á einum stað
!&%#"!#"
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Gler- og ljósmyndir Drafnar

!

Kl. 12.00
Dr. Ármann Jakobsson, fræðimaður
og kennari, flytur erindi í fyrirlestraröðinni Listir, menning og fötlun á
vegum Rannsóknaseturs í fötlunarfræðum. Erindið ber yfirskriftina
Hver er hræddur við handalausa
manninn? Fyrirlesturinn verður í
Norræna húsinu og er öllum opinn.

MENNING FRETTABLADIDIS

-YNDLISTARKONAN $RÎFN
 FM VEGG Å ANDDYRI OG
ER PARTUR AF VERKINU FOSS
'UÈMUNDSDËTTIR OPNAR
¹ MORGUN SÕNINGU ¹
SEM RENNUR NIÈUR VEGG
GLERVERKUM OG LJËSMYNDA
INN $RÎFN HEFUR TEKIÈ
INNSETNINGU Å 'RAFÅKSAFNI
Ö¹TT Å FJÎLDA SAMSÕNINGA
¥SLANDS p SAL ÅSLENSKRAR
B¾ÈI HÁRLENDIS SEM
ERLENDIS (ÒN HEFUR EINN
GRAFÅKUR Å (AFNARHÒSINU
HAFNARMEGIN ,JËSMYND
IG HALDIÈ NOKKRAR EINKA
IRNAR ERU TEKNAR ¹ FERÈUM
SÕNINGAR .ÕÒTSKRIFUÈ
HENNAR MEÈ ERLENDA
GERÈIST HÒN Ö¹TTTAKANDI Å
GALLERÅINU (J¹ ÖEIM SEM
FERÈAMENN UM ¥SLAND
UNDANFARIN ¹R EN $RÎFN
VAR TIL HÒSA ¹ 3KËLAVÎRÈU
STÅGNUM OG SÅÈAR STOFNAÈI
STARFAR SEM LEIÈSÎGUMAÈ
UR ¹ SUMRIN OG VINNUR AÈ
HÒN ,ISTAKOT ¹ ,AUGAVEG
-9.$,)34 %IN MYNDA $RAFNAR ¹ SÕNINGUNNI Å
LIST SINNI ¹ VETURNA $RÎFN SAL ¥SLENSKRAR GRAFÅKUR 6ERTU VELKOMINN
INUM MEÈ NÅU ÎÈRUM
LISTAKONUM RIÈ 
ÒTSKRIFAÈIST ÒR -YNDLISTA
OG HANDÅÈASKËLA ¥SLANDS ¹RIÈ  'LERIÈ HEFUR
FLUTTI HÒN VINNUSTOFU SÅNA AÈ &¹LKAGÎTU B OG
VERIÈ VIÈFANGSEFNI HENNAR FYRST OG FREMST EN
HEFUR REKIÈ HANA ÖAR SÅÈAN UNDIR NAFNINU ¥SLENSK
HÒN HEFUR EINNIG NÕTT SÁR ÎNNUR EFNI Å DESEMBER LIST 3ÕNINGIN STENDUR SEM FYRR SEGIR FR¹  
MARS OG ER OPIN FIMMTUDAGA TIL SUNNUDAGA FR¹
VAR OPNAÈ HËTEL VIÈ ¶INGHOLTSSTR¾TI Å 2EYKJAVÅK
OG ÖAR VAR HENNI FALIÈ AÈ VINNA GLERVERK ¹ N¾RRI
KL  

Jóhann Briem
dýramyndir, ævintýri og
Jóhann Briem (1907-1991)
sögur, auk mynda frá fjarstundaði listnám hjá Jóni
lægum stöðum og mynda
Jónssyni málara, bróður
sem sýna mannverur andÁsgríms Jónssonar, Eyjólfi
spænis náttúrunni en hann
Eyfells og Ríkarði Jónssyni,
samdi
ferðabækur
um
myndhöggvara í Reykjavík.
ferðalög sín til fjarlægra
Hann fór síðan til Þýskastaða. þegar um 1936 hafði
lands 1929 en þangað sóttu
hann náð að skapa sér heilmargir Íslendingar í liststeyptan og persónulegan
nám á þessum árum. Erlendstíl með efnismiklum samur gjaldeyrir var eftirsótt- *«(!.. "2)%ræmdum litum, þar sem litur þar í landi og komust
urinn ræður fremur en teikningin.
menn af á litlu. Jóhann var í DresLitirnir verða með tímanum sterkir
den til 1934 og kvæntist þar fyrri
og form aðgreind með áherslu á
konu sinni. Hann stundaði nám við
flatarkennd litanna.
Í sterkum
Akademie Simonson-Castelli hjá
mann- og dýralífsmyndum höfðar
Woldemar Winkler og síðan við Stahann til upplifunar áhorfandans;
atliche Kunstakademie hjá Max
einmana verur standa andspænis
Feldbauer og Ferdinand Dorsch.
náttúrunni.
„Hann þróaði með sér ljóðrænan
Jóhann kom sér upp aðstöðu á
expressjónisma þar sem saman fór
æskuheimili sínu, Stóra-Núpi í
heitur litaskali, einföld myndbyggÁrnessýslu, og vinnustofu í Ásaing og voðkennd pensilsskrift í
skóla. Hann vék aldrei frá hlutmyndum sem oft sýndu dýr og fólk
bundinni tjáningu. Staðfesta, einúti í náttúrunni,“ segir í umsögn
lægni og alvara einkenndu allan
Listasafnsins. Þegar heim var
feril listamannsins og skópu honum
komið tók Jóhann að kenna myndnokkra sérstöðu í ölduróti tímans.
list, fyrst við einkaskóla sem hann
Yfirlitssýning á verkum Jóhanns
rak ásamt Finni Jónssyni á árunum
var síðast haldin í Listasafni Íslands
1934-40. Jóhann var um árabil jafnárið 1977 á sjötugsafmæli málarframt teiknikennari við Gagnfræðaans. Rit honum helguð hafa komið
skóla Reykjavíkur, síðar Gagnút tvö: Er ekki vonum seinna að efnt
fræðaskóla
Vesturbæjar
auk
er til stórsýningar á verkum hans
Laugarnesskóla. Hann vann einnig
en í ár eru hundrað ár frá fæðingu
bókaskreytingar þar sem þjóðsögur
hans. Sýningunni nú er ætlað að
og ævintýri voru honum hugleikin
varpa ljósi á það hvernig liturinn
viðfangsefni.
öðlast með tímanum nýja og margJóhann sótti sér myndefni í
breytilega merkingu í verkum málíslenska sveitamenningu og mannarans. Um 50 olíumálverk og 12
líf; má skipta myndefni hans í
vatnslitamyndir eru á sýningunni.
afmarkaða flokka svo sem sveitalíf,
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 %KKI MISSA AF
TËNLEIKUM HELGARINNAR ¥ KVÎLD
LEIKUR ÅTALSKI PÅANËLEIKARINN
$OMENICO #ODISPOTI Å 3ALN
UM Å +ËPAVOGI
 MORGUN ER KOMIÈ AÈ
FJÎLSKYLDUTËNLEIKUM 3INFËN
ÅUHLJËMSVEITAR ¥SLANDS UNDIR
STJËRN "ERNHARÈS 7ILKINSON
%N ¹ SUNNUDAGSKVÎLD
FAGNAR +AMMERMÒSÅKKLÒBB
URINN  ¹RA STARFSAFM¾LI
MEÈ TËNLEIKUM %RLINGS
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4VEIR STËRIR SAMAN
Tvær sýningar líta dagsins
ljós í dag í sölum Listasafns
Íslands: tveir íslenskir listmálarar sem voru fyrirferðarmiklir í íslensku listalífi
á fjórða og fimmta áratug
aldarinnar eru í brennidepli í yfirferð safnsins
um myndlist liðinnar aldar:
Jón Engilberts og Jóhann
Briem.
Þeir Listasafnsmenn líta á þessar
sýningar á verkum Jóns og Jóhanns
sem brú milli sýningarinnar Frelsun litarins/Regard fauve, þar sem
verk franskra expressjónista frá
Fagurlistasafninu
í
Bordeaux
glöddu augu gesta og næstu sýningar safnsins á verkum CoBrA
sem verður opnuð 10. maí.
Í fréttatilkynningu safnsins
segir: „Í listsögulegu samhengi má
tengja þá Jóhann Briem og Jón
Engilberts sem báðir komu fram á
4. áratug síðustu aldar við tvær
greinar expressjónisma sem var
ríkjandi í evrópskri myndlist á
millistríðsárunum. Annars vegar
þann sem á rætur í germanskri
hefð sem Jóhann Briem komst í
kynni við á námsárunum í Þýskalandi og hins vegar til hins formræna og munúðarfulla franska
expressjónisma sem Jón kynntist
hjá Axel Revold í Noregi í bland við
tilfinningalegan
expressjónisma
Edvards Munch.“
Á fjórða áratug síðustu aldar
voru skil í íslenskri myndlist.
Landslagsmálverkið hafði haldið
stöðu sinni frá því borgaraleg
myndlist varð til í lok nítjándu
aldar, en samfélagsleg átök í kjölfar kreppu og vaxandi þéttbýlismyndun leiddu af sér ný viðhorf og
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myndefni. Yngri kynslóð listamanna, Jóhann Briem og Jón Engilberts þeirra á meðal í myndlistinni,
tekst á við þau með ýmsum hætti.
Ný myndefni og viðfangsefni
spretta fram: maðurinn við vinnu
sína, þorpið, gatan, bakgarðurinn,
vinnustaðir og nánasta umhverfi
listamannsins urðu viðfangsefni í
fyrsta sinn í íslenskri listhugsun.
Litur og form fær endurskoðað
gildi sem byggir fyrst og fremst á
tilfinningalegri upplifun geranda
þar sem liturinn fékk aukna merkingu. Verk vöktu nýjar spurningar
hjá njótanda um tjáningarmáta
listamanns og um leið um hans
eigin lestur. Margir listamanna
voru róttæklingar, svo sem Jón
Engilberts, og gætti þess oft í vali
hans á myndefni.
Í tengslum við báðar sýningarnar eru gefnar út bækur um hvorn
listamann eins og tíðkast. Æsa Sigurjónsdóttir, listfræðingur skrifar
um Jón Engilberts en Halldór Björn
Runólfsson, listfræðingur og forstöðumaður Listasafns Íslands,

skrifar um Jóhann Briem. Báðar
eru prýddar fjölda litmynda af
verkum þeirra og Ólafur Kvaran,
listfræðingur og fráfarandi forstöðumaður Listasafnsins, annast
myndaritstjórn. Sýningastjóri er
Harpa Þórsdóttir listfræðingur en
hún hefur að undanförnu unnið við
að safna nýjum upplýsingum um
verk í eigu almennings eftir listamennina í gagnabanka safnsins um
íslenska myndlist. Sýningarhönnuður er Ívar Valgarðsson myndlistarmaður og uppsetningu sýninganna önnuðust Helgi Hjaltalín,
Anna Hallin, Olga Bergmann og
Pétur Örn Friðriksson. Sýningin
stendur í nær sjö vikur, frá 9. mars
til 29. apríl. Leiðsögn um sýningarnar verður alla þriðju- og föstudaga í hádeginu kl. 12.10 – 12.40 og
á sunnudögum kl. 14.00 verður leiðsögn í fylgd sérfræðinga. Nánari
grein fyrir fræðsludagskrá í tengslum við sýningarnar verður á heimasíðu Listasafns Íslands, www.listasafn.is
PBB FRETTABLADIDIS

Jón Engilberts
Jón Engilberts (1908-1972) stundaði listnám hjá Stefáni Eiríkssyni
útskurðarmeistara í Bröttugötu,
og Guðmundi Thorsteinssyni –
Muggi, á unga aldri. Hann fór
síðan til náms, fyrst í Danmörku
og síðar Noregi á árunum 19271933. Jón nam við Teknisk Selskabs skole og Listaakademíuna í
Kaupmannahöfn árið 1928-1931,
og hélt þar sína fyrstu einkasýningu 1929 en ári seinna tók hann
þátt í mótmælasýningunni í Landakoti þar sem ungir listamenn
sýndu róttækar myndir af félagslegum toga. Síðar færði Jón sig til
Óslóar þar sem hann naut leiðsagnar Axels Revold til 1933 en sá
sami hafði verið nemandi Matisse
í París.
Í umfjöllun Listasafnsins segir:
„Dvölin í Ósló hafði áhrif á litaspjald málarans sem varð þyngra
og heitara auk þess að formin voru
mörkuð með dökkri útlínu sem
jafnframt er burðargrind verkanna … en myndhugsun hans
byggði á klassískri hefð. Jón varð
síðar einn helsti fulltrúi fígúratífs
expressjónisma á 5. áratugnum á
Íslandi en frá upphafi ferils hans

vert hefur verið skrifmá greina átök milli
að um líf hans og list í
dramatískrar túlkunar
gegnum tíðina og ber
og ljóðrænnar. ... Viðað nefna viðtalsbók
fangsefnin
voru oft
hans og Jóhannesar
alþýðufólk til sjávar og
Helga, Hús málarans,
sveita. Stíll hans einsem komið hefur út í
kenndist af kraftmikilli
tveimur útgáfum, endpensilsskrift, munúðarurminningabók konu
fullum
og
ástríðuhans, Tove Engilberts,
þrungnum litaskala.“
Eins manns kona, og
Jón var mikilvirkur á
ítarlega bók þeirra
sviði grafíklistar en
Ólafs Kvaran og Baldhann lagði einkum fyrir
urs Óskarssonar um
sig tréristu sem rekja *«. %.'),"%243
listamanninn.
má til kynna hans af
Verk Jóns þóttu á sínum tíma
verkum Edvard Munch. Jón var í
djörf og voru oft umdeild. StraumGrafisk Kunstnersamfund í Danhvörf verða í list Jóns á sjöunda
mörku og einn af stofnendum
áratugnum er hann í takt við tímfélagsins Íslensk grafík 1954.
ann endurnýjar samband sitt við
Hann var félagi í danska sýningarlitina er hann tók að leita til sjálfhópnum Kammeraterne sem lögðu
sprottinnar tjáningar að hætti
áherslu á myndefni af félagslegCobra-manna þar sem hann beitti
um toga og Jón einn af stofnendkraftmiklum pensilsstrokum og
um Kommúnistaflokks Íslands.
óbeislaðri tjáningu.
Jón flutti heim til Íslands með
Yfirlitssýning á verkum Jóns
fjölskyldu sína árið 1940 en tveimEngilberts var síðast haldin í
ur árum síðar flutti hann inn í hús
Listasafni Íslands árið 1975. Um
sitt Englaborgina. Með sýningu á
43 olíumálverk, 14 teikningar og
verkum Jóns Engilberts nú er
15 tréristur eru á sýningunni í
reynt að leggja áherslu á sérstöðu
sölum 1 og 2.
hans í íslenskri myndlist en tals-
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MATREIÐSLUBÓK
ÍSLENSKA LÝÐVELDISINS
50 stk. á sælkeraverði
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4.900,- 1.980,-
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Stöðugt bætast við nýir titlar!
Bækurnar rjúka út á Stóra bókamarkaðinum og sífellt bætast við nýir titlar. Vantar þig
ævisögur, ástarsögur, þjóðlegan fróðleik, barnabækur, teiknimyndasögur, ljóðabækur,
matreiðslubækur, handbækur eða hentugar gjafabækur? Þú getur valið úr yfir 10.000 titlum.

Svalaðu þorstanum!
Allir sem koma á Stóra bókamarkaðinn fá Kristal Sport frítt

5.990,- 2.990,-

svo lengi sem birgðir endast. Svalandi drykkur sem inniheldur
vítamín, steinefni og sölt en skartar fáum hitaeiningum.

Bókamarkaður
Félags íslenskra
bókaútgefenda

Auglýstar bækur fást á meðan birgðir endast.
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Hugvísindaþing hefst í dag
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Hugvísindaþing hefst síðdegis í
dag í Aðalbyggingu Háskólans og
stendur í tvo daga. Að því standa,
eins og undanfarin ár, Hugvísindastofnun, ReykjavíkurAkademían
og guðfræðideild. Þinginu er ætlað
að bregða ljósi á ýmis viðfangsefni sem unnið er að á skika hugvísinda í landinu, bæði lítil álitaefni og stór. Er þeim raðað í klasa
og verða flutt erindi í litlum
hópum í húsnæði háskólans. Þinghaldið hefst kl. 13.00 í dag og verður þingað til kl. 16.30, með kaffihléi kl. 14.30-15.00. Á morgun
hefst þinghald kl. 12.00 og stendur til kl. 16.30. Kaffihlé verður kl.
14.00-14.30. Að þingi loknu verður
boðið upp á léttar veitingar.
Aðgangur er ókeypis og allir velkomnir. Eru menn hvattir til að
mæta ef þeim þykir eitthvað af
umræðuefnunum
áhugavert.
Dyggir styrktaraðilar Hugvísindaþings eru Edda útgáfa, Veröld, JPV útgáfa, danska sendiráðið
og Stofnun Árna Magnússonar í
íslenskum fræðum.
Í dag verður þingað í sjö stofum. Kennir þar margra grasa þó
reynt sé að stilla saman efnum
sem á einhvern hátt ríma. Í fjórum stofum verður þingað fyrir
kaffi í dag og þremur á eftir. Úr
ólíkum áttum er yfirskrift sem
geymir framlag þeirra Jóns Viðars Jónssonar, leikhúsfræðings og
gagnrýnanda, en hann spyr: Er
leikritið Straumrof víxlspor eða
lykilverk á ferli Halldórs Kiljans
Laxness? Síðan ræðir Bergljót S.
Kristjánsdóttir prófessor spurninguna: „Viltu að ek höggvi þig
langsum eður þversum?“ en þar
koma við sögu teiknimyndapersónan Stebba stælgæ sem birtist í
Tímanum upp úr 1960 .
Í sömu mund koma menn saman
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og ræða forna texta, forsagnarefni
í íslenskum heimildum, nauðsyn
nýrrar útgáfu á brotunum úr Vita
sancti Thorlaci, og þá Gunnar og
Njáll, „hvártveggi er blauður“:
karlmennska og tilvistarkreppa á
miðöldum.
Þriðji hópurinn talar um trú og
heim: Bjarni Randver Sigurvinsson, Róbert H. Haraldsson og Orri
Vésteinsson leggja sitt til málanna. Það er skammt frá trúfræðinni yfir í málfræðina: Slóðir tungunnar eru reifaðar í fjórðu
málstofu: Margrét Jónsdóttir spyr
Hvers kyns? Katrín Axelsdóttir
talar um lýsingarorðið sem fór
sínar eigin leiðir, og Jón Axel
Harðarson fjallar um skiptingu
frumgermönsku í norðvesturgermönsku og austurgermönsku.
Fjórða stofan geymir guðfræðinga sem eru að þreifa fyrir sér í
listasögu: Pétur Pétursson talar
um dultrú og þjóðernishyggju í
verkum Einars Jónssonar. Hjalti
Hugason ræðir trúarstef og pólitík í kveðskap Snorra Hjartarsonar
og loks mun Gunnlaugur A. Jónsson spjalla um Paradísarmissi í
nokkrum helfararkvikmyndum.
Eftir kaffihlé verður málstofa
um Gunnar Gunnarsson þar sem
Jón Karl Helgason ræðir Vikivaka
í bókmenntasögulegu samhengi,
og Jón Yngvi Jóhannsson talar um
samband Gunnars Gunnarssonar
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við dönsku þjóðina á stríðstímum.
Síðust í málstofutali þessu er sú
sem helguð er húmanismanum og
er í höndum Sigurðar Péturssonar,
Ásdísar G. Sigmundsdóttur og
Torfa K. Stefánssonar Hjaltalín.Á
laugardegi hefst þinghaldið kl. 12:
Sjálfsvitund og sagnavitund Vestur-Íslendinga, persónuvernd í upplýsingasamfélagi Félag íslenskra
fræða og önnur mál, karlremba og
umræðuhefð, Ísland og Danmörk
eru þá til umræðu fyrir kaffi
meðal annars. Eftir kaffi verður
málstofa á vegum Ritsins um innflytjendur. Rætt verður um
kvennabaráttu á krossgötum,
bókagerð á Helgafellsklaustri á
fjórtándu öld og Tómas postula.
PBB

Galdrakarlar, tröll og krakkar

„DAUÐUR, SKÍTUGUR, TÓMUR“
DAGUR VONAR

Á morgun kl. 15 er komið að
árlegum
fjölskyldutónleikum
Sinfóníuhljómsveitar Íslands í
Háskólabíói en þá verður lokið
upp dyrum að ævintýralegum
heimi trölla, galdrakarla og annarra kynjavera. Strákústar taka
upp á því að dansa eftir misheppnaða galdratilraun lærisveins, Dimmalimm leikur á
flautu, uglan hans Harry Potter
tekur flugið, næturdrottningin
syngur aríu og galdramaður af
Ströndum mun kveða niður
draug.
Stjórnandi á tónleikunum er
Bernharður Wilkinson en með
sveitinni koma einnig fram
ungur
flautuleikari,
Björg
Brjánsdóttir, sem er aðeins tæplega 14 ára gömul en kemur nú í
annað sinn fram með hljómsveitinni. Auk þess syngur Guðrún
Ingimarsdóttir sópransöngkona
aríu
Næturdrottningarinnar
eftir Mozart. Kynnir á tónleikunum er kamelljónið Skúli Gautason.
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Síðdegis á morgun heldur
kammertónleikaröð Sinfóníunnar, sem kennd er við Kristal,
áfram í Listasafni Íslands. Í eldlínunni á morgun verða Sigurgeir Agnarsson sellóleikari, Una
Sveinbjarnardóttir fiðluleikari
og Anna Guðný Guðmundsdóttir
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píanóleikari. Á efnisskránni eru
Píanótríó eftir Ludwig van Beethoven, Metamorphoses fyrir
píanótríó eftir Hafliða Hallgrímsson og Tríó í G-dúr fyrir
píanó, fiðlu og selló eftir Claude
Debussy. Tónleikarnir hefjast
stundvíslega kl. 17.
KHH

Unaðslegar
stundir
með spennandi fjögurra
rétta kvöldverði á aðeins
3.900.- allar helgar
í janúar, febrúar og mars

Gamanleikritið

Leikstjóri: Gunnar I. Gunnsteinsson

Aðalhlutverk:

Guðlaug Elísabet Ólafsdóttir
Steinn Ármann Magnússon

–eftir Jim Cartwright
Næstu Sýningar:

Föst. 9. mars kl. 20
– Örfá sæti laus
Sun. 18. mars kl. 20

Miðasala á Nasa
frá kl. 13-16
einnig á www.nasa.is
og www.midi.is

Einn Carlsberg fylgir miðanum næstu 10 sýningar!

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000

Rauða Húsið · Sími: 483-3330
Búðarstíg 4 · 820 Eyrarbakkka
www.raudahusid.is
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Rætt um Lindgren
Ráðstefna um barnabókmenntir
og barnamenningu verður haldin í
menningarmiðstöðinni
Gerðubergi á morgun. Ráðstefnan er að
þessu sinni tileinkuð Astrid Lindgren og framlagi hennar til barnamenningar fyrr og nú.
Sérstakur gestur ráðstefnunnar er Helena Gomér sem er yfirmaður barnadeildarinnar Rum för
Barn í Menningarhúsi Stokkhólmsbúa. Hún býr að mikilli
reynslu á sviði barnamenningar
bæði úr leikhús- og kvikmyndaheiminum, auk þess sem hún vann
við að koma á fót barnamenningarhúsinu Junibacken, sem tileinkað er Astrid Lindgren og sænskum
barnabókmenntum.
Í
fyrirlestri sínum miðlar hún af
reynslu sinni og síðan mun Ragnheiður Gestsdóttir, fundarstjóri
ráðstefnunnar og talsmaður Samtaka um barnamenningarstofnun,
leiða umræður.
Silja Aðalsteinsdóttir og Sigþrúður Gunnarsdóttir fjalla
um líf og rithöfundarferil
Lindgren og Katrín Jakobsdóttir heldur fyrirlestur sem hún kallar „Villta barnið
og
siðmenningin“ þar sem
hún fjallar um
eina af frægustu
söguhetjum
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5PPLÕSINGAR UM VIÈBURÈI OG SÕNINGAR
SENDIST ¹ HVAR FRETTABLADIDIS EKKI
SÅÈAR EN SËLARHRING FYRIR BIRTINGU

VERÈUR UM ¹HRIF !STRIDAR ,INDGREN ¹
BARNAMENNINGU FYRR OG NÒ ¹ R¹ÈSTEFNU Å
'ERÈUBERGI

skáldkonunnar, Línu langsokk.
Ráðstefnan er haldin í samstarfi við Borgarbókasafn Reykjavíkur, Félag skólasafnakennara,
IBBY á Íslandi, Síung, Skólasafnamiðstöð Reykjavíkur og Upplýsingu
Félag
bókasafns- og upplýsingafræða.
Dagskráin hefst kl.
10.30 á morgun og er
aðgangur ókeypis.

Fáðu þér bara sæti
Myndlistarmaðurinn
Hlynur
Hallsson opnar sýninguna LJÓS LICHT - LIGHT í galleriBOXi á
Akureyri kl. 16 á morgun. Verkið
sem Hlynur setur upp í galleriBOXi samanstendur af borði og
sætum sem gerð eru á afar einfaldan hátt úr froðuplastplötum
og gæruskinni. Froðuplastið er tilbúið efni sem gjarnan er notað til
einangrunar en gæruskinnið er
náttúruleg afurð sem er einnig
gjarnan notuð til einangrunar eða
öllu heldur sem fóður í ýmsar flíkur. Froðuplastið er framleitt hjá
Plastási á Akureyri en gærurnar
koma frá Skinnaiðnaði sem nú er
búið að flytja til austurhluta Evrópu. Hlynur hefur sett upp svipuð
verk í Hannover og Vín og nú
stendur yfir sýning hans hjá Kuckei+Kuckei í Berlín. Sýningargestir geta fengið sér sæti og hvílt lúin
bein, spjallað saman eða horft
hver á annan. Fólk getur blaðað í
skrám frá sýningum sem Hlynur
hefur haldið eða tekið þátt í. Einn-
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Föstudags- og laugardagskvöld
Vegna fjölda áskorana endurtökum við leikinn
ARI JÓNS: söngur, trommur
SVENNI GUÐJÓNS: söngur, hljómborð
FINNBOGI KJARTANS: söngur, bassi
GÚI RINGSTED: söngur, gítar
SIGGI PEREZ: söngur, saxafónn, slagverk

&25-34¨ %. (%)-),)3,%' 34) 6ERK
(LYNS (ALLSSONAR Å GALLERI"/8I ER NOT
ENDAV¾NT OG Ö¾GILEGT AÈ SJ¹

Skámáni Kynnir:

ig er hægt að ferðast í huganum til
fjarlægra landa ef mann langar
heldur til þess, sitjandi á þessum
frumstæðu en hlýlegu bekkjum. Á
vegginn hefur Hlynur úðað skilaboð sem hægt er að útleggja á
ýmsa vegu.
Á sama tíma og sýningin í galleriBOXi verður opnuð opnar
Hlynur einnig sýningu á www.
veggverk.org á vegg á mótum
Glerárgötu og Strandgötu á Akureyri.
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JOE

GERÐUBERG
www.gerduberg.is
Laugardaginn 10. mars kl. 10:30-14:00

Húmor og hugrekki!
Ráðstefna um barnabókmenntir og -menningu
í minningu Astrid Lindgren
- Katrín Jakobsdóttir, Sigþrúður Gunnarsdóttir
og Silja Aðalsteinsdóttir halda fyrirlestra um
skáldkonuna og sögupersónur hennar.
- Helena Gomér frá Kulturhuset í Stokkhólmi
miðlar af reynslu sinni af því að setja upp
Rum för Barn og Junibacken.
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Blaðið
sem ein af bes
Fréttablaðið

Blaðið

og.is

www.killerjoe.bl

Laugardagur 10. mars kl. 14:00

Óður til íslenskrar náttúru
Guðlaug I. Sveinsdóttir opnar sýningu á
málverkum og vefnaði í Boganum.
Allir velkomnir!

RÚRÍ Tími - Afstæði - Gildi
Sýning frá glæstum listferli
Listaverk, ljósmyndir og myndbönd af
gjörningum, skúlptúrum og innsetningum
Sjá www.ruri.is

Vissir þú...
...að í Gerðubergi er góð aðstaða fyrir
ráðstefnur, námskeið, fundi og móttökur
Sjá nánari upplýsingar á www.gerduberg.is
Sýningarnar eru opnar virka daga frá kl. 11 -17 og um helgar frá kl. 13 - 16
Gerðuberg • sími 575 7700

Næstu sýningar:
Fös. 9. mars
Lau. 10. mars

Sýnt á
Litla sviði
Borgarleikhússins

Miðasala: 568 8000
www.borgarleikhus.is
www.midi.is

Tilboðsverð til Vörðu- og Námufélaga kr. 1.900 á fyrstu 10 sýningarnar
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TONLIST FRETTABLADIDIS

!LLS HAFA  ATRIÈI VERIÈ STAÈFEST
¹ TËNLISTARH¹TÅÈINA !LDREI FËR ÁG
SUÈUR SEM VERÈUR HALDIN ¹ ¥SAFIRÈI
UM P¹SKANA b6IÈ ¾TLUÈUM AÈ
F¾KKA ATRIÈUM Å ¹R EN ÖAU VORU ÎLL
SVO GEÈVEIK SEM SËTTU UM ÖANNIG
AÈ ÖAÈ VAR EKKI H¾GT AÈ SEGJA
NEI m SEGIR -UGISON SEM HEFUR
SKIPULAGT H¹TÅÈINA UNDANFARIN ¹R
b6IÈ HÎFUM FENGIÈ  TIL 
UMSËKNIR OG Ö¾R ERU ENNÖ¹ AÈ
BERAST ÖËTT VIÈ SÁUM EIGINLEGA
BÒIN AÈ FYLLA Å ÎLL bSLOTTm
(¹TÅÈIN HEFUR HINGAÈ TIL VERIÈ
HALDIN ¹ LAUGARDEGI EN Å ÖETTA
SINN HEFUR FÎSTUDEGINUM LANGA
VERIÈ B¾TT VIÈ DAGSKR¹NA  MEÈAL
ÖEIRRA SEM KOMA FRAM VERÈA
"LONDE 2EDHEAD FRANSKI RAFTËN
LISTARMAÈURINN #HARLIE ,AY ,OW

-UGISON KEMUR FRAM ¹ !LDREI
FËR ÁG SUÈUR ¹SAMT  ÎÈRUM
HLJËMSVEITUM OG LISTAMÎNN
UM
&2¡44!",!¨)¨$!.¥%,

 0LATA VIKUNNAR
4HE !RCADE &IRE .EON "IBLE
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b«V¾NT EN JAFNFRAMT HRÅFANDI
PLATA OG OFT ¹ TÅÈUM SNILLDAR
LEGA ÒTF¾RÈ ,ANGBESTA PLATAN
ÖAÈ SEM AF ER ¹RI SEM ÖË
BYRJAR VELm
3(!
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Eitthvað nýtt og ferskt
Ég er einn af þeim tónlistaráhugamönnum sem þurfa að heyra eitthvað
nýtt og ferskt reglulega. Leitin að einhverju sem maður hefur ekki
heyrt áður ber mann út um víðan völl bæði í tíma og rúmi. Japanskt
hip-hop, Suðurríkja-soul frá sjöunda áratugnum, afrískt fönk, brasilískt post-pönk eða dancehall frá Jamaíka eru til dæmis allt spennandi
akrar að plægja. Það var mikil sköpunargleði í danstónlistinni fyrir
fáum árum, en nú hefur hægst á henni og menn þar eru farnir að horfa
um öxl og endurvinna rétt eins og í
rokkinu.
Það er ekki margt merkilegt að gerast
í bresku rokki, en önnur bresk tónlist
heldur áfram að blómstra. Nýjasta
afbrigðið er kallað dubstep. Það hefur
þróast upp úr stefnum eins og reggí, dub,
trip-hoppi, garage og drum & bass, en
einnig má heyra áhrif frá þýsku rafdubbi
að hætti Stefans Betke í Pole. Rætur
dubsteppsins liggja í Suður-London og
forsprakkar stefnunnar eru meðal annars
El-B, Skream, Zed Bias og Kode 9. Sá
síðastnefndi heldur úti plötufyrirtækinu
Hyperdub sem er mjög vaxandi á senunni og gaf út meistaraverkið
Burial með samnefndum listamanni seint á síðasta ári.
Burial-platan hefur slegið rækilega í gegn og dregið athyglina að
dubsteppinu. Hún hefur verið hlaðin lofi af fjölmörgum tónlistarmiðlum og var meðal annars valin besta plata ársins 2006 af því framsækna
nördatímariti Wire. Burial fer nýjar leiðir bæði í töktum og hljómi og
nær að skapa mjög áhrifamikla stemningu sem er stundum næstum
því draugaleg. Mögnuð plata sem nær manni endanlega þegar maður
hlustar á hana á góðum styrk í heyrnartólum. Til að gera fyrirbærið
ennþá meira spennandi er Burial dulnefni og enginn veit hver eða
hverjir standa á bak við gerð plötunnar. Burial-platan er nýkomin í
íslenskar plötubúðir þannig að það er um að gera að tékka á henni
strax, á meðan dubsteppið er enn sjóðheitt.

Vinningar verða afhendir hjá BT Smáralind. Kópavogi. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 99 kr/skeytið.
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LA "LOODGROUP *AN -AYEN
(AM -ÅNUS "ENNY #RESPOS
'ANG $ËRI $.! OG AÈ SJ¹LFSÎGÈU
-UGISON SEM VERÈUR MEÈ ST¾RRA
BAND MEÈ SÁR EN VENJULEGA
 SÅÈASTA ¹RI VORU  ATRIÈI ¹
DAGSKR¹ H¹TÅÈARINNAR Å STAÈ 
NÒNA OG ÖVÅ ER LJËST AÈ !LDREI FËR
ÁG SUÈUR VERÈUR ST¾RRI EN NOKKRU
SINNI FYRR
(¹TÅÈIN VERÈUR Å ÖETTA SINN
HALDIN Å SKEMMU VIÈ ¥SAFJARÈ
ARHÎFN EN HINGAÈ TIL HEFUR HÒN
VERIÈ HALDIN Å %DINBORGARHÒSINU
SEM ER NOKKUÈ SM¾RRA Å SNIÈUM
b¶ETTA ER MEIRA NIÈRI ¹ BRYGGJU
ÖANNIG AÈ ÖAÈ VERÈUR AUÈVELT
FYRIR FËLK AÈ K¾LA SIG ¹ MILLI
ATRIÈA m SEGIR -UGISON SEM REIKN
AR MEÈ STËRSKEMMTILEGRI H¹TÅÈ

Japanskar stelpur í indíheiminum virðast bera með
sér óendanlegan persónusjarma og hæfileika. Steinþór Helgi Arnsteinsson er
að minnsta kosti agndofa.
Japan hefur ætíð verið okkur meira
en lítið framandi land. Vestræn
hljómsveit sem hefur innanborðs
japanska stelpu vekur þannig
umsvifalaust athygli, enda þarna
komið eitthvað framandi, eitthvað
öðruvísi. Undanfarið hafa einmitt
japanskar stúlkur í hinum ýmsu
hljómsveitum verið algjörir senuþjófar. Raddir þeirra eru yfirleitt
ofurtærar og blíðar þannig að auðvelt er að láta dáleiðast af þeim,
auk þess sem almennur þokki
þeirra er undraverður, svo ekki sé
talað um tónlistarlega hæfileika.
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3IGURVEGARAR Å FYRRA
Hljómsveitirnar Cansei og Asobi
Seksu sendu báðar frá sér plötur í
fyrra og má vel telja þær með betri
plötum ársins. CSS er reyndar frá
Brasilíu en aðalheilinn á bakvið
hana er Lovefoxxx sem heitir réttu
nafni Luísa Matsushita og er hálf
japönsk. Persónutöfrar hennar eru
einfaldlega ótrúlegir eins og sést
kannski best á tónleikaupptökum
með sveitinni. Þær fregnir bárust
einnig fyrir stuttu að sólóskífa
væri væntanleg með stúlkunni þar
sem engir aðrir en Timbaland og
Nigel Godrich verða við stjórntækin.
Í Asobi Seksu má finna hina saklausu en beittu Yuki Chikudate en
rödd hennar á einstaklega vel við
shoegaze-skotið rokk Asobi Seksu.

3IGURVEGARAR Å ¹R
Ný plata með hljómsveitinni
Blonde Redhead, 23, er væntanleg
í næsta mánuði en sveitin sjálf mun
einmitt spila hér á landi um svipað
leyti. Allir þeir sem hafa orðið vitni
að tónleikum sveitarinnar vita
hvers konar sjarmatröll Kazu Makino er. Skrækur rómur hennar
setur sterkan svip á hljóm sveitarinnar auk þess sem hún virðist
gædd afar miklum tónlistarhæfileikum. Fyrir stuttu kom einnig út
ný plata með hljómsveitinni Deerhoof að nafni Friend Opportunity.
Þar er enn önnur japönsk stúlka,
Satomi Matsuzaki, á bak við hljóðneman. Hún er kannski sú nördalegasta af japönsku stúlkunum en
söngur hennar og krafturinn á bakvið spilamennskuna er einstakur.
Deerhoof er reyndar yfirhöfuð frábær hljómsveit og væri gaman að
fá hana á Airwaves í framtíðinni.

3IGURVEGARAR ALLTAF
Að lokum verður að minnast á japönsku hávaðarokksveitina OOIOO
sem er skipuð fjórum stúlkum.
Hugsuðurinn á bak við þá sveit er
trommari hinnar goðsagnakenndu
Boredoms, Yoshimi P-We (Flaming
Lips á að hafa nefnt plötuna Yoshimi Battles the Pink Robots eftir
honum), en OOIOO gaf meðal annars út plötuna Taiga í fyrra. OOIOO
spilar ákaflega ókvenlegt rokk (í
almennri merkingu þeirrar skilgreiningar) og halda þær sig við
óhefðbundið, torfmeltanlegt en
skapandi og einstaklega svalt
hávaðarokk.
Japanskar stúlkur eru kannski
ekki þær alalgengustu í vestrænni
tónlist en þar sem þær skjóta upp
kollinum bera þær af. Sömu sögu
er reyndar ekki að segja af karlkyninu frá sama landi, hvar eru
þeir eiginlega? Man ekki eftir
mörgum í svipinn, að minnsta kosti
engum sem er eins áberandi og
stúlkurnar í fyrrnefndum sveitum.
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Platan Citrus er algjör demantur
sem of lítið fór fyrir á síðasta ári.
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b!È MÅNU MATI EIGA ALLIR BLANDDISKAR AÈ VERA SUMARLEGIR
¶ËTT ÖAÈ SÁ BARA GLUGGAVEÈUR NÒNA IÈA ÁG ÎLL Å SKINNINU ÖVÅ
ÁG VEIT AÈ SUMARIÈ ER AÈ KOMA m SEGIR +IKI /W UM BRENNSL
UNA SÅNA
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Sendu SMS JA BCF
á 1900 og þú gætir
unnið bíómiða fyrir tvo!
Vinningar eru
bíómiðar, fullt af Pepsi,
DVD myndir og margt fleira!

 3WEET %MOTION !EROSMITH
b¶ETTA MINNIR MIG ¹ MYNDINA $AZED AND #ONFUSED OG Ö¹
TILFINNINGU AÈ KL¹RA SKËLANN OG KOMAST Å SUMARFRÅ ¡G OG VINIR
MÅNIR SPILUÈUM ÖETTA MIKIÈ Å SVEITINNI ÖAR SEM ÁG ËLST
UPPm
 (OLD 9OU 'US'US
b¶ETTA ER UPP¹HALDSLAGIÈ MITT MEÈ 'US'US ¡G DÕRKA RÎDD
INA Å %ARTH OG HEF DANSAÈ F¹R¹NLEGA MIKIÈ VIÈ ÖETTA UNDAN
FARNA MORGNAm
 ,OVELY $AY "ILL 7ITHERS
b¡G GET EKKI HUGSAÈ MÁR YNDISLEGRA LAG ¶AÈ ER EKKI H¾GT AÈ
VERA ANNAÈ EN GLAÈUR ÖEGAR MAÈUR HLUSTAR ¹ ÖAÈm
 -R ,OVERMAN 3HABBA 2ANKS
b¡G VERÈ AÈ KOMA EINHVERJUM S LÎGUM AÈ ¶ETTA ER ALGJÎR
KLASSÅKm
 (IGHER 4HAN THE 3UN 0RIMAL 3CREAM
b3CREAMADELICA VAR GEFIN ÒT ÖEGAR ÁG VAR ¹STFANGIN Å FYRSTA
SINN OG FËR Å ""1 VEISLUR ÖAR SEM LÎGIN VORU SPILUÈ Å BOTNm
 %VERYTHING 3HE 7ANTS 2EMIX 7HAM

b¶ETTA ER MEISTARAVERK Å ALVÎRUNNI
¡G HELD AÈ ÖETTA SÁ EITT G¹FULEGASTA
POPPLAG SEM HEFUR VERIÈ SAMIÈm
 ) 7ANNA "E 9OUR ,OVER 0RINCE
b0RINCE ER HIÈ HEILAGA GRAL ¶ETTA LAG
ER FYRSTI SMELLURINN HANS AF PLÎTUNNI
 OG EITT AF MÅNUM UPP¹HALDS
LÎGUMm
 (AITI 4HE !RCADE &IRE
b-INN FYRRVERANDI Å "RETLANDI VINNUR
HJ¹ PLÎTUFYRIRT¾KI OG HANN SAGÈI +)+) /7 3UMARIÈ ER Å
MÁR AÈ HLUSTA ¹ ÖESSA NÕJU HLJËM FYRIRRÒMI Å BRENNSLUNNI
SVEIT SEM HANN ¹TTI AÈ KOMA ¹ FRAM HJ¹ +IKI /W
&2¡44!",!¨)¨(%)¨!
F¾RI ¶ETTA LAG MINNIR MIG ¹ SUMARIÈ
Å .ORÈUR ,ONDONm
 9OUR -OTHERS 'OT A 0ENIS 'OLDIE ,OOKINl #HAIN
b¶ETTA ER ÎRUGGLEGA BESTA GRÅNLAG ALLRA TÅMA ¶AÈ ER SVO
MARGT RANGT VIÈ ÖETTA LAG SEM GERIR ÖAÈ EINMITT SVONA
GOTTm
 "UMP 3PANK 2OCK
b¡G GET ENGAN VEGINN SETIÈ KYRR ÖEGAR ÁG HLUSTA ¹ ÖETTA LAG
¡G HELD AÈ ÁG EIGI EFTIR AÈ MINNAST SUMARSINS  MEÈ ÖVÅ
AÈ HLUSTA ¹ ÖESSA PLÎTUm
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Spila í Danmörku Þórir ferðast um Ítalíu
Hljómsveitin Nilfisk frá Stokkseyri er á leiðinni í afmælis- og tónleikaferð um Danmörk í apríl.
Næstkomandi laugardag verða
fjögur ár liðin síðan sveitin var
formlega stofnuð og af því tilefni
heldur hún tónleika á Draugabarnum á Stokkseyri í kvöld. Mun allur
ágóðinn renna í reisuna til Danmerkur. Hljómsveitin We Space
frá Selfossi kemur einnig fram.
„Við verðum í Kaupmannahöfn
og förum líka um allt Jótland að
spila,“ segir gítarleikarinn Víðir
Björnsson. „Við verðum á stað
sem heitir Skarfurinn, þar sem við
spiluðum í fyrra. Við vorum í skóla
á Jótlandi í fyrra og fórum í tónleikaferð áður en við komum heim.
Við ætlum að byrja tónleikaferð-

-%¨ '2/(, .ILFISK ¹ 3TOKKSEYRI MEÈ

$AVE 'ROHL FORSPRAKKA &OO &IGHTERS OG
FYRRUM TROMMARA .IRVANA

ina í gamla skólanum okkar. Það
verður svona „reunion“ fyrir alla
sem voru í skólanum,“ segir hann.
Lærðu allir meðlimir Nilfisk hljóðtækni í skólanum.
FB

Tónlistarmaðurinn Þórir ætlar í
tónleikaferð um Ítalíu í apríl. Þar
mun hann spila einsamall á níu
tónleikum á níu dögum. „Það
verður mjög gaman enda hef ég
aldrei komið til Ítalíu,“ segir
Þórir, sem er að vinna að sinni
þriðju plötu sem er væntanleg í
sumar. „Þetta gengur hægt og bítandi,“ segir hann um plötuna, sem
hann tekur upp sjálfur.
Að sögn Þóris er ekki að vænta
mikilla breytinga frá fyrri plötum nema kannski að hljómurinn
verður stærri en áður, með fleiri
hljóðfærum.
„Öll lögin eru útsett eins og
fyrir hljómsveit. Það verða
trommur, bassi, píanó, selló og
allt mögulegt í þessum lögum.

¶«2)2 4ËNLISTARMAÈURINN ¶ËRIR 'EORG
*ËNSSON ER AÈ VINNA AÈ SINNI ÖRIÈJU
PLÎTU
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Þetta verður kannski líflegri plata
en síðustu tvær,“ segir hann.
Þórir spilar sjálfur á hljóðfærin á plötunni en á tónleikum

fær hann aðstoð frá félögum
sínum úr rokksveitinni Gavin
Portland, Hildi Kristínu úr
Rökkurró og Ólafi Arnalds. Spilaði hann með Ólafi á tónleikum í
Þýskalandi í desember síðastliðinum. „Við spiluðum á fimm eða
sex tónleikum. Það gekk ótrúlega
vel og þeir voru vel sóttir.“
Gavin Portland, sem spilaði
óvænt á tvennum tónleikum hér
heima um síðustu helgi, er um
þessar mundir að bóka tónleikaferðalag um Evrópu sem verður
farið í júní.
Vonast er til að fyrsta plata
sveitarinnar, sem fékk fádæma
góðar undirtektir fyrir síðustu
jól, komi út erlendis áður en Evróputúrinn hefst.
FB
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Mills vill milljón á dag
Heather Mills hefur sett
fram kröfur um háar
greiðslur úr búi fyrrum
eiginmanns síns, Pauls
McCartney. Málið er í hnút
því Paul neitar öllum slíkum tilboðum.

Robbie heim
til mömmu
Söngvarinn
Robbie Williams
skráði sjálfan
sig af meðferðarheimili þrátt
fyrir að eiga
enn eftir viku af
fjögurra vikna
dagskrá. Hundsaði söngvarinn
ráð lækna um
2/"")% /' *!.
að halda áfram
3ÎNGVARINN SKR¹ÈI
og flaug rakleiðSIG AF MEÈFERÈAR
HEIMILI OG FËR HEIM is heim til EngTIL MÎMMU
lands þar sem
hann vildi vera
með móður sinni, Jan. Robbie
Williams skráði sig í meðferð hinn
13. febrúar, á afmælisdaginn sinn,
en hann var orðinn háður svefnog þunglyndislyfjum, auk þess
sem koffínneysla hans var komin
úr böndunum.

Skilnaður sir Paul McCartney og
Heather Mills virðist ekki ætla að
ganga ljúflega fyrir sig. Eins og
kom fram í fjölmiðlum fyrir
nokkrum mánuðum gengu fúkyrði
og ásakanir um ofbeldi og kúgun
þeirra á milli en öldurnar lægði
eftir sameiginlega ákvörðun um
að fara með málið fyrir dómstóla.
Deilurnar risu þó á ný og það
andar köldu milli hjónakornanna
fyrrverandi.
Mills hefur sett fram kröfu um
að bítillinn fyrrverandi greiði
henni milljón á dag, sömu upphæð
og knattspyrnukappinn Wayne
Rooney fær frá Manchester United á hverjum degi. Mills hefur
jafnframt boðist til að flýta fyrir
málsmeðferðinni en það
kosti McCartney rúmar
fjörutíu milljónir punda
sem samsvarar
fimm
milljörðum
íslenskra
króna. Sir Paul
hefur hafnað báðum
þessum
tilboðum.
„Þetta eru ótrúlegar
kröfur,“
hefur
breska blaðið The
Sun eftir nánum vini
bítilsins.
Vonast hafði verið
til að hvorki Paul né
Heather þyrftu að
mæta fyrir dómara en
samkvæmt götublaðinu hafa þau bæði látið
sjá sig í réttarsal Lund-

6%23,! &92)2 $2%.' +ATIE (OLMES

OG 4OM #RUISE S¹UST ¹ DÎGUNUM
EYÈA TUGÖÒSUNDUM DOLLARA Å HÒS
GÎGN INN Å DRENGJAHERBERGI
&2¡44!",!¨)¨'%449

(%!4(%2 -),,3 +REFST ÖESS AÈ -C#ARTNEY BORGI SÁR FJÎRUTÅU

MILLJËNIR PUNDA EF HANN VILL FLÕTA SKILNAÈINUM

úna
þrívegis.
Heimildarmenn
innan herbúða
McCartneys
segja Paul

0!5,
-##!24.%9

4ELUR KRÎFUR
FYRRVERANDI
EIGINKONU SINNAR
VERA F¹R¹NLEGAR

ekki sætta sig við það mat sem
fram hefur farið á eignum hans en
samkvæmt lista The Sunday
Times yfir ríkustu menn Bretlands eru auðævi McCartneys
metinn á 115 milljarða íslenskra
króna. „Paul er ekki svona ríkur,
þetta er algjört ofmat á ríkidæmi
hans. Paul á í mesta lagi 500 milljónir punda,“ hefur The Sun eftir
vini bítilsins.
Fjandskapurinn milli Mills og
McCartneys virðist hafa aukist
með hverjum degi, þau hittast
ekki þegar Beatrice kemur til
þeirra og samkvæmt The Sun má
telja líklegt að réttarhöldin dragist verulega á langinn, jafnvel
fram á næsta ár.

Tom og Katie
sögð eiga von
á öðru barni
Hjónakornin Katie Holmes og
Tom Cruise sáust á dögunum
kaupa barnahúsgögn fyrir tugþúsundir dollara í West Hollywood. Húsögnin voru þó varla
ætluð Suri, dóttur hjónanna,
því þau voru greinilega ætluð
strákum. Parið keypti meðal
annars blátt barnarúm og blá
sængurföt, en samtals versluðu
þau fyrir andvirði þriggja milljóna íslenskra króna.
Katie Holmes snýr bráðlega
aftur til vinnu eftir fæðingarorlof sitt, og því er útlit fyrir að
vinnutörnin gæti orðið stutt í
þetta sinnið. Það er þó ekki víst
að Katie beri barn undir belti,
því hjónin hafa áður lýst yfir
áhuga á ættleiðingum.

ÍSLENSKA / SIA.IS / ISP 36376 02/06

Sálfræðingur til
bjargar keppendum
Það er ekki ofsögum sagt að
mikið hafi gengið á í X-Factor á
Stöð 2. Framleiðendur þáttanna
brugðu á það ráð að fá Jóhann
Inga Gunnarsson íþróttasálfræðing til að blása nýjum baráttuanda í brjóst keppenda eftir
taugatrekkjandi kvöld að undanförnu. Einungis sex keppendur
standa eftir og spennan magnast
því með hverju kvöldi.
Eins og áhorfendur heima í

stofu sáu felldu bæði Halla Vilhjálmsdóttir og Einar Bárðarson
tár þegar Alan var sendur heim í
síðustu viku.
Það var tilfinningaþrungin
stund og mátti glöggt sjá að aðrir
í salnum áttu ákaflega bágt með
sig.
Verður vægast sagt forvitnilegt að fylgjast með dómurum
og kynni þegar úrslitin í kvöld
verða tilkynnt rétt fyrir ellefu.
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Nokkur mikilvæg atriði
um póstkassa og bréfalúgur
Samkvæmt byggingareglugerð nr. 441/1998, grein 80.2 með síðari
breytingum, eiga bréfalúgur að vera minnst 2,5 x 26 cm að stærð
í 1 til 1,2 metra hæð frá gólfi. Sama gildir um einstaka póstkassa.
Póstkassar og bréfalúgur eiga að vera á eða við útihurðir á
ein-, tví- eða fjölbýlishúsum. Þar sem fleiri en þrjár íbúðir
hafa sameiginlegan aðgang verða húseigendur að setja upp
póstkassasamstæður. Póstkassasamstæður skulu festar á
vegg þannig að neðsta bréfarifa sé að lágmarki 70 cm frá gólfi
og efsta bréfarifa ekki ofar en 175 cm frá gólfi.
Gætið þess að bréfberar eigi ávallt greiða leið að bréfalúgum
og póstkössum, næg lýsing sé og póstkassar tæmdir reglulega.

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

SÍMI 564 0000
NORBIT
kl. 3.20, 5.40, 8 og 10.20
NORBIT SÝND Í LÚXUS
kl. 5.40, 8 og 10.20
THE NUMBER 23
kl. 8 og 10.15 B.I. 16 ÁRA
THE LAST KING OF SCOTLAND
kl. 5.20, 8 og 10.35 B.I. 16 ÁRA
GHOST RIDER
kl. 8 og 10.30 B.I. 12 ÁRA
ANNA & SKAPSVEIFLURNAR ÍSL. TAL kl. 3.40 og 4.30 STUTTMYND
NIGHT AT THE MUSEUM
kl. 5.40

MIÐASALA Í SMÁRABÍÓ OG REGNBOGANN Á

&2¡44)2 !& &«,+)
(UGH 'RANT VAR Å GËÈUM
FÁLAGSSKAP ¹ FRUMSÕNINGU
MYNDAR SINNAR -USIC AND
,YRICS Å 3TOKKHËLMI Å
FYRRADAG  KONUR
S¹U MYNDINA MEÈ

SÍMI 462 3500

SÍMI 551 9000
VENUS
THE LAST KING OF SCOTLAND
NOTES ON A SCANDAL**
PAN´S LABYRINTH **
LITTLE MISS SUNSHINE **
THE PURSUIT OF HAPPYNESS **
** SÍÐUSTU SÝNINGAR

kl. 6, 8 og 10 B.I. 12 ÁRA
kl. 5.30, 8 og 10.35 B.I. 16 ÁRA
kl. 6 og 8 B.I. 12 ÁRA
kl. 10.30 B.I. 16 ÁRA
kl. 10 B.I. 7 ÁRA
kl. 5.30 og 8

NORBIT
SMOKIN´ ACES
GHOST RIDER

kl. 6, 8 og 10
kl. 8 og 10.10 B.I. 16 ÁRA
kl. 6 B.I. 12 ÁRA

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

LEIKARANUM Å TILEFNI AF
ALÖJËÈLEGUM BAR¹TTU
DEGI KVENNA 'RANT SKILDI
NÕLEGA AÈ SKIPTUM VIÈ
*EMIMU +HAN OG VIRTIST LÅKA
KVENNAFANSINN VEL
(ANN HÁLT SVO ÒT ¹
LÅFIÈ Å 3TOKKHËLMI

Valentino þeytir skífum í afmæli
Slóvenski plötusnúðurinn Valentino Kanzyani þeytir skífum á
Nasa í kvöld í tilefni af tveggja
ára afmæli techno.is. Valentino
kemur fram með þrjá plötuspilara og spilar það ferskasta í danstónlistinni um þessar mundir.
Einnig koma fram Exos og Plugged, sem áttu toppsæti árslista
techno.is árið 2006 með endurhljóðblöndun sinni af laginu
Kokaloca með Dr. Mister and Mr.
Handsome.
„Valentino er einn af þeim
allra bestu í Evrópu. Hann er
búinn að ferðast um allan heim

6!,%.4)./ +!.:9!.) 3LËVENSKI PLÎTU

SNÒÈURINN ÖEYTIR SKÅFUM ¹ .ASA Å KVÎLD

og hefur verið mjög áberandi upp
á síðkastið. Við notuðum tækifærið og fluttum hann inn því
hann er uppáhaldsplötusnúður
techno.is. Við vildum gera þetta
spes fyrir okkur út af afmælinu,“
segir Addi Exos.
Eitt af sérkennum Valentino
sem plötusnúður er að samkeyra
tvö lög í einu þannig að við hverja
skiptingu hljómi ávallt tvö lög.
Hann spilar jafnan á öllum
stærstu techno-hátíðum heimsins. Forsala miða fer fram í All
Saints. Miðaverð er 1.000 krónur
í forsölu en 1.500 við inngang. FB

Ráðstefna um hefðbundnar
og óhefðbundnar lækningar
á astma og ofnæmi,
laugardaginn 10. mars kl. 14.00.
9V\h`g{/
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Astma- og ofnæmisfélagið

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.

Rómantísk gamanmynd
sem fær þig til að grenja úr hlátri.
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NÝ HROLLVEKJA

s.v. mbl

FRÁ FRAMLEIÐENDUM UNDERWORLD

Hörku hasa

Milljón dolla
rar.
leigumorðing Sjö
jar. Eitt skot
mark.

rmynd frá le

Megi besti

ikstjóra NA

RC

leigumorðin

ginn vinna

BREAKING AND ENTERING
Frönsk- Kvikmyndahátíð 3.Mars Til 1. Apríl
ÞIÐ VITIÐ
HVER HANN
ER...

...SVONA BYRJAÐI ÞAÐ

Sýnd í Háskólabíói
SÍÐUSTU SÝNINGAR

Sýnd í Háskólabíói
SÍÐUSTU SÝNINGAR

Sýnd í Háskólabíói
SÍÐUSTU SÝNINGAR

/ ÁLFABAKKA

Sýnd í Háskólabíói
SÍÐUSTU SÝNINGAR

B.i.16

NORBIT

kl. 3:40 - 5:50 - 8 -10:20 Leyfð

kl. 3:40 - 5:50 - 8 -10:20 Leyfð THE BRIDGE TO TER...

kl. 3:40 - 5:50

Leyfð

MUSIC & LYRICS

kl. 5:50 - 8 - 10:40

Leyfð

MUSIC & LYRICS VIP

kl. 3:40 - 5:50 - 8 -10:20

VEFURINN HEN... M/- Ísl tal

kl. 3:40

Leyfð

BLOOD DIAMOND

kl. 8

B.i.16

SMOKIN ACES

kl. 5:50 - 8 - 10:30

B.i.16

FRÁIR FÆTUR M/- Ísl tal.

kl. 3:40

Leyfð

THE BRIDGE TO T... M/- Ísl tal

kl. 3:40 - 5:50

Leyfð

BREAKING AND ENTERING kl. 10:20

B.i.12

SKOLAÐ Í BURTU M/- Ísl tal.

kl. 3:40

Leyfð

VEFURINN HENN... M/- Ísl tal

kl. 3:40

Leyfð

HANNIBAL RISING

B.i.16

kl. 5:50 - 8 - 10:20

MUSIC & LYRICS

kl. 8 - 10:20

Tónleikar í
Stokkhólmi
Tónleikaferð bresku hljómsveitarinnar The Police um Evrópu hefst
í Stokkhólmi 29. ágúst. Sveitin
mun ferðast
um Bretland,
Tékkland,
Austurríki,
Holland,
Þýskaland og
Spán á tónleikaferð
sinni, sem er
sú
fyrsta
4(% 0/,)#% 3TING OG
síðan
hún
FÁLAGAR Å 0OLICE SPILA
lagði
upp
Å 3TOKKHËLMI Å LOK
¹GÒST
&2¡44!",!¨)¨!0 laupana fyrir
23 árum.
Líklegt er að The Police spili
einnig í Belgíu, Danmörku, Ítalíu
og Sviss á tónleikaferðinni.

B.i.12

SÍÐUSTU SÝNINGAR

B.i.12

TELL NO ONE

BREAKING AND EN...

kl. 10:40

B.i.12

PARIS, JE T’AIME

kl 22:20

LETTERS FROM IW...

kl. 8

B.i.16

MON PETIT DOIGT

kl.17:45

PERFUME

kl. 8

B.i.12

LE POULPE

kl.20:00

DREAMGIRLS

kl. 5:30

B.i.7

LA DENTELLIERE

kl.22:15

BABEL

kl. 10:40

B.i.16

FORELDRAR

kl. 6

/ KEFLAVÍK

/ KRINGLUNNI
kl. 5:50 - 8

BLOOD & CHOCOLATE

Sýnd í Háskólabíói

BLOOD & CHOCOLATE kl. 5:50-8:10-10:30

ALPHA DOG

kl 17:40 – 20:00

/ AKUREYRI

NUMBER 23

kl. 8 - 10

B.i. 16

MUSIC & LYRICS

kl. 6 - 8 - 10

Leyfð

DIGITAL

MUSIC AND LYRICS

kl. 5:50 - 8

Leyfð

THE BRIDGE TO TERE...

kl. 6

Leyfð

DIGITAL

BRIDGE TO TERABITHIA

kl. 6

Leyfð

BLOOD & CHOCOLATE

kl 8 - 10

B.i.12

GHOST RIDER

kl. 10:10

B.i. 12

DIGITAL

Illugi sigraði Bryndísi Á leiðinni til Texas
Bryndís Sveinsdóttir, blaðamaður og nemi, var Illuga Jökulssyni,
hinu þekkta spurningaljóni, engin
fyrirstaða í fjórða þætti Meistarans á Stöð 2 sem var í gærkvöldi.
Illugi náði forystu snemma í
þættinum og hélt henni allt til
enda. Og sigraði með miklum
yfirburðum eða 25 gegn 8
stigum Bryndísar.
Illugi hefur greinilega lært af reynslunni,
en hann tók þátt í Meistaranum í fyrra. Honum
var boðið að velja stóru
spurninguna
í
ljósi
öruggrar forystu sinnar. Og með réttu
svari hefði hann
getað unnið sér inn

væna fúlgu. En misst forystuna
niður í fimm stig ella. Illugi
afþakkaði enda fór hann flatt á
slíkum æfingum í fyrstu þáttaröðinni. Eftir frammistöðu Illuga
núna má ljóst vera að hann verður andstæðingum sínum erfiður
viðureignar.
Með sigrinum er Illugi kominn í átta liða úrslit ásamt
þeim Helga Árnasyni, Páli
Ásgeiri Ásgeirssyni og
Magnúsi Lúðvík Þorlákssyni. Næsta viðureign er
svo á milli hinna mjög svo
fjölfróðu Sigurðar G. Tómassonar og Björns Guðbrands
Jónssonar.
JBG
),,5') *®+5,33/.

Hljómsveitirnar Lada Sport og
Mammút munu spila á tónleikahátíðinni South by South West í Texas
á næstunni. Til að hita upp fyrir
ferðina og til að fá hjálp við fjármögnun ætla sveitirnar að halda
tónleika á Grandrokki í kvöld.
Tónleikarnir í Texas verða þeir
fyrstu sem Lada Sport heldur
erlendis. „Fyrir okkur er þetta
frábært. Einn meðlimur er meira
að segja að fara í fyrsta skipti frá
Íslandi, þannig að fyrsta utanlandsferðin hans er tónleikaferð,“
segir trommari Lödu Sport, Haraldur Leví Gunnarsson. Upptökur
eru hafnar á fyrstu stóru plötu
sveitarinnar og er hún væntanleg
í búðir í júní. „Tónleikarnir hérna
heima verða síðustu tónleikarnir
okkar á Íslandi þangað til platan
kemur út en í sumar ætlum við að

,!$! 30/24 (LJËMSVEITIN ,ADA 3PORT

SPILAR ¹ 'RANDROKKI Å KVÎLD ¹SAMT
-AMMÒT

spila á fullu. Síðan förum við vonandi út aftur, kannski í haust,“
segir Haraldur.
Miðaverð á tónleikana í kvöld
er 500 krónur og opnar húsið
klukkan 23.00.
FB

Rómantísk gamanmynd
sem fær þig til að grenja úr hlátri.
Hugh Grant
hefur aldrei
verið betri.

(#$%.$ $$%0#  #/
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Lindsay Lohan, sem er nýkomin
úr meðferð, hefur snúið aftur til
fyrri starfa. Leikkonan hefur lítið
dregið úr ferðum sínum á
skemmtistaðina í Englaborginni
og þykir mörgum nóg um.
Heimildarmaður af tökustað
myndarinnar I Know Who Killed
Me, sem Lohan vinnur nú að, segir
að hún sé enn við sama heygarðshornið og fyrir meðferðina og hafi
látið samstarfsfólk sitt bíða eftir
sér í marga klukkutíma. „Þegar
hún kom loksins sagðist hún þurfa
að leggja sig. Lohan kom ekki út
úr hjólhýsinu sínu í fimm klukkutíma, en svo kastaði hún upp og
fór svo strax heim,“ sagði heimildarmaðurinn, sem var heldur
óhress með hegðun leikkonunnar.

EKKI

HASARMYND

,OHAN ER ENN IÈIN VIÈ KOLANN Å N¾TURLÅF
INU OG L¾TUR BÅÈA EFTIR SÁR Å VINNUNNI

Árangurslítil
meðferð

AF HVERJU

MEÐ
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Gildir til og með 16. mars
Gildir ekki í lúxus VIP og ekki á önnur tilboð
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 (ANNES EKKI ENN LÎGLEGUR
(ANNES ¶ 3IGURÈSSON ER EKKI ENN ORÈINN LÎGLEGUR
LEIKMAÈUR NORSKA ÒRVALSDEILDARLIÈSINS 6IKING EINS
OG FORR¹ÈAMENN LIÈSINS HÎFÈU VONAST TIL &)&! SENDI
Å G¾R SVAR VIÈ BEIÈNI FÁLAGSINS AÈ GEFA GR¾NT LJËS ¹
FÁLAGASKIPTIN ÖAR SEM (ANNES
HEFUR ÖEGAR SPILAÈ MEÈ TVEIMUR
FÁLÎGUM ¹ ÖESSU ALMANAKS¹RI
&)&! %GIL ®STENSTAD YFIRMAÈUR
ÅÖRËTTAM¹LA HJ¹ 6IKING SAGÈI Å
G¾R VIÈ HEIMASÅÈU FÁLAGSINS
AÈ VIÈBRÎGÈ &)&! ÖÕÈI AÈ
M¹LIÈ HALDI ¹FRAM (ANN ER
ENN VONGËÈUR b6IÈ HÎFUM
MIKLA TRÒ ¹ ÖVÅ AÈ ÖETTA M¹L
LEYSIST Å T¾KA TÅÈn

SPORT FRETTABLADIDIS

,EIKMANNAM¹L +2

Óvissa með
Dalibor
&«4"/,4) Teitur Þórðarson,

þjálfari KR, greindi frá því í
pistli sínum á heimasíðu KR í
gær að alls væri óvíst með það
hvort Dalibor Pauletic yrði
áfram í herbúðum KR í sumar.
Dalibor æfir með liðinu af
fullum krafti þessa dagana eftir
að hafa verið lengi meiddur
framan af vetri.
Markvörðurinn efnilegi Atli
Jónasson er að öllum líkindum á
leið til Reynis í Sandgerði að láni
en Atli gerði nýverið þriggja ára
samning við KR. Teitur segir í
pistli sínum að Atli fái nauðsynlega reynslu hjá Reyni, reynslu
sem sé nauðsynleg svo hann geti
orðið að góðum Landsbankadeildarmarkverði.
Svo eru þeir Björgólfur
Takefusa og Guðmundur Reynir
Gunnarsson farnir að æfa á ný
með KR en þeir hafa báðir verið
lengi frá vegna meiðsla. Teitur
segir þó að þeir verði að fara
hægt í sakirnar til að byrja með.
HBG

5MHVERFISV¾NT ¹RSÖING

SSÍ sparaði
pappírinn
35.$ Ársþing Sundsambands

Íslands sem var haldið í 55. sinn
dagana 2 til 3. mars var örugglega umhverfisvænasta þing
sérsambands frá upphafi því SSÍ
bryddaði upp á nýjung og þingið
var að mestu pappírslaust.
Þingfulltrúar fengu þinggögnin afhent á svokölluðum USBlykli og öllum breytingum var
hlaðið jafnóðum inn á þá. Þetta
framtak þeirra hjá SSÍ er til
mikillar fyrirmyndar og mæltist
þetta vel fyrir. Nú er að sjá hvort
önnur sérsambönd útfæri þetta
nýstárlega framtak SSÍ á sínum
þingum.
ËËJ

10%
vaxtaauki!

Norska deildin betri en ég bjóst við
(ANDKNATTLEIKSMAÈURINN (ANNES *ËN *ËNS
SON HEFUR VERIÈ ATKV¾ÈAMIKILL MEÈ LIÈI SÅNU
%LVERUM Å NORSKU ÒRVALSDEILDINNI (ANN ER
MEÈ FLEST MÎRK Å LEIK AÈ MEÈALTALI AF ÎLLUM
LEIKMÎNNUM Å DEILDINNI   MÎRK
b¡G ER S¹TTUR VIÈ MITT FRAMLAG OG HEF
SMOLLIÈ VEL INN Å LIÈIÈ ¶AÈ ER LÅKA MIKIÈ AF
¥SLENDINGUM HÁR SEM GERIR ÖETTA AUÈVELD
ARA m SAGÈI (ANNES !UK HANS ERU !LEX
3TEF¹NSSON ÖJ¹LFARI )NGIMUNDUR )NGIMUND
ARSON 3IGURÈUR !RI 3TEF¹NSSON OG (ÎRÈUR
&LËKI «LAFSSON Å %LVERUM 3¹ SÅÈASTNEFNDI
ER REYNDAR MEIDDUR OG VERÈUR LÅKLEGA EKKI
MEIRA MEÈ ¹ TÅMABILINU
(ANN LÁK Å $ANMÎRKU Å FYRRA EN ÖAR ¹ÈUR
MEÈ ¥2 HÁR HEIMA ÖAR SEM HANN ER UPPAL
INN b¡G ER LÅKA MJÎG FEGINN AÈ HAFA LOSNAÈ
FR¹ !JAX Å $ANMÎRKU m SAGÈI (ANNES b¡G VAR
ËS¹TTUR VIÈ MARGT HJ¹ ÖVÅ LIÈIm

%LVERUM ER SEM STENDUR Å  S¾TI NORSKU
ÒRVALSDEILDARINNAR ÖEGAR ÖRJ¹R UMFERÈIR ERU
EFTIR TTA EFSTU LIÈIN KOMAST Å ÒRSLITAKEPPNI
SEM HEFST AÈ DEILDAKEPPNINNI LOKINNI
b6IÈ VORUM Å FALLS¾TI LENGI VEL EN HÎFUM
VERIÈ AÈ KLIFRA UPP DEILDINA ¡G TEL AÈ VIÈ
EIGUM GËÈAN MÎGULEIKA ¹ AÈ KOMAST Å
ÒRSLITAKEPPNINA EN AÈEINS ÖRJÒ STIG ERU Å
LIÈIÈ Å FIMMTA S¾TIÈm
(ANN SEGIR AÈ NORSKA DEILDIN SÁ LAKARI
EN SÒ DANSKA b¶AÈ KOM MÁR SAMT ¹ ËVART
HVERSU GËÈ NORSKA DEILDIN ER (ÒN ER EKKI
JAFN HRÎÈ OG SÒ DANSKA EN MAÈUR ÖARF AÈ
VERA STERKARI HÁRm
&YRIR STUTTU BIRTI FÁLAGIÈ FRÁTT ¹ HEIMA
SÅÈU SINNI UM AÈ (ANNES HAFI VERIÈ VALINN Å
ÅSLENSKA LANDSLIÈIÈ ¶AÈ REYNDIST EKKI RÁTT
b¶EIR VORU EINFALDLEGA OF FLJËTIR ¹ SÁR ¶EIR
HAFA EKKI VERIÈ MEÈ OF MIKIÈ AF LANDSLIÈS

MÎNNUM Å GEGNUM TÅÈINA ¶AÈ SEM GERÈIST
VAR AÈ (3¥ SENDI FAX ¹ FÁLAGIÈ TIL AÈ TILKYNNA
AÈ ÖAÈ V¾RI VERKEFNI FRAM UNDAN OG SVO
G¾TI FARIÈ AÈ ÁG YRÈI VALINN ¶ETTA GERA ÖEIR
MEÈ GRÅÈARMÎRG FÁLÎG OG FJARRI SANNLEIKAN
UM AÈ ÁG SÁ KOMINN Å ÅSLENSKA LANDSLIÈIÈm
(ANN HEFUR ÖË MIKINN METNAÈ FYRIR ÖVÅ
AÈ KOMAST ÖANGAÈ b*Ò
AUÈVITAÈ ¡G VERÈ ALLTAF
SVEKKTUR ÖEGAR LIÈIÈ ER
VALIÈ EINS OG MAÈUR
¹ AÈ VERA ¶ETTA ER
¹KVEÈIN GULRËT OG
GEFUR MANNI SPARK Å
RASSINNm
%LVERUM ¹ N¾ST LEIK
Å NORSKU ÒRVALSDEILDINNI ¹
SUNNUDAGINN

&ORMAÈUR DËMARANEFNDAR
KALLAÈI ÖJ¹LFARA ¥"6 BJ¹NA
Það sló í brýnu með Guðmundi Erlendssyni, formanni dómaranefndar HSÍ, og
Einari Jónssyni, þjálfara ÍBV, eftir leik HK og ÍBV á miðvikudag. ÍBV hefur kært
framkomu Guðmundar til aganefndar og dómstóls HSÍ.

FARA ÒR AXLARLIÈI

./2$)# 0(/4/3'%449

-EIÈSLI HJ¹ -ANCHESTER

(!.$"/,4) Það gekk mikið á eftir

leik HK og ÍBV í DHL-deild
kvenna sem fram fór í Digranesi á
miðvikudagskvöld. HK sigraði
leikinn með þriggja marka mun,
33-30, og þjálfara ÍBV, Einari Jónssyni, var heitt í hamsi eftir leikinn. Hann gekk að dómurunum og
tjáði þeim að dómgæslan hefði
ekki verið boðleg. Ef hún hefði
verið í lagi hefði ÍBV unnið leikinn.
Að því loknu lamdi hann hraustlega í ritaraborðið og minntu tilþrif Einars um margt á Jón Hjaltalín Magnússon, fyrrum formann
HSÍ, sem lamdi eftirminnilega í
ritaraborð er Ísland var að leika
erlendis á sínum tíma. Einar uppskar rautt spjald fyrir vikið.
Er hann var á leið til búningsherbergja mætti hann Guðmundi
Erlendssyni, formanni dómaranefndar HSÍ, og sló í brýnu á milli
þeirra er Einar ítrekaði kvartanir
sínar vegna dómgæslunnar við
Guðmund.
„Hann kallaði mig bjána. Sagði
mér að líta í spegil og þá sæi ég
hvers lags bjáni ég væri. Hann
var alveg brjálaður og stjakaði við
mér og sagði mér að þegja. Hann
ætlaði í mig og þetta hefði hugsanlega endað illa ef okkur hefði ekki
verið stíað í sundur,“ sagði Einar
sem þvertekur fyrir að hafa verið
með svívirðingar í garð Guðmundar. „Alls ekki. Ég sagði honum þó
að hann ætti ekkert erindi með að
kalla mig bjána og segja mér að
þegja.“
Enginn eftirlitsmaður var á
leiknum og Guðmundur var aðeins
sem áhorfandi í húsinu.
„Hann sagðist ekki vera að
starfa á leiknum og því hefði hann
fullan rétt til þess að segja það
sem hann vildi. Það er reyndar
áhugavert að hann skuli ekki taka

324 ¶AÈ FYLGIR ÖVÅ MIKILL S¹RSAUKI AÈ

Silvestre fór úr
axlarliðnum
&«4"/,4) Mikael Silvestre, franski

varnarmaðurinn í liði Manchester
United, spilar ekki fleiri leiki á
tímabilinu eftir að hann fór úr
axlarliði í leiknum gegn Lille á
miðvikudagskvöldið.
Silvestre lenti mjög illa eftir
skallaeinvígi og var borinn út af
og fluttur beint upp á sjúkrahús.
Silvestre er enn einn leikmaðurinn sem United missir í meiðsli á
síðustu dögum. Patrice Evra
meiddist á æfingu fyrir leikinn,
Louis Saha er frá næstu fjórar
vikurnar, Ole Gunnar Solskjær
kemur ekki aftur fyrr en 31. mars
og Darren Fletcher verður ekkert
meira með á tímabilinu.
ËËJ

¥SLENSKA KVENNALANDSLIÈIÈ

Sjö breytingar á
byrjunarliðinu
&«4"/,4) Sigurður Ragnar

«34452 %INAR *ËNSSON ÖJ¹LFARI ¥"6 SEGIR FRAMKOMU 'UÈMUNDAR %RLENDSSONAR FOR

MANNS DËMARANEFNDAR (3¥ Å $IGRANESI ¹ MIÈVIKUDAG TIL H¹BORINNAR SKAMMAR %INAR
SEGIR 'UÈMUND HAFA KALLAÈ SIG BJ¹NA OG SAGT SÁR AÈ ÖEGJA
&2¡44!",!¨)¨6!,,)

að sér eftirlitsstarf fyrst hann var
á staðnum og er nú formaður dómaranefndar. Hann gerir víst ekkert nema fá borgað fyrir það.
Fyrst hann var ekki að sinna
eftirlitsstörfum þá hafði hann
engan rétt á að hanga í kringum
búningsklefana og það rífandi
kjaft. Þessi framkoma er til háborinnar skammar,“ sagði Einar reiður en hann segist vera búinn að fá

upp í kok af lélegri dómgæslu í
vetur. Hann segir engu líkara en
verið sé að reyna að dæma ÍBV
niður.
Margítrekaðar tilraunir voru
gerðar til þess að ná sambandi við
Guðmund í gær en hann sá sér
ekki fært að svara símtölum
Fréttablaðsins. ÍBV hefur kært
framkomu Guðmundar til HSÍ.
HENRY FRETTABLADIDIS

Eyjólfsson, landsliðsþjálfari
kvennalandsliðsins, tilkynnti í
gær byrjunarliðið fyrir leikinn
gegn Írum á Algarve Cup í dag.
Sjö breytingar eru á liðinu og
Anna Björg Björnsdóttir spilar
sinn fyrsta landsleik í dag.
Liðið er svona: Guðbjörg
Gunnarsdóttir, Erna B. Sigurðardóttir, Guðný Óðinsdóttir, Katrín
Jónsdóttir, Guðrún Sóley Gunnarsdóttir, Erla Steina Arnardóttir,
Dóra Stefánsdóttir, Dóra María
Lárusdóttir, Rakel Logadóttir,
Margrét Lára Viðarsdóttir og
Anna Björg Björnsdóttir.
HBG

6ÅKINGAR F¹ "JARNA ¶ËRÈ (ALLDËRSSON AÈ L¹NI FR¹ &YLKI OG HANN FYLLIR SKARÈ )NGVARS +ALE HJ¹ LIÈINU

Betra að vera hér en á bekknum hjá Fylki
&«4"/,4) Knattspyrnumarkvörðurinn Bjarni Þórður Halldórsson var
í gær lánaður frá Fylki til Víkings
út sumarið. Bjarni Þórður fær það
verðuga verkefni að leysa Ingvar
Þór Kale af hólmi en Ingvar lék
stórkostlega fyrir Víking síðasta
sumar. Ingvar er meiddur og getur
ekkert leikið í sumar.
„Ég vildi fá að spila og ég þurfti
að fara í Víking til að fá að spila,“
sagði Bjarni Þórður. Var honum þá
sagt að hann fengi ekki byrjunarliðssæti hjá Fylki í sumar? „Já,
eiginlega. Ég vil spila og það er
betra að fá tækifæri til þess hér
en að vera á bekknnum hjá
Fylki.“
Bjarni Þórður hefur verið
meiddur ansi lengi og það var einmitt vegna þessara meiðsla að

Fylkir fékk Fjalar Þorgeirsson til
félagsins. Fjalar hefur síðan eignað sér markvarðarstöðuna með
frammistöðu sinni á meðan Bjarni
hefur verið að koma sér í form.
„Ég þarf að komast í mitt gamla
form. Það er eins gott að ég standi
mig vel og fái að spila því markvörðurinn sem er fyrir er sprækur,“ sagði Bjarni sem gerir sér
grein fyrir því að það verður eitthvað að gera næsta sumar. „Það er
bara skemmtilegt. Annars finnst
mér vörnin mjög öflug hjá liðinu
og vonandi missum við ekki
Höskuld.“
Bjarni varð að framlengja
samning sinn við Fylki um eitt ár
til að komast í lán en hann hefði
annars orðið samningslaus eftir
sumarið. Nýi samningurinn gildir

til ársins 2008.
„Það kemur í ljós síðar hvað
verður og nú er hugurinn hjá Víkingi þar sem ég vil standa mig,“
sagði Bjarni. Hann leikur væntanlega sinn fyrsta leik fyrir félagið í
kvöld gegn FH í Lengjubikarnum
verði hann kominn með leikheimild.
Ungur drengur að nafni Magnús Þór Magnússon hefur staðið á
milli stanganna í síðustu leikjum
og hann fékk á sig mark af um 60
metra færi gegn Fylki á dögunum.
HBG
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T¾KIF¾RI TIL AÈ SANNA
SIG AFTUR MEÈ 6ÅKINGI
Å SUMAR &2¡44!",!¨)¨
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)CELAND %XPRESS DEILD KVENNA Å G¾R

Haukar tryggðu Keflavík annað sætið
+®2&5"/,4) Haukar tryggðu Kefla"!244! "LIKARNIR (EIÈRÒN (AUKSDËTTIR
OG 4ELMA "JÎRK &JALARSDËTTIR Å BAR¹TTUNNI
&2¡44!",!¨)¨!.4/. "2).+

)CELAND %XPRESS DEILD KVENNA

Dramatík í fallbaráttunni
+®2&5"/,4) Það er nóg að gerast í

fallbaráttu Iceland Expressdeildar kvenna því tvö neðstu
liðin unnu bæði óvænta sigra í
vikunni. Breiðablik vann 82-75
útisigur á ÍS á mánudagskvöldið
og Hamar vann 86-82 heimasigur
á Keflavík á miðvikudagskvöldið.
Fyrir leikina höfðu bæði lið
tapað öllum 28 leikjum sínum á
móti liðunum í fjórum efstu
sætunum. Eftir sigur Blikanna
urðu Hamarsstúlkur að vinna
Keflavík sem er í 2. sæti deildarinnar og hafði aðeins tapað
þremur leikjum í deildinni. Liðin
mætast því í algjörum úrslitaleik
í Smáranum í næstu viku.
ËËJ

"IKARKEPPNI YNGRI FLOKKA

Níu úrslitaleikir
í DHL-höllinni
+®2&5"/,4) Bikarhelgi yngri
flokka körfunnar fer fram í DHLhöllinni um helgina og þar mun
efnilegasta körfuboltafólk
landsins spila til úrslita í bikarkeppni níu flokka. Fjölnismenn
eiga flest lið eða fimm, öll í
karlaflokki, en Haukar eiga aftur
á móti lið í öllum fjórum kvennaflokkunum.
Bæði félög eru að setja með
þessu met en Fjölnismenn eru
það öflugir að í úrslitaleik 10.
flokks eru þeir öruggir með
bikarinn því þar spila a- og b-lið
félagsins. A-liðið er 10. flokkurinn en B-liðið er að spila upp fyrir
sig og spilar einnig til úrslita í 9.
flokki.
KR-ingar eru gestgjafar
bikarúrslitahelgarinnar annað
árið í röð og bjóða upp á glæsilega umgjörð á öllum leikjunum.
ËËJ

6),, ¶*,&! +!2,! !NJA !NDERSEN VILL
KOMAST AÈ ¹ 3P¹NI EÈA Å ¶ÕSKALANDI
./2$)# 0(/4/3'%449

!NJA !NDERSEN

Sækist eftir að
þjálfa karlalið
(!.$"/,4) Anja Andersen er ein
litríkasta konan sem hefur komið
fram í kvennahandboltanum í
heiminum og þá bæði sem
leikmaður og þjálfari. Anja varð
að hætta að spila vegna hjartagalla árið 1999 en hefur síðustu ár
þjálfað lið Slagelse með góðum
árangri.
Nú vill hún breyta til og fá að
þjálfa karlalið. Andersen hefur
fengið tilboð um að þjálfa kvennalið utan Danmerkur en hún bíður
eftir tilboði um að þjálfa karlalið
og vill þá helst komast að í
Þýskalandi eða á Spáni.
„Ég gæti tekið við karlaliði í
Danmörku en spænsku liðin eru
mest spennandi kosturinn í
augnablikinu,“ segir hin ákveðna
Andersen sem varð bæði heimsog ólympíumeistari með danska
landsliðinu á sínum tíma.
ËËJ

vík annað sætið með því að vinna
89-73 sigur á Grindavík í Iceland
Express-deild kvenna í gær.
Haukaliðið, sem var búið að
tryggja sér deildarmeistaratitilinn, tók við bikarnum eftir leikinn
en þetta er annað árið í röð sem
Haukaliðið er með heimavallarréttinn út alla úrslitakeppnina.
Grindavík hefði þurft að vinna
tvo síðustu leikina sína og treysta
á að Keflavík tapaði fyrir Haukum
svo að þær fengju heimavallarréttinn í undanúrslitaeinvíginu á
móti Keflavík en það tókst þeim
ekki. Haukaliðið tók frumkvæðið

strax frá byrjun og vann leikinn
sannfærandi þökk sé frábærri
frammistöðu Ifeomu Okonkwo
sem var með 26 stig, 15 fráköst, 5
stolna bolta og 4 varin skot í leiknum. Fyrirliðinn Helena Sverrisdóttir skoraði 13 stig og gaf 13
stoðsendingar en hún lék í aðeins
24 mínútur þar sem hún var veik
en harkaði af sér og spilaði leikinn.
Tamara Bowie (26 stig, 13 fráköst) og Ingibjörg Jakobsdóttir (17
stig, 5 stoðsendingar) voru bestar
í liði Grindavíkur sem þarf að
sætta sig við 3. sætið í deildinni.
ËËJ

+5..5',%' 34%,,).' ¶¾R (ELENA 3VERRISDËTTIR OG 0¹LÅNA 'UNNLAUGSDËTTIR HALDA
¹FRAM AÈ LYFTA BIKURUM FYRIR (AUKA
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.EMANJA BJARGAÈI &JÎLNI
Fjölnir vann sjö stiga sigur, 94-87, á Tindastól í leik upp á líf og dauða fyrir félagið. Hinn veiki Nemanja Sovic skoraði 41 stig í leiknum og tók 13 fráköst.

Iceland Express-deild karla:
&*®,.)2 4).$!34«,,

 

3TIG &JÎLNIS .EMANJA 3OVIC   FR¹KÎST
+AREEM *OHNSON   FR¹KÎST .ÅELS 0¹LL $UNGAL
 (ÎRÈUR !XEL 6ILHJ¹LMSSON   STOÈSEND
INGAR (JALTI ¶ËR 6ILHJ¹LMSSON   FR¹KÎST RNI
2AGNARSSON   FR¹KÎST  STOÈSENDINGAR 
3TIG 4INDASTËLS 3VAVAR "IRGISSON   FR¹KÎST 
STOÈS -ILOJICA :EKOVIC   FR¹KÎST 'UNNLAUG
UR %LSUSON   FR¹KÎST ,AMAR +ARIM  ¥SAK
%INARSSON   STOÈSENDINGAR (ELGI 2AFN 6IGG
ËSSON  6LADIMIR 6UJOVIC 

+®2&5"/,4) Nemanja Sovic átti frá-

bæran leik í sjö stiga sigri Fjölnis,
94-87, á Tindastól í lokaumferð
Iceland Express-deildar karla.
Það bjargaði Grafarvogsliðinu frá
falli þar sem deildarmeistarar
Njarðvíkinga unnu Þór í Þorlákshöfn. Það eru því Þór og Haukar
sem falla í 1. deildina.
Nemanja, sem hefur verið með
Fjölni öll þrjú ár þess í úrvalsdeildinni, gaf allt sitt í leikinn
þrátt fyrir að leika sárlasinn.
Sovic, sem hefur oft verið fjarri
sínu í besta í vetur, bætti fyrir það
svo um munaði í gær með 41 stigi,
13 fráköstum og frábærri skotnýtingu.
„Ég skuldaði strákunum og
Fjölni þetta. Þeir gáfu mér tækifæri á að koma til Íslands og ég er
rosalega ánægður með að hafa náð
að spila vel og halda Fjölni í deildinni. Þetta var samt liðsheildin
sem lagði grunninn að þessum
sigri og það skiluðu allir sínum
hlutverkum vel,“ sagði Nemanja.
„Ég er mjög veikur en var að
vonast til að geta hjálpað eitthvað
til,“ sagði Nemanja sem sagði
engum frá veikindum sínum. „Ég
ætlaði að spila þennan leik sama
hvað gengi á,“ sagði Nemanja og
bætti við: „Við erum búnir að vera
svo óheppnir í vetur og áttum það
inni að upplifa svona kvöld.“
Fjölnisliðið var með frumkvæðið allan leikinn en byrjunin í seinni
hálfleik þegar liðið skoraði 20 stig
gegn 4 lagði grunninn að sigrinum
þó að spennan hafi haldist allt til
leiksloka.
„Við erum með unga og öra
stráka og það er stressandi og
taugastrekkjandi að berjast í neðri
hlutanum, sérstaklega fyrir lið
sem er með svona unga stráka í
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3TIG 3KALLAGRÅMS *OVAN :DRAVEVSKI  $ARRELL
&LAKE  !XEL +¹RASON  $IMITAR +ARADZOVSKI 
(AFÖËR 'UNNARSSON  &INNUR *ËNSSON  0ÁTUR 3IG
URÈSSON  0¹LMI 3¾VARSSON 
3TIG ¥2 +EITH 6ASSELL  «MAR 3¾VARSSON 
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lykilhlutverkum. Mér fannst við
spila vel þrátt fyrir að ákvarðanirnar hafi oft ekki verið skynsamlegar. Menn voru bara á tánum og
það skein út úr hverju andliti að
menn ætluðu sér að klára þennan
leik,“ sagði Bárður Eyþórsson,
þjálfari Fjölnis, eftir leikinn.
Bárður vissi ekkert af því að Nemanja hafði verið veikur.
„Hann var í búningi og það er
það sem skiptir máli. Ef hann spil-

ar svona veikur þá mætti hann
vera veikur í allan vetur,“ sagði
Bárður í léttum tón. „Ég heyrði að
Þór hafi verið yfir allan tímann
gegn Njarðvík þannig að kannski
var þetta bara í örlögunum að við
myndum vera uppi. Þetta lið á
heima í efstu deild, það sér það
hver maður. Við erum með unga
stráka og á næsta ári verðum við
ennþá betri,” sagði Bárður.
OOJ FRETTABLADIDIS
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Iceland Express-deild kvk:
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'RINDAVÅK N¹ÈI FIMMTA S¾TINU AF +EFLAVÅK MEÈ AFAR GËÈUM ÒTIVALLARSIGRI ¹ +2

Grindvíkingar geta unnið hvaða lið sem er
+®2&5"/,4) Benedikt Guðmunds-

son, þjálfari KR, var ósáttur við
sína menn eftir fjögurra stiga tap,
96-92, fyrir Grindavík í gær. Hann
hrósaði hins vegar Grindvíkingum hástert.
„Það er allt annað að sjá til
þessa liðs nú heldur en þeir voru
lengi vel í vetur. Í svona stuði geta
þeir unnið hvaða lið sem er í deildinni,“ sagði Benedikt.
KR hélt öðru sætinu þrátt fyrir
tapið þar sem ÍR vann Skallagrím
í Borgarnesi. KR mætir því ÍR í
fjórðungsúrslitum úrslitakeppninnar. Grindavík náði með sigrinum fimmta sæti deildarinnar af
Keflavík sem tapaði á heimavelli
fyrir Snæfelli. Grindavík mætir
því Skallagrími en Keflavík fer í
Stykkishólminn.
„Við ætluðum að vinna þennan
leik til að halda öðru sætinu. Ég er
engan veginn sáttur við hvernig
við spiluðum þennan leik. Stemmningin og andrúmsloftið fyrir leik-

inn hjá okkur var þannig að við
ættum bara að vinna leikinn. Það
bitnaði stórlega á varnarleiknum.
Ef við ætlum okkur að verða
Íslandsmeistarar verðum við að
spila vörn í 40 mínútur alla leiki,“
bætti Benedikt við. „2. sætið í
deildinni er ásættanlegt en þar til
bikararnir koma í hús verð ég ekki
ánægður.“
KR byrjaði betur í leiknum og
lék þétta vörn. Það entist ekki
lengi og fljótlega fóru mistök að
gera vart við sig í sóknarleiknum.
Sjálfstraust gestanna jókst og var
gríðarlega mikil barátta í liðinu.
Grindavík var yfir í hálfleik og
náði undirtökunum í leiknum í
þriðja leikhluta. En það reyndist
erfitt að verja forystuna gegn KR
sem náði forystunni aftur um leið
og Páll Axel Vilbergsson lenti í
villuvandræðum.
Jafnt var á öllum tölum þar til
skammt var til leiksloka en það
fékk á heimamenn þegar Fannar

Ólafsson fékk sína fimmtu villu.
Páll Axel skoraði svo gríðarlega
mikilvæga þriggja stiga körfu
þegar mínúta var til leiksloka og
með því var sigurinn tryggður.
„Við höfum verið á línunni
hvort við teljumst í hópi með betri
eða verri liðum deildarinnar og
þessi sigur mun hjálpa okkur fyrir
komandi átök,“ sagði Friðrik
Ragnarsson, þjálfari Grindavíkur.
„Þetta virðist vera að smella
hjá okkur og strákarnir hafa
gaman af þessu. Við eigum gríðarlega góða leikmenn eins og Pál
Axel en aðalmálið er að liðsheildin
öll er að vinna saman. Það hefur
okkur vantað í vetur.“
Allt Grindavíkurliðið átti góðan
dag í gær. Páll Axel reyndist
drjúgur á ögurstundu og þá átti
Þorleifur Ólafsson stórgóðan leik.
Brynjar Þór Björnsson átti góða
spretti hjá KR, sem og Fannar
Ólafsson.

0,, /' &¡,!'!2 5..5 0¹LL +RISTINSSON
'RINDVÅKINGUR S¾KIR HÁR AÈ *EREMIAH
3OLA LEIKMANNI +2
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5 FALDUR

BÓNUSVÍDEÓ FYRIR KL. 18:40 Á MORGUN

TAKTU NÝJUSTU MYNDIRNAR OG GRÍPTU LOTTÓ Í LEIÐINNI
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MENN ANDLEGA STERKIR
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"RASILÅUMAÈURINN !LEX VAR BESTI MAÈUR
VALLARINS Å LEIK 036 OG !RSENAL
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-EISTARADEILDIN Å FËTBOLTA

Chelsea-maður
sá um Arsenal
&«4"/,4) Brasilíumaðurinn Alex,

sem tryggði PSV Eindhoven sæti
í átta liða úrslitum Meistaradeildarinnar með því að skora
jöfnunarmarkið gegn Arsenal, er
í raun leikmaður Chelsea því
hann er í láni hjá PSV. „Ég held að
Chelsea-menn verði mjög
ánægðir með sinn mann,“ sagði
Ronald Koeman, þjálfari hollenska liðsins, eftir leikinn.
Chelsea keypti þennnan 24 ára
gamla varnarmann árið 2004 en
gerði strax saming um að hann
myndi spila tvö ár til viðbótar í
Hollandi. „Alex vann þetta fyrir
PSV, sem eru kannski smá ýkjur
en hann hélt vörninni saman,
bjargaði margoft og var með
mikla yfirburði í loftinu,“ sagði
Arsene Wenger sem nýtti
tækifærið til að skjóta á Chelsea.
„Chelsea á peninga til að kaupa
bestu leikmennina, það er ekkert
nýtt. Ég þekki ekki reglurnar og
hann er ekki eini leikmaður
Chelsea sem er í þessari stöðu,“
sagði Wenger.
ËËJ

¥SLANDMËT LIÈA Å BORÈTENNIS

Víkingar vörðu
meistaratitilinn
"/2¨4%..)3 Víkingar eru Íslands-

meistarar í 1. deild karla í
borðtennis en liðið fékk fullt hús
stiga eftir að hafa unnið KR 6-1 í
lokaumferðinni.
Þetta er í 14. sinn í röð sem
Víkingur vinnur titilinn en liðið er
skipað þeim Matthíasi Stephensen, Magnúsi K. Magnússyni,
Kristjáni Jónassyni og Tryggva
Áka Péturssyni.
ËËJ

+452 2ONALD +OEMAN FAGNAÈI GËÈUM
¹RANGRI SINNA MANNA Å 036 %INDHOVEN

Dr. Remco Polman, íþróttasálfræðingur við Hull-háskólann, mun rannsaka
íslenska íþróttamenn á næstunni. Bolton er það knattspyrnulið sem nýtir sér
helst aðstoð íþróttasálfræðinga á Englandi. Það gerir einnig stjóri liðsins.

./2$)# 0(/4/3'%449

-EISTARADEILDIN Å FËTBOLTA

Sögulegt
hjá Koeman

¥¶2«44)2 Dr. Remco Polman íþrótta-

sálfræðingur er kominn hingað til
Íslands á vegum Háskólans í
Reykjavík og hann hélt athyglisverðan fyrirlestur þar í gær um
streitu og streitustjórnun. Hann
mun halda svipaðan fyrirlestur í
höfuðstöðvum ÍSÍ í hádeginu í
dag.
Það færist sífellt í vöxt að
íþróttamenn og íþróttalið notfæri
sér þjónustu íþróttasálfræðinga
enda hefur það sýnt sig að andlega
hliðin verður að vera í lagi rétt
eins og sú líkamlega ef árangur á
að nást í íþróttum.
„Þegar ég tala við þjálfara spyr
ég þá venjulega hversu mikill
hluti af þjálfuninni sé til að styrkja
andlegu hliðina. Líklegt svar er
eitt prósent eða ekkert. Skilningur
á íþróttasálfræði er sífellt að aukast og fleiri sækjast eftir því að fá
fólk eins og mig til starfa,“ sagði
Polman sem hefur unnið með alls
kyns íþróttamönnum, allt frá golfurum upp í hjólreiðamenn.
Knattspyrnulið á Englandi hafa
ekki sóst eins mikið eftir því að fá
íþróttasálfræðinga til liðs við sig
eins og margar aðrar íþróttir. Að
sögn Polmans er það helst Bolton
Wanderers sem nýtir sér aðstoð
íþróttasálfræðinga og sá sem
hefur helst þjónustað félagið er
fyrrum nemandi Polmans.
„Bolton er til mikillar fyrirmyndar og þeir hafa sýnt fram á
hvernig hægt sé að nýta íþróttasálfræðinga hvað best. Það eru
nokkrir íþróttasálfræðingar í
vinnu hjá þeim. Þeir vinna meðal
annars mikið með knattspyrnustjóranum Sam Allardyce. Þar er
lögð mikil áhersla á hvernig hann
kemur fram við leikmenn sína.
Sam er mjög ánægður með
afraksturinn. Hugmyndin að því
að setja Sam í stúkuna í fyrri hálfleik er til að mynda komin frá sálfræðingunum. Þjálfarar gera of
mikið af því að hoppa upp og niður
hliðarlínuna. Við trúum frekar á
að treysta leikmönnum þegar út á

&«4"/,4) Hollenski þjálfarinn

Ronald Koeman setti met þegar
hann stýrði PSV Eindhoven til
sigurs gegn Arsenal í 16 liða
úrslitum Meistaradeildarinnar í
fótbolta á miðvikudagskvöldið.
Koeman var þar með fyrstur
til að koma þremur félögum í átta
liða úrslit Meistaradeildarinnar
en hann stýrði Ajax þangað 2003
og Benfica fór undir hans stjórn í
8 liða úrslitin í fyrra. PSV náði 1-1
jafntefli við Arsenal í seinni leik
liðanna á Emirates-vellinum og
komst því áfram á 1-0 sigri í fyrri
leiknum í Hollandi.
Koeman kann greinilega vel á
ensk lið því Benfica sló Liverpool
og Manchester United út í fyrra
og Ajax skildi Arsenal eftir í
riðlakeppninni fyrir fjórum árum
en þá voru engin 16 liða úrslit. ËËJ

$WIGHT 9ORKE ¹ TÅMAMËTUM

$2 2%-#/ 0/,-!. ¶AULREYNDUR ÅÖRËTTAS¹LFR¾ÈINGUR SEM ¾TLAR AÈ KYNNA SÁR

ÅSLENSKA ÅÖRËTTAMENN (ANN ER MEÈ FYRIRLESTUR Å HÎFUÈSTÎÈVUM ¥3¥ Å H¹DEGINU Å DAG
&2¡44!",!¨)¨!.4/.

völlinn er komið. Sam fær síðan
tölfræði og annað í hálfleik og þá
getur hann lagt línurnar upp á
nýtt,“ sagði Polman en hann segir
það geta verið erfitt fyrir íþróttasálfræðinga að vinna með knattspyrnuliðum. Betri leið sé að fara
frekar með hugmyndafræði sína í
gegnum stjórana sem síðan nota
aðferðir sálfræðinganna á leikmenn sína.
Polman segir að erfiðustu
íþróttamennirnir til að vinna með
séu kvenmenn í hópíþróttum enda
sé oftar en ekki sérstakt andrúmsloft og aðstæður í kringum slík lið.
Þeir sem þurfi á mestri hjálp
íþróttasálfræðinga að halda séu
aftur á móti efnilegir íþróttamenn
sem standa á tímamótum sem geta
skorið úr um hvort þeir nái árangri
eða haldi áfram að vera efnilegir.

Polman mun nota tímann á
Íslandi til þess að leggja spurningalista fyrir íslenska íþróttamenn. Knattspyrnulið í karla- og
kvennaflokki fá spurningalista
sem og íslensku afreksmennirnir
sem eru á ÍSÍ-styrkjum. Polman
segist lítið vita um íslenska
íþróttamenn en hefur ákveðnar
hugmyndir um þá.
„Ég þekki eitthvað til þeirra
sem spila fótbolta í Englandi sem
og í Hollandi. Mér sýnist sem þeir
séu mjög sterkir andlega og þeir
leika af hörku. Þess utan virðast
þeir margir hverjir vera snoðaðir
sem gerir þá að meiri baráttumönnum,“ sagði Polman og hló.
„Það verður áhugavert að sjá
hvaða niðurstöður ég fæ úr þessari könnun.“
HENRY FRETTABLADIDIS

&«4"/,4) Trinídad-búinn Dwight

Yorke hefur ákveðið að leggja
landsliðsskóna á hilluna og ætlar
þess í stað að einbeita sér að því
að hjálpa liði sínu Sunderland að
vinna sér sæti í ensku úrvalsdeildinni.
Yorke hefur skorað 26 mörk í
59 landsleikjum fyrir Trinídad og
Tóbagó, þar á meðal tvö þeirra
gegn Íslendingum fyrir ári síðan.
Yorke var í aðalhlutverki í liðinu
á HM í Þýskalandi síðasta sumar.
„Það hefur verið mjög
ánægjulegt og mikill heiður að
spila með og vera fyrirliði
landsliðs Trinídad og Tóbagó og
ég vona að ég hafi átt þátt í
velgengni liðsins,“ sagði Yorke.
ËËJ
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«34452 +OBE "RYANT ER ALLTAF Å MJÎG

STRANGRI G¾SLU

'UÈJËN "ALDVINSSON ENN TIL REYNSLU HJ¹ LASUNDI

Hef fengið mikið lof
&«4"/,4) Guðjón Baldvinsson,
leikmaður Stjörnunnar, hefur
þessa vikuna dvalist á La Manga
á Spáni með norska úrvalsdeildarliðinu Álasund sem Haraldur
Freyr Guðmundsson leikur einnig með.
Hann lék fyrri hálfleikinn
gegn HamKam fyrr í vikunni og
segir að sér hafi gengið vel.
„Ég veit ekki annað en að mér
hafi gengið vel. Ég hef fengið
mikið lof en á von á því að þetta
komi betur í ljós eftir leik sem
við eigum á morgun. Ég verð
ekki í byrjunarliðinu en sýnist á
öllu að ég fái eitthvað að spila,“
sagði Guðjón nokkuð léttur við

Hættur
í landsliðinu

Fréttablaðið í gær.
Hann var ekki nema tvær
mínútur að næla sér í gult spjald
fyrir tæklingu í leiknum gegn
HamKam. „Ég var fullákafur,“
viðurkennir hann. „Ég hefði
örugglega fengið að spila meira
ef ég hefði ekki verið með þetta
spjald á bakinu.“
Guðjón hefur gerst víðförull í
vetur og haust og æft hjá mörgum félögum, til að mynda Lilleström í Noregi og Fortuna Düsseldorf í Þýskalandi.
Þá var hann einnig lengi orðaður við Bodö/Glimt í Noregi en
það datt upp fyrir.
ES¹
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+OBE "RYANT HJ¹ ,AKERS

Lætur enn
hnefana tala
+®2&5"/,4) Kobe Bryant er aftur

kominn í eins leiks bann fyrir að
slá til andstæðings í leik í NBAdeildinni í körfubolta. Bryant sló
nú til Marko Jaric hjá Minnesota
þegar 58 sekúndur voru eftir í
107-117 tapi Lakers í tvíframlengdum leik.
Bryant var líka dæmdur í bann í
lok janúar fyrir að slá til Manu
Ginobili í liði San Anontio Spurs.
Kobe er annar stigahæsti
leikmaður NBA-deildarinnar með
29,2 stig að meðaltali í leik og það
er ljóst að mótherjar Lakers
leggja ofurkapp á að pirra hann
og koma honum úr jafnvægi. ËËJ

HELGAR
TILBOÐ
1.790
Gus Gus
Forever

1.790
Korn
MTV unplugged
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Air
Pocket Symphony

1.790
Mýrin
úr kvikmynd (Mugison)

1.790
Arcade Fire
Neon Bible
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Amy Winehouse
Back to Black
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999
Damien Rice
9

999
Toggi
Puppy

ÚRVALIÐ ER Í SKÍFUNNI

KRINGLUNNI • SMÁRALIND • LAUGAVEGI
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Mars Volta
Amputechture
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6INURINN -ATT ,E"LANC ER F¾DDUR Å -ASSACHUSETTS
¹RIÈ  -ËÈIR HANS ER ÅTÎLSK EN FAÈIRINN ¹ ¾TTIR
AÈ REKJA TIL ¥RLANDS "RETLANDS ¶ÕSKALANDS OG &RAKK
LANDS %FTIR AÈ -ATT ÒTSKRIFAÈIST ÒR MENNTASKËLA FËR
HANN Å &LËRÅDA ÖAR SEM HANN STARFAÈI SEM FYRIRS¾TA
3ÅÈAR FLUTTI HANN TIL .EW 9ORK OG
HËF N¹M Å LEIKLIST -ATT GIFTIST
-ISSY -C+NIGHT ¹RIÈ  OG
¹ MEÈ HENNI EINA DËTTUR ¶AU
SKILDU Å OKTËBER ¹ SÅÈASTA ¹RI
-ATT VARÈ FR¾GUR FYRIR TÒLKUN
SÅNA ¹ *OEY 4RIBBIANI Å Ö¹TTUN
UM &RIENDS OG HÁLT ¹FRAM EFTIR
ENDALOK &RIENDS MEÈ Ö¾TTINA
*OEY SEM SÕNDUR VERÈUR Å DAG ¹
3TÎÈ  KL 

%++) -)33! !&

VIÈ LIÈ -ENNTASKËLANS VIÈ 3UND OG -ENNTA
SKËLANS Å 2EYKJAVÅK 3PYRILL ER 3IGMAR 'UÈ
MUNDSSON SPURNINGAHÎFUNDUR OG DËM
ARI $AVÅÈ ¶ËR *ËNSSON (ELGI *ËHANNESSON
STJËRNAR ÒTSENDINGU OG DAGSKR¹RGERÈ ER Å
HÎNDUM !NDRÁSAR )NDRIÈASONAR

 "RIDGEHJËNIN -R AND -RS
"RIDGE "ANDARÅSK BÅËMYND FR¹  UM
ÅHALDSSAMAN LÎGFR¾ÈING KONU HANS OG
BÎRN ÖEIRRA UPPKOMIN SEM HAFA NÒTÅMALEGRI
SÕN ¹ LÅFIÈ EN FORELDRARNIR ,EIKSTJËRI ER *AMES
)VORY OG MEÈAL LEIKENDA ERU 0AUL .EWMAN
*OANNE 7OODWARD "LYTHE $ANNER OG -ARG
ARET 7ELSH
 ²R BORG Å SVEIT 4OWN 

#OUNTRY "ANDARÅSK BÅËMYND FR¹ 
¶EKKTUR ARKITEKT Å .EW 9ORK ¹ ERFITT MEÈ AÈ
¹KVEÈA HVAÈA STEFNU HANN ¹ AÈ TAKA Å LÅFINU
OG ALLT GENGUR ¹ AFTURFËTUNUM HJ¹ HONUM
-EÈAL LEIKENDA ERU 7ARREN "EATTY $IANE
+EATON !NDIE -AC$OWEL 'ARRY 3HANDLING
*ENNA %LFMAN 'OLDIE (AWN OG #HARLTON
(ESTON



4HE 3ILVIA .IGHT 3HOW

3+*2%)..

 &ORFALLAKENNARINN  4HE
3UBSTITUTE  7INNER 4AKES !LL "ANDARÅSK
SPENNUMYND FR¹  -¹LALIÈI HEFNIR DËTT
UR VINAR SÅNS EFTIR AÈ HENNI ER MISÖYRMT
,EIKSTJËRI ER 2OBERT 2ADLER OG MEÈAL LEIK
ENDA ERU 4REAT 7ILLIAMS $AVID *ENSEN !TRIÈI
Å MYNDINNI ERU EKKI VIÈ H¾FI BARNA
 ²TVARPSFRÁTTIR Å DAGSKR¹RLOK
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 ) (EART (UCKABEES
 ,ES TRIPLETTES DE "ELLEVILLE
 /CEANS 4WELVE
 !IRHEADS
 ,ES TRIPLETTES DE "ELLEVILLE
 /CEANS 4WELVE
 !IRHEADS
 ) (EART (UCKABEES !ÈALHLUTVERK
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$USTIN (OFFMAN )SABELLE (UPPERT *ASON
3CHWARTZMAN
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 -YSTIC 2IVER
 "AD !PPLE
 "ELOW
 -YSTIC 2IVER

 'RALLARARNIR
 4ASMANÅA
 /PRAH
 ¥ FÅNU FORMI 
 "OLD AND THE "EAUTIFUL
 &ORBOÈIN FEGURÈ
 !MAZING 2ACE 
 7HOSE ,INE )S IT !NYWAY
 3ISTERS  E
 (¹DEGISFRÁTTIR
 .¹GRANNAR
 6ALENTÅNA
 6ALENTÅNA
 4HE !PPRENTICE
 *OEY .µ44 
 4ITEUF
 +RINGLUKAST
 *USTICE ,EAGUE 5NLIMITED
 ,ITLU 4OMMI OG *ENNI
 "OLD AND THE "EAUTIFUL
 .¹GRANNAR
 ¥SLAND Å DAG OG VEÈUR
 &RÁTTIR
 ¥SLAND Å DAG ÅÖRËTTIR OG VEÈUR
 4HE 3IMPSONS  E
 4HE 3IMPSONS .µ44 
 8 &ACTOR 
¥ KVÎLD HARÈNAR KEPPNIN TIL MUNA EN AÈEINS
 KEPPENDUR MUNU STÅGA ¹ SVIÈ OG KEPPAST
UM 8 FACTOR TITILINN

 0UNKD 
¥ KVÎLD LENDIR GRÅNARINN $* 1UALLS ÒR 2OAD
4RIP Å ËV¾NTUM AÈST¾ÈUM OG -ACY 'RAY
F¾R AÈ FINNA TIL TEVATNSINS

 8 &ACTOR ÒRSLIT SÅMAKOSNINGA
 4HE (ITCHHIKERS 'UIDE 4O THE

 %NTERTAINMENT 4ONIGHT E
 &RÁTTIR
 ¥SLAND Å DAG
 &ASHION 4ELEVISION E
 3IRKUS 2VK
 $R 6EGAS
 3OUTH 0ARK E

T

 ,EIÈARLJËS 'UIDING ,IGHT
 4¹KNM¹LSFRÁTTIR
 3NILLINGARNIR 
 5NGAR OFURHETJUR 
 &RÁTTIR
 6EÈUR
 +ASTLJËS
 'ETTU BETUR !È ÖESSU SINNI EIGAST

3+*2%)..

SERÅAN UM #ARTMAN +ENNY +YLE 3TAN OG
LÅFIÈ Å 3OUTH 0ARK EN ÖAR ER ALLTAF EITTHVAÈ
FURÈULEGT Å GANGI

 !MERICAN $AD  E
¶RIÈJA SERÅAN UM 3TAN OG BAR¹TTU HANS GEGN
HRYÈJUVERKUM &R¹B¾RAR TEIKNIMYNDIR FR¹
HÎFUNDUM &AMILY 'UY ÖAR SEM AÈALSÎGU
HETJAN ER 3TAN 3MITH OG FJÎLSKYLDA HANS 3TAN
ER ÒTSENDARI #)! OG ER ÖVÅ ALLTAF TIL TAKS Å BAR
¹TTUNNI GEGN ËGNUM HEIMSINS &JÎLSKYLDA
HANS ER EKKI EINS OG AÈRAR FJÎLSKYLDUR ÖVÅ AÈ
¹ HEIMILINU BÒA MA KALDH¾ÈIN GEIMVERA
OG ÖÕSKUM¾LANDI FISKUR

 "RITNEY AND +EVIN #HAOTIC
 #HAPPELLES 3HOW E
®NNUR SERÅAN AF ÖESSUM VINS¾LUM GAM
ANÖ¹TTUM ÖAR SEM $AVE #HAPPELLE L¾TUR
ALLT FLAKKA

 4UESDAY .IGHT "OOK #LUB .µ44
E ¥ Ö¹TTUNUM 4UESDAY .IGHT "OOK #LUB
F¹UM VIÈ AÈ FYLGJAST MEÈ HËPI AF HÒSM¾ÈR
UM SEM HITTAST ÎLL ÖRIÈJUDAGSKVÎLD Å SAUMA
KLÒBBI ¶AR R¾ÈA Ö¾R ALLT ¹ MILLI HIMINS OG
JARÈAR OG UPPLÕSA VANDAM¹L SÅN SEM OG
¹N¾GJU HVORT SEM UM ER AÈ R¾ÈA KYNLÅF
EÈA FJÎLSKYLDUVANDAM¹L

 %NTERTAINMENT 4ONIGHT E
¥ GEGNUM ¹RIN HEFUR %NTERTAINMENT 4ONIGHT
FJALLAÈ UM ALLT ÖAÈ SEM ER AÈ GERAST Å
SKEMMTANABRANSANUM OG ¹TT EINKAVIÈTÎL
VIÈ FR¾GAR STJÎRNUR

 4ËNLISTARMYNDBÎND FR¹ 0OPP 46

 "EVERLY (ILLS  E
 2ACHAEL 2AY E
 6ÎRUTORG
 -ELROSE 0LACE E
 «STÎÈVANDI TËNLIST
 %UROPEAN /PEN 0OKER E
 6ÎRUTORG
 3KËLAHREYSTI E
 "EVERLY (ILLS 
 -ELROSE 0LACE
 2ACHAEL 2AY
 %VERYBODY ,OVES 2AYMOND E
 3TILL 3TANDING E
 &YNDNASTI -AÈUR ¥SLANDS 
 ¥SLENSKIR GRÅNISTAR F¹ T¾KIF¾RI TIL AÈ L¹TA
LJËS SITT SKÅNA (ALDNAR VERÈA FJËRAR UNDAN
KEPPNIR OG ÖEIR BESTU KOMAST ¹FRAM Å ÒRSLIT
IN SEM FARA FRAM Å BYRJUN APRÅL

 3URVIVOR &IJI 
¶ETTA ER  KEPPNIN OG NÒ FER HÒN FRAM ¹
&IJI EYJUM Å 3UÈUR +YRRAHAFI !È ÖESSU SINNI
HEFJA  EINSTAKLINGAR LEIKINN OG EINS OG
VENJULEGA Ö¹ MUN ÕMISLEGT KOMA ¹ ËVART
¶¾TTIRNIR ERU SÕNDIR INNAN VIÈ SËLARHRING EFTIR
AÈ ÖEIR ERU FRUMSÕNDIR Å "ANDARÅKJUNUM

 4HE 3ILVIA .IGHT 3HOW 

T

3IRKUS 2VK 3)2+53

MEÈ ÖVÅ AÈ VELTA SÁR UPP ÒR GRASINU EINS OG ¹
*ËNSMESSUNËTT ,ISTR¾NT OG VISTV¾NT
/RÈAFORÈI KNATTSPYRNUHEIMSINS ER SÎMULEIÈIS
MARGBROTINN 4IL D¾MIS SKORAÈI 3VÅINN (ENRIK
,ARSSON ¹G¾TT SKALLAMARK FYRIR -ANCHESTER 5NITED
OG SÎGÈU Ö¹ LÕSENDUR AÈ BOLTINN bBARA RYNNI
AF PÎNNUNNI ¹ HONUMm 3J¹LFSAGT GERIR (ENRIK
DÒNDRANDI GËÈAR KJÎTBOLLUR HEIMA Å (ELSINGJABORG
%INN LEIKMANNA !RSENAL FÁKK UMSÎGNINA b(ANN
T¾MIR HLAUPIÈ VELm SEM ÁG SKILDI EKKI ALMENNI
LEGA ÖAR TIL ÁG TENGDI ÖAÈ VIÈ G¾LUNAFN !RSENAL SEM ER 3KYTTURNAR
(J¹ MËTHERJUNUM 036 FR¹ %INDHOVEN Å (OLLANDI VAKTI BRASILÅSKI
VARNARMAÈURINN !LEX SÁRSTAKA ATHYGLI ENDA SKORAÈI HANN B¾ÈI MÎRK
LEIKSINS SEM LAUK MEÈ   JAFNTEFLI ¶AÈ FYLGDI SÎGUNNI AÈ !LEX V¾RI
JAFNAN KALLAÈUR b4ANKURINNm SEM ÖÕÈIR AÈ ÎLLUM LÅKINDUM AÈ HANN SÁ
HELLTUR FULLUR FYRIR HVERN LEIK (ANN ER REYNDAR EINS OG SKRIÈDREKI ¹ VELLI
EN ÖAÈ KEMUR M¹LINU EKKERT VIÈ

3*«.6!20)¨
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²R BORG Å SVEIT 2²6

-EISTARADEILD %VRËPU Å FËTBOLTA ER FURÈULEGT FYRIRB¾RI
3TËR HLUTI HENNAR ER ÒTSL¹TTARKEPPNI ÖANNIG AÈ HÒN
ER Å RAUNINNI EKKI DEILD 6IÈ G¾TUM EINS TALAÈ UM
HEIMSMEISTARADEILDINA SEM HALDIN ER ¹ FJÎGURRA ¹RA
FRESTI 3UM LÎND EIGA FJÎGUR LIÈ Å KEPPNINNI EINS OG
%NGLAND ÖANGAÈ TIL !RSENAL DATT ÒT Å FYRRAKVÎLD ÖANNIG
AÈ EKKI KOMAST AÈEINS MEISTARAR Å -EISTARADEILDINA
EINS OG HEYRÈIST Å AUGLÕSINGU UM ¹RIÈ 3VO ERU LIÈ FR¹
¥SRAEL AUFÒSUGESTIR EINS OG Å %UROVISION ÖANNIG AÈ EKKI
TAKMARKAST VALIÈ VIÈ %VRËPU -ERKILEGT
¶¹ ER EKKERT EFTIR NEMA SJ¹LFUR FËTBOLTINN EN ÖAÈ ERU GÎMUL SANNINDI
AÈ Å ÖEIRRI ÅÖRËTT ER EKKERT GEFIÈ NEMA SPJÎLDIN ¥ GAMLA DAGA VAR TALIÈ
AÈ BOLTINN V¾RI HNÎTTËTTUR OG LEIKURINN NÅUTÅU MÅNÒTUR EN ÖAÈ HEFUR
SÅÈAN VERIÈ HRAKIÈ .Ò VITUM VIÈ LÅKA AÈ LEIKURINN SNÕST EKKI BARA UM
AÈ KOMA BOLTANUM OFTAR Å NET ANDST¾ÈINGANNA EN SITT EIGIÈ HELDUR
ER EINNIG MIKILV¾GT AÈ SETJA LEIKSÕNINGU ¹ SVIÈ FYRIR DËMARANN GRÅPA
SÁR UM HÎFUÈ VIÈ HVERT T¾KIF¾RI OG KOMAST Å SNERTINGU VIÈ N¹TTÒRUNA

T



Skyttan tæmir hlaupið gegn Tankinum

3K¾RASTA STJARNA ¥SLENDINGA 3ILVÅA .ËTT ER
ORÈIN ALÖJËÈLEG SÒPERSTJARNA EFTIR AÈ HAFA
SLEGIÈ Å GEGN Å %UROVISION

 %VERYBODY ,OVES 2AYMOND
 %UROPEAN /PEN 0OKER 
 "EVERLY (ILLS  E
 -ELROSE 0LACE E
 (OUSE E
 6ÎRUTORG
 4VÎFALDUR *AY ,ENO E
 «STÎÈVANDI TËNLIST

'ALAXY
!ÈALHLUTVERK 7ARWICK $AVIS !NNA #HANCELL
OR "ILL "AILEY  ,ÅTIÈ HR¾DD

 4HIRTEEN
 4HE &RIGHTENERS
 "ALLS OF 3TEEL 
 4HE 3IMPSONS  E
 4HE 3IMPSONS .µ44 
 &RÁTTIR OG ¥SLAND Å DAG
 4ËNLISTARMYNDBÎND FR¹ 0OPP 4Å6Å
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 . &RÁTTIR OG AÈ ÖEIM LOKNUM
VEÈURFRÁTTIR OG MAGASÅNÖ¹TTUR $AGSKR¹IN ER
ENDURSÕND ¹ KLUKKUTÅMA FRESTI TIL KL 
N¾STA DAG
 OG  TAK MEÈ 'UÈRÒNU
'ÅSLA %NDURSÕNING ¹ KLUKKUTÅMA FRESTI FR¹
 TIL  N¾STA DAG

/-%'!
$AGSKR¹ ALLAN SËLARHRINGINN

 -AN #ITY 7IGAN FR¹  MARS
 .EWCASTLE -IDDLESBROUGH FR¹
 MARS

 5PPHITUN
 0ORTSMOUTH #HELSEA FR¹ 
MARS

 "OLTON "LACKBURN FR¹  MARS
 *UVENTUS 0IACENZA FR¹  MARS
 $AGSKR¹RLOK
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¥ Ö¹TTUNUM F¹ ÅSLENSKIR GRÅNISTAR T¾KI
F¾RI TIL AÈ L¹TA LJËS SITT SKÅNA (ALDNAR
VERÈA FJËRAR UNDANKEPPNIR OG ÖEIR
BESTU KOMAST ¹FRAM Å ÒRSLITIN SEM FARA
FRAM Å BYRJUN APRÅL (VER KEPPANDI F¾R
AÈ H¹MARKI  MÅNÒTUR TIL AÈ SANNA SIG
®LLUM ER HEIMILT AÈ TAKA Ö¹TT NEMA
FYRRUM SIGURVEGURUM KEPPNINNAR SEM
KOMA FRAM Å GESTAHLUT
VERKUM ¹SAMT ÎÈRUM
ÖEKKTUM ÅSLENSKUM
GRÅNISTUM +YNNAR
KEPPNINNAR ERU
2ADÅUSBR¾ÈUR
GRÅNISTARNIR $AVÅÈ
¶ËR *ËNSSON OG
3TEINN RMANN
-AGNÒSSON

3LAGURINN ¹ SVIÈINU
Å 6ETRARGARÈINUM
HELDUR ¹FRAM Å BEINNI
ÒTSENDINGU Å KVÎLD
.Ò ERU AÈEINS SEX
KEPPENDUR EFTIR EN Å
SÅÈASTA Ö¾TTI VAR !LAN
SENDUR HEIM Å T¹RVOTRI
ATHÎFN SEM LÁT ENGAN
ËSNORTINN ¶AÈ FER AÈ
STYTTAST Å ÒRSLITAÖ¹TT
INN OG DËMARARNIR
GERA STÎÈUGT MEIRI
KRÎFUR TIL KEPPENDA
SINNA (VER VERÈUR
SENDUR HEIM Å KVÎLD

23  &-   
 "¾N
3ÁRA 3IGURÈUR *ËNSSON FLYTUR
 -ORGUNVAKTIN
 «SKASTUNDIN
 -ORGUNLEIKFIMI
 3AGNASLËÈ
 3AMFÁLAGIÈ Å N¾RMYND
 &RÁTTAYFIRLIT
 (¹DEGISÒTVARP
 (¹DEGISFRÁTTIR
 6EÈURFREGNIR
 $¹NARFREGNIR OG AUGLÕSINGAR
 6ÅTT OG BREITT
 ²TVARPSSAGAN 3NORRABRAUT 
 -IÈDEGISTËNAR
 &LAKK

 (LAUPANËTAN
 6ÅÈSJ¹
 +VÎLDFRÁTTIR
 !UGLÕSINGAR
 3PEGILLINN
 $¹NARFREGNIR OG AUGLÕSINGAR
 ,ÎG UNGA FËLKSINS
 «VISSUFERÈ ALLIR VELKOMNIR
 3ÅÈDEGI SKËGARPÒKANNA
 3ÎGUMENN ¡G HELD AÈ LEIÈINLEGT
FËLK SÁ SKEMMTILEGRA EN SKEMTILEGT FËLK
 ,ESTUR 0ASSÅUS¹LMA
 ,ITLA FLUGAN
 +VÎLDGESTIR
 ²TVARPAÈ ¹ SAMTENGDUM R¹SUM TIL
MORGUNS

&-   4ALSTÎÈIN &-   ²TVARP 3AGA &-   "YLGJAN &-   &-  4OPP
TËNLISTARSTÎÈIN &-   ²TVARP ,ATIB¾R  &JÎLSKYLDU ÒTVARP &-   ,INDIN 
+RISTILEGT EFNI &-   ,ÁTT "YLGJAN  4ËNLIST OG AFÖREYING &-   ²TVARP "OÈUN
 +RISTILEGT EFNI &-   +ISS  .ÕJA BÅTIÈ Å B¾NUM &-   8! 2ADÅË   SPORA
EFNI &-   8&-  4ËNLIST OG AFÖREYING &-   8 )¨  %NGINN VIÈBJËÈUR
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0%GNU
10 MÖ

ÁR
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 5%&! CUP LEIKIR .EWCASTLE !:
!LKMAAR

 ¶AÈ HELSTA Å 0'! MËTARÎÈINNI
 'ILLETTE 7ORLD 3PORT  ¥ÖRËTTIR Å
LOFTI L¹ÈI OG LEGI &JÎLBREYTTUR Ö¹TTUR ÖAR SEM
ALLAR GREINAR ÅÖRËTTA ERU TEKNAR FYRIR ¶¹TTUR
SEM SÕNDUR HEFUR VERIÈ Å ¹RARAÈIR VIÈ MIKL
AR VINS¾LDIR

Nýr Chevrolet Kalos
á aðeins 19.890,- á mán.*

 3P¾NSKI BOLTINN UPPHITUN
 -EISTARADEILD %VRËPU FRÁTTA
Ö¹TTUR

 &! #UP 0REVIEW 3HOW 
 #OCA #OLA DEILDIN "IRMINGHAM
$ERBY ²TSENDING FR¹ LEIK "IRMINGHAM #ITY
OG $ERBY #OUNTY Å #OCA #OLA DEILDINNI Å
KNATTSPYRNU

100% fjármögnun
Engin útborgun
Í erlendri mynt, vextir 4,27%
3 ára ábyrgð
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Chevrolet Kalos
frá GM stærsta bílaframleiðanda í heimi
Verð: 1.369.000,-

Kalos

DYNAMO REYKJAVÍK
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Engin útborgun…
…og þú ert kominn á nýjan bíl!

Vertu klár – engin útborgun fyrir nýjan bíl
Þú færð nýjan bíl úr kassanum með 100% fjármögnun og borgar aðeins 19.890 kr. á mánuði. Bíllinn,
sem er hluti af evrópulínu Chevrolet, er með 3ja ára ábyrgð og Chevrolet gæðastimplinum. Vertu því
klár, komdu og kynntu þér málið. Við erum á Tangarhöfðanum og tökum vel á móti þér.
Tangarhöfða 8-12

Sími 590 2000

www.benni.is

Opið virka daga frá kl. 9.00 - 18.00. Lau. 12.00 - 16.00

Umboðsmenn: Bílahornið hjá Sissa, Keflavík. Bílasalan Ós, Akureyri. Bílasala austurlands, Egilsstöðum.
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Þorvaldur leitar að nýrri Sódómu
„Ég vil verða heimsmeistari í
suður-amerískum samkvæmisdönsum.“

„Ég er eiginlega að biðja hljómsveitir og tónlistarmenn um að
senda mér lagasmíðar sínar, helst
tilbúnar til útgáfu sem gætu þá
heyrst í kvikmyndinni,“ útskýrir
Þorvaldur Bjarni Þorvaldsson, höfundur
og stjórnandi tón-

'UÈMUNDUR !NDRI 4HORSSON RITHÎFUNDUR
SPURÈUR UM FRAMTÅÈARDRAUM Å 0RESSUNNI
 b¶ETTA HEFUR SJ¹LFSAGT VERIÈ ¹ ÖEIM
¹RUM ÖEGAR ÖAÈ VAR ALLTAF VERIÈ AÈ SPYRJA
MANN HEIMSKULEGRA SPURNINGA OG MAÈUR
GAF HEIMSKULEG SVÎR 3UÈUR AMERÅSKIR
DANSAR FINNST MÁR EINHVER ÎMURLEGASTA
HREYFING SEM HUGSAST GETUR m SEGIR HANN
NÒ
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OG SYNGUR LAG
EFTIR ¶ORVALD SEM
V¾NTANLEGA VERÈUR
AUÈKENNI KVIKMYND
ARINNAR ¹ ÎLDUM
LJËSVAKANS

í samnefndri kvikmynd. Þeir Þorvaldur og Stefán Hilmarsson hafa
reyndar tekið saman höndum og
samið lag sem að öllum líkindum
verður einkennislag myndarinnar.
„Og þó. Það er hörð samkeppni
um þann titil en lagið verður á
góðum stað í myndinni, því
er ekki að neita.“
Þorvaldur fór nýlega
til Búlgaríu þar sem
hann tók upp tónverk

¶/26!,$52 "*!2.)

,EITAR AÈ NÕJUM OG
FERSKUM HLJËMSVEIT
UM FYRIR KVIKMYNDINA
!STRËPÅU

sérstaklega samið fyrir myndina.
Mikla athygli vakti að hljóðverið
sem tónlistarmaðurinn starfaði í
hafði verið gefið af sjálfum Adolf
Hitler en nú segist Þorvaldur vera
kominn á ögn „léttari“ slóðir.
„Þarna opnast ágætis gluggi fyrir
þær hljómsveitir sem ekki hafa
hlotið náð fyrir augum stóru útgefendanna en vilja koma sér á framfæri,“ útskýrir Þorvaldur og
fyrir áhugasama má benda
þeim á að senda smelli sína
á Reykjavík Music Production á Nýbýlavegi 18
eða mp3-útgáfur á
veffangið
studio@
reykjavikmp.com.
FGG
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$EILT UM MEINT FERMINGARKL¹M
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listarinnar í kvikmyndinni Astrópíu, sem leitar nú logandi ljósi að
nýjum smellum fyrir myndina.
„Astrópía á að gerast í nútímanum
og því verður tónlistin að endurspegla þann samtíma,“ bætir
hann við.
Sjálfur veit tónlistarmaðurinn hversu gott auglýsingagildi það hefur fyrir
hljómsveit ef lag hennar
hljómar í kvikmynd.
Lagið Stopp með Todmobile sem hljómaði í
Veggfóðri um árið
varð einhver stærsti
smellur sveitarinnar á tónleikum og
þá má ekki gleyma
Sódómu Sálarinnar
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,2¡44  SLITRËTT TAL  Å RÎÈ  ÎRN 
ËNN  PERSËNUFORNAFN  VERA SÁÈUR
 TELJA  R¹S  LÒSAEGG  NIÈUR 
KYRRÈ  NABBI
,«¨2¡44  LAND Å ASÅU  SAMTÎK 
FREGNIR  ARR  ¹KAFUR  TIL SAUMA 
PERSËNUFORNAFN  FRUMEIND  ESPA
 TVEIR EINS
,!53.
,«¨2¡44  LAOS  AA  FRÁTTIR  SIG
 ¹FJ¹ÈUR  N¹L  SÅN  ATËM 
¾SA  ÈÈ
,2¡44  TAFS  A¹  ARI  OFN 
ÁG  SJ¹ST  ¹LÅTA  ¾È  NIT 
SUÈ  RË  ARÈA
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„Hún hlýtur að hafa séð að sér. Hún er búin að
taka færsluna niður. Það segir allt sem segja
þarf,“ segir Eva Dögg Sigurgeirsdóttir, markaðsstjóri Smáralindar.
Doktor Guðbjörg Hildur Kolbeins, stundakennari í fjölmiðlafræði við Háskóla Íslands,
sendi í gær umboðsmanni barna erindi og vill
meina að unga stúlkan sem er á forsíðu fermingarbæklings Smáralindar sé í „velþekktri
stellingu úr klámmyndum“. Lýsingar Guðbjargar á bloggi sínu, í tengslum við myndina,
voru með þeim hætti að engin leið er fyrir
borgaralegt blað að vitna í þær. Guðbjörg Hildur tók skrifin út af síðu sinni í gær.
Faðir fyrirsætunnar ungu segir hins vegar í
samtali við Fréttablaðið að foreldrarnir hafi
ekki enn náð utan um þetta mál. En verði ljóst
að lektor við Háskóla Íslands hafi gerst sekur
um meiðyrði um 14 ára barn sé líkast til ástæða
til að athuga það betur.
Viðbrögðin létu ekki á sér standa í Smáralindinni og Eva Dögg segist aldrei hafa upplifað annað eins í tengslum við störf sín.
Blaðið uppurið
og öll voru þau
jákvæð í garð
Smáralindar
og lét fólk í
ljósi
mikla
vandlætingu á
túlkun

¶/2"*®2. "2/$$!33/. "LOGG ER ÒTBREIDDUR FJÎLMIÈILL
OG ÖAÈ SEM EITT SINN HEFUR VERIÈ SETT ÖAR INN HVERFUR
EKKI SVO GLATT

Guðbjargar að sögn Evu Daggar.
Þorbjörn Broddason, prófessor í fjölmiðlafræði við HÍ, segir í samtali við Fréttablaðið
alla vita að bloggið, þessi einkafjölmiðill, sé
útbreiddari en nokkur annar fjölmiðill.
„Hver einasta nettengda tölva í heiminum

3VÎR VIÈ SPURNINGUM ¹ BLS 

 (ITAVEITU 3UÈURNESJA

&/23¥¨!.
5-$%),$!

  KRËNUR

&ORELDRAR
FYRIRS¾TUNNAR
UNGU SKOÈA NÒ
HVORT 'UÈBJÎRG
(ILDUR HAFI
GERST SEK UM
MEIÈYRÈI

 'UÈBJÎRG (ILDUR +OLBEINS
LEKTOR Å FJÎLMIÈLAFR¾ÈI VIÈ (¥

hefur aðgang að þessari síðu. Upplag upp á
milljóna hundruð. Um
leið er þessi óhemju
útbreiddi
fjölmiðill
algerlega í höndum eiganda síns sem getur
kippt því til baka sem
sett hefur verið þangað
inn.“
Aðspurður
hvernig
þetta horfi við fjölmiðlafræðinni þegar frumheimild sé kippt út sem
svo mjög er vitnað til segir
hann Guðbjörgu Hildi, eins
og alla bloggara, taka þá
áhættu að skrifin séu afrituð.
„Bloggarinn hlýtur að gera sér
grein fyrir því að ekkert hefur
verið fjarlægt endanlega. Hver
sem er getur birt þetta aftur eftir
að hafa afritað og haft opið áfram.“
Þorbjörn segist telja að Guðbjörg
hafi einhverjar meiningar með því að
fjarlægja skrifin. Aðspurður hvort teljist
saknæmt það sem látið er flakka á netinu
bendir Þorbjörn á næsta símanúmer sem er
lagadeildarinnar. En hans mat er að ef menn
hafa viðhaft eitthvað saknæmt með
orðum sínum á netinu sé það ekkert
búið þótt færslan hafi verið fjarlægð.
Þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir
tókst ekki að ná í Guðbjörgu
Hildi til að tjá sig um hvað olli
því að hún tók skrifin niður,
hvað þá af hverju hún setti þau
upp. En skilaboð hennar til
blaðamanns voru á þá leið að
hún hefði tekið þá ákvörðun að
ræða þetta mál ekki „frekar“ við fjölmiðla
þann daginn.
JAKOB FRETTABLADIDIS
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!LDREI FENG
IÈ EINS MIKIL
VIÈBRÎGÈ VIÈ
NOKKRU SEM HÒN
HEFUR GERT OG
&ERMINGARBLAÈIÈ
ER UPPURIÈ
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X-Factor sýndur í Færeyjum
FYRSTUR
MEÐ
FRÉTTIRNAR
www.visir.is

Færeyingurinn Jógvan Hansen hefur vakið
mikla athygli fyrir frammistöðu sína í XFaktor og eins og Fréttablaðið hefur áður
sagt frá ríkir sannkallað Jógvans-æði í
Færeyjum. Vinsældir hans í heimalandinu
hafa nú náð nýjum hæðum því færeyska
ríkissjónvarpið hefur keypt sýningarréttinn á þeim sex þáttum sem eftir eru.
„Það er sannkölluð útrás hjá Stöð 2,“ segir
Pálmi Guðmundsson, sjónvarpsstjóri
Stöðvar 2, og hlær. „En þetta sýnir
þann mikla áhuga sem Færeyingar hafa á sínum manni og
er ekki síður mikil viðurkenning fyrir Saga film, sem
framleiðir þáttinn. Þetta er í
fyrsta sinn að mér vitandi
sem innlend framleiðsla er

seld á annan markað.“ Þátturinn
verður þó ekki sýndur í beinni
útsendingu í Færeyjum heldur
nokkrum dögum eftir að hann er
sýndur hér.
Jógvan hefur gengið vel í
keppninni fram að þessu, ávallt
fengið góða umsögn dómara og
aldrei þurft að verma tvö neðstu
sætin sem allir keppendurnir óttast.
BS
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3EGIR ÖETTA MIKLA VIÈUR
KENNINGU FYRIR 3AGA FILM

*«'6!. (!.3%. (EFUR

ALDREI VERIÈ VINS¾LLI Å
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g vann í tvö ár í kvikmyndahúsi
með skóla. Það var að flestu
leyti mjög óspennandi upplifun, en
átti sín móment. Stundum gat ég
hlustað heilt kvöld á Gufuna. Einu
sinni heyrði ég viðtal við búfræðikennara sem tókst að vitna sex sinnum í Halldór Laxness á tuttugu mínútum, þar á meðal sagði hann „lífið
er saltfiskur“.

345.$5- reyndi maður í illgirni

sinni og skemmtanaþörf að gera
viðskiptavinina vandræðalega. Mér
er minnisstætt þegar franska myndin Baissez-moi var sýnd. Titillinn
var þýddur beint og bókstaflega
yfir á íslensku: Ríddu mér. Stutt og
laggott nafn, en bíógestir áttu í ótrúlegum vandræðum með hann.
Maður sá hvernig það braust um í
þeim þar sem þeir stóðu fyrir framan miðasöluna: Hvort á ég að basla
við þessa helvítis frönsku, eða nota
íslenska nafnið?

*

ég ætla að fá einn miða á... Bass
... Bess ... Bassesmuoa ...
Fyrirgefðu?
Einn miða á ... á ... (lækkar röddina)
... Ríddu mér.
Fyrirgefðu, ég heyri ekki alveg.
Ég ætla að fá einn miða á þarna
frönsku myndina!

36/

var spurning hversu lengi
miðasöludaman hélt út án þess að fá
hláturskast. Ég bið lesendur að
dæma okkur ekki hart. Afgreiðslustörf geta verið lýjandi.

3²

vinsæla mynd Ríddu mér var
reyndar kærkomin undantekning
frá þeirri reglu að í íslenskum bíóhúsum eru allir erlendir titlar auglýstir á ensku. Hver man ekki eftir
þýsku myndinni Downfall? Spænsku
myndinni Pan´s Labyrinth? Frönsku
myndinni A Very Long Engagement? Nú lái ég fólki það ekki að
geta ekki borið fram hinn ógnvænlega franska titil Un long dimanche
de fiançailles, það get ég ekki heldur og á þó að baki sjö menntaskólakúrsa í frönsku. En það er ástæða til
að hafa áhyggjur af málþroska þess
fulltíða Íslendings sem ekki getur
borið fram þýðinguna Trúlofunin
langa.

+!..3+) er þetta bara hluti hins
lága menningarstigs sem íslensk
bíóhús virðast vera á, þar sem til
dæmis þykir eðlilegt að rukka aukalega fyrir það að myndir byrji á
réttum tíma og séu ekki klipptar í
sundur í dramatískum þögnum. Ég
vil ekki trúa því að einhverjum yfir
tólf ára finnist hallærislegt að nota
íslenskan titil á erlendri bíómynd.
Það þurfa ekki allar þýðingar að
vera eins og Koppafeiti.
¶%44! er ekki einu sinni spurning
um málvernd, þetta er bara spurning um að vera töff.
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Frítt út mars!
S. 414 9400 « kronikan.is

„Djarfar
ákvarðanir
ekki alltaf
réttar“

BUBBI

„Bauð þeim að
leiðrétta lygina“
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KOSIÐ UM FORSETA
Í FRAKKLANDI
Tímamót í vændum í
IUÄQVNXVWMÁUQP±ODO¼o
37 AF 63
Netlæsi þingmanna
skiptir sköpum
DREAMGIRLS
Kvikmyndin
sem byggð er á
sögu The Supremes

STJÓRNIN
SKELFUR
Beygir Framsókn
sjálfstæðismenn
eða fellur
ríkisstjórnin?
    590 kr.-

9 771670 721403

ATHYGLIN FÖNGUÐ
MEÐ OFBELDI
Sjónvarpsáhorfendur
HLJDV¼IHOOWHUo©DUD
með að einbeita sér

