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Auðlindafrumvarpið er úr höndum Alþingis. Framsókn harmar ístöðuleysi stjórnarandstöðu. Frjálslyndir tala um ágreining stjórnarliða. VG segir málið
sjónarspil fyrir framsókn. Samfylkingin segir hlutskipti framsóknar ömurlegt.
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-ATSFYRIRT¾KIÈ &ITCH 2ATINGS

Dregur úr lánshæfi ríkisins
6)¨3+)04) Matsfyrirtækið Fitch

Ratings lækkaði í gær lánshæfiseinkunnir ríkissjóðs um eitt stig.
Lánshæfi bankanna er hins vegar
óbreytt að mati fyrirtækisins.
Fitch segir horfur stöðugar í öllu sínu mati. Mikill og viðvarandi viðskiptahalli og óstöðugleiki í efnahagsmálum er sögð
vera ástæða lækkunar einkunna
ríkisins.

Davíð Oddsson seðlabankastjóri segir ekki sérstakra viðbragða eða skilaboða að vænta
frá bankanum vegna breyttra
einkunna. „Í þessari tilkynningu
er reyndar vikið að því að aðlögunarþátturinn hvíli ekki síst á
meðferð peningastefnunnar og
að vanti upp á þá þætti annars
staðar en hjá bankanum.“
ËK¹  3J¹ SÅÈU 

34*«2.-, Sérnefnd um stjórnarskrármál vísaði í gær frá sér auðlindafrumvarpi formanna ríkisstjórnarflokkanna. Meirihluti í
nefndinni leggur til að stjórnarskrárnefnd fjalli um málið.
Birgir Ármannson Sjálfstæðisflokki, formaður sérnefndarinnar, segir slíkan ágreining hafa
verið um málið að ljóst væri að
það yrði ekki afgreitt í þeirri tímaþröng sem þingið starfar. „Sumir
stjórnarandstæðingar töldu að
vinna ætti áfram í nefndinni en
mér heyrðist þar einkum um að
ræða tilraunir Samfylkingarinnar
til að mynda bandalag með Framsóknarflokknum gegn Sjálfstæðisflokknum,“ segir Birgir.
Ögmundur Jónasson VG segir
frumvarpið hafa beðið fullkomið skipbrot en telur skynsamlegt að málið komi fyrir stjórnarskrárnefnd. „En sá grunur læðist að manni að þetta sjónarspil
hafi verið sett á fjalirnar til að
fullnægja stjórnmálahagsmunum
Framsóknarflokksins.“
Jón Sigurðsson, formaður Framsóknarflokksins, harmar ístöðuleysi stjórnarandstöðunnar og
segir hana hafa gengið á bak orða
sinna um samstarf. „Þetta eru
mikil vobrigði en ég vísa ábyrgðinni á stjórnarandstöðuna,“ segir
Jón og telur flokk sinn geta gengið
hnarrreistan til kosningabaráttu.
„Við getum það því við unnum

heiðarlega, opinskátt og málefnalega í þessu máli.“
Össur Skarphéðinsson Samfylkingunni segir hlutskipti Framsóknarflokksins ömurlegt. „Sjálfstæðisflokkurinn teymdi hann á
asnaeyrunum í gegnum málið til
að knésetja með þessum hætti.“
Hann segir að ekki hafi verið rætt
efnislega um málið í sérnefndinni
og aldrei leitað eftir samstöðu við
stjórnarandstöðuna. „Málinu var
ráðið til lykta í reykfylltu bakherbergi tveggja forystumanna
og þeir gáfu ekki kost á efnislegri
samstöðu.“

Málinu var ráðið til lykta
í reykfylltu bakherbergi
tveggja forystumanna og þeir
gáfu ekki kost á efnislegri samstöðu.
®3352 3+!20(¡¨).33/.
¶).'-!¨52 3!-&9,+).'!2)..!2

Kristni H. Gunnarssyni, Frjálslynda flokknum, finnst afleitt að
ekki hafi náðst samstaða um afgreiðslu og kennir ágreiningi
stjórnarflokkanna um. „Undirliggjandi er hið stóra pólitíska deilumál
um að rétturinn til að nýta auðlindir verði ekki seldur varanlega eða
látinn af hendi. Það varð þess valdandi að stjórnarflokkarnir náðu
ekki saman.“
BÖS  SJ¹ SÅÈU 

"ANDARÅSK STJËRNVÎLD NEITA AÈ FRAMSELJA 'EIR ¶ËRISSON TIL ¥SLANDS

Ítrekað reynt að fá fanga heim
34*«2.-, Íslensk stjórnvöld hafa
margsinnis á síðustu sex árum
reynt að fá íslenskan fanga sem
afplánar fangelsisdóm í Virginíu í
Bandaríkjunum fluttan til Íslands.
Öllum beiðnum þess efnis hefur
verið hafnað.
Saga mannsins, Geirs Þórissonar, var rakin í Kastljósi á dögunum. Í kjölfarið spurði Jóhanna
Sigurðardóttir í Samfylkingunni,
Valgerði Sverrisdóttur utanríkisráðherra hvort hún hygðist beita

sér í málinu.Í svari Valgerðar eru
samskiptin við yfirvöld í Bandaríkjunum rakin jafnframt sem
þess er getið að ráðherra hyggist skrifa ríkisstjóra Virginíuríkis bréf.
„En í ljósi forsögunnar er tæpast tilefni til bjartsýni,“ segir í
svarinu.
Geir óskaði eftir flutningi til
Íslands í apríl árið 2000 og í júní
sama ár féllst íslenska dómsmálaráðuneytið á flutningsbeiðnina. Í

mars 2001 höfnuðu yfirvöld í Virginíu beiðninni.
Bréfaskriftir og fundir milli íslenskra og bandarískra yfirvalda
allar götur síðan hafa ekki borið
árangur.
Ástæða þess er, að sögn utanríkisráðuneytisins, meðal annars
sú að saksóknari ytra metur alvarleika afbrots Geirs með þeim
hætti að ekki sé unnt að fallast á
flutning. Hann var dæmdur fyrir
alvarlega líkamsárás.
BÖS

á Grand Hótel Reykjavík í dag

Farsæld til
framtíðar
Sjá dagskrá á www.si.is
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.Õ ¹¾TLUN SUÈURAFRÅSKRA STJËRNVALDA Å EYÈNIM¹LUM ÖYKIR MERKJA VIÈSNÒNING

3KOÈUN 6IÈSKIPTAR¹ÈS

%YÈNISMITUM F¾KKI UM HELMING

Jöfn tækifæri
eru lykillinn

35¨52 !&2¥+! !0 Stjórnvöld í Suður-Afríku ætla að
draga úr fjölda eyðnismita um 50 prósent á næstu
fimm árum samkvæmt áætlun sem kynnt var í gær.
Árið 2011 munu 80 prósent eyðnismitaðra fá viðeigandi meðferð við sjúkdómnum. Í dag fá 250.000 lyfjameðferð sem eru um 20 prósent eyðnismitaðra.
-!.4/ 43(!
"!,!,! -3)!.' (%),"2)'¨
)32¨(%22!
35¨52 !&2¥+5

Katrín, ætlar bæjarráðið í
Ölfusi að vera áfram í fýlu?
b-ÁR FINNST ÖETTA M¹L AÈ MINNSTA
KOSTI LYKTA EINKENNILEGAm

(EFUR VERIÈ HARÈ
LEGA GAGNRÕND
FYRIR AÈ DRAGA Å EFA
L¾KNISMEÈFERÈIR
VIÈ EYÈNI

"¾JARRR¹È ®LFUSS HAFNAÈI LEYFISUMSËKN
,ÕSIS HF TIL AÈ SETJA UPP BÒNAÈ SEM
¾TLAÈ ER AÈ EYÈA ËLYKT ÒT AF HAUSAÖURRK
UN Å ¶ORL¹KSHÎFN +ATRÅN 0ÁTURSDËTTIR ER
FRAMKV¾MDASTJËRI ,ÕSIS HF

Áætlunin þykir vera til marks um viðsnúning
suður-afrískra stjórnvalda í eyðnimálum eftir að
hafa árum saman sætt alþjóðlegri gagnrýni fyrir
stefnu sína. Heilbrigðismálaráðherrann hefur sérstaklega verið gagnrýndur fyrir að draga í efa læknismeðferðir og hvetja fólk til að berjast við sjúkdóminn með náttúrulegum ráðum á borð við neyslu á hvítlauk og sítrónum.
Í ítarlegri skýrslu sem stjórnvöld létu vinna kemur
fram að eyðni veldur dauða margra fyrir aldur fram í
Suður-Afríku. Jókst dánartíðni um 79 prósent á tímabilinu 1997 til 2004 og var aukningin meiri meðal
kvenna.
Talið er að árið 2005 hafi rúmlega fimm og hálf
milljón íbúa Suður-Afríku verið eyðnismitaðar sem
eru nítján prósent fullorðinna landsmanna. Fjölmennasti hópurinn var konur á aldrinum 25 til 29 ára
þar sem hátt í 40 prósent voru eyðnismitaðar.
SDG

%&.!(!'3-, Viðskiptaráð hefur
ávallt beitt sér fyrir því að skattkerfi landsins sé eingöngu nýtt til
að fjármagna velferðarkerfið og
samfélagsinnviði sem sátt er um
að allir njóti aðgangs að og hefur
bent á kosti flatra skatta þar sem
einfaldleiki og gagnsæi eru eins
og best verður á kosið.
Viðskiptaráð hefur sent frá sér
skoðun sína þar sem segir að aðgerðum til aukins jafnaðar fylgi
ýmsar aukaverkanir. Hugmyndir um að knýja fram meiri jöfnuð með aukinni skattlagningu séu
skammsýnar og varasamar. Lykilatriðið sé að jöfn tækifæri eigi að
vera markmiðið, ekki jöfnuður. GHS

"ANDARÅSKUR HERFORINGI

)NGIBJÎRG 3ËLRÒN HEIÈURSGESTUR

Mona Sahlin leiðir jafnaðarmenn
36¥¶*«¨ Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, formaður Samfylkingarinnar, er heiðursgestur á landsfundi sænska
jafnaðarflokksins og
mun á laugardag fagna
kjöri Monu
Sahlin í embætti formanns
flokksins.
Helle Thorning
).')"*®2' 3«,
Schmidt, for2². '¥3,!$«44)2
maður danska
jafnaðarflokksins, er einnig heiðursgestur á landsfundinum.
Kjör Sahlin markar tímamót,
því með því komast konur í meirihluta formanna jafnaðarflokka á
Norðurlöndunum. Hún mun taka
við formennsku af Göran Persson, fyrrverandi forsætisráðherra Svíþjóðar. Kjörinu verður formlega lýst á hádegi á laugardag og mun Ingibjörg Sólrún
ávarpa fundinn í kjölfar hátíðarræðu Sahlin.
BJ

(¾STIRÁTTARDËMUR Å OLÅUM¹LI

Dóms að vænta
í málinu í dag
$«-3-, Dómur Hæstaréttar vegna frávísunar héraðsdóms
í máli ákæruvaldsins gegn forstjórum stóru olíufélaganna,
Kristni Björnssyni, Geir Magnússyni og Einari Bendiktssyni, verður að öllum líkindum birtur í dag.
Þetta staðfesti Ásmundur Helgason, aðstoðarmaður hæstaréttardómara, við Fréttablaðið í gær.
Forstjórarnir eru ákærðir í 27
liðum fyrir samráð og markaðsskiptingu.
Héraðsdómur vísaði málinu
frá 9. febrúar á þeim forsendum,
öðrum fremur, að ekki væri unnt
að refsa einstaklingum fyrir brot
á samkeppnislögum.
MH

þurfa
Segir réttindi tryggð Rússar
ekkert að óttast
með yfirlýsingu Geirs
Forstjóri Landsvirkjunar segir vatns- og landsréttindi við Búrfell tryggð með yfirlýsingu Geirs H. Haarde forsætisráðherra um að Landsvirkjun hafi greitt fullt
verð fyrir réttindin. Yfirlýsingin tryggir ekkert, segir Ragnar Aðalsteinsson.
¶*«¨,%.$52 Friðrik Sophusson,
forstjóri Landsvirkjunar, segir að
með yfirlýsingu Geirs H. Haarde forsætisráðherra, um vatnsog landréttindi við Búrfell sé búið
að höggva á þann hnút sem hnýttur hafi verið með úrskurðum
óbyggðanefndar 21. mars 2002 og
10. desember 2004. „Með þessu er
ríkið að gera Landsvirkjun jafnsetta og hún var er hún var stofnuð
árið 1965. Í yfirlýsingunni kemur
fram að það sé búið að greiða fyrir
þau réttindi sem við höfum alltaf
talið okkur eiga. Með þessari yfirlýsingu er nýtingarréttur okkar
viðurkenndur.“
Landsvirkjun
hyggst greina
frá áhrifum yfirlýsingar Geirs
á vefsíðu sinni í
dag.
Geir
H.
Haarde
forsætisráðherra
2!'.!2 !¨!,
hefur lýst því
34%).33/. 3EGIR
yfir með yfirlýsYFIRLÕSINGUNA EKKI
ingu 12. mars,
SKIPTA NEINU M¹LI
að við stofnun Landsvirkjunar 1965 hafi
„að fullu verið
greitt fyrir þau
vatns- og landsréttindi
sem
Landsvirkjun
hagnýtir vegna
210 MW virkjunar í Þjórsá
&2)¨2)+ 3/0(53
við Búrfell“.
3/. 3EGIR YFIR
Ragnar AðLÕSINGUNA TRYGGJA
alsteinsson
NÕTINGARRÁTTINDI
,ANDSVIRKJUNAR
hæstaréttarlög-

"%2,¥. !0 Henry A. Obering, yfirmaður flugskeytavarnadeildar Bandaríkjahers, segir að Rússar þurfi ekkert
að óttast þótt
Bandaríkjamenn komi sér
upp kerfi flugskeytavarna
í Evrópuríkjum.
Obering sagði
á blaðamannafundi í Berlín
(%.29 /"%2).'
í gær að kerfið verði eingöngu
varnarkerfi, sem ætti einkum
að geta komið í veg fyrir árásir
frá Íran. Kerfið verði hins vegar
ekki nægilega öflugt til að verjast
árásum frá Rússlandi.
Rússnesk stjórnvöld hafa harðlega gagnrýnt þessi áform Bandaríkjanna og segja þau ógna Rússlandi.
GB

(ÁRAÈSDËMUR 2EYKJAVÅKUR

Ákærðir fyrir
hópnauðgun
,!.$36¨) 6)¨ "²2&%,,36)2+*5. 3AMKV¾MT ÒRSKURÈUM ËBYGGÈANEFNDAR FR¹ 

MARS  OG  DESEMBER  ER LANDSV¾ÈIÈ VIÈ "ÒRFELLSVIRKJUN ÖJËÈLENDA
&2¡44!",!¨)¨%-), ¶«2

maður telur yfirlýsinguna marklausa þar sem óbyggðanefnd hafi
komist að þeirri niðurstöðu að
landsvæðið sem um ræðir væri
þjóðlenda. „Yfirlýsingunni er
ætlað að viðhalda stöðu Landsvirkjunar eins og hún var áður en
úrskurðir óbyggðanefndar komu
til. Óbyggðanefnd komst að þeirri
niðurstöðu að þetta væri þjóðlenda
og þá vaknar sú spurning hvernig,
og hvort, ríkið getur afhent með
þessum hætti þjóðlendur og réttindi sem eru innan hennar,“ segir

Ragnar. Hann segir stjórnarfrumvarp sem dregið hefur verið til
baka hafa átt að tryggja Landsvirkjun réttindi. „Með stjórnarfrumvarpi átti að koma landsvæði, sem Landsvirkjun nýtir,
aftur í hendur Landsvirkjunar
en það getur hins vegar alls ekki
verið, og stenst ekki skoðun, að
Landsvirkjun eigi landið og nýtingarréttindi eftir þessa litlu yfirlýsingu Geirs. Þess vegna tryggir
hún ekki neitt, hvorki nýtingarrétt
né annað.“
MAGNUS FRETTABLADIDIS

$«-3-, Fjórir ungir piltar eru
ákærðir fyrir að hafa nauðgað
stúlku í samkvæmi í heimahúsi
í Reykjavík haustið 2005. Mál
þeirra var tekið fyrir í Héraðsdómi Reykjavíkur í fyrradag.
Piltarnir voru á aldrinum fimmtán til sautján ára þegar meint
brot áttu sér stað en stúlkan,
sem er fædd árið 1991, var aðeins fjórtán ára. Hún hitti piltana
í heimahúsi í Reykjavík og þekkti
engan þeirra fyrir. Þar fór meint
nauðgun fram og kærði stúlkan
verknaðinn til lögreglu.
Málið var sent til ríkissaksóknara í nóvember á síðasta ári.
Reiknað er með að málflutningur hefjist í maí. Sökum ungs aldurs er ólíklegt að stúlkan þurfi að
koma fyrir dóm.
ÖO

&ÅKNIEFNI ¹ HEIMAVIST &RAMHALDSSKËLANS ¹ ,AUGUM

BÍLL DAGSINS

HONDA CIVIC
Nýskr. 12.06 - Beinskiptur - Ekinn 2 þús. km. - Allt að 100% lán.

Mikið af fíkniefnum fannst
,®'2%',5-, Nítján ára piltur sem tekinn var með

fíkniefni á heimavist Framhaldsskólans á Laugum
á þriðjudag er enn í haldi. Magn fíkniefnanna sem
fundust í fórum hans er það mesta sem lögreglan á
Húsavík segist hafa lagt hald á hingað til.
Fíkniefnin voru tvenns konar; 65 grömm af hassi
og 160 grömm af amfetamíni. Söluverðmæti þeirra
er talið um tvær milljónir króna. Lögregla segir
hann halda því fram að efnin hafi verið ætluð til
einkaneyslu.
Pilturinn er úrskurðaður í gæsluvarðhald til
klukkan þrjú í dag. Lögregla segir þó líklegt að
hægt verði að sleppa honum fyrr vegna þess hve
rannsókn málsins hefur miðað vel. Ekki er talið að
fleiri nemendur hafi komið að málinu.
Valgerður Gunnarsdóttir, skólameistari á Laugum, kallaði sjálf út lögreglu eftir að hafa borist
ábendingar um að fíkniefni væru á vistinni.
KDK
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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.

&2!-(!,$33+«,)..  ,!5'5-

,ÎGREGLAN ¹ (ÒSAVÅK SEGIST EKKI HAFA LAGT HALD ¹
JAFN MIKIÈ MAGN FÅKNIEFNA ¹ÈUR
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Bjarni Guðmundsson útvarpsstjóri
&*®,-)¨,!2 Páli Magnússyni var
í gær veitt lausn frá embætti útvarpsstjóra Ríkisútvarpsins, og
menntamálaráðherra setti
Bjarna Guðmundsson,
framkvæmdastjóra Sjónvarps, tímabundið í embættið.
Páll var hins
vegar ráðinn í
0,, -!'.²33/. starf útvarpsstjóra og framkvæmdastjóra Ríkisútvarpsins ohf., og hefur þegar tekið til
starfa. Ástæðan fyrir þessum
hrókeringum er sú að hið nýstofnaða opinbera hlutafélag tekur
ekki við starfsemi Ríkisútvarpsins fyrr en 1. apríl og er því verið
að brúa bilið þangað til.
BJ

2¹ÈHERRA Å VEIKINDALEYFI

Þjakaður af
flensu og álagi
!,¶).') Læknar hafa ráðlagt

Magnúsi Stefánssyni félagsmálaráðherra að taka sér veikindaleyfi fram
í næstu viku.
Langvarandi
álag og inflúensa þjakar
ráðherrann að
sögn upplýsingafulltrúa
í félagsmálaráðuneytinu.
-!'.²3
Herdís Á.
34%&.33/.
Sæmundardóttir varaþingmaður leysir
Magnús af í fjarveru hans. Líðan
Magnúsar er að öðru leyti sögð
góð.
KDK
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'EIR ( (AARDE VONGËÈUR UM AÈ SAMSTAÈA N¹IST Å STJËRNARSKR¹RNEFNDINNI

.JËSNASTARFSEMI Å "RETLANDI

-¹LIÈ ÖARF AÈ ÖROSKAST BETUR

Rússar njósna
enn jafn mikið

34*«2.-, „Ég hafði auðvitað gert mér vonir um
að samkomulag næðist enda fyrsti flutningsmaður frumvarpsins,“ segir Geir H. Haarde forsætisráðherra.
Geir segir stjórnarandstöðuna hafa brugðist en
hún hafi lýst yfir vilja til að greiða fyrir málinu.
„Fyrir því var ekki innistæða og í ljósi þess vildum
við ekki knýja málið áfram með meirihlutaafli enda
ekki í samræmi við venju um breytingar á stjórnarskránni.“
Fjöldi sérfræðinga kom fyrir sérnefndina og sögðu
álit sitt á frumvarpinu. Geir segir þau álit ekki hafa
öll verið á einn veg, ástæða sé til að skoða þau betur
og það verði gert í stjórnarskrárnefndinni. „Það er
greinilegt að málið þarf að þroskast betur og það gerir
það í nefndinni því það virðist vera samstaða um að
svona ákvæði eigi rétt á sér.“
Geir fullyrðir að sjálfstæðismenn hafi unnið að mál-

"2%4,!.$ Rússnesk njósnastarf-

'%)2 ( (!!2$% 3EGIR STJËRNARANDSTÎÈUNNI EKKI HAFA TEKIST AÈ

KOMA ILLINDUM TIL LEIÈAR MILLI STJËRNARFLOKKANNA

inu af einurð. „En það er ljóst að þegar stjórnarandstaðan efndi til síns fræga blaðamannafundar og bauð
Framsóknarflokknum upp í dans, eins og það var kallað, þá var það ekki endilega stjórnarskráin og málið
sjálft sem vakti fyrir þeim heldur að koma illindum til
leiðar milli stjórnarflokkanna. Það mistókst.“
BÖS

semi í Bretlandi er jafn mikil í
dag og hún var þegar kalda stríðið var í hámarki að því er háttsettur embættismaður hjá breskum stjórnvöldum greindi fréttavef BBC frá.
Paul Lever lávarður, fyrrverandi meðlimur opinberrar nefndar um upplýsingamál, segir
að vitað sé um meira en 30 útsendara rússneskra stjórnvalda
sem eru að reyna að komast yfir
leynilegar upplýsingar á borð við
hernaðarleg skotmörk, vísindalega þekkingu og tækni ásamt
upplýsingum úr stjórnmálalífi.
SDG

Hellti bensíni yfir unnustu
sína og ætlaði að kveikja í
Hans Alfreð Kristjánsson hefur verið ákærður fyrir manndrápstilraun, stórfellda líkamsárás og brot gegn
valdstjórninni. Hans Alfreð reyndi meðal annars að kveikja í unnustu sinni á heimili sínu í júní í fyrra.
$«-3-, Hans Alfreð Kristjáns-

son, 46 ára karlmaður, hefur verið
ákærður fyrir tilraun til manndráps, stórfellda líkamsárás og
brot gegn líkama og lífi, fyrir það
meðal annars að stinga fyrrverandi unnustu sína og karlmann
með hnífi á heimili karlmannsins
á Ketilsbraut 15 á Húsavík í nóvember í fyrra.
Einnig er Hans Alfreð ákærður fyrir að hafa reynt að kveikja
í þáverandi unnustu sinni á heimili sínu á bænum Sandvík skammt
frá Kópaskeri en „horfið frá
þeirri ætlan sinni þegar honum
varð ljóst að hann hafði ekki nothæf eldfæri“, eins og orðrétt segir
í ákæru.
Hans Alfreð stakk og kveikti í
fyrrverandi unnustu sinni, þeirri
sömu og hann reyndi að kveikja í
í júní, í nóvember sama ár. Hann
er meðal annars ákærður fyrir að
kasta logandi efni, „púða, handklæði eða dúk“ með þeim afleiðingum að konan hlaut fyrsta til
þriðja stigs brunasár á báðum
öxlum, á hálsi, enni, hnakka, herðum og hægri upphandlegg.
Hans Alfreð er enn fremur ákærður fyrir að hafa ógnað
tveimur lögreglumönnum á Húsavík með hnífi þegar þeir komu á
vettvang eftir að hann stakk konuna og karlmann, eiganda hússins. Hann hlaut djúpt stungusár á
vinstri síðu.
Seinni hluti aðalmeðferðar
málsins vegna ákærunnar á hendur Hans Alfreð fer fram 26. mars
en fyrri hlutinn fór fram í byrjun
mánaðarins.
Lögreglan á Húsavík fór með
rannsókn málsins.
MAGNUSH FRETTABLADIDIS

3,®++6),)¨ !¨ 34®2&5- (ÒSIÈ AÈ +ETILSBRAUT
 VAR ILLA FARIÈ EFTIR ¹TÎK OG ELD Å HÒSINU AÈ
KVÎLDI SUNNUDAGSINS  NËVEMBER (ANS !LFREÈ
STAKK FYRRVERANDI UNNUSTU SÅNA Å HÒSINU OG KAST
AÈI LOGANDI EFNUM Å HANA !UK ÖESS STAKK HANN
KARLMANN Å SÅÈUNA SEM SLASAÈIST ILLA
&2¡44!",!¨)¨®2,9'52
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!TVIK ¹ 3ANDVÅK VIÈ +ËPASKER  JÒNÅ 
 4ILRAUN TIL MANNDR¹PS FYRIR AÈ GANGA Å SKROKK ¹ Ö¹VERANDI UNNUSTU OG HELLA YFIR HANA BENSÅNI OG HAFA ¾TLAÈ SÁR AÈ BERA
ELD AÈ HENNI EN bHORFIÈ FR¹ ¾TLAN SINNI ÖEGAR HONUM VARÈ LJËST AÈ HANN HAFÈI EKKI NOTH¾F ELDF¾RIm EINS OG ORÈRÁTT SEGIR Å
¹K¾RU
 "ROT ¹ UMFERÈARLÎGUM FYRIR AÈ KEYRA PRËFLAUS SUÈUR .ORÈAUSTURVEG TIL MËTS VIÈ !USTURSAND Å .ORÈUR ¶INGEYJARSÕSLU
!TVIK AÈ +ETILSBRAUT  ¹ (ÒSAVÅK  NËVEMBER 
 &YRIR TILRAUN TIL MANNDR¹PS STËRFELLDA LÅKAMS¹R¹S OG BROT GEGN LÅKAMA OG LÅFI FYRIR AÈ STINGA FYRRVERANDI UNNUSTU SÅNA MEÈ
HNÅFI ÖANNIG AÈ HÒN HLAUT TVEGGJA SENTÅMETRA DJÒPT STUNGUS¹R VINSTRA MEGIN NEÈAN VIÈ VINSTRA HERÈABLAÈ
 &YRIR AÈ R¹ÈAST ¹ OG STINGA MEÈ HNÅFI KARLMANN EIGANDA HÒSSINS AÈ +ETILSBRAUT MEÈ ÖEIM AFLEIÈINGUM AÈ HANN HLAUT
FJÎGURRA SENTÅMETRA LANGT OG ÖRIGGJA SENTÅMETRA DJÒPT STUNGUS¹R ¹ VINSTRI SÅÈU NEÈAN VIÈ TËLFTA RIFBEIN +ARLMAÈURINN KOMST
SJ¹LFUR ÒT ÒR BRENNANDI HÒSINU
 %NN FREMUR EFTIR AÈ ELDUR KOM UPP Å HÒSINU KASTAÈ LOGANDI EFNI PÒÈA HANDKL¾ÈI EÈA DÒK AÈ FYRRVERANDI UNNUSTU SINNI
MEÈ ÖEIM AFLEIÈINGUM AÈ HÒN HLAUT FYRSTA TIL ÖRIÈJA STIGS BRUNA ¹ B¹ÈUM ÎXLUM ¹ H¹LSI ENNI HNAKKA HERÈUM OG H¾GRI
UPPHANDLEGG SAMANLAGT ¹ UM FIMM TIL SJÎ PRËSENT AF YFIRBORÈI LÅKAMANS
 &YRIR AÈ KALLA EKKI ¹ AÈSTOÈ OG REYNA AÈ KOMA SLÎSUÈU FËLKI ÒT ÒR BRENNANDI HÒSI
 &YRIR BROT GEGN VALDSTJËRNINNI MEÈ ÖVÅ AÈ HAFA ËGNAÈ TVEIMUR LÎGREGLUMÎNNUM MEÈ HNÅFI ER ÖEIR KOMU ¹ VETTVANG

Nauðsynlegur!

HVÍTA HÚSIÐ / SÍA - 8305

Tjhvsñvs!ß/!Sbhobsttpowfñvsgsçñjohvs

IWFTTJS!VN
UÎNB!Â!NPSHVO
Â!npshvo!wfsñvs!mçhñ
bñ!nkblb!tês!bvtuvs
nfñ!tvñvstus÷oejooj/
Ifooj!gzmhjs!cçñj
wjoevs!ph!pgbolpnb/
Iûo!fs!isbñgbsb!fo!â
nfñbo!iûo!isfzgjtu
gsbnikâ!hfuvs!psñjñ
opllvñ!cmjou!nfñ!pgbo.
lpnv!ph!tlbgsfoojohj/
Êh!hfsj!sfzoebs!sâñ
gzsjs!bñ!wîñbtu!wfsñj
tokôlpnb!fñb!êm-!fllj
cbsb!tvoobo!ujm/!Â
tvoovebh!wfsñvs
mçhñjo!lpnjo!bvtuvs
gzsjs!mboe!ph!ÿâ!mêuujs!ujm
tzñsb/
WFÑVSIPSGVS
!Î!CPSHJOOJ!Î!EBH
Içh!wftumçh!âuu!ph!êm/
Ijuj!wjñ!gsptunbsl/

.3

.3

+

+ .2

+
7+

.4

.5

.4

.4

7

4

2

+

4

.2
.2

7

6

.8
.6

7
7

4

+!Wjoeisbñj!fs!î!nfusvn!â!tflûoev/

.7

5

4

Lbvqnboobi÷go
Cjmmvoe
Ptmô
Tuplliômnvs
Hbvubcpsh

3

.6
6

2

M

21.29!n0t!iwbttbtu!vn!!uînb!tvoobo
ujm/

.4

7

!!:±D!!!tlûsjs
!!9±D!!!mêuutlþkbñ
!!5±D!!!bmtlþkbñ
!!8±D!!!bmtlþkbñ
!!6±D!!!mêuutlþkbñ

.6

24.26!n0t!bmmsb!bvtubtu!boobst!içhbsj/

24

Mpoepo
Cbtfm
Gsbolgvsu
Gsjfesjditibgfo
Cfsmîo

24±D!iâmgtlþkbñ
26±D!mêuutlþkbñ
24±D!mêuutlþkbñ
24±D!mêuutlþkbñ
23±D!iâmgtlþkbñ

Bmjdbouf
Nbmmpsdb
Fjoeipwfo
Qbsît
Mbt!Qbmnbt

2:±D!iâmgtlþkbñ
26±D!ifjñtlîsu
22±D!bmtlþkbñ
24±D!bmtlþkbñ
31±D!iâmgtlþkbñ

C6JI6AJC9
VÂ ]¨ii^ aVcYha^Âh bVigZ^ÂhajbZ^hiVgV
&`\cVjiVajcY
&hi`#]kiaVj`jg!]Z^aa
'%%\hb_g
daV

H`Zg^Â]kiaVj`^ccÄkZghjb#=gZ^ch^ÂcVjiVajcY^cVd\Wgc^Âhb_g^d\hb{daj
{eccj!{]{jb]^iV#<diiVÂh`ZgVajcY^cVikZcciÄVcc^\VÂ]c`db^hi[ng^g{
eccjcc^#HZi_^Â]kiaVj`{eccjcVd\a{i^Âh{g^ÂhcVc^ÂjgÄVcc^\VÂ]{bVg`h
WgV\Â[{^hi#7gc^ÂajcY^cVjb'bcijg{]kZgg^]a^ÂZÂVÄVgi^a]cZg[VaaZ\V
WgcjÂ#HZi_^Â^cc&*%8]Z^iVcd[cjb-bcijg!Ä{{cVjiVajcY^cVÂkZgV
b^Âajc\hhiZ^`i#A{i^ÂhiVcYV-bcijg[ng^g[gVbaZ^Âhaj#

t
a
a
t
u
Na

ina

lg
um he

I>A7DÁ

7a{WZg_VaZ\^Â
aVbWVh^gad^c

&#'.-

`g$`\

KZgÂ{Âjg&#-,*!"

(%
V[ha{iijgk^Â
`VhhV

ÏhaZch`Vg
cVjiVajcY^g

I>A7DÁ

'..-

;Zgh`Vg
`_`a^c\VWg^c\jg

`g$`\

KZgÂ{Âjg(#,*(!"

)%
V[ha{iijgk^Â
`VhhV

'*
V[ha{iijgk^Â
`VhhV

(%
V[ha{iijgk^Â
`VhhV

(%
V[ha{iijgk^Â
`VhhV

I>A7DÁ

&#,*-

`g$`\

BZg`ikZgÂ'#*&&!"

I>A7DÁ
CVjiV]V``I>A7DÁ-+.`g$`\&#)).`g$`\
E^eVghiZ^` I>A7DÁ&#-,(`g$`\'#).-`g$`\
=VbWdg\VgVgI>A7DÁ().`g$`\).-`g$`\
CVjiV[^aZ I>A7DÁ'#'(.`g$`\(#&.-`g$`\

<ZZiVhbVc\dX]jicZn

6kdXVYddaV

8aVhh^XdeVhiVhhjg

"bZhihZaYVbVc\dX]jicZn=V\`Vjejb#
ÃZiiVkZgÂjgÄVÂeg[V

"?Vb^ZDa^kZgb¨a^gbZÂÄZhhVg^

"bViVgb^`aVgVbZgh`VgeVhiVhhjg
b^`ajgkVa^


<^aY^gi^a&-#bVghZÂV{bZÂVcW^g\Â^gZcYVhi#



+*®2+!33)..

 MARS  &®345$!'52

0¹LL 'UNNAR 0¹LSSON SEGIR HÒSLEIT HJ¹ &JÎLGREIÈSLUMIÈLUN HLUTA AF ANNARRI RANNSËKN

&ORELDRAR UM TANNL¾KNINGAR

Beinist gegn kortafélögunum

Reglulegar forvarnir of dýrar

!46)..5-, „Húsleitin var gerð í

Fylgist þú með eldhúsdagsumræðum?
*¹
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3052.).' $!'3).3 ¥ $!'

Heldur þú úti bloggsíðu?
3EGÈU SKOÈUN ÖÅNA ¹ VISIRIS

framhaldi af rannsókn Samkeppniseftirlitsins á kortafélögunum
VISA og Kreditkortum, sem hófst
í fyrra,“ segir Páll Gunnar Pálsson, forstjóri Samkeppniseftirlitsins, um húsleit sem var gerð hjá
Fjölgreiðslumiðlun hf. á miðvikudag. „Hún er rökstudd með því að
grunur leiki á misnotkun á markaðsráðandi stöðu og samráði. Ég
vil að öðru leyti ekki tjá mig um
málið, en það er til skoðunar hjá
okkur.“
Samkeppniseftirlitið gerði húsleit hjá VISA og Kreditkortum hf.,
umboðsaðila Mastercard á Íslandi,
hinn 13. júni í fyrra. Tilefni þeirr-

0,, '5..!2
0,33/. &OR

STJËRI 3AMKEPPN
ISEFTIRLITSINS
SEGIR HÒSLEITINA
RÎKSTUDDA MEÈ
GRUNSEMDUM
¹ MISNOTKUN
¹ MARKAÈSR¹È
ANDI STÎÈU OG
SAMR¹ÈI

ar leitar var rökstuddur grunur
um brot á ákvæðum samkeppnislaga, einkum misnotkun á markaðsráðandi stöðu á markaði fyrir
færsluhirðingu, sem er innlausn
færsluávísana til kaupmanna.

Fjölgreiðslumiðlun hf. er í eigu
fjölmargra íslenskra fjármálafyrirtækja, en hluthafar í fyrirtækinu eru Greiðslumiðlun, Landsbanki Íslands, Glitnir, Samband
íslenskra sparisjóða, Kaupþing
banki, Kreditkort og Seðlabanki
Íslands.
Fyrirtækið sér meðal annars
um rekstur hins svokallaða Posakerfis fyrir greiðslukortaviðskipti. Það varðveitir og hefur umsjón með öllum reglum, fyrirmælum og samningum um einstaka
greiðslumiðla sem þróaðir hafa
verið í samvinnu banka, sparisjóða og annarra aðila.
ÖSJ  MH

(%),"2)'¨)3-, Ung börn koma í
auknum mæli til tannlækna með
skemmd í hverri tönn.
Inga B. Árnadóttir, dósent við
Háskóla Íslands, sagði á Morgunvaktinni í gær að margir foreldrar telji sig ekki hafa efni á
því að senda börnin sín reglulega
til tannlæknis því þeir fái svo
lítið brot af kostnaðinum endurgreiddan.
Siv Friðleifsdóttir heilbrigðisráðherra viðurkennir að endurgreiðslur Tryggingastofnunar hafi ekki fylgt verðlagsþróun.
Hún segist vilja tryggja ókeypis
forvarnir fyrir ákveðna aldurshópa.
GHS

Persónuvernd skoðar
kosningavef Alcan
Persónuvernd hefur að eigin frumkvæði tekið kosningavef á vegum Alcan til
athugunar. Vefurinn geymir upplýsingar um afstöðu íbúa Hafnarfjarðar. Það
sama og er gert í öllum kosningum segir meðlimur í kosningateymi Alcan.
0%23«.56%2.$ Persónuvernd hefur að eigin frum-

AFSLÉ
TTUR
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kvæði tekið vefinn http://kosningavelin.net/Alcan til
skoðunar hjá sér. Vefurinn er rekinn og standsettur
af sérstöku kosningateymi starfsmanna Alcan á Íslandi sem vinnur að því að fá sem flesta Hafnfirðinga
til að greiða atkvæði með stækkun álvers félagsins í
Straumsvík hinn 31. mars næstkomandi.
Að sögn Sigrúnar Jóhannesdóttur, forstjóra Persónuverndar, þóttu skjámyndir sem sendar voru
til stofnunarinnar af vefnum gefa tilefni til þess að
senda fyrirspurn til Alcan á Íslandi vegna hans. Sigrún segir að stofnuninni hafi borist þó nokkrar ábendingar vegna vefsins en ekkert erindi hafi þó verið
lagt inn til þeirra undir nafni. Fyrirspurnin verður
væntanlega send í dag.
Persónuvernd áskilur sér hins vegar rétt til að taka
upp mál að eigin frumkvæði ef grunur leikur á um að
ekki hafi verið unnið með persónuupplýsingar í samræmi við lög um persónuvernd.
Til að komast inn á umræddan vef þarf notendanafn og lykilorð. Öllum starfsmönnum Alcan hefur
verið boðið að fá slík afhend. Inni á kosningavélarvefnum er síðan viðmót sem gerir starfsmönnunum
kleift að búa til sína eigin úthringilista. Þar er einnig leitarstrengur sem hægt er að nota til að fletta upp
öllum íbúum Hafnarfjarðarbæjar. Þegar búið er að
setja einstakling á úthringilista er síðan mögulegt að
bæta við upplýsingum um hvernig starfsmaðurinn
telur að viðkomandi ætli að kjósa og á hverju hann
telji viðkomandi byggja ákvörðun sína.
Vefsvæðið hefur verið kynnt á innri vef Alcan og
starfsmönnum fyrirtækisins boðin kennsla í notkun
þess.
Tryggvi Skjaldarson, starfsmaður álversins og
meðlimur í kosningateymi Alcan, segist ekki sjá neitt
athugavert við vefinn. „Þetta er ekkert annað en tilraun til að halda utan um í hverja menn hringja þegar
þeir eru að tala fyrir stærra álveri. Þetta er nákvæmlega það sama og menn eru að gera í prófkjörum og
kosningum almennt.“
Hann segir alla þá starfsmenn sem vilja fá aðgang
að vefsvæðinu fá hann og þeir sem séu síðan tilbúnir að taka þátt í kosningaslagnum hringi sjálfir í fólkið á sínum listum. „Þetta er bara venjulegur kosningaslagur þó að hann sé vissulega að taka á sig hinar
ýmsu myndir.“

+/3.).'!6¡,).  VEFNUM ER H¾GT AÈ SKR¹ HINAR ÕMSU UPPLÕS

INGAR UM HVERNIG STARFMENN TELJA VIÈKOMANDI ¾TLA AÈ KJËSA OG
¹ HVERJU HANN BYGGI ¹KVÎRÈUN SÅNA Å KOMANDI KOSNINGUM UM
ST¾KKUN ¹LVERSINS Å 3TRAUMSVÅK

Hrannar Pétursson, upplýsingafulltrúi Alcan,
segir að lögfræðingar hefðu skoðað lagalega hlið
þessa máls áður en vefurinn var búinn til. Álit þeirra
væri að þetta bryti ekki í bága við lög. Upplýsingar
væru heldur ekki persónugreinanlegar eftir skráningu. Einungis væri hægt að sjá heildartölur yfir afstöðu fólks.
THORDUR FRETTABLADIDIS
BJORGVIN FRETTABLADIDIS

+ARLMAÈUR D¾MDUR TIL FANGELSISVISTAR OG GREIÈSLU MISKABËTA

(ÚNNUN
5MBROT !UGLâSINGASTOFA 6ÓKURFRÏTTA

Braut á sjö stúlkubörnum
0%03) -!8  ,42
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$«-3-, Karlmaður hefur verið dæmdur í Héraðsdómi Vesturlands fyrir kynferðisbrot gegn sjö
stúlkubörnum. Yngsta stúlkan var sex ára þegar
maðurinn braut gegn henni. Hann var dæmdur í
12 mánaða fangelsi, skilorðsbundið að hluta, og til
greiðslu miskabóta.
Brotin gegn stúlkunum áttu sér stað síðastliðið
sumar og haust. Í júlí var maðurinn í heitum potti
með þremur stúlkubarnanna, sem öll voru átta ára.
Hann var ákærður fyrir að hafa ítrekað strokið
kynfæri þeirra utan klæða.
Þá var honum einnig gefið að sök að hafa brotið gegn þremur stúlkum til viðbótar í umræddum
potti. Þær voru allar níu ára. Hann hafði uppi sama
athæfi gegn þeim og hinum þremur fyrrnefndu. Í
haust veittist hann svo að sex ára telpu og nuddaði
kynfæri hennar. Það átti sér stað á þáverandi heimili mannsins á Akranesi, þar sem barnið var gestkomandi.
Hann játaði greiðlega sök sína fyrir dómi. Þar
kom fram að hann hefði leitað sér aðstoðar hjá sálfræðingi og á geðdeild Landspítala.
Maðurinn var dæmdur í 12 mánaða fangelsi, þar

!+2!.%3 -AÈURINN BRAUT GEGN YNGSTA BARNINU ¹ HEIMILI SÅNU
¹ !KRANESI ÖAR SEM HANN VAR Ö¹ BÒSETTUR

af eru níu mánuðir skilorðsbundnir. Þá var honum
gert að greiða börnunum samtals 1,5 milljónir króna
í miskabætur, svo og málskostnað.
JSS
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&YRIRT¾KIÈ (EILSUVERNDARSTÎÈIN EHF TEKUR YFIR REKSTUR (EILSUVERNDARSTÎÈVARINNAR

FRAM HEILBRIGÈISÖJËNUSTA Å HÒSINU
(%),"2)'¨)3-, Heilsuverndarstöðinni við Barónsstíg

verður ekki breytt í hótel. Fyrirtækið Heilsuverndarstöðin ehf., sem er dótturfyrirtæki InPro, hefur tekið
yfir rekstur hússins með það fyrir augum að endurreisa Heilsuverndarstöðina og endurvekja hin upprunalegu gildi hennar: Að efla andlega, líkamlega og
félagslega heilsu landsmanna. Þar verður opnuð alhliða heilsuverndarstöð þar sem læknar, sjúkraþjálfarar, næringarfræðingar, sálfræðingar og annað fagfólk úr heilbrigðisgeiranum mun starfa.
„Heilsuverndarstöðin verður vettvangur fyrir fagfólk sem starfar við heilsueflingu og heilsuvernd,“
segir Gestur Pétursson, framkvæmdastjóri Þróunarsviðs InPro. „Hér munu einstaklingar fá þjónustu á
borð við endurhæfingu eftir slys. Markmið okkar er
ekki síður að starfa á fyrirtækjavettvangi og munu atvinnurekendur geta leitað til okkar um þjónustu á sviði
heilsuverndar,“ segir Gestur. Í Heilsuverndarstöðinni

(%),356%2.$!234®¨). -IKIÈ HEFUR VERIÈ R¾TT UM FRAMTÅÈ
(EILSUVERNDARSTÎÈVARINNAR VIÈ "ARËNSSTÅG EN MARGIR VORU
Ë¹N¾GÈIR ÖEGAR HÒN VAR SELD EINKAAÈILA
&2¡44!",!¨)¨(%)¨!

verða sérfræðingar með stofur sem allir vinna saman
eftir stefnu hússins. Heilsuverndarstöðin var seld
einkaaðila í lok janúar eftir að starfsemi hennar var
flutt annað. Stefnt er að því að nýja Heilsuverndarstöðin hefji starfsemi 1. október.
ÖO

/2¨2¡44
b¶ETTA ER NÒ SVONA
MEGINLÅNAN SVO
DANSAR SAKSËKNAR
INN ÖAR OG ÎRYGG
ISNETIÈ ER HÁRNA HJ¹
DËMARANUMm
!RNGRÅMUR ¥SBERG DËMSFORMAÈ
UR SKÕRÈI ÖANN LÅNUDANS SEM SAK
SËKNARI OG VERJENDUR ¹TTU AÈ
STUNDA MEÈ ÖAÈ HVORT SPYRJA
M¾TTI ENDURSKOÈENDUR FR¹
$ELOITTE SEM SÁRFR¾ÈIVITNI Å M¹L
INU
b¡G LEYFI MÁR AÈ
MËTM¾LA ÖESSU
SEM RÎNGUM FRAM
BURÈIm
3+*!.$) ¥ 6)4.!34²+5 *ËN ( 3NORRASON ER VANARI AÈ KOMA Å DËMSAL SEM S¾KJANDI

EN VITNI EN HANN SËTTI MEÈAL ANNARS FYRRI HLUTA "AUGSM¹LSINS Å SAMA DËMSAL OG
HANN BAR VITNI Å SÅÈARI HLUTA M¹LSINS Å G¾R
&2¡44!",!¨)¨!.4/.

Ósamræmi
hjá lögreglu
Lögreglumönnum ber ekki saman um hvenær
fyrsta yfirheyrslan yfir Jóni Gerald Sullenberger fór
fram. Hætt var við rannsókn á tugum tilvika vegna
ábendinga frá sakborningum sem þóttu réttmætar.
rannsaka frekar tugi atvika vegna
ábendinga sakborninga þar sem
burði saksóknara sem hafði yfirgrunur var um eitthvert saknæmt
umsjón með rannsókn Baugsmálsí upphafi. Þannig hafi jafnt verið
ins og eins af lögreglufulltrúunrannsökuð atriði sem þóttu horfa
um sem rannsakaði málið, þegar
til sýknu og þau sem þóttu horfa
þeir voru spurðir um fyrstu yfirtil sektar.
heyrsluna yfir Jóni Gerald SullenÞannig spurði Gestur Jónsson,
berger í dómsal í gær.
verjandi Jóns Ásgeirs JóhannesJón H. Snorrason, fyrrverandi
sonar, Jón H. hvers vegna samsaksóknari efnahagsbrotadeildskipti Baugs við Simon‘s Agentur
ar ríkislögreglustjóra, sem stýrði
hafi ekki verið rannsökuð eftir að
rannsókninni
í
Baugsmálinu,
Jón Ásgeir benti ítrekað á að þau
sagði að fyrsta yfirheyrslan yfir
væru sambærileg og viðskiptin
Jóni Gerald hefði farið fram laugvið Nordica.
ardaginn 24. ágúst 2002.
„Mér finnst þetta vera eins og að
Sveinn Ingiberg Magnúsbera saman epli og appelsínur,“
son, lögreglufulltrúi hjá ríksagði Jón H., sem sagði að engin
islögreglustjóra, sagði það
ástæða hefði verið til að hefja
hljóta að vera misminni,
rannsókn á samskiptum
fyrsta yfirheyrslan hefði
farið fram sunnudag- BAUGS M Á L I Ð Baugs og Simon‘s Agentur.
Ummæli Jóns Ásgeirs í
inn 25. ágúst. Það myndi
yfirheyrslum hafi hann
hann vel því hann hefði
ekki litið á sem ábendingu, enda
verið á ættarmóti á laugardeginhafi Jón Ásgeir minnst á það tvisvum, og því fjölmörg vitni sem væri
ar, en ekki óskað sérstaklega eftir
hægt að kalla fyrir dóminn til að
því að þetta yrði rannsakað.
bera um það.
Jón H. var einnig spurður út
Jón H. skýrði einnig hvernig það
í símtal sem hann átti við Helga
hafi komið til að hann hafi sótt Jón
Sigurðsson, lögmann hjá KaupGerald þennan morgun. Hann sagðþingi, um svipað leyti og upprunaist hafa átt erindi í Hafnarfjörð, og
leg ákæra var gefin út, í byrjun
því hafi hentað betur að sækja Jón
júlí 2005. Helgi hafði fyrir dómi
Gerald í Kópavoginn heldur en að
lýst því hvernig símtalið endaði á
láta hann koma sjálfan, enda skrifþví að fagnaðarlæti sem minntu á
stofan lokuð um helgina og enginn
lætin á fótboltaleik hafi brotist út
í móttökunni.
á skrifstofu Jóns H. þegar hann
Verjendur spurðu bæði Jón H.
skýrði frá því að hann hefði engin
og Svein um nokkur tilvik þar sem
gögn fundið sem styddu skýringar
sakborningar eða vitni komu með
sakborninga.
ábendingar um eitthvað sem þyrfti
„Þetta er auðvitað alveg fráað rannsaka, og ekki var sinnt af
leitt,“ sagði Jón H., sem sagðist
lögreglu.
muna vel eftir þessu símtali. Hann
Báðir sögðu að ávallt hefðu
hafi verið einn á skrifstofu sinni og
verið rannsakaðar þær ábendingskildi til að byrja með ekki hverju
ar sem þóttu koma atvikum sem
hann hefði átt að vera að fagna.
voru til rannsóknar við, og Jón H.
sagði að hætt hefði verið við að
BRJANN FRETTABLADIDIS
"!5'3-, Ósamræmi var í fram-

'ESTUR *ËNSSON VERJ
ANDI *ËNS SGEIRS *Ë
HANNESSONAR VAR ALLT ANNAÈ EN
¹N¾GÈUR MEÈ LÕSINGU ENDURSKOÈ
ANDA $ELOITTE ¹ ÖVÅ AÈ ALGENGT SÁ
AÈ SKAMMSTÎFUNIN %")4$! SÁ KÎLL
UÈ HAGNAÈUR FYRIR AFSKRIFTIR
b3¹ VELDUR MIKLU
SEM UPPHAFINU VELD
URm
*AKOB 2 -ÎLLER VERJ
ANDI 4RYGGVA *ËNS
SONAR SAGÈIST ÖURFA
TALSVERÈAN TÅMA TIL AÈ YFIRHEYRA *ËN
( 3NORRASON SEM VAR YFIR RANN
SËKNINNI ¹ "AUGSM¹LINU ENDA
V¾RI HANN LYKILVITNI VERJENDA
b(ANN HEFUR KANNSKI
TAFIST VIÈ AÈ HLAUPA
UPPI GL¾PAMANNm
3IGURÈUR 4ËMAS
-AGNÒSSON SETT
UR RÅKISSAKSËKN
ARI REYNDI ¹ GAMANSAMAN H¹TT AÈ
SKÕRA AF HVERJU *ËN ( 3NORRASON
VAR SEINN FYRIR EN EINS OG &RÁTTA
BLAÈIÈ GREINDI FR¹ ¹ DÎGUNUM
HLJËP *ËN UPPI ÎLVAÈAN ÎKUMANN
FYRIR SKÎMMU
b%F ÁG M¾TTI AÈEINS
SVARA ¹ÈUR EN ÖÒ
KEMUR MEÈ SPURN
INGUNAm
*ËN ( 3NORRASON ER
GAMALREYNDUR SAK
SËKNARI OG REYNDI AÈ
TAKA FRUMKV¾ÈIÈ Å VITNALEIÈSLUM
YFIR SJ¹LFUM SÁR AF 'ESTI *ËNSSYNI
EN ¹RANGURSLAUST
b3PURNINGIN ER SVO
LEIÈANDI AÈ J¹ EÈA
NEI V¾RI AFLEITT
SVARm
3VEINN )NGIBERG
-AGNÒSSON LÎG
REGLUFULLTRÒI VILDI HVORKI SVARA J¹T
ANDI NÁ NEITANDI SPURNINGU *AKOBS
2 -ÎLLER UM HVORT RANNSAKAÈ
HEFÈI VERIÈ HVORT TÎLVUPËSTAR Å M¹L
INU V¾RU FALSAÈIR ¹ÈUR EN DËM
KVADDIR MATSMENN VORU KALLAÈIR TIL

"!5'3-,)¨ ¥ $!'
4VEIR DAGAR ERU EFTIR AF VITNALEIÈSL
UM Å M¹LINU OG Å DAG MUNU MEÈAL
ANNARRA KOMA FYRIR DËMINN ÖEIR
3TYRMIR 'UNNARSSON RITSTJËRI -ORG
UNBLAÈSINS OG +JARTAN 'UNNARS
SON FYRRVERANDI FRAMKV¾MDASTJËRI
3J¹LFST¾ÈISFLOKKSINS

www.toyota.is

ÍSLENSKA SIA.IS TOY 36699 03/07

Keyrðu Formúluna í botn!

Formúluklúbbur Toyota
Nú gerum við okkur klár fyrir nýtt keppnistímabil Formúlu 1: Laugardaginn 17. mars kynnum við
formúlulið Panasonic TOYOTA hjá Toyota Kópavogi. Gunnlaugur Rögnvaldsson og sérstakur
heiðursgestur og F1 sérfræðingur, Sean Kelly, kynna formúluna og keppnislið Panasonic
TOYOTA og gestir fá að reyna hæfni sína í alvöru þjálfunarhermi fyrir ökumenn formúluliða.
Tekið er á móti skráningum í Formúluklúbbinn fyrir árið 2007 og með hverri skráningu fylgir
formúluglaðningur. Heppnir klúbbfélagar eiga þess kost að vinna vörur tengdar F1 og glæsilega
vinninga frá Panasonic.
Komdu og kynntu þér spennandi dagskrá og skemmtilegar uppákomur Formúluklúbbsins í
góðum félagsskap á Nýbýlaveginum, laugardaginn 17. mars kl. 13, hjá Toyota Kópavogi.

Toyota
Nýbýlavegi 4
Kópavogur
Sími: 570-5070
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+ÎNNUN %VRËPUSAMBANDSINS UM ËHËFLEGA DRYKKJU Å AÈILDARLÎNDUM

2ÒMLEGA TVÅTUG KONA ¹K¾RÈ

¥RAR DREKKA LANGMEST %VRËPUBÒA

Sparkaði í lögreglumann

¥2,!.$ Írar eru mestu drykkjurút-

&*«2&44 (.! 0ALESTÅNSKUR BËNDI
-OHAMMED !BU :NAID HELDUR ¹ FJËR
F¾TTUM UNGA SEM KOM ÒR EINU EGGINU
HJ¹ HONUM FYRIR NOKKRU Å B¾NUM $URA
SKAMMT FR¹ (EBRON ¹ 6ESTURBAKKAN
UM ¶ESSI VANSKÎPUN ER SJALDG¾F OG
¹ST¾ÈAN EKKI AÈ FULLU ÖEKKT
&2¡44!",!¨)¨!0

.ORÈMENN HNEYKSLA 3VÅA

Dóp og kynlíf í
Kattholti Emils
3+!.$).!6¥! Svíar eru í sjokki.

Meðan Svíar fagna því að barnabókahöfundurinn Astrid Lindgren
hefði orðið tíræð sýnir norska sjónvarpið stuttmyndaseríu um Emil
í Kattholti eftir Astrid Lindgren
þar sem blandað er grófu kynlífi,
áfengi og eiturlyfjum í þættina, að
sögn sænskra og norskra blaða.
Ingegerd Sahlström, formaður Astrid Lindgren-samtakanna,
er öskureið. „Ég get bara sagt að
þetta er gróf móðgun við Astrid
Lindgren. Að vera með kynlífsatriði og eiturlyf er langt frá þeim
gildum sem Lindgren stóð fyrir,“
segir hún í sænska blaðinu Expressen og kveðst aldrei hafa vitað
annað eins, um grófa misnotkun sé
að ræða.
GHS

!LLSHERJARNEFND !LÖINGIS

Átján fái íslenskan ríkisborgararétt
34*«2.-, Allsherjarnefnd Alþingis leggur til að átján fái íslenskan ríkisborgararétt, samkvæmt lögum þar að lútandi.
Fjórir eru fæddir á Íslandi
og tveir í Serbíu en aðrir í Kína,
Gíneu, Japan, Malaví, Þýskalandi,
Brasilíu, Kanada, Afganistan,
Túrkmenistan, Frakklandi, Gvatemala og á Filippseyjum.
Yngstur í hópnum er tíu ára
piltur en elstur er 71 árs karl.
Alls 36 sóttu um að verða íslenskir ríkisborgarar en helmingnum var hafnað.
BÖS

U
SPARAÐ 3.250 kr.

arnir í Evrópu samkvæmt könnun
Evrópusambandsins um viðhorf
til áfengra drykkja.
Óhófsdrykkja,
eða
„bingedrinking“, orðatiltæki notað yfir
þá athöfn að fá sér fimm eða fleiri
áfenga drykki í einni setu, er algengust hjá Írum. Á það við um
einn af hverjum þremur.
Að meðaltali drekkur einn af
hverjum tíu Evrópubúum meira
en fimm drykki í einni setu og er
aldurshópurinn 15-24 ára algengastur.
Viðvörunarljós loga hjá Írum
núna þar sem dagur hins heilaga Patreks er á næstu grösum

og venjulega fylgir mikil drykkja
þeim gleðskap.
Írar hafa margir hverjir áhyggjur af viðhorfi ungmenna til neyslu
áfengra drykkja. Hefur kaþólska
kirkjan bæst í hóp þeirra er vara
við óhóflegri drykkju. Löggæsla
verður hert á meðan á hátíðinni
stendur og þrýst hefur verið á
söluaðila að takmarka afgreiðslutíma til að stemma stigu við mikilli drykkju.
Á listanum yfir drykkju í óhófi
eru Finnar ekki langt á eftir Írum,
svo koma Bretar og Danir. Talsvert neðar á listanum koma svo
Portúgalar, Ítalir og loks Grikkir.
OBT

-)+)¨ $25++)¨ ¥RAR DREKKA GJARNAN
MIKIÈ ¹ DEGI HINS HEILAGA 0ATREKS OG
VAFALAUST VERÈUR ENGIN BREYTING ¹ ÖVÅ 
MARS NK

$«-3-, Rúmlega tvítug kona til
heimilis í Reykjavík hefur verið
ákærð fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur fyrir að veitast að tveimur
lögreglumönnum, sparka í annan
og reyna að bíta hinn.
Atburðurinn átti sér stað á Fáskrúðsfirði aðfaranótt sunnudags í júli á síðasta ári. Konan
veittist að lögreglumönnunum
þar sem þeir voru við skyldustörf, reyndi sparkaði í maga
annars þeirra og reyndi að bíta
hinn í handlegginn.
Embætti ríkissaksóknara
krefst þess að hún verði dæmd
til refsingar fyrir athæfið.
JSS

Þingmenn segja réttindi
brotin á blindum börnum
Menntamálaráðherra skipar framkvæmdahóp til að undirbúa þekkingarmiðstöð fyrir blinda nemendur.
Stjórnarandstaðan segir málið ekki þola bið. Ráðherra hvattur til að tryggja strax réttindi blindra barna.
34*«2.-, „Staðan er einfaldlega

sú að það eru brotin réttindi á
blindum og sjónskertum börnum
og nemendum á öllum skólastigum,“ sagði Björgvin G. Sigurðsson, þingmaður Samfylkingarinnar, við umræður á Alþingi í gær.
Helgi Hjörvar, þingmaður Samfylkingar, hóf við upphaf þingfundar í gær umræðu um stöðu
blindra og sjónskertra barna
í skólakerfinu. Helgi sagði að
þrátt fyrir að þrjú ár væru liðin
frá því starfshópur hefði skilað niðurstððu um að stofna beri
þekkingarmiðstöð vegna þessara
barna hefði enn ekkert gerst. Aðeins einn ráðgjafi væri nú fyrir
kennara varðandi kennslu um eitt
hundrað blindra og sjónskertra
nemenda á öllum skólastigum.
Aðstöðuleysi blindra skólabarna á
Íslandi væri einstakt.
„Hér sjáum við viðtöl við foreldra blindra barna sem taka sig
upp með rótum, fjölskyldur sínar,
til þess að flýja vonda þjónustu
okkar í íslenska skólakerfinu,“
sagði Helgi.
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, menntamálaráðherra úr
Sjálfstæðisflokki, sagði marga
þurfa að koma að málinu. Nú
hefðu borgarstjóri, heilbrigðisráðherra og félagsmálaráðherra
allir lýst vilja til framkvæmda.
„Þess vegna greip ég tækifær-

U
SPARAÐ 3.250 kr.

U
SPARAÐ 3.250

 0®,,5- !,¶).')3 &ËLK ÒR RÎÈUM BLINDRA VAR M¾TT ¹ ¹HORFENDAPALLANA Å !LÖINGI Å G¾R OG FYLGDIST MEÈ UMR¾ÈUM UM M¹LEFNI

BLINDRA OG SJËNSKERTRA NEMENDA ÅSLENSKA SKËLAKERFISINS

ið og ákvað í samráði við meðal
annars Blindrafélagið að skipa
nefnd; ekki bara eina nefndina
enn heldur framkvæmdahóp sem
hefur það hlutverk að setja hlutina í farveg þannig að þeir komist
til framkvæmda,“ sagði Þorgerður Katrín.
Kolbrún Halldórsdóttir, þingmaður vinstri grænna, sagði dapurlegt að þurfa að reka á eftir
menntamálaráðherra. „Því miður
er þetta ekki einsdæmi því við
þekkjum það hér að málefni
heyrnarskertra og heyrnarlausra
hafa líka verið látin reka á reiðan-

&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

um hjá þessari ríkisstjórn,“ sagði
Kolbrún sem hvatti menntamálaráðherra til að grípa strax í taumana.
Þuríður Backman, þingmaður
vinstri grænna, sagði málið hreinlega vera spurningu um mannréttindi. Ekki ætti að láta tefja
fyrir að margir þyrftu að koma
að borðinu. „Fyrst og fremst á að
greina þarfirnar og þjónustuna og
síðan á að ganga frá hinu á eftir,“
sagði Þuríður.
Helgi Hjörvar tók í svipaðan
streng. „Þegar kerfið er þungt
og silalegt og þegar kerfið virk-

ar ekki og þegar réttindi eru brotin, ekki síst á börnum, þá þarf einmitt að taka af skarið,“ sagði Helgi
og skoraði á ráðherra að lýsa því
strax yfir úr ræðustól Alþingis að
hún myndi sjá til þess að þekkingarmiðstöðinni yrði komið á fót.
Menntamálaráðherra sagði að
einmitt væri verið að taka af skarið. „Kerfið verður bara einfaldlega að laga sig að þörfunum. Það
er þess vegna sem ég setti framkvæmdahóp sem hefur það markmið að koma þekkingarmiðstöð á
laggirnar,“ sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. GAR FRETTABLADIDIS
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Íslensk hönnun í Fógetahúsið

Vnr.86620140-3737

Innimálning

4

KÓPAL Glitra innimálning,
4 ltr, gljástig 10.

2%9+*!6¥+ Enduruppbyggingu elsta húss miðborgar-

ltr.
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innar er lokið. Sem tákn um það festu Vilhjálmur Þ.
Vilhjálmsson borgarstjóri og fulltrúar Minjaverndar á miðvikudag upp skjöld utan á Aðalstræti 10.
Húsið í Aðalstræti 10 var reist árið 1762 og er því
elst húsa í miðborg Reykjavíkur. Viðeyjarstofa, sem
reist var 1755, er elsta hús Reykjavíkur.
Samkvæmt upplýsingum frá Reykjavíkurborg
var Aðalstræti 10 upphaflega notað sem klæðageymsla. Meðal þeirra sem hafa átt aðsetur í húsinu er Jón Sigurðsson forseti. Kaupmennirnir Silli
og Valdi keyptu það árið 1926 og ráku þar verslun
í áratugi. Frá árinu 1984 hafa ýmsir veitingastaðir
verið þar til húsa, meðal annars Fógetinn. Reykjavíkurborg keypti Aðalstræti 10 árið 2001 og hófst
enduruppbygging hússins haustið 2005.
Að baki gamla húsinu hefur verið byggt nýtt
steinhús, af svipaðri stærð og lögun og það gamla.
Húsin tengjast með glerskála. Á neðri hæð gamla
hússins verður Reykjavíkurborg með aðstöðu til
að sýna sögu hússins og götunnar. Þá mun hópur íslenskra hönnuða og fjárfesta hafa stofnað fyrirtæki
um verslun til að selja íslenska hönnunarvöru í húsinu.
GAR

%.$52"9'').' 34!¨&%34 6ILHJ¹LMUR ¶ 6ILHJ¹LMSSON BORG
ARSTJËRI OG ¶RÎSTUR «LAFSSON FORMAÈUR STJËRNAR -INJAVERNDAR
FESTU Å FYRRADAG SKJÎLD UTAN ¹ !ÈALSTR¾TI  TIL AÈ STAÈFESTA AÈ
ENDURGERÈ HÒSSINS V¾RI FORMLEGA LOKIÈ
&2¡44!",!¨)¨'6!
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SKATTAL¾KKANIR OG Ö¹ HVERSU MIKIÈ EIGI AÈ L¾KKA VIRÈISAUKASKATT ¹ MAT +JËSENDUR
VILJA NOTA PENINGANA Å NEYSLU EN EINNIG ER TIL UMR¾ÈU AÈ AUKA SAMFÁLAGSÖJËNUSTUNA

Finnar vilja
lækka skatta
Finnar ganga til þingkosninga á sunnudaginn.
Kosningabaráttan snýst einkum um skattalækkanir
því almenningur vill nota tekjurnar í neyslu. Nokkur hneykslismál hafa komið upp.
&)..,!.$ „Efnahagsmálin ganga
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Hver verður næsti
forsætisráðherra
landsins og hverja
mun hann velja í
ráðuneyti sín?
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NÆSTA
RÍKISSTJÓRN
MYNDUÐ
+YD©DpRNNDU
P\QGDVWMÁUQ
RJKYHUMLUYHU©D
U±©KHUUDU"

Lokaðir klúbbar
sem líkja má við
vændishús eru
starfræktir á Íslandi.
Þar bjóða íslenskar
og erlendar konur
kynlíf gegn greiðslu.

VÍNKJALLARINN
+YHUQLJ±D©
NRPDV¸UXSS
Y¼QNMDOODUD"
BARNASTÓLAR
1H\WHQGDSUÁI±
IMÁUXPYLQVOXP
XQJEDUQDVWÁOXP



 
Valdabrölt Hannesar
Smárasonar í
Glitni hefur valdið
togstreitu milli
tveggja stærstu
eigendahópanna.

    590 kr.-

9 771670 721403

HANNES SMÁRASON NÝTUR
EKKI TRAUSTS STJÓRNAR GLITNIS

MADONNA
+HIXUKDQQD©QMD
IDWDO¼QXI\ULU+ 0

Valdabrölt Hannesar hefur skapað óróleika
milli tveggja stærstu hluthafa bankans.

  
Lokaðir klúbbar sem líkja má við vændishús
eru starfræktir á Íslandi. Þar bjóða íslenskar
og erlendar konur kynlíf gegn greiðslu.

ÁSKRIFTARTILBOÐ
Frítt út mars!





Fatalínan M, sem
Madonna hannaði í
samvinnu við H&M.

vel í Finnlandi og þá er stóra
málið hvernig nota skal afganginn í ríkisfjármálunum. Á að
lækka skatta? Á að bæta samfélagsþjónustuna? Allir vilja lækka
skatta og allir lofa meiri þjónustu
en spurningin er hvert hlutfallið
á að vera,“ segir Björn Månsson,
leiðarahöfundur
Hufvudstadsbladet í Finnlandi.
Jan Sundberg, prófessor í
stjórnmálafræði við Háskólann
í Helsinki, segir að það fyrirkomulag að kjósendur merki við
stjórnmálamann og greiði þannig
flokknum atkvæði sitt geri það
að verkum að kosningaumræðan er á mjög einstaklingsbundnum nótum.
„Þetta er fyrst og fremst spurning um hvort eigi að lækka skatta
og þá hve mikið. Velferðarmál
hafa eitthvað verið til umræðu og
lífeyrismál en stóru málin eins og
umhverfismál og innganga í Nató
hafa ekkert verið á yfirborðinu
en ef eitthvað gerist í Rússlandi
þá kemur það örugglega til umræðu. Það er helst talað um tolla
við landamærin en vöruflutningar fara mikið frá Rússlandi í
gegnum finnskar hafnir,“ segir
Jan.
Umræðan hefur fyrst og
fremst snúist um skattalækkanir
og þá hversu mikið eigi að lækka
virðisaukaskatt á mat. Tekjuskatturinn lækkaði á kjörtímabilinu í Finnlandi og nú vilja flestir
flokkar lækka vaskinn, bara mismikið.
Kosningabaráttan hefur verið
róleg og tíðindalítil enda segja
Jan og Björn engra stórra breytinga að vænta.
„Þeir sem eru óákveðnir geta
haft afgerandi áhrif á það hverjir
sitja í ríkisstjórn og hver verður
forsætisráðherra,“ segir Björn

L

L

kronikan.is Áskriftarsími er 414 9400 kronikan.is Áskriftarsími er 414 9400 kronikan.is
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550 5000

ERU Ë¹KVEÈN
IR GETA HAFT
AFGERANDI ¹HRIF ¹
ÖAÈ HVERJIR SITJA Å
RÅKISSTJËRN m SEGIR
"JÎRN -½NSSON
LEIÈARAHÎFUNDUR
(UFVUDSTADS
BLADET
%++) 244 5.!4« b3TËRU

M¹LIN EINS OG
UMHVERFISM¹L OG
INNGANGA Å .ATË
HAFA EKKERT VERIÈ
TIL UMR¾ÈU m
SEGIR PRËFESSOR
*AN 3UNDBERG
VIÈ (¹SKËLANN Å
(ELSINKI

og telur líklegast að Miðflokkurinn, jafnaðarmenn og Sænski
þjóðarflokkurinn verði áfram við
völd. Ef jafnaðarmenn tapa stórt
þá sé líklegast að Miðflokkurinn,
Hægriflokkurinn og Sænski þjóðarflokkurinn myndi ríkisstjórn.
Nokkur hneykslismál hafa
komið upp í kosningabaráttunni.
Í fyrsta skipti hefur mátt sjá neikvæðar
sjónvarpsauglýsingar
sem hafa lagst illa í kjósendur.
Þá hefur ástalíf Matta Vanhanen forsætisráðherra, sem þykir
litlaus og leiðinlegur, verið milli
tannanna á fólki en fyrrverandi
vinkona hans hefur gefið út bók
um samband þeirra.
Eiginmaður dómsmálaráðherrans hefur orðið uppvís að því að
hafa borgað svart fyrir ráðherrann í síðustu kosningum. Talið er
þó að þessum stjórnmálamönnum hafi tekist að snúa umfjölluninni sér í hag.
GHS FRETTABLADIDIS
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¶RÅR FLOKKAR MYNDA Å DAG RÅKIS
STJËRN &INNLANDS *AFNAÈARMANNA
FLOKKURINN -IÈFLOKKURINN OG
3¾NSKI ÖJËÈARFLOKKURINN &ORS¾T
ISR¹ÈHERRA ER -ATTI 6ANHANEN FOR
MAÈUR -IÈFLOKKSINS
¶RÅR ST¾RSTU FLOKKARNIR -IÈFLOKKUR
INN *AFNAÈARMANNAFLOKKURINN OG
(¾GRIFLOKKURINN ERU NOKKUÈ JAFN
STËRIR MEÈ Å KRINGUM  PRËSENT
HVER
&INNLAND SKIPTIST Å FIMMT¹N KJÎR
D¾MI
+JËSENDUR MERKJA VIÈ EINN STJËRN
M¹LAMANN OG KJËSA Ö¹ Å LEIÈINNI
FLOKKINN HANS +OSNINGABAR¹TTAN
ER ÖVÅ ¹ MJÎG EINSTAKLINGSBUNDN

L

L

L

UM NËTUM 'ERST HEFUR AÈ FOR
MAÈUR STJËRNM¹LAFLOKKS HAFI EKKI
N¹È KJÎRI INN ¹ ÖING VEGNA ÖESSAR
AR AÈFERÈAR
3KOÈANAKANNANIR SÕNA AÈ -IÈ
FLOKKURINN VERÈUR ¹FRAM ST¾RSTUR
*AFNAÈARMANNAFLOKKURINN MISSIR
EITTHVAÈ FYLGI OG (¾GRIFLOKKURINN
VINNUR ¹
,ÅKLEGAST ER AÈ -IÈFLOKKURINN
*AFNAÈARMANNAFLOKKURINN OG
3¾NSKI ÖJËÈARFLOKKURINN HALDI
¹FRAM SAMSTARFI EFTIR KOSNINGAR
+OSNINGAÖ¹TTTAKA ER UNDIR SJÎ
TÅU PRËSENTUM %F Ö¹TTTAKA VERÈUR
GËÈ ER ÖAÈ HELST TALIÈ KOMA JAFN
AÈARMÎNNUM TIL GËÈA

AäEJJFEC<ËD8:BJac%`jJà8Cajd%Jm\ee`Jg\`^_kD}cm\ib8i^leelii

Ánægðustu
netnotendur
á Íslandi.

Netnotendur Hive eru glaðir. Samkvæmt ánægjuvoginni 2006 eru viðskiptavinir
Hive ánægðustu netnotendur landsins. Við viljum að viðskiptavinir okkar brosi þegar
þeir vafra um veﬁnn og fái skjótar lausnir á sínum vandamálum. Við stefnum því
auðvitað að því að ánægðustu netnotnendur landsins árið 2007 verði líka hjá Hive.
Hive.is Grensásvegi 16, Reykjavík. Þjónustusími: 414 1616 hive@hive.is
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FYLGDIST GRANNT MEÈ VIÈBURÈUM KVÎLDS
INS MEÈAN SËLIN SETTIST RËLEGA VIÈ 0REY
0ROS VATNIÈ Å +AMPONG 4HOM HÁRAÈI Å
+AMBËDÅU NÒ ¹ MIÈVIKUDAGINN
&2¡44!",!¨)¨!0

&ORMENN ALLRA FLOKKA ¹ ÖINGI

Jóns forseta
minnst 2011
34*«2.-, Formenn stjórnmálaflokkanna vilja að minningu Jóns
Sigurðssonar forseta frá Hrafnseyri verði sýndur
sérstakur sómi
árið 2011 þegar
tvær aldir eru
liðnar frá fæðingu hans.
Hafa þeir lagt
fram sameigin*«. 3)'52¨33/.
lega tillögu um
að skipuð verði nefnd sem leggi
til hvernig minnast megi tímamótanna. Verði hún skipuð fulltrúum allra flokka, auk fulltrúa
forseta Alþingis og Hrafnseyrarnefndar.
Um leið leggja formennirnir
til að söfn Jóns á Hrafnseyri og
í Kaupmannahöfn verðir endurbætt.
BÖS

&ISKIM¹LANEFD 3¶

Rætt um ólöglegar fiskveiðar
3*6!2²46%'52 Verndun við-

kvæmra vistkerfa fyrir skaðlegum áhrifum fiskveiða voru
ofarlega á baugi á fundi fiskimálanefndar Matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu
þjóðanna (FAO). Auk þess var
mikið rætt um aðgerðir gegn
ólöglegum veiðum á fundinum
sem lauk síðastliðinn föstudag.
Samkomulag náðist um mótun
tæknilegra viðmiðunarreglna um
verndun viðkvæmra vistkerfa, en
þær eru í samræmi við fiskveiðiályktun allsherjarþings SÞ. Tímaáætlun gerir ráð fyrir að reglurnar verði tilbúnar í byrjun næsta
árs.
ÖSJ

'¾SLUSJËMENN MËTM¾LA
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,ÎGFR¾ÈINGAR Å 0AKISTAN ¾FIR VEGNA BROTTREKSTRAR H¾STARÁTTARDËMARA

+ARLMAÈUR D¾MDUR

Dómarinn neitar að víkja

Fyrrum sambýliskona barin

0!+)34!. !0 Iftikhar Mohammed
Chaudhry, yfirdómari hæstaréttar í
Pakistan, neitar að taka mark á valdboði Pervez Musharraf forseta, sem
gerði sér lítið fyrir og rak Chaudry
úr embætti í lok síðustu viku.
Chaudry segir ekkert hæft í ásökunum um að hann hafi misnotað
embætti sitt og segist ætla að sitja
sem fastast, hvað sem líður orðum
forsetans. Æðstaráðs dómsmála í
Pakistan sem hefur úrskurðarvald í
málinu og kemur næst saman í dag.
Lögfræðingar í Pakistan eru æfir
vegna málsins og ásaka Musharraf
um ólögmæt pólitísk afskipti af
dómsvaldinu.
Á mánudaginn efndu lögfræð-

HARÈRA ¹TAKA HEFUR KOMIÈ Å VIKUNNI
MEÈAL ANNARS ¹ M¹NUDAGINN Å ,AHORE
Å 0AKISTAN MILLI LÎGREGLUNNAR OG LÎG
FR¾ÈINGA SEM MËTM¾LTU BROTTREKSTRI
DËMARANS
&2¡44!",!¨)¨!0

ingar til mótmælafunda víða um
land, mættu ekki til dómsstarfa og

GB

Skipulagði hryðjuverkin 11. september
Khalid Sheikh Mohammed játaði á laugardag að hafa skipulagt 31 hryðjuverk frá
1990, þar á meðal árásina 11. september árið 2001 þar sem tæplega 3.000 manns
létust. Einnig stóð til að myrða nokkra fyrrverandi forseta Bandaríkjanna.
"!.$!2¥+). !0 Sakborningurinn
Khalid Sheikh Mohammed hefur
játað fyrir bandarískum herdómstóli að hafa skipulagt og stutt
framkvæmd 31 hryðjuverkaárásar, þar á meðal hryðjuverkin
í Bandaríkjunum 11. september
árið 2001. Hryðjuverkin áttu sér
stað frá árinu 1990 og létust þúsundir óbreyttra borgara í þeim.
Mohammed játaði einnig að
hafa myrt blaðamann Wall Street
Journal, David Pearl, árið 2002 en
aftaka hans vakti heimsathygli. Á
myndbandi sem var sett á netið
sést hvernig Pearl er afhöfðaður af grímuklæddum manni sem
reyndist vera Mohammed.
Mohammed greindi jafnframt
frá fyrirhuguðum hryðjuverkum
sem yfirvöld höfðu náð að koma í
veg fyrir, svo sem áætlun um að
myrða nokkra fyrrverandi forseta Bandaríkjanna. Meðal sérstakra skotmarka sem Mohammed tilgreindi voru Jóhannes Páll
páfi II, Bill Clinton, fyrrverandi
forseti Bandaríkjanna, og Pervez
Musharaff, forseti Pakistan.
„Ég var ábyrgur fyrir aðgerðinni 9. september frá A til Ö,“
sagði Mohammed í yfirlýsingu
sem herlögmaður hans las upp við
yfirheyrslur síðastliðinn laugardag. Varnamálaráðuneyti Bandaríkjanna birti afrit af yfirheyrslunum á miðvikudagskvöld.
Ekki hefur sést til Mohammed
síðan myndir birtust af honum
strax eftir að hann var handtekinn
í mars árið 2003. Ekkert spurðist
til hans í þrjú ár meðan hann var í

Óánægðir með
nýja skiptingu
björgunarlauna
&¡,!'3-, Sjómenn á skipum
Landhelgisgæslunnar mótmæla
nýrri skiptingu björgunarlauna
en samkvæmt
henni lækkar
hlutur þeirra um
allt að 22 prósent
en hlutur skipherra hækkar
um rúm 350 prósent.
Helgi Laxdal,
formaður Félags
(%,') ,!8$!,
vélstjóra og
málmtæknimanna, afhenti þingforseta undirskriftir sjómanna í
gær.
„Ég hef aldrei fengið rök fyrir
lagabreytingunum sem gerðar
voru undir þinglok í fyrra. Hins
vegar veit ég að skipherrar höfðu
vælt yfir þessu og ég veit líka að
lögunum var breytt að undirlagi
dómsmálaráðherra,“ segir Helgi
og krefst þess að mál verði færð
til fyrra horfs.
BÖS

+!34! 34%).5- ¥ ,®'2%',5.! 4IL

lentu sums staðar í hörðum átökum við lögregluna. Í gær héldu um
300 þeirra áfram mótmælaaðgerðum í Karachi, stærstu borg landsins.
Stjórnvöld segja brottrekstur
Chaudrys fullkomlega í samræmi
við stjórnarskrá landsins. Hann
hafi gerst brotlegur í starfi og
endanlegur úrskurður sé í höndum
æðstaráðsins.
Vera má að Chaudry hafi komið
við kaunin á Musharraf á síðasta
ári þegar hann lagði mikla áherslu
á að fá upplýsingar um tugi manna,
sem leyniþjónusta landsins var
sökuð um að hafa í haldi.

+(!,)$ 3(%)+
-/(!--%$

$«-3-, Karlmaður hefur verið

dæmdur í Héraðsdómi Reykjavíkur fyrir að ráðast tvisvar
sinnum á fyrrverandi sambýliskonu sína. Í fyrra sinnið tók hann
í hálsmál yfirhafnar konunnar, herti að og hrinti henni svo
hún féll aftur á bak á stigatröppur. Við það hlaut hún fleiðursár
á hálsi.
Í seinna skiptið sparkaði maðurinn nokkrum sinnum í líkama
hennar, sló henni utan í vegg og
hrinti henni, þannig að hún hlaut
áverka. Maðurinn var dæmdur í
tveggja mánaða skilorðsbundið
fangelsi og til að greiða konunni
ríflega 300 þúsund krónur.
JSS

3TARFSMENN VIÈ +¹RAHNJÒKA

Mál Indónesa í
samráðsnefnd
6)..5-!2+!¨52 Aðaltrúnaðar-

maður á Kárahnjúkum hefur
vísað grun um að þrjátíu Indónesar hjá þýska verktakafyrirtækinu Va Tech fái ekki greitt samkvæmt virkjunarsamningum til
samráðsnefndar um virkjunarsamninginn.
Oddur Friðriksson aðaltrúnaðarmaður segir að brotið geti verið
mjög alvarlegt en það þurfi að
skoða nánar áður en niðurstaða
fáist og því hafi hann vísað málinu áfram.
Þorbjörn Guðmundsson, formaður nefndarinnar, segir að fyrirliggjandi upplýsingar um kjör
mannanna þyki ekki fullnægjandi
og því hafi verið óskað eftir nánari upplýsingum. Búast megi við
niðurstöðu innan tíðar.
Indónesarnir þrjátíu eru í
ráðningarsambandi við dótturfyrirtæki Va Tech í Indónesíu í gegnum Va Tech í Austurríki þótt þeir
séu starfandi hér á landi.
GHS

GÒST «LAFUR GÒSTSSON

Óskir um líffæragjafir í
ökuskírteinin

46¥"52!452.!2.)2 4¾PLEGA  MANNS LÁTUST ÖEGAR TVEIMUR FARÖEGAÖOTUM VAR
R¾NT OG ÖEIM FLOGIÈ ¹ TVÅBURATURNANA ¹ -ANHATTANEYJU Å .EW 9ORK Å "ANDARÅKJUNUM
./2$)#0(/4/3!&0

leynilegu haldi hjá leyniþjónustu
Bandaríkjanna (CIA). Í fyrra tilkynnti George W. Bush Bandaríkjaforseti að Mohammed hefði,
ásamt þrettán öðrum grunuðum
hryðjuverkamönnum, verið fluttur í fangelsið á Guantanamo-flóa.
Yfirheyrslur yfir sakborningunum fjórtán hófust á föstudaginn síðastliðinn og er tilgangur þeirra að skera úr um hvort
þeir teljist „óvinveittir bardagamenn“.
Verði mennirnir fjórtán sak-

felldir er hægt að halda þeim um
óákveðinn tíma og réttað verður
yfir þeim af sérstökum herdómstólum á grundvelli laga um sérstaka herdómstóla sem Bush undirritaði í október. Lögin þykja umdeild vegna þess að dómstólunum
verður heimilt að nota vitnisburð
sem fenginn er með umdeildum yfirheyrsluaðferðum. Einnig
verður heimilt að nota upplýsingar, sem fangarnir sjálfir fá ekki
að sjá, til þess að sakfella þá.
SDG FRETTABLADIDIS

34*«2.-, Ágúst Ólafur Ágústsson, varaformaður Samfylkingarinnar, vill að
bundið verði í lög
að í ökuskírteinum standi hvort
fólk vilji gefa líffæri sín, beri svo
undir.
Ágúst Ólafur
segir mikilvægt
að fjölga líffæra'²34 «,!&52
gjöfum en á Íslandi eru líffæra- '²3433/.
gjafir fátíðari en
á öðrum Norðurlöndum. Sextán
ár eru síðan Íslendingar máttu
gefa líffæri. Lög meinuðu það
fram til 1991.
Segir Ágúst Ólafur að skráning þessara upplýsinga í ökuskírteini sé heppileg þar sem oft séu
það látnir ökumenn sem komi til
greina sem líffæragjafar.
Þetta mál verður ekki afgreitt á
þessu þingi. Þinglok voru áætluð í
gær og mörg mál í bið.
BÖS

2ANNSËKN FÅKNIEFNADEILDAR LÎGREGLUNNAR ¹ HÎFUÈBORGARSV¾ÈINU ¹ LOKASTIGI

3TËRT HASSM¹L TIL SAKSËKNARA
,®'2%',5-, Rannsókn fíkniefnadeildar lög-

reglunnar á höfuðborgarsvæðinu á tilraun
til innflutnings á 14 kílóum af hassi og 200
grömmum af kókaíni hingað til lands, er á
lokastigi. Málið verður sent ríkissaksóknara
til ákærumeðferðar á næstunni.
Efnin voru send hingað til lands með hraðsendingu frá Danmörku.
Lögreglan náði efnunum og Interpol lýsti
eftir sendandanum erlendis. Fjórir einstaklingar sættu gæsluvarðhaldi vegna málsins hér
á landi en þeim hefur verið sleppt.
Það var svo 21. janúar sem Íslendingur var
handtekinn í Bremen með fimm kíló af hassi
og um 700 grömm af örvandi efni. Reyndist

þar vera kominn sá sami og sent hafði stóru
hass- og kókaínsendinguna hingað til lands í
haust.
Söluandvirði fíkniefnanna sem Íslendingurinn var tekinn með í Bremen er talið nema
um 4,5 milljónum íslenskra króna, að sögn
Uwe Mikloweit, upplýsingafulltrúa lögreglunnar þar. Maðurinn, sem enn situr í fangelsi
í Bremen, er tæplega þrítugur að aldri og íslenskur ríkisborgari. Hann hefur verið búsettur í Danmörku. Lögreglumenn frá Íslandi
luku yfirheyrslum yfir honum í Þýskalandi í
síðustu viku. Jafnframt hafa staðið yfir yfirheyrslur hér á landi vegna málsins á undanförnum dögum.
JSS
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&9,'34 -%¨ 4¥-!.5- %NN ER ÖR¹TTAÈ UM AUÈLINDIRNAR OG STJËRNARSKR¹RFRUMVARPIÈ "JÎRGVIN LÅTUR ¹ KLUKKUNA FER ÖETTA EKKI AÈ

VERÈA BÒIÈ

Á síðustu metrunum
Enn er þrætt og þrefað á þingi. Þinglok eru rétt handan við hornið en fyrst þarf
að hreinsa af borðunum og klára ýmis erindi. Í gær voru áttatíu mál á dagskrá
þingsins og ekki enn ljóst hvenær þinginu verður slitið.
Þinginu átti að ljúka í gær samkvæmt starfsáætlun. Enn sér þó
ekki fyrir endann á þeim umræðum sem klára þarf fyrir þinglok
og óljóst er hvenær þinginu verður slitið.
Loftið í Alþingishúsinu er lævi
blandið þessa síðustu daga fyrir
þinglok. Það er ekki aðeins tekist á í pontu heldur er skrafað á
göngunum og hvíslast á í hliðarherbergjum. Það minnkar ekki

spennuna að kosningar eru á
næsta leiti.
Þingmönnum liggur á að koma
sínum hugðarefnum í gegn enda
koma sumir þeirra ekki til með að
setjast á þing aftur.
Stjórnarskrárfrumvarpið hefur
verið rætt fram og aftur og í gær
ræddu þingmenn um sauðfjársamninginn í fjórar klukkustundir. Áttatíu mál voru á dagskrá
þingsins í gær. Ljóst er að mörg-

30%..! ¥ ,/&4).5 3IGRÅÈUR !NNA ¶ËRÈARDËTTIR OG +ATRÅN *ÒLÅUSDËTTIR HLÕÈA ¹ UMR¾È
UR %KKI N¾ST AÈ KL¹RA ÎLL M¹L FYRIR ÖINGLOK

um fyrirspurnum næst ekki að
svara og ekki gefst tími fyrir umræður um ýmis mál.
Þingmönnum liggur mikið á
hjarta og það er kominn kosningaskjálfti í marga. Skoðanakannanir
spá fyrir um gengi flokkanna og
útlitið er ekki alltaf bjart. Menn
reyna að koma sínum málum í
gegn á síðustu metrunum. Lokaspretturinn tekur á og sumir eru
kannski orðnir eilítið þreyttir.

3!-&9,+).'!2"2¨52 ®SSUR 3KARPHÁÈINSSON OG "JÎRGVIN ' 3IGURÈSSON TAKAST ¹
VIÈ DYRNAR ¶AÈ ER MARGT SEM ÖARF AÈ R¾ÈA ¹ LOKASPRETTINUM ENDA KOSNINGAR ¹ N¾STA
LEITI

2®¨ /' 2%',! &ORSETI !LÖINGIS 3ËLVEIG
¥ &%,5,%)+ %INAR /DDUR +RISTJ¹NSSON ÖINGMAÈUR 3J¹LFST¾ÈISFLOKKS FELUR ANDLIT SITT

3KYLDI HANN SKAMMAST SÅN FYRIR AÈ SAKA LANDBÒNAÈARR¹ÈHERRA OG LANDBÒNAÈARNEFND
UM DUGLEYSI OG ÖVERGIRÈINGSH¹TT
&2¡44!",!¨)¨'6!

0ÁTURSDËTTIR HELDUR UPPI REGLU Å SALNUM
¶ETTA ERU HENNAR SÅÈUSTU DAGAR ¹ ÖINGI
ÖVÅ HÒN GEFUR EKKI KOST ¹ SÁR Å KOSNING
UNUM Å VOR

+,/&.).' ¥ &2!-3«+. 6ALGERÈUR 3VERRISDËTTIR FJARL¾GIST 'UÈNA GÒSTSSON SEM
L¾TUR SÁR F¹TT UM FINNAST OG HLÕÈIR AF ATHYGLI ¹ R¾ÈUMANN Å PONTU 3AUÈFJ¹RSAMNING
URINN VAR R¾DDUR ¹ !LÖINGI Å G¾R
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NAGAR NEGLURNAR ENDA SPENNUÖRUNGIÈ LOFT Å SALNUM

Ævintýraleg
símatilboð
Allir símar frá Vodafone afhendast forhlaðnir,
forstilltir og með 2 ára ábyrgð.
Með Vodafone live! kemst þú á netið í símanum
þínum og getur til dæmis skoðað hvað er í bíó,
náð í brandara, skoðað stjörnuspána þína og
halað niður hringitónum og skjámyndum.
Komdu í næstu Vodafone verslun, hringdu í 1414
eða smelltu þér á www.vodafone.is til að fá nánari
upplýsingar.

Fíton / SÍA

Gríptu augnablikið og lifðu núna.

Vodafone live!

Vodafone live!

Vodafone live!

Nokia 6131

Sharp GX-17

Nokia 6234

Þú getur horft á Sky News allan
sólarhringinn, sótt og horft á
fréttir Stöðvar 2 ásamt ﬂeira
spennandi efni.

Mjög fjölhæfur á ótrúlegu verði.
Með Bluetooth, myndavél, og er
USB tengjanlegur.

Miklu meira en bara sími.
Með Bluetooth, myndavél,
útvarpi, steríó heyrnartólum
og styður minniskort.

Ævintýraverð

Ævintýraverð

Ævintýraverð

26.900 kr.

9.900 kr.

19.900 kr.
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PSL33E-02T026N5
TOSHIBA SATELLITE L30-106
Intel® Dual Core T2060
15,4” WXGA skjár 1.280 x 800
ATI Radeon X200 skjástýring
512MB DDR Minni (533)
60GB SATA 5400rpm Harður diskur
DVD skrifari Dual Layer
Innbyggt þráðlaust netkort
Windows Vista Basic

PSAANE-03J008N5
TOSHIBA SATELLITE A100-067
Intel® Core Duo T2060
15.4” WXGA TrueBrite
Intel 945GM 128MB skjákort
1GB DDR Minni (Mest 4GB)
60GB SATA S.M.A.R.T Harður diskur
DVD skrifari Dual Layer
WiFi LAN Intel 3945ABG
Harman Kardon® hátalarar
Windows Vista Basic
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CCN:ISL-110108-001
FSC AMILO XA AMD64 VISTA
AMD Turion64 X2 Dual Core TL56
17” WXGA+ TFT Crystal View
- Upplausn 1440 x 900
Nvidia GeForce Go 7600 skjástýring (256MB)
1 GB Vinnsluminni (1024MB 533MHz)
160 GB Harður Diskur (SATA)
DVD Skrifari - Dual Layer
Innbyggt Þrálaust netkort
1x IEEE 1394 - DV Ready
Windows Vista Premium

CCN:ISL-110103-001
FSC AMILO PI CORE2 VISTA
Intel Core 2 Duo T5500
15.4” WXGA Crystal View
ATI Mobility Radeon x1400 128MB
1024MB DDR533 Vinnsluminni
160GB SATA 5400rpm Harður diskur
DVD skrifari Dual Layer
WiFi LAN Intel 3945ABG
Microsoft Windows Vista Premium

139.999

129.999
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6362IS
MEDION V12 M2 VISTA
Intel® Pentium 820 Dual Core
nVidia GeForce 7500LE – 256 MB TC
- TV out - DVI-I (+ D-SUB adapter)
250 GB 8MB 7200 rpm SATA
1024 MB DDR2-RAM PC4300 (533MHz)
DVD Skrifari Dual Layer
Þráðlaust netkort
IEEE1394/Firewire - DV Ready
Windows Vista Basic

59.999
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6

6363IS
MEDION V10 M2 VISTA
Intel® Celeron D 360 (3,46GHz)
nVidia GeForce 7300 SE - 256 MB TC
- TV out - D-SUB
160 GB 8MB 7200 rpm SATA
512 MB DDR2-RAM PC4300 (533MHz)
DVD Skrifari Dual Layer
Þráðlaust netkort
IEEE1394/Firewire - DV Ready
Windows Vista Basic
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PSAARE-04J00KN5
TOSHIBA SATELLITE A100-886
Intel® Core 2 Duo T5200
15.4” WXGA TrueBrite
NVIDIA® GeForce™ Go 7300
1GB DDR Minni (Mest 4GB)
80GB SATA S.M.A.R.T Harður diskur
DVD skrifari Dual Layer
WiFi LAN Intel 3945ABG
Harman Kardon® hátalarar
Windows® Vista Home Premium

PSPAAE-01D00VN5
TOSHIBA SATELLITE P100-356
Intel® Core 2 Duo T5200
17” WXGA HB TrueBrite 1440 x 900
Intel 945GM 128MB
1GB DDR Minni (Mest 4GB)
100GB SATA S.M.A.R.T Harður diskur
DVD skrifari Dual Layer
WiFi LAN Intel 3945ABG
Harman Kardon® hátalarar
Microsoft® Windows® Vista Premium
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PSAARE-03P00KN5
TOSHIBA SATELLITE A100-051
Intel® Core 2 Duo T7200
15.4” WXGA TrueBrite
NVIDIA® GeForce™ Go 7300
- up to 320MB Hypermemory
2GB DDR Minni (Mest 4GB)
200GB SATA S.M.A.R.T Harður diskur
DVD skrifari Dual Layer
WiFi LAN Intel 3945ABG
Harman Kardon® hátalarar
Microsoft® Windows® Vista Premium
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PSPADE-00M00VN5
TOSHIBA SATELLITE P100-454
Intel® Core 2 Duo T5500
17” WXGA HB TrueBrite
- Upplausn 1440 x 900
nVIDIA GeForce Go 7600 128MB
2GB DDR Minni (Mest 4GB)
100GB SATA S.M.A.R.T Harður diskur
DVD skrifari Dual Layer
WiFi LAN Intel 3945ABG
Harman Kardon® hátalarar
Microsoft® Windows® Vista Premium
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6365IS
MEDION V12 X-LINE 4300
Intel® Core 2 Duo 4300
ATI Radeon X1650SE - 256 MB
320 GB 7200 rpm SATA 8MB Cache
1024 MB DDR2-RAM PC4300 (533MHz)
Sjónvarpskort og fjarstýring
DVD Skrifari Dual Layer
Þráðlaust netkort
IEEE1394/Firewire - DV Ready
Windows Vista Premium

iakjcc^

6366IS
MEDION RAZOR VISTA
Intel® Core 2 Duo E6400
nVidia GeForce 7900GS - 256 MB
500 GB 7200 rpm SATA 8MB Cache
2048 MB DDR2 vinnsluminni
LightScribe DVD Skrifari Dual Layer
Innbyggt þráðlaust netkort
IEEE1394/Firewire - DV Ready
Sjónvarpskort og Fjarstýring
Microsoft Windows Vista Premium
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Þjóðarstolt?

Þroskaröskun?

b¡G HELD AÈ ÅSLENSKA ÖJËÈIN
GETI VERIÈ STOLT AF ÖVÅ AÈ EIGA
ÖVÅLÅKAN STËRSÎNGVARA SEM
ÁG ERn

b"ËKMENNTIRNAR HAFA HAGN
AST MIKIÈ ¹ ÖVÅ AÈ RITHÎFUND
AR ERU MARGIR EKKI EINS OG
FËLK ER FLESTn
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Ekki enn búin að velja kjólinn
b¡G G¾TI NÒ EKKI HAFT ÖAÈ BETRA ¹ ÖESS
ARI STUNDU 6IÈ MAMMA ERUM Å SUMAR
BÒSTAÈ Å 6ÅÈIDAL VIÈ (VAMMSTANGA OG
BÒNAR AÈ VERA ÖAR FR¹ ÖVÅ ¹ M¹NUDAG
Å NOTALEGHEITUM m SEGIR -ANÒELA «SK
(ARÈARDËTTIR SEM KJÎRIN VAR 5NGFRÒ ¥S
LAND  OG STARFAR NÒ SEM FLUG
FREYJA HJ¹ )CELAND %XPRESS b¡G
HEF REYNDAR VERIÈ SVOLÅTIÈ LASIN
EINS OG ALLIR ¹ LANDINU HAFA VERIÈ
AÈ UNDANFÎRNU ¶ETTA ER SAMT
BÒIN AÈ VERA YNDISLEG FERÈ 6IÈ
HÎFUM LESIÈ M¹LAÈ FARIÈ Å
GÎNGUFERÈIR LEGIÈ Å POTTINUM
VERIÈ Å GUFU OG VERSLAÈ S¾LG¾TI
Å KAUPFÁLAGINU ¹ (VAMMS
TANGA
-AÈUR ÖARF STUNDUM AÈ EIGA
SVONA G¾ÈASTUNDIR MEÈ MËÈUR SINNI m

342¥¨3'5¨ /' 3²++5,!¨)
N -ARSM¹NUÈUR ER ÖRIÈJI M¹NUÈUR
¹RSINS OG DREGUR HEITI SITT AF RËM
VERSKA STRÅÈSGUÈNUM -ARS -ARS
VAR GUÈ HERNAÈAR SONUR *ÒNËAR
OG *ÒPÅTERS -ARS
VAR ÖEKKTUR SEM
RAUÈI GUÈINN OG
VEGNA RAUÈS LITAR
SÅNS ER REIKISTJARNAN
-ARS NEFND EFTIR
STRÅÈSGUÈINUM (ÒN ER FJËRÈA REIKI
STJARNA FR¹ SËLU (ÒN ER OFT KÎLLUÈ
RAUÈA PL¹NETAN OG YFIRBORÈ HENNAR
EINKENNIST AF STËRUM GLJÒFRUM OG
MIKLUM ELDFJÎLLUM 3TRÅÈSGUÈINN OG
PL¹NETAN ERU EKKI EIN UM ÖAÈ AÈ
ST¹TA AF -ARS NAFNINU 3ÒKKULAÈIÈ
-ARS ÖEKKJA FLESTIR OG SAMKV¾MT
ÖJËÈSKR¹ BERA ÖRÅR ÅSLENSKIR KARL
MENN EIGINNAFNIÈ -ARS

SEGIR -ANÒELA EN TEKUR FRAM AÈ ÖËTT
STUNDIRNAR Å BÒSTAÈNUM HAFI VERIÈ
¹N¾GJULEGAR ÖURFI Ö¾R M¾ÈGUR SAMT AÈ
FARA HUGA AÈ HEIMFERÈ
b¶AÈ ER ¹RSH¹TÅÈ HJ¹ )CELAND %XPRESS
UM HELGINA SEM ÁG HLAKKA TIL AÈ M¾TA
¹ 2EYNDAR ¹ ÁG EFTIR AÈ FINNA MÁR
KJËLINN EN ER MEÈ EINN Å HUGA m
SEGIR -ANÒELA SEM VAKIÈ HEFUR
ATHYGLI FYRIR GËÈAN SMEKK ¹ KJËL
UM Å GEGNUM TÅÈINA ENDA VARÈ
FR¾GT ÖEGAR SJ¹LFUR 4YSON GAF
HENNI KJËL FYRIR FEGURÈARSAM
KEPPNI b¶AÈ GENGUR VEL AÈ SAM
R¾MA MËÈURHLUTVERKIÈ OG FLUG
FREYJUSTARFIÈ -AÈUR F¾R GËÈ FRÅ
INN ¹ MILLI OG SVO ER ÁG ALDREI Å
STOPPUM HELDUR FLÕG ALLTAF BEINT
AFTUR HEIMm

Bílasölumaður í eyðimörkinni
Íslenska fyrirtækið Arctic
Trucks hefur nýlega gert
tvo samninga um sölu á 59
sérútbúnum Land Cruiser
jeppum til norska hersins. Örn Thomsen framkvæmdastjóri ferðast til
Afganistans til að fylgja
eftir sölunni og kenna Norðmönnum að keyra.

-!'.²3 «,!&33/.

LEIKARI

Tíðkast víða
erlendis
3TARFSMENN 3AMKEPPNISEFTIRLITSINS
HAFA NÒ GERT HÒSLEIT HJ¹ NOKKRUM
FYRIRT¾KJUM MEÈ LITLUM EÈA ENGUM
FYRIRVARA OG TEKIÈ GÎGN -AGNÒS
«LAFSSON LEIKARI OG PRENTARI SEGIR
AÈ SÁR FINNIST STARFSMENNIRNIR
STUNDUM GANGA ANSI HART FRAM ÖË
AÈ STJËRNENDUR FYRIRT¾KJA MYNDU
KANNSKI GERA EINHVERJAR R¹ÈSTAFANIR
EF ÖEIR VISSU AF HÒSLEITINNI FYRIRFRAM
b¡G ER SJ¹LFUR Å PRENTBRANSANUM OG
ÖAR ERU SAMKEPPNISREGLUR BROTNAR
HVAÈ EFTIR ANNAÈ -ÁR FINNST AÈ ÖAÈ
MEGI KANNA BETUR ÖESSI FYRIRT¾KI
MEÈ LITLUM FYRIRVARA 3PURNINGIN
ER BARA HVERNIG FARIÈ ER AÈ ÖVÅ %F
MENN VITA FYRIRFRAM AF HÒSLEITINNI
Ö¹ GETA ÖEIR GERT R¹ÈSTAFANIR OG ÖESS
VEGNA ER ÖETTA KANNSKI RÁTTA LEIÈIN
HJ¹ 3AMKEPPNISEFTIRLITINU ÖEGAR
MAÈUR FER AÈ HUGSA ÒT Å ÖAÈ m SEGIR
HANN
b-ÁR FINNST LÅKA AÈ MAÈUR ÖURFI AÈ
F¹ AÈ VITA HVAÈ KEMUR ÒT ÒR ÖESSUM
HÒSLEITUM OG AÈ 3AMKEPPNISEFTIRLIT
IÈ ÖURFI AÈ UPPLÕSA ALMENNING UM
¹RANGURINN OG LEYFA ÎLLUM AÈ FYLGJ
AST MEÈ %N SVONA HÒSLEITIR TÅÈKAST
¹BYGGILEGA VÅÈA ERLENDIS ¶ETTA ER
BARA EITTHVAÈ SEM MENN VERÈA AÈ
S¾TTA SIG VIÈm

„Það er sagt hér að sá sem eigi
fleiri Hi-Lux jeppa, sé sá sem
vinni stríðið,“ segir Örn Thomsen, framkvæmdastjóri Artic
Trucks,
sem
nú er staddur í
Afganistan til
að afhenda sérútbúna
Land
Cruiser jeppa
til norska hers+LEMENS
ins.
Talíban¶RASTARSON
ar í Afganistan
3+2)&!2 &2
!&'!.)34!.
keyri gjarnan
um á Hi-Lux og
Örn útskýrir að margir staðir hér
séu ófærir venjulegum bílum. Að
auki vinni náttúrulegar aðstæður saman til að granda þeim; hiti,
sandur og snjór.
„Þetta er allt annar heimur
hérna og mun erfiðari aðstæður
en í Evrópu. Ending bílanna er
ekki sambærileg. Upprunalegir
demparar endast í svona 1.000 til
2.000 kílómetra á þessum vegum
og í 40 til 55 stiga hita. Við komum
með ákveðna lausn, svo þeir endist í allt að 7.000 kílómetra, en það
er samt lítið, miðað við að í venjulegum akstri endast þeir í 100.000
kílómetra,“ segir Örn.
Fyrirtækið Arctic Trucks hefur
sérútbúið jeppa í nærri átta ár í
Noregi og opnaði nýverið útibú í
Ríga í Lettlandi. Í bílana er bætt
fjölmörgum aukabúnaði, svo að
þeir geti ekið yfir fjöll og firnindi,
líkt og á hálendi Íslands.
Áður en innrásin í Afganistan
hófst árið 2001 höfðu útsendar-

 &,5'6!,,!236¨).5 *EPPI !RCTIC 4RUCKS TIL AFHENDINGAR ¹ FLUGVALLARSV¾ÈI !)3!& Å +ABÒL

ar fyrirtækisins gert hosur sínar
grænar fyrir norska hernum og
boðið þeim bíla til kaups. Eftir
innrásina kom berlega í ljós að
landið og vegakerfi þess er of
harðgert og frumstætt fyrir
venjulega bíla. Í ár afhendir
Arctic Trucks norska hernum
eina 59 sérútbúna Toyota Land
Cruiser jeppa. Verðmæti bílanna
er minnst tvöfalt meira eftir umbreytingu.
Reynsla Íslendinga af utanvegaakstri og erfiðum aðstæðum
kemur sér vel í Afganistan, segir
Örn, sem er staddur í höfuðborginni Kabúl til að passa að rétt
sé farið með tækin. „Við höfum
reynslu af nýtingu þessara bíla
og bakgrunninn í þetta. Við pössum okkur að ganga ekki of langt
í breytingunum, heldur miðum
við þarfir kaupandans. Óreyndir
ökumenn verða að geta nýtt sér
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®2. 4(/-3%. b¶AÈ ER SAGT HÁR AÈ S¹ SEM EIGI FLEIRI (I ,UX JEPPA SÁ S¹ SEM VINNI

STRÅÈIÈ m SEGIR ®RN 4HOMSEN FRAMKV¾MDASTJËRI !RCTIC 4RUCKS

breytingarnar.“ Arctic Trucks
stefnir á frekari landvinninga
og Örn nefnir Rauða krossinn og
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Sameinuðu þjóðirnar með sína
mörg þúsund bíla sem vænlega
viðskiptavini framtíðarinnar.

"R¾ÈURNIR FR¹ -ERKISTEINI HAFA OPNAÈ BÒÈ ¹ %YRARBAKKA

Meira vöruúrval en áður
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„Við opnuðum á sunnudagskvöldið og höfum fengið ljómandi góðar
móttökur,“ segir Sævar Birgisson,
sem rekur verslunina Merkistein
á Eyrarbakka ásamt Rúnari bróður sínum. „Okkur fannst vanta almennilega matvöruverslun hér á
Eyrarbakka. Í Olísskálanum var
hægt að fá helstu nauðsynjar en
það vantaði almennilega búð,“
segir Sævar en verslunin stendur þar sem söluskálinn Ásinn
var áður. Honum hefur nú verið
lokað og í stað Olísstöðvarinnar
er komin ÓB bensínstöð sem þeir
bræður hafa umsjón með.
„Við höfum breytt öllu í búðinni og höfum aukið vöruúrvalið
verulega,“ segir Sævar og bætir
því við að stefnan sé að vera með
gott úrval af matvöru auk þess að
halda áfram þjónustu með olíuvörur eins og var fyrir.
En hvaðan kemur nafnið Merki-

34/,4)2 "2¨52 3¾VAR OG 2ÒNAR "IRGISSYNIR OPNUÈU VERSLUNINA SÅNA ¹ SUNNUDAGINN

VAR

steinn? „Við bræðurnir erum aldir
upp hér á Eyrarbakka í húsi sem
hét Merkisteinn. Nafnið kemur
þaðan enda vildum við halda því
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á lofti,“ segir Sævar. Merkisteinn
er opinn mánudaga til laugardaga
frá kl. 9-22 en á sunnudögum frá
kl. 10-22.
ÖO

Þú sparar 1.056 kr/kg

42%

afsláttur

1.459 kr/kg. áður 2.515 kr/kg.
Íslandsfugl kjúklingabringur

Þú sparar 995 kr/kg

50%

afsláttur

2 fyrir 1

995 kr/kg. áður 1.989 kr/kg.

Freschetta Calzone

Villikryddað lambalæri

30%

Hönnun: Víkurfréttir

afsláttur

197 kr/stk. áður 281 kr/stk.

69 kr/stk.

Emmess Lúxus Skafís

Pepsi Max 2 ltr.

allt í matinn á einum stað
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3VONA ERUM VIÈ
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 (EILDARAFLI ÅSLENSKRA FISKISKIPA Å FEBRÒAR

Verðbólga komin í 1.700 prósent
!UGU HEIMSINS HAFA BEINST AÈ !FRÅKURÅK
INU 3IMBABVE SÅÈUSTU DAGA EFTIR AÈ YFIRVÎLD
LEYSTU UPP B¾NAFUND STJËRNARANDSTÎÈU ¹ OF
BELDISFULLAN H¹TT %INN LÁST OG TUGIR
VORU FANGELSAÈIR ÖAR ¹ MEÈAL
LEIÈTOGI ST¾RSTA STJËRNARAND
STÎÈUFLOKKSINS SEM BAR SKÕR
MERKI BARSMÅÈA ÖEGAR HANN
BIRTIST Å RÁTTARSAL ¹ ÖRIÈJUDAG









(EIMILD (AGSTOFA ¥SLANDS

fréttir og fróðleikur
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Nauðsynlegur
dagur
6 DAGURINN ER NÒ
HALDINN H¹TÅÈLEGUR
VÅÈA UM LAND ¥
DAG VERÈUR DAGSKR¹
¹ %GILSSTÎÈUM ¹
MORGUN ¹ ¥SAFIRÈI
OG ¹ 3ELFOSSI ¹
SUNNUDAG 'UNNAR
3IGURÈSSON ER
'5..!2
FRAMKV¾MDASTJËRI
3)'52¨33/.
6 DAGSSAMTAKANNA
&RAMKV¾MDA
¹ ¥SLANDI
STJËRI 6 DAGSINS
(VAÈ ER 6 DAGUR
INN
(ANN ER BAR¹TTUT¾KI 6 DAGSSAMTAK
ANNA VÅÈA UM HEIM TIL ÖESS AÈ VEKJA
ATHYGLI ¹ ÖVÅ OFBELDI SEM VIÈGENGST
GEGN KONUM
%R ÖÎRF ¹ SVONA DEGI
¶AÈ ER EKKI ÖÎRF HELDUR NAUÈSYN
!UÈVITAÈ ER HUNDLEIÈINLEGT OG Å SJ¹LFU
SÁR KJ¹NALEGT AÈ ÖESSI SAMTÎK SÁU TIL
OG AÈ ÖAÈ SÁ ÖÎRF ¹ ÖEIM /FBELDI
GEGN KONUM ¾TTI EKKI AÈ VERA TIL EN
ÖAÈ ER OG VIÈ VERÈUM AÈ SAMEINAST
UM AÈ DÒNDRA ÖVÅ Å BURTU
(VERT ER ÎFLUGASTA VOPNIÈ Å BAR¹TT
UNNI GEGN KYNBUNDNU OFBELDI
¥ FYRSTA LAGI ÖURFUM VIÈ AÈ SPJALLA
SAMAN 6IÈ VERÈUM AÈ VEKJA FËLK
UPP AF ÖESSUM BLUNDI OG VIÈURKENNA
AÈ KYNBUNDIÈ OFBELDI ÖRÅFST Å ÖJËÈFÁ
LAGINU ¶AÈ VERÈUR AÈ VERA SAMSTAÈA
UM AÈ TAKAST ¹ VIÈ VANDANN

(VERNIG ER DAGLEGT LÅF Å
3IMBABVE
,ÅFSKJÎR ¹ 3IMBABVE ERU
SL¾M FYRIR FLESTA -ARGIR AT
VINNUREKENDUR HAFA H¾TT
STARFSEMI EFTIR ÖVÅ SEM EFNA
HAGUR LANDSINS HEFUR FARIÈ
ÒR ÎSKUNNI Å ELDINN 6ERÈ
H¾KKAR DAGLEGA OG ER VERÈ

Hugmyndir um endurskipulagningu Stjórnarráðsins
hafa komið fram frá forystumönnum allra stjórnmálaflokka að undanförnu.
Viðurkennt er að ráðuneytaskipanin sem lögbundin er
í stjórnarráðslögunum er
löngu úrelt og endurspeglar í engu samfélag líðandi
stundar. Hugmyndir um
endurskoðun eru nálægt því
að vera jafngamlar lögunum en hafa litlu skilað.
Setning stjórnarráðslaganna árið
1969 markaði upphaf nýrra stjórnarhátta á Íslandi að ýmsu leyti.
Með nýjum lögum var löggjafinn
að bregðast við skipulagsleysi sem
hafði einkennt Stjórnarráðið meðal
annars í skjóli stjórnarskrárbundinna valdheimilda ríkisstjórna til
að skipta sjálfar með sér verkum.
Fjölgun ráðuneyta á fimmta og
sjötta áratug 20. aldar virðist þó
hafa verið meginástæða þess að
talið var nauðsynlegt að setja skýrari reglur um skipulag Stjórnarráðsins. Síðan lögin voru sett
hafa hugmyndir um fækkun ráðuneyta verið ræddar í þaula en á
þeim tíma er viðamesta breytingin stofnun umhverfisráðuneytisins
árið 1990.

Fæst einnig
í Skólavörubúðinni
að Smiðjuvegi 5

•

(VAÈ HEFUR VALDIÈ ÖESSU
¹STANDI
3TJËRNARANDSTAÈAN SAKAR FOR
SETA LANDSINS TIL  ¹RA
2OBERT -UGABE UM AÈ
HAFA EYÈILAGT ÖAÈ SEM
VAR EITT SINN ÖRËAÈASTA RÅKI
!FRÅKU MEÈ AÈGERÈUM SÅNUM
VIÈ AÈ TAKA BÕLI AF HVÅTUM
ÅBÒUM LANDSINS FR¹ ¹RINU 
-UGABE SEGIR ENDURÒTHLUTUN BÕL
ANNA HAFA VERIÈ NAUÈSYNLEGA
TIL AÈ GERA EIGNARHALD SANN

GJARNARA Å KJÎLFAR NÕLENDUTÅMANS 3AKAR HANN
VESTR¾N ÎFL UM AÈ REYNA AÈ SKAÈA EFNAHAG
3IMBABVE Å ÖVÅ AUGNAMIÈI AÈ KOMA HONUM
FR¹ VÎLDUM

(VAÈ ER FRAM UNDAN
-UGABE S¾KIST NÒ EFTIR ÖVÅ AÈ BREYTA STJËRN
ARSKR¹NNI SVO AÈ HANN GETI SETIÈ TVÎ ¹R Å VIÈ
BËT VIÈ STJËRN 3UMIR TELJA AÈ VERSNANDI LÅFS
KJÎR GETI VALDIÈ ÖVÅ AÈ HERINN SEM HEFUR
VERIÈ UNDIRSTAÈA VALDASETU -UGABE GETI
H¾TT AÈ FRAMFYLGJA SKIPUNUM HANS SEM
MYNDI EFLA STJËRNARANDSTÎÈUNA TIL MUNA
"ANDARÅKIN OG %VRËPUSAMBANDIÈ HAFA
BEITT -UGABE OG N¾STR¹ÈENDUR REFSIAÈ
GERÈUM VEGNA UMDEILDRA KOSNINGA !FRÅKU
RÅKI HAFA HINS VEGAR VERIÈ TREG TIL AÈ GAGNRÕNA
-UGABE SEM ER VIRTUR FYRIR BAR¹TTU SÅNA GEGN
(EIMILD &RÁTTAVEFUR ""#
NÕLENDUSTJËRNINNI

Nútímavæðing stjórnkerfisins

Páskaföndur

Höfðabakka 3

BËLGAN SÒ H¾STA Å HEIMINUM  PRË
SENT &LESTIR ÅBÒAR LANDSINS REYNA AÈ R¾KTA
SÅNA EIGIN F¾ÈU EN UPPSKERA HEFUR BRUGÈ
IST VEGNA ÖURRKA OG HUNDRUÈ ÖÒS
UNDA SVELTA

Borgartúni 29

•

Glerárgötu 34
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 3TJËRNARR¹ÈSLÎGIN SETT 4ËKU
GILDI Å ¹RSBYRJUN 
 (UGMYNDIR UM ENDURSKIPU
LAGNINGU YFIRSTJËRNAR UMHVERFISM¹LA
 2ÅKISSTJËRN 'UNNARS 4HORODD
SENS "OÈAÈAR ALMENNAR BREYTING
AR ¹ 3TJËRNARR¹ÈINU 3KIPA EFNAHAGS
R¹ÈUNEYTI
 2ÅKISSTJËRN 3TEINGRÅMS (ER
MANNSSONAR BOÈAR NÕ LÎG UM 3TJËRN
ARR¹ÈIÈ 3TJËRNKERFISNEFND SKIPUÈ
SEM LAGÈI TIL AÈ F¾KKA R¹ÈUNEYTUM
ÒR  Å  4ILLAGA UM AÈ LANDBÒNAÈAR
OG SJ¹VARÒTVEGSR¹ÈUNEYTI SAMEINIST
3ÁRSTAKT IÈNAÈAR OG VERSLUNARR¹ÈU
NEYTI HEILBRIGÈIS OG FÁLAGSM¹LA
R¹ÈUNEYTI SAMEINUÈ 6IÈSKIPTA
R¹ÈUNEYTI LAGT NIÈUR .ÕTT R¹ÈUNEYTI
DËMS OG INNANRÅKISM¹LA
 &RUMVARP LAGT FYRIR !LÖINGI
¹N RËTT¾KRA HUGMYNDA UM F¾KKUN
R¹ÈUNEYTA 3TEINGRÅMUR (ERMANNS
SON LÕSIR HUGMYNDUM UM EITT AT
VINNUM¹LAR¹ÈUNEYTI Å STAÈ FJÎGURRA
OG SÁRSTAKT EFNAHAGS OG ÖRËUNAR
R¹ÈUNEYTI %KKI ÒTR¾TT OG VARÈ EKKI
AÈ LÎGUM
 2ÅKISSTJËRN ¶ORSTEINS 0¹LSSON
AR KYNNIR Å STEFNUYFIRLÕSINGU FRUMVARP
AÈ NÕJUM LÎGUM OG REGLUGERÈ UM
VERKASKIPTINGU R¹ÈUNEYTA
 2ÅKISSTJËRN 3TEINGRÅMS (ER
MANNSSONAR LEGGUR FRAM SVIPAÈAR
¹HERSLUR OG SKIPAR STJËRNSÕSLUNEFND

.ÕI OG GAMLI TÅMINN
Það dylst engum að núverandi
skipan Stjórnarráðsins endurspeglar ekki samfélagsaðstæður á neinn hátt. Við setningu laganna 1969 var lögð á það áhersla
að nægilega mörg ráðuneyti væru
til skiptanna við stjórnarmyndanir svo að auðveldara væri að finna
ákjósanlegt jafnvægi milli væntanlegra stjórnarflokka. Minni
áhersla var lögð á að hafa faglegan grundvöll að leiðarljósi. Einnig
var það yfirlýst markmið laganna
að hver höfuðatvinnuvega þjóðarinnar, frumframleiðslugreinarnar sjávarútvegur, landbúnaður, og
iðnaður, hefði sérstakt ráðuneyti
og er ein skýrasta birtingarmynd
þess hversu mikið dám lögin draga
að áherslum fyrri tíðar.
Gömlu atvinnuvegirnir skipta
sífellt minna máli en mikilvægi
þeirra var gífurlegt áður fyrr.
Ráðuneytin voru eftirsótt enda
lögð áhersla að dreifa þeim á milli
stjórnarflokka við stjórnarmyndanir. Oft er landbúnaðarráðuneytið tekið sem dæmi um afkáralega
skiptingu ráðuneyta á milli einstakra málaflokka. Landbúnaður
leggur til um 1,5 prósent landsframleiðslunnar en hefur sérráðuneyti, net stofnana og háskóla. Á
sama tíma gefur hátækniiðnaður um fjögur prósent landsframleiðslunnar og ferðaþjónusta prósenti betur án þess að sérstaklega
sé tekið á málefnum atvinnugreinanna.
(UGMYNDIR ¹ GÎMLUM GRUNNI
Forystumenn allra stjórnmálaflokka eru sammála um að endurskoða beri lög um Stjórnarráð Íslands. Samfylkingin hefur í tvígang lagt fram frumvarp á Alþingi
og nýafstaðið flokksþing fram-
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TIL HEILDARENDURSKOÈUNAR LAGANNA OG
BYGGÈI ¹ STARFI STJËRNKERFISNEFNDAR
(UGMYNDIR KOMA FRAM UM F¾KKUN Å
TÅU R¹ÈUNEYTI OG UMHVERFISR¹ÈUNEYTI
YRÈI KOMIÈ ¹ FËT 3TEFNT AÈ SAMEIN
INGU ATVINNUR¹ÈUNEYTA (EILBRIGÈIS
TRYGGINGAM¹LA OG FÁLAGSM¹LAR¹ÈU
NEYTI Å EITT
 .EFND STOFNUÈ TIL AÈ FYLGJA
EFTIR STÎRFUM STJËRNKERFISNEFNDARINN

AR ÖEKKAR TILLÎGUR OG ¹ÈUR EN FRUM
VARP EKKI LAGT FYRIR ÖINGIÈ
 2ÅKISSTJËRN $AVÅÈS /DDSSONAR
%KKI STEFNT AÈ ENDURSKOÈUN ¹ SKIPU
LAGI STJËRNARR¹ÈSINS Å M¹LEFNASAMN
INGI
 "OÈUÈ ENDURSKOÈUN LAG
ANNA Å STEFNUYFIRLÕSINGU 3J¹LFST¾ÈIS
OG &RAMSËKNARFLOKKS (EILDARENDUR
SKOÈUN FRESTAÈ

sóknarmanna samþykkti afdráttarlausa ályktun um fækkun ráðuneyta.
Stjórnarráðsnefnd Framsóknarflokksins lagði einnig fram tillögu að drögum að nýju frumvarpi
til laga um Stjórnarráðið. Hugmyndir flokkanna gera ráð fyrir
fækkun ráðuneyta úr fjórtán í tíu
eða níu og hugmyndir um stofnun
eins atvinnuvegaráðuneytis. Sjálfstæðisflokkurinn samþykkti einnig ályktun um sameiningu ráðuneyta á flokksþingi sínu 2005 svo
dæmi sé tekið. Vinstri hreyfingin
- grænt framboð hefur kynnt hugmyndir sínar á Alþingi til dæmis
með tillögu um ráðuneyti lífeyris,
almannatrygginga og vinnumarkaðsmála í mars 2005. Frjálslyndi
flokkurinn vill einnig endurskoðun og leggur áherslu á eitt atvinnuvegaráðuneyti og að tryggingamál og heilbrigðismál verði
hugsanlega aðskilin.
Allir flokkar eru sammála um
að auka verði áherslu á umhverfismál og mennta- og menningarmál. Snertifletirnir eru því fjölmargir og ekkert eftir annað en að
byggja á þverpólitískri sátt flokkanna.

breytt skipulag strax eða manna
gömlu ráðuneytin á meðan endurskipulagningin fer fram. Ályktun flokksþings Framsóknar gengur út á að flokkurinn taki ekki þátt
í að mynda ríkisstjórn með fleiri
ráðuneytum en tíu.
En staðan hefur verið þessi
síðan lögin voru sett og hugmyndirnar sem nú eru ræddar hafa
verið settar á oddinn hjá nokkrum
ríkisstjórnum og fjölda nefnda og
vinnuhópa frá árinu 1983, og jafnvel fyrr ef grannt er skoðað. Málið
er því fjarri því að vera einfalt.

'ÎMUL OG NÕ SAGA
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir
menntamálaráðherra sagði í viðtali við Fréttablaðið nýlega að helst
sé tækifæri til að endurskoða lögin
um Stjórnarráðið og verkaskiptingu ráðuneyta í kringum kosningar eða strax að loknum kosningum. Ingibjörg Sólrún Gísladóttir,
formaður Samfylkingarinnar, vill
að breytingar verði gerðar á sumarþingi eftir kosningar og Steingrímur J. Sigfússon, formaður vinstri grænna telur að mögulegt sé að mynda stjórn utan um

%RFIÈAR BREYTINGAR
Þegar pólitískur vilji var til þess að
hreyfa við þeirri lögfestu skipan
sem komið var á árið 1970 reyndist það erfiðara verkefni en svo að
þær ríkisstjórnir sem að þeim tilraunum stóðu gætu leitt þær hugmyndir til lykta. Í upphafi tíunda
áratugarins fjaraði undan áhuga á
endurskoðun, kannski vegna misheppnaðra tilrauna árin á undan.
Þar endurspeglast kannski best
áhrif laganna sjálfra því ráðuneytaskipanin er þar fyrirfram
ákveðin og erfitt að hreyfa við því
við myndun stjórnar að loknum
kosningum.
Allir flokkar eru þó sammála
um að þessar breytingar séu tímabærar og nauðsynlegar og því erfitt að sjá fyrir sér að stjórnmálamenn samtímans gangi ekki í það
verk að nútímavæða stjórnkerfið
í samhengi við breytingar samfélagsins.

&2¡44!3+µ2).'
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SVAVAR FRETTABLADIDIS

Neytendur athugið! Múrbúðin selur allar vörur sínar á lágmarksverði fyrir alla, alltaf. Gerið verð- og gæðasamanburð!
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Peningaskápurinn
(LUTAFÁ %XISTA F¾RT Å EVRUR

3TJËRNVÎLD HVÎTT TIL D¹ÈA

¶EIM FYRIRT¾KJUM FJÎLGAR NÒ HRATT SEM TILKYNNA
AÈ ÖAU HYGGIST SKR¹ HLUTAFÁ SITT Å EVRUM Å STAÈ
ÅSLENSKRA KRËNA !CTAVIS REIÈ ¹ VAÈIÈ MEÈ
AÈ BERA Ö¹ ËSK UNDIR HLUTHAFA SÅNA Å
FEBRÒAR 3ÅÈAN HAFA -AREL OG 3TRAUMUR
"URÈAR¹S B¾ST Å HËPINN OG VÅST AÈ EKKI
SÁR FYRIR ENDANN ¹ ÖEIRRI ÖRËUN  AÈAL
FUNDI FJ¹RM¹LAÖJËNUSTUFYRIRT¾KISINS %XISTU
Å G¾R VAR STJËRN FÁLAGSINS VEITT HEIM
ILD TIL AÈ GEFA ÒT HLUTAFÁ Å EVRUM Å
STAÈ ÅSLENSKRA KRËNA TELJI STJËRN
IN SLÅKT FÕSILEGT *AFNFRAMT VAR
¹KVEÈIÈ AÈ GREIÈA  PRË
SENT ARÈ AF NAFNVIRÈI HLUTAFJ¹R
SEM SVARAR TIL RÒMRA  
MILLJARÈA KRËNA ¶AÈ NEMUR
 PRËSENTUM AF HAGNAÈI
FÁLAGSINS Å FYRRA

 AÈALFUNDINUM LAGÈI ,ÕÈUR 'UÈMUNDSSON
STJËRNARFORMAÈUR %XISTU ¹HERSLU ¹ STERKA
STÎÈU %XISTU ¹ FJ¹RM¹LA OG TRYGGINGAMARK
AÈNUM Å .ORÈUR %VRËPU Å GEGNUM STÎÈU
SÅNA Å +AUPÖINGI OG HINU FINNSKA 3AMPO
'ROUP SEM %XISTA ¹   PRËSENTA HLUT Å
3AGÈI HANN AÈ 3AMPO MUNI LEIKA STËRT
HLUTVERK Å ENDURSKIPULAGNINGU ¹ NORR¾NA
FJ¹RM¹LAMARKAÈNUM ¹ N¾STU ¹RUM
,ÕÈUR LÕSTI YFIR ¹N¾GJU SINNI
MEÈ ¹KVÎRÈUN ÅSLENSKRA STJËRN
VALDA AÈ BREYTA SKATTALÎGGJÎFINNI
TIL JAFNS VIÈ ÖAÈ SEM BEST GER
IST ¹ HINUM .ORÈURLÎNDUNUM
(VATTI HANN STJËRNVÎLD TIL AÈ
STÅGA SKREFIÈ TIL FULLS OG GERA
¥SLAND AÈ ALÖJËÈLEGRI FJ¹R
M¹LAMIÈSTÎÈ

N¹NAR ¹ VISIRIS

Teymi sækir fjóra
milljarða á markað
Tvær konur verða í næstu stjórn félagsins.
Stjórn Teymis hefur ákveðið að
selja ný hlutabréf í félaginu fyrir
fjóra milljarða króna að söluvirði
til þess að styðja við frekari vöxt
félagsins og nýta fjárfestingartækifæri sem kunna að myndast.
Landsbankinn hefur sölutryggt

2.) 0¡452 *«.33/. &/234*«2)
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útboðið að öllu leyti. Hluthöfum
Teymis stendur til boða að skrá
sig fyrir helming fjárhæðarinnar í samræmi við hlutafjáreign í
lok gærdagsins. Hinn helmingurinn verður boðinn fagfjárfestum,
í skilningi laga um verðbréfaviðskipti, til kaups.
Útboðsgengi verður kynnt síðar
en útboðið sjálft stendur frá 22.23. mars.
Sjálfkjörið er til stjórnar Teymis
á aðalfundi sem haldinn verður
í næstu viku. Ásta Bjarnadóttir,
Jón Þorsteinn Jónsson, Matthías
Imsland, Þorsteinn M. Jónsson og
Þórdís J. Sigurðardóttir, stjórnarformaður Teymis, hafa boðið sig
fram. Tvær konur skipa því næstu
stjórn, jafnmargar og í fráfarandi
stjórn.
EÖA

Refresco kaupir í Bretlandi
Drykkjarvörufyrirtækið Refresco, sem er í meirihlutaeigu
FL Group, Vífilfells og Kaupþings, hefur keypt breska
drykkjarvöruframleiðandann
Histogram. Þetta er fyrsta fyrirtækið sem Refresco kaupir
í Bretlandi. Kaupverð er ekki
gefið upp.
Histogram var stofnað árið
1999 þegar þáverandi framkvæmdastjóri þess keypti fyrirtækið af gosdrykkjaframleiðandanum Coca Cola. Það
er einkum þekkt fyrir framleiðslu á ávaxtasafa í fyrsta
flokki. Velta fyrirtækisins nam
jafnvirði 2,7 milljörðum króna
á síðasta ári.
Refresco er að uppruna hollenskt fyrirtæki en framleiðir drykkjarvörur á 13 stöðum í
Evrópu undir merkjum hinna
ýmsu fyrirtækja.
Allt frá því hópur fjárfesta
keypti það á síðasta ári hefur
verið stefnt að því að stækka
fyrirtækið hratt með kaupum, samrunum og yfirtökum.
Kaupin á Histogram eru skref
á þeirri leið en með þeim getur
Refresco þjónað evrópskum
viðskiptavinum á Bretlandi. JAB

(EILDARAFLI ÅSLENSKRA SKIPA Å FEBRÒAR VAR
  PRËSENTUM MINNI EN Å FEBRÒAR 
SAMKV¾MT TÎLUM FR¹ (AGSTOFUNNI
¶AÈ SEM AF ER ¹RINU ER AFLINN ËBREYTTUR
MIÈAÈ VIÈ SAMA TÅMABIL  SÁ HANN
METINN ¹ FÎSTU VERÈI

!LLAR HELSTU HLUTABRÁFAVÅSITÎLUR HEIMS
H¾KKUÈU Å G¾R EFTIR TÎLUVERÈAR L¾KKANIR
UNDANFARNA TVO DAGA ¥SLENSKA ÒRVALSVÅSI
TALAN FYLGDI ÖEIRRI ÖRËUN EN L¾KKAÈI EFTIR
AÈ MATSFYRIRT¾KIÈ &ITCH 2ATINGS L¾KKAÈI
L¹NSH¾FISMATSEINKUNN RÅKISINS

 FJËRÈA ¹RSFJËRÈUNGI  NAM TEKJU
AFGANGUR HINS OPINBERA  MILLJÎRÈUM
KRËNA SAMKV¾MT TÎLUM FR¹ (AGSTOFUNNI
¶AR ER NOKKRU BETRI AFKOMA EN ¹ FJËRÈA
¹RSFJËRÈUNGI  ER HÒN M¾LDIST  
MILLJARÈAR KRËNA

Fitch lækkar lánshæfiseinkunnir ríkissjóðs
Matsfyrirtækið Fitch
lækkaði lánshæfiseinkunnir ríkissjóðs í gær.
Lánshæfi bankanna er
engu að síður óbreytt
hjá fyrirtækinu sem gaf
einnig út skýrslu um þá
í gær.
Alþjóðlega matsfyrirtækið Fitch
Ratings hefur lækkað lánshæfiseinkunnir ríkissjóðs í erlendri og
innlendri mynt úr AA- og AAA í
A+ og AA+. Lækkunin nemur einu
stigi og eru horfur sagðar stöðugar
fyrir báðar einkunnir. Um leið var
lánshæfiseinkunnin fyrir skammtímaskuldbindingar í erlendri
mynt lækkuð úr F1+ í F1 auk þess
sem landseinkunnin (e. country
ceiling) lækkar úr AA í AA-.
Davíð Oddsson, formaður bankastjórnar Seðlabanka Íslands, segir
að miðað við að horfur hafi verið
óstöðugar nokkuð lengi og mikill viðskiptahalli viðvarandi þurfi
niðurstaða matsfyrirtækisins ekki
að koma á óvart. „Ekki er heldur
endilega víst að hún þurfi að hafa
mikil áhrif á viðhorf markaða og
annarra. Það fer eftir því að hve
miklu leyti markaðir voru búnir
að taka inn þær fréttir sem áður
höfðu borist varðandi viðskiptahallann. Eins vissu menn að Fitch
hafi haft horfur óstöðugar þetta
lengi.“
Paul Rawkings, sérfræðingur
Fitch Ratings í Lundúnum, segir
lækkunina taka mið af nýjustu
gögnum um greiðslujöfnuð og
hreina erlenda stöðu þjóðarbúsins
sem bendi til þess að staða Íslands
gagnvart útlöndum hafi versnað
verulega.
Þá segir í greinargerð Fitch að
stórauknar vaxtagreiðslur til útlanda hafi átt sinn þátt í meiri viðskipahalla en áður hafi mælst.
Íslenska hagkerfið er að mati
Fitch illa undirbúið undir aukna
áhættufælni á alþjóðamörkuðum
og hærra vaxtastig erlendis. Fitch
telur auknar líkur á harðri lendingu í umhverfi þar sem aðlögun-

2¥+)334*«2.!2&5.$52 ¥ SKÕRSLU &ITCH ER BENT ¹ AÈ ÖUNGI AÈLÎGUNAR Å EFNHAGSKERFINU
HAFI AÈ MESTU HVÅLT ¹ HERÈUM 3EÈLABANKANS OG BENT ¹ SKORT ¹ AÈHALDI Å RÅKISFJ¹RM¹L
UM 2¹ÈHERRARNIR *ËN 3IGURÈSSON 'UÈNI GÒSTSSON 'EIR ( (AARDE OG RNI -ATHIE
SEN SJ¹ST HÁR ¹ RÅKISSTJËRNARFUNDI FYRIR NOKKRU
&2¡44!",!¨)¨34%&.

arbyrði þanins efnahagslífs hvíli
að mestu á peningastefnu Seðlabankans sem skili sér í hærri vöxtum. Bent er á að efnahagsstefnan
gefi aðhaldi í ríkisfjármálum lítinn gaum á kosningaári, afgangur hins opinbera muni minnka í
1,1 prósent af landsframleiðslu á
árinu úr 5,3 prósentu árið 2006.
Um leið viðurkennir Fitch að
Ísland búi yfir styrk á ákveðnum
sviðum, svo sem að þjóðartekjur á mann séu háar, stjórnkerfið sé gott og stofnanaumhverfi
gegnsætt. Þessir þættir eru sagðir munu styðja áfram við lánshæfismat ríkisins.
Davíð Oddsson segir gott að fyrirtækið bendi á þessa þætti, sem og
sterka tekjustöðu ríkissjóðs. „En
ekki er heldur hægt að gera lítið
úr öðrum þáttum. Ójafnvægi í efnhagsmálum hefur auðvitað verið
mikið og síðast þegar Seðlabankinn tjáði sig um þetta vöktum við
athygli á að staðan væri viðkvæm
og brothætt og spenna mikil. Mér
hefur sýnst að aukist hafi heldur
skilningur á því af hverju bankinn
hóf ekki vaxtalækkanir sem ýmsir
töldu kominn tíma á,“ segir hann,
en kveður hins vegar engra sérstakra viðbragða að vænta nú frá
bankanum. „Við erum að undirbúa

næstu tilkynningar í lok mánaðarins,“ segir Davíð, en þá gefur bankinn út efnahagsrit sitt Peningamál
um leið og tekin verður ákvörðun
um stýrivexti. „Í þessari tilkynningu er reyndar vikið að því að aðlögunarþátturinn hvíli ekki síst á
meðferð peningastefnunnar og að
vanti upp á þá þætti annars staðar en hjá bankanum. Kastljósinu
er því ekki beint að okkur hvað
það varðar heldur frekar í aðrar
áttir.“
Í skýrslu sinni um bankana segir
Fitch þá hins vegar halda sjó á umrótatímum.
Lánshæfiseinkunnir þeirra eru óbreyttar og horfur
stöðugar. Þá tilkynnir matsfyrirtækið Moody’s í dag um þætti sem
lúta að mati þeirra á bönkunum,
en matsfyrirtækið sætti nokkurri
gagnrýni fyrir nýlegar breytingar
þar sem lánshæfi banka var tengt
ríkjum þeirra með meira afgerandi hætti en áður. Breytingarnar
urðu til þess að lánshæfiseinkunnir bankanna hækkuðu.
Í kjölfar frétta af breyttu mati
Fitch lækkaði gengi hlutabréfa
hratt undir lok markaðar í gær.
Úrvalsvísitalan lækkaði um 0,91
prósent innan dagsins og gengi
krónunnar veiktist um rétt rúmt
eitt prósent.
OLIKR FRETTABLADIDIS

Landsbankinn og Wachovia í samstarf
Landsbankinn kominn í samstarf við fjórða stærsta banka Bandaríkjanna um að nýta dreifileiðir sínar.
Landsbankinn og Wachovia Capital Finance,
sem er hluti af Wachovia-bankanum, fjórða
stærsta banka Bandaríkjanna, hafa gert með
sér samkomulag á sviði eignatengdra lána í
Norður-Ameríku og Evrópu. Eignatengd lán
eru notuð við yfirtökur og uppkaup stjórnenda
á fyrirtækjum með veði í eignum. Hefur mikil
auking orðið í lánum sem þessum.
Samningurinn felur það í sér að fyrirtækin nýta alþjóðlegar dreifileiðir hvort annars;
Landsbankinn beinir viðskiptavinum sínum,
sem hafa hug á eignatengndum lánum, til Wachovia sem beinir svo sínum viðskiptavinum
til Landsbankans.
Haft er eftir Sigurjóni Þ. Árnasyni, bankastjóra Landsbankans, í fréttatilkynningu að

samvinnan geri báðum fyrirtækjunum kleift
að aðstoða betur viðskiptavini sína þegar þeir
sækja inn á nýja markaði. „Sú þróun er allsráðandi að fyrirtæki og fjárfestingasjóðir geti
veitt þjónustu og ráðgjöf sem víðast“ segir Sigurjón í tilkynningunni.
Wachovia-bankinn er partur af Wachovia
Corporation, einu stærsta fjármálafyrirtæki
Bandaríkjanna. Námu heildareignir samstæðunnar 50.760 milljörðum króna í árslok.
EÖA
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Reynsla
þekking og þjónusta

Í Húsasmiðjunni starfa 1.000 manns. Fólk á öllum aldri og með margvíslegan
bakgrunn. Margir okkar starfsmanna eru með langan starfsaldur að baki, þar
sem þekking og reynsla nýtist vel, og gerir það Húsasmiðjunni mögulegt að
veita viðskiptavinum enn betri þjónustu.
Húsasmiðjan hefur vakið athygli fyrir það framtak að höfða til starfsfólks sem
komið er á besta aldur. Það er ánægjuefni fyrir Húsasmiðjuna hve margir
starfsmenn okkar koma úr röðum þessa fólks, sem eru góðir starfskraftar, og
búa yfir mikilli reynslu og þekkingu.

Einn þessara manna er Kristján Jón Ágústsson,
sem fagnar nú í mars 2007, 50 ára starfsafmæli hjá
Húsasmiðjunni.
Kristján er í dag starfsmaður þjónustuvers og aðstoðar fjölda fólks á hverjum degi í
gegnum símann okkar 525 3000.
Kristján er kvæntur Ástrúnu Jónsdóttur.
Kristján er einn þeirra fjölmörgu starfsmanna Húsasmiðjunnar sem er tilbúinn að
aðstoða þig ef á þarf að halda.
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Deutsche Bank mæl- Vodafone skrifar undir á Indlandi
ir með Next og M&S
Hjá Deutsche Bank eru menn
bjartsýnir á gengi bresku verslanakeðjanna Next og Marks &
Spencer og mæla með kaupum á
hlutabréfum hvors félags.
Verðmatsgengi á Next hljóðar
upp á 2.450 pens á hlut en markaðsgengi félagsins stóð í 2.044.
Bankinn setur verðmiðann
815 pens á Marks & Spencer,
stærsta smásala á fatnaði í Bretlandi, á sama tíma og hluturinn
stóð í 680 pensum í Kauphöllinni
í Lundúnum.
EÖA
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Forsvarsmenn breska farsímarisans Vodafone undirrituðu í gær
formlegan samning um kaup á
67 prósenta hlut í indverska fjarskiptafélaginu Hutchison Essar.
Félagið er fjórða stærsta fjarskiptafélag Indlands og þykir hafa
opnað Vodafone dyrnar á einn af
mest vaxandi farsímamörkuðum
í heimi.
Í samningnum er kveðið á um
að félagið muni skipta um nafn
og muni eftirleiðis heita Vodafone Essar og verða vörur og öll
þjónusta félagsins auglýstar undir
merki Vodafone.
Ravi Ruia, varastjórnarformaður Essar, sem fer með 33 prósenta
hlut í félaginu, verður eini fulltrúi
Essar í stjórn fjarskipafélagsins

en hann verður stjórnarformaður
Vodafone Essar. Þetta er þvert á
væntingar Essar sem upphaflega
fór fram á jafna skiptingu í stjórn
Vodafone Essar.
Vodafone mun sömuleiðis hafa
forkaupsrétt að öllum bréfum félagsins ákveði Essar að losa sig
við þau. Fátt bendir hins vegar til
þess að Vodafone kaupi Essar út
úr félaginu en indversk hlutafélagalög meina erlendum aðilum að
eiga meira en 74 prósent í innlendum fjarskiptafélögum.
Breska ríkisútvarpið segir Vodafone stefna að mikilli uppbyggingu
á Indlandi og hafi eyrnamerkt tvo
milljarða punda, jafnvirði tæpra
262 milljarða íslenskra króna, sérstaklega vegna þessa.
JAB
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FORSTJËRI 6ODAFONE OG 2AVI 2UIA VARA
FORMAÈUR STJËRNAR %SSAR TAKAST Å HENDUR
EFTIR AÈ 6ODAFONE SKRIFAÈI UNDIR KAUP ¹
MEIRIHLUTAEIGN Å FJËRÈA ST¾RSTA FARSÅMA
FÁLAGI )NDLANDS

Dunn hreinsuð af öllum ákærum
Patrica Dunn, fyrrverandi stjórnarformaður bandaríska tölvurisans
Hewlett-Packard (HP),
var sýknuð af öllum ákærum um
þjófnað og svik á miðvikudag.
Dunn lét njósna um nokkra stjórnarmenn og starfsmenn fyrirtækisins með það fyrir augum að uppræta leka af stjórnarfundum fyrirtækisins til fjölmiðla. Hún sagði
af sér stjórnarformennsku þegar
málið komst í hámæli í september í fyrra.
Dunn, sem berst við krabba-

mein í legi, var
ákærð
vegna
málsins ásamt
þremur öðrum
síðastliðið haust
en stjórnin réð
einkaspæjara til
að komast yfir
persónuupplýs0!42)#)! $5..
ingar nokkurra
lykilmanna hjá fyrirtækinu. Þessar vafasömu aðferðir leiddu í ljós
að upptök lekans voru hjá einum
af stjórnarmönnum HP. Hann

neitaði hins vegar að láta af störfum en fær ekki að sitja í stjórninni
á nýjan leik.
Samfara því að Dunn var
sýknuð af öllum ákærum hlutu
fyrrverandi lögmaður HP og
tveir einkaspæjarar sem stóðu
að rannsókninni dóm fyrir minni
háttar brot. Þeir verða að greiða
skaðabætur til þeirra sem urðu
fyrir barðinu á rannsókninni og
verða auk þess að inna af hendi
samfélagsþjónustu í 96 klukkustundir.
JAB
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SAMNING VIÈ R¹ÈAMENN Å !BU $HABI SEM FELUR Å SÁR AÈ ÒTIBÒ ,OUVRE SAFNSINS Å 0ARÅS VERÈUR
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Louvre-safnið
opnar útibú
Saadiyat-eyja í Abu Dhabi á von á reglulegum sendingum listmuna frá Louvre-safninu í París. Skrifað
hefur verið undir samkomulag um opnun útibús
Louvre þar.

Egils Gull
Poolmót Players
Dagana 18. mars, 1., 15. og 29. apríl
1.
2.
3.
4.

VERÐLAUN VERÐA VEITT FYRIR ÞRJÚ EFSTU SÆTIN
verðlaun 40.000 kr. + Gull-varningur og þátttökuréttur í lokakeppni
verðlaun 30.000 kr. + Gull-varningur og þátttökuréttur í lokakeppni
verðlaun 20.000 kr. + Gull-varningur og þátttökuréttur í lokakeppni
Þátttökuréttur í lokakeppninni

Fjórir efstu spilarar á hverju móti (16 alls) vinna sér inn þátttökurétt í lokakeppninni
þar sem verðlaunin eru Spánarferð. Sú keppni verður haldin sunnudaginn 6. maí.
LEIKFYRIRKOMULAGIÐ
Um er að ræða útsláttarkeppni þar sem hver keppandi má tapa einum leik í hverju móti.
Keppt verður með forgjöf þannig að allir geta tekið þátt.

Stjórnvöld í Frakklandi og í furstadæminu Abu Dhabi gerðu samkomulag í byrjun síðustu viku sem
felur í sér að útibú hins heimsfræga Louvre-safns í París verður opnað á Saadiyat-eyju í Abu
Dhabi.
Í samningnum felst meðal annars að Louvre-safnið í París sendir listmuni til safnsins í Abu
Dhabi og verða þeir þar til sýnis
í tvö ár að hámarki. Gjörningurinn hefur sætt harðri gagnrýni í
menningar- og listakreðsu Frakklands og segja menn að verið sé
að senda frönsk menningarverðmæti úr landi. Franska blaðið
Le Figaro bendir hins vegar á að
hefðu Frakkar látið tækifærið sér
úr greipum renna hefðu stjórnendur listasafna í Madríd, Vínarborg og jafnvel í Rússlandi gripið það.
Renaud Donnedieu de Vabres,
menningarmálaráðherra Frakklands, er hins vegar hæstánægður með samninginn enda munu
mun fleiri listunnendur geta virt
fyrir sér franska list, sem aftur
getur skilað sér í auknum áhuga
á Frakklandi. Getur svo farið að

ferðamönnum til landsins fjölgi
vegna þessa.
Stjórnvöld í Abu Dhabi greiða
700 milljónir evra, jafnvirði rúmra
63 milljarða íslenskra króna, fyrir
afnot af vörumerki menningar- og
listasafnsins, sem er eitt hið frægasta í Evrópu. Gert er ráð fyrir að
bygging safnsins muni kosta um 83
milljónir evra, jafnvirði 7,4 milljarða íslenskra króna. Fjármunirnir verða meðal annars notaðir til
endurbóta og viðhalds á geymslum hinna ýmsu safna í París.
Hönnuður
Louvre-útibúsins
er franski arkitektinn Jean Nouvel en gert er ráð fyrir að framkvæmdum ljúki eftir fimm ár.
Samningur sem þessi er fjarri
því að vera nýlunda. Ráðamenn í
Abu Dhabi horfa nefnilega til þess
að Saadiyat-eyja, sem á íslensku
getur þýtt Eyja hamingjunnar,
verði miðstöð lista og menningarlífs á heimsmælikvarða. Með
þetta fyrir augum hafa þeir meðal
annars reist þar útibú Guggenheim-safnsins í New York í Bandaríkjunum en það mun fá listmuni
til sýnis frá móðursafninu vestanhafs.
JONAB FRETTABLADIDIS

Hagvöxtur umfram spár

Skráning fer fram í síma 544 5514, á players@players.is
eða hjá Players, Bæjarlind 4 – fyrir kl. 12 á miðnætti daginn fyrir keppnisdag.
Þátttökugjald er 3.000 kr. fyrir hvert mót. Hámark 64 keppendur á hverju móti.
Missið ekki af þessu stærsta og skemmtilegasta Pool-móti ársins.
GULL-TILBOÐ ALLA MÓTSDAGANA!

LÉTTÖL

Hagvöxtur mældist 1,3 prósent
á fjórða ársfjórðungi í Japan í
fyrra. Þetta er 0,1 prósentustigi
meira en í fjórðungnum á undan,
samkvæmt útreikningum japönsku hagstofunnar. Hagvöxturinn mældist 5,5 prósent á ársgrundvelli í Japan í fyrra og hefur
hann ekki verið meiri í þrjú ár.
Þetta er nokkuð umfram það sem
greinendur höfðu spáð fyrir um.
Stjórnmálamenn í Japan hafa
þrýst á seðlabankann að halda að
sér höndum og hækka ekki vexti í
bráð því það geti dregið úr neyslu
almennings og fyrirtækja.
Stýrivextir í Japan standa nú í

"2/3!.$) *!0!.!2 (AGVÎXTUR VAR MEIRI

Å *APAN ¹ SÅÈASTA ¹RSFJËRÈUNGI Å FYRRA EN
GREINENDUR HÎFÈU SP¹È FYRIR UM

0,5 prósentum og hafa þeir ekki
verið hærri í áratug.
JAB

Þjóðsögur
Jóns Árnasonar

Tilboð

12.980 kr.
30%
afsláttur

Tilboð

17.990 kr.
35%
afsláttur

Tilboð

8.990 kr.
35%
afsláttur

Íslendingasögur I - III
Tilboð

3.290 kr.
30%
afsláttur

Tilboð

3.790 kr.
30%
afsláttur

Tilboðsverð

18.690 kr.

Tilboð

3.590 kr.
15%

Tilboðsverð

18.690 kr.

afsláttur

edda.is
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(EILSUBYLGJA UNDANFARINNA ¹RA HEFUR SKILAÈ
MEÈVITAÈRI NEYTENDUM

Framleiðsla í sátt
við náttúruna

(L¹TRASKÎLL Å "AUGSM¹LI
¶AÈ VAR EKKI LAUST VIÈ AÈ SAMÒÈARSVIP
UR S¾IST ¹ B¾ÈI S¾KJANDA OG DËMSFOR
MANNI Å "AUGSM¹LINU UNDIR LOK DAGS Å
G¾R YFIR ÎRV¾NTINGARFULLUM VIÈBRÎGÈ
UM *AKOBS 2 -ÎLLER VERJANDA 4RYGGVA
*ËNSSONAR *AKOB LÕSTI ÖVÅ YFIR AÈ HANN
G¾FIST UPP ¹ AÈ REYNA AÈ F¹ STUTT OG
SKÕR SVÎR ÒT ÒR 3VEINI )NGIBERG -AGN
ÒSSYNI LÎGREGLUFULLTRÒA EFTIR MARGAR TIL
RAUNIR (L¹TRASKÎLLIN GLUMDU Å DËM
SALNUM ÖEGAR DËMSFORMAÈURINN BENTI
p VIÈ LITLA HRIFNINGU *AKOBS p ¹ AÈ
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ndanfarin ár hefur orðið bylting í verslun með varning
sem framleiddur er í sátt við náttúruna. Fyrst og fremst
lífrænt ræktaða matvöru en einnig ýmsar aðrar vörur til
heimilisins, svo sem hreinlætisvörur sem framleiddar
eru með það að markmiði að valda lágmarksskaða á umhverfinu. Margar ástæður liggja að baki þessari tiltölulega hljóðlátu byltingu. Víðtæk heilsubylgja hefur átt sér stað með aukinni
áherslu á alhliða heilbrigða lifnaðarhætti. Aukin hreyfing, meiri
neysla á hollum mat og vaxandi virðing við náttúruna með aukinni
meðvitund um meðferð á sorpi og mengun alls konar, er fylgifiskur hennar.
Ekki eru nema fá ár síðan lífrænt ræktuð matvæli fengust eingöngu í nokkrum litlum verslunum. Viðskiptavinahópurinn var tiltölulega þröngur, rétt nógu stór til að viðskiptin gætu þrifist. Útilokað var að fá lífrænt ræktaðan varning í stórmörkuðum, hvað þá lágvöruverðsverslunum.
Nú er öldin önnur. Litlu heilsuverslanirnar lifa nú góðu lífi niðri í
bæ og útibú eru rekin víðs vegar um höfuðborgarsvæðið. Auk þess
eru ört stækkandi deildir með lífrænan varning í stórmörkuðunum og lágvöruverðsverslanir eru jafnvel komnar með hillur með
slíkum vörum. Þá er einnig hægt að fá lífrænt ræktað grænmeti í
áskrift beint frá bændum.

Ekki eru nema fá ár síðan lífrænt ræktuð matvæli
fengust eingöngu í nokkrum litlum verslunum.
Sá hópur er ört stækkandi sem kýs að kaupa lífrænt ræktaða
matvöru þrátt fyrir að greiða þurfi eitthvað meira fyrir varninginn. Ástæðurnar eru margvíslegar en tvinnast líklega saman hjá
flestum. Margir kjósa lífrænt til þess að komast hjá því að neyta
alls kyns aukefna sem algeng eru í matvælum, meðal annars rotvarnarefni og litarefni. Þeir sem hafa komist upp á bragðið vita að
til dæmis ávextir og grænmeti sem er lífrænt ræktað býr yfir allt
öðrum bragðgæðum en það sem ræktað er með hjálp alls kyns vaxtarhvetjandi efna. Sumir kjósa líka að kaupa lífrænt ræktaðan varning vegna þess að í verslun með þær eru iðulega tryggð sanngjörn
viðskipti („fair trade“) allt til bóndans sem sinnir frumframleiðslunni.
Fjölbreytni er til góðs og það er mikið framfaraspor að neytendur
skuli nú eiga gott aðgengi að lífrænt ræktuðum matvælum og annars konar vistvænum vörum. Í mörgum tilvikum er þetta val hluti
af lífsstíl sem æ fleiri kjósa sér og snýst um að fara vel með náttúruna og gæði hennar og að spilla ekki umhverfinu meira en við komumst af með. Sífellt fleiri flokka nú sorp sitt, að minnsta kosti að
hluta, og vonandi kemur að því að við Íslendingar veljum okkur umhverfisvænni samgöngumáta.
Að minnsta kosti er full ástæða til þess að ætla að áhugi íslenskra
neytenda á lífrænum og vistvænum vörum sé ekki tímabundinn
heldur liður í þróun í átt til þess að umgangast jörðina sem við
byggjum af meiri virðingu en við höfum gert undanfarna áratugi.
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ÖETTA V¾RI ÖEKKT VANDAM¹L ÖETTA HAFI
S¾KJANDINN TIL D¾MIS ¹TT VIÈ AÈ ETJA
Å FYRSTU YFIRHEYRSLUNNI YFIR *ËNI SGEIRI
*ËHANNESSYNI SEM GEKK AFAR H¾GT
EINS OG VERJENDUR VORU ËÖREYTANDI AÈ
BENDA ¹

!FSL¹TTUR Å "AUGSM¹LI
b.Ò ÖARF EINHVER AÈ TAKA VIÈ AÈ BLOGGA
UM "AUGSM¹LIÈ ÖVÅ ÁG ER H¾TT ÖVÅ m
SAGÈI ATHAFNAKONAN *ËNÅNA "EN ¹
BLOGGI SÅNU Å G¾R ST¾ÈUNA FYRIR ÖVÅ AÈ
HÒN ER H¾TT SKRIFUNUM SEGIR HÒN VERA
b%N NÒ HELD ÁG AÈ ÖEIR L¹TI MIG VERA ¡G
VAR Ö¾G OG GËÈ VIÈ Ö¹ Å RÁTTARSALNUM
VEITTI ÖEIM AFSL¹TT Å ÎLLUM M¹LUM OG NÒ
¹ ÁG INNI GRIÈ STR¹KARm (VORT HEPPILEGT
SÁ AÈ GEFA SAKBORNINGUM AFSL¹TT Å RÁTT
ARSAL SKAL ËSVARAÈ -ENN GETA ÖË SAM
GLAÈST *ËNÅNU ÖEGAR HÒN SEGIR b¡G ER
FULL AF ORKU OG GLEÈI YFIR ÖVÅ AÈ ÖESSUM
KAFLA Å LÅFINU ER ALFARIÈ LOKIÈm

&RËMIR ¥SLENDINGAR
 HEIMASÅÈU TÅMARITSINS -ANNLÅFS M¹
JAFNAN LESA SKONDNAR ¹BENDINGAR %IN
ÖEIRRA FURÈULEGRI ER AÈ ¹ ST¾RSTU VEF
LEITARVÁL VERALDAR 'OOGLECOM SÁ H¾GT
AÈ SJ¹ HVAÈA LÎND OG BORGIR LEITA AÈ TIL
TEKNU EFNI
¶EGAR WWWGOOGLECOMTRENDS ER
SLEGIÈ INN ER H¾GT AÈ SETJA INN LEITAR
ORÈ ¶AÈ SEM VEKUR ATHYGLI -ANNLÅFS
MANNA HELST ER AÈ ÖEGAR bANIMAL PORNm
ER SETT SEM LEITARORÈ KEMUR FRAM AÈ
ÖEIR SEM MEST LEITA AÈ ÖESSU EFNI ERU
ÅBÒAR 4RINÅDAD OG 4ËBAGË OG ¥SLENDING
AR ¶ETTA ÖYKJA ËTÅÈINDI ENDA HAFA ¥S
LENDINGAR REYNT AÈ MARKA SÁR SESS SEM
FRËM ÖJËÈ 3KEMMST ER AÈ MINNAST
ÖESS ÖEGAR FORR¹ÈAMENN "¾NDAHALLAR
INNAR ¹ (ËTEL 3ÎGU ÒTHÕSTU KL¹MFRAM
LEIÈENDUM
KAREN FRETTABLADIDIS

Vistvæn stóriðja
Þ

egar ferðamenn sigldu inn á
Reykjavíkurhöfn fyrir seinna
stríð, sáu þeir þykkan kolamökk
liggja yfir borginni. Þetta breyttist, eftir að bæjarbúar tóku að
dæla heitu vatni úr iðrum jarðar,
leiða það í pípur um hús sín og hita
þau þannig upp. Loftið yfir borginni varð skyndilega hreint. Íslendingar eru líka svo heppnir, að
hér má vinna raforku með vatnsafli, svo að ekki þarf að brenna
olíu eða kolum í því skyni. Það er
við slíka brennslu annars staðar,
sem koltvísýringur er losaður út í
andrúmsloftið, en margir hafa af
því áhyggjur, því að þeir telja með
réttu eða röngu, að við það hlýni
jörðin óhóflega.
Furðulegt er að ólmast gegn
vatnsaflsvirkjunum í nafni náttúruverndar. Þær eru mengunarlausar ólíkt flestum öðrum orkugjöfum. Með þeim er líka notuð
endurnýjanleg auðlind, en ekki
gengið á snefilefni. Eini annmarkinn, sem kann að vera á slíkum
virkjunum frá sjónarmiði náttúruverndarsinna, er, að talsvert land
fer sums staðar undir vatn. En við
höfum nóg af landi ólíkt orku. Það
er meiri prýði að vötnum en grjóti.
Raunar má nefna, að Elliðavatn
er að mestu leyti uppistöðulón, og
Þingvallavatn og Mývatn mynduðust bæði, þegar eldgos stífluðu ár.
Raforkan íslenska er að mestu
leyti seld til ál- og járnblendiframleiðslu. Náttúruverndarsinnar ættu
að fagna aukinni álframleiðslu af
tveimur ástæðum. Í fyrsta lagi er
þessi málmur léttur, svo að flugvélar og önnur farartæki þurfa
því minna eldsneyti sem stærri
hluti þeirra er úr áli. Í þeim skilningi er ál vistvænt. Jakob Björnsson, fyrrverandi orkumálastjóri,
telur, að álið, sem framleitt er á Íslandi, hafi árið 2004 sparað losun á
1.628 þúsund tonnum af koltvísýr-
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ingi og ígildi þess út í andrúmsloftið. Þar eð áliðnaður á Íslandi losaði
sjálfur það ár 446 þúsund tonn út í
andrúmsloftið, nam hreinn ávinningur af íslenskum álbræðslum frá
þessu sjónarmiði séð 1.182 þúsund
tonnum.
Í öðru lagi breytum við Íslendingar engu um eftirspurn eftir áli.

Öfgafulla náttúruverndarsinna
ætti ef til vill frekar að kalla
náttúrudýrkendur, því að þeir
hafna því boðorði fyrstu Mósebókar, að mennirnir eigi að gera
náttúruna sér undirgefna, nýta
sér fiska loftsins, fugla sjávarins
og önnur gæði, þar á meðal
auðvitað jarðvarma og vatnsafl.
Ef það er ekki unnið með rafmagni
úr íslenskum vatns- eða gufuaflsvirkjunum, þá er það framleitt erlendis með brennslu á eldsneyti,
sem hefur í för með sér stórkostlega losun koltvísýrings út í andrúmsloftið. Talið er, að með því að
framleiða álið hér sparist 3.474
þúsund tonn af koltvísýringi, sem
ella hefði verið losað út í andrúmsloftið annars staðar í heiminum.
Við erum vitaskuld öll hlynnt
náttúruvernd í þeim skilningi, að

við viljum tryggja, að virkjanir óprýði ekki umhverfið og verksmiðjur óhreinki það sem minnst.
Við viljum hreint loft og tært
vatn. Það fáum við ekki með því
að stöðva alla framþróun og hætta
nýtingu náttúrunnar, eins og sumir
krefjast, heldur með því að gera
einkaaðila ábyrga fyrir slíkri nýtingu, svo að hún verði skynsamleg.
Það tekst best með myndun einkaeignarréttar á einstökum náttúrugæðum, því að þá verðleggja menn
þessi gæði. Þá taka þeir náttúruna
með í reikninginn. Þetta er kjarninn í grænni frjálshyggju.
Náttúran er eins og auðurinn
góður þjónn, en vondur húsbóndi.
Öfgafulla náttúruverndarsinna
ætti ef til vill frekar að kalla náttúrudýrkendur, því að þeir hafna
því boðorði fyrstu Mósebókar,
að mennirnir eigi að gera náttúruna sér undirgefna, nýta sér fiska
loftsins, fugla sjávarins og önnur
gæði, þar á meðal auðvitað jarðvarma og vatnsafl.
Stórvirkjanir stuðla ekki aðeins
að náttúruvernd, heldur líka festu
í atvinnumálum. Enginn fer með
þær, en fjármagn má flytja milli
landa með einu pennastriki. Einu
frambærilegu rökin gegn því að
virkja Neðri-Þjórsá og selja raforkuna til tveggja eða þriggja álvera eru, að það borgi sig ekki.
Andstæðingar slíkrar virkjunar verða að sýna, að unnt sé að
ávaxta það fé, sem lagt sé í hana,
á hagkvæmari hátt. Það þarf að
skoða fordómalaust. Hitt veit ég,
að ákvarðanir um þetta verða ekki
skynsamlegar, á meðan stjórnmálamenn ráða ferðinni og Landsvirkjun er ríkisfyrirtæki, hversu
góðir sem stjórnendur þess eru.
Ekki verður of oft á það minnt, að
menn fara betur með eigið fé en
annarra og að það, sem allir eiga,
hirðir enginn um.

Er syndandi fiskur gagnslaus?
markanir hafi ekki staðist væntingar hefðu
óheftar veiðar vafalaust skilað þjóðinni
uppurinni auðlind og mun verri stöðu en í
dag. Þetta sýnir tvennt: Óveiddur fiskur í
sjónum er ekki gagnslaus heldur forsenda
aðdraganda kosninga sprettur nú upp
og einnig hitt að yfirumsjón fiskimiðanna
lífleg umræða um sjávarútvegsmál og
verður að vera í umboði þjóðarhagsmuna.
er það vel. Gott þingmannsefni SjálfstæðEinkaframtak er jákvætt en óbeislað leiðisflokksins segir m.a. að syndandi fiskur í
ir það oftar en ekki til skrumskælingar á
sjó sé gagnslaus, hann verði að nýta og til
sjálfu sér, nefni aðgang bankamanna að
þess séu þeir bestir sem reynsluna hafa.
gömlu gengi í því sambandi.
Fljótt á litið spakmæli, hvorki viljum við
Útgerðarmönnum er hins vegar nauðarkitekta við skurðarborð né lækna við ,µ¨52 2.!3/.
synlegt að geta gengið að veiðiréttinum
teikniborð. Það er því sjálfsagt að nýta
vísum, hann hafa þeir keypt og afraksturinn þeirra
þekkingarbrunn útgerðanna við veiðar og verkun
lífsafkoma. Fyrning hans gagnast því atvinnugreiní kringum landið.
inni lítt. Eignarréttinn og erfðaréttinn þarf hinsEn hvað gerist ef einhver deyr? Þá erfist nýtingvegar að endurskilgreina þannig að þjóðarhagsarrétturinn eins og um eign sé að ræða, sonurinn er
munir verði ofan á. Þannig gætu þær útgerðir sem
bílaáhugamaður og kaupir sér kappakstursbíl, dóttnýta veiðiréttinn sjálfar og eru með virka atvinnuirin kvikmyndagerðarkona og vantar aura í næstu
starfsemi haldið því áfram óáreittar en annarskonbíómynd. Söluandvirðið kemur sér auðvitað vel
ar umsýsla leitað á önnur mið. Bollaleggingar ríkfyrir bæði en nýtist það upprunalegu atvinnugreinisstjórnarinnar í þessa veru hafa reyndar valdið
inni? Og hvað með kaupandann sem ætlar að nýta
illskiljanlegu uppnámi, ekki síst í ljósi útkomunnveiðiréttinn sjálfur? Sá fær fyrirgreiðslu gegn veði
ar sem bæði er óafgerandi og ótúlkandi. Afhverju
í veiðiréttinum og skuldsetur sig verulega, hinn
það sé svona flókið að tryggja varanlegan eignarkaupandinn sem ætlar að leigja öðrum veiðiréttrétt þjóðar á auðlindum sínum vekur furðu en endinn gerir það auðvitað í því augnmiði að fá eitthvað
urspeglar kannski ófrelsi þingmanna þegar til á að
fyrir sinn snúð. Í báðum tilvikum renna peningar
taka.
út úr atvinnugreininni og veikja hennar stoðir.
Áður en fiskveiðar í kringum Ísland voru takmarkaðar mátti hver fiska að vild. Þó veiðitakHöfundur er heilbrigðisstarfsmaður.
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„Græn stóriðja“ á Húsavík raunhæfur möguleiki
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yrir skömmu var haldinn fundur á Húsavík vegna hugsanlegs
álvers á Bakka norðan við bæinn.
Þar flutti Þröstur Eysteinsson skógfræðingur, einkar áhugavert erindi
um binding kolefnis með skógrækt
og landgræðslu.
Aðstæður við Húsavík eru
að mörgu leyti dálítið sérstakar ef álver við Húsavík er hugsað í stærra samhengi. Allir vita
jú að nægjanleg orka í formi jarðvarma er í næsta nágrenni, þ.e.a.s.
á Þeistareykjum og á Kröflusvæðinu. Annað sem skapar mikla sér-

fyrir bændur í sýslunum.
stöðu er hve Þingeyrsýsla
Hvað er þá í veginum? Ég
er stór að flatarmáli og
tel að andstæðingar stórgefur einstakt tækifæri
iðju megi kynna sér þennvegna þess.
an kost áður en þeir fara
Rætt er um að fyrirhugað hamast af öllum mætti
að álver framleiði u.þ.b.
á móti þessari fram250.000 tonn/ári sem þýðir
kvæmd því þetta er raunlosun um 400.000 tonn/ári
hæfur möguleiki. Það er
af koltvísýrlingi. Skv. ertil lítils fyrir andstæðinga
indi Þrastar Eysteinssonframkvæmdanna að slá
ar þyrfti að gróðursetja
um sig einn daginn og tala
skóg á 550 km² landsvæði !.4/.
um gróðurhúsaáhrif sem
(7,2 T CO2/ha/ár) til að "%.*!-¥.33/.
hnattrænt vandamál, en
vega á móti útblæstrinum.
næsta dag að hafna möguleika sem
Það sem er áhugavert við þetta er
þessum. Hvað getum við betra gert
að kostnaðurinn við þessa skógfyrir þennan hnött en þetta fyrirrækt er vel viðráðanlegur auk þess
hugaða álver með hreinni orku, og
að skógurinn skapar tekjur síðar
þar að auki að láta tré éta upp CO2
meir, verðmætara land og vinnu

útblásturinn?
Mikið hefur verið rætt um vanda
Vestfjarða upp á síðkastið, og það
með réttu. Hinn ískaldi raunveruleiki er að Norðausturland er á nákvæmlega sömu leið og Vestfirðir ef ekkert verður að gert. Viljum
við það? Vestfirðingar hafa ekki
stóriðju en ætluða að efla atvinnulífið með „einhverju öðru“ eins
og margir andstæðingar stóriðju
segja að sé framtíðin! Þetta „eitthvað annað“ er bara svo fjári loftkennt og ótryggt. Stór meirihluti
þeirra sem eru á móti stóriðju fær
sín mánaðarlaun refjalaust frá ríki
eða sveitarfélögum. Þeir eru ekki
að lifa á þessu „einhverju öðru“
eins og þeir leggja til að almennir

launþegar geri. Málið er hins vegar
ekkert mikið flóknara en það að almennur launþegi vill einnig fá sín
mánarlaun án refja og til þess þarf
traust fyrirtæki, fjölbreytni í atvinnulífinu og öflugt samfélag.
Ég er umhverfissini og því styð
ég álver á Húsavík. Tala nú ekki um
ef við ræktum skóg því samfara
til að nærast á útblæstrinum. Því
eigum við að fylkja liði um þetta
mál, bæði Norðausturlandi til góða
sem og heiminum. Annars tel ég
að við fáum „Vestfjarðafréttir“ af
þessu svæði innan eins til tveggja
ára.
Höfundur er framkvæmdastjóri
Slippsins Akureyri ehf.

Er þjóðareign ríkiseign? Hvað má krónan kosta?
faldlega þannig að þau
5-2¨!.
gæði sem falla undir þjóðareign eru misvel til þess
!UÈLINDA¹KV¾ÈI Å
fallin að vera andlag eignSTJËRNARSKR¹
arréttar. Fiskurinn í sjónum getur t.d. verið þjóðvort sem vér lítum
areign þótt hann geti ekki
til
náttúrulegrar
verið lagaleg eign nokkskynsemi [eða guðlegrurs án þess að hafa fyrst
ar opinberunar] þá er
verið veiddur.
fullljóst að Guð hefur
Auðvitað getur íslenska
[...] gefið jörðina manna
verið
handhafi
börnum,
gefið
hana 3+²,) -!'.²33/. ríkið
einkaeignarréttar eins og
mannkyni sameiginlega.
aðrir lögaðilar. Það er líka svo að
[...] (John Locke, Ritgerð um ríkisíslenska ríkið á (í eignarréttarvald, Reykjavík 1986, bls. 66, upplegum skilningi), Þingvelli, þjóðrunalega útg. 1689).
lendurnar, hafsbotninn svo langt
Það er alls ekki ný hugmynd að
sem fullveldisréttur ríkisins nær,
hvers konar gæði jarðar séu samsvo eitthvað sé nefnt. Hér er því
eign mannkyns. Jafnvel má ganga
í raun um ríkiseign að ræða en
svo langt og segja að ýmis óefnisekki þjóðareign í framangreindleg gæði, t.d. hugvit og listrænn
um skilningi.
sköpunarmáttur einstaklinga sé
sameign í þessum skilningi. Í
þessum skilningi eigum við ÍsEitt virðist hafa farið á milli
lendingar landið okkar og allt sem
mála í þjóðmálaumræðu
á því er. Við eigum fjöllin, dalina
síðustu daga, en það er þetta:
og hafið umhverfis landið. Við
eigum dýr merkurinnar og fiskFramangreindar þjóðareignir,
inn í hafinu. Við eigum líka góð
eða sameignir okkar, jafngilda
skáld, kvennalandslið í fótbolta, o.
s.frv. Með orðinu „eign“ erum við
ekki eignarrétti í lagalegri
hér einfaldlega að vísa til þess að
merkingu.
við, sem tilheyrum íslensku samfélagi, höfum ríka sameiginlega
hagsmuni af öllum framangreindNú er von að spurt sé: Hvað vilja
um verðmætum.
þeir raunverulega sem telja að
Eitt virðist hafa farið á milli
stjórnarskrárákvæði um „þjóðarmála í þjóðmálaumræðu síðustu
eign á náttúruauðlindum“ eigi að
daga, en það er þetta: Framanvera meira en skírskotun til samgreindar þjóðareignir, eða sameiginlegra hagsmuna þjóðfélagseignir okkar, jafngilda ekki eignarþegnanna? Vilja þeir ríkiseign á
rétti í lagalegri merkingu. Í fyrsta
öllum auðlindum íslenskrar náttúru
lagi samræmist það vel hugtak(að því marki sem þessar auðlindinu þjóðareign að einkaaðilar eigi
ir geta verið andlag eignarréttar)?
eignarréttindi. Þjóðareign á auðVilja þeir einnig ríkiseign á hvers
lindum er ekki þjóðnýting á auðkyns nýtingarréttindum á auðlindlindum. Það er t.d. ekkert skrýtum, t.d. fiskveiðiheimildum? Það er
ið við það að jarðnæði á Íslandi sé
ekkert lagalega því til fyrirstöðu að
þjóðareign, en jarðeigendur eigi
koma þessum stefnumiðum í lagajarðir sínar fullkomnum eignarlegan búning. Þá þarf hins vegar að
rétti. Segja má að handhafar eignnota önnur og skýrari lagaleg hugarréttar séu vörslumenn þjóðartök en „þjóðareign“ eða „sameign
eignarinnar, svo notað sé orðalag
þjóðarinnar“ á náttúruauðlindum.
heimspekingsins
Jean-Jacques
Rousseau. Í annan stað er það einHöfundur er lögfræðingur.
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örg íslensk heimili og fyrirtæki eru að sligast undan
háum vöxtum. Eðlilega velta
margir fyrir sér hvort háir vextir
á Íslandi séu náttúrulögmál. Verðum við einfaldlega að kyngja því
að vextir séu alltaf miklu hærri
hér en í öðrum Evrópulöndum, rétt
eins og við þurfum að sætta okkur
við óblíðara veðurfar?
Undanfarin ár hefur vaxtamunur við útlönd verið sérstaklega mikill. Stór hluti hans skýrist af miklum uppgangi og ójafnvægi í efnahagslífinu. Sú skýring
dugar þó aðeins til að skýra hluta
hans. Ekki er óvarlegt að áætla að
um 3% stig þess vaxtamunar megi
rekja áhættuálags í viðskiptum
með krónuna vegna þess hve lítil
og óstöðug hún er.
500 þúsund á hverja fjölskyldu
Einverjum kann að þykja 3%
stig lítið en skoðum þá hvað krónan
kostar okkur. Um síðustu áramót
skulduðu heimilin í landinu 1.324
milljarða. Þar af voru 94% skuldanna í íslenskum krónum. Heimilin greiða því 37 milljarða í vaxtaálag vegna krónunnar. Það jafngildir um 500 þúsundum á hverja
fjölskyldu!
Um áramótin skulduðu fyrirtækin rúmlega 1.100 milljarða
í íslenskum krónum. Vaxtaálag
vegna krónu kostar fyrirtækin
því 35 milljarða króna á ári. Hluti
þeirrar fjárhæðar fer út í verðlagið og endar hjá almenningi en hluti
dregur úr hagnaði fyrirtækjanna.
Samtals greiða íslensk heimili og
fyrirtæki því um 72 milljarða á
ári í sérstakt vaxtaálag vegna íslensku krónunnar. Þegar vaxtamunurinn er mikill, eins og um
þessar mundir, er sú fjárhæð mun
hærri.
Rétt er að taka fram að það er
ekki hreinn kostnaður sem leggst
á þjóðarbúið því að talsverðu leyti
eru þetta lánakjör í viðskiptum
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milli Íslendinga. Vaxtagjöld sumra
eru þannig vaxtatekjur annarra.
Þetta skiptir auðvitað miklu máli
fyrir tekjuskiptinguna í landinu.
Krónan felur í sér tilfærslu tekna
frá þeim sem skulda til þeirra sem
lána.
Þessi mikli vaxtakostnaður leiðir til þess að æ fleiri taka lán erlendis á lægri vöxtum. Gallinn
við erlendar lántökur er sá að
þeim fylgir mikil gengisáhætta.
Ef krónan fellur hækkar höfuðstóll lánsins í krónum. Það eru því
helst fyrirtæki með tekjur í erlendum gjaldmiðlum, ríki, sveitarfélög og stærri fyrirtæki sem
geta tekið lán erlendis og hafa bolmagn til að standa af sér gengissveiflur. Þess ber þó að geta að
gengisáhættan kostar sitt. Metið
hefur verið að kostnaður við gengisvarnir geti numið 0,5-3% af erlendum viðskiptum. Árið 2006 var
verðmæti útfluttrar vöru og þjónustu 370 milljarðar en innfluttrar
570 milljarðar. Miðað við það gæti
kostnaður við gengisvarnir numið
5-28 milljörðum krónum árlega.
Það eru einkum minni fyrirtæki og almenningur sem greiða
háa innlenda vexti. Að undanförnu
hafa smærri fyrirtæki og almenningur í vaxandi mæli tekið í lán í
erlendri mynt, þrátt fyrir gengisáhættuna. Því er ekki nema von að
spurt sé: Er verið að verðleggja
krónuna út af markaðinum?
Er evran lausnin?
Á það hefur verið bent að helstu
kostir við upptöku evru séu stöðugleiki í efnahagsmálum, minni

viðskiptakostnaður og lægri vextir. Með tilliti til hags launafólks
er líklegt að áhrif þess að ganga í
myntbandalag yrðu meiri sökum
lækkunar viðskiptakostnaðar og
almenns vöruverðs heldur en
lækkunar vaxta. Því er eftir miklu
að slægjast fyrir launafólk og fyrirtæki.
En er málið svo einfalt? Nei, ekki
alveg. Evra verður ekki tekin upp
án inngöngu í Evrópusambandið.
Áður en af slíkri inngöngu verður þarf að gera grein fyrir ýmsum
álitamálum. Upptaka evru þýðir
einnig að við getum ekki lengur
búið við sjálfstæða peningamálastefnu. Gagnrýnendur evru hafa
bent á að upptaka hennar myndi
takmarka svigrúm stjórnvalda til
að takast á við hagsveiflur sem
ekki eru í takti við hagsveiflur
annarra Evrópuríkja. Þetta er réttmæt gagnrýni í sögulegu ljósi en
hafa verður í huga að flest bendir til að ef við værum í myntsamstarfi með öðrum ríkjum hefðum
við aukinn hag af því að færa viðskipti okkar enn frekar til þeirra
landa. Þannig drægi sjálfkrafa úr
líkum á að hagkerfi okkar væri úr
takti við önnur Evrópuríki í þessu
efni. Þörfin fyrir sjálfstæða peningamálastefnu yrði því ekki eins
rík. Réttilega verður þó að benda á
að reynsla undanfarinna ára sýnir
að krónan er engin trygging fyrir
því að við getum tekist á við ójafnvægið í hagkerfinu.
Ekkert eitt atriði getur haft
jafnmikil áhrif á lífskjör almennings og starfsskilyrði fyrirtækja
og upptaka evru. Það skiptir því
miklu máli að hér á landi fari
fram upplýst og fordómalaus umræða um kosti og galla evru. Þeir,
sem hafna slíkri umræðu, hljóta
að skulda okkur skýringar á afstöðu sinni í ljósi þess hve mikið
er í húfi.
Bjarni Már er hagfræðingur
Samtaka iðnaðarins og Ólafur
Darri er hagfræðingur Alþýðusambands Íslands.
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Kraftmiklar kryddblöndur
Smáauglýsingasími
550 5000
Auglýsingasími Allt
550 5880
Þú getur pantað
smáauglýsingar á visir.is

Áslaug Snorradóttir ljósmyndari er nýkomin
frá Indlandi og er undir sterkum áhrifum
þaðan í sinni matargerð.
„Í vetur hef ég verið sólgin í ýmiss konar feitmeti eins og gæsalifur og annað fínerí en ég var
á Indlandi í síðustu viku og þar núllstilltist ég algerlega. Nú aðhyllist ég einkum kryddblöndur
og konunglegt mjólkurbað. Ég er svo áhrifagjörn

að í dag er það bara indverskt sem gildir, “ segir
Áslaug hlæjandi. Hún nefnir léttjógúrt og saltlausan ost sem dæmi um fæðutegundir sem hún
heillaðist af í Indlandi, að ógleymdum höfugum
kryddjurtum. „Það rifjaðist upp í ferðinni hvað
indversku lækningafræðin eru frábær,“ heldur hún áfram. „Maður fær svo góða grænmetisrétti þar með öflugum kryddblöndum sem gera
sitt fyrir kroppinn, bæði inn- og útvortis. Það
sem er svo máttugt við ýmsar kryddjurtir er að

þær eru svo hreinsandi og yngjandi. Túrmerik er
til dæmis besti vinur húðarinnar,“ segir hún og
sannfæringarkrafturinn er mikill.
Á síðu þrjú eru uppskriftir frá Áslaugu að yngingar-kryddblöndu sem hún blandar hreinsuðu
smjöri og mælir með sé borðuð með eftirlætis
grænmetisrétti, fiski eða korni. Einnig að saltlausum osti og lassa sem er frískandi morgunverðardrykkur.
GUN FRETTABLADIDIS

;

=

(AMBORGARAR ERU ¾ÈI UM HELGAR (VAÈ ER BETRA EN AÈ
LEYFA SÁR SM¹ RUSLF¾ÈI ¹ FÎSTUDEGI EFTIR VINNU YFIR SKEMMTILEGRI
BÅËMYND UPPI Å SËFA

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

"ROKKOLÅBAKA MEÈ SALATI OG JËGÒRT MYNTUSËSU

Bóhemabarinn
á
Laugavegi
SÓMABAKKAR
PANTA‹U Í SÍMA 565 6000 / FRÍ HEIMSENDING*

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

Nánari uppl‡singar á somi.is

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000

Fyrir þremur vikum var opnað
eldhúsið á veitingahúsinu
Barnum við Laugaveg 22, en
staðurinn sjálfur var opnaður
þann 20. maí í fyrra.

Barinn, sem er á þremur hæðum,
sameinar í senn bar, kaffihús og
dansstað, en um helgar eru þar
plötusnúðar sem halda fjörinu
uppi fram á nótt. Kaffihúsið er
hins vegar aðeins opið á daginn
og eldhúsið er frá 11.30 til 21.00
á kvöldin.
Á matseðli Barsins eru tólf
réttir og úrvalið spannar allt frá
samlokum yfir í heita pastarétti.
Þau heilsusömu geta pantað sér
grænmetisböku, svanga fólkið á

kost á hamborgara með frönskum eða heitum pastarétti og þau
sem vilja bara eitthvað svolítið í gogginn geta til dæmis fengið sér djúpsteiktan camembert
með ferskum ávöxtum og ristuðu brauði. Kaffið á Barnum er
bragðmikið og gott, sérpantað frá
Te og kaffi og kemur í ýmsum útfærslum.
Kokkur staðarins, Hermann
Svendsen, er svo alvanur eldamennsku á kaffihúsum en hann
hefur meðal annars starfað í eldhúsinu á Sólon og á veitingastaðnum Galileo. Stemningin á Barnum er frjálsleg og bóhemísk ef
svo mætti kalla, en þangað koma
margir ungir listunnendur af
báðum kynjum.
MHG

+JÒKLINGASALAT MEÈ ENGIFERDRESSINGU OG
TËMAT RJËMAOSTI

 "ARNUM ER SVOLÅTIÈ BËHEMÅSK STEMMNING EN ÖANGAÈ KOMA
OFT UNGIR LISTUNNENDUR

Víngerð er okkar fag
Hjá okkur færðu:
• Allt til heimavíngerðar
• Góða þjónustu
• Faglega ráðgjöf
• Námskeið í heimavíngerð

Einn tveir og þrír 403.002

Netverslun – Póstkrafa – Símapantanir
(Sendum hvert á land sem er)

Áman ehf • Háteigsvegi 1 • 105 Reykjavík
Sími: 533 1020 • aman@aman.is • www.aman.is
""1 KJÒKLINGASAMLOKA MEÈ SKINKU BEIKONI OG SALATI

$JÒPSTEIKTUR #AMEMBERT MEÈ FERSKUM BERJUM OG RISTUÈU
BRAUÈI
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4IL HNÅFS OG SKEIÈAR
'5¨2². *«(!..3$«44)2

b(EITARm SKÒFFUKÎKUR
Bragðgóðar skúffukökur eins og
þessar, með alvöru súkkulaði og
óvæntum bitum af hnetum, engifer og chili, eru „inni“ þessa dagana. Þær eru jafngóðar með ískaldri mjólk við eldhúsborðið og
með ilmandi glasi af góðu rauðvíni þegar kvöldar og hitna tekur
í kolunum.
 G SMJÎR
 G    SÒKKULAÈI
 EGG
 DL PÒÈURSYKUR
 DL HVEITI
 DL BRASILÅUHNETUR
 DL PEKANHNETUR
 RAUÈUR CHILI
 G SYKRAÈUR ENGIFER

1. Bræðið súkkulaði og smjör

saman. Setjið sykur út í bráðina
og hrærið vel í.
2. Saxið sykraða engiferinn og
hneturnar nokkuð gróft. Fræhreinsið chilialdinið og skerið í litla bita. Þeytið eggin í skál
og hellið súkkulaðibráðinni út í
og blandið vel saman við eggin.
Setjið næst hveitið, hökkuðu
hneturnar, engiferið og chilibitana út í súkkulaðiblönduna.
Hrærið nokkrum sinnum (ekki
of oft) þar til blandan hefur
jafnast vel.
3. Setjið bökunarpappír í djúpt
ferkantað fat eða form (um
30x20cm) og hellið deiginu út
á. Bakið við 160 gráður í um
30 mínútur. Takið formið þá út
úr ofninum og kælið. Skerið
skúffukökuna í ferninga.

Nýr kóladrykkur
Coca-Cola Zero er nýr sykurlaus kóladrykkur
sem kominn er á markað.
„Coke Zero drykkurinn er niðurstaða tilrauna CocaCola til að búa til drykk sem bragðast eins og venjulegt kók en er án sykurs. Hann er með meira afgerandi kólabragði en aðrir sykurlausir kókdrykkir á markaðnum,“ segir Árni Stefánsson,
forstjóri Vífilfells sem framleiðir hinn nýja
drykk hér á landi. Hann segir einnig æ fleiri
vera meðvitaða um að heppilegt sé að draga úr
sykurneyslu sinni og Coke Zero sé svar við því.
Einkum sé drykknum ætlað að höfða til karlmanna því Coca-Cola light hafi náð mikilli hylli
kvenna. „Merki um þessa áherslu eru umbúðirnar sem eru biksvartar og auglýsingaherferðin fyrir Coke Zero sem er talsvert beittari
og meira ögrandi en fólk á almennt að venjast
frá Coca-Cola,“ segir Árni.
Þess má geta að Laurie Mc Alister, forstjóri Coca-Cola í Skandinavíu, tekur þátt í
að kynna drykkinn hér á landi, ásamt stórum
hópi starfsmanna The Coca-Cola Company.

+RYDD OSTUR OG LASSI
5003+2)&4)2 3,!5'!2 3./22!
$«4452 ,*«3-9.$!2!

9.').'!2 +29$$",!.$!
"ORÈUÈ MEÈ UPP¹HALDSGR¾NMETI
FISKI EÈA KORNI
 HLUTAR TÒRMERIK
 HLUTAR KËRÅANDER
 HLUTAR FENNELFR¾
 HLUTI SVARTUR PIPAR
 HLUTI FENUGREEK
SNÎGGSTEIKIÈ OG KRYDDIÈ Å HREINS
UÈU SMJÎRI
(2%).3!¨ 3-*®2
¥SLENSKT SMJÎR SALTLAUST Å GR¾N
UM PAKKNINGUM BR¾TT Å POTTI OG
L¹TIÈ MALLA ¹ HELLU Å SM¹STUND EÈA
ÖANGAÈ TIL ÖAÈ FREYÈIR
&ROÈAN ER VEIDD AF OG EFTIR ER
HREINT SMJÎR SEM BRAGÈAST AFAR VEL
OG ÖR¹NAR EKKI Å STOFUHITA
+RYDDSMJÎRIÈ PASSAR ¹ ALLAN MAT
SVO SEM GUFUSOÈIÈ GR¾NMETI HRÅS
GRJËN OG FISK
).$6%23+52 3!,4,!53 /3452
0RËTÅNRÅKUR OG GËÈUR Å GR¾NMET
ISRÁTTI
 LÅTRAR AF MJËLK ERU HITAÈIR Å POTTI
OG SÅTRËNUSAFA EÈA EDIKI HELLT ÒT Å
TIL AÈ HLEYPA MJËLKINA
6ÎKVINN ER SÅAÈUR FR¹ MEÈ ÖVÅ AÈ
HELLA ÒR POTTINUM GEGNUM HREINAN
KLÒT +LÒTURINN MEÈ MASSANUM ER
SETTUR Å KALT VATN Å  KLUKKUSTUND
IR OG EFTIR ÖAÈ ER HANN PRESSAÈUR
UNDIR FARGI
'RILLAÈUR Å STËRUM BITUM EÈA
HR¾RÈUR SM¹BRYTJAÈUR ÒT Å SËSU
,!33)
9FIRLEITT MEÈ MANGËBRAGÈI
*ËGÒRT EÈA SKYR ÖYNNT MEÈ VATNI
OG MANGËSAFA
&R¹B¾RT ER LÅKA AÈ MYLJA KËRIANDER
F¾ EÈA MYNTULAUF ÒT Å
,ÁTTUR OG GËÈUR DRYKKUR SEM HAFÈ
UR ER MEÈ STERKUM GR¾NMETIS
RÁTTUM OG ER MJÎG HRESSANDI Å
MORGUNVERÈ

Of mikið salt?
/F MIKIÈ SALT GETUR EYÈILAGT BESTU
SËSUR %F ÖÒ HEFUR FARIÈ AÈEINS OF
GEYST MEÈ SALTBAUKINN M¹ REYNA
AÈ SKELLA KARTÎFLU OFAN Å SËSUNA ¹
MEÈAN HÒN MALLAR +ARTAFLAN ¹ VÅST
AÈ DRAGA Å SIG MESTA SALTIÈ

Er þetta ekki helgin til að
dekra við sig og sína?

Smjörsteik að hætti Gallerí Kjöts

Opið virka daga frá kl 10 -19 Laugardaga frá kl 11 -17 Grensásvegi 48 Búðarkór 1 gallerikjot.is

; 
6ÎRUTEGUND

  

Skautaholl.is
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"ËNUS HEFUR VINNINGINN Å AFSL¾TTI ÖESSA VIKU MEÈ
%GILS UP Å TVEGGJA LÅTRA FLÎSKUM SEM L¾KKAR ÒR  Å
 KRËNUR EÈA UM 

4ILBOÈSVERÈ

"+ BEIKON MAGNPAKKNING
"+ HELGARLAMB MSÁRVÎLDU KRYDDI
(AUST HAFRAKEX  G
.ESCAFÁ 2ED #UP X G
.ESCAFÁ 'ULL X G
.ESCAFÁ 'ULL X G
.ESCAFÁ #AFÁ ,ATTE X G
&RËN +ËSÅ SÒKKULAÈIKEX  G
/RA FISKBÒÈINGUR  DËS  G
(UNTS 3P SËSA #HEESE 'ARLIC  G
(UNTS 3P SËSA 'ARLIC  /NION  G
(UNTS 3P SËSA )TAL 3AUCAGE  G
(UNTS 3P SËSA &OUR #HEESE  G
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Opið frá kl. 13 00 allar helgar
6ÎRUTEGUND

ANDLITS
LYFTING

4ILBOÈIN GILDA TIL  MARS

6ÎRUTEGUND

Verð 12.200 kr

Tilboðsverð
9.900 kr
ef þú pantar í dag

Green peel
andlitslyfting
sem tekur
einungis
4-5 daga.

Kínastofan

• Stórhöfði

4ILBOÈIN GILDA TIL  MARS

4ILBOÈIN GILDA TIL  MARS

Helgartilboð

KJÓLAR VIÐ
Kjólar
við
BUXUR

4ILBOÈSVERÈ

4ILBOÈSVERÈ

(OLTA FERSKIR KJÒKLINGABITAR
-ËA GRILLAÈUR HEILL KJÒKLINGUR
+S LAMBAHRYGGUR FROSINN
+S LAMBAFILLET
+S LAMBALUNDIR
+F LAMBAL¾RI EINIBERJA
&ERSKT UNGNAUTAHAKK INNFLUTT
"ËNUS KORNBRAUÈ  KG
&RESCHETTA OSTAPIZZA  G
+F HR¹SALAT  G
%GILS UP  L













6ÎRUTEGUND

buxur

4ILBOÈIN GILDA TIL  MARS

Stærðir 36 - 48
Verð frá 3.990

4ILBOÈSVERÈ

,AMBAHRYGGUR ÒR KJÎTBORÈI
&+ "AYONNESKINKA
&+ GRILL SVÅNAKËTILETTUR
"LANDAÈ HAKK FR¹ +JÎTHÒSINU
&ERSKUR KJÒKLINGUR FRA -ATFUGLI
(UMAR SKELBROT  G
0EPSI MAX  L
0EPSI MAX LIME  L
3EVEN UP  L



6ÎRUTEGUND

Nú 2990
4ILBOÈIN GILDA TIL  MARS












.ËATÒNS "AYONESKINKA

¥TALSKAR NAUTAHAKKBOLLUR TËMAT

5NGNAUTAHAMBORGARAR  G

'OÈA ""1 GRÅSARIF

¶YKKVAB KARTÎFLUSAL MSËLÖTËMËÅFUM  G 
2ANA TORTELLI MSVEPPUM  G

6ERONABRAUÈ

63 LÅFR¾NT SPELT SPAGHETTI  G

%NRICOS LÅFR¾N MARINARA PASTA  G

"RAZZI APPELSÅNUSAFI


6ÎRUTEGUND

17 • 110 Rvk • 577 7007

Mörg mynstur
áður 5990
ótrúlegt
úrval

4ILBOÈSVERÈ

+RËNU KRYDDUÈ LAMBASTEIK
'OÈA RAUÈVÅNS GRÅSAHNAKKI
'RÅMS SALSA FISKUR TORTILLA  G
-ËA KJÒKLINGAL¾RI MAGNPK
-ËA KJÒKLINGALEGGIR MAGNPK
'OÈA SÒPUKJÎT LÅTILL PK
+JÎRÅS HEIMAÅS VANILLASÒKKULAÈI  L
,ÅF EPLASAFI
&RËN -ARÅA SÒKKULAÈI   G
&RËN 0ËLË SÒKKKEX  MEIRA  G











4ILBOÈSVERÈ

.AUTALUNDIR ÅSLENSKAR ÒR KJÎTBORÈI
"L¹BERJALEGIÈ LAMBASIRLOIN ÒR KJÎTBORÈI
(AMBORGARAR  STK MBRAUÈI
.AUTAHAKK
.AUTAFILE
(OLTA KJÒKLINGABRINGUR
(OLTA KJÒKLINGAL¾RI MEÈ LEGG
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Ný skódeild
hjá Topshop

)NNRÁTTINGARNAR Å &RÅFORMI ERU DANSKAR OG HEITA .ETTOLINE

Innréttingar í öll
herbergi hússins
Fríform að Askalind 3 í Kópavogi selur danskar innréttingar
í öll herbergi heimilisins á 20
prósenta afslætti.
Innréttingar af gerðinni Nettoline
eru á tilboði hjá Fríformi í Askalind 3. Þær eru seldar ósamsettar
en fyrirtækið tekur að sér uppsetningu og fullnaðarfrágang ef óskað

er. Innréttingarnar passa í anddyri,
eldhús, baðherbergi, svefnherbergi
og þvottahús og eru í háum gæðaflokki. Fataskáparnir eru bæði með
rennihurðum og þeim sem opnast
út. Afslátturinn í Fríformi nemur
20 prósentum af upphaflegu verði
og gildir til 20. mars. Á þeim tíma
er líka veittur 20 prósenta afsláttur
af Snaigé raftækjum þegar þau eru
keypt með eldhúsinnréttingu.

Topshop hefur opnað nýja skódeild í Smáralind. Í tilefni þess
er 10 prósenta afsláttur af
öllum skóm og geta viðskiptavinir hreppt skópar að eigin
vali í skóleik Top Shop um helgina.
Top Shop hefur opnað nýja
skódeild í Smáralind og fagnar
með skóleik og tíu prósenta afslætti af öllum skóm um helgina. Heppnir þáttakendur í leik
Top Shop fá að launum skó frá
verslununni. Verslunin er opin
á opnunartíma Smáralindar.
www.smaralind.is
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Lagersala í Tekk Company
Fram á sunnudag er hægt að
gera góð kaup á lagersölu Tekk
Company. Afslátturinn er 50 til
80 prósent.
Í lagerhúsnæði Tekk Company
í Holtagörðum fer nú fram lagersala. Vörurnar sem eru til sölu
eru sýnishorn úr verslun, útlitsgallaðar vörur og vörur sem eru
að hætta í sölu. „Þetta er gott
tækifæri til að gera góð kaup,“
segir Telma Birgisdóttir, eigandi
verslunarinnar. „Þetta eru ýmsar
vörur eins og borð, skápar, skenkir og sófaborð, eiginlega öll línan.
Margar vörur enn í kassa og það
detta inn nýjar vörur daglega.“
Afslátturinn á vörunum nemur
50 til 80 prósentum og er opið í

 LAGERSÎLUM ER H¾GT AÈ GERA GËÈ KAUP
OG ER Ö¹ OFT GOTT AÈ VERA MEÈ ÖEIM
FYRSTU

dag frá 12 til 18, laugardag frá 10
til 16 og á sunnudag 12 til 16.
TG

Veisluvörutilboð
Lotus Professional pappírsvörur eru á tilboðsverði
hjá Rekstrarvörum í
mars.
Rekstrarvörur eru með
ýmis tilboð í hverjum
mánuði og í mars eru
það Lotus Professional pappírsvörurnar sem eru á
tilboðsverði.
Hjá Rekstrarvörum
má
til
dæmis
fá Lotus
LinStyle servíettur og
dúka úr hágæða pappír í
ýmsum litum á veisluborðið og
kosta fimmtíu servíettur í pakka
794 krónur í mars og dúkur á
rúllu 2.631 krónu.

Afsláttur í
fjóra daga
Afmælistilboð í golfversluninni
Hole in One.
Í tilefni af fimm ára afmæli Hole
in One verða tilboð í versluninni
næstu fjóra daga. Golfkerra úr
stáli sem kostaði áður 3.600 kr.
fæst nú á 1.630 kr. Foot-Joy Contour skór sem kostuðu áður 12.900
kr. eru nú á 9.675 kr. Topflite XL
Distance golfkúlur, áður á 2.520
kr. eru nú á 1.386 kr. Þá er fátt upp
talið. Hole in One er í Bæjarlind
1-3 í Kópavogi. Verslunin er höfð
opin mánudaga til föstudaga frá
kl. 10.00 til 18.00, laugardaga frá
kl. 10.00 til 16.00 og sunnudaga frá
kl. 12.00 til 16.00. Nánar á holeinone.is.

4ILBOÈSDAGAR Å (OLE IN /NE

Helgartilboð!
Rauðspretta með
rækjutopp
á aðeins

990 kr./Kg
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&ORD
%XPLORER
%DDIE
"AUER
SKRD EK  KM CC
SJ¹LFSKIPTUR SETT VERÈ  KR
4ILBOÈ  KR 3  

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

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

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

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

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

&ORD -ONDEO 4REND SKRD EK
 KM CC SJ¹LFSKIPTUR SETT
VERÈ  KR 4ILBOÈ  KR
3  

&ORD -ONDEO 4REND SKRD EK
 KM CC SJ¹LFSKIPTUR SETT
VERÈ  KR 4ILBOÈ  KR
3  

&ORD &USION 4REND SKRD EK
 KM CC BEINSKIPTUR SETT
VERÈ  KR 4ILBOÈ  KR
3  

3UBARU ,EGACY SKRD EK
 KM CC BEINSKIPTUR SETT
VERÈ  KR 4ILBOÈ  KR 3
 

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

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

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

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

&ORD 'ALAXY 'HIA SKRD EK
 KM CC SJ¹LFSKIPTUR SETT
VERÈ  KR 4ILBOÈ  KR
3  

6OLVO 8# SKRD E
KM CC SJ¹LFSKIPTUR SETT VERÈ
 KR 4ILBOÈ  KR 3


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

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

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

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


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


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

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

&ORD %XPLORER 8,4 6 SKRD
E KM CC SJ¹LFSKIPTUR SETT
VERÈ  KR 4ILBOÈ  KR
3 

,AND 2OVER &REELANDER SKRD
E KM CC SJ¹LFSKIPTUR
$IESEL SETT VERÈ  KR 4ILBOÈ
 KR 3 

67 'OLF #OMFORTLINE SKRD
E KM CC SJ¹LFSKIPTUR SETT
VERÈ  KR 4ILBOÈ  KR
3 

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

&ORD %XPLORER 8,4 30 SKRD
E KM CC SJ¹LFSKIPTUR SETT
VERÈ  KR 4ILBOÈ  KR
3 

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

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

4OYOTA #OROLLA 7$ SKRD
E KM CC BEINSKIPTUR
SETT VERÈ  KR 4ILBOÈ 
KR 3 

(YUNDAI 3ANTA &E SKRD
E KM CC SJ¹LFSKIPTUR SETT
VERÈ  KR 4ILBOÈ  KR
3 

2ENAULT ,AGUNA SKRD E
KM CC BEINSKIPTUR SETT VERÈ
 KR 4ILBOÈ  KR 3


2ENAULT -EGANE 3CENIC SKRD
E KM CC BEINSKIPTUR
SETT VERÈ  KR 4ILBOÈ 
KR 3 

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


#ITROEN 0ICASSO %XCLUSIVE SKRD
E KM CC SJ¹LFSKIPTUR SETT
VERÈ  KR 4ILBOÈ  KR
3 
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4IL SÎLU -"ENZ  k ¹RG EK 
ÖÒS VEL MEÈ FARINN MEÈ NÕUPPTEK
SKIPT 'ERT AF R¾SI 5PPL S  

67 '/,& '4) RG  EK  Ö
KM 4OPPLÒGA 8ENON  GÅRAR 6  Ö
'ËÈIR L¹NAMÎGULEIKAR 4IL SÕNIS OG SÎLU
HJ¹ "ÅLALÅF 3   SJ¹ FLEIRI MYNDIR ¹
WWWBILALIFIS

"ÅLALÅF
+LETTH¹LS   2EYKJAVÅK
3ÅMI  
WWWBILALIFIS

.ÕR -AZDA -06  MANNA FJÎLNOTABÅLL
H¾GT AÈ BREYTA Å HJËLASTËLABÅL 5PPL 
 /PIÈ VIRKA DAGA  

8 EHF
-ALARHÎFÈI   2EYKJAVÅK
3ÅMI  

4IL SÎLU 67 "ORA ¹RG k EK  ÖÒS
!UÈVELD KAUP MEÈ YFIRTÎKU ¹ L¹NI 5PPL
Å S  

*EEP 7RANGLER    HARDTOPP OG
BL¾JA NÕ SKOÈAÈUR k F¾ST ¹  ÖÒS
STGR  

/PEL !STRA  EK  ÖÒS KM 
DYRA  GÅRA #$ L¹N  ÖÒS 4ILBOÈ 
ÖÒS ÒT  

&ORD -USTANG  6  , "L¾JUBÅLL
MEÈ FL¾KJUM EKINN  ÖÒS MÅLUR VERÈ
 3ÅMI  

4IL SÎLU 2ENAULT MEGANE STW DYNAM
IC ¹RG    SJ¹LFSK DR¹TTARKRËKUR
,ISTAVERÈ  SELST MEÈ GËÈUM
AFSL¾TTI 5PPL Å S   'UÈNI
*,' SK¾RALYFTA ¹RG k YFIRFARIN RAF
MAGNS LYFTIH  M (ELGA GSM 


"ÅLAR ËSKAST
«SKA EFTIR $ÅSEL

"ÅLAR TIL SÎLU

0EUGEOT  5PPL ¥ SÅMA  
--# ,ANCER  EK  ÖÒS KM  b
¹LFELGUR #$ SPOILER SETT VERÈ  L¹N
 TILBOÈ  ÖÒS ÒT LITLA BÅLASALAN
 

*EPPAR

(YUNDAI 3ANTA &E k DIESEL SSK EK
 ÖÒS 3KIPTI MÎGULEG ¹ ËDÕRARI 5PPL
Å S  

67 4OURAN 4RENDLINE  MANNA SJ¹LFSK
DIESEL .ÕSKR  EKINN  Ö KM
$R¹TTARKÒLA TVÎFALDUR DEKKJAGANGUR
6ERÈ  ÖÒS 5PPL SÅMA  

&ORD %XCURSION  EK  ÖÒS KM
¹SETT  L¹N  4ILBOÈ  ÖÒS
ÒT  

3ANTA &E k %K Ö 6  Ö 4ILBOÈ
 Ö !TH ËDÕRARI 3  

(YUNDAI 3ANTA &% .ÕSKR 
CC  DYRA SJ¹LFSKIPTUR GR¹R TVÅLITUR
EKINN  Ö 6ERÈ 

"ÅLALAND "  ,
'RJËTH¹LS   2VK
3ÅMI  
WWWBILALANDIS

2ENAULT ,AGUNA ¹RG k EK 
Ö KM G D NÕL VETRARDEKK
SKOÈAÈUR ÒT k 3MURBËK
SETT VERÈ  Ö &¾ST ¹ 
ÖÒS
5PPL Å S  

6ILL EKKI EINHVER KAUPA --# XSTATION
¹RG k %KINN  ÖÒS 'ËÈUR VINNUB
EÈA Å HESTANA EÈA HVAÈ SEM ER 5PPL Å
SÅMA   EÈA  

,AND #RUISER  '8 ¹RG  %K
 ÖÒS $IESEL SSK DR¹TTARKÒLA 5PPL
Å S  

  ÖÒS
4IL SÎLU 3UBARU ,EGACY .ÕSKR k 4IL
NIÈURRIFS EÈA LAGF¾RINGAR 6ÁL MJÎG GËÈ
6ERÈ  Ö 3  

- "ENZ #OMPRESSOR #,+  ¹RG k
EK  Ö SSKJ ER ELIGANT 4ÅPA ll !-'
FELGUR V  Ö 3   3IGGI

-JÎG GËÈUR BÅLL ,ANCER STATION k LÅTIÈ
EKINN  ÖÒS SK k NÕ TÅMAREIM
NÕJAR BREMSUR NAGLADEKK %KTA VINNU
BÅLL 6ERÈ  ÖÒS 3  

#HEVROLETT STEP VAN  EK AÈEINS
 ÖÒS MÅLUR 4ILBOÈ AÈINS  ÖÒS STGR


0ALLBÅLAR

(VERGI L¾GRA VERÈ

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

4ILBOÈ 0AJERO HVÅTUR ¹RG k "ENSÅN 6
6ERÈ   Ö 5PPL Å S  

'JAFAVERÈ #HRYSLER #IRRUS k EK 
ÖÒS MÅLUR 3     

  ÖÒS
&ORD &  (ARLEY $AVIDSSON ¹RG k
%K  ÖÒS %INN MEÈ ÎLLU 6ERÈ   M
VSK 5PPL Å S  

3UZUKI *IMNY  EK  Ö 6ERÈ
 Ö 4ILBOÈ  Ö 3  

  MILLJËNIR
MMC LANCER  X EK  ÖÒS GËÈUR
BÅLL TILBOÈ  ÖÒS 

(EIMSBÅLAR
+LETTH¹LSI   2EYKJAVÅK
3ÅMI  
WWWHEIMSBILARIS

67 4OUAREQ DIESEL   GÅRA
BEINSKIPTUR %KINN  KM 6ERÈ
 5PPL Å S   JONBIRG
IRVALSSON DIPLODE

  ÖÒS

,ANDROVER $ISCOVERY  $ÅSEL RG 
3ERIES 4$ %K Ö KM «BREYTTUR
-IKIÈ AF AUKABÒNAÈI  6ERÈ  ÖÒS
5PPL Å  

3KODA &ABIA #OMFORT 4ERNO MTOPP
LÒGU ¹RG  EK  ÖKM 6ERÈ
 Ö 'ETUM B¾TT BÅLUM ¹ PLAN OG
SKR¹ 3  

,AND #RUSIER 68  ¹RG   4$)
COMMON RAIL  HESTÎFL EKINN 
ÖÒS 3J¹LFSKIPTUR LEÈUR m BREYTTUR VERÈ
 34'2 UPPLÕSINGAR BALDVIN
MITTIS EÈA  

4OYOTA #OROLLA STATION ¹RGl  EK 
Ö X 6  Ö 3  

4OPPBÅLAR
+LETTH¹LSI   2VK
3ÅMI  
WWWTOPPBILARIS

--# 3PACE 7AGON ¹RG  EK
 Ö KM 6ERÈ  Ö 4ILBOÈ  Ö
-ÎGULEIKI ¹  VÅSAL¹NI 'ETUM B¾TT
BÅLUM ¹ PLAN OG SKR¹ 3  

4IL SÎLU .ISSAN 4ERRANO ))   TÒRBË DÅSEL
INTERCOOLER RG k  MANNA BÅLL m
BREYTTUR .Õ DEKK "REYTT PÒST 6EL MEÈ
FARINN GËÈUR BÅLL 5PPL Å S  

(ONDA #IVIC  6 4EC RGl  EK 
Ö 6  Ö 3   (ONDA #IVIC
 6 4EC 2OK PROD  PRZEBIEG  TYS
KM #ENA   KR 4EL  

(YUNDAY !CCENT 'R¾NN ¹RG k %K
 ÖÒS 6ERÈ  ÖÒS 5PPL Å S 


-EGATILBOÈ &ULLUR TANK
UR AF BENSÅNI FYLGIR

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

+OJUHÒS ¹ TILBOÈI TIL AFHENDINGAR STRAX
¹RGERÈ   (LAÈIN AUKABÒNAÈI
EINSTAKT T¾KIF¾RI 3VEFNRÕMI FYRIR 
4RYGGÈU ÖÁR KOJUHÒS ¹ FR¹B¾RU VERÈI
SKOÈAÈU HÒSIN ¹ WWWHOBBYHUSID
IS (OBBYHÒSIÈ UMBOÈSAÈILI (OBBY ¹
¥SLANDI $UGGUVOGI  3ÅMI  

4ILBOÈ  ÖÒS

&ORD ESCORT  EK  ÖÒS KM  DYRA
 GÅRA 4ILBOÈ  ÖÒS 

.ISSAN !LMERA k EK  ÖÒS KM SSK
VETRAR OG SUMARDEKK ¹LFELGUR OG SPOILER
SETT VERÈ  ÖÒS 4ILBOÈ  ÖÒS
5PPL Å  

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

FYRSTUR
MEÐ
FRÉTTIRNAR
www.visir.is
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-ËTORHJËL

&JËRHJËL

"¹TAR

4IL SÎLU 0OLARIS 0REDATOR  FYRST SKR¹È
 HVÅLANDI L¹N GETUR FYLGT CA
 KR ¹ M¹N Å AFB &¾ST EKKI BETRA
#ROSSHJËL 5PPL Å SÅMA  

&ELLIHÕSI

4IL SÎLU

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

'ÎTUSKR¹È 0IT "IKE

"ÅLAÖJËNUSTA

'ÎTUSKR¹È 0IT "IKE CC SKELLINAÈRA KR
 CC KR  !UKA FELGUR
MEÈ KUBBADEKKJUM FYLGIR MEÈ -ASAI
UMBOÈIÈ +APLAHRAUNI  (AFNAFIRÈI 3
  WWWMASAIIS
6ANTAR +4-  ¹RG k EÈA YNGRA
-EÈ LJËSUM 5PPL Å S  

4/9/4! ,%853   L
INNANB¾JAR

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

6ÁLSLEÈAR

"ESTA LAUSN FYRIR ÖRÎNG RÕMI !DDCO EHF
3   EÈA ADDCO ADDCOIS

4IL SÎLU EÈA SKIPTI ¹ BÅL EÈA FJËRHJËLI ER
MEÈ SKIDOO 4URING  ¹RG k MEÈ
BAKGÅR !THUGA ÎLL SKIPTI 5PPL Å S 


0OSTMAN "AG .ATURAL 6ERÈ 
¶ESSAR TÎSKUR ERU TIL Å FLEIRI LITUM +ULUSUK
!RT 3KËLAVÎRÈUSTÅG  /PIÈ FR¹ KL 
TIL  3ÅMI 

6ARAHLUTIR
(JËLHÕSI

"ÅLAPARTASALAN S

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

3ENDIBÅLAR
4IL SÎLU SËLARSELLA W OG 4RUMA MIÈ
STÎÈ B¾ÈI ËNOTAÈ 5PPL Å S  

6INNUVÁLAR

"ORÈSTOFUBORÈ ¹SAMT  STËLUM )KEA 
&¾ST ¹  ÖÒS KR 5PPL Å S  
m 'RUNDIG 3JËNVARP TIL SÎLU 5PPL Å
S  

(EDD $R¹TTABÅLAÖJËNUSTA
 "ÅLAPARTAR

 ÕMSAR ST¾RÈIR AF ÅSSK¹PUM ¹  OG 
Ö ¶VOTTAVÁL ¹  Ö 5PPÖVOTTAVÁL ¹  Ö
m 46 ¹ Ö &LOTT STOFU HILLUSAMST¾ÈA
¹ Ö 3TËLAR ¹  Ö (ÒSBÅLAÅSSK¹PUR ¹
 Ö 3NJËÖOTA ¹ Ö BARNAÖRÅHJËL ¹ Ö
3  

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

"ÅLHLUTIR +APLAHRAUNI 
3  

67 4RANSPORTER k EK  ÖÒS 'ËÈUR
BÅLL 3  

«SKAST KEYPT

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

(ÒSBÅLAR

0ARTAR S  

«SKA EFTIR
"ILLIARDBORÈUM

0ARTAR +APLAHRAUNI  S  
6ARAHLUTIR Å BÅLA Ö¹M &ORD /PEL
$AEWOO +AUPUM BÅLA
3MUROLÅUR VÎKVAKERFISOLÅA KOPPAFEITI OG
FROSTLÎGUR   LENGRI ENDINGARTÅMI
.¹NARI UPPLÕSINGAR HJ¹ SÎLUMÎNNUM
6ÁLABORG +RËKH¹LSI & 2VK  
.JARÈARNESI  !KUREYRI  

,YFTARAR

  FETA
5PPL Å S     

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

«SKA EFTIR LOFTSTOÈUM OG DREGURUM
5PPL Å S  

"ÅLAPARTAR OG ÖJËNUSTA 3
 

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

"ÅLAPARTAR EHF
3  

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


(LJËÈF¾RI
(LAUPABRAUT 0RO&ORM  !IR ¹RG 
ËNOTUÈ +OSTAR NÕ KR  ÖÒS 6ERÈ
AÈEINS KR  ÖÒS .¹NARI UPPL Å S
 

BILAPARTAR BILAPARTARIS
WWWBILAPARTARIS

0ARTASALAN 3ÅMI  

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

4ILBOÈ VIKUNAR

3ÅÈASTA $ELTA  ," LEIGUHJËLHÕSIÈ
¹RG  TIL SÎLU 3VEFNPL¹SS FYRIR 
6ERÈ AÈEINS  Ö KR &ORTJALD ¹
H¹LFVIRÈI !LLT AÈ   L¹N 5PPL ¥ SÅMA
 

4), 3®,5

+ÎRFUBÅLALEIGAN

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

6ARAHLUTIR Å 67 'OLF 0OLO OG 9ARIS
2ENAULT +ANGOO 6IÈGERÈIR +AUPI BÅLA
5PPL Å S     
6ARAHLUTIR Å 3UNNY ¹RG k ,EGACY k
!CCENT k 3  

4), 3®,5

*V EXP3TUDIOQUAD %MU!UDITY
+ORG4R2ACK %VENT-IC 0REAMP !UDIX
STK DRUMMIC TÎSKU -8,V4UBE-IC
$UNLOP #RYBABY %MU "OSS3E
$2 (OLLAND  R¹SA6INTAGEMIXER2EVOX
B  4APE '3-  

sirkus
16. mars 2007

Björgólfur Thor
fertugur
Býður vinum og vandamönnum í fimm daga
óvissuferð í lok
mánaðarins
en eyðir
afmælisdeginum með
konu og
barni.

Bls. 2

Ragnhildur
Steinunn
Jónsdóttir
Með heimatilbúinn hatt
á árshátíð RÚV

Bls. 4

TEKST Á VIÐ TÓMLEIKANN
sem sjúkdómurinn skilur eftir sig
VIÐTAL BLS. 6

SIRKUSMYND/PJETUR

Arna Sif Þórsdóttir hefur barist við átröskun í sex ár
og það er fyrst nú sem hún viðurkennir veikindi sín

BLS. 2 | sirkus | 16. MARS 2007

N Heyrst hefur
Saman á Galileó
Skötuhjúin Halla
Vilhjálmsdóttir og
Kristján Ragnar
Kristjánsson virðast
hafa fundið ástina á
nýjan leik eftir að hafa
hætt saman fyrir
skömmu. Það sást til turtildúfnanna á
ítalska veitingastaðnum Galileó á
föstudagskvöldið eftir X Faktor-þáttinn
þar sem þau snæddu saman og létu vel
hvort að öðru. Ekki er langt
síðan Halla sást á öðrum
veitingastað í borginni með
ekki ófrægari manni en Jude
Law en hún virðist hafa
kastað sér í faðm
athafnamannsins
Kristjáns á nýjan
leik.

Fór í splitt í hléinu
Og meira af
Höllu
Vilhjálmsdóttur því hún
hefur verið
gagnrýnd
nokkuð fyrir frammistöðu sína sem
kynnir í X Faktor-þáttunum. Hefur
mörgum þótt hún vera fullstíf en slíkt var
ekki uppi á teningnum síðastliðið
föstudagskvöld. Þá lék hún á als oddi,
sérstaklega í auglýsingahléunum og fór
létt með að halda góðri stemningu
meðal áhorfendanna í sal á meðan beðið
var ásamt Eyþóri sviðsstjóra. Halla lét
meðal annars undan stífri pressu
áhorfenda og skellti sér í splitt í
prinsessukjólnum sínum við mikinn
fögnuð.

Fjórir fara til London
Þeir fjórir keppendur
sem komast áfram í
X-Faktor í kvöld,
föstudagskvöld,
munu halda til
London og dvelja þar
um helgina. Það er
því til mikils að vinna
fyrir keppendurna
enda ætti slík ferð að
verða eftirminnileg. Ekki skemmir heldur
fyrir að Einar Bárðarson, einn þriggja
dómara keppninnar, hefur verið með
annan fótinn í London undanfarin misseri
og þekkir borgina eins og handarbakið á
sér. Hann væri því örugglega fyrirtaks
leiðsögumaður fyrir hópinn.

ENGINN ELTON Ekki virðist líklegt að Björgólfur Thor feti í fótspor Ólafs Ólafssonar sem fékk sjálfan Elton John til að syngja fyrir sig í fimmtugsafmæli sínu í janúar. Fótspor
bankamannsins Ármanns Þorvaldssonar í London verða heldur ekki fetuð en hann fékk Duran Duran til að spila í nýársveislu sinni.

BJÖRGÓLFUR THOR BJÖRGÓLFSSON VERÐUR FERTUGUR Á MÁNUDAG

BÝÐUR VINUM OG VANDAMÖNNUM Í FIMM
DAGA ÓVISSUFERÐ
M

illjarðamæringurinn Björgólfur Thor Björgólfsson, sem er ríkasti maður Íslands og
númer 249 á lista bandaríska viðskiptatímaritsins Forbes yfir ríkustu menn heims, fagnar
fertugsafmæli sínu næstkomandi mánudag, 19.
mars.
Miðað við umfang þeirra veislna sem auðkýfingar landsins hafa haldið undanfarna mánuði hefði
mátt búast við því að Björgólfur Thor myndi leigja
Egilshöllina og fá Rolling Stones eða U2 til að spila
í afmælinu en slík verður ekki raunin. Heimildir
Sirkuss herma að Björgólfur Thor sé nú farinn í
langþráð frí með unnustu sinni Kristínu Ólafsdóttur og barni þeirra og muni eyða afmælisdeginum
með þeim fjarri Íslandi. Hann ætli sér síðan að
bjóða vinum og vandamönnum í fimm daga
óvissuferð í lok mánaðarins.
Þegar Sirkus hafði samband við Ásgeir Friðgeirsson, talsmann Björgólfs Thors, sagðist hann ekki
vita mikið um fyrirhugaðan afmælisfagnað. „Mér
er nú líka haldið í óvissu enda er þetta óvissuferð,“
segir Ásgeir og hlær. Hann gat
þó staðfest að Björgólfur
Thor myndi bjóða í
óvissuferð út
í heim.

EKKI
PLÁSS Það er
ólíklegt að
Björgólfur
Thor geti komið öllum
gestunum fyrir í
stórglæsilegri
einkaflugvél sinni.

Ásgeir gat hins vegar engan veginn sagt til um
hversu margir væru boðnir í afmælisfagnaðinn.
„Ég veit lítið en þetta hlýtur að skýrast eitthvað
þegar nær dregur,“ segir Ásgeir.
Heimildir Sirkuss herma að þota muni fljúga
gestum Björgólfs Thors frá Reykjavíkurflugvelli
fimmtudaginn 29. mars næstkomandi og er áætluð
heimkoma mánudaginn 2. apríl.
Allt ætlaði um koll að keyra í janúar þegar annar
auðkýfingur, Ólafur Ólafsson, oftlega kenndur við
Samskip, hélt upp á fimmtugsafmæli sitt. Ólafur
gerði sér lítið fyrir og fékk sjálfan Elton John til
að spila í afmælinu. Það uppátæki kostaði
Ólaf um sjötíu milljónir og vakti
töluverð viðbrögð í þjóðfélaginu. Ekki
má heldur gleyma bankamanninum
Ármanni Þorvaldssyni sem bauð
vinum sínum upp á Duran Duran í
nýársveislu sinni í London.
oskar@frettabladid.is

MEÐ VINI OG VANDAMENN Í ÓVISSUFERÐ Milljarðamæringurinn margfaldi Björgólfur Thor Björgólfsson
býður vinum sínum og vandamönnum í óvissuferð í
tilefni fertugsafmælis síns á mánudaginn næsta.

„Við vorum slefandi yfir Jógvan“
Með sitt eigið lag fyrir
hringingu
Sveinn Rúnar Sigurðsson, höfundur
Eurovision-lagsins Ég les í lófa þínum
sem verður framlag okkar Íslendinga
þetta árið í Helsinki í maí, nýtir hvert
tækifæri sem gefst til að kynna lagið.
Boðið hefur verið upp á bút úr laginu
sem hringitón fyrir farsíma og var Sveinn
ekki lengi að hlaða bútnum niður þegar
það bauðst. Lagið hljómar nú í hvert
skipti sem sími Sveins Rúnars hringir og
segir sagan að hann syngi með í hvert
sinn.

„Ég held með Jógvan,“ segir Bríet Sunna Valdemarsdóttir en hún og Ína Valgerður Pétursdóttir
mættu saman í Vetrargarðinn í Smáralind síðasta
föstudag til að horfa á X-faktor. Stelpurnar kynntust í fyrra þegar þær tóku þátt í Idol-stjörnuleit
og hafa verið vinkonur síðan. Bríet Sunna segir
hinn færeyska Jógvan frábæran söngvara og alveg
ægilega sætan. „Við vorum alveg slefandi yfir
honum,“ segir hún hlæjandi og Ína tekur undir að
Jógvan sé rosalega sætur. „Ég held samt ekki með
neinum sérstökum nema þá helst Gís en Íris í Gís
er vinkona mín. Kærastinn hennar er frá Húsavík og svo kynntumst við í Idolinu í fyrra en Íris
komst í 35 manna hópinn.“
Stelpurnar eru sammála um að þótt X-faktor

VINKONUR Idolstjörnurnar Bríet Sunna og Ína
Valgerður skelltu sér í Vetrargarðinn og fylgdust með
X-faktor.
SIRKUSMYND/SIGURJÓN RAGNAR

sé skemmtileg keppni
hefðu þær ekki viljað
skipta sinni reynslu í
Idolinu út fyrir þátttöku í X-faktor. „Þetta
er allt öðruvísi þáttur,“ segir Bríet Sunna
og Ína tekur undir.
„Það er eiginlega
ekki hægt að líkja
þeim saman. Mér
finnst þessi þáttur skemmtilegur en
það er margt sem var
sniðugra í Idolinu og
svo öfugt.“ Aðspurðar hvern þær telji
eiga eftir að standa
uppi sem sigurvegara segja þær allt
geta gerst. „Það er ÍNA HELDUR MEÐ GÍS Íris, sú dökkhærða í GÍS, er vinkona
Ínu Valgerðar.
SIRKUSMYND/SIGURJÓN RAGNAR
erfitt að keppa í
söng og þetta er í
rauninni bara vinsældakosning. Stundum eru
LANGSÆTASTUR Ínu og Bríeti finnst hinn
úrslitin alveg út í hött alveg eins og í Idolinu.
færeyski Jógvan langsætastur sem er
Þetta er svo lítið land og það er erfitt að segja
kannski skiljanlegt þar sem hann er eini
karlmaðurinn sem eftir er.
hvernig þetta fer.“
indiana@frettabladid.is

SIRKUSMYND/SIGURJÓN RAGNAR

metasys
SNILLDAREFNI MEÐ ALLRI HREYFINGU OG LÍKAMSRÆKT!
Hér á landi er Metasys orðið gríðarlega vinsælt efni fyrir þá sem vilja grennast og auka orku og úthald.

Fjöldi fólks hefur vitnað um reynslu sína af Metasys og hægt er að kíkja inn á www.metasys.is og sjá brot af nokkrum reynslusögum.
Í Belgíu er Metasys einnig mjög vinsælt og er eitt mest selda fæðubótaefnið hjá líkamsræktarstöðvum þarlendis enda er Metasys algjört
snilldarefni með allri hreyfingu og líkamsrækt. Það er mjög orkugefandi, andoxunarríkt og brennsluaukandi. Nefna má að karlmönnum
hentar ekki síður Metasys og eru oftar fljótari að ná af sér kílóum en konur og þeir sem hafa setið upp með þrjóska bumbu hafa náð
undraverðum árangri. Okkur hefur áskotnast þrjár mjög spennandi árangurssögur frá sprækum körlum í Belgíu.

Fabien Hauquier, vann keppnina Mr. Zeus of the World 2004
sem myndi útleggjast sem Guð alheimsins enda pilturinn ansi laglegur og rennilegur. Hér kemur stutt
frásögn hans. “Eftir að ég vann keppnina fékk ég marga samninga sem fyrirsæta og urðu freistingar
margar og fylgdi tittlinum mikið af veislum, partýum og fullmargir kokteilar. Það var ekki mjög spennandi
að bera titilinn allur kominn úr lagi með skvap og bauga. Ég tók mig taki og fór í ræktina og var þá verið
að kynna Metasys. Ég get hiklaust sagt að það sé undraefni. Ég tók 6 mánaða kúr þ.e. 4 hylki á dag
ásamt líkamsræktinni og losnaði við 6 kg. og 4 sm um mittið. Ég er sem sagt komin í gott form og hef
aldrei verið orkumeiri og betur á mig kominn. Ég skellti mér í keppnina “Herra heimur 2006-2008” og
lenti í öðru sæti og í kjölfarið fékk ég stóran samning sem aðal módel fyrir Evrópsku keðjuna C&A. Tek
áfram inn Metasys og þá minni skammt þar sem það gefur svo góða líðan. Ekki spurning Metasys
virkar! “
Fabien Hauquier
PS! Fabien stefnir á að koma til Íslands snemma í vor eða sumar.

Eric De Prins
Eigandi líkamsræktastöðvar í Andverpen
Sem forsvarsmaður og eigandi líkamsræktarstöðvar hefur verið óþægilegt að mæta á svæðið með þó
nokkur aukakíló og verandi oft hálf slappur, þrátt fyrir að vera duglegur að hreyfa mig. Var kynntur fyrir
Metasys fyrir rúmum 3 árum og hef notað það reglulega síðan. Er komin fantaform, fullur af orku og hef
losnað við 12 kg. og 6 sm. í mittið. Það sem mun merkilegra er að ég er haldinn mjög slæmum þarmasjúkdómi sem kallast Chron’s og hef þurft að nota stera til þess að halda sjúkdóminum niðri. Eftir að ég
hóf að taka inn Metasys þá finn ég nánast ekkert fyrir meininu og þarf ekki lengur að nota stera. Mér
finnst það kraftaverk og er öflugur talsmaður Metasys og sel það í minni líkamsræktarstöð og eru
viðskiptavinir mínir ekki síður ánægðir. Eric De Prins

Leo Van Der Elst, fyrrum landsliðleikmaður belgíska knattspyrnulandsliðsins og skoraði m.a. mark í heimsmeistarakeppninni í Mexico 1986
Ég hætti að spila knattspyrnu fyrr 10 árum og stofnaði mitt eigið fyrirtæki og vann langan vinnudag
borðaði óreglulega og oft skyndibita, notaði oft áfengi til að ná mér niður eftir erfiðan dag og var hreyfing af skornum skammti. Á sl.ári ákvað ég að taka mig taki og breyta um lífstíl enda kominn með
þokkalega bumbu og mjög slappur.
Var kynntur fyrir Metasys og strax og ég hóf inntöku fann ég fyrir frábærri orkubreytingu og er nú ég
laus við bumbuna góðu eftir aðeins 6 mánaða inntöku. Margir gamlir
félagar úr bollanum eiga við sama vandamál að stríða og er ég óspar á það að segja þeim frá Metasys.
Topp vara, þróað prógramm og klínískt rannsakað!
Leo Van Der Elst

Hvað er Metasys?
Metasys er einstakt efni unnið úr kjarna telaufsins með einstakri
meðhöndlun, svokallaðri vatnsmeðhöndlun sem tryggir að
heilnæmu katekólin tapast síður eins og þegar telaufið er þurrkað.
Katekól er virka efnið í græna telaufinu og hafa rannsóknir sýnt
fram á að ýmsa heilsufarslega ávinninga við reglulega notkun.
Metasys er þróað sem þyngdarstjórnunar áætlun, með hverjum
pakka fylgir íslensk matardagbók ásamt upplýsingum um
hreyfingu og mataræði. Ath! flestir sem hefja notkun á Metasys
vitna oft fyrst um bót á ýmsum heilsufarlegum kvillum eins og
bjúg, betri húð, orkubót, minni lið og vöðvaverki svo eitthvað sé
nefnt og síðast um hversu mörg kíló hafa fokið. Hægt er að lesa
nokkrar frásagnir inn á www.metasys.is

Þyngdarstjórnun – orka – úthald – árangur

Kíktu inn á www.metasys.is
Metasys er fáanlegt í öllum apótekum, heilsuverslunum, Hagkaup og Fjarðarkaup.
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SÍÐASTA ÁRSHÁTÍÐ RÚV Í NÚVERANDI MYND HALDIN Á HÓTEL LOFTLEIÐUM

SEM HEFÐU GETAÐ
KOMIST Á LISTA YFIR
RÍKUSTU MENN HEIMS

Jón Ásgeir
Jóhannesson
Stærsti eigandi
Gaums sem á um
2/3 af heimsveldinu Baugur Group.
Gleymdist hann?

Ólafur
Ólafsson
Verðmæti
hlutar hans í
Kaupþingi einu
er um 80
milljarðar sem
er töluvert meira en sá 1 milljarður dala
sem þarf til að komast á lista Forbes yfir
ríkustu menn heims.

Ágúst og Lýður Guðmundssynir
Bakkabræður líða örugglega fyrir að
vera saman. Eignir þeirra eru ógurlegar í
fjárfestingafélaginu Exista og hlaupa á
um 170 milljörðum. Hversu mikið af því
er hrein eign er erfitt að dæma um en
sennilega það stór hluti að þeir eru alveg
á bjargbrúninni að komast inn á listann.

Ragnhildur Steinunn
með heimatilbúinn hatt
etta var alveg meiri háttar
gaman. Það var ótrúlega góð
Þ
stemning og sennilega spilar það
eitthvað inn í að þetta var síðasta
árshátíð fyrirtækisins í núverandi
mynd,“ segir fréttakonan Jóhanna
Vigdís Hjaltadóttir en hún var
veislustjóri á árshátíð RÚV sem
haldin var um síðustu helgi á Hótel
Loftleiðum. Jóhanna Vigdís segir að
mætingin hafi verið frábær og um
350 manns hafi verið þegar mest var.
Sniglabandið lék fyrir dansi og afar
góður rómur var gerður að spilamennskunni.
Jóhanna Vigdís mætti til leiks í
hvítum kjól og skóm í stíl. „Ég keypti
kjólinn í Mondo á Laugaveginum fyrir
fjórum eða fimm árum. Hún var þá
aðalkjólabúðin,“ segir Jóhanna Vigdís
við Sirkus. Töskuna segir hún vera gjöf
frá manninum sínum. „Þetta er Fendi,
ansi fín taska. Hann sá um að kaupa
hana. Ég er með töskudellu á háu
stigi,“ segir Jóhanna Vigdís.
Allar helstu stjörnur stofnunarinnar mættu á hátíðina og mátti þar
meðal annars sjá Kastljósdrottninguna og Eurovision-kynninn Ragnhildi
Steinunni Jónsdóttur ásamt unnusta
sínum Hauki Inga Guðnasyni
fótboltakappa úr Fylki. Ragnhildur
Steinunn var afar glæsileg í bleikum
kjól og aðspurð sagði hún kjólinn
vera frá Birtu Björns í Júníform.
„Ég var svo heppin að Birta hringdi
í mig þegar ég var í klippingu og
sagðist vera með kjól fyrir mig á
árshátíðina. Ég þurfti ekki að hugsa
mig um tvisvar,“ segir Ragnhildur
Steinunn en er þó enn ánægðari með
bleika hattinn sem hún bar á höfðinu.
„Ég bjó þetta sjálf til og er greinilega
með dulda listræna hæfileika. Ég held

að ég hafi náð að spara mér tíu
þúsund krónur með því. Sigmar, félagi
minn í Kastljósinu, kallaði hann
bleikan fuglaflensuhatt og það er
kannski réttnefni,“ segir Ragnhildur
Steinunn í samtali við Sirkus.
Þórhallur Gunnarsson, ritstjóri
Kastljóss, var einnig mættur á svæðið
ásamt sinn heittelskuðu, flugfreyjunni Brynju Nordqvist. Brynja var
stórglæsileg í kjól frá Stellu McCartney og með Chanel-tösku. „Ég keypti
kjólinn í London fyrir árshátíð
Flugleiða,“ segir Brynja í samtali við
Sirkus. Athygli vakti að Þórhallur var
ekki með bindi líkt og flestir karlmenn á hátíðinni en Brynja segist
vera sátt við hann þannig. „Það er
ekki hægt að fá hann til að vera með
bindi. Bolli vinur hans gaf honum
einu sinni svart bindi en það endaði í
einhverri söfnun. Hann setti það einu
sinni upp á jólum en það var farið
áður en gengið var frá borðum,“ segir
Brynja og hlær.
Páll Magnússon útvarpsstjóri lét sig
ekki vanta og var með eiginkonu sína
Hildi Hilmarsdóttur flugfreyju upp á
arminn. Líkt og ævinlega voru þau
óaðfinnanlega klædd. Aðspurð um
kjólinn sem hún klæddist segist
Hildur hafa keypt hann í New York
fyrir árshátíð Flugleiða. „Við komumst
reyndar ekki á þá árshátíð þar sem
Páll var veikur og því frumsýndi ég
kjólinn núna,“ segir Hildur við Sirkus.
Hún segist þó ekkert hafa haft um föt
Páls að segja þar sem Sævar Karl velur
öll föt á hann. „Sævar er mikill
smekkmaður og Páll fer í það sem
honum er sagt að fara í. Hann hefur
enga skoðun. Ég vel gallabuxurnar á
hann og Sævar Karl jakkafötin,“ segir
oskar@frettabladid.is
Hildur.

SÆT Í BLEIKU Kastljósdrottningin Ragnhildur Steinunn Jónsdóttir var sérstaklega
glæsileg í bleikum kjól þegar hún mætti á árshátíðina með unnusta sínum, Hauki Inga
Guðnasyni.
SIRKUSMYND/HRÖNN

NÝTT

HÁMARKS ÞYKKT
ÓTRÚLEGA JÖFN ÁFERÐ
*

Hefðbundinn
þykkingar maskari

Nýji Masterpiece
MAX maskarinn

SÆVAR KARL VELUR FÖTIN Útvarpsstjórinn Páll Magnússon og eiginkona hans,
Hildur Hilmarsdóttir flugfreyja, voru í
sínu fínasta pússi á Hótel Loftleiðum á
laugardaginn. Páll notar aðeins það
besta eins og frægt er orðið og valdi
Sævar Karl fötin á æðsta prest
útvarpsins.
SIRKUSMYND/HRÖNN

NEW VOLUMISING
iFX BRUSH
TECHNOLOGY

Ofﬁcial mascara of
Milan Fashion Week
*lash comparison as illustration only

www.medico.is
Útsölustaðir MAX FACTOR
HAGKAUP – Smáralind, LYF og HEILSA – Kringlunni, LYF og HEILSA
Austurveri, LYF og HEILSA – Gjánni, Kóp., LYF og HEILSA Glæsibær,
LYF og HEILSA - Fjarðarkaup, Hf., RIMA Apótek – Grafavogi, LYFJAVAL/
Bílaapótekið – Hæðarsmára, Snyrtivöruverslunin NANA – Hólagarði,
ÁRBÆJAR Apótek, GARÐS Apótek. Landið: LYF og HEILSA – Hrísalundi,
Akureyri, KS – Sauðárkróki,TÖFF - Húsavík

VEISLUSTJÓRINN MEÐ TÖSKUDELLU
Fréttakonan Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir
og eiginmaður hennar Guðmundur
Magnússon voru elegant. Jóhanna Vigdís
var veislustjóri og mætti til leiks í hvítum
kjól og skóm í stíl. Hún var að sjálfsögðu
með tösku enda þekkt fyrir töskudellu
SIRKUSMYND/HRÖNN
sína.

ALDREI MEÐ BINDI Þórhallur Gunnarsson, ritstjóri Kastljóss, og kona hans Brynja
Nordqvist flugfreyja voru glæsileg á árshátíðinni. Þórhallur var ekki með bindi frekar
en fyrri daginn.
SIRKUSMYND/HRÖNN

H V ÍTA H Ú SIÐ/SÍA -8 1 4 9

ER ÞETTA Í LAGI?

Um 50 þúsund Íslendingum finnst í lagi að keyra
eftir að hafa fengið sér einn. Finnst þér það í lagi?
Ölvaður ökumaður er alltaf í órétti ef hann lendir
í umferðarslysi.

BARA EINN ER EINUM OF MIKIÐ
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FEÐGININ ARNA SIF ÞÓRSDÓTTIR OG ÞÓR TULINIUS STANDA ÞÉTT SAMAN

Það er til leið út úr átröskArna Sif Þórsdóttir er nítján
ára. Hún hefur barist við
anorexíu/búlemíu í sex ár.
Sjúkdómurinn hefur farið illa
með hana en það er loksins
nú sem hún eygir von um að
ná fullum bata. Hún hefur
viðurkennt sjúkdóminn og
berst við hann á hverjum degi
með hjálp aðstandenda og
stúlknanna hjá Forma-samtökunum. Dagarnir eru misjafnir
en faðir hennar Þór Tulinius
segist sannfærður um að
dóttir sín nái fullum bata.
Sirkus ræddi við feðginin um
þetta dauðans alvörumál –
átröskun.

Þ

etta byrjaði þegar ég var 13
ára. Ég upplifði þetta fyrst sem
leit að einhverri stjórn út af
vanlíðan og óánægju með sjálfa mig.
Þetta var eltingarleikur við ímyndir
og staðla sem ég hélt að ég þyrfti að
uppfylla. Ég byrjaði að minnka við
mig matinn og fór ofsalega mikið í
líkamsrækt. Þetta byrjaði bara í
venjulegri megrun sem varð alltaf
aggressívari og aggressívari. Það varð
alltaf meira og meira stjórnleysi.
Síðan komu uppköstin og þá fór ég
að reyna að komast í gegnum daginn
án þess að borða. Á einhverjum
tímapunkti breyttist allt og ég hætti
bara að borða. Þá breyttist þetta hjá
mér úr lotugræðgi (búlemíu) í átröskun.“
Svona lýsir Arna Sif Þórsdóttir því
hvernig líf hennar breyttist á örfáum
mánuðum og hún fór frá því að vera
heilbrigð ung stúlka í það að vera
fársjúk manneskja sem var næstum
búin að ganga af sjálfri sér dauðri á
innan við tveimur árum.

útjöskuð af vinnu að þau höndluðu
þetta ekki. Það getur vel verið að þau
geti svarað fyrir það og sagt þetta sé
eitthvert kerfi og einhver aðferð en ég
held að það sé staðreynd að BUGL er
of lítil og of langir biðlistar. Hún
þurfti öryggi, ró og markvissa vinnu
en það var svo mikið að gera þarna
að þegar við komum á fjölskyldufundi þá var óróleiki á staðnum
vegna þess að það var svo mikið að
gera. Ég held að það sé nauðsynlegt
að þetta komi fram því að yfirvöld
þurfa að leggja í mjög markvissa
vinnu við að skilgreina þennan
sjúkdóm og gera sérfræðingum úr
heilbrigðisstéttinni kleift að vinna vel
og við góðar aðstæður til að stemma
stigu við þessu sívaxandi vandamáli.
Hjá öðrum þjóðum er þetta komið
eitthvað áleiðis og það er hægt að
læra af þeim. Þar eru sérstakar
meðferðarstofnanir fyrir þetta. Það
verður að leggja meiri pening í þetta.“

Fengu mig til að trúa
Þór segir það þó deginum ljósara
að enginn bati verði fyrr en sjúklingurinn sjálfur viðurkenni sjúkdóminn.
Eftir sex ára baráttu við lotugræðgi
oglystarstol er loksins ljós í enda
ganganna hjá Örnu Sif. Stúlkan sem
byrjaði að minnka við sig matinn
þegar hún var þrettán ára gömul og
endaði síðan í níu mánaða innlögn á
BUGL tveimur árum síðar, hefur
viðurkennt sjúkdóminn og vinnur nú
að því að endurheimta líf sitt til baka
með hjálp stúlknanna Eddu Ýrar og
Ölmu Geirdal hjá Forma-samtökunum og ekki síst foreldra sinna. Arna
Sif tekur einn dag fyrir í einu en faðir
hennar er þess fullviss að hún nái
fullum bata.
„Ég var tilbúin til að gefast upp og
lifa með sjúkdómnum til æviloka.
Stelpurnar í Forma hafa komið mér á
þann stað sem ég er í dag. Þær gáfu
mér von, gáfu mér vilja og miðla mér
af eigin reynslu. Ég áttaði mig á því
að ég er ekki ein og áttaði mig á því
að þetta væri hægt. Ég var búin að
sætta mig við að lifa svona til æviloka
sem sjúklingur en þær breyttu

„STELPURNAR Í FORMA HAFA KOMIÐ MÉR Á ÞANN
STAÐ SEM ÉG ER Í DAG. ÞÆR GÁFU MÉR VON, GÁFU
MÉR VILJA OG MIÐLA MÉR AF EIGIN REYNSLU.“
„Ég var bara sjúkdómur“
Það vildi henni sennilega til happs
að hún var lögð inn til níu mánaða
dvalar á barna- og unglingageðdeild
Landspítalans (BUGL) en þangað
komst hún ekki fyrr en hún var orðin
helsjúk. Þá var hún orðin 39 kíló,
langt undir sinni eðlilegu þyngd, og í
raun bara skugginn af sjálfri sér.
„Fyrstu tvö árin voru þau erfiðustu.
Það er staðreynd að flestir sem deyja
vegna átröskunar fremja sjálfsmorð
og það er mjög algengt. Hafi ég
einhvern tíma verið í slíkri hættu þá
var það þá en á sama tíma fékk ég nei
frá kerfinu.
Ég var ekki nógu grönn, kastaði
ekki nógu mikið upp eða notaði ekki
nógu mikið af lyfjum. Það var ekki
fyrr en ég var komin langt undir
venjulega þyngd, ofboðslega mikið
veik og heltekin sem ég komst inn.
Ég var ekki til. Arna var ekki til. Ég
var bara sjúkdómur,“ segir Arna Sif og
bætir við að hún hefði örugglega ekki
þolað þrjá mánuði í viðbót ef hún
hefði ekki fengið hjálp. „Ég var að líða
út af á hverjum degi og þarna inni
þyngdist ég töluvert þótt ég hafi misst
flest kílóin aftur þegar ég kom út.“
Arna Sif og faðir hennar Þór eru
sammála um að vistin á geðdeildinni
hafi gert henni gott þótt Þór sé þess
fullviss að pottur sé brotinn í starfi
þessarar ágætu deildar.
Það þarf meiri pening
„Mitt mat er að þegar Arna dvaldi
á BUGL þá var þar fullt af fólki sem
vildi vel. Bæði læknar og sálfræðingar sem voru allir af vilja gerðir til að
hjálpa henni. Þau voru hins vegar svo

hugarfari mínu. Þær fengu mig til að
trúa því að einhvern daginn gæti ég
orðið heilbrigð og að einhvern
daginn gæti ég eignast börn. Þær
gáfu mér þetta allt og þær eiga alla
viðurkenningu skilda,“ segir Arna Sif
sem hóf hið nýja líf sitt og leiðina út
úr vítahring átröskunar nú í janúar.
„Ég byrjaði ekki fyrr en í janúar.
Þetta er mikið átak og ég sé ekki
endilega framtíðina. Ég reyni frekar
að taka einn dag fyrir í einu. Suma
daga finnst mér þetta alveg ótrúlega
vonlaust. Aðra daga get ég alveg séð
mig fyrir mér heilbrigða. Ég vona
bara að ég eigi eftir að geta borðað
allan mat án þess að þurfa að stjórna
því hvaða innihald er í honum, geta
eiginlega borðað hugsunarlaust. Ég
vona líka að alls konar hlutir sem
koma í kjölfar sjúkdómsins, til dæmis
í sambandi við barneignir, beinþynningu og tennur, verði í lagi. Í dag þarf
ég að einbeita mér að því að þyngja
mig sem er ekki auðvelt fyrir mig.
Suma daga líður mér þannig að hver
einasta skeið af súpu er hryllingur,“
segir Arna Sif.

Upplifir tómleika
Aðspurð um hvað hún sé þung í
dag segist hún ekki hafa farið á vigt
lengi. „Ég hef ekki áhuga á því en ég
myndi halda að ég væri 45 kíló í dag.
Það sem er erfiðast fyrir utan það að
takast á við matinn er það að ég
upplifi gríðarlegan tómleika eftir að
hafa lifað og hrærst í þessum
sjúkdómi undanfarin sex ár. Ég verð
að vera á fullu allan daginn til að fylla
upp í tómarúmið þar sem sjúkdómurinn minn var. Ég átti engin

NÁIN Feðginin Arna Sif og Þór eru saman á hverjum degi, fara í gönguferðir og spjalla saman. Þór trúir því að Arna Sif eigi eftir
að vinna sigur í baráttunni gegn átröskun.
SIRKUSMYND/PJETUR

áhugamál fyrir utan sjúkdóminn. Ég
lifði og hrærðist í sjúkdómnum.“
Hún neitar því þó ekki að þessi sex
ár með sjúkdómnum hafa tekið sinn
toll.
„Ég er með beinþynningu og hef
ekki verið á blæðingum í fjögur ár.
Það gefur mér þó von að margar
stelpur sem hafa verið á svipuðum
stað og ég hafa getað eignast börn.“
Líf Örnu Sifjar hefur gjörbreyst
eftir að hún horfðist í augu við
sjúkdóminn. „Áður fyrr vaknaði ég
klukkan sjö til að taka hægðalosandi
lyf og fór síðan í vinnuna klukkan
átta. Eftir að hafa verið með króníska
losun allan daginn var farið heim eftir
vinnu og borðað og ælt fram á kvöld.
Svona var þetta dag eftir dag eftir
dag. Þetta var bara lífsstíll. Ég var
með endalausar hjartsláttartruflanir.
Í dag vöknum við, ég og pabbi,
klukkan níu. Suma morgna er ég í
viðtölum uppi á spítala en annars
eyðum við morgnunum saman. Við
förum í göngutúra og spjöllum
saman. Síðan borðum við hádegismat. Eftir hádegið fer ég og hitti Eddu
í Forma og eyði með henni nokkrum
tímum. Á þriðjudagskvöldum fer ég á
fundi hjá ákveðnum samtökum hér í
bæ þannig að þetta er í raun og veru
full vinna,“ segir Arna Sif sem vinnur
náið með föður sínum í þessu ferli.
Meðal þess sem Þór hefur gert til að
geta stutt dóttur sína betur í gegnum
þessi erfiðu veikindi er að draga úr
vinnu sinni í leikhúsinu.

Þetta er að koma
„Við erum að gera þetta saman. Ég
hef auðvitað verið að lesa mér til um
þetta í gegnum tíðina en á meðan
hún hefur ekki verið með í leiknum
að finna bataleiðina þá hefur það ekki
haft neitt að segja. En um leið og hún
er með þá fræðumst alveg rosalega
mikið um þetta. Hún er að gefa

ofboðslega mikið af sjálfri sér og er að
koma til baka, það er að segja hún
sjálf. Ég er alveg viss um að við erum
á réttri leið og er sannfærður um það
að það er hægt að komast út úr þessu.
Konurnar ungu í Forma hafa sjálfar
reynslu af þessu og þær geta miðlað
af sinni reynslu. Þær eru kraftaverkakonur.
Ég er með það á hreinu að þetta er
að koma hjá henni Örnu. Það er oft
sagt að það taki jafnlangan tíma að
koma til baka og það tekur að þróa
sjúkdóminn en ég held ekki endilega
að það sé satt. Ef fólk er tilbúið til að

gefast upp og sleppa þá er útgönguleið. Það er þannig með þennan
sjúkdóm eins og aðra fíknisjúkdóma
að það þarf stöðugt að vera á
varðbergi, það sem eftir er ævinnar.
Það að láta undan sjúkdómnum er
lausn á vanlíðan sem átröskunarsjúklingarnir þekkja og kunna og þess
vegna geta þeir alltaf dottið í þennan
pytt. En með viljann að vopni erum
við að fræðast um þetta og læra nýjan
lífsstíl. Þetta er dauðans alvara en það
er til leið út,“ segir Þór og horfir til
dóttur sinnar.
oskar@frettabladid.is

Fleiri greinar um átröskun á síðu 8

Hringdi í Björk
Þór hefur látið til sín taka á
þessum vettvangi og kemur
meðal annars að skipulagningu
styrktartónleika Forma sem
verða á NASA 1. apríl næstkomandi. Meðal þeirra sem þar
koma fram er Björk Guðmundsdóttir. Þór sagðist hafa hringt í
hana og hún hafi verið boðin og
búin að leggja þessu málefni lið.
„Það eru allir ofboðslega
jákvæðir og vilja styðja við
bakið á okkur,“ segir Þór.
Auk Bjarkar munu meðal
annars KK, Mugison, Magga
Stína, Lay Low og Pétur Ben
flytja tónlist en síðan munu Siv
Friðleifsdóttir heilbrigðisráðherra, Vilhjálmur Vilhjálmsson
borgarstjóri, Matthías Halldórsson landlæknir og alþingiskonurnar Ingibjörg Sólrún Gísladóttir og Kolbrún
Halldórsdóttir lesa upp úr
dagbókum anorexíusjúklinga.

KLÁR Í BÁTANA Þór Tulinius segir að
það hafi verið létt verk að fá Björk
Guðmundsdóttur til að koma og syngja
á styrktartónleikum Forma.
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Mikil afneitun í kringum átröskun
áfram og auk þess opna
„Við vorum heppin með
meðferðarheimili svo það
listamenn enda er þetta
verði aðgengilegra fyrir alla
mikilvægt málefni sem
að fá hjálp. Átröskun er annar
nauðsynlegt er að vekja
erfiðasti geðsjúkdómurinn og
athygli á,“ segir Alma
það ríkir mikil afneitun í
Geirdal, formaður Forma,
kringum hann. Ekki bara hjá
samtaka átröskunarsjúksjúklingunum heldur líka í
linga, en samtökin standa
samfélaginu. Það er ekki fyrr
fyrir styrktartónleikum
en einstaklingar eru orðnir
þann 1. apríl á Nasa. Á
fársjúkir að fólk rankar loks
meðal listamanna sem
við sér,“ segir Alma og bætir
koma fram á tónleikunum
við að átröskun fari ekki í
eru Björk Guðmundsdóttir,
manngreinarálit. „Yngsti
Lay Low, Pétur Ben og
sjúklingurinn sem lagður
Mugison. Ráðamenn sem
hefur verið á geðdeild með
koma fram eru meðal
sjúkdóminn hér á landi var
annars heilbrigðisráðherra,
aðeins 8 ára og svo erum við
borgarstjóri og landlæknir.
með sjúklinga allt upp í
Þau munu lesa upp úr
ALMA GEIRDAL Alma segist vilja vekja
sjötugt.“
dagbókum sjúklinga.
fólk til umhugsunar um sjúkdóminn.
Alma segir að lítið sé til af
Samtökin Forma, sem
rannsóknum um sjúkdóminn hér á landi en
stofnuð voru af Ölmu og Eddu Ýrr Einarsdóttur,
vonast eftir breytingum þar á. „Fjölgunin í hópi
hafa verið dugleg að vekja athygli á málaflokknsjúklinga er mikil og þessi útlitsdýrkun sem
um en Alma segir meiri vakningu nauðsynlega í
ríkir í samfélaginu er hættuleg. Í dag er enginn
þjóðfélaginu. „Við viljum vekja fólk til umhugsmaður með mönnum nema vera í megrun og
unar og sérstaklega ráðamenn þessa lands.
megrun er stór áhættuþáttur.“
Átröskun er enn þá nokkurs konar tabú og við
Tónleikarnir eru 1. apríl á Nasa. Húsið opnar
verðum að bæta stöðu þessara einstaklinga
klukkan 19 en tónleikarnir hefjast klukkan 20.
sem þjást af sjúkdómnum,“ segir Alma og bætir
Miðasala fer í gang á Midi.is og í verslunum
við að þær tvær standi ekki lengur undir rekstri
Skífunnar og BT.
samtakanna. „Við viljum halda starfsemi okkar
indiana@frettabladid.is

Leiðbeiningar fyrir aðstandendur
1. Lærðu eins mikið og mögulegt er um
sjúkdóminn.
2. Vertu virkur þátttakandi í stuðningshópi
aðstandenda.
3. Talaðu beint og opinskátt við sjúklinginn um
áhyggjur þínar er lúta að hegðun hennar/hans
og því sem þú hefur tekið eftir í daglegu fari
hennar/hans sem betur má fara.
4. Bjóddu sjúklingnum allar þær upplýsingar
sem þú hefur komist yfir eða veist um er varða
átröskun og meðferðarmöguleika.
5. Láttu í ljós tilfinningar þínar en vertu
ákveðin(n).
6. Reyndu að vera markviss, róleg(ur) og
vingjarnleg(ur) í umfjöllun um hegðun sjúklings
er þig varðar.

7. Reyndu að halda heimilissiðum og venjum
óbreyttum eða eins heilbrigðum og mögulegt er.
8. Reyndu eftir fremsta megni að forðast röskun
í daglegu lífi hvort heldur það er í formi rifrildis,
hótana eða ásakana er snúa að átröskuninni.
9. Hvettu sjúklinginn til að vera virkur þátttakandi í umræðunni um meðferð og endurhæfingu
ásamt þeim ákvörðunum er að henni/honum
lúta.
10. Sýndu þolinmæði í samskiptum við sjúkling.
11. Hafðu það hugfast að það er engin ein
orsök fyrir átröskunarsjúkdómum.
12. Ekki gleyma að hugsa um sjálfa(n) þig, það
er að segja hugarró og tilfinningar þínar.
13. Ekki láta sjúklinginn stjórna gerðum þínum
einungis vegna vorkunnsemi þinnar gagnvart
henni/honum.

Lést eftir baráttu við
átröskun
Árný Hildur Árnadóttir lést þann 26. febrúar
síðastliðinn eftir áralanga baráttu við átröskun.
Árný var aðeins 31 árs og hafði barist við
sjúkdóminn frá árinu 1997 eða í tíu ár. Árný hafði
haldið úti heimasíðu þar sem hún lýsti baráttu
sinni við anorexíuna á opinskáan hátt.
Í viðtali við DV í júlí 2004 sagðist Árný Hildur
oft hafa reynt að svipta sig lífi, slík væri skömmin
sem fylgdi sjúkdómnum. Árný ólst upp í Keflavík
og gekk í Myllubakkaskóla og Holtaskóla. Hún var
mikið í íþróttum sem barn og á heimasíðu hennar
kemur fram að aðaláhugamál hennar hafi verið
fótbolti og körfubolti auk vinnunnar.
Árný lauk stúdentsprófi frá Fjölbrautaskóla
Suðurnesja en eftir að hafa reynt fyrir sér í
Háskóla Íslands færði hún sig yfir í Fjölbrautaskólann við Ármúla á læknaritarabraut. Þrátt fyrir
veikindin útskrifaðist hún sem læknaritari 2004
og starfaði sem læknaritari þar til hún lést. Á
heimasíðu hennar kemur fram að Árnýju líkaði
starfið mjög vel og gekk hún jafnvel svo langt að
segja að vinnan héldi í henni lífinu.
Árný var 52 kg áður en hún veiktist en þegar
viðtalið birtist, fyrir þremur árum, var hún 35 kg
og fannst hún feit. Þá sagðist hún stefna á 32 kg
þrátt fyrir að finna fyrir orkuleysi þegar hún yrði
svo létt. Þegar Árný greindist með sjúkdóminn
var hún lögð inn á geðdeild og átti eftir að dvelja
þar mikið til ársins 2000. Þegar hún gekk út af
deildinni hafði hún gert veðmál við næturvörðinn
því hún ætlaði sér ekki að koma aftur. Innan
þriggja ára var
hún aftur lögð
inn.
Árný starfaði á
myndgreiningasviði LSH til
æviloka. Hún lést
á heimili sínu í
Keflavík.

Heimild:www.spegillinn.is

ÁRNÝ HILDUR
ÁRNADÓTTIR Árný
lést eftir tíu ára
baráttu við
átröskun.

Minningargrein móður
Elsku hjartans dóttir mín, mikið á
eftir að vera tómt hjá mér. Ég vonaði
alltaf að þú mundir sigrast á sjúkdómnum. Ég veit að þér líður vel þar sem þú
ert komin til pabba þíns.
Þar sem englarnir syngja sefur þú
sefur í djúpinu væra.
Við hin sem lifum í trú
á að ljósið bjarta skæra
veki þig með sól að morgni
veki þig með sól að morgni.
Drottinn minn faðir lífsins ljós
lát náð þína skína svo blíða.
Minn styrkur þú ert mín lífsins rós
tak burt minn myrka kvíða.
Þú vekur hann með sól að morgni.
Þú vekur hann með sól að morgni.
Faðir minn láttu lífsins sól
lýsa upp sorgmætt hjarta.
Hjá þér ég finn frið og skjól.
Láttu svo ljósið þitt bjarta
vekja hann með sól að morgni
vekja hann með sól að morgni.
Drottinn minn réttu sorgmæddri sál
svala líknarhönd
og slökk þú hjartans harmabál
slít sundur dauðans bönd.
Svo vaknar hann með sól að morgni.
Svo vaknar hann með sól að morgni.
Farðu í friði vinur minn kær
faðirinn mun þig geyma.
Um aldur og ævi þú verður mér nær
aldrei ég skal þér gleyma.
Svo vöknum við með sól að morgni
svo vöknum við með sól að morgni.
(Bubbi Morthens.)
Guð geymi þig.
Þín
mamma.
Birt með leyfi móður Árnýjar,
Matthildar Óskarsdóttur.

Ný sending
mættu
mátaðu
upplifðu
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Metnaðarfullt verkefni
Afreksskóli Breiðabliks var
stofnaður í upphafi þessa árs.
Hann hefur það að markmiði
að gera efnilegasta íþróttafólk félagsins að afreksfólki í
framtíðinni.

Sófus pakkar páskaeggjum í kassa sem senda á til Íslendinga í útlöndum.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Lakkrís og harðfiskur vinsælast
Starfsmenn Nammi.is í Smáralind
eru í óða önn að pakka páskaeggjum í kassa þegar Fréttablaðið ber
að garði. Í Smáralindinni heldur
Nammi.is úti lítilli sjoppu en á
bak við hefur fyrirtækið komið
sér upp lager. Stærsti hluti starfsemi nammi.is er nefnilega
útflutningur á íslensku sælgæti.
„Við erum að pakka hátt í tvö
þúsund páskaeggjum sem fara til
Íslendinga erlendis. Við þurfum
að vanda pakkningarnar enda um
brothætta vöru að ræða,“ segir
Sófus Gústavsson, eigandi Nammi.
is.
Margir Íslendingar erlendis
nýta sér þjónustu Nammi.is. „Við
erum með um 4.000 aðila skráða á
netinu hjá okkur og erum með
góðan fastan kúnnahóp sem er
með fastar pantanir nánast í hverjum mánuði,“ segir Sófus og bætir
við að margar ömmur og afar
versli hjá sér og sendi barnabörnunum sem eru í námi erlendis.
En hvað er það sem fólk er
helst sólgið í? „Það er lakkrís og
harðfiskur en síðan er það árstíðabundin vara eins og malt og
appelsín á jólum og auðvitað

páskaeggin um páska,“ svarar
Sófus og bætir við að brennivínið
sé vinsælt um þorrann. „Sælgætið
frá Nóa Siríusi er líka skuggalega
vinsælt, sérstaklega konfektið og
páskaeggin.“
Sófus segir miserfitt að senda
matvörur milli landa. Erfiðast sé
það til Bandaríkjanna þar sem
þarf mörg mismunandi leyfi. „Svo
eru sum lönd alveg bönnuð eins
og Mexíkó og lönd í Afríku.“
Fyrir utan útflutning á sælgæti
rekur Sófus verslunina Nammi.is
í Smáralind. „Sælgætisverslunin
hefur þróast mikið. Í upphafi seldum við aðeins bland í poka en vinsældir þess hafa dalað og samkeppnin orðin meiri. Í dag er
verslunin meira eins og söluturn
með pylsum og lottómiðum,“ segir
Sófus en fyrst í stað var ætlunin
að selja eingöngu íslenskt sælgæti. Nýverið var þó tekið inn
týpískt bandarískt nammi. „Baby
Ruth, Three Musketeers og
Wrigleys-tyggjóin gömlu hafa
verið mjög vinsæl,“ segir Sófus
og bætir við að blöðrurnar séu
líka sívinsælar en um hundrað
slíkar renna út í hverri viku.

Alls eru um 40 krakkar á aldrinum 14-20 ára sem sækja starf
Afreksskóla Breiðabliks nú í upphafi. Um er að ræða unga íþróttamenn frá öllum deildum Breiðabliks að dansinum undanskildum.
Knattspyrnu-, körfubolta-, frjálsíþrótta-, sund-, karate- og skíðadeildin eiga öll sína fulltrúa í skólanum þrátt fyrir að afar ströng
inngönguskilyrði séu fyrir hendi.
„Þetta er geysilega metnaðarfullt verkefni sem Breiðablik
hefur lagt í og ég veit ekki til þess
að önnur félög séu að gera eitthvað í líkingu við þetta,“ segir
Arnar Bill Gunnarsson, annar
tveggja skólastjóra, en við hlið
hans situr Jón Sævar Þórðarson.
Þeim til halds og trausts er svokallað fagráð, sem í sitja valinkunnir einstaklingar frá mismunandi deildum Breiðabliks.
Arnar segir að áherslan í starfi
skólans sé fyrst og fremst að bæta
umgjörð hinna ungu íþróttamanna
frekar en á líkamlegar æfingar,
eins og einhverjir kynnu að halda.
„Í skólanum fá krakkarnir fyrirlestra og persónuleg viðtöl við

Arnar Bill Gunnarsson er yfirþjálfari yngri flokka hjá knattspyrnudeild Breiðabliks
auk þess sem hann er aðstoðarþjálfari meistaraflokks karla. Jón Sævar Þórðarson er
yfirþjálfari eldri flokks hjá frjálsíþróttadeild félagsins. Saman stýra þeir Afreksskóla
Breiðabliks.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

sérfræðinga á hinum ýmsu sviðum sem við koma íþróttinni. Þau
hafa sótt fyrirlestra í sálfræði og
næringarfræði og þau fá persónulega ráðgjöf hvað varðar mataræði. Þau fá meðferð hjá færustu
sjúkraþjálfurum þar sem liðleiki
er skoðaður, göngugreining fer

Inntökuskilyrðin í Afreksskólann
REGLUR FYRIR EINSTAKLINGSÍÞRÓTTIR
Miðað skal við að iðkandinn hafi unnið til verðlauna á Íslandsmóti
eða öðrum sambærilegum mótum í sínum aldursflokki.
REGLUR FYRIR HÓPÍÞRÓTTIR
Knattspyrna: Miðað skal við að iðkandinn sé í byrjunarliði í landsliði í sínum aldursflokki.
Körfuknattleikur: Miðað skal við að iðkandinn sé í landsliðsúrtaki
eða elítuhóp KKÍ í sínum aldursflokki.
Iðkendahópur Afreksskóla Breiðabliks verður endurskoðaður
ársfjórðungslega þar sem metin verður frammistaða iðkendanna.
Þá verður kannað hvort fleiri uppfylli skilyrðin hér að ofan og viðkomandi er þá boðinn þátttaka í skólanum.
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fram og síðan gerðar tillögur að
því sem betur má fara. Allt miðar
þetta að því að bæta árangur
íþróttamannsins,“ segir Arnar.
Undirbúningur við verkefnið
hefur staðið yfir frá því í haust og
hefur hugmyndin blundað hjá
félaginu í nokkurn tíma, að því er
Arnar segir. Hann og Jón Sævar
hafi síðan verið fengnir til að þróa
hugmyndina. Flestir af þeim 40
íþróttamönnum sem eru í skólanum um þessar mundir koma frá
knattspyrnudeildinni, eða alls 16
– þar af 11 stelpur.
„Markmið skólans er einfalt og
skýrt, að taka efnilegasta fólkið í
félaginu og gera það að afreksfólki. Það er reyndar mjög erfitt
að skilgreina afreksfólk og mismunandi eftir því hvaða íþróttagrein á í hlut. En svo knattspyrnan
sé tekin sem dæmi þá sjáum við
atvinnumennsku fyrir okkur sem
æðsta takmarkið. En almennt viljum við einfaldlega skapa sem
flesta afburðaíþróttamenn og að
sjálfsögðu mun það koma félaginu
til góða,“ sagði Gunnar að lokum.
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Leikfélag Kópavogs býður í kaffi
Leikfélag Kópavogs stendur fyrir sýningum á verkinu Allt & ekkert sem verður að teljast afar óhefðbundið leikverk.

Sérstök stemning myndaðist í Félagsheimili Kópavogs þegar Leikfélag Kópavogs sýndi þar sitt nýjasta verk um síðustu helgi.

aðstaða til leiksýninga mjög erfið. Leikfélagið fékk þó inni hjá barnaskólanum í
bænum og starfaði þar við mjög bágbornar
aðstæður. Eftir árið 1959 hefur starfsemi
Leikfélags Kópavogs verið í Félagsheimili
Kópavogs eða í hjáleigunni, Höfuðbóli, sem
var innréttað sem bíó við hlið félagsheimilisins, en hýsir nú starfsemi Leikfélags
Kópavogs.
Á 50 ára afmælinu ætlar leikfélagið að

standa fyrir ýmsum listrænum viðburðum
og afmælisdagskráin mun ná hámarki í maí
þegar haldið verður veglega upp á 50 ára
afmælið með heljarstórri afmælishátíð sem
standa mun yfir í nokkra daga. Að auki verður gefið út veglegt afmælisrit í tilefni af
afmælinu.
Næsta fyrirhugaða verkefni leikfélagsins er uppfærsla á leikritinu Bingó, en um er
að ræða samstarfsverkefni með leikhópnum
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Hugleik. Bingó er samið af Hrefnu Friðriksdóttur og er í leikstjórn Ágústu Skúladóttur,
en áætlað er að frumsýna verkið um miðjan
apríl. Að sögn Fannars eru æfingar komnar
vel á veg. „Þetta lofar mjög góðu og ég held
að ég geti lofað að útkoman verður mjög
skemmtileg.“ Í leikritinu sameinast fimm
manneskjur við þá þekktu dægradvöl að
spila bingó með afar áhugaverðum eftirmálum – svo ekki sé meira sagt.
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Segja má að nafn verksins, Allt & ekkert,
segi mikið til um innihald þess. Að sögn
Fannars Víðis Haraldssonar, gjaldkera Leikfélags Kópavogs, hafði verkið í fyrstu vinnuheitið „Ekkert“, enda hafði leikhópurinn
bókstaflega ekkert í höndunum – ekki svo
mikið sem drög að handriti. „Sýningin er í
raun spuni frá upphafi til enda. Við köllum
þetta ekki beint leiksýningu heldur miklu
frekar kaffiboð þar sem við leikararnir segjum sögur. Áhorfendur sitja síðan með okkur
á sviðinu og er frjálst að deila sínum sögum
með okkur. Allt þarna á milli er síðan spunnið,“ segir Fannar og bætir við að útkoman
hafi verið stórskemmtileg, en sjálfur er
hann í hlutverki gestgjafa kaffiboðsins.
Verkið var á dagskrá þrívegis um síðustu
helgi í Félagsheimili Kópavogs. „Þetta tókst
vel upp, við fengum fullt af fólki til að taka
þátt í þessu með okkur og úr varð mjög
skemmtilegt andrúmsloft,“ segir Fannar en
næstu sýningar verða 16., 18., 24. og 25. mars
og byrja allar sýningarnar klukkan 20.00.
Þann 5. janúar síðastliðinn fagnaði Leikfélag Kópavogs því að 50 ár væru liðin frá
stofnun þess. Af því tilefni var efnt til
afmælisdagskrár í Félagsheimili Kópavogs
þar sem brugðið var upp ýmsum atriðum úr
sögu leikfélagsins, ásamt ýmsum öðrum
uppákomum. Leikfélagið var stofnað 5. janúar 1957 þegar 46 áhugamenn komu saman
í barnaskólanum, Kópavogsskóla, gagngert
til þess að stofna leikfélag. Ekkert húsnæði
var til undir slíka starfsemi og var því
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Norðlensku flatkökurnar slá í gegn
Flatkökurnar frá Kökuhorninu
í Bæjarlind njóta sívaxandi
vinsælda meðal Kópavogsbúa
og annarra landsmanna.

Gustsfélagar eru virkir í félagslífinu.

Margt á döfinni
hjá hestamönnum
Hestamenn í Kópavogi sitja ekki
auðum höndum frekar en vanalega. Dagskrá vetrarins er þéttskipuð og fjöldamargar áhugaverðar uppákomur fram undan.
Nú á laugardaginn 17. mars
verður farinn reiðtúr á vegum
Ármanna í Heiðmörk. Gustskórinn þenur raddböndin á stórskemmtun í Reiðhöllinni laugardagskvöldið 24. mars. Páskabingó
verður haldið fyrir unga fólkið 28.
mars og þann 31. mars er Kvennatöltið sem hefur áunnið sér mikilla
vinsælda í gegnum tíðina.
Í apríl heldur fjörið svo áfram,
fyrst með Dymbilvikusýningu
þann 4. apríl og svo með fjölbreyttu mótahaldi og skemmtunum fram eftir vori.
Nánar á www.gustarar.is.

Gunnar Hólm Stefánsson er eigandi Kökuhornsins og á heiðurinn
af flatkökunum ásamt bróður
sínum Einari Hólm sem vann hjá
honum um tíma. Gunnar segir að
uppskriftin komi að norðan, en
þar eru þeir bræður uppaldir.
„Við viljum því ekki eigna
okkur þessa uppskrift, en við þróuðum hana aðeins áfram eftir
okkar höfði. Þetta eru ekta flatkökur að norðan og virðast fara
vel ofan í maga höfuðborgarbúa,“
sagði Gunnar og hló þegar Fréttablaðið leitaði upplýsinga um flatkökurnar. Þær hafa verið í sölu
hjá Kökuhorninu allt frá því að
það hóf starfsemi sína árið 1999.
Frá þeim tíma hefur hróður þeirra
aukist smátt og smátt og er nú svo
komið að flatkökurnar eru ómissandi hluti af helgarmorgnum fólks
á öllum aldri.
„Þetta er að miklu leyti sama
fólkið sem kemur hér reglulega og
kaupir sinn skammt. Þetta er fólk
sem kemur hvaðanæva af landinu
og þeir sem koma lengra frá fá sér
helst ágætis birgðir og setja í
frystinn. Mér finnst samt alltaf
jafn spaugilegt þegar Norðlendingar koma til okkar og kaupa
norðlenskar flatkökur í Kópa-

Gunnar Hólm Stefánsson, eigandi Kökuhornsins í Bæjarlind, bakar um 150 til 200 flatkökur á hverjum morgni og þær rjúka oftast
út eins og heitar lummur.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

vogi,“ segir Gunnar en auk þess er
talsvert um að fólk panti stóra
skammta af flatkökunum til að fá
undir hangikjötið í veislum.
Flatkökurnar í Kökuhorninu
eru fjarri því að bragðast eins og
þær sem hægt er að fá í flestum
matvöruverslunum landsins. Þær

eru til að mynda mun þykkari og
einnig sætari. „Sumum finnst
bragðið of sætt og líkar alls ekki
við það. Þannig finnst mér smekkur fólks vera; annaðhvort líkar því
við þetta bragð eða það fussar yfir
því. Það er eiginlega ekkert þar á
milli.“

Aðspurður um leyndarmálið á
bak við flatkökurnar er fátt um
svör hjá Gunnari. Hjá bökurum
eru dýrmætustu uppskriftirnar
flokkaðar undir hernaðarleyndarmál, og eru norðlensku flatkökurnar þar engin undantekning.
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Farið yfir öryggisatriði
með eldri borgurum
Slysavarnafélagið Landsbjörg og
Kópavogsbær hafa gert með sér
samstarfssamning sem kveður á
um öryggisheimsóknir til eldri
borgara í bænum. Um er að ræða
heimsóknir sem öllum borgurum
eldri en 75 ára verður boðið upp á,
en alls telur sá hópur um 1.600 einstaklinga.
Þeir sem þiggja munu þjónustuna fá heimsókn frá fulltrúa
Landsbjargar og mun hann hafa
meðferðis reykskynjara, eldvarn-

artæki, rafhlöður, handföng t.d.
við baðker og inn í sturtur, stamar
mottur í baðbotna, gúmmídúka
undir mottur og fleira sem viðkomandi heimili gæti haft not
fyrir. Fulltrúinn mun síðan fara
yfir öll þessi öryggisatriði.
Auk þess munu allir þeir sem
þiggja þjónustuna fá afhenta
möppu frá Kópavogsbæ þar sem
þjónusta bæjarins og annarra
aðila sem vinna með öldruðum er
kynnt.

Félagar frá Landsbjörg munu heimsækja
eldri borgara og kynna fyrir þeim öryggisatriði á heimilinu.

Tónleikar í
Salnum
Tónleikahald í Salnum er afar fjölbreytt, allt frá einleikstónleikum
til kórtónleika með innlendum og
erlendum tónlistarmönnum. Þar
er ávallt mikið um að vera og
engin undantekning er á því í
mars.
Þriðjudaginn
20. mars mun
Valgerður Andrésdóttir
halda
píanótónleika
í
Salnum. Á efnisskrá er að finna
verk höfunda á
Valgerður
borð við Vasks
Andrésdóttir
frá Lettlandi og
píanóleikari.
Takemitsu frá Japan auk sónötu
eftir Franz Mixa sem á árunum
eftir 1930 starfaði mjög að tónlistarmálum á Íslandi og markaði
spor í tónlistarsögu okkar.
Valgerður Andrésdóttir lauk
einleikaraprófi í píanóleik frá Tónlistarskólanum í Reykjavík árið
1985. Hún stundaði framhaldsnám
við Listaháskólann og lauk burtfararprófi árið 1992. Hún bjó um
tíma í Kaupmannahöfn þar sem
hún starfaði sem undirleikari og
píanókennari. Valgerður hefur
haldið fjölmarga tónleika innanlands og erlendis, unnið með söngvurum og í kammermúsík. Hún
starfar nú við tónlistarskólann í
Hafnarfirði.
Fimmtudaginn 22. mars
verða
haldnir
styrktartónleikar fyrir Krabbameinsfélag
Íslands.
LionsSigrún Hjálmtýsklúbburinn
dóttir söngkona
Engey
heldur
tónleikana til styrktar kaupum á
brjóstaómtæki fyrir röntgendeild
Krabbameinsfélagsins.
Efnisskráin verður fjölbreytt,
tónlist úr óperum, söngleikjum,
dægurtónlist og jass. Fjölmargir
listamenn munu koma fram og
leggja þessu verðuga verkefni lið.
Ágúst Ólafsson barítón, Anna Sigríður Helgadóttir messósópran,
Áslaug Hálfdánardóttir sópran,
Davíð Ólafsson bassi, Guðrún og
Soffía Karlsdætur, Jóhann Friðgeir Valdimarsson tenór, Oddný
Sigurðardóttir messósópran, Sigrún Hjálmtýsdóttir / Diddú, sópran, Sólveig Samúelsdóttir messósópran, Stefán Stefánsson tenór,
Stórsveit Tónlistarskóla Hafnarfjarðar, stjórnandi Stefán Ómar
Jakobsson, Hljómsveitin Strackovsky Horo, Píanóleikarar: John
Gear og Sólveig Anna Jónsdóttir.

FYLLTU ÚT
ÞÁTTTÖKUSEÐIL
SEM FYLGIR ÖLLUM
MÁLTÍÐUM Á KFC OG ÞÚ
GÆTIR UNNIÐ ÁRITAÐ PLAKAT
MEÐ AÐALLEIKURUM HEROES
OG VIKUFERÐ FYRIR FJÖLSKYLDUNA*
TIL FLÓRÍDA ÁSAMT VIP HEIMSÓKN Í
UNIVERSAL STUDIOS.
DREGIÐ 4. APRÍL.

PI PAR • SÍA • 70542

*Vinningurinn gildir fyrir
tvo fullorÐna og tvÖ bÖrn.
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Nemandi á starfskynningarbraut eys súpu í skál fyrir kennarana.

Mikil eftirspurn eftir fólki úr
hótel- og matvælagreinum
Um 250 nemendur leggja
stund á nám í hótel- og matvælagreinum í Menntaskólanum í Kópavogi.
Kennsla í matreiðslu er í fullum
gangi þegar Fréttablaðið ber að
garði í Menntaskólanum í Kópavogi. Kaldur diskur er verkefni

„Hér þarf enginn kennari að fara út
að borða.“ Kennarar Menntaskólans í
Kópavogi fá oft að smakka framandi
mat líkt og þennan Pangus-fisk sem er
vatnafiskur frá Víetnam.

dagsins hjá kokkanemunum en
nemendur í kjötiðn huga að pylsum
sem þeir ætla að bjóða upp á næsta
dag, á æfingu sem ber nafnið
„Kjöt, brauð og vín“. Þar stilla
saman strengi sína bakaranemar,
nemendur í kjötiðn og í framreiðslu.
Í matsal kennara bera nemendur á starfskynningarbraut kræs-

Matreiðsla getur verið nákvæmnisverk.

ingar í kennarana sem gæða sér á
listilega tilreiddum vatnafiski frá
Víetnam.
Baldur Sæmundsson er áfangastjóri hótel- og matvælagreina hjá
Menntaskólanum í Kópavogi.
„Deildin okkar skiptist í fernt:
bakaraiðn, framreiðslu, kjötiðn og
matreiðslu,“ fræðir Baldur okkur
um. Hann bætir við að einnig sé
boðið upp á starfskynningarbraut
fyrir nýútskrifaða nemendur úr
tíunda bekk sem viti ekki enn hvað
af þessu þá langi til að læra.
„Starfskynningarbrautin er ein
önn en eftir það reynum við að
hjálpa þeim að komast á samning,“
segir Baldur. Langflestir nemendur í hótel- og matvælagreinum eru
með starfssamninga enda fer stór
hluti námsins fram utan skólans.
Um 1.200 nemendur stunda
nám í Menntaskólanum í Kópavogi, þar af eru um 250 í hótel- og
matvælagreinum en þó misjafnt
eftir önnum. „Matreiðslan er alltaf
vinsæl og við höfum haldið nokkuð
svipuðum fjölda þar síðustu tíu

„Ég heyrði því fleygt að skólinn noti jafnmikið rafmagn og Hvammstangi, enda erum
við með mikið af eldavélum, tólum og tækjum.“

Nemendur í matreiðslu fylgjast grannt með í kennslustund en þennan dag átti að
útbúa kaldan disk.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

árin. Við erum að útskrifa að meðaltali um 24 matreiðslumenn á ári,
um 13 framreiðslumenn en verulega færri í bakstri og kjötiðn,“
segir Baldur og tekur fram að
stundum hafi heilar annir liðið án
þess að nokkur hafi verið útskrifaður úr þeim greinum.
„Það er mikil vöntun á fólki í öllum
þessum greinum og með auknum
ferðamannastraumi eykst eftirspurnin eftir lærðum kokkum og

framreiðslumönnum. Það segir
sig sjálft að 24 kokkar á ári og 12
þjónar duga lítið til að anna þörfinni,“ segir Baldur og vill meina
að ásókn í hótel- og matvælagreinarnar fari mikið eftir efnahagssveiflum landsins. „Í góðæri fer
fólk frekar í bóknám og vinnur
svo þessar greinar oft í aukastarfi,“ segir Baldur og áréttar að
næga vinnu sé að fá og störfin séu
oft vel launuð.

Hönnun: Lodovico Acerbis, 1999

NEW CONCEPTS

NÝ HUGSUN

fegurðin býr
í smáatriðunum

Þú upplifir sönn nútímaþægindi með NEW CONCEPTS línunni frá Acerbis.
Í baki skápanna er 10 sm breið rauf með innbyggðri lýsingu sem skapar
notalega stemningu auk þess að fela allar tilheyrandi snúrur.
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L NOKKRAR STAÐREYNDIR UM

HÁHÝSIÐ VIÐ SMÁRATORG

• Húsið verður alls 20 hæðir og verður
77,6 metra hæða hátt. Það gerir húsið
að hæstu byggingu landsins, um fjórum
metrum hærra en Hallgrímskirkjuturn.
• Undir húsinu verður 10 þúsund fermetra stór bílageymsla.
• Útveggir hússins verða allir úr gleri,
náttúruleg loftræsting verður um opnanlega glugga sem stýrast af veðurstöð
á þaki hússins.
• Fjórar háhraða lyftur verða í húsinu
og verður ein þeirra sérhönnuð fyrir
slökkvilið.
• Á jarðhæð og 1. hæð byggingarinnar
verða verslanir, skrifstofur á 2. - 19. hæð
og á efstu hæðinni verður veitingastaður.
• Aðaleigendur byggingarinnar eru
hjónin Erika Lómstein Jacobsen og
Jákup á Dul Jacobsen, oft kennd við
Rúmfatalagerinn.
• Háhýsið verður alls 20 þúsund fermetrar. Verslunarrýmin á jarðhæð og 1.
hæð verða um 6 þúsund fermetrar en
turninn samtals 14 þúsund fermetrar að
stærð
• Aðalhönnuðir byggingarinnar eru
þeir Aðalsteinn Snorrason, Björn
Guðbrandsson Egill Guðmundsson og
Gísli Gíslason. Allir eru þeir arkitektar hjá
Arkís.
• Gunnar Birgisson, bæjarstjóri Kópavogs,
tók fyrstu skóflustunguna að háhýsinu
þann 24. febrúar á síðasta ári. Gert er
ráð fyrir að húsið verði klárt að utan og
tilbúið til innréttingar þann 1. október
á þessu ári. Heildartími framkvæmda er
því áætlaður um 19 mánuðir.

Þrettán daga tekur að fullklára eina hæð í háhýsinu. Nú er verið að leggja lokahönd á þá sjöundu og á því eftir að byggja þrettán hæðir til viðbótar.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Háhýsið rís á ógnarhraða
Varla hefur farið fram hjá nokkrum
manni sem keyrir Reykjanesbrautina
til eða frá höfuðborginni að nú standa
yfir miklar framkvæmdir við Smáratorg í Kópavogi. Þar rís brátt hæsta hús
landsins.
„Verkið er nokkurn veginn á áætlun. Það
hafa orðið nokkrir plúsar og mínusar við
framkvæmdirnar en upphaflegt markmið
stendur enn, það er að segja að afhenda
húsið fullbúið að utan, tilbúið til leigutaka,
þann 1. október næstkomandi,“ segir Ólafur

Hermannsson hjá ráðgjafarfyrirtækinu
VSÓ, en hann hefur yfirumsjón með framkvæmdunum við Smáratorg.
Um 120 manns vinna nú baki brotnu á
hverjum degi við framkvæmdirnar og
segir Ólafur að þeim eigi líklega eftir að
fjölga eftir því sem nær dregur áætluðum
verklokum. „Hver hæð tekur þrettán daga
í vinnslu og nú er verið að leggja lokahönd
á 7. hæð. Það eru því 13 hæðir ennþá eftir,“
segir Ólafur. Þess má geta að um 85 prósent mannaflans eru af erlendu bergi brotin og segir Ólafur þann fjölda líklega einsdæmi í jafnumfangsmiklu verki.

Háhýsið við Smáratorg verður alls 20 hæðir og
77,6 metra hátt. Áætluð verklok eru 1. október á
þessu ári.

FÖSTUDAGUR 16. MARS 2007

Afmælistónleikar
Kvennakórsins
Kvennakór
Kópavogs
heldur
afmælistónleika sunnudaginn 25.
mars í Salnum. Kórinn var stofnaður í janúar 2002 af Natalíu Chow
Hewlett. Strax á stofnfundinum
nefndi Natalía að vorið 2007, á 5 ára
starfsafmæli kórsins, yrði kórakeppnin Musica Mundi í Búdapest
sem gaman væri að taka þátt í.
Síðan hefur verið stefnt að því leynt
og ljóst og er nú komið að því. Í
byrjun apríl fer kórinn til Búdapest
og tekur þar þátt í umræddri
keppni.
En fyrst mun hann syngja á
skemmtilegum tónleikum ásamt
góðum gestum.
Regína Ósk Óskarsdóttir syngur
einsöng með kórnum og Englakórinn, sem er fyrsti smábarnakórinn
á landinu ætlaður börnum á aldrinum 3 til 7 ára, syngur nokkur lög.
Natalia Chow Hewlett fæddist í
Kanton í Kína en ólst upp í Hong
Kong og hóf snemma tónlistarnám.
Hún hefur stofnað fjóra kóra og
koma tveir af þeim fram á þessum
tónleikum.
Undirleikari kórsins er Julian
Hewlett.

Ljósmyndasýningu Blaðaljósmyndarafélagsins lýkur á sunndaginn.

Myndir ársins
í Gerðarsafni
Árlegri ljósmyndasýningu Blaðaljósmyndarafélags Íslands lýkur á
sunnudaginn.
Sýning
Blaðaljósmyndarafélagsins hefur verið með vinsælustu sýningum landsins undanfarin ár. Á neðri hæð safnsins er
samsýning nokkurra ljósmyndara
með myndum frá Kárahnjúkum.
Þessir ljósmyndarar eru þeir
Ragnar Axelsson, Páll Stefánsson,
Þorvaldur Örn Kristmundsson,
Kristinn Ingvarsson, Brynjar
Gauti Sveinsson og Vilhelm Gunnarsson. www.pressphoto.is
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Mörg falleg hús standa á gróðursælum reitum við Elliðavatn.

Hróplegt ósamræmi er milli þessa nýja einbýlishúss í fúnkisstíl og gamla lúna kofans.

Á Vatnsenda standa húsin í nálægð við óspilla náttúru.

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Byggð í nálægð
náttúruperlu
Við Elliðavatn standa nýbyggingar innan um gömul og misvirðuleg hús.

Flöt þök eru áberandi í hinni nýju byggð.

Á Vatnsendahæð við Elliðavatn hefur risið
mikil byggð. Gamlir sveitabæir, sumarhús
og kofar standa nú innan um steinsteypt
einbýlishús í bland við raðhús og fjölbýli.
Þeir sem gaman hafa af útivist og fallegri
náttúru eiga vel heima í hinni nýju byggð
enda skartar Elliðavatn og umhverfi þess
fjölbreyttu gróður- og dýralífi. Yndislegt er
að ganga í kringum vatnið sem er 1,8 ferkílómetrar. Vatnsendasvæðið tengist Heiðmörkinni og Elliðaárdalnum og er fjölsótt
útivistarsvæði hestamanna, veiðimanna,
göngu- og hjólreiðafólks, enda um einstaka
náttúruperlu að ræða.
- sg

Hestamenn hafa ekki farið varhluta af hinni nýju byggð. Íþróttahöll rís hér við hlið hestahverfisins Heimsenda.

Sumarbústaðir eru allnokkrir við Elliðavatn. Nú eru þeir komnir í byggð.

Háhýsin rísa hratt í Kórahverfinu.

Náttúrufræðistofa Kópavogs
Sýningarsalir Fræðsla Rannsóknir Ráðgjöf
Sýningarsalir opnir:
Mánudaga – fimmtudaga kl. 10–20
Föstudaga kl. 11–17
Laugardaga og sunnudaga kl. 13–17
Hópum veitt leiðsögn eftir samkomulagi
Pantanir í síma 570 0430
Ókeypis aðgangur

Náttúrufræðistofa Kópavogs
Natural History Museum of Kópavogur
Hamraborg 6 A · Kópavogi · Sími 570 0430 · Fax 570 0431 · www.natkop.is
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FÆÐING BARNS ER GLEÐILEGUR ATBURÐUR. ÞEGAR UNGAR STÚLKUR VERÐA ÓFRÍSKAR VERÐA TILFINNINGARNAR ÞÓ OFT BLENDNAR. SIRKUS SPJALLAÐI VIÐ ÞRJÁR MÆÐUR SEM EIGA ÞAÐ SAMEIGINLEGT AÐ
HAFA EIGNAST BARN Á UNGLINGSALDRI.

EIGNUÐUST BARN
Á UNGLINGSALDRI
Sátt og ánægð með barnið
g þakka fjölskyldunni hversu vel
É
þetta tókst,“ segir Bergljót
Snorradóttir á Dalvík sem eignaðist

MAMMA 13 ÁRA Agnes Anna Sigurðardóttir ásamt Þorsteini frumburðinum og
Svavari Óla yngri syni sínum.

Sonurinn er besti vinur minn
etta var ofsalegt áfall en
foreldrar mínir tóku mig undir
Þ
sinn verndarvæng og studdu mig og
hafa alltaf gert,“ segir Agnes Anna
Sigurðardóttir en Agnes var aðeins
13 ára þegar hún eignaðist sitt fyrsta
barn. Agnes segir foreldra sína hafa
hjálpað sér mikið. Hún hafi fengið frí
úr skólanum í nokkrar vikur eftir
fæðinguna en þegar hún hafi mætt
aftur hafi mamma hennar tekið
vögguna inn til sín á næturnar svo að
hún gæti fengið nægan svefn fyrir
skólann. „Ég fékk samt skýr skilaboð
um hver væri mamman og hver væri
amman en þau hjálpuðu mér mikið
og algjörlega fjárhagslega. Auðvitað
þurfti ég alveg að hafa fyrir hlutunum
en ef barnið vantaði eitthvað sáu þau
um að það yrði keypt.“ Agnes var
aðeins tólf ára þegar hún varð ófrísk.
Henni var boðið að gangast undir
fóstureyðingu sem hún neitaði. „Ég
var engan veginn með þroska til að
ákveða þetta en ég sé ekki eftir þessu
í dag,“ segir Agnes sem ekki er orðin
amma. „Ég og elsti sonurinn erum

ofboðslega náin og höfum alltaf verið
frekar eins og systkini. Hann er besti
vinur minn og þegar maðurinn minn
var úti á sjó og hann var lítill sátum
við saman á kvöldin og horfðum á
sjónvarpið því ég var svo myrkfælin,“
segir Agnes hlæjandi og bætir við að
hún muni varla eftir sér nema með
soninn við hlið sér.
Agnes hefur alltaf búið á Árskógsströnd við Eyjafjörð og hún segir
samfélagið hafa tekið sér vel þótt hún
væri svona ung orðin mamma. „Eldra
fólkið var sérstaklega almennilegt við
mig en ég held að margir foreldrar
vina minna hafi óttast að þetta gæti
verið smitandi. Ég óska ekki mínum
börnum að feta þessa slóð því þetta
var ákveðinn missir líka og ég fór til
dæmis ekki í frekara nám eftir
barnaskólann,“ segir Agnes. Hún
hefur þó nóg að gera en hún og
eiginmaðurinn, Ólafur, reka
Bruggsmiðjuna á Árskógssandi. „Ég
læt skort á skólagöngu ekkert stoppa
mig og er á fullu að brugga,“ segir
Agnes hress í bragði.

barn aðeins 15 ára gömul. Bergljót
segir að það hefði líklega ekki skipt
máli hvar á landinu hún hefði búið
svo lengi sem hún hefði fjölskylduna
þétt við bakið á sér. Aðspurð segir hún
að lífsreynslan hafi ekki sett mikið
strik í reikninginn hjá sér þótt margt
hafi breyst við að verða móðir. „Ég hef
alltaf tekið hlutunum eins og þeir eru
án þess að velta þeim mikið fyrir mér.
Þetta gerðist og við því var ekkert að
gera,“ segir Bergljót sem á fimm börn.
Það elsta, sonur, er að verða 26 ára,
næst kemur 17 ára stelpa, þá 15 ára
strákur, 11 ára stelpa og yngsta
stelpan er að verða 5 ára. „Ég tók 21 ár
í þetta,“ segir Bergljót sem varð amma
37 ára.
Bergljót segir stuðning fjölskyldunnar hafa skipt höfuðmáli. Hún hefði
aldrei plummað sig ein með barn á
þessum aldri. „Hann fæddist ári eftir
ferminguna mína. Skólastjórinn
ráðlagði mér að hætta í skólanum þar
sem ég var komin svo langt og þau
voru hrædd um að ég yrði fyrir
hnjaski. Það tóku allir vel í þetta og ég
held að þetta hafi ekki þótt jafnmikið
mál og það gerir í dag.“ Aðspurð hvort
hún myndi velja þessa braut fyrir barn
hennar segist hún ekki stjórna lífi
barnanna sinna. „En ef þessi staða
kæmi upp þá myndi ég vera til staðar

15 ÁRA MAMMA Bergljót þakkar fjölskyldunni sinni fyrir að hafa tekið vel á
málunum þegar hún varð ófrísk.
MYND/HEIÐA.IS

ÁNÆGÐ OG SÁTT „Ég er sátt og ánægð
með mitt barn enda hefur hann staðið
sig vel í lífinu,“ segir Bergljót.

fyrir barnið mitt í þeirri ákvörðun að
eiga barnið. Ég myndi ekki vilja vera í
stöðu margra stelpna sem neyddar
hafa verið í fóstureyðingar og þurfa
að líða fyrir það sálarlega,“ segir hún
og bætir við að hún hafi ekki misst af
mörgu sem vinkonurnar voru að

bralla þótt hún væri með lítið barn.
„Ég var heppin því foreldrar mínir
hjálpuðu mér og hvöttu mig til að
gera hitt og þetta svo ég missti ekki
af miklu. Ég er sátt og ánægð með
mitt barn enda hefur hann staðið sig
vel í lífinu.“

Samúðin minni í dag
g varð lítið vör við að fólk væri hneykslað en sjálfsagt
hafa einhverjir haft sínar skoðanir þótt þeir væru ekki
É
að segja það í mín eyru,“ segir Rósa María Sigurðardóttir

UNG MAMMA Rósa María óskar börnunum sínum ekki að verða svo ung foreldri.
MYND/ANTON BRINK

sem eignaðist sitt fyrsta barn 16 ára. Rósa María flutti
strax úr heimahúsum í Svarfaðardal til Akureyrar ásamt
barninu og barnsföður sínum. „Ég var elsta barnið og held
að ég hafi verið sæmilega þroskuð og ábyrgðarfull miðað
við aldur. En ef ég hugsa til baka sé ég að ég var óttalegt
barn,“ segir Rósa María og bætir við að það hafi verið
talsvert áfall þegar hún hafi komist að því að hún væri
ófrísk. „Ég pældi samt ekkert mikið í þessu. Ég vissi ekkert
hvað ég vildi gera með líf mitt á þessum tíma og fannst
þess vegna alveg eins gott að eyða þessum árum í barnauppeldi eins og hvað annað“ segir Rósa María sem er í dag
að klára stúdentinn. En þegar barnið var komið í heiminn
og frá leið, þá fannst mér ég stundum verða eftir þegar ég
horfði á vinina halda áfram í skóla.
„Ég myndi því alls ekki vilja að barnið mitt yrði foreldri
svona ungt og ég legg ríka áherslu á það við mína syni að
þeir átti sig á því hvað þeir vilja í lífinu áður en þeir fara að
binda sig og hrúga niður börnum.“
Rósa María, sem á þrjá syni, segist að sjálfsögðu aldrei
hafa séð eftir að hafa átt elsta soninn og að hún hafi verið
heppin með að eiga góða að. Aðspurð segist hún telja að
horft sé öðrum augum á ungar mæður í dag, að samúðin
sé minni núna en þegar hún var að eignast sitt fyrsta barn.
„Ég átti foreldra sem bjuggu í sveit og gátu haft barnið ef

MEÐ BÖRNUNUM Rósa María var 16 ára þegar hún eignaðist
sitt fyrsta barn.

þurfti. Í dag eru aðstæðurnar aðrar og fólk hefur nóg með
sjálft sig. Krakkar eiga svo margra kosta völ í dag og því
um að gera að njóta þess því það er nægur tími til
barneigna seinna. Ég fann sjálf hvað ég var miklu tilbúnari
þegar ég eignaðist mitt annað barn þótt ég væri ekki nema
22 ára. Þá hafði ég reynsluna og naut þessa tíma miklu
indiana@frettabladid.is
betur.“

,AUGARVEGUR  SÅMI  
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Tomkat-hjónin að
drepast úr leiðindum
Herra Magoo
að verða pabbi
Við fengum að vita í
síðustu viku að hin
gullfallega Salma Hayek
ætti von á barni.
Unnustinn heitir FrancoisHenri Pinault og er
franskur viðskiptamaður.
Margir hafa strítt herra
Pinault því hann minnir
óneitanlega mikið á Herra
Magoo. Hvað finnst ykkur?

atie Holmes og Tom Cruise eru
æðislega dugleg að fara á
K
íþróttaleiki sonar Toms. Þau fara að
minnsta kosti einu sinni í viku. Það
getur verið leiðinlegt á svona

atburðum, en gátu þau ekki leynt
hvað þeim leiddist rosalega? Það er
eins og þau séu í helvíti. Eins og Tom
getur nú verið úber-hress þá hefur
hann aldrei sést með þennan svip.

TVÍFARAR Þau eru afar lík Halle Berry
og Sanjaya.

Tvífarar
vikunnar
á, Halle Berry á sér tvífara og er
það enginn annar en hinn
J
brosmildi Sanjaya úr American Idol.

HERRA OG FRÚ MAGGOO Salma Hayek
ásamt unnusta sínum og tilvonandi
barnsföður, Francois-Henri Pinault. Hann
er svolítið líkur Herra Magoo.
MYGLUÐ Katie Holmes gæti ekki verið meira sama um þennan körfuboltaleik og Tom
er á barmi taugaáfalls. Suri er hins vegar hin hressasta.

Hann er ekki aðeins þekktur fyrir
þetta stóra bros heldur er hann
óhræddur við að nota sléttujárnið.
Sanjaya og Halle—sama brosið og
sama hárið.

KRYDDPÍURNAR Posh var sú alvarlega í hópnum eins og sést á
myndinni.

ÁSTFANGIN Svona hegðuðu þau sér áður en þau urðu að heimsveldi.

HOLLYWOOD-GELLA Victoria á eftir að fíla sig í botn í
Hollywood.

Úr smáborgara í
Hollywood-plastdúkku
rú Victoria Beckham hefur
heldur betur tekið stakkaskiptF
um síðan hún kom fyrst fram í
dagsljósið sem Fína kryddið í
Kryddpíunum. Á sínum tíma brosti
Victoria litla þrátt fyrir að vera sú
alvarlega í hópnum. Síðan kynntist
hún efnilegum fótboltamanni og varð
yfir sig ástfangin. Í þá daga voru
skötuhjúin ósköp eðlileg, sýndu alúð
fyrir framan alþjóð og hlógu hvort að
öðru. Í dag eru hlutirnir aðeins
öðruvísi. Eftir þrjú börn hefur Vicky
heldur betur lagst undir hnífinn. Það

Angelina í
Tsjad

ætti ekki að fara fram hjá neinum.
Hún verður með hverjum deginum
óraunverulegri, ekki endilega
líkamlega, heldur frekar hvernig hún
hagar sér. Hún sýnir mjög sjaldan
tilfinningar og maður spyr sig hvort
hún finni fyrir nokkru. En vissulega
höfum við séð hana hlæja og gantast
í sjónvarpsupptökum, en er það hin
raunverulega Victoria? Núna er
daman að flytja til Los Angeles. Hún
er nú þegar komin með ljósa hárið.
Hvernig verður hún eftir fimm ár í
borginni þar sem ekkert er í alvöru?

EINBEITT Í Tsjad að heimsækja
flóttamenn frá Darfur.

BLONDÍNA Victoria er orðin ljóshærð í
stíl við allar hinar bomburnar í
Hollywood.

ROSALEG STUND Angelina heldur utan
um ungan dreng í Tsjad.

ún Angelina Jolie má eiga það að
hún sinnir sínu hjálparstarfi
H
með miklum sóma og mættu fleiri
stjörnur taka hana sér til fyrirmyndar. Newsweek fór með leikkonunni til
Tsjad í Afríku þar sem þau heimsóttu
flóttamannabúðir og þessar myndir
HÖRMUNGAR Angelina átti erfitt með að
voru teknar.
fylgjast með í Tsjad.

HLÁTUR Það var brosað breitt á þessari
stundu.
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Hvað á að gera um helgina?

N Við mælum með

„Fram
undan er
prýðis
helgi. Á
föstudagkvöld er
okkur
hjónaleysum
boðið
til
snæðings
hjá
Sindra Sindrasyni, þeim mæta fyrrum
fréttamanni. Um helgina ætlum við
mæðginin svo að bruna upp í Hvalfjörð til
fundar við afa og gott ef við bregðum
okkur ekki í Hafnarfjörðinn líka að hitta
Golfskála-Brynju. Svo hef ég líka einsett
mér að klára nýjustu bókina hans
Fukuyamas, After the Neocon.“
Þóra Arnórsdóttir fréttamaður

„Ég mæli með veitingastaðnum Domo
sem er að mínu mati sá heitasti í dag.
Maturinn er alveg fyrsta flokks, gerist ekki
betri. Svo er flott hvernig maturinn er
borinn fram og ekki skemmir flott hönnun
og skemmtilegt andrúmsloft fyrir.“
Helga Lind Björgvinsdóttir fyrirsæta
„Saltfélagið í gamla Alliance-húsinu, þar
sem Ellingsen var, er góður griðastaður í
borginni. Þar er kaffihús, bókabúð og
flottasta húsgagnaverslun landsins. Húsið
er skemmtilega uppgert og maður
gengur endurnærður út
eftir góðan kaffibolla í
skemmtilegu umhverfi.
Og þá er tilvalið að ganga
út á bryggjurnar og skoða
skipin.“
Gísli Marteinn
Baldursson
„Ég mæli með ökuferð til Sandgerðis á
sýninguna Aðdráttarafl
heimskautanna. Sýningin
er um ævi og störf
heimskautafarans JeanBaptiste Charcot. Þar má
sjá margt fallegt og
fróðlegt og sýningin
er skemmtilega
uppbyggð. Í
leiðinni má svo
keyra að
Garðskagavita
sem er alltaf jafn
sjarmerandi.“
Ásgerður
Júníusdóttir söngkona
„Ég mæli með leikritinu Killer Joe sem
sýnt er á litla sviði Borgarleikhússins.
Leikritið er ekki fyrir viðkvæm augu en ég
hafði rosalega gaman af þessu og fannst
leikararnir standa sig ofsalega vel.“
Margrét Eir Hjartardóttir leikkona

„Ég verð að greiða nokkrum
gellum á laugardaginn og
ég læt þær um tjúttið að
þessu sinni. Á sunnudaginn ætla ég að
skella mér í
menningargírinn og
sjá verk
Íslenska
dansflokksins
Í okkar
nafni og
um
kvöldið
hlakka ég
mikið til að
knúsa
dóttur mína sem varð þriggja ára í
mánuðinum.“

ALEXANDER
KYNÞOKKAFYLLSTUR
J

á, já, ég er ánægður með
þennan titil,“ segir
Alexander Petersson
handboltakappi sem var í
vikunni valinn kynþokkafyllsti
karlmaður landsins af hlustendum Létt Bylgjunnar. Forráðamenn útvarpsstöðvarinnar
tilnefndu tíu flotta karlmenn en
hlustendur völdu sigurvegarann
og úrslitin voru kunngerð á
konukvöldi Létt Bylgjunnar í
Smáralind á miðvikudagskvöldið.
Þegar Sirkus náði af Alexander
var hann staddur heima hjá sér í
Þýskalandi en hann, sambýliskona og barn búa nálægt
Frankfurt þar sem Alexander
starfar sem atvinnumaður í

handbolta. Aðspurður tekur
Alexander undir að það sé
gaman að hafa sigrað svona flottan hóp en meðal tilnefndra voru
Jónsi í Í svörtum fötum,
Björgólfsfeðgar, Eiríkur Hauksson og Hreiðar Már Sigurðsson.
„Þetta eru alvöru menn og það er
gaman að hafa sigrað þá,“ segir
Alexander sem var eini handboltamaðurinn í hópnum. „Ég er
samt ekkert að kippa mér upp
við þetta og vildi frekar vera
valinn besti handboltamaðurinn.
Þetta er líklega gert fyrir
stelpurnar,“ segir hann og bætir
aðspurður við að hann lendi
stundum í því að stelpur stoppi
hann á djamminu hérna heima.
Alexander segir sætasta

sigurinn þann að sigra
Guðjón Val Sigurðsson.
„Útvarpsstöðin FM 957
tilnefndi mig líka
kynþokkafyllsta
manninn en þá var
Guðjón Valur í öðru
sæti. Það var gaman
að vinna hann enda
vinnur hann alltaf
allt,“ segir Alexander
sem er 26 ára. Hvort
hann hafi fengið tilboð
um að sitja fyrir segir
hann ekki svo vera. „Ég hef
lítinn áhuga á því en það
er aldrei að vita hvað
maður gerir þegar
handboltanum lýkur.“

„Alex er dálítið suðrænn í
útliti og vinkonur mínar eru
vitlausar í hann.“
Brynja Björk Garðarsdóttir
blaðamaður

Útgefandi Helgi Hermannsson, ábm.
Ritstjórn Óskar Hrafn Þorvaldsson
oskar@frettabladid.is,

„Alex er flottur með smá
bringuhár og tveggja daga
skeggrót.“
Elísabet Thorlacius
fyrirsæta

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

„Á laugardaginn ætla ég
að halda fjörugt
Spiderman-afmælispartí fyrir Tuma minn
sem verður 5 ára.
Ætli mamman verði
ekki eins og
undin tuska
eftir allt
krakkafjörið
og skelli sér
í pottinn um

kvöldið. Á sunnudaginn ætla ég svo bara
að njóta þess að vera með molanum
mínum, fara í sund, elda kjúklingabringur
og hver veit nema
maður endi
helgina í bíó
eða á
kaffihúsi.“
Sigríður
Elín
Ásmundsdóttir
blaðamaður

HANDBOLTAKAPPINN ALEXANDER PETERSSON VAR VALINN KYNÞOKKAFYLLSTI
MAÐUR LANDSINS AF HLUSTENDUM LÉTT BYLGJUNNAR. ALEXANDER ER ÁNÆGÐUR
MEÐ TITILINN EN SEGIR SKEMMTILEGAST AÐ SIGRA GUÐJÓN VAL ÞAR SEM HANN
SIGRI VANALEGA Í ÖLLU.

Ágústa Johnson Hreyfingu

sirkus

Rósa Guðbjartsdóttir

Ásgeir Hjartarson hárgreiðslumaður á Supernova

„Hann er flottur og greinilega í fantaformi
strákurinn. En hann fær þó ekki stimpilinn
kynþokkafyllstur í mínum bókum. Hann virkar
samt voða góðlegur.“

Útgáfufélag 365 prentmiðlar

Ég ætla á frumsýningu Draumalandsins í
Hafnarfjarðarleikhúsinu. Laugardagarnir
byrjar jafnan í Haukahúsinu þar sem
yngstu börnin skemmta sér og fá útrás í
leikjaskólanum. Um kvöldið fylgi ég síðan
eiginmanninum á árshátíð Kaupþings,
þar sem hann starfar. Sunnudagssíðdeginu ver ég hins vegar í hópi frambjóðenda Sjálfstæðisflokksins til alþingiskosninganna í Suðvesturkjördæmi.“

„Gæti alveg séð hann fyrir mér í Armanifötum á sýningarpalli – flott týpa.“
Elín Gestsdóttir, framkvæmdastjóri
fegurðarsamkeppni Íslands

indiana@frettabladid.is

ALEXANDER PETERSSON
Alexander kippir sér lítið upp
við titilinn og vildi heldur vera
valinn besti handboltamaðurinn.

&®345$!'52  MARS 
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     HREINGERNINGARIS

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

%NGLALJËS  
%R SPENNANDI TÅMI FRAMUNDAN
(VAÈ VILTU VITA UM FRAMTÅÈINA
!NDLEG LEIÈSÎGN FYRIRB¾NIR
TRÒNAÈUR %R VIÈ ALLA DAGA FR¹
 ¹ MORGNANA TIL  EFTIR MIÈ
N¾TTI
,¹RA SP¹MIÈILL
3  
6ISA%URO

"ELLAIS S    
%52/6)3!

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

4),+9..).'!2
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RANGUR MEÈ (ERBALIFE 2¹ÈGJÎF OG EFT
IRFYLGNI %DDA "ORG WWWLIFSSTILLIS 3
 

3P¹DËMAR
3ÅMASP¹  

STIN PENINGAR OG HEILSAN ,AUFEY SP¹
MIÈILL 6)3!-!34%2

&¾ÈUBËTAREFNI

®KUKENNSLA
®KUKENNSLA AÈSTOÈ VIÈ ENDURTÎKUPRËF
OG AKSTURSMAT +ENNI ¹ "-7 $ 3
  OG   0¹LL !NDRÁSSON

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

2AFVIRKJUN
! #LASS EHF
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

6IÈGERÈIR

6ILTU NUDD  (AFÈU SAMBAND Å SÅMA
 

3NYRTING

"ÅLALYFTUR TV¾R  TONNA LYFTUR TIL SÎLU YFIR
FARNAR OG Å GËÈU LAGI  ¹  ÖÒS OG HIN
¹  ÖÒS 5PPL Å S  

5NGT ÅSLENSKT PAR BÒSETT Å 3VÅÈÖJËÈ
VANTAR STÒDÅË  HERB ÅBÒÈ TIL LEIGU Å 
 M¹N Å SUMAR HELST MEÈ HÒSGÎGNUM
VEGNA FLUTNINGA 2EGLUSÎM OG REYKLAUS
3   %INAR

(EIMILIST¾KI
!MERÅSKAR ÖVOTTAVÁLAR

&LJËTVIRKAR OG AFKASTAMIKLAR   KG
%INNIG VENJULEGAR  KG ¶VOTTAVÁLAR 3ÅMI
 

$ÕRAHALD
(REINR¾KTAÈIR $VERG 3CHNAUZER TIL SÎLU
MEÈ ¾TTBËK FR¹ (2&¥ 5PPL Å S 


®NNUR ÖJËNUSTA

 HERBERGJA ÅBÒÈ Å KËPAVOGI  NÕ ¹
JARÈH¾È Å TVÅBÕLI LEIGA ¹ M¹NUÈI 
ÖÒS  Å TRYGGINGU OG  FYRIRFRAM 
 LAUS  APRÅL

(ÒSN¾ÈI ËSKAST

(ERBALIFE SKYNSAMLEG N¾RING FYRIR ALLA
5PPL WWWDAGAMUNURIS OG Å S 


.UDD

RA HERBERGJA ÅBÒÈ TIL LEIGU Å (AFNARFIRÈI
 ÖÒS ¹ M¹N 4RYGGINGARVÅXIL 5PPL Å
S  

0ËLSK FJÎLSKYLDA ËSKAR EFTIR   HERB ÅBÒÈ
Å (AFNARFIRÈI ERUM REGLUSÎM MEÈM¾LI
EF ÖARF OG FYRIRFRAMGREIÈSLA EINHVER
5PPL %FTIR KL  ¥ S  
 ¹RA KK ËSKAR EFTIR STÒDÅËÅBÒÈ SEM
ALLRA FYRST Å (AFNARFIRÈI EÈA N¹GRENNI
2EGLUSEMI OG SKILVÅSUM GREIÈSLUM HEIT
IÈ 3  
0AR LEITAR AÈ STÒDÅËÅB EÈA HERB MAÈG
AÈ ELDHÒSI OG BAÈHERB ¹ HÎFUÈBORGASV
SEM FYRST 2EGLUS OG SKILV GREIÈSLUR 3
 

'EYMSLUHÒSN¾ÈI

3TÒDÅË TIL LEIGU 4AKIÈ YKKAR EIGIN MYNDIR
TILSÎGN FYLGIR FYRSTA TÅMA 5PPL Å S 


(UNDAR¾KTIN AÈ
$ALSMYNNI AUGLÕSIR
+ÅKTU ¹ HEIMSÅÈU OKKAR WWW
DALSMYNNIIS
3ÅMI   WWWDALS
MYNNIIS

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

«SKA EFTIR LAGERPL¹SSI

«SKA EFTIR LAGERPL¹SSI CA  FM
-IÈSV¾ÈIS Å 2VK 3   (ILDUR

(EILSUVÎRUR

"YSSUR

!TVINNA Å BOÈI

4RÁSMÅÈI
3KOTVEIÈIMENN
6ILLIBR¹ÈARKVÎLD
6ILLIBR¹ÈARKVÎLD 3KOTVÅS OG
3KOTREYNAR VERÈUR HALDIÈ LAUG
ARDAGSKVÎLDIÈ 
MARS NK
.¹NARI UPPLÕSINGAR ¹ SKOTVISIS
OG SKOTREYNORG
3TJËRNIR 3KOTVÅS OG 3KOTREYN

4AKTU ÖÁR TAK -EÈ (ERBALIFE N¾RÈU
¹RANGRI OG BETRI LÅÈAN %RLA "JARTMARZ S
  WWWECOIS
"OTNLAUS ORKA BETRI LÅÈAN (ERBALIFE
3HAPEWORK (EILSUR¹ÈGJÎF OG EFTIRFYLGNI
+AUPAUKI FYLGIR (ALLDËRA "JARNA HJÒKR
UNARFR¾ÈINGUR WWWHALLDORABJARNAIS
3     

,¾KJARGATA
«SKUM EFTIR AFGREIÈSLUFËLKI FR¹
  ALLA VIRKA DAGA
.¹NARI UPPL Å S  
$AGBJARTUR

!46)..!

(ÒSN¾ÈI Å BOÈI
+ENNSLA
3T¾RÈFR¾ÈI AUKATÅMAR

¶ARFTU AÈSTOÈ FYRIR SAMR¾MDU PRËFIN
EÈA FRAMHALDSSKËLAPRËFIN 5PPL Å S
     EÈA SENDU
TÎLVUPËST GHMG SIMNETIS -ARTEINN
'UÈJËNSSON

(%)-),)  30.)

F U LLT S TAR F OG H LUTA S TÖR F
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.
Umsóknum er hægt að skila á vefnum
www.10-11.is

 (ERB ¥BÒÈ TIL LEIGU Å  2VK 
BEDROOM APARTMENT IN  FOR RENT
-ORE INFO WWW REYKJAVIKADVENTURE
ISHRINGBRAUT
(ERBERGI Å  2VK TIL LEIGU 2OOM IN
CENTRAL 2EYKJAVIK FOR RENT -ORE INFO
WWW REYKJAVIKADVENTUREISHRING
BRAUT

(REINGERNING
«SKUM EFTIR AÈ R¹ÈA NÒ ÖEGAR
STARFSKRAFT TIL AÈ SJ¹ UM
HREINGERNINGAR R¾STINGAR OG
BËNVINNU ¥SLENSKUKUNN¹TTA
¾SKILEG
5PPL Å S     

+ÎKUHORNIÈ
«SKUM EFTIR AÈ R¹ÈA HRESSAN OG
DUGLEGAN STARFSKRAFT Å VERSLUN
OKKAR AÈ "¾JARLIND  
5PPL Å SÅMA   3IRRÕ 
  'UÈNI

6EITINGAHÒS Å +ËPAVOGI
¥SLENSKUM¾LANDI STARFSFËLK
ËSKAST
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  
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0ÎKKUNARSTARF

0ÅTAN 3KIPHOLTI
(RESST FËLK ¹ 0ÅTUNNI ER AÈ LEITA
AÈ LIÈSAUKA Å FULLT STARF ¹ GRILLI
5NNIÈ ER ¹ REGLULEGUM VÎKTUM Å
GËÈU FYRIRT¾KI +ÅKTU ¹ OKKUR
5MSËKNIR ¹ WWWPITANIS

3N¾FISKUR HF SEM ER HEILDSALA
MEÈ FRYSTIVÎRUR FYRIR VEITINGA
HÒS OG VERSLANIR ËSKAR EFTIR
DUGLEGUM STARFSKRAFTI Å PÎKKUN
¶¾GILEG VINNA Å LITLU FYRIRT¾KI
6INNUTÅMI FR¹ KL  TIL 
¶ARF AÈ GETA BYRJAÈ SEM FYRST
5PPL Å S   *ËN EÈA
SENDIÈ TÎLVUPËST ¹ JON SNAE
FISKURIS

"JÎRNSBAKARÅ
6ESTURB¾ ËSKAR EFTIR
STARFSKRAFTI TIL AFGREIÈSLUSTARFA (ELGA
GEFUR FREKARI UPPLÕSINGAR Å SÅMA 
 EÈA NETFANGIÈ BJORNSBAKARI
BJORNSBAKARIIS

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

µMISLEGT

«SKA EFTIR H¹RGREIÈSLUSVEINI Å STËLALEIGU
EÈA FULLT STARF 5PPLÕSINGAR Å SÅMA 

«SKA EFTIR MÎNNUM TIL BYGGINGARVINNU Å
&¾REYJUM 5PPL Å S  

"ËNUSVIDEO ,AUGAL¾K

6ANTAR ÖIG GËÈA VINNU Å
FÎSTU VAKTAVINNUKERFI ¶¹ ER
!MERICAN STYLE Å +ËPAVOGI
M¹LIÈ 
%NGA FEIMNI S¾KTU UM ¹
AMERICANSTYLEIS

«SKA EFTIR VÎNUM GRÎFUMANNI MMEIRA
PRËF 3  
«SKA EFTIR STARFSKRAFTI Å SKRIFSTOFUVINNU
CA  KLST ¹ VIKU 5PPL Å S  

&LÅSARI TEKUR AÈ SÁR AUKAVINNU ER VAND
VIRKUR MEÈ MARGRA ¹RA REYNSLU 


+VÎLD OG HELGARVINNA

 ¹RA PËLSK STÒLKA TALAR ENSKU OG
SVOLÅTIÈ Å ÅSLENSKU ËSKAR EFTIR DAGVINNU
2EYKLAUS STUNDVÅS OG MEÈ GËÈA FRAM
KOMU 5PPL Å S   E KL 

Þórarinn Jónsson Hdl.
Löggiltur fasteignasali

Sími 534 8300 • Kirkjustétt 4 • 113 Reykjavík • www.storborg.is • storborg@storborg.is
FLYÐRUGRANDI - GLÆSILEG SÉRHÆÐ MEÐ BÍLSKÚR

%NGAR SKULDIR (¾RRI
TEKJUR

!TVINNA ËSKAST
«SKA EFTIR STARFI VIÈ R¾STINGAR ¹ KVÎLDIN
ER ENSKUM¾LANDI 5PPL Å S  

«SKUM EFTIR FËLKI Å VAKTAVINNU
BREYTILEGAR VAKTIR ¹ 3UBWAY
RTÒNSHÎFÈA ,EITUM AÈ
J¹KV¾ÈU OG LÅFSGLÎÈU FËLKI MEÈ
MIKLA ÖJËNUSTULUND ,IFANDI
OG SKEMMTILEGUR VINNUSTAÈ
UR (¾GT ER AÈ S¾KJA UM ¹
SUBWAYIS EÈA ¹ STAÈNUM
!LDURSTAKMARK  ¹R
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR
(ILDUR Å SÅMA  

5PPSKRIFTIR

$EILDU UPPSKRIFTUM ÖÅNUM MEÈ VINUM
OG FJÎLSKYLDU WWWMATSELDIS

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

%INKAM¹L

Frum

!MERICAN 3TYLE Å
+ËPAVOGI

«SKUM EFTIR STARFSFËLKI Å KVÎLD OG HELG
ARVINNU %INNIG STARFSFËLK FR¹ KL  VIRKA
DAGA !ÈEINS HÎRKUDUGLEGT OG SKEMMTI
LEGT FËLK KEMUR TIL GREINA  ¹RA OG ELDRI
5PPL Å S   *ENNÕ

9RUXP Dè Ii t V|OX JO VLOHJD RJ DOJM|UOHJD HQGXUQêMDèD  IP tE~è i K è K è IUi
JDUèL tHIWLUVyWWXIM|OEêOLVK~VLËE~èLQKHIXU|OOYHULèVWDQGVHWWIUiJUXQQLPDSDUNHWKXUè
DULQQUpWWLQJDUHOGK~VEDèKHUEHUJLW NLRJIOËE~èLQQLI\OJLUXìEIPEtOVN~UtOHQJMX
HQGLUpWWYLètE~è *O VLOHJHLJQPHèEHLQXDèJHQJLRJVpULQQJDQJLIUiJ|WXHQPHèVWyU
XPVY|OXP~WDIVWRIX6pUYHU|QGPHèKHOOXPHUHLQQLJ~WDIKMyQDKHUEHUJL)DOOHJWHLNDU
SDUNHW i JyOIXP JO VLOHJW HOGK~V PHè VWiOW NMXP RJ KiIL 0M|J VWyU RJ EM|UW VWRID ëUM~
VYHIQKHUEHUJL *yè VDPHLJQ PHè JXIXEDèL RJ IO 6MyQ HU V|JX UtNDUL ËE~èLQ HU ODXV VWUD[
Verð 42,9 millj.

Skúli Örn Sigurðsson
Sölufulltrúi
897 0798
skuli@remax.is

Ólíkt öllu öðru!

Glæsilegt atvinnutækifæri

Nú er sóknarfæri til að hagnast á síauknum ferðamannastraumi til Reykjavíkur.
Opnaðu þinn draumarekstur:
Veitingahús, listagallerý, kaffihús, skemmtistað eða allt á einum stað.
Glæsilegt útsýni með stórum gluggum.
Staðurinn tekur um 170 manns í sæti.
Gerðu drauminn að veruleika og nýttu þér þá miklu sérstöðu sem þetta tækifæri
býður þér.
-Engin fasteignagjöldÞú greiðir aðeins um 40.000 kr. í hafnargjöld á mánuði.
Í skipinu eru:
• 3 hæðir
• 4 salir
• 3 baðherbergi
• 2 barir
• Eldhús
• Svefnpláss fyrir 5 manns
• Mikið geymslurými
Í skipinu má einnig finna:
• Karíókí
• DVD spilara
• Flatskjá
• Heimabíó

Skemmtilega öðruvísi!
Skipið er fast við landið og ruggar því ekki
Skipið þarf ekki að fara í slipp
Borð og stólar fylgja kaupum
Ýmsir samstarfsmöguleikar í boði

Það er ekki á hverjum degi sem stórir draumar
fást fyrir lítið.
Þetta er frábært tækifæri m.a. með tilkomu nýja
tónlistarhússins.
Verð 40.000.000.kr.Nánari upplýsingar í síma
Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

897 0798

RE/MAX LIND • Bæjarlind 14-16 • 201 Kópavogur • Sími: 520 9500 • Fax: 520 9509
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3ÕSLUMAÈURINN Å 2EYKJAVÅK

5TANKJÎRFUNDARATKV¾ÈAGREIÈSLA
5TANKJÎRFUNDARATKV¾ÈAGREIÈSLA VEGNA !LÖINGISKOSN
INGANNA  MAÅ NK HEFST VIÈ EMB¾TTI SÕSLUMANNSINS
Å 2EYKJAVÅK ÖANN  MARS NK OG ER OPIN ¹ SKRIF
STOFUTÅMA ¹ MILLI   VIRKA DAGA 5M HELGAR OG
¹ ÎÈRUM FRÅDÎGUM ER OPIÈ FR¹ KL   EN LOKAÈ ¹
FÎSTUDAGINN LANGA OG ¹ P¹SKADAG
&R¹ OG MEÈ  APRÅL FER ATKV¾ÈAGREIÈSLAN FRAM Å
,AUGARDALSHÎLLINNI OG Ö¹ VERÈUR OPIÈ ALLA DAGA FR¹
KL  

-AT ¹ UMHVERÙS¹HRIFUM

&YRRUM STARFSMENN
,OFTORKU 2EYKJAVÅK
¶AÈ VERÈUR HEITT ¹ KÎNNUNNI ¹ MILLI KL  OG 
LAUGARDAGINN  MARS Å ,OFTORKUHÒSI
-IÈHRAUNI  'ARÈAB¾
(ITTUMST HRESS OG RIFJUM UPP GÎMUL KYNNI

KVÎRÈUN 3KIPULAGSSTOFNUNAR UM MATSSKYLDU
FRAMKV¾MDA
3KIPULAGSSTOFNUN HEFUR TEKIÈ ¹KVÎRÈUN UM AÈ EFTIRTALIN
FRAMKV¾MD SKULI EKKI H¹È MATI ¹ UMHVERÙS¹HRIFUM SAM
KV¾MT LÎGUM UM MAT ¹ UMHVERÙS¹HRIFUM NR 
MSBR
"REYTING ¹ ÙSKELDI Å SJËKVÅUM 3¾SILFURS HF Å -JËAÙRÈI
&JARÈABYGGÈ
KVÎRÈUNIN LIGGUR FRAMMI HJ¹ 3KIPULAGSSTOFNUN ,AUGAVEGI
  2EYKJAVÅK (ANA ER EINNIG AÈ ÙNNA ¹ HEIMASÅÈU
3KIPULAGSSTOFNUNAR WWWSKIPULAGIS
KVÎRÈUN 3KIPULAGSSTOFNUNAR M¹ K¾RA TIL UMHVERÙSR¹È
HERRA OG ER K¾RUFRESTUR TIL  APRÅL 
3KIPULAGSSTOFNUN

&!34%)'.)2

Reykjavíkurborg
Skipulags- og byggingarsvið

Auglýsing um nýjar
deiliskipulagsáætlanir
í Reykjavík
Í samræmi við 25. gr. skipulags- og byggingarlaga
nr. 73/1997, með síðari breytingum, eru hér með
auglýstar tillögur að nýjum deiliskipulagsáætlunum
í Reykjavík.

Hlíðarfótur í Vatnsmýri
Tillaga að deiliskipulagi fyrir svæði fyrir Háskólann
í Reykjavík við Hlíðarfót í Vatnsmýri sem nær
frá Nauthólsvík í suðri, Hótel Loftleiðum í
norðri og til austurs og vesturs að Öskjuhlíð og
flugvallarsvæði.
Markmið deiliskipulagsins er að vera leiðbeinandi
um uppbyggingu á landi ætluðu Háskólanum í
Reykjavík og tengdum byggingum. Brýnt er að
uppbygging taki mið af náttúru og umhverfi og
lögð er áhersla á að svæðið sé aðlaðandi og opið
gagnvart umhverfi og flétti saman útivistarsvæði
og aðliggjandi byggð.
Endanlegt skipulag skal endurspegla byggingarlist
og umhverfi og vera dæmi um metnaðarfulla og
framsækna uppbyggingu á einstökum stað í
miðborg Reykjavíkur. Um er að ræða lágreista
byggð og er nýtingarhlutfall allt að 1,0.
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Njálsgötureitur 2
Tillaga að deiliskipulagi fyrir reit 1.190.2,
Njálsgötureit, sem afmarkast af Frakkastíg, Bergþórugötu, Vitastíg og Njálsgötu.
Tillagan gerir ráð fyrir að á reitnum verði áfram
íbúðarsvæði. Á hluta reitsins eru hús sem standa
við Njálsgötu, Frakkastíg 17 og 19 ásamt Vitastíg
18 og hefur Minjavernd lagt til að þau njóti
verndunar byggðamynsturs og svo syðri hluti
reits sem eru hús við Bergþórugötu sem eru
steinsteypt íbúðarhús.
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 16. mars 2007 til og með 30. 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 30. apríl
2007.
Þeir sem eigi gera athugasemdir innan tilskilins
frests, teljast samþykkja tillögurnar.
Reykjavík, 16. mars 2007
Skipulagsfulltrúi Reykjavíkur
BORGARTÚN 3 - 105 REYKJAVÍK - SÍMI 411 3000 - MYNDSENDIR 411 3090
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'REIÈSLU¹SKORUN
)NNHEIMTUMENN RÅKISSJËÈS SKORA HÁR MEÈ ¹ GJALDENDUR EFTIRTALINNA GJALDA AÈ GERA SKIL
NÒ ÖEGAR EÈA Å SÅÈASTA LAGI INNAN  DAGA FR¹ DAGSETNINGU ¹SKORUNAR ÖESSARAR

Bæjarhrauni 10 - Hafnarfirði - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is

'JÎLDIN ERU 3TAÈGREIÈSLA TEKJUSKATTS ÒTSVARS OG TRYGGINGAGJALDS SEM FALLIÈ HEFUR Å EINDAGA TIL OG MEÈ  MARS  VIRÈISAUKA
SKATTUR SEM FALLIÈ HEFUR Å EINDAGA TIL OG MEÈ  MARS  OG ÎNNUR GJALDFALLIN ¹LÎGÈ GJÎLD OG ËGREIDDAR H¾KKANIR ER FALLIÈ HAFA Å
EINDAGA TIL OG MEÈ  MARS  ¹ STAÈGREIÈSLU TEKJUSKATTS ÒTSVARS OG TRYGGINGAGJALDS VIRÈISAUKASKATTI VIRÈISAUKASKATTI Å TOLLI
VANSKILUM LAUNAGREIÈENDA ¹ GJÎLDUM Å OG UTAN STAÈGREIÈSLU FJ¹RMAGNSTEKJUSKATTI ¹ SKILASKYLDA AÈILA ¹FENGISGJALDI LAUNASKATTI
BIFREIÈAGJALDI ÒRVINNSLUGJALDI OLÅUGJALDI KÅLËMETRAGJALDI VIÈBËTAR OG AUKA¹LAGNINGU SÎLUSKATTS VEGNA FYRRI TÅMABILA SKR¹NING
ARGJALDI VEGNA LÎGSKR¹NINGAR SJËMANNA VINNUEFTIRLITSGJALDI VÎRUGJALDI AF INNLENDRI FRAMLEIÈSLU VÎRUGJALDI AF ÎKUT¾KJUM EFT
IRLITSGJÎLDUM AÈÚUTNINGSGJÎLDUM SKILAGJALDI ¹ UMBÒÈIR FASTEIGNAGJÎLDUM SKIPULAGSGJALDI SKIPAGJÎLDUM ÙSKSJÒKDËMAGJALDI
JARÈARAFGJALDI SEKTUM SKATTRANNSËKNARSTJËRA OG ¹LÎGÈUM ÖING OG SVEITARSJËÈSGJÎLDUM SEM ERU

DREKAVELLIR - HF. – 4RA HERB.

Frum

4EKJUSKATTUR OG ÒTSVAR ¹SAMT VERÈBËTUM ¹ ËGREIDDAN TEKJUSKATT OG ÒTSVAR SÁRSTAKUR TEKJUSKATTUR MANNA
EIGNARSKATTUR SÁRSTAKUR EIGNARSKATTUR FJ¹RMAGNSTEKJUSKATTUR SLYSATRYGGINGAGJALD VEGNA HEIMILISSTARFA TRYGGINGAGJALD
BÒNAÈARGJALD IÈNL¹NASJËÈS OG IÈNAÈARM¹LAGJALD MARKAÈSGJALD GJALD Å FRAMKV¾MDASJËÈ ALDRAÈRA OG SKATTUR AF
VERSLUNAR OG SKRIFSTOFUHÒSN¾ÈI OFGREIDDAR BARNAB¾TUR OG OFGREIDDAR VAXTAB¾TUR

&J¹RN¹MS VERÈUR KRAÙST ¹N FREKARI FYRIRVARA AÈ ÖEIM TÅMA LIÈNUM FYRIR VANGOLDNUM EFTIRSTÎÈVUM GJALDANNA ¹SAMT DR¹TTARVÎXTUM
OG ÎLLUM KOSTNAÈI SEM AF INNHEIMTU SKULDARINNAR KANN AÈ LEIÈA ¹ KOSTNAÈ GJALDENDA

Í einkasölu mjög glæsileg smekklega innréttuð 132,8 fm
4ra herb endaíbúð vel staðsett í Vallarhverfi í Hfj. Um er að
ræða glæsilega fullbúna íbúð á 2 hæð í fallegu litlu fjölbýli
við Drekavelli 24b. Eignin skiptist í forstofu, hol, eldhús,
stofu, borðstofu, gang, baðherbergi, tvö barnaherbergi,
hjónaherbergi, þvottahús og geymslu. Gólfefni eru hnotuparket og flísar. Gólfhiti er í íbúðinni. Hjóla og vagnageymsla í kjallara. Glæsileg eign í sérflokki. Falleg fullbúin
lóð og gott leiksvæði á sameignarlóð. Örstutt í skóla og
leikskóla. Myndir á mbl.is.
Upplýsingar veitir
Þorbjörn Helgi sölumaður Gsm 896 0058

!THYGLI SKAL VAKIN ¹ ÖVÅ AÈ AUK ËÖ¾GINDA HEFUR FJ¹RN¹M Å FÎR MEÈ SÁR VERULEGAN KOSTNAÈ FYRIR GJALDANDA &J¹RN¹MSGJALD Å RÅKISSJËÈ
ER ALLT AÈ  KR FYRIR HVERT FJ¹RN¹M ¶INGLÕSINGARGJALD ER  KR OG STIMPILGJALD   AF HEILDARSKULDINNI AUK ÒTLAGÈS KOSTN
AÈAR EFTIR ATVIKUM %RU GJALDENDUR HVATTIR TIL AÈ GERA FULL SKIL SEM FYRST TIL AÈ FORÈAST ËÖ¾GINDI OG KOSTNAÈ
¶¹ MEGA ÖEIR GJALDENDUR SEM SKULDA STAÈGREIÈSLU STAÈGREIÈSLU TRYGGINGAGJALDS VÎRUGJALD AFDREGINN FJ¹RMAGNSTEKJUSKATT ¹FENG
ISGJALD OG VIRÈISAUKASKATT BÒAST VIÈ ÖVÅ AÈ STARFSEMI ÖEIRRA VERÈI STÎÈVUÈ ¹N FREKARI FYRIRVARA ÖEIR GJALDENDUR ER SKULDA BIFREIÈA
GJÎLD OG ÖUNGASKATT MEGA EIGA VON ¹ AÈ SKR¹NINGARNÒMER VERÈI TEKIN AF ÎKUT¾KJUM ÖEIRRA ¹N FREKARI FYRIRVARA OG ÖEIR GJALDENDUR
SEM SKULDA GJÎLD ÖAR SEM LÎGVEÈ FYLGIR MEGA BÒAST VIÈ AÈ SEND VERÈI ÒT SÁRSTÎK GREIÈSLU¹SKORUN FYRIR GJALDFÎLLNUM KRÎFUM
'REIÈSLU¹SKORUNIN HEFUR EKKI ¹HRIF ¹ ÖESSI INNHEIMTUÒRR¾ÈI ÖANNIG AÈ FYRRGREINDUR  DAGA FRESTUR FR¹ DAGSETNINGU ¹SKORUNAR
ÖESSARAR GILDIR EKKI Å ÖESSUM TILVIKUM
2EYKJAVÅK  MARS 
4OLLSTJËRINN Å 2EYKJAVÅK
3ÕSLUMAÈURINN Å +ËPAVOGI
3ÕSLUMAÈURINN Å (AFNARÙRÈI
3ÕSLUMAÈURINN Å +EÚAVÅK
3ÕSLUMAÈURINN ¹ +EÚAVÅKURÚUGVELLI
3ÕSLUMAÈURINN ¹ !KRANESI
3ÕSLUMAÈURINN Å "ORGARNESI
3ÕSLUMAÈURINN Å 3TYKKISHËLMI
3ÕSLUMAÈURINN Å "ÒÈARDAL

3ÕSLUMAÈURINN ¹ ¥SAÙRÈI
3ÕSLUMAÈURINN Å "OLUNGARVÅK
3ÕSLUMAÈURINN ¹ 0ATREKSÙRÈI
3ÕSLUMAÈURINN ¹ (ËLMAVÅK
3ÕSLUMAÈURINN ¹ 3IGLUÙRÈI
3ÕSLUMAÈURINN ¹ 3AUÈ¹RKRËKI
3ÕSLUMAÈURINN ¹ "LÎNDUËSI
3ÕSLUMAÈURINN ¹ !KUREYRI
3ÕSLUMAÈURINN ¹ (ÒSAVÅK

KRÍUÁS - HF. – 3JA HERB.
Hraunhamar fasteignasala kynnir glæsilega vel skipulagða 104,7 fermetra íbúð á frábærum útsýnisstað í fjögra íbúða húsi við Kríuás
númer 3 í Áslandshverfi í Hafnarfirði. Íbúðin er með sér inngang og
er smekklega innréttuð með vönduðum innréttingum og gólfefnum.
Eignin skiptist í forstofu, gang, eldhús, stofu, borðstofu, sjónvarpshol,
barnaherbergi, hjónaherbergi, baðherbergi og þvottahús/geymslu.
Parket og flísar. Gólfhiti á baði og í forstofu. Fallegur afgirtur sólpallur. Glæsileg eign. Verð 27,4 millj.

3ÕSLUMAÈURINN ¹ «LAFSÙRÈI
3ÕSLUMAÈURINN ¹ 3EYÈISÙRÈI
3ÕSLUMAÈURINN ¹ %SKIÙRÈI
3ÕSLUMAÈURINN ¹ (ÎFN
3ÕSLUMAÈURINN Å 6ESTMANNAEYJUM
3ÕSLUMAÈURINN ¹ 3ELFOSSI
3ÕSLUMAÈURINN Å 6ÅK
3ÕSLUMAÈURINN ¹ (VOLSVELLI

Upplýsingar veitir
Þorbjörn Helgi sölumaður Gsm 896 0058
Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

Stærri íb. og sérhæðir

Kríuhólar - Rvk

2ja herbergja

Asparfell - Fyrstu kaup
Góð 2ja herbergja íbúð á þriðju hæð í
fjölbýli með lyftu. Húsið er nýlega klætt
að utan með álklæðningu og eins er
búið að skipta um glugga og gler. Nýleg eldhús innrétting, eldavél og vifta.
Fín sem fyrsta íbúð þar sem viðhald
verður í lágmarki næstu árin. Stutt í alla
helstu þjónustu. Verð 13,9 millj.

Rúmgóð og björt endaíbúð
á 6 hæð í lyftuhúsi. Húsið
klætt að utan á snyrtilegan
máta. Stutt í verslun, apótek, skóla, leikskóla, sund
og aðra íþróttastarfsemi.
Íbúðin er 116,1 fm ásamt
25,4 fm sérstæðum bílskúr.
3 Svefnherbergi, 2 stofur,
svalir, hol, eldhús og baðherbergi. Verð 24,9 millj.

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

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

Einbýli

Keilufell - Rvk
Gott einbýli á tveimur
hæðum ásamt bílskúr á
fallegri lóð í efra Breiðholti.
4 Svefnherbergi, 2 baðherbergi, rúmgóð stofa og
gott eldhús. Stærð 185,2
fm. Stór sólpallur og góð
hellulögð verönd ásamt
lóð í góðri rækt. Stutt er í
helstu þjónustu, Eign sem
vel er þess virði að skoða.
Verð 36,9 millj.

Stærri íb. og sérh.

Þinghólsbraut - Kóp

Sumarhús

Mjög stór og rúmgóð 161,4
fm, sjö herbergja efri sérhæð í snyrtilegu og klæddu
þríbýlishúsi með glæsilegu
útsýni og aukaherbergi í
kjallara ásamt 26,1 fm sérbyggðum bílskúr á frábærum stað í vesturbæ Kópavogs. Eignin skiptist í 4
svefnherb., stóra stofu og arinstofu, góða borðstofu sem mætti
loka og nota sem herbergi ásamt aukaherb. í kjallara. Stutt í
gönguleiðir meðfram ströndinni, í sundlaugina og skóla ásamt
verslun og þjónustu í Hamraborg. Verð 39,9 millj.

3 herbergja

Kristnibraut - Rvk

Mjög björt og falleg 83,7
fm 3ja herbergja íbúð í
lyftuhúsi. Sérinngangur inn
í íbúð af svölum. Eldhús
með viðarinnréttingu og
parketi á gólfi. Borðstofa
og stofa með parketi á gólfi
og útgang á svalir. Baðherbergi með flísum á gólfi og
við baðkar. Svefnherbergin
eru tvö og bæði með parketi á gólfi og skápum.
Þvottahús innan íbúðar með flísum á gólfi. Verð 20,4 millj.

3 herbergja

Austurströnd -Rvk
•
•
•
•
•

Nýlegt parket
Þvottahús á hæðinni
Lyftuhúsnæði
Bílskýli
Verð 24,9 millj.

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 ca 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.

Sumarhús

Bláskógarbyggð

Mjög vandaður, vel byggður og fallegur um 28 fm sumarbústaður í landi
Austureyjar í Bláskógarbyggð við Apavatn, merkt á skilti sem Austurey
ásamt góðum ca 35 fm trésólpalli fyrir
framan húsið. Tekur um 60 mín. að
keyra frá Reykjavík en um 100 km eru
á staðinn. Ekið er sem leið liggur austur fyrir Ingólfsfjall og þar upp til vinstri
næstum því alveg að Laugarvatni og
ekið þar til hægri, afleggjari sem er merktur Útey og Austurey og farið þann veg
alveg á enda að Apavatni og sést húsið þegar komið er að vatninu. Verð 7 millj.

Jörð

Tjarnarhólsmýri
10,4 ha lóð undir hestabúgarð í heilsársbyggð sem rísa á skammt frá
Svínavatni. Á lóðinni er 84 fm hesthús,
sem þarfnast lagfæringa, og leyfi er til
að byggja 250 fm einbýlishús ásamt
30 fm gestahúsi, eða samtals 280 fm.
Vatn og rafmagn er komið að lóðarmörkum. Þetta er upplagt tækifæri fyrir hestaáhugamanninn að setjast að í
sveitarsælunni. Verð 15 millj.
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Markmið okkar er að selja
eignina þína á 30 dögum
SE

IST

SE

SE

LD

LD

LD

Á

IST

4D
ÖG
UM

Á

IST

6D
ÖG
UM

Rakel Húnfjörð > Rauðagerði 52

Helgi Eysteinsson > Básendi 11

IST

Á

IST

5D
ÖG
UM

María Hlinadóttir > Safamýri 29

LD

Á

IST

12

GU

M

SE

LD

Á

20

IST

DÖ

LD

Á

13

GU

IST

DÖ

GU

M

Ingibjörg Sveinsdóttir > Flétturimi 36

5D
ÖG
UM

Vaka Dóra og Ari Heimisson > Furugrund 50

SE

LD

Á

DÖ

Elín Dóra og Vilhjálmur > Heiðargerði 88

SE

IST

SE

LD

LD

7D
ÖG
UM

Bryndís og Örn > Melhæð 5

SE

SE

Á

10

DÖ

GU

M

Jón Gunnar og Harpa > Vallartröð 4

Á

M

> Völuteigur 11

LÁTTU OKKUR SELJA!

hringdu strax í síma:
699 5008 eða 693 4085
Hannes Steindórsson
Sölufulltrúi
Sími 699 5008
hannes@remax.is

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi
Sími 693 4085
gylfi@remax.is

Þórarinn Jónsson
Löggiltur
fasteignasali

Remax Lind / Bæjarlind 14-16
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Kafﬁð frá
Te & Kafﬁ
Þú finnur kaffi við þitt hæfi
frá Te & Kaffi í verslunum
um land allt.

(UGAÈ AÈ HÒSUM B¾JARINS
&2¡44!",!¨)¨'6!

6)33)2 ¶² 
 AÈ BANDARÅSKI FLUGKAPPINN
2ICHARD "YRD FLAUG FYRSTUR ALLRA YFIR
3UÈURPËLINN  NËVEMBER 
&ERÈALAGIÈ TIL OG FR¹ LEIÈANGURS
BÒÈUNUM ¹ 2OSS ÅSHELLUNNI TËK 
KLUKKUSTUNDIR
 AÈ MUSTERI !RTEMISAR $ÅÎNU
VAR REIST UM  F +R Å %FESUS
4YRKLANDI EN 'OTAR LÎGÈU ÖAÈ Å
RÒST  E +R
 AÈ ÖYNGSTA BL¹BER HEIMS SEM
KOM ÒR GARÈI "RIANS #ARLICK Å !LD
ENBURGH 3UFFOLK Å %NGLANDI Å SEPT
EMBER  VË  G
 AÈ 2ONALDO ER MARKAH¾STI LEIK
MAÈUR ALLRA TÅMA ¹ (- ¶ESSI
BRASILÅSKI FRAMHERJI HEFUR  SINN
UM KOMIÈ BOLTANUM Å NET AND
ST¾ÈINGANA Å ÒRSLITAKEPPNI (- ¹
¹RUNUM  
 AÈ MESTUR LEIR SEM HEFUR VERIÈ
NOTAÈUR VIÈ KVIKMYNDAGERÈ VAR VIÈ
FRAMLEIÈSLU 7ALLACE  'ROMIT
#URSE OF THE 7ERE 2ABBIT ¶¹ VORU
 KG AF LEIR NOTUÈ TIL AÈ MËTA
SÎGUPERSËNURNAR OG STÕRA ÖEIM

stundin

 AÈ ÖAÈ TËK KVIKMYNDAFYRIRT¾KIÈ
!ARDMAN !NIMATIONS FIMM ¹R AÈ
FRAMLEIÈA 7ALLACE  'ROMIT #URSE
OF THE 7ERE 2ABBIT (ÒN VAR FRUM
SÕND Å STRALÅU  SEPTEMBER 

bragðið
stemningin

 AÈ  MANNA KËR SÎNG
EINRADDAÈ Å LOKAATRIÈI KËRAMËTS
Å "RESLAU ¶ÕSKALANDI  ¹GÒST
  SÎNGVARAR VORU ¹
MËTINU

 AÈ 2ACKERS HEFUR LÅKA SKOR
AÈ AF  M F¾RI FLESTA LEIKI Å RÎÈ
ÖVÅ ¹ SÎMU LEIKTÅÈ SPILAÈI HANN
FJËRA SLÅKA LEIKI !UK ÖESS ER HANN
S¹ LEIKMAÈUR SEM HEFUR SKORAÈ
AÈ MINNSTA KOSTI TVÎ VALLARMÎRK
Å FLESTUM LEIKJUM Å RÎÈ ALLS ELL
EFU TALSINS 6ITASKULD ¹  LEIK
TÅÈINNI

ROYAL

 AÈ BANDARÅSKI RUÈNINGSKAPP
INN .EIL 2ACKERS HEFUR SKORAÈ FLEST
VALLARMÎRK ¹ LEIKTÅÈ (ANN SKORAÈI
HVORKI FLEIRI NÁ F¾RRI EN  VALLAR
MÎRK ¹ .&, LEIKTÅÈINNI 

;Zgb^c\Vg"
\_V[^g
b^`ajgkVa^
;{VcaZ\iHb{gVa^cY!@g^c\ajd\{6`jgZng^#
IV`bVg`VÂgkVaÂgjbkZghajcjb

..#..%

`g

'&#..%

KZgÂ{Âjg&%.#..%!"

`g

KZgÂ{Âjg')#..%!"

E]^a^eh]Z^bVW
=IH(&%%
'%%lGBH)m'*ld\'m*%lY^\^iVabV\cVg^
;_a`Zg[V9K9he^aVg^
*a^ia^g]{iVaVgVgd\WVhhVWdm
He^aVg9K9!9K9 G$GL!9K9"G$GL!
K89$HK89d\9^kM(#&&$)#m$*#m$+#%$JaigV
He^aVg89!89"G$GL!BE($LB6d\?E:<
9daWnY^\^iVa!9IHd\YdaWnegd"ad\^X>>
;BikVgebZÂ'%hiÂkVb^ccjb
HXVgibZÂG<7!h"k^YZdd\G86iZc\^

6hjh[VgiakV
6(=;*6%&,E
&*¹I;IM<6h`_{g&%')m,+-bZÂ^ccWn\\Âg^kZ[bncYVka
>ciZa8ZaZgdcB)'%&#+<=og\_gk^
>ciZa.)%<BA:megZhhh`_{`dgi
*&'B799G>>*((B=ok^cchajb^cc^bZhi'<7
-%<7)'%%geb]VgÂjgY^h`jg
>ciZa=^\]9Z[^c^i^dchVb]¨[i]a_Â`dgi
&%$&%%;Vhi:i]ZgcZid\LA6C-%'#&&W$\cZi`dgi
H9$BB8$BH$BHEGD`dgiVaZhVg^
-m9K9YjVaaVnZgWgZccVg^
)JH7'#%!E8B8>6>>!eVgVaaZad\K<6iiZc\^
A^cZ^c!b^Xd\]ZngcVgiahiZc\^
HinÂjgH>G"&&*#'@Weh
L^cYdlhMEEgdhiÅg^`Zg[^
Cdgidc6ci^k^gjh'%%*d\CZgd:megZhh+#%[na\_V
6HJH]j\WcVÂVgeV``^[na\^g
;adiiiVh`Vd\aVhZgbh[na\_V
A^i]^jb>dc-XZaahgV[]aVÂVhZbZcY^hiVaaiVÂ(ibV
Ãnc\Y/'!-`\

&,#..%

&.#..%

`g

<DIIK:GÁ

?K8]a_bi¨`_VhVbhi¨ÂV
JMC&L
'%lbV\cVg^bZÂ=neZg7VhhEgd
G9HikVgebZÂhiÂkVb^ccjb
<Z^haVhe^aVg^bZÂBE(
He^aVg89"G$GL
@aj``V
6jm^cc\Vc\jgVÂ[gVbVc
;_VghiÅg^c\

Jc^iZY'&¹h_ckVge

`g

JIK)&'&
'&¹[aVijg7aVX`BVig^mbncYaVbe^
IZmiVkVge
C^XVbhiZgZ]a_Â`Zg[^
HXVgiiZc\^d\hkZ[cgd[^
;_VghiÅg^c\
B{aWm]mY/*.m)*m).

KZgÂ{Âjg&.#..%!"

DanbejhbncYVka
;:&.%
+bZ\Ve^mZa(mdei^XVaoddbd\)mY^\^iVaoddb
A^chV/+#("&-#.bb(*bbhVbW#/(-"&&)bb
'!*¹A89h`_{g=gZn[^bncYViV`VbZÂ]a_Â^
]{bVg`hjeeaVjhc('%m')%Ãg_{gbncYhi¨gÂ^g
6jid[aVhh!gZYZnZgZYjXi^dcd\ibVgd[^JH7
iZc\^c\k^ÂiakjIZ`jgm9`dgi''B7^ccgV
b^cc^!JH7hcgVd\]aZÂhajgV[]aÂjg[na\_V

&,#..%

`g

KZgÂ{Âjg&.#..%!"

-#).%

`g

E]^a^eh9K9he^aVg^
9KE(%)%
;_a`Zg[V9K99^kMhe^aVg^"h^a[jga^iVÂjgHe^aVgaa`Zg[^
Egd\gZhh^kZhXVcHe^aVg9K9!9K9 G$GL!9K9"G$GL!
HK89d\9^kM(#&&$)#m$*#m$+#%He^aVg89!89"G$GL!
BE($LB6d\?E:<9daWnY^\^iVaHXVgibZÂG<7!
XdbedcZci!HK=Hd\8K7HiZc\^9^\^iVaXdVm^VaiZc\^
;_VghiÅg^c\

<DIIK:GÁ

&)#..%

`g

KZgÂ{Âjg&,#..%!"

E]^a^ehgV`ka
=F+,&%
7a{8ddaH`^cbZÂC^kZV`gZb^ZÂV\Za^hZbign\\^g
bÅ`g^gV`hijgd\]ZciVgkZa[ng^gk^Â`k¨bV]Â
8ddah`^c]c[Vg
)*bc]aZÂhaVd\iZ`jg-`ahi#VÂ]aVÂV
KVich]ZaY"b{cdiVhijgijd\VjÂkZaiVÂÄg[V
jcY^g`gVcV

&&#..%

`g

<DIIK:GÁ

HVcY^h`BE(he^aVg^
8')%;B
&<7HVchVX')%BE(he^aVg^
>ccWn\\i;BikVge
b^XgdH9`dgiVaZhVg^
6jÂkZaYjgcdi`jc
He^aVgBE(d\LB6
HÅc^ga_hbncY^g
>ccWn\\ÂjgY^`iV[cc
:cY^hiVaaiVÂ&*`aj``jibV
{Z^cc^]aZÂhaj
={]gVÂVJH7'#%iZc\^c\k^Âiakj
=ZngcVgia!gV[]aVÂV!JH7`VeVaa
d\]j\WcVÂjg[na\_V

<^aY^gi^a''#bVghZÂV{bZÂVcW^g\Â^gZcYVhi#

.#..%

`g

<DIIK:GÁ

HVgdiZX]bVg\b^ÂajcVghe^aVg^
9KE(,%6
IZ`jg(!*¹>9:]VgÂVY^h`V
He^aVg9^kM(#m$)#m$*#m!MK^9!96I!BE<!
KD7!>HDd\>;D
He^aVgBE(!LB6!D<<d\L6K
HÅc^g?E:<a_hbncY^g
HinÂjgHB>!HGId\HJ7iZmiV
8dbedcZci)-%^$)-%e!,'%e$&%-%^!HK=Hd\
8K7Hi\Vc\Vg
HiZgZi\Vc\jg
9^\^iVaXdVmVad\dei^XVai\Vc\jg
HinÂjg;6I('d\CI;Hh`_VaV`Zg[^Â
JH7'#%]{]gVÂViZc\^c\
HinÂjgL^cYdlh.-$.-H:$B:$'%%%$ME!B68DH.#%
ZÂVcÅggVd\A^cjm'#)ZÂVcÅggV
Hi¨gÂXbWm]mY/'%!+m*!*m&)d\Änc\Y/,,%\{cY^h`h



 MARS  &®345$!'52

Stöðvum stækkun álversins
5-2¨!.
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ndanfarið hef ég lesið greinar
frá starfsfólki Alcan á Íslandi
þar sem það lofar og dásamar vinnustaðinn sinn og notar það sem rök
fyrir stækkun álversins í Straumsvík. Hvernig mega það vera réttmæt rök fyrir þrefaldri stækkun á
álbræðslunni að vinnustaðurinn sé
góður? Ætla ég ekki efast um ÍSAL
sem vinnustað, þeir fylgja lögbundinni jafnréttisstefnu og gera án efa
vel við sitt fólk eins og nútímafyrirtækjum er von og vísa. Sem betur
fer, þannig á það að vera. Það hins
vegar réttlætir alls ekki stækkun
álversins að hafa ánægt starfsfólk
innanborðs. Málið getur ekki snúist
um það hvort það sé gott eða slæmt
að vinna hjá Alcan eða að þeir hafi
alltaf gert vel við starfsfólk sitt. Ef
eitthvað er, hefur þetta álver því
miður verið hættulegri vinnustaður en margir aðrir.
Rök hagsmunasamtaka sem
eru fylgjandi álversstækkun fara
virkilega yfir strikið í umræðunni undanfarið með auglýsingabirtingum sínum. „Þetta er vinnan mín“ segja þau og vonast til
að snerta viðkvæmar taugar. Að
þeir dirfist að spila með samvisku fólks á þann hátt að ef álbræðslan stækki ekki muni fullt
af fólki missa vinnuna sína. Það
eru hrein og bein rangmæli því
það mun enginn missa vinnuna
sína verði ekki af stækkun álvers.
Álverið mun ekki hætta starfsemi
sinni næstu árin ef ekki verður af
stækkun eins og þeir sjálfir hafa
ítrekað sagt. Samviskuleg rök sem
þessi virka sem öfugmæli í huga
þeirra sem betur vita.
Fylgjendur álvers hafa einnig bent á hagræn rök máli sínu til
stuðnings og tengja það við lífsgæði. Að bærinn muni sakna pen-

inganna sem álverið greiðir í
sjóðinn og að
bæjarbúar muni
finna fyrir því í
þeim lífsgæðum
sem við búum við
hér. Staðreyndin er sú að frá
%2,! 3)'52¨!2
álverinu í dag
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koma aðeins 1-2
prósent af tekjum bæjarins á ársgrundvelli. Og
við lifum í blóma! Peningar geta
ekki verið rök sem við hlustum á.
Börnin okkar munu áfram stunda
niðurgreiddar íþróttir þótt álverið stækki ekki og ljóst er að
til eru fleiri stórfyrirtæki sem
leggja listunum lið. Annars konar
og minna mengandi starfsemi á
þessu svæði mun einnig greiða sín
gjöld og skapa veglegan virðisauka fyrir bæinn. Lífsgæði felast
í því að búa í heilsusamlegum bæ
þar sem hugsað er um framtíðina
á heilbrigðan hátt en ekki í mengandi álpeningum. Tökum ekki hagræn rök fram yfir heilsu.
Við gætum endalaust rökrætt
peninga fram og tilbaka í álversumræðunni en græðgi er orðið
að lykilorði í þessari umræðu yfir
það sem fylgjendur stækkun álvers kalla „hagrænan ávinning“.
Græðgi er einn af löstum manneskjunnar og við verðum einhvers
staðar að setja mörkin. Eigum
við alltaf að segja já ef okkur eru
boðin gull og grænir skógar bara
ef við leggjum prinsippin okkar,
heilsu, framtíð, siðfræðileg sjónarmið og hjartans mál til hliðar. Það er græðgi ef Hafnfirðingar vilja sjá fyrir sér að sleppa við
að greiða fasteignagjöld eða annars konar eðlilega gjaldtöku með
tilkomu þrefalt stærra álvers og
græðgi að hálfu álversmanna að
vilja menga bæinn okkar enn frekar. Við skulum ekki leyfa okkur

að sakna peninga sem við höfum
aldrei átt.
Ljóst er að ef af stækkun álvers
verður mun mengun stóraukast.
Gæði lofts í Hafnarfirði myndu
stórlega minnka og losun flestra
mengandi efna frá álverinu meira
en tvöfaldast og það þrátt fyrir
fullkomnari hreinsibúnað sem
Alcan upphefur við hvert tækifæri. Losun svifryks og gróðurhúsalofttegunda mun 2,5 faldast og losun brennisteinstvíoxíðs
eykst einnig um 40 prósent. Eftir
stækkun verður losun gróðurhúsalofttegunda frá Alcan meiri heldur en frá öllum samgöngum á Íslandi! Þessi mengun skiptir heilsu
Hafnfirðinga miklu máli þar sem
vindáttin dreifir menguninni yfir
bæinn í um 50 daga á ári.
Sjónmengun verður einnig veruleg í fallegu hrauninu, en verði
af stækkun verður þetta stærsta
álver í Evrópu. Íslendingar þurfa
þá að búa við það hafa risastóran
álklump við inngang höfuðborgar sinnar, ekki sérlega smart í
„hreinu náttúrunni“ og með hreina
vatnið. Fulltrúi frá Alcan lýsti því
yfir á dögunum að ef ekki væri nú
þegar álver í Straumsvík kæmi
þessi staðsetning ekki til greina
fyrir nýtt álver sökum nálægðar
við byggð. Því vil ég ekki trúa því
að við samþykkjum að fá stærsta
álver í Evrópu inn á dyramottuna
til okkar. Að staðsetja svona risaálver bókstaflega inn í bæinn og
borgina, og alveg við framtíðarbyggingarland Hafnarfjarðar, er
algjörlega úr takt við heilbrigða
þróun bæði hvað varðar nútímalegt byggðaskipulag, umhverfismál og heilsufarleg mál. Hvað þá
hjartans mál!
Segjum NEI við stækkun álvers
31. mars nk.
Höfundur er verkefnisstjóri og
Hafnfirðingur.

Röng vinnubrögð og
skrítnar ályktanir
5-2¨!.
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ýlega var lögð fram á Alþingi „skýrsla utanríkisráðherra um fyrirkomulag þróunarsamvinnu Íslands“. Hún hefur
vakið nokkurt umtal, ekki síst
vegna gagnrýni framkvæmdastjóra Þróunarsamvinnustofnunar Íslands (ÞSSÍ), Sighvats
Björgvinssonar, á vinnubrögðin
við kynningu hennar.
Skýrsla þessi er um margt
happafengur; þar er saman kominn talsverður fróðleikur um
þróunarsamvinnu Íslendinga í
áranna rás. Skýrsluhöfundur,
Þorsteinn Ingólfsson sendiherra,
hefur þar unnið gott starf og
þarft. Þar kemur einnig fram að
„skýrsla þessi [sé] innlegg í umræðu sem mikilvægt er að fari
fram og leiði til farsællar niðurstöðu sem sátt geti ríkt um“. Slík
umræða er nauðsyn og það er til
að stuðla að henni að þessi grein
er fram komin.
Ég er sammála Sighvati þegar
kemur að vinnubrögðunum við
framlagningu skýrslunnar, auk
þess sem mér sýnist að skýrsluhöfundur dragi ályktanir sem
fara þvert á það sem ætla mætti
út frá því sem segir í skýrslunni.
Auk þess eru í skýrslunni staðhæfingar sem láta undarlega í
eyrum stjórnarmanns ÞSSÍ.
Þarna liggur ástæða þess að
mér finnst ástæða til að gagnrýna þau vinnubrögð sem viðhöfð voru við að leggja skýrsluna fram. Eðlilegt hefði verið
að kynna efni hennar fyrst fyrir
starfsmönnum og stjórn ÞSSÍ.
Í fyrsta lagi hefði það getað
komið í veg fyrir þann óróa sem
um sig greip meðal starfsfólks
ÞSSÍ, ekki síst erlendis, þegar
það frétti af skýrslunni og þeirri
túlkun að leggja ætti stofnunina
niður og í öðru lagi hefði mátt
leiðrétta þar atriði sem ekki virðast byggja á staðreyndum.

Hætt er við að algjör samstaða stjórnmálaflokka um
þróunarsamvinnu myndi
bresta og málefnið yrði partur af flokkspólitísku dægurþrasi ef þessar breytingar
yrðu ofan á.
Fram kemur í skýrslunni að
„starfsmenn ÞSSÍ skila merkilegu framlagi til alþjóðasamstarfs Íslendinga, oft við erfiðar
aðstæður. Íslendingar geta með
stolti litið til þeirra verka og enginn þarf að velkjast í vafa um að
framlag okkar skiptir máli.“ Og
þar segir einnig: „ÞSSÍ starfar
samkvæmt skýrum verklagsreglum sem byggjast á alþjóðlegum viðmiðum. Í reglunum
felst m.a. að öll verkefni stofnunarinnar eru metin reglulega
og óháðar úttektir eru gerðar á
öllum verkefnum hennar áður
en þeim lýkur. Þetta verklag er
til fyrirmyndar.“
Þrátt fyrir þessa skoðun
skýrsluhöfundar (sem ég er sammála) dregur hann ályktanir sem
mér finnst ekki að passi við hana.
Þar finnst mér að hann (og utanríkisráðherra) sé að láta undan
þrýstingi nokkurra starfsmanna
utanríkisráðuneytisins sem hafa
viljað fá starfsemi ÞSSÍ í ráðuneytið.

Skýrsluhöfundur
bendir
á tvær leiðir í
framtíðarskipulagi
þróunarsamvinnu
Íslendinga; annars
vegar
fullan
samruna ÞSSÍ
(!5+52 -2
og
utanríkis(!2!,$33/.
ráðuneytisins,
hins vegar að
ÞSSÍ starfi sem sjálfstæð undirstofnun með skilgreint verksvið,
en í nánari tengslum við ráðuneytið en nú er.
Höfundur bendir á kosti og
galla beggja leiða og tekur síðan
þá afstöðu að mæla með fyrri
leiðinni. Þegar hann ræðir kosti
fyrri leiðarinnar nefnir hann
átta atriði en fjögur atriði þegar
kemur að göllunum. Og það eru
einmitt fjögur grundvallaratriði
sem ég tel að vegi mun þyngra
en þau átta jákvæðu (sem ég er
ekki að öllu leyti sammála): Gallarnir fjórir eru þessir, að mati
skýrsluhöfundar:
a) Ákvarðanataka vegna tvíhliða
verkefna gæti orðið seinvirkari en nú er.
b)Erfiðara gæti reynst að viðhalda fagþekkingu í þróunarsamvinnu vegna flutningsskyldu starfsmanna utanríkisráðuneytisins.
c) Hætta á að áherslur og verkefna val þróunarsamvinnunnar taki tíðari breytingum
vegna reglulegra breytinga á
yfirstjórn ráðuneytisins.
d)Auknar líkur á að skammtímasjónarmið, sem taka mið af afstöðu alþjóðastjórnmála, ráði
ferðinni í tvíhliða þróunarsamvinnu Íslands í stað faglegra sjórnarmiða.
Tveir seinni liðirnir þýða að
þróunarsamvinna
Íslendinga
kynni að verða komin undir geðþóttaákvörðunum sitjandi ráðherra hverju sinni. Þróunarsamvinna er hins vegar langtímaverkefni sem ekki má vera
komin undir tilviljanakenndum
dyntum einstaklinga sem gegna
ráðherraembættum tímabundið.
Þrátt fyrir þessa laukréttu niðurstöðu leggur skýrsluhöfundur
til að þessi leið verði valin.
Hér má bæta fimmta atriðinu við gallalistann: Hætt er við
að algjör samstaða stjórnmálaflokka um þróunarsamvinnu
myndi bresta og málefnið yrði
partur af flokkspólitísku dægurþrasi ef þessar breytingar yrðu
ofan á.
Það er ljóst að engin lög eru
hafin yfir breytingar og lagfæringar; sama gildir um stofnanir á borð við ÞSSÍ. Ljóst er að
með rýmkun á lagaheimildum
mætti gera henni auðveldara
um samstarf við utanaðkomandi
aðila. Sama gildir um starfsreglur stofnunarinnar. Núverandi
skipulag hennar og vinnbrögð
gera það hins vegar að verkum
að starf ÞSSÍ er mjög skilvirkt
og traust. Samstarfsaðilar í þróunarlöndum hafa lýst sérstakri
ánægju með áreiðanleika hennar í samstarfi. Þess vegna þykir
mér rétt að vara við breytingum
á skipulagi ÞSSÍ í þá veru sem
skýrsla utanríkisráðherra gerir
ráð fyrir og hún hefur gert að
sinni skoðun.
Höfundur er framhaldsskólakennari og stjórnarmaður í Þróunarsamvinnustofnun Íslands.
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Nú er kennslukonu allri lokið
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íðasta föstudag las ég á mbl.is
að vísitala launa á almennum
vinnumarkaði hefði hækkað um
10,3% milli áranna 2005 og 2006 og
á sama tíma hefði launavísitala opinberra starfsmanna hækkað um
10,4%. Þetta kom mér nú vægast
sagt verulega á óvart þar sem mín
laun höfðu aðeins hækkað um 2,5%
á þessu sama tímabili. Ég hélt svo
áfram að lesa næstu frétt þar sem
greint var frá því að Félag grunnskólakennara og Launanefnd sveitarfélaga hefðu komist að samkomulagi um hina umtöluðu grein 16.1 í
kjarasamningum kennara. Í greininni umtöluðu segir að aðilar samningsins eigi að fara yfir efnahags-

nýr samningur verði tilog kjaraþróun frá 2004búinn 1. júní 2008 (sem er
2006 og meta til hvaða
nú ekki mjög trúverðugt, í
aðgerða eigi að grípa. Ég
ljósi þess hvernig til hefur
hóf lesturinn full bjarttekist undanfarin ár).
sýni (í ljósi fréttar-innar
Meti nú hver fyrir sig
á undan). Allir geta því
hvort þetta séu hæfilegímyndað sér vonbrigðin að
ar aðgerðir en fyrir mig
lestri loknum. Eftir margra
er þetta bæði alltof lítið
mánaða fundahöld komog kemur alltof seint. 3%
ust menn að samkomulagi
(*,-&2¥¨52
launahækkun í janúar á
um að hæfilegar aðgerðnæsta ári og önnur 3%
ir væru: 30.000 króna ein- '5¨*«.3$«44)2
tveimur mánuðum síðar er ekki
greiðsla 1. maí 2007; 3% hækkun
alveg í takt við mínar væntingar.
launa 1. janúar 2008; 3% hækkun
Auðvitað hækka laun okkar kennlauna 1. mars 2008.
ara um heil 6% við þetta en höfum í
Í staðinn fyrir þessar rausnarhuga að það gerist ekki fyrr en eftir
legu launabætur ætla grunnskólatæpt ár og dettur einhverjum heilkennarar að framlengja samning
vita manni í hug að laun annarra
sinn við sveitarfélögin til 31. maí
stétta standi í stað þangað til? Hvað
2008 og bjarga þannig skólastarfi
þá verðbólgan? Því á ég að minnsta
næsta vetrar. Einnig segir í samkosti afar erfitt með að trúa.
komulaginu að stefnt sé að því að

Af hverju Waldorf skóli?
5-2¨!.
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ftir að við fluttum heim til
Íslands eftir að hafa búið í
Danmörku voru miklar vangaveltur í fjölskyldunni um hvaða
skóla barnið nú ætti að fara í. Við
höfðum nefnilega kynnst Waldorf-hugmyndafræðinni í gegnum
leikskóla dóttur okkar í Kaupmannahöfn. Eftir að hafa prófað hverfisskólann í eitt ár stigum
við svo skrefið til fulls og fluttum
dömuna í Waldorfskólann í Lækjarbotnum. Það er óhætt að segja
að við sjáum ekki eftir því. Barnið sem við fáum heim að skóla
loknum er jafnan rautt í kinnum
og iðandi af lífsgleði og fjöri. Hún
er hjálpsöm heima við, hefur frá
heilmiklu að segja og virðist hafa
nóg af krafti og einbeitingu eftir
annars ágætis vinnudag.
En hvað er það þá sem er svona
spennandi og sérstakt við þennan skóla? Það sem er augljósast er kannski náttúran, en skólinn er staðsettur í litlum dal og
börnin klífa fjöll, hoppa yfir
Litla læk, leika sér í Drekadal og
safna steinum og trjágreinum í
vasana sem seinna eru notaðir í
hina ýmsu leiki. Um daginn sá ég
strákana í 5. bekk gera heljarinnar stíflu í vatnselgnum sem var
mikill þá.
Allt sem unnið er í Waldorfskóla er unnið út frá heildinni.
Í staðinn fyrir að spyrja börnin
hvað hvað 13 mínus 3 eða 7 plús
3 sé, þá eru þau kannski spurð:
„Hvað er 10?“. Ég kom einu sinni
í stofu dóttur minnar þegar þau
voru í reikningi og þá voru þau
einmitt að kljást við þessa spurningu. Þau höfðu litla steina sem
þau færðu til og leituðu að svörum. Þau komust að því að 10 er
heilmargt, t.d.: 13 mínus 3, 7 plús
3, 20 deilt með 2, 2 sinnum 5, o.
s.frv. Reikningsaðferðirnar eru
ekki aðskildar og settar upp á

byggir á því að barnið
þurran hátt heldur haldsé virkur þátttakandi í
ið saman og sýna miseigin námi, þá og ekki
munandi hliðar á sama
fyrr en þá, er hægt
hlutnum. Barnið fær að
að segja að raunverunota sköpunargáfu sína
legt og lifandi nám fari
til þess sjálft að finna
fram. Því barnið hefur
út svör, möguleika og
ekkert að gera með
lifandi munstur stærðdauða, kalda vitneskju.
fræðinnar. Og hjálparDóttir mín kom heim
tækið voru steinar og
).')"*®2' «3+
einu sinni og sýndi
fingur. En stærðfræð'5¨*«.3$«44)2
okkur stafinn sem hún
in byrjar einmitt þar
hafði lært þann daginn, stafinn
hjá litlum börnum, í skynjunK. Hún var upprifin yfir lærinni. Hún byrjar í fingurgómundómnum og sögunni sem þeim
um og fer svo þaðan upp í kollinn.
hafði verið sögð í tengslum við
Hrynjandinn er líka mikilvægur.
stafinn. Hún stóð þarna á miðju
Nemendur fara í stærðfræðileiki
stofugólfinu og stillti sér allt í
þar sem hrynjandi, snerting og
einu upp þannig að líkami hennmunstur gefa tóninn.
ar myndaði bókstafinn K og hún
Börnin í skólanum í Lækjarsagðist vera karlson með sverðbotnum vinna mjög oft með
ið sitt. Hún fékk að upplifa stafþemu og í lengri lotum en tíðkinn K eins nálægt sér og hægt er.
ast í almenna kerfinu. Því ef
Hún bókstaflega var hann.
maður ætlar að sökkva sér ofan
Mannspeki Rúdolfs Steiners er
í eitthvað og skilja til botns er
hornsteinn allra Waldorfskóla og
mjög gott að hafa lengri tíma í
út frá henni vinna allir Waldorfeinu til að vinna með. Nemendkennarar. Kennarinn hefur opinn
ur læra handverk og aðra líkamhug og hjarta fyrir öllum þeim
lega vinnu, listir og bókleg fög til
eiginleikum, hæfni, karakter og
jafns, sem veldur góðu jafnvægi.
möguleikum sem blunda í brjósti
Við höfum öll hugsun, tilfinninghvers og eins. Öllum finnst börnar og vilja og það verður að vera
in sín einstök og sérstök og þau
jafnvægi á milli þessara þátta,
eru það líka, því allir hafa eitthjá hinni verðandi fullorðnu
hvað sérstakt og einstakt sem
mannveru. Handverk og önnur
enginn annar hefur til að bjóða
líkamleg vinna sýna okkur að við
samfélaginu. Það er því svo dýrfáum ýmsu áorkað ef við notum
mætt að finna skóla þar sem
krafta okkar til að framkvæma.
maður finnur að starfsfólk deilListir þroska tilfinningar okkar
ir þessu viðhorfi með manni og
og sköpunargáfu og vitsmunalegvinnur samkvæmt því.
ur lærdómur eflir hugsun okkar
Næstkomandi laugardag, þann
og vit.
17. mars, verður opið hús í WaldAnnar eiginleiki sem heillaði
orfskólanum og leikskólanum
okkur foreldrana við uppeldisYl, Lækjarbotnum. Húsið verður
fræðina er sú viðleitni kennaropið frá kl. 14.00 til 16.00
ans að reyna að kveikja eld áhugSýnishorn af vinnu nemenda
ans í brjóstum nemenda sinna.
verða lögð fram, tónlistaratriði,
Hlutverk kennarans er ekki að
varðeldur ef veður leyfir, kaffihella nemandann fullan af vitnsala o.fl.
eskju um allt mögulegt heldur
að sinna kennslu sinni af þvílíkri
Höfundur er kennara- og myndkostgæfni að hann hrífi nemendlistarmenntaður og starfar sem
ur sína með sér. Ef kennslan er
fóstra.
lifandi, skemmtileg, fræðandi og

Eingreiðsluna get ég ekki einu
sinni minnst á ógrátandi, hún
er svo skammarlega lág. Heilar
þrjátíu þúsund krónur, sem þýðir
18.000 krónur í vasann, svona gróflega reiknað. Ég tók að vísu ekki
stærðfræði sem valfag í Kennaraháskólanum en þykist þó vera fær
um að reikna út að þessi upphæð
er í engu samræmi við verðlagsog launahækkanir undanfarinna
missera. Mér er því algjörlega fyrirmunað að sjá eða skilja hvernig
þetta samkomulag á að jafna kjör
kennara við aðrar stéttir og þróun
verðlags.
Ég viðurkenni fúslega að ég bjóst
við meiru. Til dæmis 3% afturvirkri
prósentuhækkun núna strax en ekki
eftir tæpt ár. Ég bjóst að minnsta
kosti aldrei við að einhverjum dytti
í hug að 30.000 krónur (hvernig sem

sú töfratala er fundin) nægðu til
að bæta kennurum þá kjararýrnun
sem þeir hafa orðið fyrir. Það getur
vel verið að einhverjum finnist
væntingar mínar bæði hafa verið
barnalegar og óraunhæfar en þá
verður bara svo að vera.
Ólafur Loftsson, formaður Félags grunnskólakennara, hefur lýst
þeirri skoðun sinni í fjölmiðlum að
samkomulagið hafi verið skásti
kosturinn í vondri stöðu. Ég get
ekki annað en tekið undir að staðan var vond og það má rétt vera að
þetta hafi verið skásti kosturinn
fyrir félagið í heild en mér er allri
lokið og sé ekkert annað í stöðunni
en að hætta störfum og trúi því að
mörgum kennurum sé eins farið.
Höfundur er grunnskólakennari í
Reykjavík.

Hvað eru full yfirráð?
öðrum
aðildarríkjum
hugnaðist. Hvað ef Evrópusambandið ákveddi
einn daginn að banna
eða draga úr veiðum
á stórum svæðum við
f Ísland gengi í EvrÍsland vegna þess að
ópusambandið myndu
stjórn þess á fiskveiðyfirráðin yfir Íslandsmiðum við landið hefði leitt
um færast til sambandsins.
til ofveiði? Líkt og t.a.m.
Í þessu felst að stór hluti
hefur gerzt í Norðurþeirra reglna, sem gilda (*®2452 *
sjó og víðar í sameiginmyndu um sjávarútveg hér '5¨-5.$33/.
legri lögsögu Evrópuá landi, myndi koma frá
sambandsins (sem miðin í kringBrussel. Þar yrði ákveðið hvaða
um Ísland myndu tilheyra kæmi
tegundir mætti veiða hér við land
til íslenzkrar Evrópusambandsaðog hversu mikið og þar yrðu teknildar)?
ar allar veigameiri ákvaðanir um
Það er því kannski ekki að undra
það hvaða umhverfi íslenzkum
að maður velti fyrir sér hvað full
sjávarútvegi yrði búið í framtíðyfirráð yfir auðlind Íslandsmiða
inni. Þessar ákvarðanir yrðu eftir
þýði í orðabók íslenzkra Evrópuþað ekki teknar af Íslendingum
sambandssinna? Full yfirráð yfir
heldur fyrst og fremst af embættþeim ákvörðunum og reglum sem
ismönnum Evrópusambandsins í
gilda um sjávarútveg hér við land,
Brussel og fulltrúum annarra aðþ.m.t. hversu mikið megi veiða á
ildarríkja sambandsins. Þá einkári hverju og úr hvaða stofnum,
um og sér í lagi þeim stærri.
eða kalla þeir það full yfirráð að
Íslenzkir Evrópusambandssinnafsala sér yfirráðunum yfir Ísar hafa lýst sig reiðubúna til að
landsmiðum til Evrópusambandsfallast á þetta. Og það sem meira
ins sem síðan myndi skammta
er þá er ljóst af ítrekuðum yfirokkur kvóta á okkar eigin miðum
lýsingum þeirra að þeir eru fylli(sem notabene yrðu ekki okkar
lega sáttir við þetta fyrirkomueigin mið lengur ef til aðildar að
lag. Það er næg forsenda í þeirra
sambandinu kæmi)? Sennilega
huga fyrir Evrópusambandsaðild
geta flestir sammælzt um að fráað okkur Íslendingum yrði sennileitt sé að kalla það síðarnefnda
lega úthlutað stærstum hluta
full yfirráð eða yfirráð yfirhöfuð.
veiðiheimilda við Ísland kæmi til
Að lokum vil ég vekja athygli
aðildar. Það skiptir þá hins vegar
á áhugaverðum umræðufundi
engu máli að engin trygging sé
sem fram fer í sal Norræna hússfyrir því að þessu yrði ekki breytt
ins í dag, fimmtudaginn 15. marz,
eftir að Ísland gengi í sambandið.
frá 12.10-13.30 undir yfirskriftStaðreyndin er nefnilega sú að það
inni „Sjávarútvegurinn og ESB“.
væri hvenær sem er hægt á auðFramsögu munu hafa Kristján
veldan hátt án samþykkis okkar.
Þórarinsson stofnvistfræðingur,
Það lýsir einkennilegum metnog Kolbeinn Árnason, lögmaður
aði fyrir hönd Íslands að vera
og fyrrverandi skrifstofustjóri alreiðubúnir að framselja yfirráðþjóðaskrifstofu sjávarútvegsráðuin yfir íslenzkum sjávarútvegi til
neytisins og fulltrúi ráðuneytisEvrópusambandsins og geta sætt
ins í fastanefnd Íslands gagnvart
sig við það í framhaldinu að samEvrópusambandinu.
bandið skammtaði okkur Íslendingum kvóta hér við land eftir því
Höfundur er sagnfræðinemi.
sem embættismönnum þess og
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Ásta Kristinsdóttir

Hjartans þakkir til allra er vottuðu okkur
samúð og hlýhug vegna fráfalls ástkærs
eiginmanns míns, föður okkar, tengdaföður, afa og langafa,

Heiðargerði 3, Vogum, Vatnsleysuströnd,

Jósefs Tryggvasonar

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

lést á heimili sínu sunnudaginn 11. mars. Útför hennar
fer fram frá Fríkirkjunni í Reykjavík miðvikudaginn 21.
mars kl.15.00. Þeim sem vilja minnast hennar er bent á
Krabbameinsfélag Íslands.
Sigrún Wiencke
Þór Ingi Árdal
Þórdís Wiencke
Axel P. Örlygsson
Georg, Halli, Einar Þór, Pétur, Karen Björk og Alex.

Ástkær faðir okkar tengdafaðir, afi,
langafi og langalangafi,

Sæmundur Kristjánsson

4ËNLISTARMAÈURINN VILL HAFA
NËG FYRIR STAFNI

sem jarðsunginn var frá Möðruvallarkirkju laugardaginn 24. febrúar sl. Sérstakar þakkir til starfsfólks
Heimahlynningar á Akureyri, Karlakórs Akureyrar Geysis og séra Solveigar Láru Guðmundsdóttur.
Guð blessi ykkur öll.
Vilborg Pedersen
Hreinn Pálsson
Salvör Jósefsdóttir
Ingibjörg V. Jósefsdóttir
Óskar Jósefsson
Haraldur Jósefsson
Sigrún Jósefsdóttir
Hildur Jósefsdóttir
Níels Jósefsson
Heiða Björk Jósefsdóttir
Sigríður Hrefna Jósefsdóttir
Ólöf Harpa Jósefsdóttir

Sigríður Bjarkadóttir
Árni Ómar Jósteinsson
Sigurður Svan Gestsson
Ingibjörg Sverrisdóttir
TIMAMOT FRETTABLADIDIS

Friðbjörn Hilmar Kristjánsson
Guðmundur Örn Helgason
Anna Jóna Vigfúsdóttir
Ingi Rúnar Jónsson
S. Ricky Carl Sørensen
Axel Grettisson

sem lést á Hrafnistu í Hafnarfirði þriðjudaginn 6. mars
verður jarðsunginn frá Grindavíkurkirkju
laugardaginn 17. mars kl. 14.00.
Fyrir hönd aðstandenda,

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

„Ef það kemur logn, þá bý
ég til storm.“

bónda, Þrastarhóli,

frá Melstað í Grindavík,

Elís Jón Sæmundsson
Sólveig Árnadóttir
Kristín Þóra Sæmundsdóttir
Sigurveig Agnes Sæmundsdóttir
Jón Eyjólfur Sæmundsson
Unnur G. Haraldsdóttir
Ólafur Guðjón Sæmundsson Hjördís Óskarsdóttir
Helgi Vilberg Sæmundsson Guðrún Atladóttir
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Eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir, afi og langafi,

Arngrímur Magnússon
Sæbergi, Borgarfirði eystri,

lést á gjörgæslu Landsspítalans við Hringbraut miðvikudaginn 14. mars. Jarðarförin auglýst síðar.
Elsa Guðbjörg Jónsdóttir
Ásgeir Arngrímsson
Helgi Magnús Arngrímsson
Jón Ingi Arngrímsson
Sigrún Halldóra Arngrímsdóttir
Jóhanna Guðný Arngrímsdóttir
Ásgrímur Ingi Arngrímsson
barnabörn og barnabarnabörn.

5.'&2² 6%3452,!.$ "%345 6).+/.52 ¥ %&

.JËTA STUÈNINGSIN
Fegurðarsamkeppnin Ungfrú Vesturland fór fram á
Akranesi um síðustu helgi.
Svo skemmtilega vildi til að
stúlkurnar sem lentu í þremur efstu sætunum eru bestu
vinkonur til margra ára.
Agla Harðardóttir hreppti
titilinn, Helena Rúnarsdóttir lenti í öðru sæti og það

þriðja hlaut Fríða Ásgeirsdóttir. „Ég og Helena fluttum
upp á Skaga árið 2000, þegar
við vorum í sjöunda bekk,“
útskýrði Agla. Þar kynntust þær Fríðu, og ekki leið á
löngu þangað til að stelpurnar smullu saman. „Við urðum
bestu vinkonur í áttunda
bekk,“ sagði Agla. Vináttu 25- ¨52

¶¾R (ELENA !GLA
OG &RÅÈA URÈU
BESTU VINKONUR Å
¹TTUNDA BEKK

Jóhanna Borgfjörð
Bryndís Snjólfsdóttir
Arna S. D. Christiansen
Ólafur Arnar Hallgrímsson
Jóhann Rúnar Magnússon

&2¡44!",!¨)¨3+%335
(/2.--

Einar I. Siggeirsson
dr.rer.hort.

verður jarðsunginn frá Háteigskirkju föstudaginn
16. mars kl. 13.00.
Fyrir hönd aðstandenda,
Kristín Friðriksdóttir
Gylfi Magnús Einarsson
Katrín Jónína Björgvinsdóttir
Valgarð Einarsson
Linda María Stefánsdóttir
Margrét Ástrún Einarsdóttir Þórir Kristinsson
barnabörn og barnabarnabarn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma, og langamma,

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir,
amma, langamma, langalangamma og
langalangalangamma,

Guðrún Kristmannsdóttir
Hólagötu 4, Vogum,

lést á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja, miðvikudaginn
14. mars. Jarðarförin verður auglýst síðar.

Móðir okkar og amma,

Sæmundur Kr. Klemensson Soffía Ólafsdóttir
Þórður Klemensson
Kristmann Klemensson
Þóranna Þórarinsdóttir
Elís Björn Klemensson
Valgerður Auðbjörg Bergsdóttir
Egill H. Klemensson
Brynjar Klemensson
barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabarn.

húsmóðir, Vesturgötu 50A,

Margrét Ragnarsdóttir
andaðist á Hrafnistu í Reykjavík fimmtudaginn
1. mars. sl. Útför hinnar látnu hefur farið fram í kyrrþey.
Sérstakar þakkir til starfsfólks G-2, Hrafnistu Reykjavík
fyrir góða umönnun og hlýju.
Gunnhildur Snorradóttir
Hörður Finnur Magnússon
Axel Snorrasson
Kristrún Kristjánsdóttir
Nikulás Snorrason
Katrín Þórisdóttir
Snorri Snorrason
Hilmar Snorrason
Guðrún Strange
Svanfríður Snorradóttir
Hjalti Gíslason
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginkona, dóttir og systir,

Sigríður Stefánsdóttir
Skólagerði 20, Kópavogi,

er látin. Jarðarförin verður auglýst síðar.
Ísleifur Arnarsson
Jóhanna Stefánsdóttir
Stefán Stefánsson
Davíð Stefánsson
Stefán Stefánsson
Þóra Ragnheiður Stefánsdóttir

Útför eiginmanns míns, föður, tengdaföður
og afa,

Jóns Tryggvasonar
Ártúnum,

sem lést 7. mars síðastliðinn, verður gerð frá
Blönduóskirkju laugardaginn 17. mars kl.13.30.
Jarðsett verður í Bólstaðarhlíðarkirkjugarði.
Sigríður Ólafsdóttir
Ingi Heiðmar Jónsson
Tryggvi Þór Jónsson
Guðrún Þóranna Jónsdóttir
Klara Sólveig Jónsdóttir
Margrét Jónsdóttir
Ólöf Una Jónsdóttir
Ásgeir Jónsson
afabörn og langafabörn.

Harpa Ólafsdóttir
Jóhanna Magnúsdóttir
Guðmundur Guðmundsson
Sigurður Friðriksson
Þórarinn Ólafsson
Elín Fjóla Þórarinsdóttir

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð og
vinarhug vegna fráfalls eiginkonu minnar,
móður, tengdamóður, stjúpmóður, ömmu
og langömmu,

Hrefnu Svövu
Þorsteinsdóttur
Sóleyjarrima 1, Reykjavík.
Eyjólfur Arthúrsson
Unnur Úlfarsdóttir
Gísli Árnason
Þorsteinn Úlfarsson
stjúpbörn og ömmubörn.

Sigurrós Lárusdóttir
lést á hjúkrunarheimilinu Víðinesi 7. mars.
Útförin fer fram frá Grafarholtskirkju mánudaginn
19. mars klukkan 13.00.
Þorsteinn Viðar Antonsson
Sigríður Eygló Antonsdóttir
Kolbrún Lilja Antonsdóttir
Grétar Örn Antonsson
Atli Viðar Þorsteinsson
Katrín Edda Þorsteinsdóttir
Helga Björk Stefánsdóttir
Valdís Ösp Ingvadóttir
Lúcinda Árnadóttir
Eyrún Rós Árnadóttir
Vera Grétarsdóttir
Anton Ívarsson
Benedikt Ívarsson
og Anna Birna Ívarsdóttir

Okkar innilegustu þakkir til allra þeirra er
auðsýndu okkur samúð og hlýhug við andlát og útför okkar ástkæra föður, tengdaföður, afa og langafa,

Gunnars Hámundar
Valdimarssonar
fyrrverandi aðalvarðstjóra lögreglunnar
á Keflavíkurflugvelli.

Sérstakar þakkir til starfsfólksins á Garðvangi, Garði
og Heilbrigðisstofnun Suðurnesja.
Guð blessi ykkur öll.
Gunnar Björn Gunnarsson
Sigríður Birna Björnsdóttir
Valdimar Ragnar Gunnarsson Sjöfn Bjarghildur
Eysteinsdóttir
Kolbrún Gunnarsdóttir
Birgir Bjarnason
Jóna Gunnarsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.
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Aldo Moro numinn á brott í Róm
¶ENNAN DAG ¹RIÈ  N¹MU MANNR¾N
INGJAR ¹ BROTT !LDO -ORO ÖINGMANN KRISTI
LEGRA DEMËKRATA OG FYRRVERANDI FORS¾TIS
R¹ÈHERRA ¥TALÅU !TBURÈURINN ¹TTI SÁR STAÈ Å
BÅTIÈ Å 2ËM ÖAR SEM TËLF MANNR¾NINGJAR
VOPNAÈIR BYSSUM GRIPU ÖINGMANNINN ÒR
BÅL OG DR¹PU FIMM LÎGREGLUMENN SEM
FYLGDU HONUM -ORO VAR ¹ LEIÈINNI Å ÖING
HÒSIÈ ,ÎGREGLA SETTI UPP TUGI VEGAT¹LMA
OG HAFÈI G¾TUR ¹ ÒTGÎNGULEIÈUM ÒR BORG
INNI ¶YRLUR LÎGREGLU SVEIMUÈU YFIR OG SÁR
SVEITIR LÎGREGLU TIL HÎFUÈS HRYÈJUVERKA
MÎNNUM VORU SENDAR ¹ FLUGVÎLLINN ®FGA
FULLIR VINSTRISINNAR Å 2AUÈU HERDEILDINNI
LÕSTU R¹NINU ¹ HENDUR SÁR
%FTIR R¹NIÈ RÁÈIST LÎGREGLA TIL LEITAR ¹ FLEIRI
HUNDRUÈ STÎÈUM Å 2ËM -ÅLANË 4ËRÅNË
OG VÅÈAR Å LEIT SINNI AÈ FORS¾TISR¹ÈHERRAN
UM FYRRVERANDI ¥ TVO M¹NUÈI HÁLT 2AUÈA

HERDEILDIN -ORO ¹ LEYNDUM STAÈ Å 2ËM OG
LEYFÈI HONUM AÈ SENDA BRÁF TIL FJÎLSKYLDU
SINNAR OG TIL STJËRNM¹LAMANNA ÖAR SEM
HANN S¹RBAÈ YFIRVÎLD UM AÈ SEMJA VIÈ
MANNR¾NINGJANA UM LAUSN HANS
3TJËRNVÎLD Å ¥TALÅU ¹ ÖESSUM TÅMA VÅS
UÈU ¹ BUG ÎLLUM BEIÈNUM FJÎLSKYLDUNNAR
VINA -OROS OG 0¹LS 6) P¹FA UM AÈ L¹TA AÈ
NOKKRUM KRÎFUM MANNR¾NINGJANNA TTA
VIKUM EFTIR R¹NIÈ FANNST LÅK -OROS ALSETT
SKOTS¹RUM Å SKOTTI BÅLS ¹ 6IA #AETANI Å MIÈ
BORG 2ËMAR
2AUÈA HERDEILDIN VAR VINSTRISINNAÈUR HËPUR
HRYÈJUVERKAMANNA SEM SETTUR VAR ¹ STOFN
¹RIÈ  MEÈ ÖAÈ AÈ MARKMIÈI AÈ KOMA
KAPÅTALÅSKUM STJËRNVÎLDUM FR¹ VÎLDUM ¹ ¥T
ALÅU 5M MIÈJAN NÅUNDA ¹RATUGINN VAR BÒIÈ
AÈ HANDSAMA OG FANGELSA FLESTA LEIÈTOGA
HREYFINGARINNAR

Sungið í alla nótt
Kór Kvennaskólans í Reykjavík
mun syngja í alla nótt til að safna
fé fyrir fyrirhugaða kórferð til
Spánar í júní. „Það eru ekki allir
sem vilja kaupa klósettpappír,
svo við ákváðum að breyta svolítið til,“ sagði Ester Ösp Sigurðardóttir, formaður kórnefndar.
Niðurstaðan varð því að halda
söngmaraþon frá klukkan 21 í
kvöld til 15 á morgun.
Kór Kvennaskólans er skipaður þrjátíu stelpum, sem hafa
undanfarið safnað áheitum fyrir
maraþonið. Ester segir kórstarfið vera í mikilli uppsveiflu.
„Þegar við, þessar elstu, byrjuðum í skólanum vissi fólk ekki að
það væri kór í Kvennó. Við erum
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+VENNASKËLANS LAGÈI LEIÈ SÅNA TIL ,OND
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búnar að vera duglegar að láta
vita af okkur.“ Maraþonið fer
fram í húsnæði Kvennaskólans.
Söngelskir gestir eru velkomnir til klukkan 23 í kvöld, og aftur
frá 8.30 til 15 á morgun.
SUN
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böndin hafa ekki slitnað með árunum heldur. „Vinkonur fjarlægjast nú samt oft aðeins við að byrja
í samböndum,“ sagði Agla.
Ákvörðunin um að taka þátt í
keppninni var þó ekki tekin í sameiningu. „Nei, það hittist bara einhvern veginn þannig á, sem var
náttúrlega frábært,“ sagði Agla.
Henni þótti ekki erfiðara að keppa
á móti vinkonum sínum en öðrum í
hópnum, og sagði engum ríg hafa
verið fyrir að fara. „Nei, alls ekki,“
sagði hún og hló við. „Hópurinn
var allur rosalega góður,“ bætti
hún við.
Stúlkurnar sem lenda í efstu
sætunum þremur keppa í Ungfrú
Ísland 2007 síðar í vor. Agla kveðst
mjög ánægð með að fá að undirbúa
sig í félagsskap vinkvenna sinna,
og njóta stuðnings þeirra. „Við
erum rosalega ánægðar með að fá
að fara í keppnina saman,“ sagði
hún.
SUNNA FRETTABLADIDIS
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-AGELLAN KEMUR TIL &ILIPPSEYJA
ÖAR SEM INNF¾DDIR DREPA HANN
NOKKRUM VIKUM SÅÈAR
-IKLIR JARÈSKJ¹LFTAR SKEKJA 3UÈUR
LAND OG Ö¹ SÁRSTAKLEGA &LJËTSHLÅÈ
INA ÖAR SEM MÎRG HÒS HRUNDU
3K¹LDSAGA .ATHANIELS
(AWTHORNE 4HE 3CARLET ,ETTER
KEMUR ÒT Å "ANDARÅKJUNUM
&YRSTA ELDFLAUGIN KNÒIN MEÈ
FLJËTANDI ELDSNEYTI TEKST ¹ LOFT Å
"ANDARÅKJUNUM OG FLÕGUR Å TV¾R
OG H¹LFA SEKÒNDU
(AROLD 7ILSON FORS¾TISR¹ÈHERRA
"RETLANDS SEGIR SKYNDILEGA AF SÁR
EFTIR N¾STUM ¹TTA ¹RA SETU
"ANDARÅSKA BLAÈAMANNINUM
4ERRY !NDERSON ER R¾NT Å "EIR
ÒT AF LIÈSMÎNNUM (EZBOLLAH
SAMTAKANNA (ONUM VAR SLEPPT
 DÎGUM SÅÈAR

FÆDDUST ÞENNAN DAG
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Megináherslan er lögð á veislur og veislumat; veisluföng, borðskreytingar og uppskriftir að góðgæti
sem hæfir í fermingarveisluna, brúðkaupið, útskriftarveisluna eða bara matarboðið um páskana. Í tilefni
af Frönskum dögum gerum við franskri matarmenningu sérstök skil. Frönsk veisla, franskir eftirréttir,
forréttir á frönskum nótum og ekta brasserí-matur.
Allir ættu að finna eitthvað við sitt hæfi í veislublaði Gestgjafans því að það er yfirfullt af spennandi
efni fyrir hvaða veislu sem er!

 Kynntu þér frábær áskriftarkjör í síma , á   eða sendu okkur póst á     
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Fyrir stuttu síðan
tilkynnti
sonur
minn mér að hann
væri bestur í að
teikna. Til að forðast allan misskilning útskýrði hann
svo skýrt og skilmerkilega fyrir mér að hann
væri ekki að meina að hann væri
bestur af öllum í að teikna heldur
að af því sem hann væri góður í
sjálfur væri teikning hans sterkasta svið.
Ég verð að viðurkenna að ég
fylltist hálfgerðri lotningu við
þessa yfirlýsingu hans þar sem
ég áttaði mig á því að með þessari uppgötvun hefði hann tæplega sex ára gamall náð áfanga

í þroska og sjálfsmyndarsköpun
sem margir ná seint eða aldrei.
Það að þekkja hæfileika sína er
nefnilega ótrúlega mikilvægt. Ég
þekki margt mjög hæfileikaríkt
fólk, jafnvel á mörgum sviðum,
sem er hálfstefnulaust þar sem
það hefur enn ekki áttað sig á
hæfileikum sínum og þar af leiðandi ekki fylgt þeim eftir.
Sjálf veit ég að ég hef fullt af
hæfileikum en í staðinn fyrir að
finna út í hverju ég er best og
gera eitthvað með það hef ég
einhvernveginn frekar verið að
eyða orku í að reyna að bæta mig
í því sem ég er ekki góð í. Auðvitað er það ágætt líka, en ef maður
hefur ekki hugmynd um hvert
er manns sterkasta svið og gerir

þar af leiðandi ekkert með það,
nær maður aldrei neinum framúrskarandi árangri og verður
alltaf meðaljón.
Ég hef því ákveðið að leggjast
í sjálfskoðun, finna minn sterkasta hæfileika og elta hann. Enn
sem komið er veit ég ekki alveg
hver hann er en samkvæmt því
sem sonur minn hefur sagt mér,
og alltof mörgum öðrum, er hann
að minnsta kosti ekki að elda. Ég
sé því enga ástæðu til þess að
halda áfram að eyða alltof miklu
af dýrmætum tíma í eldhúsinu
við að reyna að bæta mig í einhverju sem ég verð hvort sem
er aldrei virkilega góð í og ætla
heldur aðð nota hann í eitthvað
annað og skemmtilegra.

N 0ONDUS

%FTIR &RODE °VERLI

Ohh!
Þoli ekki
þannig
pakk.

Selma og
Halli komu í
heimsókn í gær
og hreinlega
neituðu að fara!

Ég ákvað að
lokum að neita
þeim um meira
kaffi til að fá
þau til að fara!

Snjallt!

En þegar við
fengum þau loksins
Minnir
til þess að standa
svolitið á
upp og fara fram lokatúrinn
í forstofu tók það
hjá Kiss!
þau eilífð að segja
bless!

N 'ELGJAN

Já svona þegar þú
segir það, er sú
tónleikaferð ekki
enn í gangi? Á
eitthvað að hætta á
næstunni?

Nei nei,
þeir eiga
nokkur
ár til.

%FTIR *ERRY 3COTT  *IM "ORGMAN
Sæll Palli, er
nokkuð orðið of
seint að spyrja
þig nokkra
spurninga
varðandi stílinn
þinn?

Bara ef þú vilt
fá svar!
Alls
ekki ...

N (ANDAN VIÈ HORNIÈ

%FTIR 4ONY ,OPES

Tannálfurinn er
ekki allur þar sem
hann er séður ...

N +JÎLTURAKKAR

%FTIR 0ATRICK -C$ONNELL

Ég og kisa stöndum
fyrir utan dýrabúðina
og ætlum að sannfæra
fólk um að fá sér
páskaunga með sér
heim.

Mjá!

N "ARNAL¹N
Bæbæ,
takk fyrir!
Bless
Reynir og
takk fyrir
farið!

Sumir kalla þetta
hótun.. en ég kalla
þetta sölumennsku.

%FTIR *ERRY 3COTT  2ICK +IRKMAN

Hvernig var
dagurinn hjá
þér?
Það var
gaman!

Við
sungum og
hlustuðum
á sögu, svo
byggðum
við brú ...

Og svo
máluðum
við mynd...
en ég og
Reynir
fórum í
glimmerstríð.
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Tengsl ritsnilldar og Asperger
Kl. 23.00
Hljómsveitin Spaðar heldur sitt árlega ball á skemmtistaðnum Nasa
við Austurvöll. Sveitin leikur lög af
nýjum diski auk kunnuglegra slagara
úr smiðju félaganna.

MENNING FRETTABLADIDIS

(ALLDËR 'UÈMUNDSSON RITHÎFUNDUR HELDUR ER
INDI Å FYRIRLESTRARRÎÈINNI b,ISTIR MENNING
OG FÎTLUNm ¹ VEGUM 2ANNSËKNASETURS Å
FÎTLUNARFR¾ÈUM Å DAG
%RINDIÈ BER YFIRSKRIFTINA b%R RIT
SNILLD ÖROSKARÎSKUN 5M SKRIFSÕKI
!SPERGERHEILKENNI OG FLEIRAm ¥ NÕRRI
BËK SINNI UM 'UNNAR 'UNNARS
SON OG ¶ËRBERG ¶ËRÈARSON 3K¹LDA
LÅF VARPAÈI (ALLDËR FRAM ÖEIRRI TIL
G¹TU AÈ ¶ËRBERGUR HEFÈI HUGSAN
LEGA VERIÈ MEÈ !SPERGERHEILKENNI
(ANN STUDDIST ÖAR MEÈAL ANN
ARS VIÈ SJ¹LFSLÕS
INGAR ¶ËRBERGS
DAGB¾KUR
HANS OG NÕ
LEGA BËK
ÖAR SEM
R¾DD ERU
TENGSL

Næsta fullkomin
Von er á breska leikhópnum
Cheek by Jowl hingað til lands
en sá virti félagskapur mun setja
upp leikritið Cymbeline, Simli
konung, eftir Shakespeare í Þjóðleikhúsinu í maí. Hópurinn frumsýndi verkið í París í febrúar og
ferðast nú með það um Evrópu en
dómar um uppfærsluna eru afar
lofsamlegir.
Í umsögnum um sýninguna eru
leikararnir sagðir sýna snilldarleik og „ná að galdra fram þvílíka orku að áhorfendur sitji agndofa eftir“. Aðrir hafa sagt að
sýningin jaðri við fullkomnun, þó
söguþráðurinn sé flókinn sé hann
settur fram á svo skýran hátt að
áhorfendur geti ekki annað en
fyllst aðdáun.
Verkið hefur aldrei fyrr verið

sett á svið hér á landi. Þó þarna
sé á ferð eitt af minna þekktum
verkum Shakespeares er það að
margra mati eitt af merkustu
verkum eins mesta leikritaskálds
allra tíma og skrifað þegar hann
var á hátindi síns listræna ferils.
Cheek by Jowl hefur átt stóran þátt í að breyta ásýnd bresks
leikhúss undanfarin ár en vinna
forsprakkaans, leikstjórans Declan Donnelan og Nicks Ormerod
með sígild leikverk hefur vakið
athygli úti um allan heim.
Alls verða fjórar sýningar hér
en hópurinn kemur hingað beint
frá BAM-leiklistarhátíðinni í
New York, en héðan fer hópurinn
svo til London, þar sem sýningin
verður frumflutt í Barbican leikhúsinu 24. maí.
KHH
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RITSNILLDAR OG !SPERGERHEILKENNIS ¥ FYRIR
LESTRINUM VERÈUR REYNT AÈ SKOÈA ÖETTA
N¹NAR ÖVÅ VELT UPP HVERNIG FËLK SEM
SAMKV¾MT S¹LFR¾ÈIKENNINGUM V¾RI
STAÈSETT ¹ EINHVERFURËFINU EÈA TALIÈ
HALDIÈ ¹R¹TTUHEGÈUN GETUR BÒIÈ YFIR
ËVENJULEGUM G¹FUM ¹ SVIÈI RITLISTAR
OG HVAÈA ¹LYKTANIR MEGI HUGSAN
LEGA DRAGA AF ÖVÅ
&YRIRLESTRARRÎÈIN ER JAFNFRAMT LIÈUR
Å MENNINGARH¹TÅÈ FATLAÈRA ,IST ¹N
LANDAM¾RA
&YRIRLESTURINN VERÈUR Å .ORR¾NA HÒSINU
OG ER ÎLLUM OPINN

(!,,$«2 '5¨-5.$3
3/. 2¾ÈIR UM TENGSL

RITSNILLI OG ¹R¹TTUHEGÈ
UNAR MEÈ HLIÈSJËN AF
¶ËRBERGI ¶ËRÈARSYNI

SKEMMTILEGUM FJÎLSKYLDUSÕNINGUM ¹
FJÎLUNUM
¥ (AFNARFJARÈARLEIKHÒSINU ER BOÈIÈ
UPP ¹ SÎNGLEIKINN !BBABABB EFTIR $R
'UNNA Å LEIKSTJËRN -ARÅU 2EYNDAL
-ÎGULEIKHÒSIÈ SÕNIR LEIKRIT UM
SJ¹LFAN 3¾MUND FRËÈA Å HÒSAKYNN
UM SÅNUM VIÈ (LEMM
¥ ¶JËÈLEIKHÒSINU M¹ SJ¹ BRÒÈU
LEIKSÕNINGUNA 0ÁTUR OG ÒLFINN SEM
"ERND /GRODNIK TÎFRAR FRAM MEÈ
TËNLIST 0ROKOFIEVS

2¾TUR VERÈA AÈ EINUM STOFNI
Það ilmaði af nýrri málningu á Laugavegi 12b þegar
blaðamaður leit þar inn í
vikunni. Á morgun verður þar opnað nýtt gallerí,
STARTART, en þar sameina
sjö listamenn krafta sína og
auðga enn frekar listaflóru
miðbæjarins.
Listamennirnir Anna Eyjólfsdóttir, Ása Ólafsdóttir, GaGa Skorrdal, Magdalena Margrét Kjartansdóttir, Ragnhildur Stefánsdóttir, Þórdís Alda Sigurðardóttir og
Þuríður Sigurðardóttir fara með
lyklavöldin í nýja galleríinu en
þær hafa staðið í ströngu á undanförnum vikum. Húsnæðið hýsti
áður verslunarrekstur af ýmsu
tagi, þar var einn sinn hægt að
kaupa bæði kvenhatta og konfekt
en nú er búið að brjóta niður veggi
og sameina litlu verslanirnar
tvær en í annarri þeirra seldi ein
kvennanna, GaGa Skorrdal, hönnun sína nú síðast. Brátt verður þar
að finna enn meiri list, veggverk,
skúlptúra, grafík, innsetningar og
fleira en rýmið býður upp á fjölbreytta möguleika til sýningahalds auk þess sem efri hæðin fær
einnig yfirhalningu en þar verður
aðstaða fyrir vinnustofur.

²R ËLÅKUM ¹TTUM
Listakonurnar eru afar ólíkar og
hafa þekkst mislengi en þær hafa
allar skapað sér nafn á listasviðinu. „Við erum allar starfandi
myndlistarmenn og þannig liggja
leiðir saman – ýmist í gegnum
vinnustofur eða sýningarhald,“
útskýrir Þuríður. Anna bendir síðan á að þær hafi allar rætt
um það innbyrðis að gaman væri
að hafa einhvers konar vettvang
til að kynna þeirra eigin list því
nálgunin væri önnur þegar verk
eru sett á sölu hjá öðrum. „Þetta
er ákveðin yfirlýsing,“ segir Anna
og áréttar að oft átti fólk sig ekki
á því að verk á sýningum séu til
sölu, einkum stór þrívíð verk, umhverfis- og rýmisverk. „Það skiptir ekki máli á hvaða formi listin er. Það er von allra myndlistarmanna að geta lifað af þessu
starfi. Við sem stöndum að STARTART erum allar langskólagengnar í myndlist og hér viljum við að
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ÖEKKJA FLESTIR -YNDLIST SAMTÅMANS ÖYKIR ¹ HINN BËGINN OFT TORLESIN EN MEÈ GALLERÅINU
VILJA LISTAMENNIRNIR VERA LEIÈBEINANDI FYRIR Ö¹ SEM HAFA ¹HUGA ¹ AÈ KYNNA SÁR SKOÈA
EÈA KAUPA METNAÈARFULLA MYNDLIST
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fólk geti gengið að okkur. Það sem
við gerum á vinnustofunni á að
koma beint hingað og hér verður
því alltaf að finna nýja list,“ segir
Anna.

,ISTAMANNAMAURAR
Framtakið nú er spennandi áskorun eins og Þórdís Alda útskýrir því nú vinni þær jafnt og þétt
fyrir galleríið í stað þess að taka
vinnutarnir fyrir sýningar í
stærri sölum. „Hér erum við líka
án allra milliliða og getum haldið
okkar listræna frelsi,“ bætir Þuríður við.
Verkefni þetta hefur reynt nokkuð á því listamennirnir eru jú allir
vanir að vera einráðir einyrkjar.
Anna segir brosandi að þær hafi
nú bara ætlað að drífa þetta í gegn
og koma galleríinu í stand á viku,
tíu dögum en þær séu reyndar
mánuði á eftir áætlun. „Það sýnir
bara hvað við erum bjartsýnar,“
útskýrir Þórdís. „Og metnaðarfullar,“ bætir Ragnhildur við og
segir að fyrirkomulagið sé einkar lýðræðislegt, hér sé engin einn
kafteinn í brúnni. „Reyndar verða
fundir sem upphaflega eiga að
vara í klukkustund yfirleitt svona
þrír tímar,“ segir Þórdís sposk.
„En margar rætur verða að einum
stofni,“ heyrist frá hönnuðinum
GaGa.
Á undanförnum árum hefur sýningarstöðum
myndlistarmanna
fjölgað töluvert, ekki síst vegna
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framtakssemi þeirra sjálfra og
lítil gallerí og sýningarstaðir hafa
dúkkað upp á ólíklegustu stöðum.
Þórdís segir að þær stöllur hefðu
vart ráðist í þessa framkvæmd
ef þær hefðu fundið fyrir doða í
þjóðfélaginu. „Það er frábært að
nú séu að opnast fleiri sýningarstaðir, það gefur myndlistarmönnum byr undir báða vængi,“ segir
Þórdís og áréttar að almennt sé
myndlistaráhugi að aukast hér á
landi. Anna bætir við að framtakssemi listamannanna sjálfra skýrist einnig af því að það sýningarrými sem er til staðar sé ekki allra
en listamenn séu alltaf að. „Listamenn eru eins og maurar,“ segir
hún, „þeir eru alltaf í vinnunni,
líka þegar þeir eru bara að horfa
og hugsa.“

0ERSËNULEGRI N¹LGUN
Sjömenningarnir munu allar sýna
verk sín á staðnum og skipta með
sér vöktunum þar. „Við teljum hag
af því að vera sjálfar á staðnum,“
segir Þuríður, „að listneytendur viti að við sem erum hér séum
starfandi myndlistarmenn en það
er önnur nálgun en flestir eiga að
venjast.“ Þórdís bætir við hlæjandi
að þær ætli sér þó síst að breytast
í uppáþrengjandi sölumenn.
Fyrirkomulagið er samt ekki niðurnjörvað heldur vilja listamennirnir að starfsemin fái að þróast.
„Við horfum líka lengra,“ segir
Anna og vísar til þess að framtíðarsýnin takmarkist ekki við landið
og miðin auk þess sem möguleikinn
á frekara samstarfi við aðra listamenn sé ávallt til staðar. „En til að
byrja með hugsum við þetta meira
út frá okkur – við um okkur frá
okkur til okkar,“ segir Ragnhildur
hæversklega.
Hús þetta á sér mikla sögu en
fyrst veggirnir geta lítið talað
hvetja listamennirnir þá sem búið
hafa eða starfað í nágrenninu til
þess að kíkja í heimsókn. „Við fundum tvo gamla tuttugu og fimmeyringa þegar við vorum að breyta.
Við teljum það vera lukkumerki –
en vonumst til að það komi kannski
eitthvað aðeins meira,“ segir Þórdís bjartsýn.
Opnunin verður milli 13-16 á
morgun en áhugasömum er einnig
bent á heimasíðuna www.startart.is
KRISTRUN FRETTABLADIDIS

Nú hefur myndast nýr meðbyr í persónulegri fjármálaþjónustu fyrir einstaklinga og fyrirtæki

BYR - sparisjóður | Sími 575 4000 | www.byr.is
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TG¹FAN  4ËNAR GEFUR ÒT FYRSTU
PLÎTU +AMMERSVEITARINNAR ¥SA
FOLDAR  PLÎTUNNI ERU AÈ FINNA VERK
EFTIR 4ORU 4AK
EMITSU !RN
OLD 3CHÎNBERG
DANSKA TËN
SK¹LDIÈ "ENT
3ÎRENSEN OG
(AUK 4ËMAS
SON VERÈLAUNA
HAFA TËNLIST
ARVERÈLAUNA
.ORÈURLANDAR¹ÈS  3ÅÈASTNEFNDA
VERKIÈ VAR SAMIÈ SÁRSTAKLEGA FYRIR
SVEITINA ¶RJÒ VERKANNA HAFA ALDREI
¹ÈUR VERIÈ TEKIN UPP ¹ PLÎTU OG ÖVÅ ER
UM EINSTAKA ÒTG¹FU AÈ R¾ÈA +AMM
ERSVEITIN ¥SAFOLD HEFUR VAKIÈ MIKLA AT
HYGLI ¹ SÅÈUSTU ¹RUM OG HLOTIÈ EIN
RËMA LOF GAGNRÕNENDA FYRIR HEILLANDI
TÒLKUN OG VANDAÈAN FLUTNING ¹ KLASSÅK
OG SAMTÅMATËNLIST -EÈLIMIR ¥SAFOLD
AR ERU ALLIR REYNDIR TËNLISTARMENN ÖR¹TT
FYRIR UNGAN ALDUR OG HAFA HLOTIÈ FJÎLDA
VIÈURKENNINGAHÁRLENDIS SEM ERLEND
IS 0LATAN F¾ST Å  4ËNUM OG Å ÎLLUM
BETRI TËNLISTARVERSLUNUM LANDSINS
5MSLAG PLÎTUNNAR HANNAÈI )NGIBJÎRG
"IRGISDËTTIR -ICHAEL 3ILBERHORN STJËRN
AÈI UPPTÎKUM OG (ELGI *ËNSSON RIT
AÈI B¾KLING OG VEITTI FAGLEGA R¹ÈGJÎF
.¹NARI UPPLÕSINGAR UM HLJËMSVEITINA
OG MEÈLIMI HENNAR M¹ FINNA ¹ VEF
SÅÈU SVEITARINNAR WWWISAFOLDNET

²

T ER KOMIN HJ¹  4ËNUM GEISLA
DISKURINN ,EG EN ÖAR ER AÈ FINNA
ALLA TËNLISTINA ÒR SÎNGLEIK (UGLEIKS
$AGSSONAR OG &LÅS (EYRST HEFUR ¹ BETRI
B¾JUM AÈ STËR
LEGA SÁ EFAST UM
AÈ H¾GT SÁ AÈ
FINNA HRESSARI
OG SKEMMTILEGRI
GEISLADISK ÖESSA
STUNDINA OG ÖAÈ
SAMA M¹ SEGJA
UM GL¾SILEGA
LEIKSÕNINGU SEM
TËNLISTIN PRÕÈ
IR OG SÕND ER ¹ STËRA SVIÈI ¶JËÈLEIK
HÒSSINS ÖESSA DAGANA ®RMYNDASÎGUR
(UGLEIKS $AGSSONAR HAFA VAKIÈ GÅFUR
LEGA ATHYGLI INNANLANDS SEM UTAN EN Å
ÖEIM F¾ST HANN ¹ FRUMLEGAN OG BR¹È
FYNDINN H¹TT VIÈ ÕMSAR MEINSEMDIR Å
NÒTÅMASAMFÁLAGI 4RÅËIÈ &LÅS SAMDI ALLA
TËNLISTINA Å VERKINU SEM ER ¹KAFLEGA
LITRÅK OG FJÎLBREYTT EN (UGLEIKUR SAMDI
ALLA TEXTA SEM ERU EINNIG AFAR LITRÅKIR
OG SKEMMTILEGIR FRAM ÒR HËFI

Draumalandið
eftir Andra Snæ Magnason

Frumsýning
í kvöld föstudag kl. 20:00

„DAUÐUR, SKÍTUGUR, TÓMUR“

PDUVÀmmtud. 2.sýn kl. 20:00

DAGUR VONAR

23.mars föstud. 3.sýn kl. 20:00

B^ÂVeVciVc^gh#*+'*%+%"B\jaZ^`]h^Â

24.mars laugard. 4.sýn kl. 20:00

„Glens og grín
Bjarna Hauks
um pabbahlutverkið
er ein besta skemmtun
sem í boði er í Reykjavík
um þessar mundir“
FJÓRAR STJÖRNUR
Jón Viðar, ÍSAFOLD

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

Unaðslegar
stundir

P I PAR • SÍA

BJARNI HAUKUR (HELLISBÚINN)
Í FRÁBÆRRI GAMANSÝNINGU

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

MARS
17/3 UPPSELT, Kl.20.00
18/3 ÖRFÁ SÆTI LAUS, Kl.20.00
22/3 ÖRFÁ SÆTI LAUS, Kl.20.00
23/3 ÖRFÁ SÆTI LAUS, Kl.20.00
24/3 UPPSELT, Kl.20.00
30/3 LAUS SÆTI, Kl.20.00
31/3 LAUS SÆTI, ATH kl. 19.00
31/3 kl. 22 LAUS SÆTI. ATH. Kl. 22.00
APRÍL
4/4 LAUS SÆTI Kl. 20.00
13/4 LAUS SÆTI Kl. 20.00
14/4 LAUS SÆTI Kl. 20.00
ÓSÓTTAR PANTANIR SELDAR DAGLEGA!!
Miðasalan í Iðnó er opin 11 - 16 virka daga.
Sími miðasölu er 562 9700.

pabbinn.is

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000

Rauða Húsið · Sími: 483-3330
Búðarstíg 4 · 820 Eyrarbakkka
www.raudahusid.is
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J¹ -¹LI OG MENNINGU ER KOMIN ÒT
'YLLTI ¹TTAVITINN EFTIR 0HILIP 0ULL
MAN Å ÖÕÈINGU
®NNU (EIÈU
0¹LSDËTTUR
3AGAN ER UPP
HAF ÖRÅLEIKS 0ULL
MANS UM MYRKU
ÎFLIN EN HIN TVÎ
BINDIN ,ÒMSKI
HNÅFURINN OG
3KUGGASJËNAUK
INN ERU EINN
IG V¾NTANLEG Å
KILJU ÒTG¹FUM
,ÕRA ELST UPP Å
FULLKOMNU ÎR
YGGI INNAN UM FR¾ÈIMENNINA Å *ËRD AN
ARSKËLA ¹ %NGLANDI ¶AR TIL EINN DAGINN
AÈ BÎRN FARA AÈ HVERFA ÖAR ¹ MEÈAL
2OGER BESTI VINUR ,ÕRU ,ÕRA EINSET
UR SÁR AÈ FINNA VIN SINN OG SÒ LEIT LEIÈ
IR HANA ÖANGAÈ SEM NORÈURLJËSIN PRÕÈA
HIMININN BRYNJUBIRNIR ERU KONUNGAR ÅS
SINS OG NORNIR KLJÒFA LOFTIÈ ¶AR STUNDA
VÅSINDAMENN LÅKA SKELFILEGRI TILRAUN
IR EN NOKKUR GETUR ÅMYNDAÈ SÁR 'YLLTI
¹TTAVITINN ER FYRSTA BËK MARGVERÈLAUN
AÈS ÖRÅLEIKS 0HILIPS 0ULLMANS UM STÒLK
UNA ,ÕRU OG ¾VINTÕRI ¹ MÎRKUM MARGRA
HEIMA SEM ÖYKIR MEÈ ÖVÅ MAGNAÈASTA
OG FRUMLEGASTA SEM SKRIFAÈ HEFUR VERIÈ
¹ ENSKA TUNGU

Hví ekki Afríka?
Tvær ljósmyndasýningar verða
opnaðar í Þjóðminjasafninu við
Suðurgötu á morgun. Annars
vegar er sýning á verkum Katrínar Elvarsdóttur sem hún kallar
„Sporlaust“ og hins vegar sýning
á ljósmyndum eftir frönsku listakonuna Dominique Darbois og á
afrískum skúlptúrum. Sýningin
ber yfirskriftina „Hví ekki Afríka?“ Síðarnefnda sýningin er sett
upp í tengslum við frönsku menningarkynninguna Pourquoi pas?
Á sunnudaginn verður síðan
haldið málþing í Þjóðminjasafninu
í tengslum við sýningu Darbois
þar sem fjórir fyrirlesarar fjalla
um sýninguna og inntak hennar.
Opnanirnar á morgun hefjast
kl. 15.

Gamanleikritið

–eftir Jim Cartwright

Leikstjóri: Gunnar I. Gunnsteinsson

Aðalhlutverk:

3µ.)3(/2. !& !&2¥+5  SÕNINGUNNI

Å ¶JËÈMINJASAFNINU M¹ SJ¹ ËLÅKA Ö¾TTI
AFRÅSKRAR LISTSKÎPUNAR

Guðlaug Elísabet Ólafsdóttir
Steinn Ármann Magnússon

Næstu Sýningar:

Miðasala:

Sun. 18. mars
Fös. 23. mars
Fös. 30 mars

Á Nasa, einnig á
www.nasa.is
og www.midi.is

Einn Carlsberg fylgir miðanum!
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J¹ -¹LI OG MENNINGU ER KOMIN ÒT
Å KILJU SK¹LDSAGAN -ËDELIÈ EFTIR
NORSKA METSÎLU OG VERÈLAUNAHÎFUND
INN ,ARS 3AABYE #HRISTENSEN Å ÖÕÈINGU
3IGRÒNAR +R -AGNÒSDËTTUR ¥ -ËDEL
INU SEGIR FR¹ 0ETER 7IHL LISTM¹LARA SEM
ER AÈ VERÈA FIMMTUGUR OG UNDIRBÕR AF
M¾LISSÕN
INGU ¹ NÕJUM
VERKUM ÖEGAR
HANN VERÈ
UR SKYNDILEGA
FYRIR ÖVÅ ¹FALLI
AÈ MISSA
SJËNINA
4ÅMABUND
IÈ AÈ VÅSU
EN SVO GERIST
ÖAÈ AFTUR OG
AFTUR «TTINN
N¾R TÎKUM ¹
HONUM ÖVÅ
HVERNIG GETUR
BLINDUR LISTM¹LARI LIFAÈ ¹FRAM ®RV¾NT
INGIN FLEYTIR 0ETER INN ¹ ËKUNNAR SLËÈIR
ÖAR SEM ALLT ER FALT FYRIR PENINGA OG TIL
GANGURINN HELGAR MEÈALIÈ !È SÅÈUSTU
STENDUR HANN FRAMMI FYRIR ÖEIRRI KNÕJ
ANDI SPURNINGU HVORT LISTAMANNI SÁ
H¾GARA AÈ LIFA VIÈ SIÈFERÈISBLINDU EN
ËNÕT AUGU

  !  "      
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J¹ -¹LI OG MENNINGU ER KOMIN ÒT
BËKIN -YNDIR ¹RSINS  "ËKIN
ER GEFIN ÒT Å SAMSTARFI VIÈ "LAÈALJËS
MYNDARAFÁLAG ¥SLANDS OG ERU Å HENNI
LJËSMYNDIR AF SAMNEFNDRI SÕNINGU Å
'ERÈARSAFNI Å +ËPAVOGI "LAÈALJËS
MYNDARAFÁLAG ¥SLANDS HEFUR UM LANGA
HRÅÈ SKIPAÈ
HVERT ¹R SÁR
STAKA DËM
NEFND SEM
VELUR ATHYGLIS
VERÈUSTU FRÁTTA
LJËSMYND
IR ¹RSINS OG
HAFA SÕNINGAR
MEÈ MYNDUN
UM VAKIÈ MIKLA ATHYGLI OG FENGIÈ MET
AÈSËKN ¥ -YNDUM ¹RSINS  ER AÈ
FINNA EFTIRMINNILEG AUGNABLIK ÒR FRÁTT
UM SÅÈASTA ¹RS JAFNT SEM PERSËNULEGA
SKR¹SETNINGU LJËSMYNDARANNA ¹ LÅFS
H¹TTUM ATBURÈUM UPPLIFUNUM OG
LANDSLAGI HÁR HEIMA OG ERLENDIS

GERÐUBERG

Vi hvað
Við
hvað
vað erum
er erum
við hræ
ædd?
ædd
æ
ið
Við
V
Vi
ðh
hvað
vað
að
ð
erum
eru
r
við hrædd?

www.gerduberg.is

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

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

Vissir þú af...
góðri aðstöðu fyrir
námskeið, fundi o.ﬂ.
Nánar á www.gerduberg.is
Sýningar opnar virka daga kl. 11 - 17
og um helgar kl. 13 - 16 • sími 575 7700

Strandgata 50, Hafnarﬁrði. Miðasala í síma 555 2222 og á www.midi.is
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Ampop á iTunes
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TONLIST FRETTABLADIDIS

einnig fengið góðar viðtökur í
Hljómsveitin
Ampop
hefur
Frakklandi og var My Delusions
gert samning við iTunes um að
það smáskífulag sem var mest
þar verði fáanlegar þrjár síðsótt á netinu þar í landi á síðustu plötur sveitarinnar. „Við
asta ári. Að sögn Birgis vonast
vorum að reyna þetta fyrir ári.
þeir félagar til að fara þangað
Þá þurftum við að hafa samning
í tónleikaferð til að fylgja eftir
við plötufyrirtæki en við komvinsældum sínum. Fyrst er þó
umst einhvern veginn inn núna.
stefnan sett á BandaríkjamarkÞað er væntanlega vegna þess
að auk þess sem Bretland er vel
að við erum komnir með útgáfuinni í myndinni.
samning í Frakklandi og höfum
Ampop átti nýverið lag í þættverið sýnilegir í Bandaríkjunum,“ segir Birgir Hilmarsson, !-0/0 ¶RJ¹R SÅÈUSTU PLÎT inum I´m From Rolling Stone á
UR
!MPOP
ERU
F¹ANLEGAR
tónlistarstöðinni MTV sem er
söngvari Ampop. „Það eru virkisýndur víðs vegar um heiminn.
lega góð tíðindi að þeir höfðu ¹ I4UNES
Um var að ræða lagið Don´t Let Me Down af
áhuga á þessu.“
plötunni My Delusions. „Þetta er fyrsta alAmpop spilaði á dögunum á tónleikum í
þjóðlega sjónvarpskynningin sem við fáum.
Los Angeles og New York. „Það gekk feikiÞetta voru mjög hressandi og uppörvandi
vel og það er verið að skoða ákveðin tilboð
fréttir fyrir okkur,“ segir Birgir.
í augnablikinu,“ segir Birgir. Ampop hefur
FB

4«..).. '%&)..
3TEINÖËR (ELGI !RNSTEINSSON

Suicide-æði í uppsiglingu?
Mér finnst eins og hin goðsagnakennda og stórfenglega hljómsveit
Suicide sé að ganga í gegnum endurnýjun lífdaga. Af hverju dettur
mér slíkt í hug? Er ég kannski í einhverju nostalgíuskapi og innst inni
dreymir mig um uppreisn æru Suicide. Jú, vissulega er það rétt en það
býr meira að baki og ýmis teikn eru á lofti um að tónlist Suicide, ekki
síður en þeir sem hljómsveitina skipuðu, sé á leið aftur í tísku.
Hljómsveitin var skipuð þeim Alan Vega og Martin Rev og saman
mynduðu þeir einn sérstæðasta og ekki síður sérstakasta anga pönkbylgjunnar. Frumburður og meistaraverk sveitarinnar, samnefndur
sveitinni, frá 1977 er þannig ekki pönk í sinni hreinustu mynd heldur
blasa við argandi trommuheilar og rjúkandi rokkabillí-söngur. Atferlið, útlitið og viðmótið var hins vegar pönk eins og það gerist hvað svalast. Áhrif Suicide, á til dæmis post-pönkið og nú nýlega á elektroclash
stefnuna, má þannig líkja við áhrif Velvet Underground á seinni tíma
sveitir. Sveitin var hins vegar ekki mjög langlíf og samstarfið milli
Alans og Martins brösugt með eindæmum.
En aftur að endurnýjun lífdaganna. Fyrsta kurrið sem ég tók eftir
var þegar norska poppdívan Annie smellti hinu stórbrotna lagi Jukebox Baby með Alan Vega (tekið af fyrstu sólóplötu hans frá 1981)
á mixplötuna sína DJ-Kicks sem kom út í lok árs 2005. Það sem hins
vegar vakti almennilega athygli mína var tvennt sem ég sá í íslenskum fjölmiðlum á síðustu vikum. Fyrst sá ég grein í blaðinu Verðanda,
blað gefið út af menntaskólanemum, um þessa ágætu sveit. Fín grein
þó að margt hafi verið ábótavant í greininni og nokkuð frjálslega farið
með ýmsar staðreyndir. Gleðilegt samt að sjá svona metnaðarfulla
grein um svo merka hljómsveit sem hefur ekki verið sett á þann háa
stall sem hún ætti að vera á en það er vonandi að breytast. Annað atriði
sem ýtti undir þessa hugdettu mína var að
finna á tískusíðum Fréttablaðsins en í síðustu
viku er sérstaklega mælt með sólgleraugum
à la Suicide. Kannski ekki skrítið því svalari
tónlistarstjörnur eru vandfundnar. Kannski
er ég reyndar að gera úlfalda úr mýflugu en
Suicide á svo sannarlega skilið að vera úlfaldi, með tveimur hnúðum, ekki einum.
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3TUÈLÎGM¹L -URPHYS
Það eru margir búnir að
bíða spenntir eftir annarri
plötu bandaríska dans-rokk
risans LCD Soundsystem.
Sú bið er nú á enda. Trausti
Júlíusson hlustaði á nýju
plötuna, Sound of Silver,
sem kom út á mánudaginn.
Fyrsta plata LCD Soundsystem
sem bar nafn sveitarinnar og kom
út í ársbyrjun 2005 er eitt af best
heppnuðu dæmunum um samruna
rokks og danstónlistar. Á henni
voru smáskífulög eins og Losing
My Edge, Movement og Daft Punk
Is Playing in My House sem gerðu
allt vitlaust hjá dansþystrum rokkunnendum út um allan heim.

&ÁKK DANSBAKTERÅUNA  ¹RA
Það er bara einn maður á bak við
LCD Soundsystem plöturnar þó að
sveitin sé fjölmennari á tónleikum.
Sá maður heitir James Murphy og
er önnur aðalsprauta DFA-útgáfunnar í Brooklyn. James er fæddur og uppalinn í Princetown Junction í New Jersey. Hann er búinn
að vera í hljómsveitum síðan hann
var 12 ára gamall. Í upphafi tíunda
áratugarins flutti hann til New
York til að fara í háskóla, en hætti
þegar hljómsveitin sem hann var í
þá, Pony, fór í tónleikaferð. „Leiðinda 90‘s indí-rokk. Enn eitt óþarfa
bandið,“ segir James um þá sveit í
dag. Hann gafst upp á indí-rokkinu og fór að vinna sem hljóðmaður. 1999 hitti hann Bretann Tim
Goldsworthy og saman stofnuðu
þeir DFA-útgáfuna. Hugmyndin
kviknaði þegar James tók E-pillu
í fyrsta sinn 29 ára gamall og uppgötvaði að hann hafði gaman af
því að dansa.
$ANS ROKK BYLGJAN
James stundaði klúbbana stíft, en
sá fyrir sér að það gæti verið flott
að blanda til dæmis Loose við The
Stooges saman við teknóið sem
hljómaði á dansgólfinu. Fyrsta
smáskífan sem DFA-útgáfan gaf út
var The House of Jealous Lovers
með The Rapture. Klikkað lag sem

*!-%3 -520(9 b,#$ GETUR ÖÕTT HVAÈ SEM ER TIL D¾MIS ,AST #RAZY $ANCE EÈA ,ONELY
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kom af stað nýrri bylgju af dansrokki. DFA rak sinn eigin klúbb í
Williamsburg í Brooklyn, en á milli
þess að spila þar, endurhljóðblanda
og stjórna upptökum fyrir aðra
listamenn byrjaði James að búa til
sína eigin tónlist sem LCD Soundsystem.
Fyrsta smáskífan Losing My
Edge kom út árið 2002 og fyrsta
stóra platan 2005 eins og áður
segir. Á henni voru áhrif frá postpönki áberandi, frá sveitum eins
og The Fall og Gang of Four. Þessi
áhrif eru enn til staðar á nýju plötunni, en nú eru það líka Talking
Heads, The B-52‘s, David Bowie,
New Order, Human League og
Defunkt. Eins og á fyrri plötunni
tekur James þessi áhrif og setur
þau í stuðvél og útkoman er tónlist
sem er útilokað að sitja kyrr undir.

.ORÈUR AMERÅSKT ÒRHRAK
„Það er rétt, textarnir fjalla margir um tónlist,“ segir James Murp-

hy í nýlegu viðtali og hann bætir
við: „Það væri gaman að tala um
eitthvað annað, til dæmis geimskip og geimverur, en það er ekki
árið 1975 núna.” Reyndar eru textar James margir frábærir. Fyrsta
smáskífulagið af Sound of Silver
heitir North American Scum og
er eiginlega viðbrögð James við
því að margir halda að hann sé
enskur. Þrátt fyrir nafn lagsins
er hann mjög stoltur af upprunanum. Í dag er James 37 ára gamall, giftur, með hund og æfir jiujitsu. Hann veit ekki hvað hann
heldur lengi áfram að búa til tónlist: „Mér finnst eins og það eigi
að koma einhver 23 ára gaur með
eitthvað mikið flottara en það sem
við erum að gera,“ segir hann,
„en af einhverjum ástæðum er
það ekki að gerast.“ Og á meðan
heldur hann áfram. Feginn er ég.
Sound of Silver er besta plata ársins 2007 hingað til. Og samt byrjar
árið stórvel...
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b¡G REYNI AÈ HAFA LISTANN FJÎLBREYTT
AN EN ÖË MEÈ RAUÈUM ÖR¾ÈI 4VÎ
GÎMUL OG GËÈ NOKKUR NÕLEG OG TVÎ
GL¾NÕ ¶ETTA ER EKKI PARTÅLISTI m SEGIR
'UÈMUNDUR «SKAR 'UÈMUNDSSON
BASSALEIKARI (JALTALÅN UM BRENNSL
UNA SÅNA
 ¥SLAND 3PILVERK ÖJËÈANNA
b-AGNAÈ LAG AF SAMNEFNDRI PLÎTU
ÖESSARAR EINNAR ALLRA BESTU ÅSLENSKU
HLJËMSVEITAR FR¹ UPPHAFIm
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 #IRCLE OF 7OOD 3KAKKAMANAGE
b5PPBYGGINGIN ER MJÎG VEL ÒTF¾RÈ
FYRST MEÈ INNKOMU BASSATROMMUNN
AR ¹  OG SKYNDILEGRI BREYTINGU ÒR
DÒR Å MOLL ¹ m
 /CEAN OF .OISE !RCADE &IRE
b¶AÈ ER LÅKT OG LAGIÈ HAFI VERIÈ HLJËÈ
RITAÈ NEÈANSJ¹VAR (LJËÈF¾RIN HLJËMA
ÎLL BLAUT OG HLJËMURINN ER DRUNGA
LEGURm

 *ACKSONVILLE 3UFJAN 3TEVENS
b,AGIÈ ER KEYRT ¹ GRÒVI Å RYÖMASVEIT
OG BRASSI MEÈ FLOTTRI STRENGJAÒT
SETNINGU EN EKKI KASSAGÅTAR OGEÈA
FLAUTUMm
 6IÈ OG VIÈ «LÎF !RNALDS
b&ALLEGUR TEXTI SUNGINN MEÈ EIN
STAKLEGA ÖÕÈRI RÎDD «LAFAR SEM
MINNIR MIG EILÅTIÈ ¹ )NGIBJÎRGU ¶OR
BERGSm
 4HE 0URPLE "OTTLE !NIMAL #OLL
ECTIVE
b(RËP OG KÎLL OG ËREGLULEGUR
TROMMU OG GÅTARLEIKUR SKAPA SÁR
STAKAN HLJËM HLËMSVEITARINNARm
 ! 3ENTENCE OF 3ORTS )N +ONGS
VINGER /F -ONTREAL
bTLAÈI AÈ SETJA 'RONLANDIC %DIT EN
ÖETTA STENDUR BETUR EITT OG SÁR /G
J¹ ÖAÈ ER SUMARFÅLINGUR Å ÖVÅm
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"AKER LAG
2ÎDDIN SËLË
IÈ TEXTINN ¡G
GET HLUSTAÈ ¹
ÖAÈ AFTUR OG
AFTURm
 7E !RE THE 3LEEPYHEADS "ELLE
 3EBASTIAN
b«TRÒLEGA SKEMMTILEGT LAG (ELST BER
AÈ NEFNA VIRKILEGA SKEMMTILEGAN
bKEÈJUSÎNGm 3ÎRUH -ARTIN OG STUTT
EN HETJULEGT GÅTARSËLË 3TEVIE *ACK
SONSm
 !BBASTÒFUR "ENNI (EMM
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ALÞJÓÐLEGAR METSÖLUBÆKUR OG HIN ÍSLENSKA TRAINSPOTTING
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SÉR GREFUR GRÖF
EIN MEST SELDA SKÁLDSAGA ÁRSINS 2006

„Býr yfir öllu sem góð morðgáta þarf að hafa.“
– Þórarinn Þórarinsson, Fréttablaðinu.
– Óttar M. Norðfjörð, DV

Seld um víða veröld
SPENNUSAGA ÚR ÍSLENSKUM SAMTÍMA

DYNAMO REYKJAVÍK

SKULDADAGAR
„samtímasaga í húð og hár.“
– Bergsteinn Sigurðsson, Fréttablaðinu.

„Spennandi afþreying þar sem hraðinn er í fyrirrúmi.“
– Þórunn Hrefna, Víðsjá.

METSÖLUHÖFUNDURINN

DAN BROWN
Óumdeildur meistari hinnar úthugsuðu spennusögu.
„Heimurinn sem bókin lýsir er raunverulegri en við myndum
nokkurn tímann þora að viðurkenna.“
– MacDonnel Ulsch, forstjóri Öryggisráðs Bandaríkjanna.

ALÞJÓÐLEG METSÖLUBÓK

ÓSÝNILEGIR GLÆPIR
„Blanda af lævísum morðum og hreinni stærðfræði ...
unaðsleg hugarleikfimi.“
– Daily Mail

Nýjar kiljur á kynningarverði í bókaverslunum M&M og Eymundsson: 1.690 kr.
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Typparexía klámstjarnanna
+L¹M ER EKKERT GRÅN SÁRSTAKLEGA Å SINNI
VERSTU OG MYRKUSTU MYND 6IÈ VILJUM
EKKI FËLK TIL LANDSINS SEM STENDUR FYRIR
SLÅKU OG ÖESS VEGNA BÎNNUÈUM VIÈ
HËPI AF FRAMLEIÈENDUM Å KL¹MBRANS
ANUM AÈ KOMA TIL LANDSINS 'OTT OG
VEL ÖETTA VORU HVORT EÈ ER ALLT DËNA
KARLAR MEÈ YFIRVARARSKEGG
¥ KJÎLFARIÈ VAR MIKIÈ R¾TT UM
SKUGGAHLIÈAR KL¹MSINS +VENSKÎRUNG
AR HRËPUÈU ¹ GÎTUHORNUM KYNSYSTR
UM SÅNUM TIL VARNAR AÈ NÒ V¾RI NËG
KOMIÈ +ÒGUNIN V¾RI ORÈIN SVO YFIR
GENGILEG OG KARLPUNGARNIR G¾TU EKKI
HALDIÈ ¹FRAM AÈ MISÖYRMA STÒLKUM ¹
MEÈAN ÖJËÈFÁLAGIÈ HORFÈI ¹ ÖEGJANDI
OG HLJËÈALAUST 'OTT HJ¹ ÖEIM EN
M¹LIÈ ER MUN FLËKNARA EN SVO

¥ KL¹MI ERU KARLARNIR LÅKA KÒGAÈ
IR ¶EIR ÖURFA AÈ STANDA ¹ TYPPINU FYRIR
FRAMAN FULLT AF FËLKI OG ÖÒSUND LJËS
KASTARA ¶EIR ÖURFA AÈ VERA GRANNIR OG
VÎÈVAST¾LTIR GETA HAMAST NËGU HRATT
OG VERA MEÈ NËGU STËRT TYPPI ¶EIM
FINNST ALLIR VERA AÈ META HVERSU STËRT
ER UNDIR ÖEIM ENDA ERU ALLIR AÈ GERA
ÖAÈ OG ÖAÈ ÕTIR BARA UNDIR TYPPAREX
ÅUNA %FTIR AÈ HAFA PRËFAÈ ALLAR TYPPA
ST¾KKUNARPILLURNAR ¹ NETINU SEM EIGA
STUNDUM AÈ VIRKA Å  TILVIKA FARA
ÖEIR Å AÈGERÈ OG L¹TA VEFJA FITU AF RASS
INUM UTANUM LITLA HERMANNINN OG
DRAGA HANN ÒT UM NOKKRA SENTÅMETRA
¶EGAR ¹ HËLMINN ER KOMIÈ ÖURFA
ÖEIR SVO AÈ STINGA NÕLAGAÈA TYPPINU Å
GÎT SEM N¹TTÒRAN GERÈI EKKI R¹È FYRIR

-AGNÒS 3TEF¹NSSON FÁLAGSM¹LA
R¹ÈHERRA ÖEGAR LEIÈRÁTTA ÖARF KYNJA
BUNDIÈ MISRÁTTI ÖESSARA
MANNA %RU EINHVER SAM
TÎK FYRIR ÖESSA MENN 6EGA
MËT
¶AÈ ER ENGU MINNI NIÈUR
L¾GING FËLGIN Å KL¹MI FYRIR
KARLMENN EN KVENMENN
¶AÈ ÖARF EKKI AÈ BERJAST
FYRIR ÖVÅ AÈ KARLMENN
H¾TTI AÈ BÒA TIL KL¹M
ÖAÈ ÖARF AÈ BERJAST
FYRIR ÖVÅ AÈ ÖAÈ SÁU
ENGIN SAKLAUS FËRN
ARLÎMB ÖEGAR KEMUR
AÈ KL¹MI SAMA AF
HVAÈA KYNI ÖAU ERU

AÈ NEITT F¾RI INN UM AÈ
EINS ÒT
4IL AÈ STANDAST PRESSUNA
OG HALDA DAMPI ÖVÅ EINS
OG ALLIR VITA ER TÅMI PENINGAR
OG ÖAÈ ÖARF AÈ BORGA HLJËÈ
MANNINUM D¾LA ÖEIR Å
SIG 6IAGRA OG HALDA
AFTUR AF FULLN¾GING
UNNI EINS LENGI OG
ÖEIR GETA EÈA ALVEG
ÖAR TIL ÖEIR F¹ HJARTA
¹FALL &YRIR ÖETTA
F¹ ÖEIR SVO MUN
MINNA BORGAÈ EN
KONURNAR
(VAR ER JAFNRÁTT
IÈ Å ÖVÅ (VAR ER

+VENNAFANS ¹ KONUKVÎLDI
Árlegt konukvöld Létt
Bylgjunnar var haldið í
Smáralindinni á miðvikudagskvöldið.

3,!'3-, 4IL ËEIRÈA KOM ÖEGAR LÅFVERÈIR REYNDU AÈ AFTRA LJËSMYNDURUM FR¹ ÖVÅ AÈ

KOMAST N¹L¾GT STJÎRNUNNI
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Stjórnvöld vernda
Leonardo DiCaprio

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

Ísraelsk stjórnvöld hafa blandað
sér í fjölmiðlafárið sem ríkt hefur
í kringum dvöl Leonardo DiCaprio
og unnustu hans, hinnar ísraelsku
fyrirsætu Bar Raphali. Stjórnvöld
hafa biðlað til paparazzi-ljósmyndaranna um að reyna að halda „eðlilegri“ fjarlægð frá skötuhjúunum. Kemur þetta í kjölfar þess að
til ryskinga kom milli lífvarða leikarans og ljósmyndara en í kjölfarið
voru tveir starfsmenn stjörnunnar
handteknir.
DiCaprio og Raphaeli hafa heimsótt flesta vinsæla ferðamannastaði

í Ísrael, þar á meðal safn tileinkað
minningu þeirra sem létust í helförinni og grátmúrinn.
Allt hefur verið á öðrum endanum í Ísrael síðan DiCaprio og
Raphaeli lentu á mánudagsmorgun eftir stutta dvöl í Jökulsárlóni
og Frankfurt. Helsta ástæðan fyrir
öllum þessum æsingi er talin vera
að fjölmiðlar þar í landi eru orðnir
langþreyttir á hvers kyns blóðsúthellingum sem hafa einkennt mannlífið í Ísrael og eru fegnir að fá að
fjalla um eitthvað annað en vígamenn og sjálfsmorðssprengingar.

Skemmtilegar uppákomur krydduðu kvöldið og Smáralindin iðaði
af lífi. 600 konur voru svo heppnar
að vinna miða á sérstaka skemmtun í Vetrargarðinum þar sem fjöldi
tónlistarmanna og skemmtikrafta
steig á svið. Jafnframt var kynþokkafyllsti maður Íslands 2007,
að mati hlustenda Létt Bylgjunnar, kynntur til leiks, en þann eftirsótta titil hlaut handboltamaðurinn Alexander Petterson að þessu
sinni.

+.42¥34%-.).' *ËHANN ®RN «LAFSSON

FËR FYRIR FRÅÈUM FLOKKI DANSARA FR¹ $ANS
SMIÈJUNNI ÖAR SEM ÖAU SÕNDU LISTIR SÅNAR
Å LÅNUDANSI

4¥3+53µ.).' &JÎLDI VERSLANA Å 3M¹RALIND TËK Ö¹TT Å TÅSKUSÕNINGU ¹ KONUKVÎLDINU VIÈ
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SNYRTIR FËR FIMUM FINGRUM UM Ö¾R SEM
VILDU KYNNA SÁR NÕJUNGAR Å SNYRTIVÎRUM

2UTH OG ,ILJA VORU ¹ MEÈAL  GESTA ¹
SKEMMTUNINNI Å 6ETRARGARÈINUM

GËÈAR UNDIRTEKTIR HJ¹ KVENNAFANSINUM

¥ '2.5- 3+5''! *ËNSI VAKTI MIKLA

LUKKU HJ¹ ¹HORFENDUM EN HANN VAR EINN
ÖEIRRA ÒRVALSSKEMMTIKRAFTA SEM STIGU
¹ SVIÈ

/2+56%)4! (ERDÅS "JÎRNSDËTTIR HJ¹
6%, 4%+)¨ 3AMSPIL 3TEBBA OG %YFA FÁLL

VEL Å KRAMIÈ HJ¹ KONUNUM SEM SAMAN
KOMNAR VORU Å 6ETRARGARÈINUM

'JÎFUM JARÈAR KYNNTI KONURNAR FYRIR
ORKUSTEINUM OG ¹RULESTRI
&2¡44!",!¨)¨2«3!

Bubbi sleginn úr hringnum
8
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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!

Fyrstu óvæntu úrslitin eru fyrirliggjandi í Meistaranum. Kempan Sigurður G. Tómasson útvarpsmaður – gjarnan kallaður Bubbi
– var sleginn úr keppni af Birni
Guðbrandi Jónssyni líffræðingi:
26 gegn 20 stigum Bubba.
Ekki að Björn Guðbrandur sé
einhver kettlingur þegar spurningar og svör eru annars vegar.
En líklega kemur þetta útvarpshlustendum Sögu algerlega í opna
skjöldu því þeir og fleiri vita að
sjaldan eða aldrei er komið að
tómum kofanum hjá Bubba þegar
hina margvíslegu þætti þjóðlífsins ber á góma. En keppnin varð
strax mjög jöfn. Börðust þeir
Björn og Bubbi um að berja á
bjölluna og höfðu svör á reiðum
höndum. Björn náði þó yfirhönd-

inni einkum vegna ívið betri viðbragðsflýtis en í töluspurningunum náði Bubbi að snúa stöðunni
sér í hag. Var þá með 25 stig gegn
21 stigi Björns. Gríðarleg spenna
var þegar Björn átti eina spurning eftir, lagði fimm stig undir
og hafði svarið. Björn þar með
kominn einu stigi yfir en síðustu
spurninguna átti Bubbi. Lagði
fimm stig undir en spurningin
reyndist hinum fróða Sigurði G.
ofviða og því fór sem fór.
Stigatölur eru þó með því hæsta
sem sést hafa í Meistaranum og
ljóst að þarna voru tveir sterkir
keppendur sem áttust við. Bubbi
kveður því með þeim hætti að geta
borið höfuðið hátt og telst eftir
sem áður með fróðari mönnum.
JBG
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-EISTARANN MEÈ SËMA OG SANN OG GETUR
NÒ SNÒIÈ SÁR EINBEITTUR AÈ VEIÈUM Å
¶INGVALLAVATNI

PS3
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Í SKÍFUNNI
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ÚRVALIÐ ER Í SKÍFUNNI
CASINO ROYAL
FYLGIR
KRINGLUNNI • SMÁRALIND • LAUGAVEGI

Með hverri PS3 tölvum sem
er keypt í forsölu fylgir:
Casino Royale Blu-ray, PS3
diskahulstur, PS3 glas,
6 orkur og 3 pokar af Lays
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3MITH SYNGJA VIÈ ATHÎFNINA Å .EW 9ORK
+EITH 2ICHARDS ER Å BAKGRUNNINUM

Berry aftur
með REM

,),9 !,,%. &INNST UNDARLEGT AÈ HEYRA

KJAFTASÎGUR UM AÈ HÒN SÁ LESBÅA

Segist ekki
vera lesbía
Breska poppstjarnan Lily Allen
veldur þó nokkrum samkynhneigðum aðdáendum sínum vonbrigðum í nýlegu viðtali. Þar þverneitar hún sögusögnum þess efnis
að hún sé lesbía og segir umræðu
um slíkt vera „undarlega“. Lily er
nú á föstu með plötusnúðnum Seb
Chew. „Þetta er undarlegasti orðrómur sem ég hef heyrt um mig,“
segir Lily Allen.

',3),%' 2EESE 7ITHERSPOON ÖËTTI

ËTRÒLEGA GL¾SILEG ¹ 'OLDEN 'LOBE H¹TÅÈ
INNI
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Ánægð með
nýja stílinn
Leikkonan Reese Witherspoon
er ánægð með að vera skilgreind
sem tískutákn eftir skilnað sinn
við Ryan Phillippe á síðasta ári.
Reese vakti mikla athygli í gulum
kjól og með nýja hárgreiðslu á
Golden Globe-verðlaunahátíðinni
í janúar. „Mér finnst ég líta allt
öðruvísi út en ég hef áður gert. Og
er ánægð með það,“ segir Reese
sem á nýtt útlit sitt hönnuðinum
Olivier Theyskens hjá Ninu Ricci
að þakka. „Ég hef áður verið með
stílista en þessa dagana geri ég
allt sem Olivier vill.“
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+ÒBÅSKI +JARVALINN Å DANSKA
FORVÎRSLU FYRIR HEIMKOMU
Kjarvalsverkið, sem slegið var fyrir metupphæð á
uppboði í Kaupmannahöfn
í síðasta mánuði, er ekki
komið til landsins. Að sögn
Jóhanns Ágústs Hansen
listaverkasala fara danskir
forverðir um það höndum
og verið er að velja ramma
við hæfi. Nafn hins raunverulega kaupanda verður
gefið upp í fyllingu tímans.
„Nei, verkið er ekki komið til
landsins. Og ekki alveg víst hvenær það verður. Það er verið
að ganga frá því að hún verði
hreinsuð og rannsökuð. Að hún
verði í góðu ástandi þegar ég afhendi hana,“ segir Jóhann Ágúst
Hansen, listmunasali hjá Galleríi
Fold.
Fréttablaðið fylgdist grannt
með því þegar mikið verk, áður
óuppgötvað, eftir Jóhannes S.
Kjarval, Hvítasunnudagur, var
slegið fyrir metupphæð á uppboði í Kaupmannahöfn 27. febrúar. Enda talið einstakt og lýsa kúbísku skeiði í list Kjarvals. Jóhann
Ágúst hreppti myndina eftir mikinn og æsispennandi slag og bauð

í hana sem nemur rúmum 15
milljónum íslenskra króna. Eru
þá ótaldar milljónir í sölulaun og
gjöld.
Enn er ekki vitað hvenær verkið mikla kemur til landsins en
það verður líklega einhvern tíma
með vorinu. Eftir að danskir forverðir hafa farið um hana höndum.
Jóhann Ágúst var með eigandann í eyranu allt uppboðið og segist hafa verið kominn vel yfir þá
upphæð sem þeir höfðu ákveðið sín á milli að væri þakið. En
Jóhann telur þó sinn mann hafa
verið reiðubúinn að fara enn
hærra.
„Ég veit ekki hversu hátt hefði
verið farið. En við höfum orðið
vör við áhuga úti í bæ fyrir
því að greiða enn hærra verð
fyrir myndina. Þannig að það
eru greinilega fleiri en við sem
höfðum tök á þessu eins og sást
greinilega. Við vorum ekki bara
tveir að bjóða í hana. Fimm í
það heila sem fóru yfir milljón
danskar,” segir Jóhann Ágúst.
Listmunasalinn segir að gefið
verði upp í fyllingu tímans hver
hinn
raunverulegi
kaupandi
verksins er. Enn sem komið er sé
það nafn aðeins milli Jóhanns og
kaupandans.
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Jóhann Ágúst lét þess svo getið
í samtali við blaðamann Fréttablaðsins úti í Kaupmannahöfn
strax eftir uppboðið að almenningur á Íslandi fengi að njóta
myndarinnar og Jóhann segir
það standa. Þótt hún fari á einkasafn mun eigandinn ekki loka
hana inni.
„Ef beðið verður um myndina á sýningu safna er ekki útilokað að það verði leyft. En það
er alfarið hans ákvörðun. Þegar
að því kemur. Söfnin hafa mikinn áhuga á þessari mynd. Hafa
lýst því yfir og ég geri ráð fyrir
að þau vilji sýna hana. Hún var
ekki keypt í þeim tilgangi að fela
hana. Það er samfélagsleg skylda
allra sem eiga fræg listaverk að
sýna þau einhvern tíma. Það ætti
að vera krafa á alla listaverkasala að mínu mati.“
Jóhann Ágúst hefur gert upp
árið 2006 hvað varðar listaverkasölu og þar má greina hækkun
listaverkavísitölu um 18 prósent.
Sem er minni hækkun en var
milli áranna 2004 og 2005 – þá
hækkun um 124 prósent. „Verðmæti seldra verka árið 2006 er
kr. 105.533.627 á verðlagi ársins
2005 sem er aukning upp á 21%
frá fyrra ári.“
JAKOB FRETTABLADIDIS

Bill Berry, fyrrverandi trommari
REM, spilaði með sínum gömlu
félögum er þeir voru vígðir inn í
Frægðarhöll rokksins í New York.
Berry, sem hætti í hljómsveitinni árið 1997, spilaði með þeim
Michael Stipe, Mike Mills og Peter
Buck gömul REM-lög.
Eddie Vedder, söngvari Pearl
Jam, veitti REM viðurkenninguna. Sagði hann sveitina hafa haft
mikil áhrif á tónlistarheiminn og
bætti því við að rödd Stipe hafi
snert við sér þó að hann hafi ekki
skilið orð af því sem hann söng.
Hljómsveitirnar Van Halen,
Grandmaster Flash og The Ronettes voru einnig heiðraðar ásamt
söngkonunni Patti Smith, sem spilaði á Íslandi árið 2005.
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FRAMDI SJ¹LFSVÅG ¹ HEIMILI SÅNU

Framdi sjálfvíg
Úrskurðað hefur verið að Brad
Delp, söngvari bandarísku hljómsveitarinnar Boston, hafi framið sjálfsvíg. Delp, sem var 55 ára,
eitraði fyrir sjálfum sér á heimili sínu í bænum Atkinson í New
Hampshire. „Það er gott að vita
að hann geti loksins farið í friði,“
sagði í yfirlýsingu fjölskyldu
hans. „Hann var maður sem gaf
mikið af sér til allra í kringum sig,
hvort sem það var fjölskyldan,
vinir eða ókunnugir. Hann gerði
það sem hann gat en hann var orðinn mjög þreyttur.“ Á heimasíðu
Boston mátti sjá yfirlýsinguna:
„Við höfum misst geðþekkasta náungann í rokkinu.“

Frumstæður og
skemmtilegur Jamie
Jamie T er einn af þeim bresku
nýliðum sem spáð var mikilli velgengni á árinu 2007 í byrjun árs.
Þessi tvítugi strákur frá Wimbledon á það sameiginlegt með Mike
Skinner í The Streets og Lily Allen
að hann gæti ekki verið frá neinu
öðru landi en Englandi. Það gera
bæði textarnir og framburðurinn.
Jamie Treays hóf ferilinn með
því að koma fram á pöbbum og
syngja lögin sín við eigin undirleik á fjögurra strengja órafmagnaðan kassabassa sem hann hafði
mjög takmarkað vald yfir. Fyrsta
lagið á Panic Prevention, Brand
New Bass Guitar, fjallar einmitt
um þetta forláta hljóðfæri. Hann
gerði samning við Virgin árið 2005
og vakti í fyrra athygli fyrir smáskífurnar Sheila og If You Got The
Money.
Jamie T er ekki rappari. Hann
syngur eða sönglar lögin sín. Tónlistin er grípandi popp, en með
mjög hráum og frumstæðum „lofi“ hljómi og mjög svo alþýðulegum söngstíl. Maður heyrir greinilega áhrif frá listamönnum eins
og Elvis Costello, John-Cooper
Clarke, Jonathan Richman, The
Clash og The Specials, en sterkust eru áhrifin frá þeim gróflega
vanmetna snillingi Ian Dury. Eins
og textar Dury fjalla textar Jamie
T á húmorískan hátt um breskan
hversdagsleika.
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Það eru nokkur frábær lög á
Panic Prevention. Smáskífurnar
Sheila, Calm Down Dearest og lög
eins og Salvador og Alicia Quays
eru á meðal þess skemmtilegasta
sem maður hefur heyrt á árinu, en
slakari lög draga heildina niður.
4RAUSTI *ÒLÅUSSON
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Shine enn á
toppnum
Lagið Shine með strákasveitinni
Take That hefur setið í tvær vikur
á breska vinsældarlistanum og er
um leið tíunda lag sveitarinnar til
að fara á toppinn þar í landi.
Take That hefur átt frábæra
endurkomu síðan sveitin kom
aftur saman á síðasta ári. Þá gáfu
þeir félagar út plötuna Beautiful
World eftir ellefu ára hlé og hefur
hún selst í tveimur milljónum eintaka. Shine er annað smáskífulag
plötunnar en fyrsta lagið, Patience, fór einnig beint á toppinn.
Myndbandið við það lag var tekið
upp hér á landi á síðasta ári í séríslenskri náttúrunni.
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Fimm sveitir
hita upp
Hljómsveitirnar
Mínus
og
Changer hita upp á fyrri tónleikum bandarísku þungarokkssveitarinnar Cannibal Corpse á Nasa
hinn 30. júní. Forgarður Helvítis, Momentum og Severed Crotch
hita upp á síðari tónleikunum, sem
verða kvöldið eftir.
Mínus tók nýverið upp plötu í
Los Angeles sem kemur út á næstunni. Ekki er langt síðan sveitin
hitaði upp fyrir Incubus á tónleikum í Laugardalshöllinni.
Miðaverð á hvora tónleikana er
2.500 krónur og hefst miðasala á
fimmtudaginn klukkan 11.00. Tuttugu ára aldurstakmark er á fyrri
tónleikunum en ekkert á þeim síðari.
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Cliff Richards
á leiðinni
Nú styttist óðum í tónleika Sir
Cliffs Richards í Laugardalshöll
28. mars næstkomandi. „Hann
verður hérna í tvo til þrjá daga.
Þetta eru síðustu tónleikarnir hjá
honum í tónleikaferðinni,“ segir
Guðbjartur Finnbjörnsson, tónleikahaldari.
Richards mun ásamt stórri
hljómsveit, taka flest sín þekktustu lög á tónleikunum, þar á
meðal Summer Holiday, Batchelor Boy, The Young Ones og We
Don´t Talk Any More. Engu verður til sparað til að gera þessa tónleika sem glæsilegasta og verða
m.a. risaskjáir settir upp sinn til
hvorrar hliðar við sviðið. Það seldist upp í stúkuna á innan við tuttugu mínútum en enn eru til miðar
í stæði. Miðasala fer fram á midi.
is og í Skífunni og BT.

Fimm atriði standa eftir í X-factor Stöðvar
2. Í síðustu viku fékk Akureyringurinn Gylfi
reisupassann en Einar Bárðarson ákvað að
gefa stúlknadúettinum Gís eitt tækifæri til
viðbótar. Þær stúlkur verða að herða róðurinn
ef ekki á illa að fara en ljóst má vera að ef Gís
verður meðal tveggja neðstu verði þær látnar
fara. Hvaða ása Páll Óskar hefur uppi í erminni kemur í ljós í kvöld en væntanlega mun
slysið frá því fyrir tveimur vikum ekki endur-

taka sig þegar dúettinn Hara þurfti að treysta
á góðvild Ellýar.
Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins er
Einar sjálfur nokkuð taugaóstyrkur vegna
Ingu Sæland. Frammistaða hennar hefur vakið
verðskuldaða athygli og frami hennar í þáttunum er meiri en margur þorði að vona. Umboðsmaður Íslands lá lengi yfir lagavalinu og
nýtur Inga aðstoðar frá meðlimum Gospelkórs
Reykjavíkur.

Einar þarf hins vegar minni áhyggjur að
hafa af Jógvan en svo virðist sem Færeyingurinn hafi unnið hug og hjörtu þjóðarinnar.
Ellý verður hálfeinmana í kvöld en Guðbjörg
stendur ein eftir úr hennar hópi. Guðbjörg
hefur ekki síður en Inga komið á óvart enda
er hún yngst allra keppenda, aðeins sextán
ára. Söngkonan unga á þó ekki að þurfa kvíða
neinu því hún hefur aldrei verið í hættu.
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FÓR BEINT Á TOPPINN Í USA!
ÞESSI ER STÓR... VIÐ MÆLDUM!

UPPLIFÐU MYNDINA SEM FÉKK ENGIN ÓSKARSVERÐLAUN!

"ÓVÆNT KVIKMYNDAPERLA SEM
ENGINN MÁ LÁTA FRAM HJÁ SÉR FARA."
- SIGRÍÐUR PÉTURSDÓTTIR, RÁS 1

FRÁBÆR GAMANMYND ÞAR SEM GERT ER GRÍN AF HELSTU
STÓRMYNDUM SÍÐASTA ÁRS.

SÍMI 564 0000
EPIC MOVIE
kl. 4, 6, 8 og 10 B.I. 7 ÁRA
EPIC MOVIE SÝND Í LÚXUS
kl. 4, 6, 8 og 10
NORBIT
kl. 3.30, 5.40, 8 og 10.20
THE NUMBER 23
kl. 8 og 10.15 B.I. 16 ÁRA
GHOST RIDER
kl. 5.30, 8 og 10.30 B.I. 12 ÁRA
ANNA & SKAPSVEIFLURNAR ÍSL. TAL kl. 4 og 4.45 STUTTMYND
NIGHT AT THE MUSEUM
kl. 3.30 og 5.40

MIÐASALA Í SMÁRABÍÓ OG REGNBOGANN Á

SÍMI 462 3500

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

kl. 6, 8 og 10 B.I. 7 ÁRA
kl. 6, 8 og 10 B.I. 12 ÁRA
kl. 5.30, 8 og 10.35 B.I. 16 ÁRA
kl. 8 B.I. 12 ÁRA
kl. 10 B.I. 16 ÁRA
kl. 5.50 B.I. 7 ÁRA

EPIC MOVIE
NORBIT
SMOKIN´ ACES

kl. 6, 8 og 10 B.I. 7 ÁRA
kl. 6 og 8
kl. 10 B.I. 16 ÁRA

MIÐASALA Í BORGARBÍÓ Á

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

'UÈFEÈUR DISKËPÎNKSENUNNAR
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Fjölgun hjá
Motion Boys
Viddi, hljómborðsleikari Trabant,
Bjössi, trommuleikari Mínus, og
Tobbi úr Jeff Who? hafa gengið
til liðs við hljómsveitina Motion
Boys.
Sveitin gaf nýverið út stuttskífu
með lögunum Hold Me Closer to
Your Heart og Waiting to Happen
og hyggur á útgáfu sinnar fyrstu
plötu síðar á árinu.
Hingað til hafa meðlimir Motion
Boys verið tveir, eða þeir Birgir Ísleifur Gunnarsson, sem var áður
í Byltunni, og Árni Rúnar, sem er
einnig í Hairdoctor. Að sögn Birgis Ísleifs hefur stefnan verið sett á
fyrstu tónleikana í sögu sveitarinnar í vor. „Við erum ekki innilokaðir
í neinum stíl og erum ekki hræddir
við að prófa nýja hluti,“ segir Birgir um tónlist Motion Boys.
FB

10%
vaxtaauki!

Hljómsveitin !!! sendi frá
sér sína þriðju breiðskífu í
síðustu viku. Steinþór Helgi
Arnsteinsson heyrði í hluta
af sveitinni af því tilefni.
Hljómsveitin !!! (oftast borið
fram chk chk chk en táknar í raun
hvaða samhljóða sem er. Oft nefnd
sú hljómsveit sem erfiðast er að
gúggla) hefur verið starfandi í
rúman áratug en meðlimir sveitarinnar, átta talsins, hafa flestallir
einnig starfað í öðrum hljómsveitum, þekktust þeirra er án efa Out
Hud. Vegna þessa hefur kannski
virkni sveitarinnar alltaf verið í
hámarki. !!! var stofnuð af nokkrum vinum frá Sacramento og
segir Allan Wilson, horn-, ásláttar
og hljómborðsleikari sveitarinnar,
að ætlunin hafi í byrjun eingöngu
verið að semja dansvæna stuðtónlist, Nic Offer, söngvari !!!, segir
tónlistina hins vegar vera funkystrange (skrýtin og fönkskotin).
„Ef hún er til dæmis of lengi í bílnum hjá mömmu, þá mun mamma
slökkva á henni.“
!!! má vel kalla guðföður diskópönk senunnar og er sveitin oft
nefnd í sömu anddrá og til dæmis
The Rapture og Radio 4. Stað-

reyndin er samt sú að !!! hafði spilað tónlist í þessum dúr löngu áður
en fyrrnefndar sveitir komu til
sögunnar. Mér fannst því áhugavert að vita hvort þetta færi ekkert í taugarnar á !!!-liðum. „Við
erum allt öðruvísi hljómsveit. Mér
finnst okkar tónlist vera frjálsari
og við höfum ekki eins augljósar
tengingar við aðrar eldri hljómsveitir. Ég held líka að við sækjum
okkar áhrif frá fleiri stöðum,“ útskýrir Allan en bætir við að auðvitað vilji !!! ekki eigna sér tilurð
þessarar tónlistarstefnu.
Umfjöllunarefni texta !!! eru
oftar en ekki æði skrautleg en
notkun eiturlyfja kemur þar
oft við sögu. Sjálfur viðurkennir Allan að meðlimir sveitarinnar
hafi líklegast prófað öll þau eiturlyf sem völ er á, fyrir utan heróín.
„Ég myndi aldrei segja einhverjum að hann ætti ekki að nota eiturlyf en sá sem velur þau á annað
borð á að nota þau skynsamlega.“
Eiturlyf eru þó á engan hátt
tengd nafni nýju plötunnar, Myth
Takes. Nic útskýrir nafnið á plötunni: „Platan er nefnd eftir lagi á
plötunni sem segir frá krökkum
sem flytja til New York til þess
að eltast við rokkdraumagoðsögnina og hvernig þeir verða fyrir
barðinu á þeirri goðsögn. Þannig
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að þetta er í raun um það hvernig goðsögn getur tekið eitthvað
frá þér.“ Plötuna unnu piltarnir í samstarfi við Justin van der
Volgen eins og svo oft áður en Nic
segir að það sé afar ánægjulegt að
vinna með honum. En telur hann
ekki eðlilegt að róa þurfi á ný mið
og vinna með öðrum upptökustjórum? „Jú, kannski. Ef við finnum
einhvern sem við teljum að geti
ýtt okkur í aðrar áttir og skorað

okkur á hólm, þá auðvitað. En ef
við ættum að fara í upptökuverið á morgun myndi ég velja hann
[Justin]. Við erum samt orðnir
betri í að vinna plötur og að framkvæma það sem við viljum framkvæma.“
Framkvæmdagleðin sést best
á nýju plötunni og sýnir og sannar hversu vel hljómsveitin kann á
hið brothætta form framsækinnar
dansrokk-tónlistar.

Jolie ættleiðir í Víetnam
Ættleiðing leikkonunnar Angelinu Jolie á þriggja ára dreng frá
Víetnam er gengin í gegn. Jolie
sótti drenginn á munaðarleysingjahælið þar sem hann bjó og
fylgdust fjölmiðlar með hverju
fótmáli hennar. Með henni í
för var fimm ára sonur hennar
Maddox.
Tuttugu börn tóku á móti þeim
á hælinu klædd víetnömskum þjóðbúningum. Að sögn forstöðumanns hælisins var stundin þegar Jolie náði í drenginn
afar tilfinningarík. „Þau reyndu
að vingast við víetnamska drenginn, sem grét þegar hann sá þau
vegna þess að þau eru ókunnugt
fólk í hans augum,“ sagði forstöðumaður hælisins. „Jolie gat
varla haldið aftur af tilfinningum
sínum. Þau reyndu bæði að hugreysta þennan litla dreng.“
Jolie og Pitt heimsóttu munaðarleysingjahælið í Víetnam í
nóvember síðastliðnum þar sem

*/,)% !NGELINA *OLIE YFIRGEFUR MUNAÈAR

LEYSINGJAH¾LIÈ Å 6ÅETNAM (ÒN HEFUR NÒ
¾TTLEITT SITT ÖRIÈJA BARN
&2¡44!",!¨)¨!0

þau komu auga á drenginn. Hafði
hann verið yfirgefinn fljótlega
eftir að hann fæddist og hafði
búið á munaðarleysingjahælinu
allar götur síðan.
Talið er að víetnömsk yfirvöld

hafi fengið beiðnina um ættleiðinguna í byrjun mars og því er
ljóst að leikaraparið fræga fékk
sannkallaða flýtimeðferð þar í
landi. Venjan er að ættleiðingar taki allt að hálft ár en ef bakgrunnur þeirra sem óska eftir
ættleiðingunni er í lagi og góð
fjárhagsstaða er til staðar, er
hægt að flýta ferlinu. Jolie sótti
um ættleiðinguna sem einstæð
móðir vegna þess að hún hefur
enn ekki gengið í hjónaband með
Brad Pitt.
Jolie, sem er 31 árs, hefur
áður ættleitt tvö börn, annað frá
Kambódíu og hitt frá Eþíópíu,
þau Maddox og Zahöru. Á síðasta
ári eignaðist hún síðan dótturina Shiloh Nouvel Jolie-Pitt með
kærasta sínum, leikaranum Brad
Pitt. Jolie og Pitt eiga nú fjögur
börn og spurningin er hvort þeim
eigi eftir að fjölga eitthvað eða
hvort þau ætli nú að láta staðar
numið.

4)..) 4EIKNIMYNDAHETJAN 4INNI ER ¹

LEIÈINNI ¹ HVÅTA TJALDIÈ

Mynd um Tinna
Kvikmyndaframleiðandinn Dreamworks, sem er m.a. í eigu Stevens
Spielberg, ætlar að gera að minnsta
kosti eina kvikmynd um belgísku
teiknimyndahetjuna Tinna. Er
fyrsta myndin væntanleg í kvikmyndahús eftir um það bil tvö ár.
Ekki er vitað á hvaða bók um
Tinna myndin verður byggð en þær
eru alls 24 talsins. „Ef fyrsta myndin gengur vel munum við halda
áfram með verkefnið,“ sagði Nick
Rodwell hjá Herge Studios.
Lengi hefur verið beðið eftir
kvikmynd um blaðasnápinn Tinna
sem hjálpar fólki og kemur glæpamönnum á bak við lás og slá með aðstoð hundsins Tobba og fleiri vina.
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hefur þú einhvern
tíman gert mjög
stór mistök?

STÆRSTA OPNUN ÁRSINS Í BANDARÍKJUNUM
Frönsk- Kvikmyndahátíð 3.Mars Til 1. Apríl

BREAKING AND ENTERING
/ ÁLFABAKKA
300.
300. VIP

kl.5:30- 8- 9:15 - 10:30

B.i.16

UPPSELT kl. 5:30 - 8 - 10:30

kl. 6:30 - 9 - 11:30

B.i.16

HORS DE PRIX

kl

BLOOD & CHOCOLATE

kl. 8

B.i.12

TRAVAUX

kl.17:45

LETTERS FROM IWO ... kl. 5:30

B.i.16

LA CÉRÉMONIE

kl.20:00

BLOOD DIAMOND

kl. 10:15

B.i.16

LES AMANTS REGULIERS kl.22:15

TELL NO ONE

kl 17:40

/ KEFLAVÍK

/ KRINGLUNNI

BREAKING AND ENTERING kl. 5:50

B.i.12

300.

kl. 5:30 - 8 - 10:10 -10:30

BRIDGE TO TEREBITHIA

kl. 4 - 6:10

Leyfð

NORBIT

kl. 3:40 - 5:50 - 8 - 10:20 Leyfð

B.i.16

BLOOD & CHOCOLATE

kl. 8 - 10:30

B.i.12

VEFURINN HE... M/- Ísl tal

kl. 3:40

Leyfð

MUSIC & LYRICS

kl. 5:50 - 8

Leyfð

MUSIC & LYRICS

kl. 5:50 - 8 - 10:20

Leyfð

FRÁIR FÆTUR M/- Ísl tal

kl. 3:40

Leyfð

BRIDGE TO TE... M/- Ísl tal

kl. 3:30

Leyfð

SMOKIN ACES

kl. 5:50 - 8 - 10:20

B.i.16

SKOLAÐ Í BURTU M/- Ísl tal

kl. 3:40

Leyfð

VEFURINN HEN... M/- Ísl tal.

kl. 3:40

Leyfð

DIGITAL
DIGITAL

Grannt er fylgst með Britney Spears af gulu pressunni
í Bandaríkjunum. Nýjasta
nýtt úr meðferð söngkonunnar er að hún sé komin
með nýjan mann sér við
hlið.

30%!23 %R ¹STFANGIN ¹ NÕ OG NÒ ER ÖAÈ ROKKARI SEM HEFUR UNNIÈ HUG OG HJARTA SÎNG
KONUNNAR

Enquirer heldur því fram að Spears
og Filyaw hringist á daglega og
hefur hann kallað poppprinsessuna meðal annars Sugar, Kitten og
My Lady. Spears lætur hins vegar
viðurnefnin Mr. Secret, Underground Guy og J-Sun nægja. Filyaw
vildi ekkert tjá sig um málið þegar
Enquirer innti hann eftir svörum.
Slúðurvefurinn tmz.com náði hins
vegar tali af rokkaranum og þar
lýsti Filyaw því yfir að hann elskaði Britney af öllu hjarta og myndi
styðja hana heils hugar.
Bandarískir fjölmiðlar höfðu
spáð því að Spears myndi taka
saman við Kevin Federline á nýjan

UPPSELT kl. 5:30 - 8 - 10:30

300

/ AKUREYRI
B.i. 16

300

kl. 5:40 - 8 - 10:20

B.i. 16

LAST KING OF S...

kl. 10

B.i. 16

MUSIC & LYRICS

kl. 6 - 8

Leyfð

BRIDGE TO TERABITHIA

kl. 6

Leyfð

BLOOD & CHOCOLATE

kl 10

B.i.12

NUMBER 23

kl. 8

B.i. 16

DIGITAL

3PEARS SKIPTIR UM MANN
Sá heitir Jason Filyaw og er gítarleikari rokkhljómsveitarinnar
Riva sem ekki hefur náð miklum
frama í tónlistarbransanum. Filyaw hefur stutt dyggilega við bakið
á Spears og greinir slúðurblaðið
National Enquirer frá því að þau
hafi hist á AA-fundi. Þá telur blaðið sig hafa heimildir fyrir því að
Spears dýrki og dái gítarleikarann
sem er átta árum eldri en hún og
hafi jafnvel í hyggju að flytjast inn
til hans þegar meðferðinni á Promises er lokið. Ef marka má frétt
blaðsins hefur Filyaw verið kletturinn í lífi Spears og haldið henni
við efnið.
Miklu máli skiptir fyrir Spears
að Filyaw er sjálfur alkóhólisti og
hefur því getað miðlað af visku
sinni til Spears og veit þar af leiðandi líka í gegnum hvers slags helvíti Spears hefur þurft að ganga.

300.

leik en hann sást fara inn á meðferðarheimili hennar og hefur að
sögn heimildarmanna reynst eiginkonunninni fyrrverandi betri
en enginn. Frétt Enquirer bendir
hins vegar til þess að Spears ætli
sér að hefja nýtt líf með nýjum
manni þegar hún losnar af heimilinu. Jafnframt hafa borist fregnir
af skapofsavandamáli Britneys og
hún sögð þamba 24 kókdósir á dag.
„Hún getur brjálast af minnsta tilefni og krefst þess að fá að ráða
þernu sér til aðstoðar enda nennir
hún ekki að þrífa eftir sig,“ sagði
starfsmaður meðferðarheimilisins
við götublaðið Star.

Bítlarnir á netinu
með hefðarfólki.
Netfyrirtækið Wippit
Enn sem komið
býður nú dyggum aðer verður þó ekki
dáendum
Bítlanna
hægt að hlaða niður
að hlaða niður sjaldlögum Bítlanna þar
séðum myndum af
sem
hljómsveithljómsveitinni og einarmeðlimirnir og
stökum hljóðupptökEMI Records þráum með viðtölum við
ast við að gefa
hljómsveitarmeðlimleyfi. Wippit birti
ina fjóra. Þá verður
frétt þess efnis að
einnig hægt að hlaða "¥4,!2.)2 .JËTA ENN MIKILLA
hægt yrði að kaupa
niður sjónvarpsfrétt- VINS¾LDA OG BÅÈA MARGIR EFTIR
lög hljómsveitarum af Bítlaæðinu sem ÖVÅ AÈ GETA HLAÈIÈ NIÈUR LÎGUM
innar en fulltrúar
greip heimsbyggðina SVEITARINNAR
útgáfufyrirtækisí kringum 1964, brúðins heimtuðu að sú frétt yrði tekin
kaupi Pauls og Lindu McCartney
út af síðu Wippit. Fastlega er þó
og rúmlegu John Lennon og Yoko
gert ráð fyrir að það verði hægt á
Ono. Jafnframt fá netverjar að sjá
næstunni og má þá búast við því
þegar fjórmenningarnir frá Liverað annað og ögn tæknivæddara
pool mæta á hvers kyns verðlaunaBítlaæði gangi yfir hina netvæddu
hátíðir, félagana á tökustað myndheimsbyggð.
arinnar Help! og fundum sínum

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

(#$%.$ $$%0#  #/

Naflaskoðun á grafarbakka
Maurice og Ian eru leikarar sem
mega muna fífil sinn fegurri. Áður
fylktu áhorfendur liði í leikhúsið til
að berja þá augum en nú er liðið á
ævikvöldið og hlutverkin ekki upp
á marga fiska; Maurice fær stöku
sinnum að geispa golunni í kvikmyndum en Ian hefur enn vott af
sjálfsvirðingu og tekur ekki í mál
að leika lík. Fyrir utan hvorn annan
eiga þeir félagsskap í fáum og lifa
nánast sem hjón, graðga í sig pillum
saman á morgnana, klippa táneglurnar hvor á öðrum og lesa minningargreinar um fallna kollega.
Þegar ung frænka Ians flytur inn
á frænda sinn hugsar hann sér gott
til glóðarinnar og býst við að það
verði stjanað við sig til æviloka.
Frænkan reynist hins vegar forhertur vandræðaunglingur sem
hefur annað í huga en að hjúkra
gamalmennum. Kvennaflagarinn
Maurice býðst þá til að taka stúlkuna upp á sína arma, lóðsa hana um
London og kúltívera en lætur þess
ógetið hvað hangir á spýtunni.
Rithöfundurinn Hanif Kureishi
á heiðurinn af handritinu sem er

býsna sterkt; myndin er allt í senn
bráðfyndin og harmræn. Samskipti
Ians og Maurice eru til dæmis
kostuleg en það er stutt í tregann
og sagan sveiflast listilega þarna á
milli. Það er mikið haust í sögunni
og hrörnun leikur stórt hlutverk,
stundum í kómísku ljósi, en heildarmyndin sem dregin er upp af
hlutskipti eldri borgara er raunsæislega ófögur. Hér er þó líka hlýja
því Venus er öðrum þræði þroskasaga og minnir óneitanlega á aðra
slíka þótt ólíkar séu, það er Harold
og Maude eftir Hal Asby.
Ekkert hefur verið ýkt um
frammistöðu Peters O’Toole í aðalhlutverkinu, hann er hreint út sagt
frábær í hlutverki Maurice, manns
sem hefur lifað lífinu á eigin forsendum og látið aðra sitja á hakanum, jafnvel konu sína og börn.
Eftir því sem á líður verður honum
æ betur ljóst að tilraun hans til að
seilast eftir æskuþrótti Jessie er
andvana fædd og á grafarbakkanum stendur hann frammi fyrir
þeirri staðreynd að hann er einn og
yfirgefinn og hefur ekki hugmynd
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LEIKUR OG EFTIRMINNILEG MYND

um hver hann er.
Leslie Phillips gefur O’Toole
lítið eftir í hlutverki taugahrúgunnar Ians; Vanessa Redgrave er
traust að vanda og nýliðinn Jodie
Whittaker, sem leikur vandræðagemsann Jessie, lofar afar góðu.
"ERGSTEINN 3IGURÈSSON
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 ¶ORSTEINN 2AFN FÁKK ¹MINNINGU
¶ORSTEINN 2AFN *OHNSEN FORMAÈUR HANDKNATTLEIKSDEILDAR
3TJÎRNUNNAR FÁKK ¹MINNINGU VEGNA HEGÈUNAR ¹ FUNDI
AGANEFNDAR (3¥ ¹ ÖRIÈJUDAG &RAMKV¾MDASTJËRI (3¥
SKAUT M¹LINU INN ¹ BORÈ AGANEFNDAR
EFTIR AÈ HAFA LESIÈ FRÁTT ¹ ÖESSUM STAÈ
Å &RÁTTABLAÈINU EFTIR LEIK 3TJÎRNUNNAR
OG &RAM Å $(, DEILDINNI ¶¹
REIF ¶ORSTEINN REIKNINGINN FR¹
DËMURUM LEIKSINS FYRIR FRAMAN
BLAÈAMANN &RÁTTABLAÈSINS OG
SAGÈI EKKI KOMA TIL GREINA AÈ
GREIÈA HANN OG ÖAÈ FENGI
(3¥ AÈ VITA ¶ORSTEINN GREIDDI
REIKNINGINN ENGU AÈ SÅÈUR
STRAX ¹ M¹NUDEGINUM

SPORT FRETTABLADIDIS

(®3+5,$52 %)2¥+33/. 30%..452 &92)2 ¶6¥ !¨ 6%2¨! ,.!¨52 4), 6)+).'3 ¥ ./2%')

Ekki í vafa um að ég geti bætt liðið
6ÅKINGURINN (ÎSKULDUR %IRÅKSSON G¾TI VERIÈ ¹ LEIÈ Å NORSKU
ÒRVALSDEILDINA Å KNATTSPYRNU (ANN VAR TIL REYNSLU HJ¹ 6IK
ING Å 3TAFANGRI Å SÅÈUSTU VIKU OG LEIST FORR¹ÈAMÎNNUM LIÈS
INS VEL ¹ HANN %GIL ®STENSTAD YFIRMAÈUR ÅÖRËTTAM¹LA HJ¹
FÁLAGINU HEFUR SETT SIG Å SAMBAND VIÈ 2ËBERT !GNARS
SON FORMANN KNATTSPYRNUDEILDAR 6ÅKINGS MEÈ ÖAÈ FYRIR
AUGUM AÈ F¹ (ÎSKULD L¹NAÈAN ÒT ÖETTA TÅMABIL Å .OREGI
b¡G ER MJÎG SPENNTUR FYRIR ÖESSU ENDA LÅST MÁR AFSKAP
LEGA VEL ¹ FÁLAGIÈ ¶AÈ ER ALLT TIL FYRIRMYNDAR HJ¹ ÖVÅ OG ER
ÁG EKKI Å NOKKRUM VAFA UM AÈ ÁG G¾TI B¾TT ÖETTA LIÈ m
SAGÈI (ÎSKULDUR b-ÁR SKILST AÈ FÁLÎGIN ¾TLA AÈ
R¾ÈA BETUR SAMAN ¹ N¾STU DÎGUM OG HUGSA ÁG
AÈ 6ÅKINGAR MYNDU EKKI STANDA Å VEGI FYRIR MÁR
EF ALLT ANNAÈ ER Å LAGIm
(ANN SÁR FYRIR SÁR AÈ B¾ÈI FÁLÎGIN MYNDU
HAGNAST ¹ ÖESSU FYRIRKOMULAGI b%F ILLA GENGUR
GET ÁG KOMIÈ HEIM Å HAUST ¹N ALLRA SKULDBIND
INGA REYNSLUNNI RÅKARI OG VONANDI BETRI LEIK
MAÈUR EFTIR AÈ HAFA ¾FT VIÈ TOPPAÈST¾ÈUR OG

VONANDI EITTHVAÈ SPILAÈ Å NORSKU ÒRVALSDEILDINNI %F 6IKING VILL HALDA
MÁR F¾R 6ÅKINGUR B¾ÈI TEKJUR AF LEIGUNNI ¹ MEÈAN TÅMABILINU
STENDUR SEM OG SÎLUNNI Å KJÎLFARIÈ m SAGÈI (ÎSKULDUR
b/G MÁR LÅST EINNIG MJÎG VEL ¹ AÈ PRËFA AÈ FARA ÒT Å STUTTAN
TÅMA Å STAÈ ÖESS AÈ SKULDBINDA MIG Å MÎRG ¹R VIÈ FÁLAGIÈm
(ÎSKULDUR LÁK EINN ¾FINGALEIK MEÈ 6IKING OG FÁKK HANN GËÈ
VIÈBRÎGÈ ÖJ¹LFARA LIÈSINS Å KJÎLFARIÈ b-ÁR FINNST ÁG SAMT EIGA
HEILMIKIÈ INNI ¡G ¹TTI EKKI EITT EINASTA FRAMHJ¹HLAUP UPP Å HORN
IÈ EÈA FYRIRGJÎF INN Å TEIGINN SEM ÁG HEF MIKIÈ GERT MEÈ 6ÅKING
UM ¹ UNDIRBÒNINGSTÅMABILINU ¶AÈ VAR EITTHVERT ORKULEYSI Å
MÁR OG N¹ÈI ÁG EKKI AÈ BEITA MÁR AF FULLUM KRAFTI %N
VONANDI F¾ST NIÈURSTAÈA Å ÖETTA M¹L ¹ ALLRA N¾STU
DÎGUMm
(ÎSKULDUR ER NÕBAKAÈUR FAÈIR OG ÖURFTI AÈ FARA
FR¹ DËTTUR SINNI AÈEINS NOKKRUM DÎGUM EFTIR AÈ
HÒN KOM Å HEIMINN ER HANN FËR TIL .OREGS FYRR Å
M¹NUÈINUM b¶ETTA VAR EKKI AUÈVELT EN ÁG HAFÈI
ÖETTA AF .Ò VIL ÁG VARLA SLEPPA LITLU PRINSESSUNNI ÒR
FANGINU m SAGÈI HANN Å LÁTTUM DÒR

.IÈURSTAÈAN ER VANVIRÈING
ÍBV hefur kært Guðmund Kr. Erlendsson, formann dómaranefndar HSÍ, til
dómstóls HSÍ eftir að aganefnd HSÍ sá ekki ástæðu til að taka á meintri hegðun
Guðmundar við þjálfara ÍBV. Guðmundur kærði þjálfara ÍBV á móti.

²2 ,%)+ 4HEIRRY (ENRY SPILAR EKKI MEIRA

MEÈ ¹ ÖESSU TÅMABILI
./2$)# 0(/4/3'%449

,ANDSLIÈSÖJ¹LFARI &RAKKA

Búinn að fá
nóg af Wenger
&«4"/,4) Raymond Domenech,

landsliðsþjálfari Frakka í fótbolta, er búinn að fá sig fullsaddan af gagnrýni landa síns, Arsene
Wenger, stjóra Arsenal. Wenger
kenndi leikjaálagi franska landsliðsins um slæma frammistöðu
Thierry Henry á þessu tímabili.
„Ég er orðinn virkilega leiður á herra Wenger. Hann veit ekki
allt og hefur ekki einkaleyfi á að
fá sitt fram í fótboltaumhverfinu. Wenger er að kenna leikjum
í ágúst um meiðsli í mars,“ sagði
Domenech en Henry verður ekkert meira með á tímabilinu eftir
að hann reif maga- og náravöðva
í tapleiknum á móti PSV í Meistaradeildinni á dögunum.
Wenger talaði um að Henry
sé búinn að missa af fjölmörgum
leikjum með Arsenal í vetur en
hafi hins vegar leikið alla landsleiki, frá upphafi til enda, frá 16.
ágúst.
ËËJ
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SETJA H¹AN VERÈMIÈA ¹ 'UÈJËN
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Handknattleiksdeild
ÍBV hefur ákveðið að kæra Guðmund Kr. Erlendsson, formann
dómaranefndar HSÍ, til dómstóls HSÍ vegna meintrar hegðunar hans í garð Einars Jónssonar,
þjálfara ÍBV, eftir leik Eyjamanna
og HK í síðustu viku.
ÍBV kærði Guðmund upphaflega til aganefndar en aganefnd sá
ekki ástæðu til að aðhafast í málinu. Formaður handknattleiksdeildar ÍBV, Hlynur Sigmarsson,
segist ætla með málið alla leið
fyrir ÍSÍ ef á þurfi að halda.
„Þessi niðurstaða kemur mér
ekki á óvart. Ef eitthvert mál
snertir HSÍ þá er því sópað undir
teppið. Einhver starfsmaður HK
sá ekkert athugavert við atvikið og það er eina vitnið sem aganefndin talar við en við höfðum
bent á nokkur vitni okkar máli til
stuðnings,“ sagði Hlynur sem er
langt frá því að vera ánægður með
þessi vinnubrögð sem og HSÍ.
„Við erum að kæra þetta núna
til dómstóls HSÍ enda finnst okkur
þessi niðurstaða vanvirðing. Dómarar og HSÍ eru að kenna okkur
hvernig skuli haga sér á leikjum
og svo ganga þeir fram með þessum hætti og það er í góðu lagi.
Þess vegna ætlum við með þetta
alla leið í íþróttadómstólakerfinu.

(,9.52 3)'-!233/. (EFUR TAPAÈ

ÎLLUM K¾RUM¹LUM SÅNUM HJ¹ (3¥
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(ELENA 3VERRISDËTTIR

Þreföld tvenna
af bekknum
+®2&5"/,4) Helena Sverrisdóttir,
fyrirliði Hauka, var með þrefalda
tvennu í naumum 81-79 sigri liðsins í Keflavík en Helena kom inn
af bekknum í leiknum.
Helena var með 17 stig, 14
fráköst og 13 stoðsendingar í
leiknum en þetta er í þriðja sinn
í deildinni sem hún nær þrefaldri
tvennu. Aðeins tveir aðrir leikmenn náðu þrefaldri tvennu í
deildinni í vetur, Margrét Kara
Sturludóttir úr Keflavík og Anne
Flesland leikmaður Hamars.
ËËJ

"RASILÅUMAÈUR HJ¹ !ALESUND

Ennþá í jólafríi
(!3!2 'UÈMUNDUR +R %RLENDSSON FORMAÈUR DËMARANEFNDAR (3¥ SÁST HÁR RÅFAST VIÈ

!LFREÈ &INNSSON ÖJ¹LFARA 'RËTTU Å BIKARÒRSLITALEIK KVENNA UM SÅÈUSTU HELGI
&2¡44!",!¨)¨!.4/.

Það á jafnt yfir alla að ganga. Annars er mjög áhugavert að það er
alveg sama hvað við kærum, við
vinnum aldrei. Ég veit ekki hvað
ég hef kært mörg mál til HSÍ, ég
hef aldrei unnið. Ekki eitt einasta
mál. Þetta er hætt að vera fyndið. Ætla menn að segja mér að öll
þessi mál hafi verið byggð á vondum og veikum grunni?“ sagði
Hlynur hundfúll.
Einar Jónsson, þjálfari ÍBV,
fékk rautt spjald í leiknum sem
um ræðir og hann furðar sig á því
að hafa aðeins fengið einn leik
í bann þar sem dómararnir hafi
skrifað á skýrsluna að hann hafi
haft í frammi grófa og óíþróttamannslega framkomu að því er
hann segir.
„Ég held að ástæðan fyrir þess-

um væga dómi sé sú að fá mig til
að hætta að tuða. Ég veit það samt
ekki en mig grunar það. Ég spurði
marga dómara út í málið og þeir
sögðu allir að ég ætti að fá tvo
leiki vegna þess sem var skrifað á
skýrsluna,“ sagði Einar.
Það var ekki bara ÍBV sem
kærði Guðmund heldur kærði
hann Einar Jónsson á móti fyrir
sína meintu hegðun. Aganefnd sá
heldur ekki ástæðu til að aðhafast
í því máli en athygli vekur að aganefnd taki kæru Guðmundar fyrir
en hann var ekki starfsmaður á
leiknum heldur áhorfandi.
Fréttablaðið hafði samband við
Guðmund í gær en hann gat ekki
tjáð sig um málið þar sem hann
var upptekinn á fundi.
HENRY FRETTABLADIDIS

&«4"/,4) Brasilíumaðurinn Dedé

Anderson er liðsfélagi Haraldar Guðmundssonar í norska úrvalsdeildarliðinu Aalesund og var
markahæsti leikmaður liðsins á
síðasta tímabili með 14 mörk.
Dedé fór heim til Brasilíu eftir
tímabilið og átti að snúa til baka
í janúar en enn hefur ekkert til
hans spurst. Fyrst sagðist hann
þurfa að vera hjá veikum föður
sínum en nú eftir tveggja mánaða
bið hefur félagið endanlega misst
þolinmæðina.
Málið er á leiðinni til FIFA
og félagið hefur stoppað launagreiðslur til kappans. Hann er þó
hvergi laus sinna mála og félagið
mun ekki hleypa honum til annars
liðs. Aalesund tilkynnti það líka
í gær að Dedé myndi ekki spila
meira með a-liðinu og verður að
dúsa í varaliðinu þar til að samningur hans rennur út.
ËËJ
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Guðjón of dýr

Vilja Guðmund úr stóli formanns dómaranefndar

&«4"/,4) Guðjón Baldvinsson er

(!.$"/,4) Það hefur gustað um
Guðmund Kr. Erlendsson, formann dómaranefndar HSÍ, síðustu daga en eins og lesa má hér
að ofan hefur ÍBV ákveðið að kæra
meinta hegðun hans til dómstóls
HSÍ og er til í að fara með málið
lengra verði niðurstaða þess dómstóls ekki sú sem ÍBV væntir.
Fréttablaðið hefur heyrt í fjölmörgum þjálfurum síðustu daga
sem hafa gefið sig fram eftir að
ÍBV kærði Guðmund og rætt við
þá um samskipti sín við formanninn.
Enginn þeirra ber Guðmundi
vel söguna og allir hafa svipaða
sögu að segja um hegðun Guðmundar – að hann sé kjaftfor og
hrokafullur líkt og Aðalsteinn
Eyjólfsson, þjálfari Stjörnunnar,
sagði í viðtali við Fréttablaðið á

ekki á leið til Víkings en Fréttablaðið skýrði frá því að félagið ætti
ásamt Fylki í viðræðum við Stjörnuna um kaup á Guðjóni Baldvinssyni. Heimildir Fréttablaðsins
herma að Guðjón sé á leið til Fylkis
en það vildu hvorki Eysteinn Haraldsson hjá Stjörnunni né Hörður
Antonsson hjá Fylki staðfesta.
Heimildir Fréttablaðsins herma
að Fylkir sé tilbúið að greiða allt
að 4 milljónum króna fyrir Guðjón.
Víkingar voru til í að greiða allt að
þrem milljónum fyrir leikmanninn en án árangurs. Þegar Magnús
Gylfason, þjálfari Víkings, heyrði í
hvað kaupverðið stefndi sagði hann
sínum mönnum að draga í land þar
sem hinn ungi og óreyndi Guðjón
væri ekki virði slíkrar fjárhæðar.
ES¹  HBG

dögunum. Þeir eru á einu máli um
að nauðsynlegt sé að skipta Guðmundi út sem formanni dómaranefndar. Fréttablaðið hefur einnig
rætt við fyrrum dómara sem eru á
sama máli.
Þeir Kristinn Guðmundsson og
Erlingur Richardsson, sem voru
með ÍBV-liðið í fyrra, eru á meðal
þeirra sem hafa tjáð Fréttablaðinu sögur af samskiptum sínum
við Guðmund. Haddur Stefánsson, fyrrum þjálfari KA/Þórs, og
Karl Erlingsson, aðstoðarmaður
kvennaliðs Vals, hafa líka tjáð sig.
Þeir hafa borið vitni um óeðlileg
afskipti Guðmundar af dómurum
og þjálfurum eftir leiki þar sem
hann hefur meðal annars verið
viðstaddur skýrslugerð dómara
þótt hann hafi eingöngu verið
áhorfandi á viðkomandi leikjum.

Hann hafi í sumum tilvikum lent
í orðaskaki við þjálfara fyrir utan
búningsklefa áður en hann hvarf
inn í klefa með dómurum.
Eyjaþjálfararnir
fyrrverandi
vilja síðan meina að Guðmundur
hafi gengið allt of langt í leik ÍR og
ÍBV í fyrra er hann hrinti Erlingi
harkalega á aðstoðarmann sinn.
Guðmundur sagðist vera upptekinn á fundi fram á kvöld þegar
Fréttablaðið heyrði í honum um
tvöleytið í gær. Hann gæti þar af
leiðandi ekki tjáð sig.
HBG

'5¨-5.$52 +2)34).. %2,%.$33/.
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Vinningar verða afhendir hjá BT Smáralind. Kópavogi. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 99 kr/skeytið.
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Iceland Express deild karla

Steinar og Keith Vassell kláruðu KR-inga

3.&%,, +%&,!6¥+

 

+®2&5"/,4) Þrautsegja Breiðhylt-

3TIG 3N¾FELLS (LYNUR "¾RINGSSON  *ËN «LAFUR
*ËNSSON  *USTIN 3HOUSE  -AGNI (AFSTEINSSON
 3IGURÈUR ¶ORVALDSSON  -ARTIN 4HUESEN 
RNI SGEIRSSON  (ELG 2EYNIR 'UÈMUNDSSON 
3TIG +EFLAVÅKUR 3EBASTIAN (ERMENIER  -AGN
ÒS 'UNNARSSON  *ËN .ORDAL (AFSTEINSSON 
3VERRIR ¶ËR 3VERRISSON  4ONY (ARRIS  ¶RÎSTUR
*ËHANNSSON  (ALLDËR (ALLDËRSSON  3IGURÈUR
¶ORSTEINSSON 

ina, reynsla Keiths Vassell og gríðarlega mikilvægar þriggja stiga
körfur Steinars Arasonar tryggðu
ÍR-ingum sigur á KR í fyrsta leik
liðanna í fjórðungsúrslitum Iceland Express deildar karla.
Fyrri hálfleikur var hraður og
skemmtilegur en mikil barátta
einkenndi þann síðari. ÍR virtist
baráttuglaðara á vellinum og náði
á endanum sigri, 73-65.
KR byrjaði betur og komst í 51 forystu. ÍR-ingar léku þó vel og
náðu fljótt að jafna leikinn og komast í forystu. Keith Vassell og Eiríkur Önundarson héldu um taumana og skoruðu góðar körfur.
Hægt og rólega sigu þó KRingar aftur fram úr og náðu fjögurra stiga forystu í lok fyrsta leikhluta, 19-15.
KR skoraði fyrstu körfu annars
leikhluta en þá tók Steinar Ara-

+2 ¥2

 

3TIG +2 *EREMIAH 3OLA  4YSON 0ATTERSON 
"RYNJAR "JÎRNSSON  &ANNAR «LAFSSON  0¹LMI
&REYR 3IGURGERISSON  %DMOND !ZEMI  $ARRI
(ILMARSSON 
3TIG ¥2 3TEINAR !RASON  .ATE "ROWN  +EITH
6ASSELL  %IRÅKUR ®NUNDARSON  (REGGVIÈUR
-AGNÒSSON  «MAR 3¾VARSSON  &ANNAR &REYR
(ELGASON 

UEFA-bikarkeppnin
&*«2¨5.'3²23,)4
3(!+4!2 $/.%43+ 3%6),,!



%FTIR FRAMLENGINGU 3EVILLA KOMST ¹FRAM   SAM
ANLAGT

!: !,+-!!2 .%7#!34,%

son til sinna mála og setti niður
tvo þrista í röð og jafnaði þar með
leikinn, 21-21.
Til að bæta gráu á svart fékk
einn besti varnarmaður KR, Edmund Azemi, sína þriðju villu um
miðjan annan leikhluta og var tekinn beint út af í kjölfarið. Hann
kom lítið við sögu eftir það en tókst
samt að næla sér í fimm villur.
Jeremiah Sola tókst að halda
sínum mönnum á floti með frábærum sóknarleik og var því forysta ÍR í leikhléi aðeins eitt stig,
40-39.
Sama baráttan einkenndi leikinn
í upphafi þriðja leikhluta en leikmönnum tókst illa að safna stigum.
Það var ekki fyrr en vel var liðið
á leikhlutann að Sola setti niður
þriggja stiga körfu og kom KR
yfir að hann kveikti í sínum mönnum. Önnur karfa fylgdi í kjölfarið og ÍR-ingar, sem höfðu staðnað

eftir frábæran fyrri hálfleik, tóku
leikhlé.
KR hélt áfram á sömu braut og
komust í sjö stiga forystu, 53-46.
Samtals skoruðu þeir tólf stig gegn
engu hjá ÍR á þessum leikkafla.
ÍR skoraði aðeins tólf stig í
þriðja leikhluta og samtals leiddi
KR með fimm stigum fyrir lokasprettinn.
Keith Vassell hafði hægt um sig
í þriðja leikhluta skoraði þó fyrstu
körfu þess fjórða. Nate Brown
skoraði svo mikilvæga þriggja
stiga körfu er hann jafnaði leikinn
í stöðunni 56-56. Steinar fylgdi svo
eftir með sinni þriðja þristi í leiknum. Hann bætti við þeim fjórða og
svo fimmta skömmu síðar og kom
ÍR í sjö stiga forystu.
Sá munur reyndist einfaldlega
of mikill fyrir heimamenn á þeim
skamma tíma sem var til leiksloka.
ES¹

"!244! «MAR ®RN 3¾VARSSON HEFUR
HÁR BETUR Å FR¹KASTSRIMMU VIÈ +2 INGA
&2¡44!",!¨)¨6!,,)
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Meistaradeild Evrópu
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*ËN !RNËR 3TEF¹NSSON SKORAÈI EITT STIG FYRIR 2OMA
OG LÁK Å  MÅNÒTUR

3EIGLUSIGUR 3N¾FELLINGA
Snæfell vann öruggan og sanngjarnan sigur á Keflavík í gær, 84-67. Snæfellingar réðu ferðinni nánast allan leikinn og hleyptu Keflavík aldrei of nærri sér.
+®2&5"/,4) Keflvíkingar eru komn-

(%4*!. $ANNY +OEVERMANS SKORAÈI

MARKIÈ SEM FLEYTTI !: !LKMAAR ¹FRAM
Å KEPPNINNI (ÁR ER HANN ¹SAMT 4ITUSI
"RAMBLE LEIKMANNI .EWCASTLE
./2$)# 0(/4/3!&0

5%&! BIKARKEPPNIN

AZ sló Newcastle úr leik
&«4"/,4) Grétar Rafn Steinsson

og félagar í hollenska úrvalsdeildarliðinu AZ Alkmaar slógu
út lið Newcastle í 16-liða úrslitum UEFA-bikarkeppninnar. Leikar fóru 2-0 og hafði því AZ betur
með fleiri mörkum skoruðum á
útivelli.
Newcastle komst í 4-1 forystu strax í fyrri hálfleik liðanna
í Englandi í fyrri viðureigninni.
Leikmenn AZ gáfu hins vegar
aldrei eftir og unnu á endanum
dýrmætan sigur.
Grétar Rafn lék allan leikinn
fyrir AZ Alkmaar.
ES¹

ir með bakið upp við vegg eftir tap
gegn Snæfelli í Stykkishólmi í gær.
Heimamenn sýndi mikla seiglu og
andlegan styrk með því að tapa aldrei
hausnum og á seiglunni sigldu þeir
til sigurs fyrir fullu húsi Hólmara
þar sem ekki sást einn einasti Keflvíkingur.
Það voru gestirnir frá Keflavík
sem mættu mun grimmari til leiks,
spiluðu hörkuvörn og ákveðna sókn.
Þeir voru fljótir að byggja upp gott
forskot og leiddu með með sjö stigum, 4-11. Heimamenn voru fljótir að hrista af sér sviðsskrekkinn
fyrir framan fullt hús áhorfenda og
söxuðu smám saman á forskotið og
gerðu gott betur með því að leiða
eftir fyrsta leikhluta, 19-17.
Annar leikhluti var meira og
minna eign heimamanna. Þeir bætti
sífellt við forskot sitt og á sama hélt
áfram að síga á ógæfuhliðina hjá
Keflvíkingum. Þeir misstu Hermenier og Gunnar Einarsson fljótlega af
velli vegna villuvandræða og Magnús Gunnarsson var einnig kominn í
villuvandræði undir lok hálfleiksins.
Þess utan hittu Keflvíkingar ákaflega illa úr skotum sínum. Þeir náðu
þó að rétta út kútnum undir lok hálfleiksins og munurinn aðeins sjö stig í
leikhléi, 43-36.
Þriðji leikhluti var lítt spennandi
því Snæfell yfirspilaði gestina sem
urðu verulega pirraðir fyrir vikið og
gerðu lítið annað en að safna villum
sem og tæknivillum. Mestur varð
munurinn sextán stig, 58-42, í leikhlutanum en munurinn var fjórtán
stig eftir þriðja leikhlutann, 61-47.
Keflvíkingar fengu flugstart í
þriðja leikhlutanum er Magnús
Gunnarsson hitti úr þrem þriggja
stiga skotum í röð og kveikti smá
vonarneista hjá gestunum. Snæfellingar létu Magnús ekki slá sig út af

34%).!2 +OM MEÈ MIKILV¾GUSTU KÎRFUR

LEIKSINS ¹ H¹RRÁTTUM TÅMA FYRIR ¥2 INGA
(ÁR BERST HANN VIÈ "RYNJAR ¶ËR "JÎRNS
SON UM FR¹KAST
&2¡44!",!¨)¨6!,,)

3TEINAR !RASON HETJA ¥2

Með sjálfstraustið í botni
(,9.52 "2).'33/. 4EKUR FR¹KAST FR¹ *ËNI .ORDAL (AFSTEINSSYNI OG 3EBASTIAN (ER

MANIER Å G¾R

&2¡44!",!¨)¨$!.¥%,

laginu, heldur réttu strax út kútnum
og eftir það var leiðin greið. Keflavík náði aldrei að ógna þeim af viti
og Snæfell innbyrti öruggan og sanngjarnan sigur, 84-67.
„Það er mikill vilji í mannskapnum núna. Við höfum margir hverjir verið nálægt því að fara alla leið
og því vantar ekki viljann núna,“
sagði Hlynur Bæringsson í léttu
spjalli í áhaldageymslunni en hann
átti frábæran leik. „Mér fannst við
líka sterkir andlega og var aðallega
ánægður með það.“
Hlynur segir það vera skrítna tilfinningu að mæta Keflavík í átta liða
úrslitum eftir að hafa barist við þá
áður í úrslitum. „Ef róðurinn á að
þyngjast eftir þetta þá veit ég ekki
hvað bíður okkar,“ sagði Hlynur sem
kvíður ekki næsta leik. „Við höfum
oft tapað í Keflavík og hluti af því

%IÈUR 3M¹RI Å VIÈTALI Å SP¾NSKA RÅKISSJËNVARPINU
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3TEMNING Å (ËLMINUM

Stebbi og Eyfi
tróðu upp
+®2&5"/,4) Það var gríðarleg
stemning í Fjárhúsinu í Stykkishólmi í gær og öll umgjörð heimamönnum til mikils sóma.
Það var fullt út úr dyrum
nokkru fyrir leik og allir áhorfendur staðráðnir í að skemmta
sér vel. Allt ætlaði síðan um koll
að keyra þegar Stebbi og Eyfi
tróðu upp rétt fyrir leik og að
sjálfsögðu hljómaði Nína.
HBG

Gagnrýnir félaga
sína harðlega
&«4"/,4) Eiður Smári Guðjohnsen, sem hafði gagnrýnt félaga
sína í Barcelona eftir leikinn
gegn Liverpool fyrir að leggja
ekki nógu hart að sér og fyrir lélegan liðsanda, dró ekkert úr
þeirri gagnrýni sinni í viðtali við
spænska ríkissjónvarpið sem sýnt
var í gær. „Ég er aðeins að tala
um það hvernig menn standa sig
innan vallar,“ sagði hann en mörgum þótti þessi gagnrýni benda til
þess að lítill vinskapur væri meðal
leikmanna.
Victor Valdés markvörður, Deco
og fleiri leikmenn hafa svo gagnrýnt Eið Smára fyrir að láta þessa

skoðun sína í ljós í fjölmiðlum.
„Þessa hluti á að ræða í herbúðum liðsins en ekki í fjölmiðlum,“
sagði Deco.
Eiður Smári talaði spænsku
í viðtalinu og vakti það athygli
hversu fær hann er orðinn eftir
svo stuttan tíma. „Ég er ekki með
neinn kennara,“ svaraði hann. „Ég
bara hlusta og tek vel eftir.“
JSE

 &).'5

%IÈUR 3M¹RI OG *ULIANO "ELLETTI
¹ ¾FINGU "ARCELONA Å SÅÈUSTU
VIKU SKÎMMU EFTIR AÈ %IÈUR LÁT
UMR¾DD UMM¾LI FALLA
./2$)# 0(/4/3!&0

er sú staðreynd að þeir voru betri en
við en við erum betri núna.“
Sigurður Ingimundarson, þjálfari Keflavíkur, var þokkalega sáttur við sína menn í leikslok en sagði
að leikstjórnanda hefði vantað hjá
þeim. Hann var einnig hundfúll með
að Keflvíkingar létu ekki sjá sig á
leiknum.
„Það er sorglegt að koma í stemninguna hingað og uppgötva það að
fólkið í Keflavík sé að snúa baki við
strákunum sem hafa staðið sig eins
og hetjur síðustu ár. Um leið og það
gefur aðeins á bátinn hverfur fólkið.
Ég er gríðarlega sár og svekktur yfir
þessu. Ég hef sjaldan eða aldrei orðið
eins hissa á ævinni. Við munum samt
mæta klárir í næsta leik og vonandi
koma einhverjir til að styðja okkur,“
sagði Sigurður sársvekktur.
HENRY FRETTABLADIDIS

+®2&5"/,4) „Þetta var frábær
sigur og við áttum þetta fyllilega
skilið. Við komum hingað kokhraustir, rétt töpuðum hér í síðasta deildarleik, erum búnir að
vera á miklu skriði eftir áramót.
Við unnum bikarinn og okkur
langar í annan bikar,” sagði Steinar Arason, fyrirliði ÍR sem setti
niður fimm af sjö þriggja stiga
skotum og var með 20 stig á 23
mínútum. „Ég var með sjálfstraustið í botni og maður verður
að nýta sér þegar maður fær opin
skot. Þetta er það sem ég geri í
ÍR-liðinu, ef ég hitti þá spila ég ef
ég hitti ekki þá fer ég á bekkinn,“
sagði Steinar.
Steinar hafði hægt um sig í
deildarleikjum liðanna í vetur og
í þeim skoraði hann einungis þrjú
stig, eða eina þriggja stiga körfu.
Hann skoraði hins vegar fimm í
gær, þar af þrjár í lokaleikhlutanum.
ËËJ
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Laugardalshöll
28. mars
Hljómleikar hefjast stundvíslega kl. 20.00
Húsið opnar kl. 18.00

Miðaverð:
A-stúka kr. 11.900

ppselt
u
B-stúka kr. 9.900
Stæði

kr. 5.900

Miðasala
midi.is, Skífan Laugavegi 26,
Kringlunni og Smáralind

ÏhaVcYhegZci

Einnig BT Akureyri, BT Egilsstöðum
og BT Selfossi
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2AKEL $ÎGG "RAGADËTTIR OG 3TJÎRNUSTÒLKUR ERU ¹ EFTIR FYRSTA SIGRINUM ¹ 6AL Å VETUR

Tekst Stjörnunni loksins að leggja Val að velli?
(!.$"/,4) Stjörnustúlkur geta
stigið stórt skref í átt að fyrsta
Íslandsmeistaratitli sínum í átta
ár þegar þær sækja Valsstúlkur
heim í Laugardalshöllina í DHLdeild kvenna í kvöld en með sigri
getur liðið náð fjögurra stiga forskoti á toppnum auk þess að eiga
leik inni. Til að svo geti farið þarf
Stjörnuliðið að gera eitthvað sem
hefur ekki tekist í vetur – að vinna
Val.
„Við erum búnar að tapa báðum
leikjunum og ég veit eiginlega ekki
af hverju. Við spiluðum illa á móti
þeim og þær voru virkilega vel
stemmdar og spiluðu vel í báðum
þessum leikjum á móti okkur,“

segir Rakel Dögg Bragadóttir sem
er markahæsti leikmaður Stjörnunnar í vetur. „Vandamálið hjá
okkur á móti Val er búið að vera
okkar sóknarleikur. Við þurfum að
hugsa um okkar sóknarleik,“ segir
Rakel en Stjarnan sem hefur skorað 31,6 mörk að meðaltali í deildinni í vetur hefur aðeins skorað 36
mörk samtals í leikjunum á móti
Val. „Mér finnst Valsliðið rosalega sterkt þótt þær hafi verið
að klúðra málunum sínum í undanförnum leikjum,“ segir Rakel
en Valsliðið tapaði meðal annars
mjög óvænt á móti Fram á dögunum og verður að vinna Stjörnuna
ætli liðið sér titilinn.

Rakel segist alveg sjá í gegn um
sálfræðibragð Ágústar Jóhannssonar þjálfara um að Valsliðið sé
bara sátt með 2. sætið. „Þær eru
að setja pressuna á okkur og fría
sjálfar sig um leið undan ábyrgð.
Það er krafa hjá okkur að klára
þennan leik á móti Val sem og þá
tvo næstu sem eru á móti Gróttu
og Haukum. Næstu tíu dagar eru
aðaldagarnir fyrir okkur,“ segir
Rakel. „Ef við klárum þessa leiki
lítur þetta óskaplega vel út fyrir
okkur en það þarf ekki mikið að
fara úrskeiðis til þess að Valur sé
komið upp að hliðinni á okkur. Við
þurfum að halda einbeitingunni,“
segir Rakel og hún veit að Garð-

bæingar vilja fá titilinn heim.
„Það er verið að krefjast titils
alls staðar í Garðabænum núna,“
segir Rakel sem hefur skorað 7,1
mark að meðaltali í leik í vetur en
„aðeins“ 7 mörk samtals í leikjunum tveimur á móti Val. „Ég var
ekki sátt með minn leik síðast á
móti Val og vil bæta úr því eins
og við allar í liðinu. Við erum með
rosalega góða breidd og ef við
náum að nýta hana rétt þá er erfitt fyrir lið að mæta okkur,“ segir
Rakel að lokum.
ËËJ
9&)2 3*® -®2+ ¥ ,%)+ 2AKEL $ÎGG
"RAGADËTTIR HJ¹ TOPPLIÈI 3TJÎRNUNNAR
&2¡44!",!¨)¨6!,,)

6ANIR AÈ SPILA TOPPLEIKI
Guðjón Valur Sigurðsson og félagar í Gummersbach taka á móti Kiel í toppslag
þýska boltans í kvöld. Uppselt er í Kölnarena þar sem 19.400 manns sjá leikinn.
(!.$"/,4) Í kvöld er stórleik(%)-)2 '5¨*«.33/. !ÈSTOÈARÖJ¹LFARI

&( TEKUR HÁR ¹ MËTI !TLANTIC BIKARNUM ¹
SÅNUM TÅMA

,EIK &( OG (" FRESTAÈ

Leitað að nýjum leikdegi
&«4"/,4) Leik FH og HB frá Fær-

eyjum hefur verið frestað um
óákveðinn tíma. Um er að ræða
árlegan leik Íslands- og Færeyjameistaranna í knattspyrnu
sem hefur farið fram undanfarin fimm ár undir heitinu Atlantic Cup. Nú mun keppnin framvegis heita NATA Cup þar sem nýtt
fyrirkomulag er á fjármögnun
keppninnar.
„Það er búið að fresta leiknum og knattspyrnusamböndin eru
nú að reyna að finna leikdag sem
gæti gengið upp fyrir báða aðila,“
sagði Birkir Sveinsson, mótastjóri KSÍ, við Fréttablaðið í gær.
Vestnorrænn samstarfssamningur hefur fjármagnað keppnina undanfarin ár en sá samningstími er nú liðinn. „Við vissum
ekki af þessu fyrr en allt of seint.
Nú hefur annar samstarfssamningur, NATA, tekið að sér að fjármagna keppnina. Það er því ljóst
að ef svo fer að leikurinn fari
ekki fram í vor verður þráðurinn
tekinn upp að nýju á næsta ári.“
ES¹

ur í Kölnarena er Gummersbach
tekur á móti meisturum Kiel í
þýsku úrvalsdeildinni. Þrír landsliðsmenn eru í lykilhlutverkum hjá Gummersbach sem og að
landsliðsþjálfarinn Alfreð Gíslason stýrir liðinu.
„Það eru tvö stig í boði eins og
venjulega,“ sagði Guðjón Valur
við Fréttablaðið í gær af sinni alkunnu yfirvegun. „En ef við vinnum getum við jafnað toppliðið.
Við höfum spilað marga toppleiki
upp á síðkastið og menn ættu því
að vera orðnir vanir þeim aðstæðum,“ sagði hann.
Kiel er í efsta sæti deildarinnar með 40 stig en Hamburg og
Gummersbach koma næst með 38
stig. Hamburg er með hagstæðari
markatölu. Kiel hefur lengi verið
topplið í þýska boltanum og unnið
deildina í níu skipti síðustu þrettán tímabil. Gummersbach varð
síðast Þýskalandsmeistari árið
1991.
Mikið hefur mætt á handboltaköppum undanfarið eftir mikla
keyrslu á HM. Þýska deildin hófst
svo aðeins viku síðar og hafa Evrópukeppnirnar einnig verið í fullum gangi. Guðjón Valur segist
þó vera í góðu ásigkomulagi þótt
hann hafi spilað nánast hverja
einustu mínútu sem hægt var á
HM.
„Ætli andlega áreitið hafi ekki
verið meira en það líkamlega. Ég
átti fyrst og fremst erfitt með að
sætta mig við niðurstöðuna. Ég
hef svo sem ekki verið fullkomlega sáttur við alla mína leiki með
Gummersbach síðan HM lauk en
líkamlega líður mér mjög vel,“
sagði hann.
„Við munum koma vel úthvíldir til leiks á morgun enda spiluð-

+/-).. ¥ ²23,)4 .ÕKRÕNDUR ¥SLANDS

MEISTARI Å BORÈTENNIS 'UÈMUNDUR
3TEPHENSEN
&2¡44!",!¨)¨(!2)

3¾NSKA BORÈTENNISDEILDIN

Guðmundur og
félagar í úrslit
"/2¨4%..)3 Guðmundur E. Step-

'5¨*«. 6!,52 &ER HÁR FRAM HJ¹ +IM !NDERSSON LEIKMANNI +IEL Å FYRRI VIÈUREIGN

LIÈANNA Å HAUST

./2$)# 0(/4/3"/.'!243

um við síðast á laugardaginn. Alfreð hefur því haft góðan tíma til
að undirbúa okkur fyrir þennan
leik.“
Gummersbach datt úr leik í
fjórðungsúrslitum
Meistaradeildarinnar fyrir spænska liðinu
Valladolid. Guðjón Valur segir að
það hafi verið gríðarlega svekkjandi.
„Við vorum og erum enn afar
svekktir með þá niðurstöðu. Við
vorum með þetta í höndunum en
Valladolid spilaði frábærlega og
átti skilað að vinna. Nú gildir það
að tryggja okkur inn í Meistaradeildina næsta tímabil.“
Efstu þrjú liðin í deildinni
tryggja sér þátttökurétt í deildinni næsta tímabil en ef þýskt

lið vinnur keppnina í vor komast
efstu fjögur liðin áfram.
Guðjón Valur segir að mikið
sé eftir af tímabilinu og ekkert
sé í höfn þó að liðið vinni Kiel í
kvöld. „Það er þó rétt að möguleikar á titlinum minnka mikið
ef við töpum í kvöld en við erum
fyrst og fremst að einbeita okkur
að Meistaradeildarsæti. Allt liðið
hefur verið að spila vel að undanförnu og það ætti einnig að koma
okkur til góða að við erum eina
liðið af efstu fimm í deildinni sem
eru ekki lengur með í Evrópukeppnunum.“
Leikurinn hefst klukkan 18.30 í
kvöld og er í beinni útsendingu á
Sýn.
EIRIKUR FRETTABLADIDIS

hensen, Íslandsmeistari í borðtennis, er kominn í úrslit um
sænska meistaratitilinn ásamt
félögum sínum í sænska liðinu
Eslövs.
Eslövs vann 5-1 stórsigur á
Lyckeby BTK í seinni leik liðsins
í undanúrslitum en fyrri viðureignina vann liðið 5-2. Guðmundur vann tvo af þremur leikjum
sínum í einvíginu þar af öruggan
3-1 sigur á Henrik Rosvall í seinni
leiknum. Guðmundur og félagar
mæta BTK Rekord í úrslitunum
sem hefjast 6. apríl næstkomandi.
ËËJ

&2"2 !MARE 3TOUDEMIRE ¹TTI STËRLEIK

MEÈ 0HOENIX GEGN $ALLAS
./2$)# 0(/4/3'%449

0HOENIX OG $ALLAS M¾TTUST

"ADMINTONKONAN 2AGNA )NGËLFSDËTTIR ER KOMIN ¹ «LYMPÅUSTYRK HJ¹ 302/.
34«¨5 3)' 6%, 3KALLAGRÅMSMENN VORU
SPÒTNIKLIÈ ÒRSLITAKEPPNINNAR Å FYRRA
&2¡44!",!¨)¨34%&.

²RSLITAKEPPNI )CELAND %XPRESS

Aldrei farið í
oddaleik
+®2&5"/,4) Einvígi Njarðvíkur og
Hamars/Selfoss annars vegar og
Skallagríms og Grindavíkur hins
vegar hefjast í kvöld klukkan
19.15 í Njarðvík og Borgarnesi.
Njarðvík sló Hamar 2-0 út úr 8
liða úrslitunum í eina skiptið sem
liðin hafa mæst en Skallagrímur og Grindavík eru hins vegar að
mætast í fjórða sinn þar af annað
árið í röð.
Það vekur athygli að í öll þrjú
skiptin hefur liðið með heimavallarréttinn unnið einvígið 2-0.
Grindavík vann einvígi liðanna
1996 og 1997 og fór síðan alla leið
í lokaúrslitin. Skallagrímur vann
síðan einvígi liðanna í fyrra 2-0
og fór þá líka alla leið í lokaúrslitin á móti Njarðvík.
ËËJ

Tvíframlengt í
toppslagnum

Bjartsýn á að komast til Peking
"!$-).4/. SPRON hefur ákveðið að styðja vel við bakið á Rögnu
Ingólfsdóttur sem er að fara að
gera lokaatlöguna við að komast inn á Ólympíuleikana í Peking
2008. Samningurinn er til tveggja
ára og á sams konar nótum og sá
sem SPRON hefur gert við stangarstökkvarann Þóreyju Eddu Elísdóttur.
„Ég vil fara á mótin í Asíu sem er
mjög dýrt að fara á. Það skiptir því
miklu máli að fá svona styrk. Þessi
mót gefa miklu fleiri stig en mótin
í Evrópu. Ég hef líka aldrei farið til
Asíu þannig að ég þarf að prófa það
núna í sumar. Ég þarf að sjá hvernig þetta er því Ólympíuleikarnir
eru í Peking,“ sagði Ragna eftir að
hún hafði skrifað undir samninginn í gær. Markmiðið með honum
er að auðvelda Rögnu undirbúning
og þátttöku í æfinga- og keppnisferðum.
„Þessi styrkur skiptir mjög miklu
máli fyrir mig og ég sé ekki fram á
að ég hefði getað gert það sem ég vil

3!-.).'52).. ¥ (®&. 2AGNA )NG
ËLFSDËTTIR OG 'UÈMUNDUR (AUKSSON
SPARISJËÈSSTJËRI UNDIRITA SAMNINGINN
&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

gera til að komast á Ólympíuleikana nema af því að ég fékk þennan styrk. Ég trúi þessu fyrst núna
þegar ég er búin að skrifa undir,“
segir Ragna kát og hún er staðráðin
í að komast til Peking.
„Ég stefndi á að komast á Ólympíuleikana fyrir fjórum árum þannig
að nú er ég reynslunni ríkari. Ég

trúi því innilega að ég komist á
leikana í Peking og efast ekki um
það,“ segir Ragna full sjálfstrausts
og það er ljóst að frábær frammistaða hennar síðustu mánuði gefur
henni ástæðu til bjartsýni.
„Hún er að reyna að vinna sig
upp heimslistann og komast í góða
stöðu fyrir 1. maí. Hún er í 50.
sæti á heimslistanum og við erum
að vonast til þess að hún komist
niður í 40. sæti fyrir 1. maí. Það
er geysilega sterkt að vera komin
svona hátt,“ sagði Árni Þór Hallgrímsson, landsliðsþjálfari Íslands í badminton, og bætir við.
„Ég fór á fyrstu badmintonleikana í Barcelona 1992 og það
var alveg meiri háttar gaman.
Vonandi tekst henni að komast til
Peking því hún á mjög góða möguleika. Leikarnir eru á fjögurra ára
fresti og þátttökulágmörkin eru
gríðarlega ströng og erfið þannig
að það verður einstakt afrek hjá
henni nái hún þessu.“
ËËJ

+®2&5"/,4) Phoenix Suns vann

129-127 sigur á Dallas í tvíframlengdum leik í uppgjöri tveggja
bestu NBA-liðanna í fyrrakvöld.
Þetta var annað tap Dallas í röð
eftir að liðið vann 17 leiki í röð.
Leikurinn boðar gott fyrir úrslitakeppnina en hann var uppfullur af miklum sveiflum og mikilli dramatík. Amare Stoudemire hjá Phoenic stal senunni í lok
leiksins en hann endaði leikinn
með 41 stigi og 10 fráköst. Steve
Nash bætti við 32 stigum og 16
stoðsendingum fyrir Phoenix og
tryggði meðal annars fyrri framlenginguna með því að skora 10
stig á lokamínútu leiksins.
Hjá Dallas var Jerry Stackhouse með 33 stig og Dirk Nowitzki bætti við 30 stigum, 16 fráköstum og 6 stoðsendingum. Jason
Terry tryggði Dallas seinni framlenginguna með þriggja stiga
körfu en tvær troðslur og alls 6
stig frá Stoudemire gerðu úti um
seinni framlenginguna.
ËËJ
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!SHTON F¾DDIST Å )OWA ¹RIÈ  (ANN ¹ TVÅ
BURABRËÈUR SEM ER HJARTVEIKUR OG  ¹RA GAM
ALL FËR !SHTON Å LÅFEFNAVERKFR¾ÈI TIL AÈ FINNA
L¾KNINGU FYRIR BRËÈUR SINN -EÈ N¹MI VANN
HANN VIÈ AÈ SËPA GËLF Å 'ENERAL -ILLS VERK
SMIÈJU OG GAF BLËÈ GEGN GREIÈSLU  ÖEIM TÅMA
TËK !SHTON ÖËTT Å FYRIRS¾TUKEPPNI SEM HANN
VANN 6EGNA FJÎLDA FYRIRS¾TUTILBOÈA
FLUTIST HANN TIL .EW 9ORK OG SÅÈAR TIL
,OS !NGELES TIL AÈ FREISTA G¾FUNNAR
SEM LEIKARI !SHTON VARÈ FR¾GUR FYRIR
LEIK SINN Å Ö¹TTUNUM 4HAT kS 3HOW
EN Å DAG FRAMLEIÈIR HANN OG LEIKUR Å
Ö¹TTUNUM 0UNKlD SEM 3TÎÈ  SÕNIR
Å KVÎLD KL 

%++) -)33! !&

Nóg komið af jólum í sjónvarpi
3JËNVARP ER OFT ¹G¾TIS M¾LIKVARÈI HVAÈA TÅMI ER HVERJU SINNI 
SUMRIN FER TIL D¾MIS LÅTIÈ FYRIR ENSKRI KNATTSPYRNU ENDA ERU TJALLARN
IR Ö¹ Å SUMARFRÅI %NN MINNA FER FYRIR GËÈU DAGSKR¹REFNI YFIR Ö¹ ¹RS
TÅÈ ÖVÅ MÎRGUM ÖYKIR AÈ SJËNVARPIÈ EIGI HELST AÈ FARA NIÈUR Å GEYMSLU
¹ MEÈAN ÖESSIR ÎRF¹U SËLARGEISLAR YLJA LANDSMÎNNUM %F MIKIÈ ER
UM FRÁTTIR AF KARPI OG RIFRILDI ALÖINGISMANNA GETA GLÎGGIR EINSTAKLING
AR GETIÈ SÁR TIL UM AÈ VORIÈ SÁ ¹ N¾STA LEITI OG AÈ ÖAÈ STYTTIST Å ÖING
LOK EÈA KOSNINGAR %FLAUST M¾TTI TELJA UPP ENDALAUS ATRIÈI SEM HJ¹LPA
SJËNVARPSSJÒKLINGUM AÈ ¹TTA SIG ¹ TÅÈARFARINU MEÈ HLIÈSJËN
AF DAGSKR¹REFNINU
%N STUNDUM GETUR ÖESSI bGËÈAm T¾KNI SVIKIÈ ¹HORFEND
UR HEIMA Å STOFU OG FENGIÈ Ö¹ TIL AÈ SVITNA ¹ EFRI VÎRINNI
,¹TIÈ Ö¹ MISSA TAKTINN OG FYLLT Ö¹ SKELFINGU 4IL D¾MIS HÁLT
STARFSFËLK LÎGFR¾ÈISKRIFSTOFUNNAR Å "OSTON ,EGAL JËLASAM
KV¾MI ¹ SUNNUDAGINN HLJËMSVEIT HÒSSINS HÁLT UPPI STUÈ
INU MEÈ ROKKUÈUM ÒTG¹FUM AF 3N¾FINNI SNJËKARLI OG 2ÒD
ËLFI MEÈ RAUÈA TRÕNIÈ /G FËLK ËSKAÈI HVAÈ ÎÈRU GLEÈILEGRA
JËLA EINS OG HEFÈIN SEGIR TIL UM ¶R¹TT FYRIR AÈ HEIMILISFËLKIÈ

!È ÖESSU SINNI EIGAST VIÈ LIÈ -ENNTASKËL
ANS ¹ %GILSSTÎÈUM OG -ENNTASKËLANS VIÈ
(AMRAHLÅÈ
"ANDARÅSK BÅËMYND FR¹  $ANSHÎFUND
URINN (ONEY TEKUR TIL SINNA R¹ÈA ÖEGAR VEL
GJÎRÈARMAÈUR HENNAR SETUR HENNI Ö¹ AFAR
KOSTI AÈ ANNAÈHVORT SOFI HÒN HJ¹ HONUM
EÈA F¹I HVERGI VINNU FRAMAR -EÈAL LEIKENDA
ERU *ESSICA !LBA $AVID -OSCOW OG :ACHARY
7ILLIAMS

 (ENGIFLUG

8 &ACTOR 34®¨ 

6ERTICAL ,IMIT !TRIÈI Å MYNDINNI ERU EKKI VIÈ
H¾FI UNGRA BARNA
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 !NCHORMAN  4HE ,EGEND OF 2ON
 !BANDON $ULARFULL SPENNUMYND
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3PJALLÖ¹TTUR ÖAR SEM 2ACHEAL 2AY F¾R TIL SÅN
GËÈA GESTI OG ELDAR GËMS¾TA RÁTTI

 %VERYBODY ,OVES 2AYMOND E
 3TILL 3TANDING E
 &YNDNASTI -AÈUR ¥SLANDS 

 3IRKUS 2VK
 $R 6EGAS
 3OUTH 0ARK E

 ¥SLENSKIR GRÅNISTAR F¹ T¾KIF¾RI TIL AÈ L¹TA
LJËS SITT SKÅNA (ALDNAR VERÈA FJËRAR UNDAN
KEPPNIR OG ÖEIR BESTU KOMAST ¹FRAM Å ÒR
SLITIN SEM FARA FRAM Å BYRJUN APRÅL +YNN
AR KEPPNINNAR ERU 2ADÅUSBR¾ÈUR GRÅNIST
ARNIR $AVÅÈ ¶ËR *ËNSSON OG 3TEINN RMANN
-AGNÒSSON

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

 "RITNEY AND +EVIN #HAOTIC
 )NSIDER

²RSLITAKEPPNIN Å 8 &ACTOR HELDUR ¹FRAM Å
BEINNI ÒTSENDINGU FR¹ 6ETRARGARÈINUM Å
3M¹RALIND (VER VERÈUR N¾STA POPPSTJARNA
¥SLANDS (VER ER MEÈ X FAKTORINN .Ò FER AÈ
STYTTAST Å ÒRSLITASTUNDINA OG Å KVÎLD ERU FIMM
KEPPENDUR EFTIR OG ERU ÖEIR FARNIR AÈ FINNA
FYRIR PRESSUNNI

 !BANDON
 3HALL 7E $ANCE
 3COOBY $OO 
 !NCHORMAN  4HE ,EGEND OF 2ON

 "EVERLY (ILLS  E
 2ACHAEL 2AY E
 6ÎRUTORG
 -ELROSE 0LACE E
 %UROPEAN /PEN 0OKER E
 6ÎRUTORG
 3KËLAHREYSTI E
 "EVERLY (ILLS 
 -ELROSE 0LACE
 2ACHAEL 2AY

¥ GEGNUM ¹RIN HEFUR %NTERTAINMENT 4ON
IGHT FJALLAÈ UM ALLT ÖAÈ SEM ER AÈ GERAST Å
SKEMMTANABRANSANUM OG ¹TT EINKAVIÈTÎL
VIÈ FR¾GAR STJÎRNUR .ÕJAR FRÁTTIR AF FR¾GA FËLK
INU KVIKMYNDUM SJËNVARPI TËNLIST TÅSKU OG
ALLS KYNS UPP¹KOMUM SEM GERAST Å BRANS
ANUM ERU GERÈ GËÈ SKIL Å ÖESSUM FR¾GU
Ö¹TTUM %F ÖÒ VILT VITA HVAÈ ER AÈ GERAST Å
(OLLYWOOD Ö¹ VILTU EKKI MISSA AF ÖESSUM
Ö¹TTUM

"EIN ÒTSENDING FR¹ TÅMATÎKU FYRIR KAPPAKST
URINN Å STRALÅU

34®¨  "¥«

&ASHION 4ELEVISION

 )NSIDER E
 &RÁTTIR
 ¥SLAND Å DAG
 &ASHION 4ELEVISION E
 %NTERTAINMENT 4ONIGHT

 &ORMÒLA  4ÅMATAKA

 ²TVARPSFRÁTTIR Å DAGSKR¹RLOK

3)2+53

 'RALLARARNIR
 4ASMANÅA
 /PRAH
 ¥ FÅNU FORMI 
 "OLD AND THE "EAUTIFUL
 &ORBOÈIN FEGURÈ
 !MAZING 2ACE
 7HOSE ,INE )S IT !NYWAY
 3ISTERS
 (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

T

4HE "IRDCAGE "ANDARÅSK GAMANMYND FR¹
 UM HOMMAPAR SEM VILLIR ¹ SÁR HEIM
ILDIR SVO AÈ SONUR ÖEIRRA GETI KYNNT FORELDRA
K¾RUSTU SINNAR FYRIR ÖEIM ,EIKSTJËRI ER -IKE
.ICHOLS OG MEÈAL LEIKENDA ERU 2OBIN 7ILLI
AMS 'ENE (ACKMAN .ATHAN ,ANE $IANNE
7IEST OG #ALISTA &LOCKHART E



Å SJËNVARPINU SEM MINNIR ÖJËÈINA ¹ H¹A 6)3! REIKNINGA OG
F¾ÈINGARDAG *ESÒ +RISTS

¥ HEIMI FR¾GA FËLKSINS ERU GËÈ SAMBÎND
ALLT SEM SKIPTIR M¹LI /G ÖAR ER ENGINN MEÈ
BETRI SAMBÎND EN 4HE )NSIDER ¥ ÖESSUM
Ö¹TTUM FARA STJËRNENDURNIR MEÈ OKKUR Å
INNSTA HRING STJARNANNA ÖAR SEM VIÈ F¹UM
AÈ SJ¹ EINKAVIÈTÎL NÕJUSTU UPPLÕSINGARN
AR OG SANNLEIKANN ¹ BAK VIÈ HEITASTA SLÒÈR
IÈ Å (OLLYWOOD ¶ESSIR SKEMMTILEGU Ö¾TTIR
KOMA FR¹ SÎMU FRAMLEIÈENDUM OG %NTERTA
INMENT 4ONIGHT

 7ORLDlS -OST !MAZING 6IDEOS

 #HAPPELLES 3HOW E
 4UESDAY .IGHT "OOK #LUB .µ4

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

«TRÒLEG MYNDBROT SEM FEST HAFA VERIÈ ¹
FILMU

 4HE 3ILVIA .IGHT 3HOW 
3ILVÅA .ËTT ER M¾TT AFTUR ¹ 3KJ¹%INN MEÈ
NÕJAN RAUNVERULEIKAÖ¹TT 4HE 3ILVÅA .IGHT
3HOW ÖAR SEM ¹HORFENDUR F¹ AÈ FYLGJAST
MEÈ LÅFI ÖESSARAR STËRSTJÎRNU Å GEGNUM SÒRT
OG S¾TT

T

'ETTU "ETUR 3*«.

 (ONEY



*«,!(!,$ ¥ 3*«.6!20) 5M MIÈJAN MARS ¹ EKKERT AÈ VERA

3+*2%)..

 ,EIÈARLJËS
 4¹KNM¹LSFRÁTTIR
 3NILLINGARNIR 
 5NGAR OFURHETJUR 
 &RÁTTIR
 6EÈUR
 +ASTLJËS
 'ETTU BETUR

6!20)¨



HAFI VERIÈ GRIPIÈ EINHVERJU ËÈAGOTI OG LEITAÈ LOGANDI LJËSI AÈ DAGATALI
TIL AÈ FULLVISSA SIG UM AÈ ENN V¾RI LANGT TIL H¹TÅÈAR LJËSS OG FRIÈAR VAR
ÖAÈ EKKI HELSTI HÎFUÈVERKURINN &JÎLSKYLDUFAÈIRINN ER NEFNILEGA SJÒK
UR AF FURÈULEGRI VEIKI SEM EINKENNIST AF SÎNGLI Å TÅMA OG ËTÅMA +ANN
REYNDAR ENGA TEXTA EN SK¹LDAR Ö¹ Å STAÈINN BARA EITTHVERT BULL /G ÖAÈ
VAR EKKI TIL AÈ B¾TA ¹STANDIÈ AÈ VEGNA JËLAHALDS !LAN 3HORE OG FÁLAGA
BEIT HANN Å SIG Ö¹ FIRRU AÈ ALLIR ¹ HEIMILINU HEFÈU GAMAN AF JËLASÎNG
VUM UM MIÈJAN MARS -EÈ RÎNGUM TEXTA
¶ETTA OLLI AÈ SJ¹LFSÎGÈU MIKILLI SPENNU Å 6ESTURB¾NUM
ENDA TALDI BARNIÈ SIG EIGA VON ¹ GJÎF Å SKËINN FR¹ JËLASVEIN
INUM SÅÈAR UM NËTTINA
%N SEM BETUR FER TËKST VITRUM MANNI AÈ LEIÈA BARNINU
ÖAÈ FYRIR SJËNIR AÈ STYTTRA V¾RI Å SUMARIÈ HELDUR EN KOMU
BR¾ÈRANNA ÖRETT¹N

3*«.6!20)¨

T



6)¨ 4+)¨ &2%92 '¥'*! '5..!233/. %2 &!3452 ¥ 4¥-!3+%++*5

E

 %NTERTAINMENT 4ONIGHT E
 4ËNLISTARMYNDBÎND FR¹ 0OPP 46

 0UNKD
 8 &ACTOR ÒRSLIT SÅMAKOSNINGA
 -ISSING
TAKANLEG BANDARÅSK KVIKMYND SEM TILNEFND
VAR TIL  «SKARSVERÈLAUNA !ÈALHLUTVERK *ACK
,EMMON 3ISSY 3PACEK -ELANIE -AYRON
,EIKSTJËRI #ONSTANTIN #OSTA 'AVRAS

 ,ADDER 
 &AMILJEHEMLIGHETER
 !FTERLIFE
 4HE 3IMPSONS .µ44
 &RÁTTIR OG ¥SLAND Å DAG
 4ËNLISTARMYNDBÎND FR¹ 0OPP 4Å6Å

3+*2 30/24
3*«.6!20 ./2¨52,!.$3
 . &RÁTTIR OG AÈ ÖEIM LOKNUM VEÈ
URFRÁTTIR OG MAGASÅNÖ¹TTUR $AGSKR¹IN ER END
URSÕND ¹ KLUKKUTÅMA FRESTI TIL KL  N¾STA
DAG

 OG  TAK MEÈ 'UÈRÒNU
'ÅSLA %NDURSÕNING ¹ KLUKKUTÅMA FRESTI FR¹
 TIL  N¾STA DAG

/-%'!

 )NNOCENTS
 +ILL "ILL

$AGSKR¹ ALLAN SËLARHRINGINN






,IÈIÈ MITT E
5PPHITUN
,IÈIÈ MITT E
!STON 6ILLA

!RSENAL FR¹ 

MARS

 5PPHITUN E
 -AN #ITY #HELSEA FR¹ 
MARS

 5PPHITUN
 $AGSKR¹RLOK

X-FACTOR

Í beinni í kvöld kl. 20:30

HARA-I WHISH I WAS A PUNK ROCKER

GUÐBJÖRG-BRIDGE OVER TROUBLED WATER
900-9002/SMS X 2 NÚMERIÐ 1918

900-9003/SMS X 3 NÚMERIÐ 1918

GÍS-LADY MARMELADE
900-9005/SMS X 5 NÚMERIÐ 1918

INGA-THE ROSE
900-9004/SMS X 4 NÚMERIÐ 1918

JOGVAN-I DON´T WANNA BE
900-9001/SMS X 1 NÚMERIÐ 1918



&®345$!'52  MARS 

34®¨  +, 
8 &ACTOR
TTUNDA ÒRSLITAKVÎLDIÈ Å 8 &ACTOR FER
FRAM Å BEINNI ÒTSENDINGU FR¹ 6ETRAR
GARÈINUM Å 3M¹RALIND Å KVÎLD &IMM
ATRIÈI ERU EFTIR 'ÅS (ARA *ËGVAN
)NGA OG 'UÈBJÎRG OG NÒ FARA LÅNUR
AÈ SKÕRAST %FTIR AÈ HAFA ÖURFT AÈ
HORFA ¹ EFTIR 'YLFA Ö¹ STENDUR %LLÕ
EFTIR MEÈ AÈEINS EITT ATRIÈI ¹ SÅNUM
SN¾RUM YNGSTA KEPPANDANN HINA  ¹RA GÎMLU 'UÈBJÎRGU (ÒN VIRÈIST LÅKA
STANDA MJÎG TRAUSTUM FËTUM Å KEPPNINNI Å ÖAÈ MINNSTA EF LITIÈ ER TIL ÖESS AÈ
HÒN HEFUR ALDREI HAFNAÈI Å ÎÈRU AF TVEIMUR NEÈSTU S¾TUNUM Å SÅMAKOSNING
UNNI 3ÎMU SÎGU ER AÈ SEGJA AF B¹ÈUM KEPPENDUM %INARS ÖEIM )NGU OG
*ËGVAN EN HVORUGT ÖEIRRA HEFUR LENT Å ÖVÅ AÈ EIGA ¹ H¾TTU AÈ FALLA ÒR KEPPNI
(INS VEGAR HAFA B¾ÈI ATRIÈI 0ALLA VERIÈ N¹L¾GT ÖVÅ AÈ FALLA ÒR KEPPNI $ÒETT
INN 'ÅS HEFUR ÖRISVAR SINNUM HAFNAÈ Å ÎÈRU AF TVEIMUR NEÈSTU S¾TUNUM NÒ
SÅÈAST Å SÅÈASTA Ö¾TTI ÖEGAR %INAR "¹RÈARSON ¹KVAÈ AÈ BJARGA ÖEIM Å ANNAÈ
SKIPTI /G DÒETTINN (ARA HEFUR EINU SINNI LENT ¹ H¾TTUSV¾ÈINU

 )CELAND %XPRESSDEILDIN 
+2 ¥2

 ¶AÈ HELSTA Å 0'! MËTARÎÈINNI
 'ILLETTE 7ORLD 3PORT 
 ¶ÕSKI HANDBOLTINN 'UMMERS
BACH 4(7 +IEL "EIN ÒTSENDING FR¹ ÖÕSKA
HANDBOLTANUM ÖAR SEM !LFREÈ 'ÅSLASON OG
L¾RISVEINAR HANS F¹ STËRLIÈ +IEL Å HEIMSËKN

 3P¾NSKI BOLTINN
,IGA 2EPORT

UPPHITUN ,A

 -EISTARADEILD %VRËPU FRÁTTA
Ö¹TTUR

 0RO BULL RIDING 0HOENIX !: 0HO
ENIX /PEN .AUTAREIÈ ER EIN VINS¾LASTA
ÅÖRËTTIN Å "ANDARÅKJUNUM UM ÖESSAR MUND
IR ¶AR KEPPAST MENN VIÈ AÈ HALDA SÁR ¹ BAKI
NAUTS EINS LENGI OG ÖEIR GETA AÈ H¾TTI KÒ
REKA ¶ARNA ERU ATVINNUMENN ¹ FERÈ SEM
N¹È HAFA MIKILLI F¾RNI Å AÈ HALDA SÁR ¹ BAKI
VIÈ V¾GAST SAGT ERFIÈAR AÈST¾ÈUR

 7ORLD 3UPERCROSS '0  
2ELIANT !STRODOME

 &OOTBALL AND 0OKER ,EGENDS
 ."! DEILDIN -ILWAUKEE 3AN
!NTONIO

 .ÕJAR EIGNIR p NÕJUSTU EIGNIRNAR ¹
MARKAÈNUM SÕNDAR

 %INBÕLISHÒS p %RTU AÈ LEITA AÈ EIN
BÕLISHÒSI p ÖÒ FINNUR ÖAÈ HÁR

 &JÎLBÕLI OG H¾ÈIR p ,ITLAR OG
MEÈALSTËRAR EIGNIR SÕNDAR

 .ÕJAR EIGNIR E
 3-3 EIGNIR p VELDU Ö¹ EIGN SEM ÖÒ
VILT SKOÈA MEÈ ÖVÅ AÈ SENDA 3-3 SKILABOÈ

 $EN LILLE PRINSESSE  0ETER 0EDAL 
'NOTTERNE  0OSTMAND 0ER  2UBBADUBBERS
 %KSPERIMENT -OBNING N½R DE VOKSNE SL½S
 "ÐRNEBL¾KSPRUTTEN  5NGDOMSPROGRAM
 6IFTEN  0½ JOBJAGT  )NUIT
%KSPERIMENTET I SUNDHEDENS TJENESTE  $IG
OG MIG  46 !VISEN  4ASK &ORCE 
'RÐN GL¾DE  2ABATTEN  !FTENSHOWET
 (ERLUFSHOLM  .YHEDER P½ TEGNSPROG
 46 !VISEN MED VEJRET  &LEMMINGS
(ELTE  "OOGIE ,ISTEN  & FOR &½R 
3VAMPE"OB  REFLIP  (UNNI SHOW
 $EN LILLE PRINSESSE  !FTENSHOWET 
46 !VISEN MED 3PORT OG 6EJRET  $ISNEY 3JOV
 (IV STIKKET UD MED -ASTER &ATMAN  46
!VISEN  7HAT 7OMEN 7ANT  $EVILlS
0OND  $EN  TIME

 +LASSE A  3ISTE NYTT 
&ORBRUKERINSPEKTzRENE  .EWTON  3ISTE
NYTT  /DDASAT .YHETER P½ SAMISK 
$ISTRIKTSNYHETER  &RA .ORDLAND  3ISTE
NYTT  $ISTRIKTSNYHETER  &RA -ÐRE OG
2OMSDAL  &RA (ORDALAND OG 3OGN OG &JORDANE
 3ISTE NYTT  $ISTRIKTSNYHETER  &RA
!UST OG 6EST !GDER  &RA "USKERUD 4ELEMARK
OG 6ESTFOLD  3ISTE NYTT  $ISTRIKTSNYHETER
 &RA /SLO OG !KERSHUS  &RA STFOLD
 3ISTE NYTT  !NNE FRA "JÐRKELY 
3ISTE NYTT  6' LISTA 4OPP   3ISTE NYTT
 /DDASAT .YHETER P½ SAMISK  6'
LISTA 4OPP   .YHETER P½ TEGNSPR½K 
&RANKLIN  -EKKE -IKKEL  0INGVINEN
*ASPER  ,URE ,UCY  $ISTRIKTSNYHETER
 $AGSREVYEN  .ORGE RUNDT  "EAT
FOR BEAT  .YTT P½ NYTT  &ÐRST  SIST 
0OLITIAGENTENE  +VELDSNYTT  3EKS FOT
UNDER  '½TE FRA 2OCKEFELLER

364 
 3AMTAL MED  'REAT THINKERS OF OUR TIME
 %XTRA  "ORN 7ILD  6ET HUT 
'ARAGE GULD  52 VAL  2APPORT 
!LPINT 6¼RLDSCUPEN I ,ENZERHEIDE  -ITT I
NATUREN  !RGUMENT  2APPORT 
'OMORRON 3VERIGE  7ILD +IDS  (ÎJDARNA
 4ILLBAKA TILL 6INTERGATAN  !MIGO 
2APPORT  3½ SKA DET L½TA  -ASJ¼VLAR
 "RUCE 3PRINGSTEEN 4HE 3EEGER 3ESSION
 2APPORT  +ULTURNYHETERNA 
3TOCKHOLM LIVE  2ÎSTEN FR½N ANDRA SIDAN 
3¼NDNINGAR FR½N 364

6IÈ M¾LUM MEÈ 6%24)#!,
,)-)4 3JËNVARPIÈ KL 

T

¥ +6®,$

(ENGIFLUG ER BANDARÅSK BÅËMYND FR¹
¹RINU  ¥ MYNDINNI SEGIR FR¹ UNGUM
KLIFURGARPI 0ETER 'ARRETT SEM REYN
IR AÈ BJARGA SYSTUR SINNI AF TINDINUM +
N¾STH¾STA FJALLI HEIMS 3YSTIR HANS OG
FÁLAGAR HENNAR ERU Å SJ¹LFHELDU SVO H¹TT
UPPI Å FJALLINU AÈ ÒTILOKAÈ ER AÈ ÖAU
ÖRAUKI LENGI ÖAR 0ETER ÖARF AÈ TAKAST
¹ VIÈ SÅNAR EIGIN TAKMARKANIR OG ËBLÅÈ
N¹TTÒRUÎFLIN OG H¾TTIR LÅFI SÅNU Å ¾SI
SPENNANDI KAPPHLAUPI VIÈ TÅMANN ,EIK
STJËRI ER -ARTIN #AMPELL OG MEÈAL LEIK
ENDA ERU #HRIS /l$ONNELL 2OBIN 4UNN
EY 3COTT 'LENN OG )ZABELLA 3CORUPCO

23  &-   
 6EÈURFREGNIR  "¾N 
&RÁTTIR  -ORGUNVAKTIN 
&RÁTTAYFIRLIT  &RÁTTIR  &RÁTTAYFIRLIT
 &RÁTTIR  «SKASTUNDIN 
-ORGUNLEIKFIMI  &RÁTTIR 
6EÈURFREGNIR  3AGNASLËÈ  &RÁTTIR
 3AMFÁLAGIÈ Å N¾RMYND
 (¹DEGISÒTVARP
 (¹DEGISFRÁTTIR
 6EÈURFREGNIR
 6ÅTT OG BREITT
 &RÁTTIR
 ²TVARPSSAGAN ,ANDSLAG ER ALDREI
ASNALEGT
 -IÈDEGISTËNAR
 &RÁTTIR
 &LAKK



















&RÁTTIR
6EÈURFREGNIR
(LAUPANËTAN
&RÁTTIR
6ÅÈSJ¹
+VÎLDFRÁTTIR
3PEGILLINN
,ÎG UNGA FËLKSINS
«VISSUFERÈ ALLIR VELKOMNIR
3ÅÈDEGI SKËGARPÒKANNA
3ÎGUMENN «ÈUR TIL 3TÅNU -AGG
&RÁTTIR
6EÈURFREGNIR
,ESTUR 0ASSÅUS¹LMA
,ITLA FLUGAN
+VÎLDGESTIR
²TVARPAÈ ¹ SAMTENGDUM R¹SUM

&-   4ALSTÎÈIN &-   ²TVARP 3AGA &-   "YLGJAN &-   &-  4OPP
TËNLISTARSTÎÈIN &-   ²TVARP ,ATIB¾R  &JÎLSKYLDU ÒTVARP &-   ,INDIN 
+RISTILEGT EFNI &-   ,ÁTT "YLGJAN  4ËNLIST OG AFÖREYING &-   ²TVARP "OÈUN
 +RISTILEGT EFNI &-   8! 2ADÅË   SPORA EFNI &-   8 IÈ  %NGINN VIÈBJËÈUR



(6!¨ 6!2 ¡' !¨ 30

 MARS  &®345$!'52

Ómaklega vegið að veitingastöðum
„Ég er alveg æðislega tunglsjúkur maður, má ekki sjá fullt
tungl, því þá verð ég hálfvitlaus.“
SGEIR 3¾MUNDSSON TËNLISTARMAÈUR Å
0RESSUNNI 
b¡G ER EKKI FR¹ ÖVÅ AÈ TUNGLIÈ HREYFI EITT
HVAÈ VIÈ MANNI EN ÖESSI TUNGLSÕKI HEFUR
NÒ HELDUR RJ¹TLAST AF MÁR ¶ETTA VAR SVONA
Å KRINGUM PLÎTUÒTG¹FU OG TEXTAGERÈ m SEGIR
SGEIR NÒ

1

2

6

7

9

3

4

5

8

10

12

11

13

14

15

16

17

18

19

20

21

,2¡44  TILFINNINGAN¾MUR  Å RÎÈ
 VAFI  SKORDÕR  RYK  H¹LFAPI FR¹
-ADAGASKAR  PILLA  TVEIR EINS 
ÎGN  FOR  GOLF¹HALD  VELTA
,«¨2¡44  SK¹K  TVEIR EINS  YFIR
SÕN  PILI  ¹RITUN  HLJËMA  UPP
HRËPUN  HEIMS¹LFU  FLJËTF¾RNI 
ËREIÈA
,!53.
,«¨2¡44  TAFL  EE  YFIRLIT  RIM
 ¹LETRUN  ËMA  ÒFF  ASÅU 
RAS  RÒ
,2¡44  MEYR  A¹  EFI  FLË 
IM  LEMÒR  TAFLA  RR  FIS 
AUR  TÅ  SNÒA

6%)345 36!2)¨
3VÎR VIÈ SPURNINGUM ¹ BLS 

 
 «TTARR 0ROPPÁ OG "IRGITTA (AUKDAL
 !MIINA

Matreiðslumaðurinn Siggi Hall
er afar ósáttur við þá umræðu
að veitingastaðir hér á landi hafi
ekki lækkað verð sitt nóg eftir að
virðisaukaskattur var lækkaður
á dögunum.
Hann telur jafnframt að sá
verðsamanburður sem hafi verið
gerður á veitingastöðum hérlendis og erlendis sé engan veginn við
hæfi, auk þess sem ekki sé hægt
að setja alla matsölustaði hér
undir sama hatt. „Veitingastaðir hafa átt undir högga að sækja.
Mikið af tekjum þeirra fer í ríkiskassann og mér finnst ómaklega
að þeim vegið af forráðamönnum
þjóðarinnar,“ segir Siggi Hall.
Meðal annars tekur hann fram
að álagning á vín sé fram úr öllu

hófi og miklu meiri en gengur og
gerist erlendis. „Það er ekki heldur hægt að taka skyndibitastaði
og bera þá saman við veitingastaði í þessum hærri enda. Það
geta allir séð á verðinu hjá mér að
það hefur lækkað því mér fannst
mér bera skylda til þess. Það er
mjög erfitt að standa í þessu. Öll
þjónusta, dúkar, húsnæði, kertaljós og allt sem er vaskað, þrifið
og eldað. Það eru nokkrir starfsmenn sem eyða klukkutímum í
það og við þurfum að borga atvinnufólki vel. Ég hef ferðast
mikið erlendis og hef mikinn
samanburð. Það er ekki hægt
að taka samanburð á pitsustað
og bera saman kvöldverð með
spaghettíi og ódýru rauðvíni

ar þessir veitingamenn og sem
betur fer fær maður stundum
aukavinnu. Ástæðan fyrir því að
ég er í þessu er að þetta er ástríða
mín, ekki það að ég haldi að ég
verði einhver milljónamæringur
á þessu.“
FB

við dýrustu staðina heima,“ segir
Siggi. „Birgjarnir hafa hækkað
sig en þeir hafa
ekki verið teknir fyrir. Þetta er
mikið óréttlæti
og ég er orðinn leiður á
að standa
í veitingarekstri
í
erfiðum kringumstæðum. Ekki
erum við
að græða
milljónirn-
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"ÅLNÒMERIÈ HJ¹ %IKA (AUKS
VAR NOTAÈ Å LEYFISLEYSI
„Ég vissi varla hvaðan á mig stóð
veðrið,“ segir Kristinn Gísli Guðmundsson. En á mánudagskvöldinu fékk hann símhringingu frá
góðum félögum sem vinsamlegast
bentu honum á að horfa á myndbandið við framlag Íslendinga í
Eurovision, Valentines Lost. Þar
sést hárbróðir Kristins, Eiríkur
Hauksson, rúnta um í Hvalfirðinum ásamt hljómsveit í glæsibifreið með bílnúmerið „Big Red“.
Númer sem Kristinn er þekktur fyrir að hafa haft á sínum bíl í
nokkur ár og vakið verðskuldaða
athygli fyrir.
„Ég skilaði númerinu inn fyrir
tveimur árum en á réttinn til ársins 2012,“ segir Kristinn. „Og
þarna var þessu númeri mínu
hreinlega rænt,“ bætir hann við og
skellihlær, tekur þessum meinta
þjófnaði augljóslega af mikilli léttúð. „Samt finnst mér að þeir ættu
nú bara að bjóða mér til Finnlands
í staðinn,“ segir Kristinn í gríni.
Reyndar hefur annar Íslendingur
hefur borið þetta viðurnefni Big
Read og hlotið mikla frægð fyrir
en Kristinn segir að Steingrímur
Hermannsson, fyrrum forsætisráðherra, hafi verið kallaður þessu
nafni þegar hann
glímdi
í Bandaríkjunum
á yngri árum.
Gunnari
Birni
Guðmundssyni,
leikstjóra myndbandsins,
brá
heldur betur í
brún þegar Fréttablaðið
hermdi
þennan óheppilega
stuld
upp á hann.
+2)34).. '¥3,)

 RÁTTINN ¹ BÅL
NÒMERINU "IG 2ED
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Honum þótti þetta miður, að hafa
ekki kynnt sér þetta betur og enn
verra fannst honum að hafa rænt
númeri frá sveitunga sínum úr
Hafnafirði. „Hefði ég bara vitað
þetta,“ segir Gunnar. „Þá hefði
ég aldrei gert þetta,“ útskýrir leikstjórinn. „Þetta eru
augljóslega listræn mistök,“ bætir hann við. Gunnar segir að þeir hafi haft úr
tuttugu númerum að velja
og honum hafi strax fundist Big Red henta ákaflega
vel enda hefur mikið
verið gert úr háralit Eiríks. „Það verður að viðurkennast að
þetta var klaufalegt af okkur,
að
kynna
okkur ekki
númerin
betur,“

bætir Gunnar við. „Ég verð að
reyna koma þeim tveim saman og
láta Eirík afhenda honum þetta
númer. Kannski bara þegar Eiríkur er búinn að vinna
keppnina úti,“ segir
Gunnar sem hefur
tröllatrú á söngvaranum í keppninni.
„En Kristinn má
vera stoltur. Númerið hans á eftir að
birtast í myndbandi
sem verður spilað
útum alla Evrópu.“
FGG
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%R MIÈUR SÅN
YFIR ÖVÅ AÈ HAFA
TEKIÈ BÅLNÒM
ERIÈ ËFRJ¹LSRI
HENDI

3ÎNGVARINN -AGNI SGEIRSSON ER
KOMINN HEIM EFTIR VELHEPPNAÈ TËN
LEIKAFERÈALAG UM "ANDARÅKIN MEÈ
HÒSBANDINU ÒR 2OCKSTAR Ö¹TTUNUM
6IÈ TEKUR STÅF DAGSKR¹ HÁR ¹ LANDI
MEÈ HLJËMSVEITINNI  MËTI SËL
AUK ÖESS SEM -AGNI VINNUR NÒ AÈ
FYRSTU SËLËPLÎTU SINNI 2EYK
VÅKINGAR HAFA TEKIÈ EFTIR
ÖVÅ AÈ -AGNI HEFUR
UPPF¾RT BÅLAKOST SINN
EFTIR AÈ HANN FËR
AÈ NJËTA VELGENGNI
2OCKSTAR ¾VINTÕRIS
INS (ANN KEYRIR NÒ
UM ¹ GR¹UM ,EXUS
)3  SEM KOSTAR VEL
¹ FIMMTU MILLJËN
KRËNA

®NNUR ÖJËÈÖEKKT MANNESKJA HEFUR
SÎMULEIÈIS NÕVERIÈ FENGIÈ SÁR NÕRRI
OG FLOTTARI BÅL 3JËNVARPSÖULAN %LLÕ
RMANNSDËTTIR KEYPTI SÁR
GL¾NÕJAN &ORD %XPLOR
ER SVARTAN AÈ LIT SEM
HÒN NÕTUR ÖESS Å BOTN AÈ
KEYRA %XPLORINN HENN
AR %LLÕJAR ER ,IMIT
ED %DITION ER ALLUR
LEÈURKL¾DD
UR AÈ INNAN
OG ÖYKIR HINN
GL¾SILEGASTI
ENDA VERÈ
IÈ Å KRINGUM
FIMM MILLJ
ËNIR KRËNA

¶EIR SEM KOMNIR ERU Å ÒRSLIT 3TËRU
TRÒBADORKEPPNINNAR ¹ 3PORTBARN
UM UNDIRBÒA SIG AF KAPPI FYRIR STËRU
STUNDINA SEM VERÈUR ¹ LAUGARDAGS
KVÎLDIÈ ¶EIRRA ¹ MEÈAL +RISTJ¹N
¶ORVALDSSON SEM SITUR SVEITTUR VIÈ
AÈ LEGGJA LOKAHÎND ¹
FRUMSAMINN SÎNG
SINN UM  LOF
SÎNG UM VIRKJAN
IR OG MENGUN «LÅKT
ÎÈRUM TRÒBADOR
UM VILL HANN b¹LVER
OG GAS p OG
EKKERT ÖRASn
EINS OG
HANN ORÈAR
ÖAÈ Å SÎNG
SÅNUM
HDMJBG

Brotinn Vignir Snær en ekki beygður
FYRSTUR
MEÐ
FRÉTTIRNAR
www.visir.is

„Ég datt í hálkunni fyrir utan upptökuverið mitt í morgun [gær]
og braut bein í vinstri upphandlegg,“ segir Vignir Snær Vigfússon, gítarleikarinn góðkunni og
tónlistarstjóri sjónvarpsþáttarins
X-Factor. Vignir tók enga áhættu
og hringdi á sjúkrabíl sem flutti
hann á slysavarðstofuna þar sem
gert var að brotinu. „Ég er líka
bara með þennan sígilda sársaukastuðul karla, er óttaleg kveif og
þoli voðalega lítið,“ segir Vignir sem sat heima hjá sér, ber að
ofan enda komst hann í enga flík
sökum gifsins og á góðum verkjalyfjum. „Ég er nú reyndar búinn
að vera ónýtur í hendinni undanfarna fjóra mánuði og hef látið
líta á hana öðru hvoru en læknarnir hafa ekkert fundið. Kannski er
þetta bara lán í óláni því nú verður kannski hægt að finna hvað er

að,“ útskýrir Vignir.
Þetta eru eðlilega mjög erfið
meiðsl fyrir Vigni sem þarf að
hafa hendurnar í góðu lagi starfsins vegna. Varla má gefa út geisladisk hér á landi án þess að gítarleikarinn komi þar að og hann viðurkennir að þetta setji vissulega
strik í reikninginn. „Reyndar get
ég ennþá tekið upp og framleitt
tónlist en það verður ögn erfiðara
og nánast útilokað að slá á strengina næstu mánuði,“ segir Vignir.
Mesta áfallið er þó að geta ekki
lengur spilað undir með húshljómsveitinni í X-Factor en Vignir telur sig hafa fundið góðan arftaka í Gunnari Þór úr Sóldögg.
„Hann er reyndar miklu betri
gítarleikari heldur en ég,“ segir
Vignir sem áfram mun þó aðstoða
keppendurna í allri stúdíóvinnu.
FGG
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Dularfulla
fólkið

E

inu sinni var ég að leita að
saumastofu í Hafnarfirði. Ég
hringdi dyrabjöllu í húsi sem ég
hélt að væri rétta heimilisfangið
og til dyra kom feitur, tattúveraður maður á sextugsaldri á pínulitlum, fjólubláum nærbuxum einum
fata. Klukkan var þrjú að degi til.
Hann tjáði mér kurteislega að ég
væri á vitlausum stað og ég afsakaði mig pent.

3¥¨!. hef ég oft velt því fyrir
mér hvað gekk á hjá þessum dularfulla manni, í þessu dularfulla,
gamla húsi þar sem allar gardínur voru dregnar fyrir. Ætli ég hafi
vakið hann? Af hverju var hann á
nærbuxunum?
¶%44!

var ein af fjölmörgum
mysteríum sem ég hef orðið var við
gegnum tíðina. Dularfullar hliðar á
fólki. Eitthvað óáþreifanlegt sem
virkar grunsamlegt í fyrstu og
hefur síðan annaðhvort einhverjar eðlilegar skýringar eða heldur áfram að vera grunsamlegt og
verður síðan hreinlega glæpsamlegt. Ég hef lesið nóg af glæpasögum til að vita að gott er að hugsa
málin frá öllum hliðum.

90% HÚSNÆÐISLÁN
AF MARKAÐSVIRÐI

%).3/' t.d. mennirnir á svörtu
Cadillac-jeppunum
sem
þeir
leggja fyrir utan Laugar. Í sjónvarpinu eru það bara glæpamenn
og rapparar sem aka um á svona
bílum. Á bílastæðinu í Laugum eru
þetta smávaxnir menn í jakkafötum. Hvort eru þetta bankastarfsmenn eða dílerar? Ungir, talandi í
gemsa, með æfingatöskuna á öxlinni. Glæpamenn stunda líkamsrækt eins og aðrir. Það hefur oft
komið fram.
!&(6%2*5
keyrir
gaurinn
sem vinnur í tölvudeildinni um á
Porsche-jeppa? Er hann líka díler?
Ekki lítur hann út fyrir að vera
það. Er mér sama eða á ég að styðja
ákvæðið í jafnréttisfrumvarpinu
um afnám launaleyndar?
(6!¨

mundi það þýða? Jú, ég
gæti spurt gaurinn í tölvudeildinni hvað hann hafi í laun og hann
mætti svara mér, en hann þyrfti
þess ekki. Í dag má hann hreinlega
ekki svara mér. Ef hann svaraði
mér væri hann að brjóta ákvæði í
samningnum sínum.

!&.-

launaleyndar er útópísk
hugsun einhverra kvenna sem
halda að við það að vita hvað Gunnar í dreifingardeildinni er með í
laun hljóti þær að geta hækkað sig.
En hvað ef það yrði nú bara hreinlega til þess að aumingja Gunnar mundi lækka í launum í staðinn.? „Ókei Gunnar, nú er verið að
afnema launaleynd þannig að við
þurfum að segja upp gamla samningnum með þagnarskyldunni …
þú manst. Við ráðum þig bara aftur
á lægri launum … ókei?“ Er þá ekki
skárra að hafa mysteríurnar allt í
kring? Þær eru meira spennandi.

Kynntu þér útskriftartilboð Gullvildar á glitnir.is

Við kaup á fyrstu íbúð getur lánshlutfall skipt verulegu máli. Því geta viðskiptavinir
Glitnis sem eru að kaupa sína fyrstu íbúð fengið allt að 90% húsnæðislán af markaðsvirði,
ekki brunabótamati eins og aðrir bjóða. Reiknaðu dæmið til enda.
MUN LÆGRI VEXTIR Á YFIRDRÆTTI Í HEILT ÁR
ALLT AÐ 90% HÚSNÆÐISLÁN* AF MARKAÐSVIRÐI VIÐ KAUP Á FYRSTU ÍBÚÐ

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000

NÁMSLOKALÁN* Á SÉRSTAKLEGA GÓÐUM KJÖRUM
MASTERCARD KREDITKORT MEÐ 20.000 KR. FERÐAÁVÍSUN
TRYGGINGAR HJÁ SJÓVÁ Á SÉRKJÖRUM

*ÖLL LÁN ERU VEITT Í SAMRÆMI VIÐ ÚTLÁNAREGLUR GLITNIS

