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 Fulltrúar ríkisstjórn-
ar Íslands og Sambands íslenskra 
sveitarfélaga hafa undirritað vilja-
yfirlýsingu um að tvöfalda fram-
lög í jöfnunarsjóð sveitarfélaga á 
þessu ári og næsta, úr 700 milljón-
um í 1.400 milljónir hvort árið. Auk 
þess verður þörfin fyrir aukafram-
lög að þessu tímabili loknu metin 
nákvæmlega.

Halldór Halldórsson, formað-
ur Sambands íslenskra sveitarfé-
laga, kynnir viljayfirlýsinguna á 
landsþingi sambandsins sem hefst 
í Rúgbrauðsgerðinni í Reykjavík í 
dag.

Árni M. Mathiesen fjármálaráð-
herra og Magnús Stefánsson fé-

lagsmálaráðherra skrifuðu undir 
viljayfirlýsinguna fyrir hönd ríkis-
stjórnarinnar en Halldór og Þórður 
Skúlason, framkvæmdastjóri Sam-
bands sveitarfélaga, fyrir hönd 
þess.

Í viljayfirlýsingunni, sem er í 
fimm liðum, kemur fram að ríkis-
stjórnin og sambandið muni vinna 
að mótun tillagna um fjármálaregl-
ur fyrir sveitarfélögin og bætta 
upplýsingaöflun sem tryggt geti 
að fjármál sveitarfélaganna vinni 
með ríkisfjármálunum að því er 
varðar almenna hagstjórn.

Jafnframt kemur fram að mark-
visst verði unnið að auknu sam-
starfi milli ríkis og sveitarfélaga 

á sviði kjaramála til þess að koma 
megi í veg fyrir misræmi í kjara-
samningsniðurstöðum, annars 
vegar milli ríkis og sveitarfélaga 
og sveitarfélaga innbyrðis. 

Áhersla er lögð á það í viljayfir-
lýsingunni að hugað verði sérstak-
lega að markmiðssetningu varð-
andi þak á vöxt útgjalda sveitar-
félaga, þak á hlutfall skulda þeirra 
og tekjuafkomu.

Árni M. Mathiesen vildi ekki 
tjá sig um viljayfirlýsinguna er 
Fréttablaðið leitaði til hans í gær. 
„Það var gert samkomulag um að 
Halldór kynnti málið fyrir sveitar-
stjórnarmönnum á landsþingi sam-
bandsins á morgun [í dag].“

Hækka framlög úr 
700 í 1.400 milljónir
Ríkisstjórnin og Samband sveitarfélaga hafa gert samkomulag um tvöföldun fram-
laga í jöfnunarsjóð sveitarfélaganna. Stefnt er að auknu samstarfi við gerð kjara-
samninga, samvinnu við hagstjórn og aðhalds í vexti útgjalda sveitarfélaganna.

Frystitogarinn Venus HF 519, sem 
HB Grandi gerir út, kom til hafnar úr mettúr á 
þriðjudag. Aflaverðmætið var 183 milljónir króna, 
hið mesta sem fengist hefur. 
Veiðiferðin varði í 34 sólarhringa og var þorskur 
uppistaða aflans. Skipstjóri í túrnum var Harald-
ur Árnason og Arnar Haukur Ævarsson var 1. stýri-
maður.

Fréttablaðið náði tali af Arnari stýrimanni í Madr-
íd, höfuðborg Spánar, þar sem hann sat á veitinga-

staðnum Tetriz ásamt nokkrum skipsfélögum.  „Við 
erum um 50 saman hér á Spáni því konurnar voru að 
sjálfsögðu teknar með. Við erum að lyfta okkur upp 
eftir erfiða en gjöfula veiðiferð,“ segir Arnar. 

Venus landaði um 400 tonnum af afurðum sem 
gera tæp 1.000 tonn upp úr sjó. Meðalafli á sólar-
hring nálgast því 40 tonn. Arnar segir að nú fari 
Venus í slipp í tíu daga. „Tækifærið verður nýtt til 
að skemmta sér hér á Spáni. Áhöfnin á það skilið.“
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 Hæstiréttur sýknaði í 
gær mann af ákæru um að hafa 
ekið utan vegar þar sem sann-
að þótti að leiðin hafi verið ekin 
árum saman við gullleit og sel-
veiðar. Einnig hafði slóðinn verið 
farinn til að safna rekaviði.

Kom fram í dómnum að mað-
urinn og félagar hans hafi leitað 
að gulli í flaki hollensks Indíafars 
sem talið er grafið í sandinum og 
notið aðstoðar Orkustofnunar við 
þá leit. Slóðann sé að finna á kort-
um frá bæði bandaríska varnar-
málaráðuneytinu og Landmæl-
ingum Íslands og því mat Hæsti-
réttur slóðann veg í skilningi 
náttúruverndarlaga.

Var á þekktum 
gullleitarslóða

 Bandarísk þingnefnd 
samþykkti í gær frumvarp sem 
heimilar frekari fjárveitingar 
vegna stríðsrekstursins í Írak, en 
hvetur um leið Bush forseta til að 
kalla stærsta hlut hersveitanna 
heim fyrir lok mars á næsta ári. 

Frumvarpið er hliðstætt öðru 
frumvarpi sem lagt var fyrir öld-
ungadeild Bandaríkjaþings í síð-
ustu viku. 

Ráðamenn í Hvíta húsinu hafa 
gagnrýnt bæði frumvörpin og 
sagt hersveitirnar þurfa meiri 
tíma í Írak til að ná tökum á upp-
lausnarástandinu sem ríkir í land-
inu.

Herinn heim 
innan eins árs

Fjögurra liða úrslit
í X-Factor í kvöld
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Unnur Birna 
Vilhjálmsdóttir
Afþakkaði dómarastarf í keppninni um Herra Heim sem fram fer í Kína í lok

mánaðarins vegna anna í náminu í Háskólanum í 
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Guðjón, líður þér ekki vel í 
Stjörnunni?

 Rannsókn kynferð-
isbrotadeildar lögreglunnar á höf-
uðborgarsvæðinu á máli manns, 
sem grunaður er um að hafa 
áreitt ungar stúlkur í Vogahverfi 
og víðar, er nú lokið. Málið hefur 
verið sent til ríkissaksóknara til 
ákvörðunar um framhald þess.

Maðurinn er grunaður um að 
hafa áreitt níu stúlkur á aldrinum 
fimm til tólf ára. Grunur leikur á 
að hann hafi reynt að lokka eldri 
stúlkurnar upp í bíl til sín, en 
rannsókn lögreglu beindist fyrst 
og fremst að viðskiptum hans við 
yngri stúlkurnar.

Hann var úrskurðaður í gæslu-
varðhald til 28. mars.

Vogamaðurinn 
til saksóknara

Opið: Alla virka daga kl. 9:00-18:00 og laugardaga kl. 12:00-16:00. Sími: 525 8020.
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„Nú erum við að leggja 
af stað í þessa göngu með Ómari 
og treystum á að fólk sé tilbúið til 
þess að ganga til liðs við okkur,“ 
sagði Margrét Sverrisdóttir, fyrr-
verandi framkvæmdastjóri Frjáls-
lynda flokksins og nú varaformað-
ur Íslandshreyfingarinnar – lifandi 
lands, er kosningabarátta flokks-
ins hófst formlega í Þjóðmenning-
arhúsinu í gær. 

„Markmiðið okkar er fyrst og 
fremst að stækka grænu fylking-
una á Alþingi,“ sagði Ómar Ragn-
arsson, formaður flokksins, í upp-
hafi fundar.

„Þrisvar á rúmum hundrað 
árum hefur verið kosið um mál-
efni framtíðarinnar, og þar af leið-
andi hagsmuni ófæddra Íslendinga 
öðru fremur. Árið 1908 snerust 
kosningarnar um sjálfstæði Ís-
lendinga, árið 1971 um landhelgina 
og núna, 2007, verða kosningarnar 
að snúast um landið sjálft,“ sagði 
Ómar Ragnarsson í upphafi fund-
arins. Hann lagði áherslu á að Ís-
landshreyfingin væri „alveg græn 
í gegn“ og tilbúin til þess að beita 
sér fyrir náttúruvernd og um-
hverfismálum. Vitnaði hann sterk-
lega til þess að nauðsynlegt væri 

að stöðva stóriðjustefnu stjórn-
arflokkanna og byrja að huga að 
náttúruperlum landsins. „Samspil 
jarðhita og íss á Íslandi er eitt að 
sjö undrum veraldar,“ sagði Ómar 
er hann gerði grein fyrir hug-
myndum um uppbyggingu eld-
fjallagarðs sem gæti orðið einstak-
ur á heimsvísu og laðað að hundr-
uð þúsunda ferðamanna. 

Margrét og Jakob gerðu íslenskt 
landbúnaðarkerfi að umtalsefni og 
lögðu ríka áherslu á að breyta því 
frá því að vera „miðstýrt og gam-

aldags“ í að vera „nútímalegt og 
framsækið“. Vitnuðu þau sérstak-
lega til mikilvægis þess að fella 
niður tolla og höft, sem viðgangast 
í landbúnaði. „Menningarlíf er um 
fimm prósent af landsframleiðslu 
en landbúnaður um 1,6 prósent. 
Samt er landbúnaður með sér ráðu-
neyti og ýmis önnur hlunnindi,“ 
sagði Jakob er hann gerði grein 
fyrir mikilvægi þess að stokka upp 
í íslenskum landbúnaði.

Flokkurinn hyggst bjóða fram 
lista á landsvísu og vonast for-
svarsmenn framboðsins til þess að 
það geti átt upp á pallborðið hjá um 
tíu prósent kjósenda. „Sex til sjö 
prósent fylgi væri gott en tíu pró-
sent alveg ljómandi,“ sagði Jakob 
Frímann Magnússon sem situr í 
stjórn flokksins. 

Auk hans, Margrétar og Ómars 
eru Svavar Sigurbjörnsson læknir, 
Snorri Sigurjónsson lögreglumað-
ur og Sólborg Pétursdóttir í stjórn 
flokksins.

Treysta á að fólk 
gangi með Ómari
Margrét Sverrisdóttir segist treysta á að fólk vilji leggja upp í göngu með Ómari 
Ragnarssyni fyrir kosningarnar. „Þessi flokkur er grænn í gegn,“ segir Ómar 
sem er formaður nýja stjórnmálaflokksins Íslandshreyfingin – lifandi land.

Lést í bílslysi á 
Suðurlandsvegi

Konan sem 
lést í bíl-
slysi á Suð-
urlandsvegi
við Kotströnd 
á miðviku-
dag hét Lísa 
Skaftadótt-
ir til heimilis 
að Engjavegi 
32 á Selfossi. 
Lísa var 43 

ára að aldri, fædd 17. janúar 
1964. Hún lætur eftir sig eig-
inmann, fimm börn og eitt 
barnabarn.

 Hreiðar Már Sigurðs-
son, forstjóri Kaupþings, og Sig-
urður Einarsson, stjórnarformað-
ur Kaupþings, hafa hvor um sig 
nýtt sér rétt til að kaupa 812 þús-
und hluti í bankanum á genginu 
303 krónur á hlut. Kaupverð bréf-
anna nemur um 246 milljónum 
króna en markaðsverð þeirra er 
hins vegar mun hærra; 845 millj-
ónir miðað við markaðsgeng-
ið 1.041. Tæpum 600 milljónum 
króna munar því á kaupverði og 
markaðsverði.

Réttinn öðluðust þeir eftir að 
kaupréttaráætlun var samþykkt á 
aðalfundi félagsins árið 2004.

Eignarhlutur Sigurðar í Kaup-
þingi nemur 8,5 milljörðum króna 
miðað við síðasta markaðsgengi. 
Hreiðar Már og fjárhagslega 
tengdir aðilar eiga hins vegar 
tæpa 7,7 milljarða í bankanum.

Hvor um sig á kauprétt að 3.248 
þúsundum hluta í bankanum, sem 
eru tæplega 3,4 milljarða virði.

Hækka um 600 
milljónir króna

Landsnet segir mikla yf-
irvofandi hættu á því að einangr-
un núverandi háspennulínu frá 
Nesjavöllum til höfuðborgarinnar 
skaðist vegna ofhitnunar. Línan sé 
ætluð fyrir 60 megavött en nú hafi 
framleiðslugeta Nesjavallavirkj-
unar verið tvöfölduð í 120 mega-
vött. Lína sé því stöðugt yfirlestuð 
og nauðsynlegt sé að leggja nýja 
línu sem taki við hluta álagsins og 
þjóni sem varalína. Nýju línuna 
vill Landsnet leggja í jarðstreng 
að Geithálsi og fara sem næst veg-
slóðum og eldri lögnum. Árni Elías 
Jónsson hjá Landsneti segir raf-
orkunotendur ekki mundu verða 
vara við það þótt núverandi lína 
færi í sundur tímabundið.

Leggja nýjan 
streng í jörð

 Framkvæmdastjórar stjórnmálaflokk-
anna funda í dag með það fyrir augum að ná sam-
komulagi um takmarkanir á auglýsingum fyrir 
kosningarnar 12. maí næstkomandi. Samkvæmt 
heimildum Fréttablaðsins voru lagðar fram til-
lögur á fundi framkvæmdastjóranna í gær, í höf-
uðstöðvum Samfylkingarinnar að Hallveigarstíg, 
sem miða að því að takmarka auglýsingar í dag-
blöðum og ljósvakamiðlum. Flokkarnir vilja einnig 
ná samkomulagi um fjárhæðir sem heimilt verður 
að nota til auglýsinga en nokkuð ber á milli enn þá.

Meðal þess sem ekki hefur enn náðst samkomu-
lag um er hvernig eftirliti með takmörkunum á 
auglýsingunum skuli háttað en flokkarnir eru mis-
langt komnir í undirbúningi fyrir kosningarnar.

Ný lög um fjármál stjórnmálaflokkanna kveða 
á um að framlög einstaklinga og fyrirtækja til 
flokka megi ekki vera hærri en 300 þúsund krón-
ur á ári, en á móti kemur að opinberir styrkir til 
flokkanna hafa hækkað mikið en þeim er skipt í 
hlutfalli við útkomu í síðustu kosningum og fjölda 
þingmanna.

 „Þessi samningur 
hefur litla þýðingu fyrir íslensk 
flugfélög,“ segir Jón Karl Ól-
afsson, forstjóri Icelandair, um 
nýjan flugsamning milli Evrópu-
sambandsins (ESB) og Bandaríkj-
anna.

Samningurinn, sem var und-
irritaður í Brussel í gær, gerir 
flugfélögum austan hafs og vest-
an mögulegt að fljúga milli allra 
áfangastaða innan ESB og BNA. 
Telja sumir að með samningnum 
lækki fargjöld í verði.

 „Meðan Ísland stendur utan 
við þennan samning hefur hann 
lítil áhrif á okkar starfsemi og ég 

geri ekki ráð fyrir að fargjöld ís-
lenskra flugfélaga komi til með að 
lækka,“ segir Jón Karl en bendir 
jafnframt á að um leið og Ísland 
verði hluti af þessu samkomulagi, 
til að mynda ef EES-lönd verða 
tekin inn í samninginn, muni stað-
an breytast.

Hann býst þó ekki við umfangs-
miklum verðlækkunum.

„Ég hef almennt litla trú á yfir-
lýsingum um að verð á flugi milli 
Evrópu og Bandaríkjanna muni 
stórlækka. Nú þegar er gríðarleg 
samkeppni á þessum markaði og 
verð almennt fremur lágt,“ segir 
Jón.

Ólíklegt að fargjöld lækki





 Rannsókn ríkislög-
reglustjóra á meintum skattalaga-
brotum nokkurra einstaklinga 
tengdum Baugi er enn í gangi, en 
hefur tafist vegna aðalmeðferðar 
í Baugsmálinu í héraðsdómi.

Skattrannsóknarstjóri kærði 
málið til lögreglu haustið 2004, og 
meðal þeirra sem eru til rannsókn-
ar eru Jón Ásgeir Jóhannesson, 
forstjóri Baugs Group, Jóhannes 
Jónsson, kaupmaður kenndur við 
Bónus, og Tryggvi Jónsson, fyrr-
verandi aðstoðarforstjóri Baugs.

Helgi Magnús Gunnarsson, sak-
sóknari efnahagsbrota hjá ríkis-
lögreglustjóra, segir rannsóknina 
hafa tafist eitthvað vegna þess að 
aðalmeðferð í Baugsmálinu er nú 
í gangi fyrir héraðsdómi, enda að 
einhverju leyti sömu sakborning-
ar og verjendur. 

Tafir vegna 
Baugsmálsins

 Fjármögnun 
Sundabrautar, stærstu einstöku 
framkvæmdar í íslenska sam-
göngukerfinu, er vandkvæðalaus 
að mati forsvarsmanna stóru við-
skiptabankanna. Mikill áhugi er 
af þeirra hálfu að koma að verk-
efninu, ef forsendur eru réttar. 
Líklegt er talið að fleiri en einn ís-
lenskur banki kæmi að fjármögn-
un sem verkefnafjármögnun. 
Hvalfjarðargöngin eru fordæmi 
slíkrar aðkomu íslenskra banka 
að einkaframkvæmd í samgöngu-
kerfinu. Áætlað er að Sundabraut 
muni kosta þrefalt meira en Hval-
fjarðargöngin að núvirði.

Sigurjón Þ. Árnason, banka-
stóri Landsbankans, segir aug-
ljóst að allir bankar myndu vilja 
koma að verkefni eins og fjár-
mögnun Sundabrautar. Spurð-
ur hvort stóru bankarnir myndu 
slást um fjármögnunina er Sigur-
jón ekki tilbúinn að svara. „Það 
er hins vegar ljóst að verkefni af 
þessari stærðargráðu á Íslandi er 
kjörið fyrir íslenska banka því 
við þekkjum til og gerum okkur 
grein fyrir út á hvað það geng-
ur. Þetta er mjög áhugavert verk-
efni sem við viljum gjarna taka 
þátt í.“

Jón Diðrik Jónsson, fram-
kvæmdastjóri fjárfestinga- og 
alþjóðasviðs Glitnis, segir að 
Glitnir hafi komið að fjármögn-
un Hvalfjarðarganga og því líti 
hann á fjármögnun Sundabraut-
ar sem spennandi tækifæri. Jón 
telur líklegt að fleiri en einn ís-
lenskur banki myndi annast fjár-
mögnun af þessari stærðargráðu. 
„Það yrði litið á þetta sem verk-

efnafjármögnun þar sem bankar 
leiða málið og fá aðra fjárfesta 
með sér.“ 

Stjórn Faxaflóahafna fundar 
með forsætisráðherra og sam-
gönguráðherra í dag til að ræða 
aðkomu fyrirtækisins að fram-
kvæmdum við Sundabraut. 
Stjórn Faxaflóahafna vill annast 
fjármögnun og byggingu Sunda-
brautar frá Kollafirði að Sæbraut 
og öllum tengdum mannvirkj-
um sem nauðsynleg eru, og ljúka 
framkvæmdum í einum áfanga á 
3-5 árum.

Björn Ingi Hrafnsson, formað-

ur stjórnar Faxaflóahafna, gerir 
ráð fyrir að Faxaflóahafnir taki 
fjárfestingalán ef samkomulag 
næst við stjórnvöld um að fyrir-
tækið annist verkið. „Það er samt 
of snemmt að segja til um það ná-
kvæmlega en ég er viss um að 
fjármögnun verður vandalaus.“

Útreikningar benda til að lagn-
ing Sundabrautar kosti tuttugu 
milljarða króna. Þegar eru átta 
milljarðar tryggðir af Símapen-
ingunum. Til samanburðar kost-
uðu Hvalfjarðargöngin rúmlega 
sjö milljarða á núvirði.

Bankarnir vilja fjár-
magna Sundabraut
Forsvarsmenn viðskiptabankanna hafa mikinn áhuga á fjármögnun Sunda-
brautar. Stjórnarformaður Faxaflóahafna gerir ráð fyrir að fjárfestingalán verði 
tekið, náist samkomulag við stjórnvöld, og telur fjármögnun verða vandalausa.

„Ég tel þetta vera lofsvert framtak og 
fagna áhuga þeirra á málinu,“ segir Geir H. Haarde 
forsætisráðherra um tilboð Faxaflóahafna um að fjár-
magna og leggja Sundabraut í einum áfanga. 

Geir segir að hafa beri í huga að málið hafi verið í 
undirbúningi um langt skeið. „Það er búið að leggja 
til hliðar fjármagn til að leggja Sundabraut en við 
munum hlusta af athygli á það sem fulltrúar Faxaflóa-
hafna hafa fram að færa. Siðan þarf að vega og meta 
hvort það er grundvöllur fyrir samstarfi við þessa 
aðila.“

Spurður hvort verkefni sem þetta sé ekki útboðs-
skylt, sem hugsanlega standi í vegi fyrir aðkomu 
Faxaflóahafna, segir Geir að það sé meðal þess sem 
huga verði að þegar skoðað verði hvernig málið verði 
unnið áfram.

Geir fundar með fulltrúum Faxaflóahafna í dag 
ásamt Jóni Sigurðssyni, iðnaðar- og viðskiptaráðherra, 

og Sturlu Böðvarssyni samgönguráðherra. 
Jón Sigurðsson segir að ríkisstjórnin öll fagni frum-

kvæði fyrirtækisins. „Við erum byrjaðir að kynna 
okkur hvað þeir eru að tala um en svo er eftir að 
skoða tilhögun og hvað í þessu tilboði felst.“ Jón segir 
of snemmt að meta hvort fyrirtækið og ríkisstjórnin 
nái saman. „En þetta var mjög jákvæð yfirlýsing sem 
þeir gáfu sem ríkisstjórnin fagnar mjög.“

Árni Þór Sigurðs-
son, borgarfulltrúi og fyrrver-
andi formaður stjórnar Faxaflóa-
hafna, segir að 
látið sé liggja 
að því að tilboð 
um fjármögn-
un og lagningu 
Sundabrautar sé 
nýtt mál. Svo sé 
ekki því um sé 
að ræða ítrek-
un á fyrra til-
boði sem stjórn 
fyrirtækis-
ins hafði sam-
þykkt og kynnt 
var stjórnvöld-
um fyrir rúmu ári. Þá tók Halldór 
Ásgrímsson, þáverandi forsætis-
ráðherra, og samgönguyfirvöld 
vel í hugmyndina og vinna hófst 
við undirbúning.

Árni telur að engar ákvarðan-
ir verði teknar á næstunni frek-
ar en fyrir ári. Stutt sé í þing-
kosningar og hafa beri fyrirvara 
á öllum yfirlýsingum sem ráða-
menn gefa um þessar mundir. 

Ítrekun á árs-
gömlu tilboði 

 Jacques Chirac Frakk-
landsforseti hefur 
lýst yfir stuðningi 
við Nicolas Sark-
ozy, forsetafram-
bjóðanda Gaul-
listaflokksins,
UMP. 

Chirac sagði 
það vera „eðli-
legt að ég býð 
honum atkvæði 

mitt og stuðning“. Alllengi hefur 
verið grunnt á því góða milli þeirra 
flokksbræðranna. Mánuður er í 
fyrstu umferð kosninganna. 

Valgerður Sverris-
dóttir utanríkisráðherra opnaði 
í gær útibú frá Þýðingamiðstöð 
utanríkisráðuneytisins í húsnæði 
Háskólans á Akureyri.

Valgerður sagði í ræðu að 
ánægjulegt væri að geta fjölg-
að opinberum störfum á lands-
byggðinni.

„Með því að hefja þýðingar-
starfsemi hér á Akureyri til við-
bótar þeirri starfsemi sem þegar 
er starfrækt í ráðuneytinu í 
Reykjavík, hefur þörfinni fyrir 
fjölgun þýðenda verið mætt,“ 
sagði Valgerður en til að byrja 
með verður um fjögur til sex 
stöðugildi að ræða.

Útibú opnað á 
Akureyri

Chirac styður 
Nicolas Sarkozy



30%
  kynningar-

afsláttur



Guðbrandur Sig-
urðsson, forstjóri MS, segir eðli-
legt að venjuleg samkeppnislög 
gildi um mjólkuriðnaðinn verði 
opinber verðlagning á mjólk felld 
niður. Í búvörulögum er ákvæði 
sem undanskilur mjólkuriðnað frá 
samkeppnislögum á ýmsan hátt.

Á aðalfundi Auðhumlu síðasta 
föstudag sagði Guðbrandur mjög 
tímabært að fyrirtækið beitti sér 
fyrir því að hin opinbera verðlagn-
ing á mjólk yrði felld niður. Með 
því móti gæfist því nokkurra ára 
aðlögunartími til að verðleggja af-
urðir þannig að þær endurspegl-
uðu framleiðslukostnaðinn.

„Við erum að búa okkur undir 
framtíðina. Á næstu árum sjáum 
við fyrir lækkun tolla á landbún-

aðarvörum og við viljum vera 
betur viðbúnir samkeppninni sem 
henni fylgir.“

Hann segir þessa tollalækkun 
ekki vera að beiðni MS en hún sé 
raunveruleiki sem horfast verði í 
augu við. Mjólkurframleiðendur 
þurfi eðlilegan tíma fyrir þessa 
breytingu og því sé tímabært að 
opinber verðlagning á mjólk sé 
felld niður.

Guðbrandur segist ekki óttast 
Samkeppniseftirlitið þó að undan-
þágur frá samkeppnislögum verði 
afnumdar. „Við stundum ekki 
óeðlileg viðskipti og ætlum okkur 
ekki að byrja á því.“

Vill lúta samkeppnislögum

 Fíkniefni, sveðja, sverð, hnífur og 
bogi voru meðal þess sem lögreglan á höfuðborg-
arsvæðinu fann í íbúðarhúsi í miðborginni í fyrra-
dag. Að auki fannst ætlað þýfi þar. Þrír karlmenn 
og ein kona voru handtekin. Þau gistu fangageymsl-
ur í fyrrinótt en voru látin laus í gærdag eftir yfir-
heyrslur, samkvæmt upplýsingum frá lögreglunni. 
Lögregluhundur var notaður við leitina.

Þá var karlmaður um tvítugt handtekinn í aust-
urborginni í fyrrakvöld með tvö grömm af ætluðu 
amfetamíni. Leitað var í bíl hans og þá fann lög-
regluhundur um þrjátíu grömm til viðbótar af sama 
efni, falin í ökutækinu. Einnig fundust tæki og áhöld 
til neyslu og dreifingar á fíkniefnum.

Um kvöldmatarleytið var þrítugur karlmaður tek-
inn í Hafnarfirði, grunaður um fíkniefnamisferli. 
Karlmaður á sextugsaldri var stöðvaður í miðborg-
inni af sömu sökum.

Í fyrrinótt voru karlmaður og kona handtekin í 
Breiðholti og færð á lögreglustöð en í fórum þeirra 
fundust ætluð fíkniefni. Loks var karlmaður um 
fimmtugt stöðvaður í útjaðri borgarinnar í gær-
morgun en á honum fundust líka ætluð fíkniefni.

Stál sem átti að fara 
í nýja bryggju á Akureyri var 
meðal þess sem féll útbyrðis 
þegar flutningaskipið Kársnesið 
fékk á sig brotsjó í síðustu viku. 

Hörður Blöndal, hafnarstjóri á 
Akureyri, segir að um hafi verið 
að ræða 230 tonn af stálplötum 
sem nota átti í lengingu Oddeyrar-
bryggju. „Ég reikna með að þetta 
sé tjón upp á svona 30 milljónir en 
við ættum að fá það bætt.“ 

Að sögn Harðar kemur óhappið 
ekki til með að tefja framkvæmd-
ir. Ekki hafði enn fengist verktaki 
í verkið og því hafði framkvæmd-
um verið frestað fram á haustið.

Um þrjátíu 
milljóna tjón

„Við höfum búið þarna lengi 
og teljum reglur og aðgerðir vegna 
snjóflóðahættu komnar út yfir öll 
velsæmismörk,“ segir Sigurgeir 
Jóhannsson. Hann er einn þeirra 
íbúa sem búa við götuna Dísarland 
í Bolungarvík. Sú gata og Traðar-
land, sem stendur fyrir neðan Dís-
arlandið, eru þau íbúðarsvæði á 
landinu  sem oftast eru rýmd vegna 
snjóflóðahættu.

Fáir íbúar eru eftir í götunum. 
Svæðið þykir hættulegt og hafa 
íbúar þess þurft að sætta sig við 
miklar tilfæringar vegna þess í 
gegnum árin. 

„Í þrígang á örfáum dögum 
höfum við verið rekin út úr húsi 
okkar. Þetta hefur verið þreyt-
andi enda oft sem við höfum þurft 
að dvelja hjá vinafólki langtímum 
saman. Við þessu er samt lítið að 
gera enda er lögregla kölluð til ef 
maður neitar að fara,“ segir Sigur-
geir sem hefur ýmislegt við rým-
ingarreglurnar að athuga. 

„Það er óneitanlega undarlegt að 
vera vísað úr húsi sínu vegna hættu 
og horfa á sama tíma á börn að leik 

í 60 metra fjarlægð. Þeim á samt 
að vera óhætt að því þau eru ekki 
stödd í Dísarlandi. Útreikningar 
þessara stráka sem meta hættuna 
hljóta að vera með eindæmum ná-
kvæmir,“ segir Sigurgeir. 

Hann bætir við að oft hafi 
gleymst að láta bréfbera vita þegar 
hættuástandi hafi verið lýst. Þá sé 
ekki eftirlit með umferð um svæð-
ið.

Sveitarfélagið hefur keypt upp 
öll húsin í götunni og ætlar Sig-
urgeir að byggja nýtt hús annars 
staðar í Bolungarvík. Honum sárn-
ar þó að á meðan húsin í Dísarlandi 
séu keypt upp virðist í lagi að búa 
í Traðarlandi – næstu götu við. Þá 
bendir hann á að níu ár eru liðin frá 
því fyrst var talað um að koma upp 
snjóflóðavörnum við bæinn. Litl-
ar vísbendingar séu þó um að þær 
eigi að rísa. 

Grímur Atlason, bæjarstjóri Bol-
ungarvíkur, segir áætlað að hefjast 
handa við byggingu varnargarða 
ofan byggðarinnar við Dísarland  í 
júní. „Ég finn til með þessu fólki en 
eftir þær skelfingar sem dundu á 
okkur fyrir tíu árum verður fólk að 
njóta vafans en ekki fjallið,“ segir 
Grímur. 

Lögreglan á Vestfjörðum biður 
fólk að virða boð Almannavarna 
um að vera ekki á svæðum þar sem 
varað hefur verið við snjóflóða-
hættu. Varað er við að fólk sé á 
ferð í Óshlíð, við hesthúsasvæðið í 
Hnífsdal og við Engidal í Skutuls-
firði.

Börnin leika sér rétt 
hjá húsum í hættu
Íbúi við Dísarland í Bolungarvík er orðinn langþreyttur á að þurfa að yfirgefa 
hús sitt vegna snjóflóðahættu. Honum finnast reglur um rýmingu undarlegar.

Hefur þú farið í leikhús á 
þessu ári?

Hefur þú góða stjórn á skapi 
þínu?





 Tölvugögn og tölvur 
sem lögregla lagði hald á þegar 
maður grunaður um aðild að 
vændissölu hér á landi var hand-
tekinn eru nú til ítarlegrar rann-
sóknar hjá tölvudeild lögreglunn-
ar á höfuðborgarsvæðinu.

Maðurinn var handtekinn í síð-
ustu viku á heimili sínu. Við hús-
leit fundust ofannefndur tölvu-
búnaður og önnur gögn. Maður-
inn hefur harðneitað sök. Hann 
gisti fangageymslur í eina nótt 
og var látinn laus að yfirheyrsl-
um loknum.

Maðurinn, sem er á fertugs-
aldri, var handtekinn í kjölfar 
þess að uppvíst varð um vændis-
sölu á að minnsta kosti einu hóteli 

í borginni. Þar var að verki bras-
ilísk kona, sem handtekin var á 

hótelinu í vikunni sem leið. Er 
talið að hún hafi stundað vændi 
á hótelum hér á landi um hríð. 
Kynferðisbrotadeild lögreglunn-
ar yfirheyrði hana, auk annarr-
ar konu sem einnig er frá Brasil-
íu, vegna gruns um vændi. Konan 
sem handtekin var á hótelinu fór 
af landi brott að yfirheyrslum 
loknum.

Maðurinn sem handtekinn var 
hefur áður komið við sögu hjá 
lögreglu vegna svipaðs máls. Það 
var árið 2003, en þá áttu einnig er-
lendar konur hlut að máli, grun-
aðar um að stunda vændi hér. 

Rannsókn lögreglu snýr meðal 
annars að hugsanlegu mansali 
hingað til lands.

 Dansk-íslenska við-
skiptaráðið stendur á bak við ferð-
ir beltagröfunnar sem stöðvuð var 
í byrjun mánaðarins í brekkunni 
ofan við Geysi í Haukadal.

Ætlun Dansk-íslenska viðskipta-
ráðsins með verkefninu er að gera 
upp þrjá svokallaða konungssteina 
sem eru í hlíðinni fyrir ofan Geysi 
og setja steinana svo niður á nýjum 
stað við Konungshver sem er þar 
undir brekkunni.

Kristinn Magnússon hjá Forn-
leifavernd ríkisins segir stofnun-
ina hafa heimilað að færa stein-
ana að hvernum þannig að gestir 
eigi betra með að nálgast þá. Stein-
ana, sem bera fangamark þriggja 
danskra konunga sem heimsótt 
hafa Geysi, á fyrst að lagfæra í 
Steinsmiðju S. Helgasonar í Kópa-
vogi.

Umhverfisstofnun heimilaði að 
farið yrði með beltagröfu inn á 
afgirta hverasvæðið til að flytja 
steinana fram og til baka. Aðeins 
ein ferð hefur verið farin á gröf-
unni því eins og fram kom í Frétta-
blaðinu á miðvikudag krafðist einn 
margra eigenda svæðisins, Þórir 
Sigurðsson, þess að verkið yrði 
stöðvað. Einn konungssteinanna 
hafi þá verið fluttur niður á veg. 
Verkið hefur legið niðri þær þrjár 
vikur sem liðnar eru.

Nokkurt rask er þegar orðið í 
leirhlíðinni sem myndar bakgrunn 
fyrir Geysissvæðið þótt aðeins hafi 
verið farin ein ferð á beltagröfunni 
til að ná í fyrsta steininn af þremur 
og enn sé eftir að aka með steinana 
til baka og þá alveg að Konungs-
hvernum sjálfum.

Sigurður Skagfjörð, tengdasonur 

eins landeigandans við Geysi, situr 
í stjórn Dansk-íslenska viðskipta-
ráðsins og annast konungssteina-
verkefnið fyrir ráðið. Ekki hefur 
náðst í Sigurð sem er í útlöndum.

Ríkið á helstu hverina á Geysis-
svæðinu og land þar á milli. Fjöl-
margir eiga hins vegar í óskiptri 
sameign afgirta spildu sem umlyk-
ur hverasvæðið allt.

Í Fréttablaðinu á miðvikudag 
var haft eftir Árna Bragasyni, for-
stöðumanni náttúruverndarsviðs 
Umhverfisstofnunar, að þeir sem 
gagnrýna akstur beltagröfunn-
ar væru að notfæra sér málið til 
að þrýsta á ríkið vegna samninga 

um kaupin á landinu. Þessu neitar 
Þórir Sigurðsson:

„Þetta snýst bara um það að 
maður á sinn rétt þegar maður á 
land og það er lágmark að það sé 
talað við mann þegar farið er út í 
svona framkvæmdir,“ segir Þórir 
og útskýrir að salan á landinu til 
ríkisins hafi strandað á kaupverð-
inu: „Það hefur borið mikið á milli.“

Danskt-íslenskt ráð 
sendi gröfu á Geysi
Beltagrafan sem stöðvuð var á Geysissvæðinu var þar að frumkvæði Dansk-ís-
lenska viðskiptaráðsins sem heimilað var að lagfæra svokallaða konungssteina 
og færa þá að Konungshver. Ríkið vill kaupa hverasvæðið en deilt er um verð.

HVERNIG BORÐAR MAÐUR MEIRI TREFJAR?

Flest okkar hafa gott af því að borða meiri trefjar. 

Fullorðnir ættu að borða a.m.k. 25 grömm af trefjum á 

dag, en að meðaltali borðum við ekki nema 16,7 

grömm*, eða aðeins 2/3 af ráðlögðum dagskammti.

Þó við Íslendingar höldum að við séum best á öllum
sviðum hafa rannsóknir sýnt að við stöndum okkur alls ekki 
nógu vel þegar kemur að neyslu trefja. En það er auðvelt að 
bæta sig – ef þú borðar Kellogg’s All–Bran á hverjum degi 
færðu næstum helming af ráðlögðum trefjaskammti, sem 

hjálpar þér að halda meltingunni í góðu lagi. Laus við 
þembu, þyngsli og doða líður þér vel innan sem utan.

Fáðu þér gómsætt Kellogg’s All–Bran, Sultana Bran eða 
Bran Flakes og vertu bestur ... í trefjum!

*Skv. Lýðheilsustöð
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Sérstakar lagasetning-
ar í tengslum við mál þeirra sem 
dvöldu á vistheimilum ríkisins 
verða skoðaðar á seinni stigum 
rannsóknar um vistheimili hins op-
inbera. Þetta segir Róbert Spanó 
lagaprófessor. Geir Haarde forsæt-
isráðherra skipaði hann yfir nefnd 
sem ætlað er að skila greinagerð í 
lok þessa árs um aðbúnað barna á 
upptökuheimilum á miðri síðustu 
öld. Áætlað er að nefndin taki til 
starfa á næstu vikum.

Um fimmtán menn sem vistað-
ir voru sem drengir á Breiðavík 
hafa ákveðið að stefna íslenska rík-
inu. Georg Viðar Björnsson sem 
fer fyrir hópnum segir ótækt að 

ríkið, sem sé sökudólgur í málinu, 
ákvarði framvindu þess frá upp-
hafi til enda. Þolendur eigi að leita 
réttar síns sjálfir. Magnús Björn 
Brynjólfsson, lögmaður Georgs, 
hefur bent á til þess að hægt verði 
að reka málið fyrir dómi verði 
að koma á sérstökum lögum um 
þetta mál þar sem brotin séu löngu 
fyrnd. Slíkt segir hann hafa verið 
gert í öðrum löndum þar sem svip-
uð staða hafi komið upp.

Ragnheiður E. Árnadóttir, aðstoð-
armaður forsætisráðherra, segir 
hlutverk nefndarinnar meðal ann-
ars að kanna lagasetningar í öðrum 
löndum í tengslum við svipuð mál.

Ótækt að ríkið stýri framvindu 





Öldruðum Jap-
önum fjölgar

 Japönum á eftir-
launaaldri  fjölgar sífellt og 
samkvæmt tölum sem stjórn-
völd kynntu í gær mældist 
rúmlega fimmtungur íbúa í 
Japan 65 ára eða eldri í fyrra. 
Hafa þeir aldrei mælst fleiri. 
Hröð fjölgun aldraðra ýtir 
undir áhyggjur af lífeyris-
kerfi Japans sem er þegar 
undir miklu álagi.

Japanar hafa einar lengstu 
ævilíkur í heiminum og er 
það oft sett í samhengi við 
heilsusamlega fæðu sem sam-
anstendur af fiski og hrís-
grjónum.

Árið 2003 settu japansk-
ar konur nýtt met í lífslíkum 
með 85,3 ára meðallífslíkur, 
meðan karlmennirnir lifa að 
meðaltali í 78,3 ár. 

„Það liggur 
alveg fyrir að lögin eru 
ekki til þess fallin að auð-
velda nýjum stjórnmála-
öflum að ná fótfestu. Þess-
ir annmarkar á lögunum 
voru augljósir í upphafi,“ 
segir Margrét Sverris-
dóttir, varaformaður Ís-
landshreyfingarinnar, 
varðandi lög um fjármál 
stjórnmálaflokka sem sett 
voru um síðustu áramót. 
„Ég þekki það vel hversu 
mikinn kraft þarf til að 
stofna stjórnmálahreyf-
ingu og því eru lög eins og 
þessi, sem eru sniðin að 
þörfum stóru flokkanna, 
ekki heppileg.”

Lögin tryggja núver-
andi þingflokkum árlega 
samtals 360 milljónir til 
að skipta sín á milli. Auk 
þess takmarka þau fram-
lög lögbundinna einstakl-
inga við stjórnmálasam-
tök við 300 þúsund krón-
ur. 

Í rökstuðningi laganna 
segir að markmið laganna 
sé „að auka traust á stjórn-
málastarfsemi og efla lýð-
ræðið“. Arndís Björns-
dóttir, formaður Baráttu-
samtaka eldri borgara 
og öryrkja sem hyggja á 
framboð, segir þau hins vegar 
hafa þveröfug áhrif. „Í fyrsta 
sinn í sögu lýðveldisins geta 
nýjar stjórnmálahreyfingar ekki 
sótt um ríkisstyrk. Það var þegar 
farið að ræða framboð eldri borg-
ara á þeim tíma þegar frumvarp-

ið var keyrt í gegn fyrir 
jólin. Með þessum lögum 
er verið að bregða fæti 
fyrir okkur.“

Hún segir lagasetning-
una lykta af spillingu. 
„Það er verið að festa 
samtryggingarspilling-
una, sem er hjá öllum nú-
verandi þingflokkum, í 
sessi. Alþingismenn eiga 
svo öruggt líf og hafa 
það svo gott að þeir vilja 
ekki fá neina fleiri í hóp-
inn. Það er svo mikil spill-
ing og rotnunarhugarfar 
hjá því fólki sem kemst 
á þing núorðið að það er 
varla hægt að greina á 
milli flokka. Ég held að Ís-
lendingar átti sig ekki al-
mennilega á því hvað lýð-
ræðið hangir hér á mikl-
um bláþræði. Þau minnka 
traust á stjórnmálahreyf-
ingum og draga úr lýð-
ræðinu.“

Haukur Nikulásson, 
formaður stjórnmála-
samtakanna Flokksins, 
segir lagasetninguna 
gera nýjum stjórnmála-
samtökum nánast útilok-
að að komast að á þingi. 
„Hún tryggir núverandi 
þingflokkum um 1.200 
milljónir á einu kjör-

tímabili. Þannig fær hver kjörinn 
þingmaður rúmlega fimm millj-
ónir í meðgjöf á ári til að tryggja 
sér endurkjör. Þetta er klárt skref 
aftur á bak í lýðræðisþróun hér á 
landi.“

Hafa þveröfug áhrif 
og draga úr lýðræði
Nýleg lög um fjármál stjórnmálasamtaka eru sniðin að þörfum núverandi 
þingflokka, segir Margrét Sverrisdóttir. Baráttusamtök eldri borgara og öryrkja 
segja þau hamla nýjum framboðum, festa spillingu í sessi og draga úr lýðræði.

Aðalfundur félagsins haldin föstudaginn 30. mars 
kl. 15.00, að Suðurlandsbraut 24 - 3 hæð.

Dagskrá aðalfundar:

1. Ársskýrsla
2. Ársreikningar
3. Lagabreytingar(engar)
4. Kosinn formaður
5. Kosnir meðstjórnendur og varamenn
6. Önnur mál

AÐALFUNDUR

www.blattafram.is

Norðurlandaráð veitir í ár náttúru- og umhverfisverðlaun í 

þrettánda sinn. Þau nema 350.000 dönskum krónum og eru 

veitt fyrirtæki, stofnun, samtökum eða einstaklingi sem sýnt

hefur sérstakt frumkvæði á sviði náttúru- og umhverfisverndar. 

Verðlaunin í ár skulu veitt norrænu sveitarfélagi, fyrirtæki, 

samtökum eða einstaklingi sem sýnt hefur gott fordæmi með 

því að stuðla að sjálfbærri þróun í borgar- eða bæjarsam-

félagi. Sérstakt frumkvæði á sviði sjálfbærrar þróunar getur 

til að mynda tengst grænum svæðum, samgöngukerfi, 

orkuveitu, bættri sorphirðu eða hvatningu til sjálfbærrar 

breytni almennings. Þeir sem tilnefndir eru skulu hafa stuðlað 

að sjálfbærri þróun heils borgar- eða bæjarsamfélags, eða 

afmarkaðra hluta þess.

Öllum er heimilt að tilnefna verðlaunahafa. Rökstyðja ber 

tilnefninguna og lýsa því í hverju starfið eða framlagið felst 

og hver hafi staðið eða stendur fyrir því. Starfið verður að

hafa faglegt gildi og þýðingu í víðara samhengi í einu eða 

fleiri ríkjum Norðurlanda. Tilnefningin skal rúmast á mest 

tveimur blaðsíðum í A4-stærð.

Verðlaunahafi er valinn af dómnefnd sem skipuð er fulltrúum 

Norðurlandanna fimm og sjálfsstjórnarsvæðanna Færeyja, 

Grænlands og Álandseyja. 

Tilnefningin skal send á sérstöku eyðublaði sem þarf að berast 

Danmerkurdeild Norðurlandaráðs í síðasta lagi föstudaginn 27. 

apríl kl. 12.00. Eyðublaðið má nálgast á heimasíðu ráðsins, 

www.norden.org, eða hjá skrifstofu dönsku landsdeildarinnar:

Nordisk Råd

Den Danske Delegation

Christiansborg

DK-1240 København K

Sími +45 3337 5958

Fax +45 3337 5964

Netfang: nrpost@ft.dk
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Náttúru- og
umhverfisverðlaun

Norðurlandaráðs 2007 

Söluaðilar:

Undir fólksbíla og jeppa

275/65R17

530 5700

Hjólbarðahöllin
Fellsmúla 24,
108 Reykjavík

Réttarhálsi 2,
110 Reykjavík

Gúmmívinnustofan

587 5588

Ægisíðu 102,
107 Reykjavík

HjólVest

552 3470

431 1777

Hjólbarðaviðgerðin
Dalbraut 14, 
300 Akranesi 

555 1538

Dekkið
Reykjavíkurvegi 56,
221 Hafnarfjöður

566 8188

Bæjardekk
Langatanga 1a,
270 Mosfellsbær 

215/60R16
255/65R17

sumardekkÓdýr
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10.9009.900 10.900kr. kr. kr.

Sendum um land allt

 Frestur sem Alcan fékk til að svara 
fyrirspurn Persónuverndar vegna gagnagrunnsins 
kosningafelin.net/alcan rann út í gær.

Vefurinn er rekinn og standsettur af sérstöku 
kosningateymi starfsmanna Alcan sem vinnur að því 
að fá sem flesta Hafnfirðinga til að greiða atkvæði 
með stækkun álversins í Straumsvík hinn 31. mars 
næstkomandi.

Gagnagrunnurinn sem um ræðir er læstur með 
notenda- og lykilorði. Öllum starfsmönnum Alcan 
hefur verið boðið að fá lykilorð afhent. Inni á vefnum 
er síðan viðmót sem gerir þeim kleift að fletta upp 
öllum íbúum Hafnarfjarðar og setja þá á úthringi-
lista, auk þess sem mögulegt er að skrá alls kyns 
upplýsingar um kosningahegðun viðkomandi. 

Persónuvernd tók að eigin frumkvæði upp skoð-
un á vefnum í lok síðustu viku og sendi fyrirspurn til 
Alcan á Íslandi um hann. Alcan þarf að svara þeim 

spurningum skriflega sem Persónuvernd lagði fyrir 
fyrirtækið og hjá stofnuninni fengust þær upplýsing-
ar að framhald málsins réðist af þeim svörum. 

Persónuvernd áskilur sér 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.



... í verðsamkeppni

1695
Móa kjúklingabringur

kr.

kg.

33%

afsláttur

1249
lambakótelettur

kr.

kg.

1399
lambalærisneiðar

kr.

kg.

30%

afsláttur

25%

afsláttur

450
Pepsi Max 4 x 2ltr

með hverri kippu 

fylgir Lay’s Sour 

Cream & Onion 

200g

kr.

pk.

Góðar pylsur

299kr./pk.

Krónu pylsur 10 stykki í pakka

1299
Lenor 750 ml fylgir

með Ariel Regular/

Color 2,85 kg

kr.

pk.

299kr./stk.

Kútter Demantssíld

3 í pakka

499
Freschetta

Napoli pizzur

kr.

pk.

249kr./pk.

Krónu hrískökur

69
FT hakkaðir

tómatar

kr.

stk.

4 tegundir

459
Sælkerabuff í raspi

kr.

kg.

30%

afsláttur 989
Grísasnitsel í raspi

kr.

kg.

34%

afsláttur

kaupauki

kaupauki

Þín lágvöruverðsverslun



Banaslysum fjölgaði um 
75 prósent í fyrra miðað við árið 
á undan. Alls fjölgaði slösuðum 
og látnum um 32 prósent milli 
ára.

Sé litið lengra aftur í tímann er 
samanburðurinn enn óhagstæð-
ur. Í fyrra voru þriðjungi fleiri 
banaslys en að meðaltali á ári síð-
astliðin tíu ár. Skýrsla Umferðar-
stofu um slys í umferðinni á sein-
asta ári kom út í gær.

Sigurður Helgason, verkefna-
stjóri hjá Umferðarstofu, nefn-
ir þenslu í samfélaginu sem eina 
orsök þessarar miklu aukningar 
banaslysa og alvarlegra slysa.

„Mönnum liggur svo á að vera 
ríkir og græða að þeir missa 
augun af þeim gildum sem skipta 
meira máli,“ segir hann. „Áhættu-
hegðun er líka stór orsök í þessu, 
menn keyra hratt, ölvaðir og ekki 
með belti.“

Tíu létust á síðasta ári í slysum 
sem rekja má beint til ölvunar.  
Sigurður segist ekki muna eftir 
öðrum eins tölum á tuttugu ára 
starfsferli sínum. „Það er sláandi 
að stór hluti banaslysa sé vegna 
hraðaksturs, ölvunaraksturs eða 
jafnvel hvort tveggja.“

Í samanburði við hin Norður-
löndin kemur Ísland mjög illa út 
hvað varðar árið 2006 í umferð-

inni. Meira en tvöfalt fleiri létust 
á Íslandi en í Svíþjóð ef miðað 
er við höfðatölu. Fjöldi látinna 
var 60 til 94 prósent meiri en í 
Noregi, Danmörku og Finnlandi 
miðað við höfðatölu.

Sigurður segir mikilvægt að 
taka á umferðarvandanum á 
mörgum sviðum. Bæði þurfi að 
efla eftirlit og forvarnir, og einn-
ig sé mikilvægt að skipta vegum í 
tvennt og setja vegrið á milli.

„Með því að breyta vegum í 2+1 
eða 2+2 vegi með veg-rið á milli 
stóreykst öryggið því tölurnar 

sýna að stór hluti slysa er vegna 
áreksturs framan á annan bíl.“ 
Hann segir best að byrja á fram-
kvæmdum rétt fyrir utan höfuð-
borgarsvæðið þar sem umferðin 
er mest og slysin eru flest.

Fyrsta sjónvarpsauglýsing Um-
ferðarstofu í herferð gegn ölvun-
arakstri var sýnd í gær. Sigurð-
ur segir hana hafa verið meira 
í fræðslu- en hræðsluformi, og 
vonar að hún nái til sem flestra.

„Það er mikil óheillaþróun í 
umferðinni og henni þarf að snúa 
við,“ segir hann.

Þensla og spenna ein 
orsök umferðarslysa
Árið í fyrra var það versta í langan tíma hvað varðar banaslys og alvarleg slys í 
umferðinni. Verkefnastjóri hjá Umferðarstofu segir þenslu eina af orsökunum. 
„Mönnum liggur svo á að græða að þeir gleyma því sem skiptir meira máli.“

Fjölmörg tækifæri fyrir 
eldri borgara geta falist í einka-
framkvæmdum, til dæmis fjöl-
breyttara búsetuform, smærri ein-
ingar á dvalarsambýlum, hærra 
þjónustustig í þjónustu- og örygg-
isíbúðum og sérhæfð öldrunarein-
ing sem tekur við þeim sem í dag 
fara inn á bráðamóttöku eða Land-
spítala – háskólasjúkrahús. 

Þetta segir Lilja Ólafsdóttir, 
verkefnisstjóri Þyrpingar. 

Á ráðstefnunni Njótum lífsins á 
efri árum, sem haldin var nýlega, 
kom meðal annars fram að sérhæfð 
öldrunareining er fjörutíu prósent-
um ódýrari í rekstri en sams konar 
þjónusta innan Landspítalans. 

„Breyttar áherslur í aðhlynningu 
og endurhæfingu gera slíkan rekst-
ur hagkvæmari,“ segir Lilja.

„Við þurfum til dæmis færri 
lækna en meira af hjúkrunarfræð-
ingum og starfsfólki í endurhæf-

ingu og aðhlynningu. Auk þess eru í 
dag um 100 einstaklingar á mánuði 
sem liggja á LSH og ekki er hægt 
að útskrifa vegna úrræðaleysis,“ 
segir hún.

„Ef þessi samþætta þjónusta væri 
til væri hægt að útskrifa þessa ein-
staklinga miklu hraðar, annaðhvort 
inn á öldrunarheimili eða í eigin bú-
setu þannig að viðkomandi fái þann 
stuðning sem hann þarf til að geta 
bjargað sér. Í dag eru þessi legu-
pláss mun dýrari sem eining held-
ur en í þessari sérhæfðu öldrunar-
einingu vegna húsakynna, tækni-
búnaðar og svo er starfsfólk dýrt 
og spítalinn eins og hann er rekinn 
í dag mun dýrari legueining.

Sérhæfð eining er ódýrari

Vatnsgæði í Evrópu-
ríkjum eru enn lök þrátt fyrir ný-
legar reglur sem eiga að tryggja 

hreint vatn í ám, 
vötnum, grunn-
vatni og sjó.

Þetta segir 
Stavros Dimas, 
sem fer með um-
hverfismál í 
framkvæmda-
stjórn Evrópu-
sambandsins.

Dimas segir 
hreinsun vatns-
farvega og að-
gang að hreinu 
grunnvatni í 
Evrópu lífsnauð-
synleg til að 

sporna við loftslagsbreytingum 
sem hafa aukið hættu á flóðum og 
þurrkum í álfunni.

Samkvæmt reglunum, sem 
settar voru fyrir sjö árum, geta 
ríki sem uppfylla ekki staðla 
um hreint vatn árið 2015 átt yfir 
höfði sér málsókn. 

Alþjóðlegur dagur vatnsins var 
haldinn í gær og var af því tilefni 
vakin athygli á fjölmörgum vám 
sem steðja að hreinleika vatns á 
jörðinni.

Vatnsgæði lök í 
ríkjum Evrópu

Búrfell er heiti á fjalli . . .  raunar mörgum 
fjöllum á Íslandi sem öll eru svipuð að 
lögun. Sumir telja að heitið Búrfell sé 

skírskotun til kistuformsins, nánar tiltekið 
búrkistu eða matarkistu. Það er fín tilgáta. 

Vörurnar frá Búrfelli eru ljúffengar 
gæðakjötvörur en á sérlega góðu verði. 
Búrfellsáleggið er í endurlokanlegum 
umbúðum, enda er gott að geta lokað 

matarkistunni sinni.

Búrfell, góður matur á borð

Búrfell

álegg í nýjum og endur-
lokanlegum umbúðum.

í nýjum
búningi,

4.200kr.SPARAÐU 4.200kr.SPARAÐU 4.200SPARAÐU

4.200kr.SPARAÐU 4.200kr.SPARAÐU

Vnr.74810010

BOSCH AQUAT háþrýsti-

dæla, 100 bör, 1300 W,

300 ltr/klst. 

5.990
10.190

Hámark ein dæla á mann!



 Ekki er augljóst 
samhengi mili mánaðarlegra 
greiðslna frá Baugi til Nordica, 
félags Jóns Geralds Sullenber-
ger, og afborgana af lánum vegna 
skemmtibátsins Thee Viking, 
samkvæmt mati endurskoðenda 
PricewaterhouseCoopers, held-
ur virðist Jón Gerald hafa notað 
greiðslurnar til ýmissa þarfa.

Vignir Rafn Gíslason, löggilt-
ur endurskoðandi Pricewater-
houseCoopers, kom fyrir Héraðs-
dóm Reykjavíkur á mánudag sem 
vitni í Baugsmálinu. Hann skýrði 
greinargerðir sem Pricewater-
houseCoopers hefur unnið fyrir 
verjendur Jóns Ásgeirs Jóhann-

essonar og Tryggva Jónssonar, 
tveggja ákærðu í Baugsmálinu. 

Meðal þess sem endurskoð-
endurnir könnuðu voru færslur 
á reikningum Nordica. Jón Ás-
geir og Tryggvi eru ákærðir fyrir 
að draga fé úr Baugi til að fjár-
magna hlut í Thee Viking með 
greiðslum til Nordica. Þeir halda 
því hins vegar fram að greiðsl-
urnar hafi verið stuðningur við 
Nordica.

Vignir sagði að samkvæmt út-
tekt PricewaterhouseCoopers 
væri ekkert augljóst samhengi 
á milli innborgana frá Baugi til 
Nordica og greiðslna af lánum. 
Ekki sé þó heldur augljóst sam-

hengi milli innborgana og ann-
arra útgjalda Jóns Geralds. 

Kristrún Sveinbjörnsdóttir, 
fyrrverandi stjórnandi Nordica, 
bar einnig vitni á mánudag. Hún 
sagði að umræddar mánaðar-
legar greiðslur frá Baugi hefðu 
verið vegna bátsins, og þær 
hefðu ekki dugað fyrir öllum 
greiðslum sem féllu til vegna 
reksturs hans.

Komið hefur fram í vitnisburði 
lögreglufulltrúa hjá ríkislög-
reglustjóra að niðurstöður rann-
sóknar embættisins sýni að út-
gjöld Jóns Geralds vegna bátsins 
hafi alltaf verið jafn há eða hærri 
en greiðslurnar frá Baugi.

Jón Gerald notaði féð til ýmissa þarfa

Hugsaðu um heilsuna!

Svalandi,
próteinríkur

  og fitulaus

Frískandi, hollur
og léttur drykkur í dós

Gamla góða
Óskajógúrtin

– bara léttari

Silkimjúkt,
próteinríkt

  og fitulaust
Fitusnauðar

og mildar ab-vörur
– dagleg neysla stuðlar að bættri

heilsu og vellíðan

 Dönsk stjórn-
völd hyggjast árið 2009 verða 
gestgjafar nýrrar ráðstefnu Sam-
einuðu þjóðanna um aðgerðir 
gegn loftslagsbreytingum, sem 
koma á í staðinn fyrir Kyoto-sátt-
málann títtnefnda. 

Markmiðið er að Bandaríkin – 
sem höfnuðu Kyoto-sáttmálanum 
– og fleiri lönd sem skila miklum 
mengandi útblæstri út í andrúms-
loftið eins og Kína og Indland 
verði einnig aðilar að nýja sátt-
málanum. Frá þessu greindi 
danski forsætisráðherrann And-
ers Fogh Rasmussen á blaða-
mannafundi.

Danir hýsa nýja 
SÞ-ráðstefnu

Dómstóll í París 
sýknaði í gær háðsádeilu-viku-
blaðið Charlie-Hebdo af ákæru 
sem múslimasamtök áttu frum-
kvæði að gegn því, fyrir að hafa 
birt skopteikningar af Múhameð 
spámanni.

Blaðið, ásamt ritstjóra þess, 
Philippe Val, voru sökuð um að 
hafa „opinberlega níðst á hópi 
fólks vegna trúar hans“. Hefði 
Val verið fundinn sekur hefði 
hann átt yfir höfði sér hálfs árs 
fangelsi og sekt að andvirði um 
tveggja milljóna króna. 

Val sagði úrskurðinn sigur fyrir 
múslima sem vilja halda trúmál-
um sem einkamálum. Um fimm 
milljónir múslima búa í Frakk-
landi.

Vikublað sýkn-
að af ákæru



 Í gærmorgun slitnaði upp úr sexhliða 
viðræðum um kjarnorkuvinnslu Norður-Kóreu, sem 
haldnar hafa verið í Peking í Kína. Kim Kye-Gwan, 
aðalsamningafulltrúi Norður-Kóreu, yfirgaf viðræð-
urnar eftir að peningasending frá Bandaríkjunum 
upp á 25 milljónir dollara fékkst ekki afgreidd út úr 
banka í Makaó, þrátt fyrir að um það hafi verið samið 
fyrirfram.

Óljóst er hvort eða hvenær hægt verður að halda 
viðræðunum áfram, en verði það ekki fljótlega gæti 
reynst erfitt að standa við það markmið að kjarn-
orkueftirlit Sameinuðu þjóðanna staðfesti í síðasta 
lagi þann 14. apríl að vinnsla í stærsta kjarnakljúfi 
Norður-Kóreu hafi verið stöðvuð.

Geir Helgeson, fræðimaður við Norrænu Asíu-
stofnunina, NIAS, segir samt alrangt að líta svo á að 
viðræðurnar standi eða falli með millifærslu á pen-
ingum. Norður-Kóreumenn hafi fullan vilja til að ná 
sáttum, þeir vilji bara ekki láta troða sér um tær og 
vilji frekar tefla á tæpasta vað í samningum heldur 
en að sætta sig við niðurlægingu.

„Þeir eru haldnir einhvers konar minnimáttar-
kennd,“ segir Helgesen, sem er einn helsti sérfræð-
ingur Norðurlandanna í málefnum Norður-Kóreu. 
„Auk þess eru þeir vanir því að orð leiðtogans standi 
í einu og öllu. Ef leiðtoginn segir eitthvað, þá getur 

hann látið það gerast hér og nú.“
Helgesen segist hafa fengið margar vísbendingar 

um að Kim Jong Il, leiðtogi Norður-Kóreu, hafi áttað 
sig á því þegar hungursneyðin geisaði þar á síðasta 
áratug að gamla kommúníska efnahagskerfið gengi 
ekki lengur. Árið 2002 hafi viðamiklum umbótum 
verið hrundið af stað og sú þróun sé enn í gangi, þótt 
hægt virðist miða þegar horft er á ástandið utan frá.

„Ástæðan fyrir því hvað þetta tekur langan tíma er 
sú hvað stjórnkerfinu tókst á sínum tíma vel að móta 
fólk og kenna því – við köllum það yfirleitt heilaþvott 
– að þetta sé rétta kerfið, þannig að þeir þurfa í raun 
og veru að skipta algerlega um hugarfar á ný.“

Helgesen segir yngri kynslóð embættismanna 
í Norður-Kóreu eiga auðvelt með að stilla sig inn á 
þessa breyttu stefnu, en eldri kynslóðin eigi hins 
vegar afar erfitt með það. „Hún er enn föst í kalda-
stríðshugarfarinu.“

Ástandið í Norður-Kóreu hefur lagast mikið síðan 
hungursneyðin mikla var í algleymingi, að sögn Hel-
gesens. „Þegar ég kom þangað í vetur hitti ég fólk frá 
hjálparstofnunum sem sagðist telja að hungursneyð-
inni væri lokið. Skortur ríkir ennþá og vörugæðin eru 
ekki mikil, en fólki tekst að bjarga sér og sjá fyrir 
sér. Þjóðfélagið er líka smám saman að opnast.“

Norður-Kórea er að 
opnast smám saman
Óþarfi er að örvænta þótt slitnað hafi upp úr viðræðunum í Kína um kjarn-
orkuvinnslu Norður-Kóreu. Geir Helgesen, norskur sérfræðingur í málefnum 
Norður-Kóreu, segir Norður-Kóreumenn hafa fullan vilja til að ná sáttum.

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI

 Samband sunnlenskra kvenna hefur af-
hent Ólafi Helga Kjartanssyni, lögreglustjóra á Sel-
fossi, 100.000 krónur til kaupa á fíkniefnahundi.

Ólafur Helgi þakkaði fyrir rausnarlegt framlag og 
þann góða hug sem væri að baki. Um leið lét hann í 
ljós mikla ánægju með þá breiðu samstöðu einstakl-
inga, félagasamtaka og fyrirtækja sem komið hafa 
að fjársöfnun vegna fíkniefnahundsins. Ólafur Helgi 
upplýsti að hundurinn, sem nefndur hefur verið Bea, 
sé komin til landsins og sé nú í lokaþjálfun. Stutt er í 
að hún fari að vinna sitt verk, ári eftir að fyrsta pen-
ingagjöfin barst til verkefnisins. Bea hefur fengið 
góða dóma og sögð mjög efnileg. Ekki er vafi á því 
að hún á eftir að koma að miklu gagni á Suðurlandi á 
komandi árum. Sunnlendingar hafa með þessu átaki 
sýnt í verki að ekki verði liðið að fíkniefnasalar ýti 
fíkniefnum að börnum og unglingum, að sögn Ólafs 
Helga. Þetta er því mikil hvatning fyrir lögregluna 

og ómetanlegt að hafa þetta bakland þegar glímt er 
við þann harða heim sem fíkniefnin hafa skapað. 
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BOSCH AQUAT háþrýsti-

dæla, 100 bör, 1300 W,

300 ltr/klst. 

5.990
10.190

Hámark ein dæla á mann!

 Heilbrigðiseftir-
lit Suðurlands íhugar að grípa 
til þvingunaraðgerða gegn Götu-
smiðjunni, þar sem forráðamenn 
hennar hafa ekki skilað inn fram-
kvæmdaáætlun er varða úrbæt-
ur á húsnæði Akurhóls, þar sem 
smiðjan er starfrækt. Heilbrigð-
iseftirlitið hefur sent Götusmiðj-
unni bréf þessa efnis, en það 
hafði tvívegis áður farið fram á 
að fá framkvæmdaáætlun.

Elsa Ingjaldsdóttur, fram-
kvæmdastjóri heilbrigðiseftir-
litsins, sagði nýverið við Frétta-
blaðið að kominn væri tími á 
viðhald á húsum þar og athuga-
semdir heilbrigðiseftirlitsins 
hefðu snúið að því.

„Þetta eru stærri og fjárfrek-
ari úrbætur og því förum við þá 
leið að kalla eftir framkvæmda-
áætlun og taka síðan afstöðu til 
þess hvort hægt sé að fallast á 
þau tímamörk sem stjórnendur 
setja sér,“ sagði hún þá.

„Ég get ekki gert framkvæmda-
áætlun upp á hundruð milljóna 
króna vegna viðgerða á húsnæði í 
eigu ríkisins,“ segir Guðmundur 
Týr Þórarinsson, Mummi, í Götu-
smiðjunni.

Hann kveðst vonast til þess að 
Götusmiðjan fái nýtt og betra 
húsnæði innan tíðar. Efri-Brú sé 
í „alvarlegri skoðun“ en ekkert 
sé fast í hendi þar að lútandi enn 
sem komið er.

Binda enn vonir við nýtt húsnæði
Bæjarstjórn Sand-

gerðis hefur áréttað mótmæli sín 
við áætlað stæði raflínumastra 
til fyrirhugaðs álvers í Helguvík. 

„Er rétt að taka fram að gefnu 
tilefni að þrátt fyrir heimsókn 
fulltrúa Landsnets hf. á fund 
bæjarráðs 13.03.2007 þá mun 
bæjarstjórn ekki fallast á loftlín-
ur á umræddum svæðum,“ segir 
bæjarstjórnin með vísan í fyrri 
niðurstöður sínar. 

Þar kemur meðal annars fram 
að Sandgerðingar telji fyrirferð-
armiklar rafmagnslínur yfir land 
bæjarins takmarka möguleika til 
uppbyggingar í framtíðinni.

Andstaða við 
raflínur óbreytt 

Björn Bjarnason 
dómsmálaráðherra og Haraldur 
Johannessen ríkislögreglustjóri 
undirrituðu í gær samning þar 
sem lagðar eru fram tillögur að 
löggæsluáætlun til 30. apríl 2011. 
Samningurinn er hluti af nýskip-
an lögreglumála í landinu sem 
formlega tók gildi um áramót.

Meginmarkmið samningsins 
er að skerpa á áherslum í starf-
semi ríkislögreglustjóra með það 
fyrir augum að auka gæði starfs-
ins sem mest. 

Einnig voru í gær kynntir sér-
stakir árangursstjórnunarsamn-
ingar við lögregluembættin í 
landinu en stefnt er á að þeirri 
vinnu verði lokið fyrir árslok. 
Embættið hyggst einnig gera 
jafnréttisáætlun sem á að vera 
tilbúin fyrir 1. september næst-
komandi.

Ætlað að auka 
gæði starfsins

Sigursteinn Másson, 
formaður Öryrkjabandalags Ís-
lands, vill breyta stjórnkerfinu og 
einfalda það í þágu öryrkja og fatl-
aðra. Með því að sameina ákveðin 
ráðuneyti verði félagskerfið sam-
þætt og komið í veg fyrir að fólk 
detti á milli kerfa.

Þetta kom fram í ræðu hans á 
ráðstefnu Öryrkjabandalagsins 
og Vinnumálastofnunar í sam-
starfi við ASÍ og Samtök atvinnu-
lífsins sem haldin var í Gullhömr-
um í gær. Hún bar yfirskriftina 
Ný tækifæri til atvinnuþátttöku.

Sigursteinn sagðist vilja að í 
stað heilbrigðis- og félagsmála-
ráðuneytis komi velferðarráðu-
neyti. Í stað sjávarútvegs-, land-
búnaðar- og iðnaðarráðuneytis 

komi atvinnuvegaráðuneyti.
„Skipan ráðuneyta og verka-

skipting á milli þeirra er barn síns 
tíma og endurspeglar fremur pól-
itísk hrossakaup á milli kosninga 
en opið og virkt lýðræði,“ sagði 
hann. „Mér er sagt að fækkun 
ráðherrastóla sé helsta fyrirstað-
an fyrir sameiningu ráðuneyta, 
en ég hef meiri trú á lýðræðinu 
en svo.“

Hann sagði gríðarlega orku 
samtaka fatlaðra fara í að hlaupa 
á milli ráðherra og ráðuneyta sem 
vísa hvert á annað og forðast að 
axla ábyrgð. Sérstaklega eigi það 
um við heilbrigðis- og félagsmála-
ráðuneyti þar sem verkefnin skar-
ast oft. Afleiðingin sé að fólk og 
málaflokkar falli á milli kerfa.

„Að því er ég best veit hefur 
stofnun velferðarráðuneytis ekki 
verið uppi á borðinu hjá forsætis-
ráðuneytinu en ég vona innilega 
að það breytist.“

Atvinnuvegaráðuneyti sagði 
hann að gæti samanstaðið af sjáv-
arútvegs-, iðnaðar- og landbúnað-
arráðuneyti. Með því að hafa slíkt 
ráðuneyti gæti skapast öflug-
ur stuðningur, líka við fatlaða, til 

starfsendurhæfingar og þátttöku 
í atvinnulífinu. Þannig sitji allir 
atvinnuvegirnir við sama borð.

„Úrræðaskortur einkennir mál-
efni fatlaðra og sjúkra. Þúsund-
ir fatlaðra lifa við fátækt og fé-
lagslega einangrun. Það er kom-
inn tími til breytinga. Við þurfum 
að sameinast um nýtt fyrirkomu-
lag og réttlátara samfélag,“ sagði 
Sigursteinn.

Félagsmálin undir einn hatt
Formaður Öryrkjabandalagsins vill sameina ráðuneyti. Velferðarráðuneyti geti komið í stað heilbrigðis- og 
félagsmálaráðuneytis. „Skipan ráðuneyta endurspeglar frekar pólitísk hrossakaup en opið lýðræði.“





nær og fjær

„ORÐRÉTT“

Evrópuvika gegn kynþáttamis-
rétti stendur nú yfir. Á miðviku-
dag var haldið upp á alþjóðadag 
gegn kynþáttamisrétti víða í álf-
unni og þúsundir manna komu 
saman til þess að kveða niður for-
dóma og misrétti.

Mannréttindaskrifstofa Ís-
lands, Alþjóðahús, Amnesty Int-
ernational, Þjóðkirkjan, Rauði 
krossinn, Ísland Panorama, Soka 
Gakkai Íslandi og Jafningja-
fræðsla Hins hússins tóku hönd-
um saman um dagskrá í Smára-
lind. Keppendur í X-factor slóg-
ust í hópinn og skemmtu gestum 
og gangandi. Þá var einnig boðið 
upp á fjölmenningarspjall, sæl-
gæti og barmmerki í tilefni 
dagsins. Með uppákomunni vildu 
þátttakendur vinna gegn for-
dómum í garð fólks af erlendum 
uppruna hér á Íslandi.

Alvöru framsóknar-
kona

Mannréttindabrot!
Stoltur af nemendum sínum

Vill göng og 
stokka

Ungir frumkvöðlar á Ís-
landi standa í dag og á 
morgun fyrir Vörumessu í 
Smáralind. Þar kynna fram-
haldsskólanemar fyrirtæki 
sem þeir hafa stofnað. Um 
240 nemendur tóku þátt í 
verkefninu og átján fyrir-
tæki verða kynnt. 

Ungir frumkvöðlar eru frjáls fé-
lagasamtök og hluti af alþjóð-
legu samtökunum Junior Achi-
evement Worldwide. Í vetur hafa 
samtökin staðið fyrir námskeið-
inu Fyrirtækjasmiðjan og verð-
ur afrakstur vetrarins kynntur 
í dag og á morgun. Á námskeið-
inu lærðu nemendur að reka og 
stofna fyrirtæki með öllu sem 
því fylgir.

Kolbeinn Karl Kristinsson er for-
stjóri fyrirtækisins Allt í einu, 
sem er eitt hinna nýju frum-
kvöðlafyrirtækja sem kynnt eru í 
Smáralindinni. Nemendur í Fjöl-
brautaskóla Suðurlands standa á 
bak við fyrirtækið og alls hafa 
tólf nemendur tekið þátt í verk-
efninu. „Við höfum sett á markað 
matarbakka með beyglu, ávöxt-
um og grænmeti,“ segir Kol-
beinn og bætir því við að mark-
miðið hafi verið að koma fram 
með hollan skyndibita sem auð-
velt væri að grípa með sér. „Við 
erum í samstarfi við Línu mat-
væli, sem sér um framleiðslu og 
dreifingu fyrir okkur,“ segir Kol-
beinn og bætir því við að stefnt 
sé að því að matarbakkarnir fáist 
á öllum útsölustöðum Línu sam-
loka. 

Kolbeinn er ánægður með 
verkefnið og segir það hafa verið 
góða reynslu að taka þátt í því. 
„Við fórum eiginlega af stað með 
tvö verkefni. Við byrjuðum á því 
að framleiða boli í tengslum við 
Flóafár, sem er skemmtun hér 

í skólanum. Með auglýsinga-
sölu gátum við safnað í svolítinn 
sjóð og gátum því startað mat-
arbakkahugmyndinni án þess að 
taka lán. Okkur langaði að sýna 
fram á að það er hægt að stofna 
fyrirtæki án þess að byrja á því 
að taka lán,“ segir Kolbeinn.

„Þetta hefur verið rosalega 
skemmtilegt verkefni og það 
verður gaman að sjá afrakst-
urinn á vörumessunni,“ segir 
Herdís Helga Arnalds, nem-
andi í Verslunarskóla Íslands, en 
hún tók þátt í verkefninu ásamt 
öðrum nemendum á hagfræði-
braut.

„Við erum átta saman í hópi og 
við ákváðum að setja upp heima-
síðu. Síðan heitir www.hvert.is 
og þar er hægt að finna upplýs-
ingar um ýmsa þjónustu,“ segir 
Herdís og bætir því við að þeim 
hafi þótt vanta einn stað með 
upplýsingum sem þessum. 

„Við erum í samstarfi við Kópa-
vogsbæ og unnum verkefnið út 
frá því. Á síðunni er því hægt að 
finna upplýsingar um þjónustu í 
Kópavogi og hvar allt er. Þú ferð 
inn á síðuna og smelltir kannski á 
tengilinn „afþreying og skemmt-
un“ og þar getur þú séð hvar öll 
kvikmyndahús og myndbanda-
leigur eru. Síðan verður þó ekki 
tekin formlega í notkun strax,“ 
útskýrir Herdís. Hún segir að 
síðan geti því flýtt fyrir fólki 
sem annars hefði þurft að fara 
inn á margar heimasíður til að 
finna þessar upplýsingar. 

Herdís segir að verkefnið hafi 
gengið vel og samstarfið innan 
hópsins hafi verið gott. „Auð-
vitað hefur farið mikil vinna í 
þetta en það hefur verið þess 
virði því þetta er mjög lærdóms-
ríkt og það er gaman að fylgjast 
með verkefninu verða að veru-
leika,“ segir Herdís, sem ætlar 
að kynna heimasíðuna í Smára-
lind ásamt félögum sínum. 

Afrakstur ungra frumkvöðla



Neytendur athugið! Múrbúðin selur allar vörur sínar á lágmarksverði fyrir alla, alltaf. Gerið verð- og gæðasamanburð!



fréttir og fróðleikur

Allir skattgreiðendur borga í sjóðinn 

Fullt af fólki 
sem vill vinna

Evran er inni. Guð og 
stjórnarskráin eru úti úr 
drögum að hátíðaryfirlýs-
ingu Evrópusambandsins, 
sem samþykkja á í Berl-
ín um helgina í tilefni af 
fimmtugsafmæli Rómar-
sáttmálans. 

Erindrekar frá öllum 27 aðildar-
ríkjum Evrópusambandsins virð-
ast hafa fundið lausn á nokkrum 
helstu ásteytingarsteinunum, sem 
stefndu í að spilla stemningunni á 
hátíðlegum afmælisfögnuði sam-
bandsins í Berlín um helgina, en 
hann er haldinn í tilefni af því að 
á sunnudag eru rétt 50 ár liðin frá 
því Rómarsáttmálinn, stofnsátt-
máli ESB, var undirritaður. 

Þjóðverjar, sem stýra viðræðun-
um þar sem þeir gegna nú for-
mennskunni í sambandinu, virðast 
reiðubúnir að sleppa úr hátíðaryf-
irlýsingunni hvers konar tilvís-
un til þess að sambandið þurfi að 
setja sér stjórnarskrá. En eins og 
kunnugt er hefur stjórnarskrár-
sáttmálinn svonefndi verið í upp-
námi frá því franskir og hollenzk-
ir kjósendur höfnuðu honum í 
þjóðaratkvæðagreiðslum snemm-
sumars 2005. 

Á móti munu þær tvær þjóð-
ir sem mest hafa haft við stjórn-
arskráráformin að athuga, Bret-

ar og Pólverjar, falla frá atrið-
um sem þeim voru hjartfólgnust. 
Bretar hafa fallizt á að vísað verði 
til evrunnar sem eins af mestu 
ávinningum Evrópusamrunans, 
þrátt fyrir að þeir hafi kosið að 
standa utan myntbandalagsins. 

Lech Kaczynski, forseti Pól-
lands, tjáði pólska ríkissjónvarp-
inu um síðustu helgi að pólska 
stjórnin myndi styðja „Berlín-
aryfirlýsinguna“, jafnvel þótt í 
henni yrði ekki vísað til kristinn-
ar arfleifðar Evrópu, en hinum 
kaþólsku Pólverjum er mikið í 
mun að það sé gert. 

Tveir stjórnskipaðir fulltrúar 
frá hverju hinna 27 aðildarlanda 
sambandsins hafa setið á rökstól-
um undanfarna daga til að kom-
ast að samkomulagi um orðalag 
hinnar tveggja síðna löngu hátíð-
aryfirlýsingar. 

Þýzki kanzlarinn Angela Merkel 
vonast enn til að ná inn í textann 
óljósri tilvísun til stjórnarskrár-
sáttmálans, með því að lýst sé yfir 
skuldbindingu til að ákveða endur-
bætur á stofnanakerfi sambands-
ins innan tveggja ára. 

Hinn eiginlegi slagur um hvað 
gera skuli við hinn strandaða 
stjórnarskrársáttmála frestast 
hins vegar fram til leiðtogafund-
arins í lok þýzka formennskumiss-
erisins í júní. Þar vill Merkel að 
leiðtogarnir komi sér saman um 
hvaða hluta sáttmálans sé hægt 
að koma í gildi og hverja þurfi 
að semja um upp á nýtt eða láta 
niður falla. Það myndi síðan falla í 
verkahring næsta formennskurík-
is, Portúgals, að skipuleggja nýja 
ríkjaráðstefnu sem hefði að mark-
miði að ná samkomulagi í sein-
asta lagi á árinu 2008 og fullgild-
ingu nýs endurskoðaðs sáttmála 
árið eftir. 

Þótt valið á Berlín sem samkomu-
staðar fyrir afmælishátíð ESB 

komi einfaldlega til af því að Þjóð-
verjar gegna formennskunni í 
sambandinu fyrri helming ársins, 
þá hefur Berlín mikla táknræna 
þýðingu fyrir marga Evrópubúa. 

Halda má því fram að þýzka 
höfuðborgin endurspegli meira 
en nokkur önnur borg álfunnar 
endurreisnina úr öskustó síðari 
heimsstyrjaldar, skiptingu álfunn-
ar í kalda stríðinu og loks endur-
sameiningu hennar undir merkj-
um einingar, lýðræðis og velmeg-
unar, en það eru einmitt þessi gildi 
sem leiðtogar aðildarríkjanna 
27 munu um helgina hampa sem 
mesta ávinningnum sem evrópska 
samrunaferlið hefur áorkað á und-
anliðnum 50 árum. 

Gera má ráð fyrir að hátíðaryf-
irlýsingin hefjist á því að tíunda 
það helzta sem áorkazt hefur – að 
treysta í sessi frið og frelsi í álf-
unni, að opna raðir sambandsins 
fyrir fyrrverandi kommúnista-
ríkjum Mið- og Austur-Evrópu, að 
koma á samræmdum innri mark-
aði með frjálsu flæði fólks, vöru, 
þjónustu og fjármagns yfir landa-
mæri, og myntbandalagi með sam-
eiginlegri mynt og peningamála-
stefnu.

Í evrópskum fjölmiðlum er afmæl-
is ESB einnig minnzt með ýmsu 

móti þessa dagana. Brezka dag-
blaðið The Independent birti til að 
mynda á miðvikudag lista yfir „50 
ástæður til að líka við Evrópusam-
bandið“ og fréttavefur BBC sams-
konar lista með tíu atriðum. 

Þrátt fyrir slíka lista svöruðu 
þó 52 prósent þeirra Breta, sem 
þátt tóku í viðhorfskönnun sem 
Financial Times lét gera í fimm 
fjölmennustu ESB-löndunum, að 
þeir álitu áhrif Evrópusambands-
ins á líf þeirra frekar neikvæð en 
jákvæð. Að meðaltali í löndunum 
fimm töldu 44 prósent þróunina 
í landi sínu frekar hafa snúizt til 
hins verra eftir að það gekk í ESB. 
Aðeins rúmlega fimmtungur taldi 
hins vegar ástæðu til að land þeirra 
stefndi að því að segja sig úr sam-
bandinu. Þessar niðurstöður end-
urspegla neikvæða stemmningu í 
garð sambandsins, sem eflaust má 
rekja til hinnar vandræðalegu um-
ræðu um „stjórnarskrárkreppu“ 
sambandsins undanfarin misseri, 
sem hefur miðlað þeirri ímynd til 
almennings að stöðnun og ráða-
leysi ríki í sambandinu. 

Bróðurlegur metingur í hálfa öld
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[Hlutabréf] Peningaskápurinn ...

Frumlyfjafyrirtækið Shire hefur 
höfðað mál á hendur Colony 
Pharmaceuticals, dótturfyrirtæki 
Actavis í Bandaríkjunum, fyrir 
brot á einkaleyfi við framleiðslu 
á athyglisröskunarlyfinu Adder-
al XR. 

Halldór Kristmannsson, fram-
kvæmdastjóri innri og ytri sam-
skipta Actavis, segir Shire reyna 
að hægja á skráningu samheita-
lyfsins hjá Actavis, sem hefur lagt 
inn umsókn hjá bandaríska lyfja-
eftirlitinu. Einkaleyfi Shire renn-
ur út eftir tvö ár og eru nokk-
ur lyfjafyrirtæki þegar komin í 

skráningarferli. Ekkert þeirra er 
komið með markaðsleyfi í Banda-
ríkjunum en líklegt þykir að Barr, 
Pharmaceuticals verði fyrst til 
árið 2009. 

Halldór segir málaferli Shire á 
hendur samheitalyfjafyrirtækjum 
hafa byrjað árið 2003. Frá þeim 
tíma hafi sættir náðst í nokkrum 
málum. „Þegar þeir svo sjá að við 
höfum lagt inn umsókn fyrir lyf-
inu gera þeir það sama og við hin 
lyfjafyrirtækin. Þetta er hefð-
bundið ferli þar sem menn reyna 
að koma í veg fyrir að þau fari á 
markað,“ segir Halldór.

Shire kærir Actavis
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SVÞ vilja að endur-
greiðsla virðisaukaskatts 
til stofnana af aðkeyptri 
þjónustu nái víðar en til 
upplýsingatækni. Sam-
tökin héldu aðalfund 
sinn í gær. 

Samtök verslunar og þjónustu 
(SVÞ) minna á að enn eru lögð 20 
til 25 prósenta vörugjöld á raftæki, 
hreinlætistæki og byggingavörur 
og skora á ríkisstjórn og Alþingi að 
fella þessa löngu úreltu gjaldtöku 
niður.

Þetta kemur fram í ályktun að-
alfundar samtakanna sem fram 
fór í gær. Jafnframt vilja sam-
tökin að endurskoðuð verði inn-
heimta vörugjalda af sykri og sæt-
indum því ljóst sé að vörugjöldin 
ráði ekki neyslu þessara vara. Eins 
vilja samtökin að uppboð og sala á 
tollkvótum verði aflögð og þeim út-
hlutað án verðhækkunaráhrifa, til 
dæmis með með hlutkesti.

Brynjólfur Bjarnason, forstjóri 
Símans og varaformaður stjórn-
ar SVÞ, flutti erindi formanns og 
varaformanns á fundinum. Í ræðu 
hans kom fram að samtökin fagni 
nýrri útvistunarstefnu stjórnvalda 
en telji þó alls ekki nógu langt geng-
ið. „Grundvallarforsenda fyrir því 
að útvistunarstefna stjórnvalda 
gangi upp er að ráðuneyti, stofn-
anir og fyrirtæki ríkisins fái end-
urgreiddan virðisaukaskatt af að-
keyptri þjónustu til að jafna út 
samkeppnisstöðu þjónustufyrir-
tækja og þjónustudeilda opinberra 
aðila,“ segir hann en samtökin telja 
óásættanlegt að einungis sé end-
urgreiddur virðisaukaskattur af 
kaupum ríkisfyrirtækja af þjón-
ustu einnar atvinnugreinar sem er 
tölvu- og hugbúnaðargeirinn. „Erf-
itt er að átta sig á af hverju þjón-
ustufyrirtækjum er mismunað á 
þennan hátt.“ Samtökin segja jafnt 
þurfa yfir alla að ganga og breyt-
ingin sem fyrst að ná til allra þjón-
ustufyrirtækja.

Brynjólfur segir þá neikvæðu 
umræðu sem varð um verslun-
ina í aðdraganda lækkunar virðis-
aukaskatts og vörugjalda af mat-
vöru þann 1. mars hafa verið mikil 
vonbrigði. Sérstaklega að emb-

ættis- og stjórnmálamenn skyldu 
hafa „fallið í þá gryfju að sverta 
með ábyrgðalausu tali og sleggju-
dómum heila stétt manna“ þegar 
þeir fullyrtu áður en 1. mars rann 
upp að lækkanir myndu ekki fara 
lengra en í vasa kaupmanna. Hann 
segir Hagstofuna hafa staðfest 
að matvöruverslunin hafi skil-
að lækkun að fullu til neytanda. 
Einnig gagnrýnir hann að færst 
hafi í vöxt hjá ráðuneytum og Al-
þingi að reglugerðir og lög séu 
samin án þess að hagsmunaaðilar 
fái að koma að málum á vinnslu-
stigi.

Yfirskrift aðalfundarins var 
„SVÞ og stjórnmálaflokkarnir – 
eigum við samleið?“ og sátu for-
menn stjórnmálaflokkanna á þingi 
fyrir svörum í pallborði. Samfylk-
ingin reyndist sá stjórnmálaflokk-
ur sem er oftast er sammála áhersl-
um SVÞ og sjaldnast ósammála, 
meðan Vinstri grænir eru sjaldn-
ast sammála en oftast óssammála. 
Fyrir fundinn var formönnum 
stjórnmálaflokkanna sendar átta 
spurningar sem hagsmunamál sem 
SVÞ hafa beitt sér fyrir. 

Sjálfstæðisflokkurinn svaraði 
því einn afdráttarlaust játandi að 
hefja ætti sölu á léttu víni og öli 
í almennum verslunum á meðan 
Framsóknarflokkur, Vinstri græn-
ir og Frjálslyndir leggjast gegn 
því. Samfylking gaf ekki afgerandi 
svar við spurningunni, en var  eini 
flokkurinn sem var sammála því að 
næstu skref til lækkunar matvæla-
verðs á Íslandi ætti að vera niður-
felling innflutningsverndar á land-
búnaðarvörur.

Breyting varð á stjórn SVÞ. 
Sturla Gunnar Eðvarðsson, fram-
kvæmdastjóri Samkaupa, var kjör-
inn nýr inn, en  Ingvi I. Ingason, 
framkvæmdastjóri Rafha, lætur af 
stjórnarsetu.



Fatnaður á alla

fjölskylduna



Fyrsti áfangi SOUK, nýrrar versl-
unarmiðstöðvar Baugs Group í 
Stokkhólmi, verður opnaður í dag. 
Tilkoma verslunarmiðstöðvarinn-
ar, þar sem áður var verslun De-
benhams sem var lokað 15. janúar, 
er sögð styðja enn frekar stöðu 
göngugötunnar Drottningargötu á 
ungtískukorti Stokkhólms.

„Fjárfestingin í þessari búð er 
óvenjumikil, hátt í 300 milljón-
ir króna,“ segir Jón Ásgeir Jó-
hannesson, forstjóri Baugs Group. 
Hann segir þarna verið að gera til-
raun með samvinnuverkefni vöru-
merkja Baugs annars vegar og 
Arcadia hins vegar. „Ef vel geng-
ur er markmiðið að vera með sam-
bærilegar verslanir miðsvæðis í 
öllum helstu stórborgum.“

Í tilkynningu Baugs kemur fram 
að í fyrsta áfanga hefjist starfsemi 
í 4.000 fermetra álmu. „Í helmingi 

álmunnar verða verslanirnar Tops-
hop og Topman, en verslanirnar í 
SOUK eru fyrstu flaggskipsversl-
anir þeirra utan Bretlands. Hinir 
2.000 fermetrarnir munu hýsa ný 
ungtískuvörumerki svo sem Pil-
grim, Svea, Denim for Girls, edc, 
Smycka, Friis, Pashion og Lollipops 
Paris. Þar að auki verða nokkur há-
tískunöfn frá London, þar á meðal 
Oasis, Warehouse og Jane Norm-
an.“ Seinni áfanginn, um 2.000 fer-
metrar, verður opnaður í ágúst. 

Haft er eftir Åke Hellqvist, for-
stjóri SOUK, að litið sé á versl-
unarmiðstöðina sem stærstu og 
djörfustu tískufjárfestingu í Stokk-
hólmi í langan tíma. 

Nafnið SOUK er ættað úr Aust-
urlöndum nær, en þar er „souk“ 
miðstöð líflegra viðskipta þar sem 
metravara, fatnaður, skartgripir 
og krydd ganga kaupum og sölum. 

Auk verslana verður meðal annars 
í SOUK að finna SOUK Haircare, 
stóra nagla- og hárgreiðslustofu, 
kaffihúsið Coffeehouse by George 
og svið fyrir sýningar og uppá-

komur. „Markmið okkar er að 
skapa samkomustað fyrir yngri 
kynslóðina, sem er nú þegar mjög 
áberandi í miðborg Stokkhólms,“ 
skýrir Hellqvist.

Ný verslunarmiðstöð kemur þar sem áður var Debenhams. Gangi vel verður opnað í fleiri stórborgum.Sjálfkjörið er í stjórn Bakkavarar 
sem tekur við keflinu á aðalfundi 
félagsins sem haldinn verður í dag.  

Katrín Pétursdótt-
ir, forstjóri Lýsis, 
er nýr stjórnar-
maður í Bakkavör. 

Eftirtaldir hafa 
einnig boðið sig 
fram: Ágúst Guð-
mundsson, for-
stjóri Bakkavar-
ar Group, Anton-
ios Yerolemou, 

stjórnarmaður í Bakkavör, Ás-
geir Thoroddsen hrl, Dionysos Li-
veras, framkvæmdastjóri Laurens 
Patisseries, Lýður Guðmundsson, 
stjórnarformaður Existu, og Pani-
kos Katsouris, framkvæmdastjóri 
Katsouris Brothers.

Auk Katrínar er Dionysos Liver-
as nýr í stjórn. Út úr eldri stjórn 
ganga þeir Erlendur Hjaltason og 
Hreinn Jakobsson.

Breytt stjórn 
hjá Bakkavör

Evrópska efnahagssvæðið, og þar með Ísland, á 
ekki aðild að samkomulagi sem Evrópusambandið 
og Bandaríkin komust að í gær. Í því felst að öllum 
flugfélögum innan Evrópusambandsins verður, frá 
30. mars 2008, heimilt að fljúga til Bandaríkjanna 
frá hvaða landi innan sambandsins sem er. Hingað til 
hafa ríki Evrópusambandsins haft sérsamninga um 
gagnkvæm flugréttindi við Bandaríkin. 

Með tilkomu samningsins mun samkeppni meðal 
evrópskra flugvéla líkast til glæðast og leiða til mik-
illar verðlækkunar á þeim flugleiðum sem um ræðir. 
Jón Karl Ólafsson, forstjóri Icelandair Group, telur 
þó að aðrir þættir virki hamlandi á samkeppni. Til 
dæmis séu pláss á evrópskum flugvöllum takmörkuð 
sökum þess hversu þétt setnir þeir eru. Hann telur að 
samkomulagið muni ekki hafa teljandi áhrif á rekst-
ur stærstu evrópsku flugfélaganna. Minni flugfélög 
muni hins vegar örugglega geta nýtt þá möguleika 
sem myndist við breytingarnar. 

Áhrifa samkomulagsins mun ekki gæta hér á landi 

til skamms tíma. Jón Karl telur þó líklegt að Ísland 
verði hluti af slíku samkomulagi á komandi árum. 
Það muni bæði hafa í för með sér tækifæri og ógnan-
ir fyrir Icelandair. -

Tækifæri í nýjum samningi

ÞRÓUNARFÉLAG AUSTURLANDS

Austurland
tækifæranna

Á þriðja tug fyrirtækja, samtaka og stofnana kynna hin margvíslegu tækifæri sem 
bjóðast á Austurlandi, atvinnutækifæri, búsetutækifæri og viðskiptatækifæri.

• Fyrirtæki af svæðinu kynna starfsmöguleika hjá sér og þjónustu sem 
þau veita.

• Húsnæðismál, eignir og lóðir til sölu.
• Þjónusta sveitarfélaga.
• Menningar- og frístundastarf.
• Ferðaþjónusta.
• Þróunarfélag Austurlands, Þekkingarnetið, Menningarráðið 

og Markaðstofa Austurlands kynna starfsemi sína.

Eiríkur Björn Björgvinsson, bæjarstjóri Fljótsdalshéraðs, 
og Helga Jónsdóttir, bæjarstjóri í Fjarðabyggð, 
verða á staðnum og ræða við gesti.

Grípið tækifærið!
Kynnið ykkur kraftinn og uppbygginguna 
sem hafa einkennt Fjarðabyggð og 
Fljótsdalshérað á síðustu misserum og 
sláist í hópinn með okkur.

Kynning og sýning á Nordica Hotel
laugardaginn 24. mars kl. 12:00 - 16:00 

Blómstrandi atvinnulíf
              og öflugt samfélag
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greinar@frettabladid.is

Samkvæmt síðustu útreikning-
um Ríkisendurskoðunar er fram-

lagsþörf Lánasjóðs ísl. námsmanna 
51% af áætluðum útlánum. Ríkissjóð-
ur þarf þannig árlega að leggja LÍN 
til 51 krónu fyrir hverjar 100 krón-
ur sem sjóðurinn lánar námsmönn-
um. Þetta er nauðsynlegt til að standa 
undir kostnaðinum sem fylgir félags-
legu hlutverki sjóðsins. Stærsti kostn-
aðarliðurinn er niðurgreiðsla á vöxt-
um en námslánin eru verðtryggð, en 
vaxtalaus á námstíma og með 1% vöxt-
um að námi loknu. Í stað núverandi lánskjara gætu 
ríkissjóður og LÍN boðið námsmönnum að þiggja 
51% aðstoðarinnar sem styrk og eftirstöðvarn-
ar sem lán á markaðskjörum. Fjárhagslega kæmi 
dæmið eins út.

Samfylkingin leitast við að bjóða betur en aðrir 
í lánasjóðsmálum, sbr. nýlegan pistil Björgvins 
G. Sigurðssonar, þingmanns. Tillögurnar vekja á 
hinn bóginn fleiri spurningar en þær svara. Þannig 
er t.d. lagt til að ef námsmaður lýkur lokaprófum 
á tilskildum tíma breytist 30% af upphæð náms-
lána í styrk. Að óbreyttu myndi þessi tillaga hækka 
þörf á árlegu framlagi úr ríkissjóði um 1,5 millj-
arð króna. Er þetta skynsamleg forgangsröðun við 

ráðstöfun fjármuna? Hvaða forsjár-
hyggja er það að vilja skilyrða styrkinn 
með „lokaprófum á tilskildum tíma“? 
Og hvers vegna vill Samfylkingin 
minnka vægi félagslega tillitsins á end-
urgreiðslutíma námslánanna? Eitt af að-
alsmerkjum íslenska námslánakerfisins 
er félagslegt tillit bæði á námstíma og 
að námi loknu.

Samfylkingin vill líka afnema ábyrgð-
armannakerfið og klifar á því að menn 
hafi vegna þess orðið að hverfa frá námi. 
Fylgjast menn ekki með breytingum sem 
gerðar eru á reglum sjóðsins? Í tæp þrjú 
ár hafa námsmenn getað tryggt lánin sín 
með bankaábyrgð. Um 5% lánþega hafa 
valið þá leið. Hverjir eru þá eftir? Gjald-

þrota einstaklingur getur fengið námslán ef hann 
tryggir námslán sitt með tveimur ábyrgðarmönnum. 
Vill Samfylkingin afnema það fyrirkomulag?

Undir forystu Þorgerðar K. Gunnarsdóttur, 
menntamálaráðherra, hafa náðst fram margvísleg-
ar úrbætur í málefnum LÍN í samræmi við stefnu-
yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar. Yfirveguð forgangs-
röðun, náið samráð við námsmannahreyfingarnar 
og víðtæk samstaða hefur einkennt þessar úrbæt-
ur. Í stað yfirboða og vanhugsaðra tillagna er það 
von mín að umræðan um LÍN verði málefnaleg.

Höfundur er bæjarstjóri og 
formaður stjórnar LÍN. 

51% námslána er styrkur

Ímarsbyrjun á þessu ári birt-
ist í Morgunblaðinu átakan-

leg frásögn roskinnar konu, Ásu 
Hjálmarsdóttur, sem hafði verið 
fátæk, einstæð móðir í Hafnar-
firði á sjöunda áratug síðustu 
aldar og alið þar upp fimm börn. 
Margrét Björnsdóttir, forstöðu-
maður Stofnunar stjórnmála og 
stjórnsýslu í Háskóla Íslands og 
aðalskipuleggjandi kosningabar-
áttu Samfylkingarinnar, reyndi 
óðar að notfæra sér sögu Ásu í 
áróðri sínum. Í aðsendri grein í 
Morgunblaðinu 12. mars kvað hún 
þetta einmitt áminningu um, að 
ójöfnuður hefði aukist á Íslandi í 
valdatíð núverandi ríkisstjórnar, 
eins og Stefán Ólafsson prófessor 
hefði sýnt. Margrét benti einnig á 
nýlegar fullyrðingar annars sam-
starfsmanns síns, Helga Gunn-
laugssonar prófessors, um náin 
tengsl ójafnaðar og afbrota.

Það var erfitt að vera fátæk-
ur í Hafnarfirði á sjöunda áratug 
síðustu aldar. En jöfnuður hefur 
þar aukist í þeim skilningi, að at-
vinnutækifærum hefur fjölg-
að. Ein meginástæðan er álver-
ið, sem reis í lok þess áratugar. 
Fjöldi Hafnfirðinga fékk vel laun-
aða vinnu í álverinu eða við þjón-
ustu, sem því er tengd. Margrét 
Björnsdóttir og félagar henn-
ar, þeir Stefán og Helgi, neita að 
skilja, að forsenda góðra lífskjara 
er öflugt atvinnulíf. Þá dugir 
ekki að stöðva allt, eins og vinstri 
grænir krefjast, eða fresta öllu, 
eins og Samfylkingin vill. Eitt-
hvað verður að vera til skiptanna. 
Við lifum ekki lengi á fjallagrös-
um og munnvatni. Raunar hefur 
margoft komið fram í alþjóðleg-
um skýrslum, að á Íslandi eru al-
menn lífskjör einhver hin bestu 
í heimi og fátækt óveruleg, þótt 
tekjuskipting sé tiltölulega jöfn.

Frásögn Ásu Hjálmarsdótt-
ur varð mér umhugsunarefni. 
Hver skyldu kjör íslenskrar konu 
í hennar sporum vera fjörutíu 
árum síðar, 2007? Ég skoðaði upp-
lýsingar um það á heimasíðum 
ríkisskattstjóra og Trygginga-
stofnunar. Setjum svo, að konan 
hafi 130 þúsund kr. í mánaðar-
laun. Hún nýtur líka mæðralauna 
að upphæð 13.846 kr. á mánuði og 
barnalífeyris (eða sömu upphæð-
ar í meðlag, ef barnsfaðir henn-
ar er á lífi) með fimm börnum, 
18.284 kr. með hverju, samtals 
91.420 kr. á mánuði. Setjum einn-
ig svo, að tvö barnanna séu yngri 
en sjö ára. Hún fær samkvæmt 
því barnabætur að upphæð 
104.192 kr. á mánuði. Hún greið-
ir aðeins skatt af atvinnutekjum 
sínum og mæðralaunum. Ef gert 
er ráð fyrir fullum lífeyrissparn-
aði (sem hún nýtur góðs af síðar 
meir) og framlagi í stéttarfélag, 
þá eru ráðstöfunartekjur hennar 
eftir skatt 327.024 kr. á mánuði. 
(Til að hafa sömu ráðstöfunar-

tekjur eftir skatt þyrfti einhleyp 
og barnlaus kona að hafa um 480 
þúsund kr. í mánaðarlaun.)

327 þúsund króna mánaðartekj-
ur eru ekki mikið handa fimm 
barna fjölskyldu, en það er meira 
en í grannlöndum okkar. Væru Ása 
og börn hennar fimm að heyja lífs-
baráttu sína nú, þá væri annar 
mikilvægur munur á aðstæðum 
þeirra hér og á Norðurlöndum. Þau 
börnin, sem væru orðin stálpuð, 
ættu auðvelt með að fá hér vinnu, 
til dæmis í Bónus eða við blaða-
útburð, og legðu til heimilisins. Í 
Svíþjóð og víðar á Norðurlöndum 
er hins vegar mikið atvinnuleysi 
og aðallega í röðum ungs fólks. 
Þar stendur mönnum vissulega til 
boða að komast á bætur, en ekki 
að vinna sig úr fátækt í bjargáln-
ir. Það er í þessum skilningi, sem 
ég held því fram, að jöfnuður hafi 
þrátt fyrir svartagallsraus Stefáns 
Ólafssonar aukist á Íslandi: Tæki-
færum hefur fjölgað, leiðir opnast.

Fullyrðing Margrétar Björns-
dóttur um, að aukinn ójöfnuður 
leiddi til fleiri afbrota, varð mér 
líka umhugsunarefni. Ég skoð-
aði tölur um afbrot á heimasíðu 
Hagstofunnar. Þau eru hér fátíð-
ari en víðast annars staðar. Ein 
besta mælingin á fjölda afbrota 
er, hversu margir eru sakfelld-
ir fyrir brot á almennum hegn-
ingarlögum á hverja þúsund íbúa 
á aldrinum 16-69 ára. Þetta hlut-
fall hefur lækkað talsvert síðustu 
sextán árin, úr 4,8 árið 1991 niður 
í 3,5 árið 2005. Annar mælikvarði 
er fjöldi skráðra líkamsmeiðinga 
á hverja þúsund íbúa. Þetta hlut-
fall hefur farið úr 5,0 árið 1999 
niður í 4,4 árið 2005. Fullyrðing-
ar Margrétar og félaga henn-
ar, þeirra Stefáns og Helga, um 
ójöfnuð og afbrot á Íslandi eru 
greinilega marklausar.

Saga móður 

Það var erfitt að vera fátækur 
í Hafnarfirði á sjöunda áratug 
síðustu aldar. En jöfnuður hef-
ur þar aukist í þeim skilningi, 
að atvinnutækifærum hefur 
fjölgað.

K
unn er sagan af ómaganum sem kominn var í kör 
þegar upp komst að hún var fædd í næsta hreppi: 
stóðu hreppstjórar tveir og deildu hart hvorum megin 
kerlingin skyldi vistuð. Unni kerling fátt sér til varn-
ar nema bölbænir til handa þeim sem sveit hennar 

byggðu - meðan hún tórði.
Búum öldruðum gott ævikvöld, segir frasinn. Nýlega skamm-

aðist heilbrigðisráðherra til að leggja fram á síðasta þingdegi 
yfirlit um sporslur úr Framkvæmdasjóði aldraðra til ýmissa 
aðila. Listinn bar með sér að ráðamenn fara með fé úr sjóðnum 
eins og þeim sýnist. Þó er ljóst að í málefnum aldraðra er ástand-
ið síður en svo gott. Sjúkrahús  eru full af öldruðu fólki sem þarf 
skjól, ný heimili þar sem það nyti umsjár og atlætis. Um helg-
ar er það sent út á guð og gaddinn. Fjölskyldur hafa ekki leng-
ur rými í lífi sínu – eða hjarta – til að taka það til sín, aldraðir 
eru komnir upp á vandalausa, hrekjast milli dagvistar og helg-
arleyfa. Langur lífaldur er orðinn að þjóðfélagsmeini sem hinir 
yngri vilja ekki kannast við.

Úr hópi aldraðra hafa sprottið fram hreyfingar sem berjast 
af vanmætti fyrir bættum hag eldri kynslóða í landinu. Samtök 
sem eru í nauðvörn en beina sjónum sínum að kjörum þeirra 
sem standa lágt á strái, þeirra sem búa við kröppust kjörin.

Reglulega koma fram pótintátar sem vilja maka krókinn á at-
kvæðum þeirra sem eldri eru. En þeir eru vanafastir og njörvað-
ir í flokkaveldi landsmanna. Þetta vita stjórnmálamenn og óttast 
því ekki tilfæringar elstu þegna milli flokka. Öllum ber þó saman 
að umbætur verði að gera í málefnum aldraðra: stjórnvöld geta 
séð langt fram í tímann um þarfir í þessum málaflokki.

Framkvæmdasjóður aldraðra er notaður í ráðuneytinu sem 
stoppari: þar liggja óskir um endurbætur á dvalarheimilum sem 
fyrir eru. Reyndar er þöggunin í málaflokknum slík að ekki má 
kalla elliheimili réttu nafni – dvalarheimili skulu þau heita svona 
rétt til áréttingar að þar sé aðeins um skamma dvöl að ræða.

En elli er áunninn sjúkdómur og bráðsmitandi og undan 
honum kemst enginn. Hvernig ferst þjóð sem hrekur öldunga 
sína út fyrir garð samfélagsins? Svo lærir sem lifir. Það unga 
fólk sem lítur á meðferð á gamalmennum í samfélagi okkar hlýt-
ur að hugsa ósjálfrátt sem svo: svona gerum við þegar mínir for-
eldrar verða komnir á aldur. 

Við erum að ala börn okkar og barnabörn í þessu óhugnanlega 
viðhorfi til eldra fólks. Og það mun koma okkur í koll. Aurana 
vantar okkur ekki til lífsgæðanna svokölluðu, framboð af þeim 
er nóg og eftirsóknin ríkust í huga okkar. Við borum göng í fjöll-
in á fáförnum leiðum, reisum virkjanir upp á reikning, byggjum 
hallir fyrirtækja og stofnana. Oflæti er okkar dyggð. En gam-
almennin hrekjum við í þröng hælin og veitum þeim lágmarks-
þjónustu þótt það fólk eigi allt sína próventu skilið. Rétt eins og 
var á endanum býtti ómagans forðum.

Sú þjóð er rík sem tímir að búa öldungum sínum sæmandi 
ævikvöld, sú þjóð er fátæk sem læst vilja það en kemur því ekki 
í verk sökum anna við fánýtisneysluæðið. Hún á bölbænir skilið 
– og fær þær í hljóði um síðir.

Öldungadeildin er 
lokuð deild



Umræða um málefni innflytj-
enda hefur stóraukist á opin-

berum vettvangi. Nokkuð ber á út-
lendingafælni og þjóðernishyggju 
í orðræðunni, einkum í netheim-
um. Sumir ala á úlfúð og fordóm-
um í skjóli nafnleyndar auk ein-
staka gífuryrtra stjórnmálamanna. 
Ábyrgð fjölmiðla er einnig rík, t.d.  
er algengt að uppruni gerenda sé 
tiltekinn þegar útlendingar eiga í 
hlut, þótt slíkar upplýsingar þjóni 
sjaldnast öðrum tilgangi en að ala 
á fordómum. Það er tímabært að 
hefja umræðu um innflytjendamál 
yfir staðalmyndir og sleggjudóma. 

Meðan 18.563 erlend-
ir ríkisborgarar búa á Ís-
landi í dag áttu rúmlega 
15.000 Íslendingar lög-
heimili á Norðurlönd-
unum einum árið 2005. 
Meðan Íslendingar í útrás 
eru hafnir til skýjanna eru 
útlendingar sem koma til 
Íslands til að vinna litnir 
hornauga. Hver er mun-
urinn og hvaða vandamál  
hafa skapast vegna auk-
ins fjölda útlendinga á Íslandi? Hér 
er næg atvinna og margt bendir til 
þess að íslenskar fjölskyldur hafi 
haft beinan hag af flæði erlends 
vinnuafls hingað til lands. 

Þóra Helgadóttur, hagfræðingur 
hjá Kaupþingi, leiðir líkur að því að 

verðbólga hefði verið 1,5 
prósentum hærri í fyrra 
ef ekki hefði komið til er-
lent vinnuafl. Atvinnu-
leysi meðal innflytjenda 
á Íslandi er það minnsta 
sem þekkist í OECD-
löndum. Atvinnuleysi 
hefur ekki aukist þrátt 
fyrir vaxandi fjölda inn-
flytjenda – innflytjend-
ur fá störf sem Íslend-
ingar gætu unnið en það 

minnkar ekki möguleika Íslend-
inga á að fá vinnu; atvinna er ekki 
takmörkuð auðlind á Íslandi. Auk 
þess verðum við að uppfylla kröfur 
EES-samningsins um frjálst flæði 
vinnuafls hvað sem tautar og raular 
ef við ætlum á annað borð að njóta 

ávaxta fjórfrelsisins. Því er haldið 
fram að aukinn fjöldi innflytjenda 
ýti undir glæpi. Þetta er bull. Tíðni 
afbrota innflytjenda hefur ekki 
haldist í hendur við fjölgun þeirra; 
fjöldi hegningarlagabrota sem 
framin hafa verið af innflytjend-
um hefur staðið í stað á sama tíma 
og innflytjendum hefur fjölgað um-
talsvert. Kannanir sýna að þorri 
þjóðarinnar er laus við útlendinga-
fælni. Hjárænulegt gaspur lýð-
skrumara um „útlendingaógn“ sem 
nærist á ótta og fordómum er tíma-
skekkja. Ísland er fjölmenningar-
legt hvort sem fólki líkar betur eða 
verr og nú þarf að vinna markvisst 
og málefnalega að íslensku sam-
félagi þar sem allir njóta virðing-
ar og eiga jöfn tækifæri – óháð út-

liti og uppruna. Mikið hefur verið 
rætt um aðgerðir sem ætlað er að 
hjálpa útlendingum að aðlagast ís-
lensku samfélagi og er það vel. Það 
er þó ekki nóg að tryggja aðlögun 
innflytjenda, við verðum að líta í 
eigin barm og ákveða hvað við sjálf 
ætlum að gera til að aðlagast breytt-
um tímum. Þau sjónarmið er búa að 
baki kynþáttahatri og útlendinga-
fælni eru einhver þau hættulegustu 
sem mannkynið þekkir, þau verður 
að kveða niður á Íslandi. Birtinga-
myndir kynþáttahaturs eru breyti-
legar en minnumst þess að Helför-
in, þjóðernishreinsanir í Júgóslavíu 
og þjóðarmorð í Rúanda spruttuúr 
jarðvegi þess.

Höfundur er framkvæmdastjóri 
Mannréttindaskrifstofu Íslands.

Við erum öll eins inn við beinið

Aðdragandi íbúakosningar um 
risaálver í Hafnarfirði við hlið 

þess gamla hefur afhjúpað enn 
frekar en orðið var brotalamirn-
ar í Samfylkingunni sem stjórn-
mála-
flokki.
Flokkur-
inn treyst-
ir sér ekki 
til að taka 
opinbera
afstöðu til 
málsins
eða eins 
og for-
seti bæj-
arstjórnar-
innar segir 
í Frétta-
blaðinu
21. mars: 
„Við vilj-
um gefa bæjarbúum frelsi til að 
nýta sér atkvæðisréttinn án þess 
að þurfa að lúta leiðsögn félags-
ins eða hinna kjörnu fulltrúa.“ 
Menn hljóta að spyrja til hvers 
sé flokkur og forysta sem ekki 
hefur skoðun á svo afdrifaríkri 
ákvörðun fyrir sitt sveitarfélag? 
Slík „leiðsögn“ þyrfti að sjálf-
sögðu ekki að koma í veg fyrir 
skoðanakönnun um málið meðal 
íbúanna en við blasir að hún er 
ekki annað en illa dulbúinn felu-
leikur. Lúðvík Geirsson, Gunnar 
Svavarsson og Tryggvi Harðar-
son beita sér leynt og ljóst fyrir 
fabrikkunni, sá síðastnefndi með 
þeim snilldarrökum að jafnt and-
stæðingar hennar sem fylgjend-
ur geti sagt já í mánaðarlokin. 

Ekki tekur betra við þegar for-
maður Samfylkingarinnar reyn-
ir í Morgunblaðsgrein 21. mars 
að varpa ljósi á afstöðu flokks 
síns. Einnig þar er enga skoð-
un að finna þrátt fyrir Fagra Ís-
land og aðra sýndarafstöðu til 
stóriðjumála. Fari svo að Alcan 
nái að beygja Hafnfirðinga undir 
sinn veldissprota með blíðmælgi 
og hótunum lofar Ingibjörg for-
maður því að greiða úr því sem á 
vantar með „viðræðum milli allra 
þeirra aðila sem eiga þátt í und-
irbúningi stækkunar álversins 
í Straumsvík“. Það er ekki ama-
legt fyrir felumennina heimafyr-
ir að eiga von á slíkri ljósmóður 
til að allt komist á koppinn í nafni 
lýðræðisins.

Formaður Samfylkingarinn-
ar og oddvitinn í Hafnarfirði op-
inbera í ofangreindum pistlum 
hvernig flokkur þeirra leggst nú 
á eitt með Alcan að ná sér þókn-
anlegri niðurstöðu. Við lesturinn 
rifjuðust upp ljóðlínur úr Land-
sýn eftir Stein Steinarr. Hafn-
firðingar hafa brátt í hendi sér 
hvort niðurlagið verður að hætti 
skáldsins.

Höfundur er líffræðingur og fyrr-
verandi ráðherra.

Ó, þú 
skrínlagða 
heimska ...

* Innifalið: Flug og flugvallarskattar. Lágmarksdvöl er aðfaranótt sunnudags. Enginn barnaafsláttur.

Fargjöld á þessu tilboði er aðeins hægt að bóka annað hvort hjá sölu-
deildum Icelandair eða hjá Fjarsölu Icelandair í síma 50 50 100.
Fargjöld skv. þessu tilboði er ekki hægt að bóka beint á www.icelandair.is.
Sölutímabil: 21. mars til og með 23. mars. 

+ Nánari upplýsingar á www.icelandair.is
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Áþví kjörtímabili sem nú er 
að líða hafa skattalækkanir 

til almennings verið stórfelldar 
og aldrei fyrr hafa skattar verið 
lækkaðir með jafn afgerandi og 
markvissum hætti eins og nú. 
Þyngst vegur þar lækkun á tekju-
skatti einstaklinga en hann lækk-
aði um 3 prósentustig í þrem-
ur þrepum, úr 25,75% í 22,75%. 
Fyrir einstakling með 250 þúsund 
króna mánaðartekjur hefur þessi 
eina breyting í för með sér hækk-
un ráðstöfunartekna upp á 90 þús-
und á ári. 

Samhliða lækkun á tekjuskatti 
hefur persónuafsláttur hækk-

að umtalsvert og hafa skattleys-
ismörk verið hækkuð um 30% á 
þessu kjörtímabili sem er langt 
umfram þróun verðlags á sama 
tíma.

Þegar svokallaður hátekjuskatt-
ur var lagður á var þess sérstak-
lega getið að hann yrði tímabund-
inn og átti aðeins að taka til þeirra 
sem hefðu mjög háar tekjur. Með 
ört vaxandi kaupmætti og hækk-
un launa féllu fleiri og fleiri í þann 
flokk að greiða sérstakan viðbót-
ar tekjuskatt, hátekjuskatt, sem 
í daglegu tali var oftar nefndur 
millitekjuskattur en hátekjuskatt-
ur. Var svo komið að um 24 þúsund 
Íslendingar greiddu sérstakan há-
tekjuskatt.

Fyrir tekjuárið 2003 
var þessi skattur 5% og 
lagðist á alla sem höfðu 
meira en 4,1 milljón í 
árstekjur eða 340 þúsund 
á mánuði. Það er mik-
ilvægt að skattkerfinu 
sé stýrt þannig að það 
hvetji einstaklinga til að 
vinna og afla sér tekna 
í stað þess að letja þá. 
Hátekjuskatturinn hafði 
öfug áhrif. Þess vegna var mikil-
vægt að hann yrði felldur niður og 
þess gætt að þeir sem hefðu hærri 
tekjur greiddu bara hærri skatta 
en ekki líka hærra hlutfall tekna 
sinna í skatt. Af þessum sökum 
var sérstakur tekjuskattur, „há-
tekju“skatturinn, felldur niður á 
þessu kjörtímabili. Lækkaði hann 

í þremur þrepum úr 5%, 
fyrst niður í 4%, þá 2% 
og var að lokum alveg 
felldur út. 

Þriðja stoðin í skatta-
lækkunum ríkisstjórnar-
innar á þessu kjörtíma-
bili sem að þessu sinni 
er nefnd, er niðurfell-
ing eignaskatta sem eðli 

málsins samkvæmt lagðist einkum 
á þá sem á löngum tíma höfðu náð 
að greiða niður skuldir sínar, eink-
um af íbúðarhúsnæði. Það voru 
því eldri borgarar sem í miklum 
mæli skiluðu ríkissjóði þeim tekj-
um sem ríkið hafði af eignaskött-
um. Helmingur allra eldri borg-
ara, tæplega 15.500 einstaklingar, 

greiddu eignaskatt á árinu 2005 og 
nam samanlögð upphæð þessara 
aðila ríflega 650 milljónum króna 
eða 42 þúsund krónum að jafnaði 
á hvern einstakling. Með niður-
fellingu skattsins var því sérstak-
lega horft til þess að lækka skatta 
á eldri borgara í landinu. 

Þrátt fyrir að ofangreind at-
riði séu veigamikil er þar aðeins 
nefndur hluti þeirra mála sem rík-
isstjórnin hefur siglt í höfn á sviði 
skattalækkana á þessu kjörtíma-
bili. Lækkun virðisaukaskatts, 
lækkun erfðafjárskatts, hækk-
un barnabóta, niðurfelling vöru-
gjalda, lækkun tolla og margt 
fleira mætti hér nefna en verður 
tekið fyrir síðar.

Höfundur er fjármálaráðherra. 

Skattalækkanir til hagsbóta fyrir almenning

Skömmu eftir miðnætti að ís-
lenskum tíma þann 20. mars 

2003 hófst stríð í Írak. Stuðning-
ur Íslands við innrásina var ákveð-
inn af tveim-
ur mönnum sem 
sýndi og sýnir 
ótrúlega van-
virðingu tveggja 
siðlausra manna 
gagnvart lýð-
ræði í landinu 
og um leið þjóð 
sinni. Gjörning-
urinn var fram-
kvæmdur án þess að utanríkis-
málanefnd Alþingis kæmi saman 
en skv. 24. grein þingskapa á nefnd-
in að vera ríkisstjórninni til ráðu-
neytis um „meiri háttar utanríkis-
mál enda skal ríkisstjórnin ávallt 
bera undir hana slík mál, jafnt á 
þingtíma sem í þinghléum.“ 

Einhverjir myndu telja stuðning 
Íslands við stríð vera meiri hátt-
ar utanríkismál. Aðrir ekki. Sífellt 
fleirum verður ljóst hvaða hörm-
ungar stríðið hefur kallað yfir 
írösku þjóðina, en ekkert lát virðist 
vera á óöldinni í landinu. Engu að 
síður telur Sjálfstæðisflokkurinn 
ákvörðunina um stuðning íslensku 
þjóðarinnar við innrás Bandaríkj-
anna í Írak hafa verið rétta. For-
ysta Framsóknarflokksins veit 
ekki í hvorn fótinn hún á að stíga og 
hefur Jón Sigurðsson farið í nokkra 
hringi frá því að hann var kjörinn 
formaður flokksins. 

Á sama tíma hefur afstaða Sam-
fylkingarinnar og stjórnarand-
stöðuflokkanna ætíð legið fyrir. 
Mánudaginn 19. mars kl. 20 munu 
hinir staðföstu stríðsandstæðing-
ar efna til baráttusamkomu í Aust-
urbæ. Þar verður innrásinni mót-
mælt og þess krafist að íslensk 
stjórnvöld axli ábyrgð vegna sorg-
legs stuðnings þeirra við hina ólög-
legu innrás.

Höfundur er formaður Ungra jafn-
aðarmanna.

Fjögur ár

Fæ
ég far?

1.499
Kauptu gömlu góðu The Hitcher

klassíkina á DVD í BT og þú
færð bíómiða á nýju The Hitcher
myndina sem frumsýnd er í dag

í bíó um land allt.

FYLGIR

vaxtaauki!
10%



Smáauglýsingasími
550 5000

Auglýsingasími Allt
550 5880

Þú getur pantað 
smáauglýsingar á visir.is

Siv Friðleifsdóttir heilbrigðisráðherra hefur ótal 
hnöppum að hneppa þessa dagana bæði í starfi og 
einkalífi. Samt var auðsótt mál að fá að fylgjast með 
henni undirbúa kvöldverð. 

„Þar sem fiskur er svo hollur finnst mér nauðsynlegt að 
hafa hann á borðum sem oftast. Auk þess tekur enga stund 
að gera úr honum góðan mat og það er vissulega kostur 
ef tíminn er naumur til eldamennsku,“ segir Siv brosandi. 
„Aðalatriðið er auðvitað að hráefnið sé gott og hér á landi 
er enginn hörgull á góðum fiski,“ bætir hún við. 

Þetta síðdegi hefur Siv komið með þorskflak úr fiskbúð-
inni og valið lauk, epli, sítrónur og papriku úr grænmet-
is- og ávaxtarekkum kjörbúðarinnar. „Þessi réttur svíkur 
engan,“ segir hún kankvís og byrjar að brytja niður hrá-
efnið.

Í eftirrétt ber Siv fram hnetu- og ávaxtaköku þrungna 
af hollu góðgæti. Hún kveðst hafa fengið uppskriftina hjá 
Védísi Húnbogadóttur, mágkonu sinni. „Védís er sérfræð-
ingurinn og gaf mér uppskriftina eftir að við höfðum notið 
kökunnar hjá henni,“ segir hún. „Hér er um gómsæta kon-
fektköku að ræða sem passar með góðu rjúkandi kaffi 
bæði að sumri og vetri, hvort sem er á jólum eða Jóns-
messu.“

Siv kveðst hugsa óvenju mikið um mat og kökur þessa 
dagana því sonurinn Hákon mun fermast um næstu helgi 
og að sjálfsögðu er veisla í undirbúningi. Hvort sá guli 
verður á borðum er vafa bundið en konfektkakan telst 
nokkuð örugg inn. 

Uppskriftirnar frá Siv eru á bls. 3. 

Í anda lýð-
heilsunnar

Kynding með jarðhita hefur frá því um 1980 sparað

Íslendingum 10 til 20 milljarða króna á ári sem ella færu

í innflutning á olíu til brennslu – með tilheyrandi mengun

Hitaveitur
spara

Íslendingum
10 til 20 milljarða á ári

á aðeins

1.290.- kr./kg.

Lúða í salsasósu

Helgartilboð!





Tilboðsdagar í Húsasmiðj-
unni.

Fram til 25. mars verður 25 pró-
senta afsláttur veittur af allri 
málningu og gólf- og veggflís-
um í Húsasmiðjunni. Tilboðið 
gildir í verslunum Húsasmiðj-
unnar um land allt. Nánari upp-
lýsingar um tilboðin er að finna 
á heimasíðu Húsasmiðjunnar, 
www.husasmidjan.is. Einnig í 
síma 525-3000.

Sprengivika

Nú er hægt að fá notaða 
jepplinga á tilboði hjá Bíla-
landi B&L.

Við Íslendingar eru jeppaþjóð og 
jafnvel þó við höfum ekki alltaf 
efni á því erum við ólm í að eiga 
jeppa. Þess vegna eru jeppling-
ar góður valkostur, sérstaklega 
þegar þeir eru á tilboði.

Í Bílalandi B&L eru notaðir 
jepplingar á tilboði frá 21. til 24. 
mars. Meðal gripa sem í boði eru 

er Land Rover Freelander ár-
gerð 2004 ekinn 35.000 km. Hann 
kostar nú 1.890.000 kr en kostaði 
áður 2.250.000 kr. Einnig er hægt 
að fá Hyundai Santa Fe árgerð 
2004 ekinn 88.000 km á 1.880.000 
kr. Sá bíll kostaði áður 2.350.000 
kr.

Boðið er upp á 100 prósent lán 
í allt að 84 mánuði og mánaðar-
leg afborgun af jeppunum sem 
áðan voru nefndir yrði þá rúm-
lega 27.000 krónur.

Útsala á jepplingum

Skómarkaður stendur yfir í 
Outlet 10.

Í Outlet 10, Faxafeni 
10, er hægt að fá alls 
konar fatnað frá 
ýmsum framleiðend-
um á góðu verði. Þessa 
dagana stendur yfir 
skómarkaður í verslun-
inni og á honum má meðal 
annars finna Converse- og 
Diesel-skó á góðu verði.

Flottir skór á fínu verðiSérstakt marstilboð stendur 
yfir í versluninni Drangey.

Leðurhanskar á dömur 
og herra eru á sér-
stöku tilboði í mars í 
versluninni Drang-

ey í Smáralind. Til 
loka mánaðarins 

má fá alla leður-
hanska með tut-
tugu og fimm 
prósenta af-

slætti í verslun-
inni.

Tilboð á 
hönskum

Vesturlandsvegur

Reykjavík

Mosfellsbær

Húsasmiðjan

Nóatún

Toppskórinn

Margt Smátt

Vínlandsleið

Sport Outlet
Vínlandsleið 2–4, efri hæð

Grafarholt

Puma íþróttagallar - 4.000 kr.Rétt verð: 7.990 kr.Stærðir 116-176 og S-XL

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



Fiskneysla tilheyrir föstunni. 
Við Hófgerði 30 í Kópavogi er 
rótgróin fiskbúð sem bæði býð-
ur nýja hollusturétti og heldur í 
gamlar hefðir. 

Eiríkur Auðunn Auðunsson fisk-
sali stendur innan við borð fisk-
búðarinnar í Hófgerði. Hann er 
að afgreiða fiskbollur og lætur 
þess getið að vinsældir þeirra séu 
slíkar að fólk leggi gjarnan stór-
ar lykkjur á leið sína til að nálgast 
þær. Nefnir líka plokkfiskinn sem 
hann segir víðfrægan.

Fiskbúðin í Hófgerði er komin 
á 21. aldursár og enn er sami eig-
andi og í byrjun, Finnbogi Hannes-
son. Í búðinni starfar einnig sonur 
hans, sem lagði smíðar á hilluna 
og nam fiskiðn hjá föður sínum, 
sem lærði af tengdaföður sínum 
í fiskbúðinni við Álfhólsveg. Nú 
segir Eiríkur Auðunn fyrirhugað 
að stækka búðina enda aukist við-
skiptin jafnt og þétt, jafnhliða úr-
valinu í borðinu. „Við höfum verið 
að fjölga tilbúnu réttunum okkar 
og þeir eru í stöðugri þróun. Meðal 
annars hefur hollusta þeirra verið 
aukin með fersku grænmeti í 
meira mæli en áður,“ nefnir hann 

sem dæmi. „Einnig aukum við val 
viðskiptavina með því að marin-
era steikur eftir óskum hvers og 
eins. Þá getur fólk sérvalið bein-
lausa bita af einhverri tegund og 
við meðhöndlum þá í því formi 
sem það vill, fyrir matarboðið eða 
grillveisluna.“

Auk þessarar þjónustu segir 
Eiríkur Auðunn fólk kunna vel 

að meta það að fá í Hófgerðinu 
heila ýsu, útvatnaðar kinnar, rauð-
sprettu, siginn fisk og grásleppu 
ásamt þurrkaða, flatta saltfiskin-
um. „Við viljum halda í gömlu gild-
in og hafa á boðstólum fiskmeti í 
hinum hefðbundna stíl á hóflegu 
verði. Allt þetta sem hefur ein-
kennt litlu fiskbúðirnar í gegnum 
tíðina.“

Hollir réttir og hefðbund-
ið fiskmeti í Hófgerðinu

Réttir, eins og Baklava, sem fólk 
hefur matreitt og notið í þúsundir 
ára, hljóta að hafa eitthvað alveg 
sérstakt við sig. Þessir hunangs-
klístruðu hnetubitar umlukt-
ir fíngerðum fyllo-flögum voru 
fæði eðalborinna í Grikklandi 
til forna og þóttu ástarvaki hinn 
besti. Nú fæst Baklava í sjopp-
um og búllum úti um allan heim, 
og margar þjóðir fyrir botni 
Miðjarðarhafs státa af sínu eigin 
afbrigði. Stundum eru valhnet-
ur notaðar og stundum pistasí-
ur, stundum sítrónusafi eða app-
elsínusafi. Hér er einföld upp-
skrift að Baklava fyrir þá sem 
vilja spreyta sig og komast með 
bragðlaukunum í lauflétta snert-
ingu við nið aldanna.

1. Látið fyllo-deigið þiðna eins 
og sagt er til um á pakkanum. 
Flettið deiginu í sundur. Smyrjið 
bökuform og leggið helminginn 
af deigþynnunum, lag fyrir lag, í 
botninn á forminu. Penslið hvert 
lag fyrir sig með bráðnu smjöri. 
Ef þynnurnar passa ekki í formið, 
brjótið þær þá til eins og þarf.

2. Blandið hnetunum, sykri og 
kanil saman og stráið yfir lögin 
í botninum. Leggið því næst af-
ganginn af fyllo-deigþynnunum 
yfir hneturnar, lag fyrir lag og 
penslið hvert lag eins og áður. Ef 
afgangur er af smjöri hellið því 
þá yfir efsta lagið.

3. Skerið  kökuna í tígullaga 
bita og bakið við 200 gráður í um 
20 mínútur.

4. Útbúið sírópið á meðan. Setj-
ið sykur, hunang og sítrónusafa í 
pott og látið malla í um 20 mín-
útur. Kælið og hellið jafnt yfir 
kökuna þegar hún kemur úr ofn-
inum.

Geymist í ísskáp. Sérlega ljúf-
fengt með sætu og góðu myntu-
tei.

Sérfræðingar
í saltfiski
Þjónustum verslanir, veitingahús o.fl.

Fyrir verslanir:

Til suðu:
saltfiskbitar blandaðir
gellur
gollaraþunnildi

Til steikingar:
saltfiskbitar blandaðir
saltfiskkurl
saltfiskhnakkar tvær stærðir (lomos)
gellur

Fyrir veitingahús – hótel – mötuneyti:
saltfiskhnakkar tvær stærðir (lomos)
saltfiskbitar blandaðir til suðu og steikingar
saltfiskkurl

Fyrir utan saltfiskinn þjónustum við sitthvað fleira, svo sem:
ýsuhnakka
rækjur
þorskhnakka
steinbítskinnar og bita

Sími: 466 1016
ektafiskur@emax.is



2 dl fiski- eða kjúklingasoð

Kaffið frá Te & Kaffi
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stundin - bragðið - stemningin

Helgartilboð
T-Bone steik á pönnuna eða í ofninn

á aðeins 2990.- kr.kg

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

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



Sumir telja kirsuber ómiss-
andi, bæði sem meðlæti og 
bragðbætir í eftirrétti.

Kirsuber eru aldin kirsuberjatrés-
ins og eru ýmis afbrigði til af þess-
um holdávexti. Þau geta hörð eða 
mjúk, gul, rauð og stundum allt að 
því svört á lit og bragðið eftir því, 
annaðhvort súrt eða sætt. Þessar 
ólíku bragðtegundir hafa ef til vill 
ráðið einhverju um vinsældir kirsu-

berja sem mat-
vöru í aldanna 
rás, en heimildir 
um kirsuberjaát 
ná alveg aftur til 
Forn-Grikkja.

Kirsuber eru 
yfirleitt tínd af 
trjánum á sumr-
in þegar þau 
blómstra og 
borðuð fersk, til 
dæmis sett í salöt 
og ofan á ís, í 

kökur og bökur. Þau eru líka notuð 
sem hráefni í marga eftirrétti, 
sósur, hlaup og sultur. Þá eru þau 
notuð til að skreyta kokteila eða 
út í aðra áfenga drykki á borð við 
kirsjuberabrennivín, öðru nafni 
kirsch.

Auk þess að vera almennt álit-
in bragðgóð, telja sumir kirsuber 
búa yfir heilsubætandi áhrifum. 
Rauðu litarefnin eiga að draga úr 
bólgum og verkjum. Þá hafa rann-
sóknir sýnt að kirsuber innihalda 
mikið melantón, efni sem á að vera 
styrkjandi fyrir ónæmiskerfið.

Fjórar nýjar matreiðslubækur eru komnar 
á markað á vegum Altungu. Þær henta jafnt 
meisturum sem byrjendum í matargerð.

Nýju bækurnar frá Altungu fjalla 
hver um sinn flokkinn. Ein er um 
fiskmeti, önnur um kartöflur, sú 
þriðja snýst um fitusnauða eft-
irrétti og sú fjórða 
um muffins. Allar 
eru þær í litlu broti 
og handhægar og lit-
myndir eru af flest-
um réttunum. 

Einn af kostum 
litlu matreiðslubók-
anna frá Altungu er 
sá að næringarinni-
hald allra réttanna 
er gefið upp. Þá hafa 
þeir sem vilja vita 
hversu margra hita-
eininga þeir neyta og 
annars í þeim dúr þær upplýsing-
ar við höndina. 

Þótt bækurnar séu þýddar úr 
ensku hefur þess verið gætt að 
hráefnið í réttina fáist hér á landi 
í helstu stórmörkuðum. Að öðrum kosti eru gefnar 
upplýsingar um hvað má nota í staðinn. 

Altunga hefur gefið út margar matreiðslubækur á 
síðustu árum í sama broti og þessar. Þær fást í öllum 
helstu bókaverslunum landsins og í stórmörkuðum.  

Hér er ein uppskriftanna úr bókinni Sígilt úr kart-
öflum.

Sjóðið eða gufusjóðið kartöfl-
urnar í 10 til 15 mínútur eða þar 
til þær eru tilbúnar. (Stingið í 
kartöfluna með litlum, oddmjóum 
hnífi og ef hún losnar auðveldlega 
af er hún tilbúin). Hellið vatninu af 
og stappið kartöflurnar.

Bætið hvítlauk og möndlum í 
stöppuna. Bætið olíu og ediki hægt 
saman við og stappið vel svo að 
blandan verði mjúk. Kryddið með 
salti og svörtum pipar. Bætið 3-4 
msk. af vatni saman við í lokin. Berið 
fram kalt.

Þessi gríska stappa fer vel bæði með kjöti og fiski. 
Hana má laga með dags fyrirvara og geyma í ísskáp. 

Næringargildi í hverjum skammti: Prótein 4 , fita 
15 g, kolvetni 12 g, trefjar 2,5 g, kólesteról 0 mg, 855 
kj (205 kkal).

Freistandi uppskriftir

Kirsuberin vinsæl í 
sósur, sultu og út á ís

- leggur heiminn
að vörum þér

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

Nánari uppl‡singar á somi.is

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

PANTA‹U Í SÍMA 565 6000  /  FRÍ HEIMSENDING*
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Fjögurra liða úrslit í X-Factor í kvöld
VIÐTÖL BLS. 8

Unnur Birna 
Vilhjálmsdóttir
Afþakkaði dómarastarf í 
keppninni um Herra Heim 
sem fram fer í Kína í lok 
mánaðarins vegna anna í 
náminu í Háskólanum í 
Reykjavík. BLS. 2

Ættleiddir
gimsteinar
Fjölmargir Íslendingar 
hafa ættleitt börn frá 
fjarlægum löndum. 
Sirkus ræddi við fjórar 
fjölskyldur sem eru allar 
sammála um að biðin 
eftir barninu hafi verið vel 
þess virði. BLS. 6
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J ú, það er rétt að ég hef 
afþakkað boð um að vera 
dómari í keppninni,“ segir 

fegurðardrottningin Unnur Birna 
Vilhjálmsdóttir í samtali við Sirkus 
spurð út í fjarveru hennar í dóm-
nefndinni þegar Herra heimur 2007 
verður krýndur í Kína 31. mars 
næstkomandi. Keppnin fer fram í 
borginni Sanya á eyjunni Hainan, á 
nákvæmlega sama stað og Unnur 
Birna var kjörinn Ungfrú heimur í 
desember 2005. „Það hefði auðvitað 
verið frábært að fara þarna og rifja 
upp minningar en því miður verður 
ekki af því. Skipuleggjendurnir vildu 
fá mig út tveimur vikum fyrir 
keppnina til að fylgjast með alls kyns 
undankeppnum og hitta keppend-
urna en ég varð að segja nei. Með 
ferðalögum hefði þetta tekið tæpar 
þrjár vikur og svo langan tíma get ég 
hreinlega ekki misst úr skólanum. 
Það styttist í próf og þetta er 
spurning um forgangsröðun. Núna er 
skólinn númer eitt hjá mér,“ segir 
Unnur Birna en hún stundar nám í 
lögfræði við Háskólann í Reykjavík.

Unnur Birna kom einu sinni til 

Sanya árið sem hún var 
alheimsfegurðardrottning og 
segir að í þeirri heimsókn hafi 
minningarnar frá krýningunni 
hellst yfir hana.

„Ég vona bara að mér verði 
boðið að dæma næst þegar 
Ungfrú heimur verður krýnd. 
Ég veit ekki hvar það verður en 
þeir þrír staðir sem nefndir hafa 
verið eru Pólland, Ástralía og 
Bandaríkin,“ segir Unnur Birna.

Jón Gunnlaugur Viggósson tekur 
þátt í keppninni um Herra heim að 
þessu sinni og hann fer því miður á 
mis við að hafa Unni Birnu í 
dómnefndinni. Því hefur verið haldið 
fram að Linda Pétursdóttir, sem var 
kjörin Ungfrú heimur árið 1988, 
verði í dómnefndinni í Kína en 
það hefur ekki fengist staðfest.

oskar@frettabladid.is

Heyrst hefur

G uli Hummerinn hans Geira á 
Goldfinger hefur skipt um 

eigendur. Það var Fjárfestingafélagið 
Klif sem keypti bílinn á 25 milljónir 
króna en það hyggst áfram gera 
bílinn út en öðruvísi á litinn. 

„Það er rétt að við höfum keypt 
bílinn og gerum hann út. Það er alveg 
brjálað að gera og við höfum ekki einu 
sinni haft tíma til að sprauta hann 
svartan eins og stefnan er,“ segir 
Baldvin Arnar Samúelsson, einn 
eigenda Klifs, í samtali við Sirkus.

„Bíllinn er bara uppbókaður út í eitt 
og þetta er eiginlega alveg ótrúlegt. 
Við hefðum aldrei trúað þessu. Þetta 
er klárlega gott viðskiptadæmi eins og 
byrjunin hefur verið,“ segir Baldvin 
Arnar kátur og hress með nýja bílinn. 

Hann segir allan gang á því hvers 
konar fólk tekur bílinn á leigu. 

„Það eru allar stéttir og allur aldur. 
Svona standard á bíl þekkist ekki hér 
og ég vil nú meina að það sé frekar 
ódýrt að leigja þennan bíl. Það kostar 
30 þúsund að leigja þennan bíl í 
klukkutíma og miðað við að það 
komast sautján manns inn í bílinn þá 
er það ekki mikið dýrara en leigubíll 
niður í bæ,“ segir Baldvin Arnar og 
bætir við að bíllinn sé ekki drykkju-
staður heldur sé hann eingöngu tæki 
til að komast á milli áfangastaða og 
hafa gaman á meðan. „Það er ekki 
áfengisleyfi í þessum bíl og ef menn 
vilja vera fullir og rúnta um þá ráðlegg 
ég þeim hinu sömu að fara niður á BSÍ 
og kaupa sér far með rútu.“

Hefur ekki tíma til að sprauta GULA HUMMERINN

GOTT VIÐSKIPTADÆMI Baldvin Arnar, einn eigenda gula 
Hummersins, er afar ánægður með rekstur bílsins sem er 
uppbókaður nokkuð fram í tímann. SIRKUSMYND/GVA

UNNUR BIRNA VILHJÁLMSDÓTTIR DÆMIR EKKI Í HERRA HEIMI Í KÍNA

AFÞAKKAÐI DÓMARA-
STARFIÐ VEGNA ANNA

MINNINGARNAR HELLTUST YFIR Unnur Birna kom einu sinni til Sanya á síðasta ári og lifði upp aftur stundina þegar hún var 
valin fegursta kona heims.

ENGIN UNNUR BIRNA
Jón Gunnlaugur 
Viggósson, Herra 
Ísland 2006, er meðal 
þátttakenda í Kína og 
nýtur ekki stuðnings 
Unnar Birnu í 
dómnefndinni.

MARGREYNDUR DÓMARI Linda
Pétursdóttir hefur margoft 
dæmt í hinum ýmsu fegurðar-
samkeppnum en leiddar eru 
líkur að því að hún verði í 
dómnefndinni.

VINSÆLL Guli Hummerinn er engum líkur.

Habitat-hjón á leið til 
Danmerkur
Heimildir Sirkuss herma að Habitat-hjónin
Ingibjörg Þorvaldsdóttir og Jón Arnar
Guðbrandsson hafi sett glæsilegt 
einbýlishús sitt í Eikarási í Garðabæ á 
sölu og hyggist jafnvel bregða búi. Þau 
reka nú fimm Oasis-verslanir í 
Danmörku og munu 
vera að skoða þann 
möguleika að flytja 
til Kaupmanna-
hafnar. 
Ingibjörg og 
Jón Arnar
keyptu húsið 
af athafna-
manninum
Engilberti 
Runólfssyni
og vilja að 
sögn fá 170 milljónir fyrir það. Þau eiga 
einnig íbúð á Laugavegi sem verður 
væntanlega notuð sem athvarf á Íslandi
verði af flutningum þeirra til Danmerkur. 
Ingibjörg vildi hvorki neita né játa neinu 
um mögulegan flutning − sagði það 
einfaldlega ótímabært að tjá sig um slíkt 
þegar Sirkus ræddi við hana.

45 milljóna króna Aston
Martin á árshátíð
Kaupthing hélt árshátíð sína í Laugardals-
höllinni um síðustu helgi og var engu til 
að sparað til að gera hana eins veglega 
og kostur var. Þema kvöldsins var 
Eurovision og voru allar helstu 
Eurovision-stjörnur Íslands dregnar á flot 
þetta kvöld eins og tíundað hefur verið í 
fjölmiðlum ásamt hinum dönsku Olsen-
bræðrum. Stjarna kvöldsins var þó 
glæsikerra af gerðinni Aston Martin 
Vanquish S sem stóð á miðju gólfi 
hallarinnar. Bíllinn, sem kostar 45 
milljónir og er flaggskip Aston Martin, 
var fluttur sérstaklega inn frá Bretlandi 
fyrir árshátíðina og gátu starfsmenn 
bankans látið mynda sig við bílinn. 
Fjölmargir gerðu það enda komast fæstir 
í tæri við slíkan bíl nema einu sinni á 
ævinni.

Umboðsmaður Íslands á 
tímamótum
Einar Bárðarson, hinn geðþekki X-
Factor-dómari og umboðsmaður, varð 
35 ára 18. mars síðastliðinn. Hann
hyggst fagna þessum tímamótum og 
mun veislan fara fram í Smáralindinni, 
nánar tiltekið í X-Factor-salnum, á 
morgun, laugardagskvöld. Ljóst er að 

salurinn mun verða 
troðfullur enda maður 
eins og Einar afar 
vinmargur. Ljóst er líka 
að skemmtiatriðin 
verða ekki af verri 

endanum enda 
eru flestir 

bestu
popparar

landsins
annað-
hvort 
skjól-

stæðingar
Einars eða 
nánir vinir.
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G löggir vegfarendur í umferðinni í Reykjavík 
hafa undanfarna daga tekið eftir sérlega 
glæsilegri Benz-bifreið sem brunað hefur 

um götur bæjarins. Bíllinn, sem er svartur að lit, 
var fluttur inn frá Þýskalandi í síðustu viku og er í 
eigu fjárfestingafélagsins Materia Invest sem á 
meðal annars tæplega 9% hlut í FL Group. 
Það eru athafnamennirnir, vinirnir og 
nágrannarnir á Laufásveginum, 
Magnús Ármann og Þorsteinn M. 
Jónsson, sem eiga það félag með 
breska kaupsýslumanninum Kevin 
Stanford. Heimildir Sirkus herma 
að glæsikerran hafi kostað 33 
milljónir en það var Askja sem 
flutti bílinn inn.

Eins og Sirkus greindi frá fyrir 
nokkrum vikum hefur það færst í 
vöxt hjá íslensku milljarðamær-
ingum að þeir hafi einkabíl og 
bílstjóra til taks í borginni og eru 
þeir Magnús, Þorsteinn og Kevin 
engin undantekning. Þeir voru 
áður með Audi A8 bifreið sem var 
sett upp í Benzinn. Bíllinn er 
notaður í hin ýmsu viðvik, allt frá því 
að keyra og sækja athafnamennina út 
á flugvöll til þess að skjótast með börn 
þeirra á leikskóla.

Benzinn er ekkert slor. Hann er af 
gerðinni S 65 AMG og er um 15 sentimetrum 
lengri en hin venjulega útgáfa. Og þeir 
félagar ættu ekki að verða seinir á fundi því 
vélaraflið telur 604 hestöfl sem gerir bílinn að 
einum þeim öflugasta á götum bæjarins. 
Heimildir Sirkuss herma að allir mögulegir og 
ómögulegir aukahlutir hafi verið hnýttir við 
bílinn.

Sömu heimildir herma að ekki líði á löngu þar 
til Baugur Group muni hafa yfir að ráða eins bíl. 
Það kemur kannski ekki svo á óvart því Jón Ásgeir 
Jóhannesson, forstjóri Baugs og stjórnarformaður 
365, sem gefur meðal annars út Fréttablaðið, er 
mikill vinur þremenninganna í Materia. 

oskar@frettabladid.is

Heyrst hefur

MAGNÚS ÁRMANN OG ÞORSTEINN M. JÓNSSON BÆTA Í BÍLAFLOTANN Á ÍSLANDI

Keyptu 33 milljóna 
króna glæsikerru

Á FLOTTUM BENZ Það er óhætt að segja það muni ekki væsa um þá félaga Magnús Ármann
og Þorstein M. Jónsson í glæsivagninum sem þeir keyptu fyrir nokkrum dögum. Jón Ásgeir 
Jóhannesson er þegar búinn að panta einn Benz fyrir Baug Group.

Nóg að gera hjá Jógvan
Það getur verið gott fyrir rekstur nýrrar 
hárgreiðslustofu að einn af eigendum 
hennar sé orðinn þjóðþekktur maður. 
Upp á það skrifa væntanlega meðeigend-
ur Færeyingsins Jógvans Hansen að 
hárgreiðslustofunni Unique Hár og Spa í 
Borgartúninu. Jógvan hefur slegið í gegn 
í X-Faktor-þáttunum
og segir sagan að 
viðskiptavinum
stofunnar hafi 
fjölgað
verulega,
þá
sérstak-
lega
kvenkyns
sem
vilja
berja
færeyska 
folann, eins og 
hann er 
kallaður, 
augum.

REYKJAVIK STORE
LAUGAVEGI  86-94, S: 511-2007

Völli fær verð-
laun í Kína
Sjónvarpskokkurinn
Völundur Snær Völundar-
son heldur til Kína í apríl til að 
taka á móti verðlaunum fyrir 
bók sína Delicious Iceland
en auk verðlaunanna er 
Völli tilnefndur í mörgum 
öðrum flokkum. Um 
mikinn heiður er að 
ræða þar sem 
umrædd bókaverðlaun eru kölluð 
„Óskarsverðlaun kokka- og vínbóka“. 
Völli og eiginkona hans, Þóra Sigurðar-
dóttir, búa á Bahamaseyjum þar sem 
þau undirbúa opnun þriggja veitinga-
staða.
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„Við fengum Lovísu Lín í fangið 1. 
mars 2004,“ segir Lilja Ólafardóttir 
en hún og eiginmaður hennar, 
Trausti Ægisson, ættleiddu Lovísu 
Lín frá Kína. Lilja segir að Lovísu 
hafi brugðið mikið þegar hún hitti 
foreldra sína í fyrsta skiptið. „Hún 
var alveg lömuð þegar ég fékk hana í 
fangið og sýndi engin viðbrögð. 
Þegar við komum á hótelið greip 
hún fastataki í pabba sinn og vildi 
ekki sjá mig. Við höfðum búið okkur 
undir að hún myndi taka öðru okkar 
en ég held að við höfum bæði haldið 
að hún myndi velja mig,“ segir Lilja 
og bætir við að tíminn þangað til 
dóttirin tók hana í sátt hafi verið 
henni afar erfiður. Hjónin sendu 
fljótlega út aðra umsókn en tveimur 
mánuðum seinna kom í ljós að Lilja 
var ófrísk. „Við hefðum átt að fara út 
um síðustu jól en þar sem ég varð 
óvænt ófrísk frestaðist ferðin,“ segir 
Lilja og bætir við að um tíma hafi 
litið út sem hún yrði á fæðingar-

deildinni á meðan Trausti færi út. 
„Við hefðum haldið okkar striki ef 
okkur hefði verið leyft það, jafnvel 
þó ég hefði misst af ferðinni. 
Kínversk yfirvöld settu ættleiðing-
una á frest því samkvæmt nýjum 
reglum sem taka gildi 1. maí þarf 
yngsta barn í fjölskyldu að vera 
ársgamalt þegar sótt er um að 
ættleiða. Við lentum í millibils-
ástandi og þeir settu þá reglu fyrir 

okkur að við yrðum að setja 
umsóknina á bið þar til yngri 
dóttirin, Matthildur Inga, yrði 8 
mánaða. Þetta er hins vegar það 
mikil fjölskyldustund og okkur 
myndi aldrei detta í hug að fara til 
Kína án stelpnanna. Þrátt fyrir að 
nýja barnið þurfi mikla athygli þá 
eru það ekki bara hjónin sem eignast 
nýtt barn heldur er öll fjölskyldan að 
eignast nýjan fjölskyldumeðlim.“

„Hópurinn sem fór út saman hefur 
haldið góðu sambandi og við 
hittumst að minnsta kosti einu sinni í 
mánuði og borðum saman grjóna-
graut,“ segir Sigurrós Ingimarsdóttir 
en hún og eiginmaður hennar, 
Jóhann Sigurðsson, ættleiddu litla 
stelpu frá Kína í lok ársins 2004. Litla 
dóttirin heitir Guðný Sigurrós og er 
þriggja og hálfs árs í dag. Mamma 

hennar segir að það hafi verið afar 
sérstök upplifun að eignast barn á 
þennan hátt en Sigurrós og Jóhann 
eiga 18 ára dóttur fyrir. „Þetta var 
mjög sérstakt en hópurinn hafði 
kynnst áður en lagt var af stað svo 
það var gott að hafa stuðninginn hjá 
þeim sem voru að ganga í gegnum 
það sama,“ segir Sigurrós og bætir við 
að Guðnýju Sigurrós hafi brugðið 

mikið þegar hún kom fyrst í fang 
foreldra sinna. „Þegar við fengum 
hana komu nokkur tár en svo var hún 
bara frosin. Á hótelinu fór hún aðeins 
að hlæja en augun voru tóm. Daginn 
eftir sneri hún svo alveg baki við 
mömmu sinni en ákvað að þarna 
væri hún komin með góðan pabba og 
leit aðeins við honum fyrstu vikuna. 
Ég fékk að gefa henni að borða ef hún 
sat í fanginu á honum og gat tekið 
hana upp í til mín þegar hún var 
sofnuð. Að lokum breiddi hún út 
faðminn en það tók hana langan tíma 
að taka mig í sátt. Hún var og hefur 
alltaf verið mikil pabbastelpa en 
tekur okkur jafnt í dag.“ Sigurrós og 
Jóhann eru komin á biðlista eftir öðru 
barni frá Kína og vonast til að komast 
út eftir eitt ár. „Við sáum eftir að hafa 
ekki tekið eldri stelpuna með í fyrra 
skiptið. Hún á sjálf von á barni núna 
þannig að óvíst er hvort hún kemur 
með í næsta skipti, tíminn leiðir það í 
ljós en Guðný Sigurrós kemur alveg 
pottþétt með okkur.“

indiana@frettabladid.is

Löng og öðru-
vísi meðganga
„Við vorum búin að bíða eftir henni í 
tæp tvö ár,“ segir Þórunn Herdís 
Hinriksdóttir en hún og eiginmaður 
hennar Gunnar Bender sóttu litla 
stelpu til Kína í byrjun desember 
2004. Litla dóttirin hefur fengið 
nafnið Ingibjörg Anja Baixue Bender 
og er 3 og hálfs árs skvísa sem gengur 
í leikskóla heima á Akranesi. Nafnið 
Baixue var kínverska nafnið hennar 
sem foreldrar hennar völdu að halda 
í en nafnið þýðir hvítur snjór eða 
Mjallhvít og passar því vel á litla 
stelpu á Íslandi. Mamma hennar 
segir ferðalagið til Kína hafa verið 
algjört ævintýri. „Þetta var stórkost-
leg upplifun og það var rosalega 
skemmtilegt og gaman að sjá þetta 
framandi land,“ segir hún og bætir 
við að um langa og öðruvísi með-
göngu hafi verið að ræða. „Þetta var 
allt öðruvísi lífsreynsla en tilfinningin 
að fá hana í fangið var sú sama og fá 
barn í fangið eftir venjulega með-
göngu,“ segir Þórunn en Ingibjörg 
Anja á eldri bróðir. „Hún var alveg 
stjörf fyrstu dagana og hleypti okkur 
ekki strax að sér en eftir fjóra daga 
kom þetta.“ Þórunn og Gunnar 
dvöldu í Kína í 17 daga og komu 
heim með dótturina rétt fyrir jólin 
sem urðu heldur betur ógleymanleg. 
„Þetta var æðislegur tími og 
stórkostleg jólagjöf.“

ÆTTLEIÐINGARFERLIÐ ER LANGT OG FLÓKIÐ. SIRKUS RÆDDI VIÐ FJÓRAR FJÖLSKYLDUR SEM ÆTTLEITT 
HAFA BÖRN FRÁ ÓKUNNU LANDI OG SEGJA BIÐINA SANNARLEGA HAFA VERIÐ ÞESS VIRÐI.

ÆTTLEIDDIR GIMSTEINAR

FJÖLSKYLDAN Þórunn Herdís, Gunnar Bender og börnin Ingibjörg Anja Baixue og Andri Freyr.

„Við fórum og sóttum eldri stelpuna 
okkar í nóvember 2003,“ segir Gíslína 
V. Ólafsdóttir en hún og eiginmaður 
hennar, Friðjón Guðjohnsen, hafa 
ættleitt tvær stelpur frá Kína. Ellý 
Rún Hong er rúmlega fjögurra ára en 
yngri dóttirin, Herdís Heiða sem sótt 
var af foreldrum sínum um síðustu 
jól, er tæplega 17 mánaða. Gíslína 
segir að ferlið hafi reynst þeim 
foreldrunum auðveldara í annað 
skiptið. „Í fyrra skiptið var þetta 
svona meira eins og vera kastað út í 
djúpu laugina enda var ekki komin 
svo mikil reynsla á Kína á þeim tíma. 
Við vorum samt heppin að hafa þekkt 
fólk sem hafði farið og fengið 
upplýsingar hjá þeim,“ segir Gíslína 
sem mælir eindregið með að 
væntanlegir foreldrar leiti til þeirra 
sem þekki ferlið áður en haldið er af 
stað. Aðspurð segir Gíslína að Ellý 

Rún Hong sé afar ánægð með yngri 
systurina. „Við höfðum búið okkur 
undir afbrýðisemi af hennar hálfu en 
hún dýrkar hana alveg og þær eru 
mjög góðar saman,“ segir hún en Ellý 
Rún fékk að fara með til Kína að 
sækja litlu systur. Gíslína og Friðjón 
eru ákveðin í að hjálpa systrunum að 
kynnast gamla menningararfinum og 
gamla landinu. „Ellý Rún var ofsalega 
ánægð með ferðina til Kína og við 
stefnum á að fara út með þær áður en 
þær verða unglingar og leyfa þeim að 
kynnast landinu og upplifa það á 
meðan þær eru enn börn,“ segir hún. 
Hvort þau hjónin ætli sér að stækka 
fjölskylduna enn frekar segir Gíslína 
það ekki á planinu. „Það verður þá 
slysabarn,“ segir hún hlæjandi og 
bætir við að það væri þá ekki nema 
umsókn slysaðist inn til Íslenskrar 
ættleiðingar.

Halda í gamla menningararfinn

Varð óvænt 
ófrísk

Sneri baki við mömmu sinni

STÆKKANDI FJÖLSKYLDA Lilja og 
Trausti eru að bíða eftir dóttur frá Kína.

PABBASTELPA Guðný Sigurrós hefur alltaf 
verið mikil pabbastelpa en sættist við 

mömmu sína fljótlega eftir að þær hittust.

SÆTAR SYSTUR Myndin er tekin úti í Kína daginn eftir að þau fengu Herdísi í fangið.
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FJÓRIR EFTIR Í X FACTOR

F æreyingurinn Jógvan Hansen hefur brætt 
hjörtu íslenskra kvenna og jafnvel karla líka 

með frammistöðu sinni og framkomu í X 
Factor-þáttunum.Það er þó ekki honum að 
þakka að hann er með í þessari keppni því hann 
ætlaði aldrei að skrá sig. Það voru systurnar 
Rakel og Hildur í Hara sem skráðu hann til leiks 
og sáu til þess að Íslendingar fóru ekki mis við 
„færeyska folann“ eins og hann er kallaður.

„Æi! Af hverju þarftu að spyrja að þessu,“ 
segir Jógvan þegar hann er inntur eftir því hvort 
hann finni fyrir meiri áhuga kvenmanna í hans 
garð eftir að þættirnir byrjuðu. „Ég ætla ekki að 
svara þessu beint en vissulega eru það fleiri 
sem þekkja mig vegna þáttanna. Það hefur hins 
vegar engin áhrif á mig. Ég er bara ég og ég held 
að það sé málið. Að reyna ekki vera einhver 
annar en maður er og að vera með báða fætur á 
jörðinni,“ segir Jógvan.

Um vonir og væntingar segist Jógvan ekki 
einu sinni hafa ætlað að vera með en systurnar 
í Hara hafi skráð sig. „Það var mjög erfitt í 
byrjun að ímynda sér hvernig það yrði að 
standa á sviði fyrir framan íslensku þjóðina og 
syngja en auðvitað fór ég í keppnina til að vinna 
hana,“ segir Jógvan.

Hann var stjarna í Færeyjum þegar hann var 
yngri en Jógvan segist ekki í vafa um að þessi 
keppni hafi gert hann að mun betri söngvara. 
„Ég er afar þakklátur fyrir að hafa notið 
leiðsagnar manneskju eins og Kristjönu sem 
hefur kennt mér gífurlega mikið. Auk þess hafa 
Einar Bárðar og Yasmine hjálpað mér mikið.“

Eins og áður sagði ætlar Jógvan sér að vinna 
keppnina en hvaða andstæðinga skyldi hann 
óttast mest. „Ég hræðist sjálfan mig. Ég er ekki 
að keppa heldur er ég að syngja. Ég hugsa 
eingöngu um sjálfan mig og reyni að sleppa við 
að hugsa um eitthvað sem ég á ekki að vera að 
hugsa um. Ég ræð yfir mínum örlögum og 
hugsa því fyrst og fremst um mig. Hinir 

keppendurnir eru vinir mínir en ég hugsa 
ekkert um hvað þau eru að gera meðan á 
keppninni stendur,“ segir Jógvan.

Framtíðin er óráðin hjá Jógvan enda mega 
keppendur í X Factor ekki skuldbinda sig í nein 
verkefni fyrr en þættinum lýkur. „Ef ég vinn þá 
fæ ég plötusamning en annars vona ég bara að 
ég eigi eftir að geta unnið við tónlist. Það er 
draumurinn.“

Ég hræðist sjálfan mig

S ysturnar Rakel og Hildur mynda dúettinn 
Hara sem vakið hefur athygli fyrir frábæra 

sviðsframkomu í þáttunum. Sex ára aldurs-
munur er á systrunum, Rakel verður 29 ára í 
október en Hildur er 23 ára. Þær segjast hafa 
verið tilneyddar til að reyna fyrir sér á öðrum 
vígstöðum en í Hveragerði þar sem fólkið í 
bænum var búið að fá nóg af þeim.

„Við vorum eiginlega heimsfrægar í Hvera-
gerði,“ segja þær og hlæja. „Það var ekki haldin 
skemmtun öðruvísi en að við mættum og 
tókum lagið. Það voru allir komnir með ógeð á 
okkur í Hveragerði þannig að við ákváðum að 
reyna eitthvað annað.“

Aðspurðar um vonir og væntingar í áheyrn-
arprófinu á Nordica segjast þær hafa rennt 
blint í sjóinn. „Við vissum ekki við hvað vorum 
að fara að keppa en vorum alveg sannfærðar 
um að við hefðum eitthvað fram að færa í þessa 
keppni. Við heyrðum ekki í neinum en fengum 
þó að vita frá Einari Bárðar að við værum í hópi 
fjögurra bestu í prufunum. Þar sem við vorum 
seint í röðinni þá gaf það okkur byr undir báða 
vængi,“ segja systurnar.

Það hefur oft verið sagt að systur eigi ekki 
auðvelt með að vinna saman en Rakel og Hildur 
segja samstarfið hafa gengið frábærlega vel. 
„Við erum rosalega ólíkar. Ég er kannski aðeins 
meira til baka og ætli það verði ekki að 
viðurkennast að Rakel á yfirleitt síðasta orðið,“ 
segir Hildur. „Jú, það er rétt. Ég leyfi henni að 
segja það sem henni finnst og síðan ákveð ég 
þetta,“  segir Rakel og skellihlær. „En svona 
grínlaust þá erum við afar samrýmdar og 

getum rætt málin og komist að niðurstöðu. 
Síðan erum við báðar mátulega kærulausar og 
tökum okkur ekki of hátíðlega. Annars værum 
við sennilega löngu dottnar út úr þessari 
keppni,“ segir Rakel.

Þótt þær systur segjast gjarnan vilja vinna 
keppnina þá segja þær mikilvægast að komast í 
úrslitaþáttinn. „Við viljum vera þar og hafa 
Jógvan með okkur. Við skráðum hann í 
keppnina og færðum íslensku þjóðinni 
færeyska folann,“ segja þær og skellihlæja. „Það 
skiptir ekki máli hver vinnur úr þessu. Við erum 
öll sigurvegarar,“ segir Rakel.

Þegar talið berst að framtíðinni má ljóst vera 
að íslenska þjóðin fær að heyra meira frá Hara 
eftir að X Factor lýkur. „Við trúum því að 
eitthvað gerist eftir keppnina. Við megum ekki 
ræða eitt né neitt núna en þessi þáttur hefur 
þegar breytt lífi okkar. Vonandi getum við 
unnið við tónlist á næstu árum. Það er það sem 
við stefnum að,“ segja systurnar úr Hveragerði.

Vilja komast í 
úrslit með 
Jógvan

G uðný og Íris skipa dúettinn GÍS. Þær tóku 
báðar þátt í Idolinu og voru leiddar saman 

af þriðju manneskjunni sem taldi að þær 
myndu hljóma vel saman. Þær þekktust sem 
sagt ekkert áður en X Factorinn hófst en hittust 
tveimur dögum fyrir áheyrnarprufurnar og 
æfðu lagið Living on a prayer. Nú eru þær 
komnar í hópi þeirra fjögurra atriða sem eftir 
eru.

„Við fórum ekki með geðveikar væntingar 
heldur frekar til að hafa gaman af því. Það tókst 
og hefur gengið framar öllum vonum,“ segja 
Guðný og Íris í samtali við Sirkus.

Þær segja lykilinn að öllu saman vera þann 
að breyta ekki sjálfum sér.

„Við ákváðum strax frá fyrsta degi að vera við 
sjálfar. Við erum búnar að fara í gegnum alla 
þessa keppni sem við og höfum ekki breytt 
okkur neitt. Okkur fannst það mikilvægt því við 
við vorum báðar í Idolinu og settum þá á okkur 
grímu. Við reyndum þá að vera það sem við 
héldum að þjóðin myndi fíla, þessar sætu og 
prúðu stúlkur en það virkaði greinilega ekki. Nú 
erum við bara við og ef þjóðin fílar það ekki þá 
verður bara að hafa það,“ segja stelpurnar sem 
tóku strax þá ákvörðun að gera það sem þeim 
þætti skemmtilegt.

„Okkur finnst skemmtilegt að syngja hátt 
uppi og teljum okkur vera „rock chicks“. Við 
erum ekki miklir dansarar en reynum að vera 
með sönginn á hreinu. Okkur finnst skemmti-
legra að syngja en dansa og það á ekki að fara á 
milli mála.“

GÍS-stelpurnar segjast hræðast Jógvan mest 
en þó séu kannski Hara í mestri samkeppni við 

þær. „Það er búið að vera að bera okkur saman 
við þær en það eru algjör mistök. Það eina sem 
við eigum sameiginlegt er að við erum dúettar 
og við erum kvenkyns. Annað er það ekki. Þær 
dansa og hafa gaman en við syngjum og höfum 
gaman. Við vonum að fólk fari að sjá það,“ segja 
stelpurnar og hlæja.

Um mögleikana á sigri segja þær allt geta 
gerst. „Það snýst allt um kvöldið í kvöld. Það 
fær enginn neitt fyrir síðasta föstudag. Fyrir 
okkur er raunhæft að komast í úrslitaþáttinn en 
markmiðið er að sigra. Við settum okkur fyrst 
það markmið að komast í Smáralindina. Þegar 
það náðist varð markmiðið að komast í eina 
utanlandsferð. Nú er það komið og þá er 
markmiðið að vinna keppnina. Það getur allt 
gerst. Það hefur sýnt sig í keppninni.“

Raunhæft að 
komast í 
úrslitaþáttinn

G uðbjörg er yngsti keppandinn sem eftir er 
en hún er aðeins sextán ára gömul. 

Guðbjörg hefur undanfarin ár lært klassískan 
söng og kemur því með annan bakgrunn inn í 
keppnina en aðrir. Hún segist hafa fundið það 
betur eftir að hafa tekið þátt í þessari keppni að 
hún á meira heima í klassíkinni heldur en 
poppinu. 

„Ég er eiginlega komin með svolítið nóg af 
poppinu eftir að hafa sungið nú í hverri einustu 
viku og ég er viss um að ég á eftir að fara í 
klassíkina þegar þessi þáttur er búinn. Það er 
öruggt að það kemur ekki poppplata frá mér á 
næstunni,“ segir Guðbjörg en neitar því þó ekki 
að poppið hafi sinn sjarma. 

„Það er hægt að túlka popplögin meira því ég 
skil tilfinningarnar betur þar heldur en í 
þungum aríum en það er miklu meiri áskorun 
að taka aríurnar í Söngskólanum.“

Guðbjörg segist samt ekki vera orðin þreytt. 
„Þetta er auðvitað mikið álag og hefur aukist en 
þetta er alltaf jafn gaman. Það er kannski 
sérstaklega mikið álag núna því við munum 
flytja tvö lög í næsta þætti og höfðum einum 
degi minna til að undirbúa okkur.“

Aðspurð um væntingar segist Guðbjörg ekki 
hafa verið viss um að hún kæmist í gegnum 
prufurnar. 

„Ég er eiginlega alltaf jafn hissa þegar ég 
kemst áfram í hverjum þætti.“

Guðbjörg segir að það sé ekki hægt að gera 
upp á milli þeirra sem eftir eru í keppninni. 
„Það eiga allir möguleika á því að vinna. Það er 
allir einstakir á sinn hátt og síðan skiptir 
dagsformið miklu máli.“

Guðbjörg segist hafa lært heilmikið á 
þátttöku sinni í X Factor. „Ég veit núna hvað ég 
ræð við og hvað ekki. Ég held að það sé ekki 
spurning um að ég er miklu betri tónlistarmað-
ur eftir þetta. Það er líka afar mikilvægt að fólk 
er farið að þekkja mig. Þannig er auðveldara að 
koma sér á framfæri og það mun hjálpa mér í 
framtíðinni sem tónlistarmaður. Það er ekki 
auðvelt að koma sér á framfæri og því er þetta 
frábært tækifæri. Síðan hef ég fengið mikla 
reynslu í keppninni við að koma fram. Ég var 
skithrædd að fara á svið fyrst en nú er þetta 
miklu minna mál. Það er gífurleg reynsla sem 
ég hef fengið í þessum þætti.“

Er alltaf jafn 
hissa þegar ég 
kemst áfram

Nú er spennan að magnast í X Factor-þáttunum. Aðeins fjögur atriði eru eftir. sirkus ræddi 
við Jógvan, Guðbjörgu og stelpurnar í Hara og GÍS um baráttuna sem fram undan er en 
þetta er í fyrsta sinn sem þau fá leyfi til að tala við prentmiðla frá því að keppnin hófst.
SIRKUSMYNDIR/VALII



Ágætisbíll með 
hræðilegt nafn
Nissan Qashqai er blanda af 
fólksbíl og borgarjeppa. BLS. 6
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Bílasýningin í Genf er ein af 
stærstu bílasýningunum. Þar 
er hægt að sjá fallega hug-
myndabíla og einhverra hluta 
vegna fallegar konur stand-
andi við hlið flesta þeirra.

Bílasýningin í Genf er nýafstað-
in. Þangað hrúguðust blaðamenn 
og aðrir áhugamenn um bíla til 
að horfa á og skrifa um misgáfu-
lega hugmyndabíla eða bíla sem 
eru um það bil að koma á mark-
að. Mikið var um dýrðir og keppt-
ust framleiðendur við að draga 
athyglina að bílum sínum.

Ein af vinsælli aðferðunum 
til að fanga athygli gesta eru fá-
klæddar konur. Hvernig þær og 
hraðskreiðir bílar urðu að ein-
hvers konar órjúfanlegri en um 
leið ósamstæðri heild er erfitt að 
segja. Ætli sé ekki verið að höfða 
til grunnþarfa karlmanna, þörf-
ina fyrir að fjölga sér og fyrir að 
fara hratt. Þá spyr maður sig af 
hverju það er enginn klæddur í 
pulsubúning og látinn dansa við 
hliðina á sportbíl því við þurfum 
jú öll að borða.

Hverju sem því líður voru 
margir fallegir og forvitnilegir 
bílar frumsýndir í Genf í ár. Hér 
eru nokkrir þeirra en heilt Frétta-
blað þyrfti til að sýna þá alla. - tg

Hugmyndabílar og 
heimskupör í Genf

Opel GT var frumsýndur með miklu geislaskini. NORDIC PHOTO/GETTY IMAGES

Pagani Zonda er 
draumabíll margra. 

Þessi Roadster-útgáfa ætti 
að henta draumóramönnum 

ágætlega því hún smellpassar inn í 
drauminn um frönsku Rívíeruna. 

Á hversu marga vegu er hægt að láta bílhurðir opnast? Koenigsegg 
CCR bætir við enn einni útgáfunni.

Það eru ekki allir jafn stíliseraðir í kynningunum. Þó svo Skoda hafi náð ótrúlega 
langt með bíla sína á skömmum tíma á fyrirtækið langt í land með skemmtiatriðin 
sín.

Toyota Motor Triathlon er ætlað að vera alhliða kappakstursbíll. Ekki er vitað hvaða 
stöðu leðurklædda konan gegnir hjá Toyota og sömuleiðis er ekki er vitað af hverju 
hún er ekki í pulsubúningi. NORDIC PHOTO/GETTY IMAGES

Hver einasti bíll er skoðaður gaumgæfi-
lega af blaðamönnum 
og öðrum gestum. Hér 
fær Mazda MX-5 
skoðun.

Saab Aero-X er 400 hestafla etanólbíll. 
Alltaf má treysta Svíunum til að gera 
eitthvað stórkostlegt. Eina stundina er 
það Lína langsokkur þá næstu 
ofursportbíll.

HÁTÍSKA Í FORMÚLUNNI Formúla 1 snýst langt í frá 
eingöngu um ofur hraðskreiða bíla og leggja stærstu bíla-
smiðirnir ekki síður áherslu á tískuna en tæknina.

Í þessum efnum er BMW meðal þeirra fyrirtækja sem 
ganga hvað lengst, eins og BMW Sauber F1 Team fatalín-
an er til marks um. BMW efndi fyrr á árinu til samkeppni 
meðal annars árs nema við hinn virta alþjóðlega hönnun-
arskóla í München, ESMOD, um hönnun á  nýrri línu innan 
fatalínunnar sem nefnist „Grid Looks“. Hönnuninni var 
ætlað að fanga anda hátískunnar í bland við íþróttatísk-
una eins og hún hefur mótast í tengslum við F1.

Samkeppnin stóð um tvenns konar alklæðnað annars 
vegar fyrir dömur og hins vegar herra, og voru fjórir 
vinningshafar útnefndir. Það fylgir síðan sögunni að 
enginn af vinningshöfunum fjórum hafði minnsta áhuga 
eða vit á Formúlu 1 kappakstrinum áður en þeir tóku þátt 
í keppninni.

Þetta eru sigurhugmyndirnar fjórar. Þarna má sjá tilvísanir í 
BMW „nýrnagrillið“, og liti og form F1 keppnisbíls BMW.

Vagnhöfða 7
110 Reykjavík
Sími: 517 5000

FJAÐRIR OG GORMAR
Í FLESTAR GERÐIR

JEPPA
Japan/U.S.A.
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Félagarnir Borgar Ólafsson og 
Jón Bjarni Hrólfsson höfnuðu í 
öðru sæti á Íslandsmótinu í ralli í 
fyrra. Í ár ætla þeir sér að lenda 
einu sæti ofar og þar sem þeir eru 
búnir að fá nýjan og öflugri bíl er 
ekki ólíklegt að það takist.

Nýi bíllinn er af tegundinni 
Subaru Impreza STI og á pappírn-
um er hann einn öflugasti rallbíll 
landsins. Vélin togar 440 Nm og 
skilar 298 hestöflum út í hjól, en 
leyfilegt hámark í íslenska rallinu 
er 300 hestöfl. Bíllinn hefur verið 
tekinn í gegn af breska kapp-
akstursfyrirtækinu Prodrive, en 
fyrirtækið hefur verið í sviðsljós-
inu undanfarið vegna kaupa á ráð-
andi hlut í Aston Martin. „Það er 
bara allt það besta sem Prodri-
ve hefur upp á að bjóða í bílnum. 
Ohlings-fjöðrun, WRC-veltibúr og 
-stólar og öxlar, túrbína og fleira 
frá Prodrive,“ segir Jón Bjarni.

Imprezan, eða Esso-bíllinn eins 
og hann kallast, hefur staðið í tvö 
ár nær ónotaður inni í bílskúr. „Þá-
verandi eigandi fékk bílinn í af-
mælisgjöf frá syni sínum. Hann 

keppti sex sinnum á honum en svo 
var honum neitað um endurnýj-
un keppnisleyfis vegna þess að 
hann þurfti að fara í hjartaþræð-
ingu,“ segir Jón Bjarni. „Hann var 
alltaf að bíða eftir því að fá leyfið 
aftur en að lokum gafst hann upp 
og setti bílinn á sölu.“

Esso-bíllinn er ekki eini nýi rall-
bíllinn í Íslandsmótinu í ár. Fjórir 
til fimm nýir bílar, sem allir eru 
nógu vel búnir til að blanda sér í 
toppbaráttuna, koma til landsins í 
vetur og því er ljóst að hart verður 
barist í rallinu á komandi sumri.

- tg

Nýi Esso-bíllinn er af gerðinni Subaru Impreza. Á honum ætla Borgar og Jón Bjarni 
að gera atlögu að Íslandsmeistaratitlinum. MYNDIR: HEIÐA

Það er ekki þægindunum fyrir að fara í 
Esso-bílnum frekar en öðrum rallbílum. 
Hér eru öryggi og aksturseiginleikar 
einu farþegarnir.

298 hestöfl í rallið

Þeir eru vélmenni, geimverur, 
bílar, flugvélar, vinir og óvinir. 
Varla er til ungur faðir eða móðir 
sem ekki man eftir Transformers 
úr barnæsku sinni. Teiknimynd-
irnar um baráttu illa flugvélavél-
mennisins Megatrons og hins góð-
vélaða vörubíls Optimus Prime 
vöktu hrifningu ungra huga sem 
nauðuðu í mömmu og pabba að 
kaupa plastfígúrur sem hægt var 
að breyta úr bílum í vélmenni og 
til baka. 

Nú eru vélmennin komin aftur 
og með meiri látum en nokkru 
sinni fyrr. Endurkoman á sér stað 
í Hollywood (hvar annars staðar?) 
í risavöxnum sumarsmelli. Mann-
kynið lendir fyrir slysni milli 
steins og sleggju í hörðu stríði 
vélmenna sem eru dulbúin sem 
flugvélar og bílar (hljómar svo 
skemmtilega furðulega). Útkom-

an er full af sprengingum, tækni-
brellum og án efa slatta af amer-
ískri væmni.

Þeir bílar sem „leika“ aðal-
hlutverk í myndinni eru allir frá 
bandaríska bílaframleiðandanum 
General Motors. Viss vonbrigði 

fyrir okkur Evrópubúa og engu 
minni fyrir Japana, en hver veit 
nema Saab Decepticon sjáist berj-
ast við Toyota Autobot einhvers 
staðar í bakgrunni myndarinnar.

Myndin Transformers verður 
frumsýnd hér á landi 10. ágúst. -tg

Transformers snúa aftur

Þetta eru „leikararnir“ í Transformers. 
Hinn guli Bumblebee er Chervolet 
Camaro, silfraði Pontiac Soltice er hann 
Jazz, björgunarvélmennið Ratchet er 
Hummer, og naglinn Ironhide mun 
birtast á hvíta tjaldinu í GMC Topkick. 
Starscream, eina flugvélin sem aðstoðar 
mannkynið, er Stealth þotan F-22 
Raptor. Lögreglubíllinn Prawl er Ford 
Mustang, en einhverjar sögusagnir hafa 
gengið á netinu að hann muni heita 
Crawl og vera einn af hinum illu Decept-
icon. Optimus Prime er svo... ótrúlega 
amerískur trukkur. 

Hvernig skyldi hugmyndin að Transformers hafa kviknað? Var það nýliði hjá leik-
tækjaframleiðanda sem loksins manaði sig upp í að kynna hugmyndina á stjórnar-
fundi? Var vandræðaleg þögn eftir kynninguna því hversu fáránlega hljómar að búa 
til leikföng sem eru vélmenni dulbúin sem sendiferðabílar? Stóð svo einn upp og 
klappaði og allir sá snilldina?

Hér liggur Bumblebee og 
hvílir sig við tökur á Trans-
formers. Vélmennið er engin 
smásmíði.

60% MARKAÐSHLUTDEILD Á ÍSLANDI ÁRIÐ 2004
MANITOU skotbómulyftarar - Þarfur þjónn, sem uppfyllir ströngustu gæði og væntingar þeirra kröfuhörðustu.

HANN ER GRIMMUR!
MANITOU MLT 634 TURBO INTERCOOLER

- VIÐURKENND VARAHLUTAÞJÓNUSTA í 44 ár
- Útvegum notaða skotbómulyftara
- Úrval notaðra lyftara á lager

Fjórhjóladrifinn
Fjórhjólastýrður
Lyftigeta: 3.400 KG
Lyftihæð: 6.050 MM
Gafflar: 1.200 MM
Vél: Perkins Turbo intercooler, 123 HÖ
LOAD SENSING!! Samtímis glussahreyfingar
án aukins snúningshraða vélar.

HANN ER GRIMMUR!
MANITOU MLT 634 TURBO INTERCOOLER

SKOTBÓMULYFTARI

PON PÉTUR O. NIKULÁSSON ehf.
Melabraut 23 • 220 Hafnarfjörður

Símar 552 2650 & 552 0110 • FAX: 552 1588 • e-maiL: pon@pon.is
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Nissan Qashqai er blanda af 
borgarjeppa og smærri fólks-
bíl. Hann er fjórhjóladrifinn, 
með spræka vél, fína sjálfskipt-
ingu en alveg hræðilegt nafn. 

Nissan Qashqai er svokallaður 
blendingur (crossover). Blending-
ar eru eins konar afkvæmi tveggja 
bíla úr mismunandi flokkum, í 
þessu tilfelli borgarjeppa og hlað-
baks. Hann er ekki mikið stærri en 
til dæmis Ford Focus, nema hvað 
hann hefur erft veghæðina frá 
jeppamömmu sinni. Hann hefur 
líka erft fjórhjóladrif og það í svo 

litlum bíl er afar skemmtilegur 
eiginleiki. Qashqai er þannig bæði 
nógu nettur fyrir borgina og nógu 
grófur fyrir sveitina.

Útlit Qashqai minnir á smábíl 
sem fór í ræktina; hann er ekki 
stór en það er heilmikið kjöt utan 
á honum. Frágangurinn að innan 
er á svipuðum nótum. Mælaborðið 
er skemmtilega þrívítt og auðvelt 
er að lesa á það, sætin eru þægileg 
og þar sem hægt er að stilla hæð 
þeirra (eins og í flestum nýjum 
bílum) ræður maður hvort setið 
er niðri við götuna til að fá fólks-
bílatilfinningu, eða hvort setið er 
hátt til að fá jeppayfirsýnina. Það 

eina sem hægt er að setja út á í 
innréttingunni er vafasamt efnis-
val í sumum smáhlutum hennar og 
gapandi op miðstöðvarinnar.

Qashqai er ágætur í akstri, 
vélin er mjög skemmtileg og sjálf-
skiptingin í bílnum er frábær. Hún 
gefur manni kost á að stjórna því 
með bensíngjöfinni hvenær gír-
kassinn skiptir um gír og öfugt við 
margar aðrar gerðir slíkra skipt-
inga virkar hún vel.

Vandamálin sem verkfræðing-
ar Nissan stóðu frammi fyrir við 
hönnun Qashqai hafa án efa verið 
þau sömu og fylgja öllum blend-
ingum. Þegar kostir tveggja bíla-

flokka sameinast í einum bíl fylgja 
gallarnir í kjölfarið. Þetta kristall-
ast í fjöðrun Qashqai. Verkfræð-
ingarnir hafa þurft að ákveða 
hvort hún hafi átt að vera stíf til 
að ná fram sportlegum eiginleik-
um kröftugs fólksbíls, eða mjúk 
eins og fjöðrun jeppa. Þeir virð-
ast ekki hafa komist að sameigin-
legri niðurstöðu og er útkoman að 
bíllinn er full stífur að aftan miðað 
við framhlutann.

Stærsti galli Qashqai snýr ekki 
að bílnum sjálfum sem slíkum 
heldur nafngift hans. Nafnið er 
borið fram Kaskæ en ef það hjálp-
ar er Qashqai einnig nafn þjóð-
flokks tyrkneskumælandi hirð-
ingjaflokka í Íran. Til þessa þjóð-
flokks teljast ein til tvær milljónir 
manna, sem flestir búa í Shiraz-
borg í Fars-héraðinu, en einnig 
eru margir búsettir í Khuzestan 
og Suður-Isfahan.

tryggvi@frettabladid.is

Nissan Qashqai er fjórhjóladrifinn blendingur sem hentar vel fyrir norðlægar borgir. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Mælaborðið er ágætlega heppnað en 
efnisval í ýmsa smáhluti innréttingar-
innar er vafasamt.

2.0 lítra bensínvélin skilar 140 sprækum 
en frekar háværum hestöflum.

Fjórhjóladrifið er ótvíræður kostur í 
slabbi og drullu.

NISSAN QASHQAI SE CVT

Vél: 2.0 l bensín
140 hö / 196 Nm
Þyngd: 1.454 kg
Meðaleyðsla: 8,9 l/100 km
Verð prufubíls: 2.890.000 kr
Verð frá: 2.550.000 kr

Kostir:
Fjölhæfur
Spræk vél
Góð sjálfskipting
Gallar:
Illa hljóðeinangraður
Stíf fjöðrun að aftan
Erfitt nafn

Aðrir sem vert er að skoða:
Ford Edge (frumsýndur 31. mars)
Suzuki SX4
Mitsubishi Outlander

REYNSLUAKSTUR

Fjörugur blendingur 
eða íranskur hirðingi
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Fiat Croma er blanda af am-
erískum fótboltamömmubíl 
og ítölskum fólksbíl. Mjúk 
fjöðrun, mikið pláss, og falleg 
innrétting í óspennandi um-
búðum.

Fiat hefur verið í mikilli sókn með 
Grande Puto í broddi fylkingar. 
Nú á að fylgja sókninni eftir með 
endurkomu riddaraliðans og rúm-
mikla fjölskyldubílsins Croma. 
Þessi riddaraliði á hins vegar við 
vandamál að stríða. Hann er klof-
inn persónuleiki, dr. Jekyll og mr. 
Hyde, amerískur að utan en evr-
ópskur að innan.

Croma lítur út eins og hinn 
dæmigerði fjölskyldubíll. Hann 
er kannski full dæmigerður og al-
gjörlega á skjön við það sem blas-
ir við innan í bílnum. Reynsluakst-
ursbíllinn var allur leðurklæddur 
í ljósu á stílhreinan hátt og maður 
fær á tilfinninguna að þar hefði 
verið lagt mikið upp úr gæðum 
og góðri hönnun. Sú er líka raunin 
enda er bíllinn merktur stórhönn-
uðinum Giugiaro, en hann rekur 
hönnunarfyrirtæki sem hannar 
allt frá gosdrykkjaumbúðum til 
lesta.

Þetta skilar sér í því að Croma 
er góður staður að vera í. Sætin 
eru þægileg, mælaborðið er fal-
legt, og þar sem allt er vandað fær 
maður á tilfinninguna að hér sé 
gæðavara á ferð. Skottið er rúm-

gott og þar er gólf sem með einu 
handtaki er hægt er að lækka og 
um leið stækka skottið. Hönnuð-
irnir hafa ekki gleymt neinu. Bara 
ef þeir hefðu líka hannað vélina.

Dísilvélin er líkt og útlitið klof-
in í tvo persónuleika. Það tekur 
hana heila eilífð að koma sér af 
stað en þegar hún er svo komin 
upp í um 2.500 snúninga tekur 
hún kipp og bíllinn þeysist af stað. 
Þetta var þekkt vandamál í dísil-
vélum en í flestum nýrri dísilvél-
um er búið að draga úr þessu hiki. 
Þá eruð nokkur vonbrigði að Ítal-
irnir hafi ekki fylgt þessari þróun 
eftir því að öðru leyti er vélin 
skemmtilega kraftmikil. Fjöðrun-
in í Croma er mjúk og gerir það 
aksturinn áreynslulausan. Akstur-
inn er í raun ánægjulegur að öllu 
leyti nema á fyrstu metrunum.

Mikið er lagt upp úr Croma og 
ber hann þess glöggt merki að Fiat 
ætlar að losa sig við gömlu ímynd-
ina um ódýru og einföldu smábíl-
ana sem amma keypti og seldi svo 
barnabarninu sem skólabíl. Croma 
er sterkur leikur hjá Fiat og þó svo 
þessi riddaraliði eigi við sín per-
sónulegu vandamál að stríða ætti 
hann að standa sig ágætlega á víg-
vellinum. tryggvi@frettabaldid.is

Fiat sendir inn stórskotaliðið

Fiat Croma er markaðssettur sem rúmgóður fjölskyldubíll og það er nákvæmlega 
það sem hann er. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Skottpláss er gott og botninn sem hægt er að færa upp og niður er einn af þessum 
„sniðugu“ hlutum sem allir elska í bílum.

Reynsluakstursbíllinn var sá fyrsti sem 
kom hingað til lands. Hann var allur 
leðurklæddur og gefur því ef til vill 

skakka mynd af þeim búnaði sem flestir 
munu kjósa sér.

REYNSLUAKSTUR

FIAT CROMA

Vél: 1,9 JTD dísil
150 hö / 320 Nm
Þyngd: 1.532 kg
Meðaleyðsla: 7,1 l/100 km
Verð prufubíls: 3.690.000 kr
Verð frá: 2.790.000 kr

Plús:
Innviðir
Rúmgóður
Mínus:
Vélin lengi af stað
Afar venjulegt útlit

Aðrir sem vert er að skoða:
Renault Megane Scenic
Mazda 5
Peugeot 807

3



Fiat Croma

Fjölskyldan sameinast
í Croma

Malarhöfða 2a  •  110 Reykjavík
Sími 570 9900  • www.fiat.is

Opið:
virka daga frá 8–18

laugardaga frá 12–16

Saga er umboðsaðili fyrir Alfa Romeo, Ducati, Ferrari, Fiat og Maserati

Þjónusta alla leið!
Varahlutaþjónusta og eigið verkstæði 

á staðnum.
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Daewoo lyftarar

Partur-Spyrnan-Lyftarar • Eldshöfða 10 • 110 Reykjavík • Sími: 585-2500 • Fax: 567-9557

Gæði á góðu verði

Láttu okkur sandblása og pólýhúða felgurnar í hvaða
lit sem er með Epoxy grunn, Polyester lit og Acryl glæru.

Það verður ekki sterkara!

Smiðjuvegi 1 • s. 544-5700 • www.polyhudun.is

Í nýjum Audi-sýningarsal hjá 
Heklu verða rúmlega 1.500 
hestöfl frumsýnd í fjórum 
bílum. Meðal þeirra er R8 en 
hann er uppseldur á heimsvísu 
tvö ár fram í tímann.

Hekla opnar nýjan sýningarsal 
fyrir Audi-bíla í Hekluhúsinu á 
Laugavegi um helgina. Í tilefni af 
þessum tímamótum verða frum-
sýndir nokkrir af aflmestu fjölda-
framleiddu bílum heims. Þar ber 
hæst Audi R8, 420 hestafla bíl með 
miðstæðri vél, en það er í fyrsta 
sinn sem Audi smíðar slíkan bíl. 
Bíllinn er sérinnfluttur með flugi 
vegna opnunar Audi-salarins en 
R8, sem er að koma á markað um 
þessar mundir í Evrópu og Banda-
ríkjunum, er afar eftirsóttur og 
uppseldur tvö ár fram í tím-
ann. Honum hefur verið 
hælt sem raunhæf-
um valkosti fyrir þá 
sem vilja góðan 
akstursbíl en eru 
orðnir leiðir á 
froskaútlitinu
hjá Porsche.

Á sama tíma 
og R8 baðar sig 
í dýrðarljóm-
anum frumsýnir Hekla sex 
aðra Audi-sportbíla. S8 er einn 
þeirra en 10 strokka 5,2 lítra og 
450 hestafla vélin gerir hann að 
algjöru skrímsli. Hann, líkt og að-
alleikarinn R8, er búinn quattro-
aldrifinu, en hann er hins vegar 
mun meiri lúxusbíll, afskaplega 
hraðskreiður lúxusbíll. 

Hann er rétt yfir fimm sekúnd-
ur úr kyrrstöðu í 100 km hraða, 
en vélin er sú sama og í Lamborg-
hini Gallardo. S-deild Audi hefur 

bara sniðið hana aðeins að sínum 
óskum.

Ekki er allt þó upp talið, því RS4 
verður einnig frumsýndur um 

helgina. RS4  leynir heldur betur 
á sér en V8-vélin skilar 420 hest-
öflum og fer upp í 8.250 snúninga 
á mínútu. 

Til að fullkomna uppstillingu 
draumaliðs Audi verður nýr 

Audi TT Coupe kynntur. 
Að öllu jöfnu þætti frum-
sýning nýs TT stórfrétt 
en eftir þessa upptaln-
ingu líta 250 hestöfl út 
eins og prentvilla.

Auk allra ofurdýru of-
urbílanna verða A6 S-línan, 

A4 S-línan, og Audi Q7 S-línan, og 
S3 einnig til sýnis.

Sýningin er opin um helgina frá 
klukkan 12.00 til 16.00.

1.500 hestöfl í ofurbílum 
í nýjum Audi-sýningarsal

Audi R8 verður til sýnis hjá Heklu um helgina en flogið verður með hann út aftur að 
sýningu lokinni.

Audi TT var fyrstur inn í nýja Audi-salinn en þetta er í fyrsta sinn sem hægt er að sýna 
alla níu bílana frá Audi í einum sal hérlendis.







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

Nemendur vinna raunhæf verkefni
í gegnum allt námið.

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

Háskólinn á Bifröst býður upp á
mjög öflugt fjarnám.

Stjórnenda- og leiðtogaskóli í hartnær 100 ár

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

Lagadeild
Í lagadeild er boðið upp á viðskiptalögfræði 

sem samsett er úr greinum lögfræði, fjármála 

og viðskipta. Námið er afar hagnýtt og getur 

verið góður undirbúningur fyrir atvinnulífið

eða frekara nám. Nemendur útskrifast með

BS gráðu í viðskiptalögfræði.

Viðskiptadeild
Alhliða viðskiptanám sem ætlað er að

búa nemendur undir ábyrgðar-, forystu-

og stjórnunarstörf í innlendu og alþjóðlegu 

samkeppnisumhverfi. Í BS námi í 

viðskiptafræði eru kennd öll helstu svið 

stjórnunar, rekstrar og viðskipta.

Félagsvísindadeild
Deildin býður upp á grunnnám til BA í HHS 

(heimspeki, hagfræði og stjórnmálafræði). 

Grunnnám í HHS er traustur undirbúningur 

fyrir hvers kyns framhaldsnám á sviði hug- og 

félagsvísinda, til meistara- eða doktorsgráðu 

og fyrir störf á alþjóðlegum vinnumarkaði.

Minnum á að við erum þegar  farin að taka á móti umsóknum í allar deildir skólans.
Því fyrr sem þú sækir um, því meiri möguleika áttu á námsvist. Umsóknareyðublöð
eru á heimasíðu skólans, www.bifrost.is
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É g hafði alltaf verið feit en eftir 
að ég eignaðist stelpuna mína 
þegar ég var 17 ára missti ég 

öll tök,“ segir Una Nikulásdóttir, 21 
árs nemi, sem fór í magaminnkunar-
aðgerð í maí í fyrra. Á Reykjalundi 
kynntist Una Anítu Kristínu 
Jónsdóttur sem fór í aðgerðina í 
desember á síðasta ári og hefur 
myndast vinskapur milli þeirra enda 
gott að geta rætt málin við þá sem 
þau þekkja. 

67 kg farin
Á því tæpa ári sem liðið hefur 

síðan Una lagðist undir hnífinn 
hefur hún lést um 51,5 kg en í heild-
ina hefur hún lést um 67 kg frá því 
hún var sem feitust. Aníta hefur 
misst 20 kg á þeim tæpum þremur 
mánuðum sem liðnir eru frá aðgerð-
inni og er alsæl með árangurinn. „Ég 
lenti í slæmu hjónabandi og át mér 
til huggunar,“ útskýrir Aníta sem er 
að verða 26 ára og á einn strák á 
níunda ári. Hún var 156 kg þegar 
hún var sem þyngst en er í dag 121 
kg og er staðráðin í að komast í 
kjörþyngd.

Aðgerðin er þrautalending
Stelpurnar eru sammála um að 

ákvörðunin um að fara í aðgerðina 
hafi ekki verið erfið. Læknarnir sem 
framkvæmi aðgerðina hér á landi 
séu á heimsælikvarða svo þær hafi 
aldrei óttast um líf sitt. Hins vegar 
hafi þær staðið frammi fyrir 
heilsuleysi vegna offitu en vissu að 
mögulega gætu þær endurheimt 
heilsuna með aðgerðinni. „Ég hafði 
prófað allt enda er þessi aðgerð 
þrautalending,“ segir Una og bætir 
við að hún hafi náð góðum árangri af 
og til en kílóin hafi alltaf komið aftur. 
Aníta tekur í sama streng og segist 

alltaf hafa gefist upp á öllum 
megrunarkúrum. 

Engin skyndilausn
„Þessi aðgerð gefur manni ákveðið 

forskot. Ef maður gerir þetta rétt 
missir maður kílóin hratt og þá er 
auðveldara að halda áfram,“ segir 
Aníta og vinkonurnar ítreka að um 
skyndilausn sé ekki að ræða. „Við 
verðum að passa okkur því það er 
auðveldlega hægt að fitna aftur. Ég 
spái vandlega í allt sem ég set ofan í 
mig og reikna matinn í stigum. Ég 
hélt að þetta yrði mikið mál en þetta 
komst fljótt í vana,“ segir Una og 
Aníta tekur undir. „Þótt skorin séu í 
burtu 90% af maganum getur hann 
orðið jafn stór innan tveggja ára. Ég 
passa mig mjög vel og keypti mér til 
dæmis barnadiska því þessir 
venjulegu matardiskar eru alltof 
stórir. Ég hef hvorki smakkað gos né 
skyndibita og sakna þess ekkert,“ 
segir Aníta brosandi og þær bæta 
báðar við að þær hreyfi sig einnig 
reglulega.

Erfitt að taka hrósi
Fyrir utan að hafa endurheimt 

heilsuna og geta nú keypt sér föt í 
tískuverslunum segjast stelpurnar 
finna verulegan mun á sér andlega. 
Aníta þjáðist af þunglyndi fyrir 
aðgerðina og hún segir að sér líði 
betur með hverjum deginum. 
„Daglegir hlutir verða miklu 
auðveldari og bara það að troða sér 
á milli borðs og stóls eða komast 
áfram í margmenni er ekki lengur 
erfitt eða neyðarlegt,“ segir Una og 
bætir við að hún finni mikinn mun á 
því hvernig samfélagið taki við 
henni grannri en þegar hún var feit. 
„Fólk glápir ekki eins mikið á mig í 
dag en ég finn hvað ég á erfitt með 

að taka hrósi. Um daginn vatt 
ókunnug kona sér að mér og 
hrósaði mér og sagði að ég liti vel út. 
Ég tók því sem kaldhæðni til að 
byrja með en svo gerði ég mér grein 
fyrir að hún væri að meina þetta og 
þakkaði fyrir.“ Aníta segist aldrei 
hafa fundið fyrir fordómum í sinn 
garð þótt hún hafi verið feit. „Hins 
vegar fær maður alls staðar hrós í 
dag sem er alveg yndislegt. Núna 
hugsa ég mun meira um útlitið og 

verð að passa mig að verða ekki 
algjört fatafrík. Það þýðir ekki að 
kaupa sér mikið af fötum núna 
þegar maður er enn að léttast því 
þau verða allt of stór eftir skamma 
stund.“ Una tekur undir þetta. „Litli 
bróðir minn mun fermast bráðlega 
og ég er strax búin að ákveða í 
hverju ég ætla að vera og hlakka 
mikið til. Áður var ég alltaf í sömu 
sparifötunum og allir í fjölskyldunni 
höfðu séð mig í þeim.“

Mæla með aðgerðinni
Stelpurnar mæla báðar með 

magaminnkunaraðgerðinni fyrir þá 
sem reynt hafa allt í baráttunni við 
offituna. Þær vilja einnig koma 
þakklæti sínu á framfæri til læknanna 
sem framkvæmdu aðgerðina sem þær 
segja frábæra. „Læknarnir og allt 
starfsfólk sjúkrahússins stóðu sig 
frábærlega og gerðu allt fyrir mann svo 
við viljum nota tækifærið og þakka 
þeim fyrir.“  indiana@frettabladid.is

MAGAMINNKUN

SÁTTAR MEÐ ÁRANGURINN Una og Aníta eru alsælar með ákvörðun sína um að gangast undir magaminnkunaraðgerð.

Una Nikulásdóttir og Aníta Kristín Jónsdóttir höfðu reynt allt í 
baráttu sinni við offituna. Stelpurnar kynntust á Reykjalundi
eftir að hafa farið í magaminnkunaraðgerð. í dag eru þær 
alsælar og hafa misst yfir 100 kg samtals.

FYRIR Aníta Kristín
var 156 kg áður en 
hún fór í aðgerðina. 

Una hefur lést um 67 kg frá því hún var sem feitust.

& 100 KG
FUKU





BLS. 12 | sirkus | 23. MARS 2007

Vá, ef Ryan Reynolds og Jessica Biel 
byrja saman verða þau án efa 
heitasta par sem sést hefur lengi í 
Hollywood. Þau eru bæði með 
rosalega líkama og falleg andlit. Ú, 
þau verða bara að byrja saman. 
Fullkomið par í alla staði.

Heit og heitari

Skemmtilegt par
Leikstjórinn Spike Jonze datt heldur 
betur í lukkupottinn þegar hann hneppti í 
hina sykursætu krúsídúllu Drew 
Barrymore. Spike Jonze er einna 
þekktastur fyrir leikstjórn á myndböndum 
og einnig kvikmyndinni  Being John 
Malkovich. Spike var giftur leikstjóranum 
Sopiu Coppola í fjögur ár. Drew er 
tiltölulega nýhætt með unnusta sínum til 
margra ára, Fabrizio Moretti, og er ekki 
annað hægt að segja en að Spike og 
Drew séu svolítið skemmtilegt par. 
Nöfnin eru að minnsta kosti skemmtileg.

KYSS, KYSS Spike Jonze og Drew 
Barrymore saman á veitingastað í 
Hollywood.

Á DEITI Jessica Biel og Ryan Reynolds spjalla saman. Ryan var lengi vel með Alanis 
Morrisette.

FRÆGUR RASS Afturendi Jessicu Biel er 
orðin frægari en rassinn á J-Lo.

Það er frískandi að sjá leikkonur í Hollywood sem fagna 
því að vera kvenlegar því allt of margar eru súper grannar. 
Sirkus tók saman nokkrar fagrar meyjar sem sýna okkur 
brjóstaskoruna með miklu stolti.

Borðuðu pönnukökur
Litla sæta Rachel Bilson deildi pönnukökum með Star Wars-töffaranum Hayden 
Christensen, en þau kynntust við gerð myndarinnar Jumper. Það fór vel á með þeim 
þegar skötuhjúin gæddu sér á hádegismat ekki fyrir löngu síðan. Daginn eftir fóru þau 
saman í innkaupaferð. Úlala.

SALMA HAYEK Vavavúmm. Hvað annað er hægt að segja 
um þessa tilvonandi móður?

KATHERINE HEIGL Grey‘s Anatomy-skvísan er 
með flottan barm.

HALLE BERRY Alltaf gullfalleg.

JENNIFER HUDSON Skærasta stjarnan í Hollywood er 
alvöru kona.

SMAKKAÐU MÍNA Rachel Bilson
gefur Hayden Christensen að 
smakka á pönnukökunni sinni. 

FLOTTAR SKORUR
Í HOLLYWOOD

SCARLETT
JOHANSON Valin 
kynþokkafyllsta
kona af mörgum 
tímaritum
síðastliðið ár. Við 
skiljum alveg af 
hverju.

PENELOPE CRUZ Hvílíkur kroppur.
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Útgáfufélag 365 prentmiðlar 

Útgefandi Helgi Hermannsson, ábm. 

Ritstjórn Óskar Hrafn Þorvaldsson 

oskar@frettabladid.is, 

Indíana Ása Hreinsdóttir, indiana@

frettabladid.is Útlitshönnun Kristín 

Agnarsdóttir kristina@frettabladid.is, 

Sirkusblaðið Skaftahlíð 24 

105 Rvk, sími 550 5000 

Sölustjóri Gréta Karen Grétarsdóttir 

550 5864 gretakaren@frett.is

sirkus

Við mælum með

„Ég get eindregið mælt með Killer Joe í 
Borgarleikhúsinu. Rosalega vel leikið og 
frábær skemmtun. Passar fyrir alla sem 
hafa gaman af lífinu og dauðanum. 
Fullkomið fyrir fyrsta stefnumót til 
dæmis, eða síðasta!“

Stefán Svan stílisti

„Laddi 6-tugur býður upp á kvöldstund, 
þar sem hláturtaugarnar eru kitlaðar. 
Það er líka einstök 
tilfinning að finna 
fyrir kærleik 
áhorfenda til þessa 
elskaða listamanns. 
Ást og gleði í einum 
pakka – það hlýtur 
að lengja lífið og gera 
okkur að betri samferða-
mönnum.“

Maríanna Friðjónsdóttir 
kvikmyndaframleiðandi

„Sýning Íslenska dansflokksins er 
kraftmikil listtjáning. Mjög flott og 
áhrifaríkt. Geðveikir dansarar í 
súperformi. Fær mann til að drullast í 
ræktina. Ég mæli líka með reykleysi á 
veitingahúsum og skemmtistöðum! Það 
verður yndislegt þegar reykbannið 
skellur á. Sé fyrir mér sæludaga á 
menningarröltinu eftir miðnætti í 
framtíðinni. Come on! Reykingar eru bara 
alveg úti!“

Selma Ragnarsdóttir klæðskeri

„Ég mæli sannarlega með James 
Morrison og disknum hans Undiscov-
ered. Nýi endurhljóðblandaði Bítladiskur-

inn er frábær og svo 
skil ég ekki af hverju 
það eru enn til miðar 
á Cliff Richard, þar er 
stórviðburður sem 
enginn ætti að missa 
af.“

Bragi
Guðmunds-
son útvarps-
maður

A ð okkar mati eiga allir átröskun-
arsjúklingar möguleika á bata,“ 

segir Alma Dröfn Geirdal, fram-
kvæmdastjóri Forma, samtaka 
átröskunarsjúklinga en eins og fram 
hefur komið halda samtökin 
styrktartónleika á Nasa 1. apríl. Alma 
segir aldrei of seint að grípa inn í 
þegar átröskun er annars vegar. 
„Líkurnar á bata eru persónubundn-
ar en fólk má aldrei hugsa sem svo að 
það sé of seint að gera eitthvað í 
málunum. Baráttuviljinn er þó 
mismunandi og það er misjafnt hvar 
fólk er statt í sjúkdómnum. Flestir ná 
bata en samkvæmt erlendum tölum 
jafnar einn fjórði hluti sig aldrei,“ 
segir Alma og bætir við að það séu til 
afar takmarkaðar rannsóknir á 
sjúkdómnum hér á landi. „Ef við 
miðum við tölur frá árinu 2002 þá 
eru um það bil sex þúsund einstakl-
ingar sem hafa verið greindir. Við 
fáum til okkar tvö til sex ný tilvik í 
hverri viku, á geðdeild leita um það 
bil fimm einstaklingar á viku sem eru 

eldri en 18 ára og þegar Rauði 
krossinn var með átaksviku fékk 
hann eitt símtal á viku svo það er 
greinileg fjölgun.“ 

Alma segist þakklát fyrir góðar 
undirtektir í umræðunni sem hefur 
orðið um sjúkdóminn í kjölfar 
tónleikanna. „Ástæðan fyrir 
tónleikunum er sú að geta að halda 
samtökunum á lífi og til að berjast 
fyrir meðferðarheimilum auk þess 
sem við viljum koma upp á yfirborðið 
hver stefna yfirvalda er í þessum 
málaflokki,“ segir Alma og bætir við 
að það fari hver að verða síðastur að 
tryggja sér miða. „Það er ekki orðið 
uppselt en það stefnir allt í það enda 
frábært tónlistarfólk sem ætlar að 
koma fram.“ 

indiana@frettabladid.is 

ALLIR EIGA MÖGU-
LEIKA Á BATA

FORMA Alma Dröfn Geirdal og Edda Ýrr 
Einarsdóttir stofnuðu Forma og halda 
núna tónleika svo þær geti haldið 
samtökunum gangandi.

„Fyrri hluti 
helgarinnar
verður bara 
rólegur, 
föstudags-
kvöld er fastur 
fjölskyldu tími 
og þá verður 
eitthvað
skemmtilegt
gert. Á 
sunnudaginn
ætlum við 
konan að 
skella okkur 
eitthvað gott út að borða og í bíó eða 
leikhús þannig að þetta verður róleg en 
skemmtileg helgi.“

Sævar Pétursson Baðhúsinu

„Ég fer á árshátíð Efnafræðifélags 
Íslands á föstudagskvöldið. Á 
laugardagskvöldið verður pitsugerðar-
keppni hjá líkamsræktarhópnum mínum 
og einnig er búið að bjóða mér í tvö 
afmæli; ætla að reyna að reka inn nefið 
í annað þeirra. Annars verð ég að vinna 
um helgina en ætli ég reyni ekki að 
komast á hestbak milli vakta.“

Soffía Sveinsdóttir veðurfréttakona

„Ég er spila 
alla helgina 
með Gunna 
Óla, á 
fimmtudaginn
erum við á 
Hverfisbarnum, 
á föstudaginn 
erum við á 
Café Viktor og 
á laugardaginn 
erum við að 
spila á árshátíð 
þannig að það 
er mikið að gera í vinnunni og lítill tími 
fyrir annað. Annars ætla ég að nýta allan 
aukatíma með fjölskyldunni og fara á 
hestbak.“

Sigurjón Brink tónlistarmaður

„Helgin er nokkuð laus í reipunum og 
líklega fyrsta helgi ársins sem ekki er 
plönuð. Ég býst við að nota föstudags-
kvöldið til að slaka á eftir annasama viku. 
Ég á nokkrar kaffihúsaferðir inni með 
vinkonunum og vonast til að þær geti hitt 
mig á laugardeginum á Sólon eða 
Thorvaldsen. Um 
kvöldið vonast ég 
svo til að mér 
verði boðið í mat 
en það er ekkert 
ákveðið.“

Gunnhildur
Arna
Gunnars-
dóttir
blaðamaður

Hvað á að gera um helgina?

 Jónsi í Svörtum fötum
1. Forma, samtök átröskunarsjúklinga. 
2. Reese Witherspoon.
3. Hara og Gís.
4. Veit það ekki.
5. Fullt hús. 
6. Hann var á Blaðinu.
7. Forest Whitaker.
8. Sól í straumi.
9. Bogamanninum.

10. Guðrún Gunnarsdóttir.

1. Hvaða samtök 
standa fyrir 
styrktartónleikum á 
Nasa 1. apríl þar 

sem Björk mun meðal 
annars koma 

fram?

2. Hver er fyrrverandi 
eiginkona leikarans Ryan 
Phillippe?

3. Hvað heita hóparnir 
tveir sem enn keppa í X-

factor?

4. Hver er 
fegurðardrottning 
Íslands?

5. Hver er besta höndin í 
Texas Holdem póker?

6. Hver er ritstjóri DV?

7. Hver leikur aðalhlut-
verkið í kvikmyndinni The

Last King of Scotland?

8. Hvað heitir þverpólitíski hópurinn sem 
andsnúinn er stækkunaráformum álvers-
ins í Straumsvík?

9. Í hvaða stjörnumerki er sá sem á 
afmæli 30. október?

10. Hver stjórnar þættinum Fyrstu skrefin 
sem sýndur er á Skjá einum? Rétt svör: 1. Forma, samtök átröskunarsjúklinga. 2. Reese Witherspoon. 3. Gís og Hara. 4. Sif Aradóttir. 5. Konungleg röð. 

6. Sigurjón M. Egilsson. 7. Forest Whitaker. 8. Sól í straumi. 9. Sporðdrekanum. 10. Sigurlaug M. Jónasdóttir.

 Þóra Sigurðardóttir
1. Forma. 
2. Reese Witherspoon.
3. Gís og Hara.
4. Veit það ekki.
5. Tveir ásar. 
6. Veit ekki.
7. Forest Whitaker.
8. Veit ekki.
9. Sporðdreki.

10. Sigurlaug M. Jónasdóttir.

SPURNINGAKEPPNI

Þóra sigrar Jónsa með sex stigum á móti fimm. Jónsi skorar á Svöfu Grönfeldt, rektor Háskólans í Reykjavík.

sirkus
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STYRKTARTÓNLEIKAR GEGN ÁTRÖSKUN NASA 1. APRÍL 
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BJÖRK      MUGISON      LAY LOW PÉTUR BEN      KK      MAGGA STÍNA   

ESJA                     WULFGANG(DANÍEL ÁGÚST
// KRUMMI)

BJÖRK      MUGISON      LAY LOW PÉTUR BEN      KK      MAGGA STÍNA   

ESJA                     WULFGANG(DANÍEL ÁGÚST
// KRUMMI) MIÐAVERÐ 3.900 KR

TAKMARKAÐUR MIÐAFJÖLDI

MIÐASALA  Á MIDI.IS, Í VERSLUNUM SKÍFUNNAR OG BT

MIÐAVERÐ 3.900 KR

TAKMARKAÐUR MIÐAFJÖLDI

MIÐASALA  Á MIDI.IS, Í VERSLUNUM SKÍFUNNAR OG BT

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI
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Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Umsóknarfrestur er til og með 27. mars nk.
Áhugasömum er bent á að leggja inn umsókn á 
heimasíðu Ráðningarþjónustunnar www.radning.is
og sækja þar sérstaklega um starfið.

Umsjón með starfinu hefur
Monika Maria Bajda, monika@radning.is

Járnsmiður
Atlantskaup óska eftir að ráða starfsmenn til að smíða úr 
ryðfríu stáli og gleri. Snyrtileg vinnuaðstaða. Getur útvegað
húsnæði. Góð laun fyrir rétta aðila.

Starfssvið:
• Vinna með ryðfrítt stál
• Uppsetningar og mælingar á gleri
• Smíði og uppsetningar á handriðum o.fl.

Hæfniskröfur:
• Menntun á sviði járnsmíða kostur
• Reynsla af sambærilegum störfum æskileg 
• Sjálfstæð og nákvæm vinnubrögð
• Íslensku eða ensku kunnátta

Bannað!
Er orð sem við 
þekkjum ekki
Zúúber – morgunþáttur 
alla virka morgna frá 
kl. 7.00–10.00.

Upptökur úr þættinum
er að finna á FM957.is
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Stærri íb. og sérh. Þinghólsbraut – Kóp.
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 sérbyggð-
um bílskúr á frábærum
stað í vesturbæ Kópa-

vogs. 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 38,4 millj.

Nýbyggingar Hraunbær - Hveragerði
Falleg raðhús í byggingu,
143,3 fm að stærð og þar
af 25 fm í innbyggðum bíl-
skúr í Hveragerði. Eignin
skiptist í: Anddyri, hol, 2
herbergi, baðherbergi,
stofa, eldhús, þvottahús,
geymsla og bílskúr.
Húsin skilast fullbúin að ut-
an og tilbúin án gólfefna að
innan með grófjafnaðri lóð.

Verð 26,8 millj. fyrir endahús og 25,9 millj. fyrir miðjuhús.

4 herbergja Ársalir - Kóp.
Glæsileg 113 fm 4ra
herbergja íbúð á jarð-
hæð ásamt bílskýli,
með 30 fm afgirtum
sólpalli, staðsett innst í
botnlanga. Stutt í alla
þjónustu, barnvænt
hverfi.
Verð 28,9 m kr., mögu-
leiki á því að yfirtaka
ca 19,5 m kr. lán.

Opið hús verður að Ársölum 5, íbúð 102 -
Sunnudaginn 25. mars frá kl. 14 – 15

Stærri íb. og sérh. Laufrimi - Kóp.
Mjög björt og falleg 4ra her-
bergja 99,6 fm endaíbúð á
jarðhæð með góðu að-
gengi, má segja sérhæð
þar sem nánast allt er sér
og innan íbúðarinnar. Húsið
er á rólegum stað þar sem
stutt er í Spöngina með allri
þeirri verslun og þjónustu

sem þar er. Stór og flottur, nýr ca 24 fm trépallur með skjólgirðingu
og sameiginleg lóð með leiktækjum fyrir börn í sjónfæri frá íbúð-
inni. Sérmerkt bílastæði á planinu við hlið hússins. Verð 25,4 millj.

4 herbergja Veghús - Grafarvogur
Falleg og vel skipulögð
121 fm 4ra herbergja íbúð
á annarri hæð í góðu
þriggja hæða fjölbýli. Góð
íbúð í Grafarvoginum þar
sem aðgengi er gott og
stutt í alla helstu þjónustu
svo sem sund, verslanir,
veitingastaði, golfvelli og
líkamsræktarstöðvar.
Húsaskóli og tveir leikskól-

ar í göngufæri. Verð 25,9 millj.

Suðurlandsbraut 50
Bláu húsin v/Faxafen

husid@husid.is

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

2 herbergja Grettisgata - Rvk.
Er þetta HÚSIÐ þitt? 2ja herbergja vel
skipulögð íbúð á jarðhæð með sérinn-
gangi og öllu sér og innan íbúðarinnar
í steinsteyptu og nokkuð snyrtilegu
sex íbúða húsi á eignarlóð á frábærum
og rólegum stað í miðbæ Reykjavíkur,
stutt að labba í bæinn en samt þægi-
lega langt frá. Stórt herbergi með stór-
um skáp. Björt íbúð, mikið af gluggum.
Verð 11,7 millj.

Jörð Tjarnarhólsmýri
10,4 ha lóð undir hestabúgarð í heils-
ársbyggð 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 lóðar-
mörkum. Þetta er upplagt tækifæri fyr-
ir hestaáhugamanninn að setjast að í
sveitarsælunni. Verð 15.0 millj.

Gunnarsbraut
Norðurmýri

• Falleg 135 fm 5 herbergja efri sérhæð og ris.
• Sér inngangur.
• Parket á íbúð er nýlegt.
• Fallegar innréttingar.
• Hitalögn er í hellulagðri innkeyrslu.
• Fyrirhugaðar framkvæmdir eru á húsinu í sumar og eru

þær framkvæmdir á kostnað seljanda.
• Verð 35,0 millj.

Þarftu að selja / gengur illa að selja?

Hafðu samband við sölumenn okkar í síma 530 1800/ 530 1820 
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Bjóðum upp á árangursríka leið sem eykur líkurnar á að fasteign þín seljist hratt og á góðu verði!

Föst lág 
söluþóknun
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Frá ómunatíð hafa valdsmenn 
reist ýmiss konar múra sér og 

sínum til varnar. Múrinn getur ekki 
aðeins aftrað ágangi og ásælni ut-
anaðkomandi aðila heldur líka ýtt 
undir fákeppni og fátækt, stöðnun 
eða afturhald, klíkuskap og smá-
kóngahneigð, spillingu og sérhags-
munapot. Sagan segir að fæstir 
ráðamenn hafi orðið andvaka yfir 
slíku, sumir jafnvel þakkað sínum 
sæla að með múrnum mætti bægja 
frá framúrstefnulegum hugmynd-
um um frelsi, jafnrétti og bræðra-
lag og draga í lengstu lög að stíga 
ýmis framfaraspor. 

Það er kunnara en frá þurfi að 
segja að hnattvæðingin umbyltir 
nú heimi manna. Á Íslandi gæti sú 
þróun nýst betur en víðast hvar en 
fyrst þyrfti að gera eitt og annað, 
til dæmis (a) að hefja Ísland til 
vegs og virðingar sem griðland 
hreinnar náttúru, sjálfbærni og 
siðferðisvitundar, (b) að hlúa að 
nýsköpun í atvinnulífi,  (c) að ná 
fram jafnvægi í hagstjórn, (d) að 
efla menntir og vísindi.

En hvernig mætti ná svona há-
leitum markmiðum? Jú, hvernig 
væri til dæmis að biðjast opinber-
lega afsökunar á aðild að innrás-
inni í Írak? Láta af hvalveiðum? 
Hækka lágmarkslaun? Setja skýr-
ari leikreglur til að sporna við 
græðgi og ábyrgðarleysi, ekki síst 

hjá bönkum og 
fleiri stórfyrir-
tækjum? Styðja 
við sprota-
fyrirtæki, til 
dæmis með því 
að endurgreiða 
hluta af rann-
sókna- og þró-
unarkostnaði?
Standa gegn því 
að ýtt sé undir 

þenslu, vaxtaokur og hátt gengi 
með óhóflegum stórframkvæmd-
um? Og hvernig væri að leggja 
meira fé í verk-, tækni- og háskóla-
nám? Væri það ekki brýnna en til 
dæmis að reka stássleg sendiráð 
á öðrum hverjum útnára, halda 
uppi sæg sendiherra heima og 

heiman og greiða góðum og gegn-
um flokkshestum langtum ríflegri 
eftirlaun en öðrum — löngu áður 
en þeir láta af feitum embættum 
hjá hinu opinbera? 

Með því að skjóta styrkari stoð-
um undir hátækni- og þekkingar-
iðnað á Íslandi mætti laða að er-
lent fjármagn og skapa vel laun-
uð störf, stækka kökuna og bæta 
þjóðarhag. Fjölbreyttara atvinnu-
líf er jú verðugt markmið í sjálfu 
sér enda varhugavert að leggja öll 
sín egg í sömu körfu.

Svona mætti hefjast handa um 
að rjúfa skörð í múrinn. 

Þröngsýni og nýjungafælni geta 
reynst illkleifur múr. Það er lands-
stjórnarmanna að klöngrast þar 
upp á og hvessa augun út að ystu 

sjónarrönd – fyrir austan sól og 
sunnan mána. Þá fyrst gætu þeir 
komið auga á Eldóradó og leitað 
fyrirmynda í gullroðnu goðsagna-
landi. En á Íslandi er því ekki að 
heilsa: Umluktir himingnæfum 
múr rýna núverandi stjórnarherr-
ar upp í hvolf dansandi norður-
ljósa og mæna hugfangnir á dimm-
an skugga sem færist óðfluga nær, 
sogandi í sig hvaðeina sem á veg-
inum verður. Og hvaða myrk-
ranna gímald skyldi þar fara? Jú, 
það sem þar fer gapandi með him-
inskautum er svarthol, botnlaust 
og óseðjandi. Þar ríkir eitt afl – 
þar ríkir stóriðjan ein.

Höfundur er íslenskufræðingur.

Í (skálka)skjóli múrsins

Það eru alltaf 
að koma fram 

nýjar og ógnvekj-
andi upplýsing-
ar um hvað við 
erum að gera land-
inu okkar næstum 
óbætanlegan skaða fyrir framtíð-
ina og afkomendur okkar, með því 
að stunda rányrkjubúskap enn þá á 
stórskemmdu landinu.

Þröstur Eysteinsson skógfræð-
ingur var að flytja erindi á Húsa-
vík. Þar kom fram að þessar millj-
ón kindur sem naga gróðurinn allt 
sumarið, éta þvílíka býsn að þær 
koma í veg fyrir gríðarlega upp-
töku kolefnis, sem gróið ósnort-
ið land er vant að gera. Þetta 
kemur fram í rannsókn sem hann 
og Jón Guðmundsson eru að vinna 
á vegum Búnaðarháskólans. Það 
er þegar vitað að koltvísýringur-
inn sem streymir upp úr ræstum 
mýrum og illa grónu og skemmdu 
landi, er á við mengun frá öllum 
skipaflotanum okkar.

Er þetta ásættanlegt ástand, 
þegar við þurfum ekki allar þess-
ar skepnur? Þúsund tonn voru of-
framleiðsla í haust og þetta er 
gróður blæðandi landsins okkar. 
Og hvað er gert af stjórnvöldum 
til að koma í veg fyrir áframhald-
andi skaða fyrir landið og ríkis-
sjóð? Landbúnaðarráðherra skaff-
ar sauðfjárbændum úr ríkissjóði 
16 milljarða til að auka framleiðsl-
una. Ég skrifaði grein sem hét: 
„Hvers vegna tárfellir Fjallkonan 
alltaf 17. júní?“ Hvað haldið þið?

Andrés Arnalds skrifar: „Fjórar 
til fimm milljónir ha. gróðurlendis-
ins er horfin og um leið jarðvegur-
inn, gróðurmoldin, okkar dýrmæt-
asta eign. Nú verðum við að greiða 
skuldina við landið, og ákveða 
hvernig, en ekki hvort við gerum 
það. Tíminn skiptir máli, við verð-
um að sigrast á eyðingunni hraðar 
en eyðingaröflin vinna. Ella höfum 
við ekki undan og vandinn verður 
óviðráðanlegur.“ Tilv.lýkur. Land-
græðslan á 100 ára afmæli í ár. 
1974 fékk hún svonefnda þjóðar-
gjöf sem menn bundu miklar vonir 
við en hún er sögð hafa verið étin 
upp á nokkrum árum. Hvað fær 
Landgræðslan í 100 ára afmælis-
gjöf? Eina vitið er: skepnur í girð-
ingar, í staðinn fyrir gróðurinn og 
fólkið. Það er botninn í tunnuna. Og 
þá fyrst er hægt að gera heildará-
ætlun um hvernig við ræktum upp 
landið.

Höfundur er leikkona og fyrrv. for-
maður Lífs og lands.

Rányrkju-
búskapur

Vitur er sá sem vaknar fyrr.
Úrval verslana og þjónustu í Flugstöð Leifs Eiríkssonar hefur aldrei verið glæsilegra.

Þess vegna skaltu gefa þér góðan tíma í Flugstöðinni og njóta þess að gera góð kaup.

Innritun hefst kl. 5:00 eða tveimur tímum fyrir brottför.

Flugstöð Leifs Eiríkssonar
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Mörg ár eru síðan ég 
fór að skrifa um 

þau mál sem nú brenna 
heitast á landsmönn-
um. Mikið er ég búinn 
að hlakka til þess tíma 
að þeir átti sig á hinum 
sönnu og raunverulegu 
gildum sem gera lífið 
eftirsóknarvert. Skyndilega virð-
ist þjóðin hafa vaknað til vitundar 
um mikilvægi náttúrunnar og að 
aldraðir og öryrkjar, að ógleymd-
um þeim verst launuðu, eru líka 
fólk sem vísvitandi hefur verið 
haldið niðri. Það vekti litla undr-
un, en eflaust árviss vonbrigði 
ef flokkarnir reyndust að kosn-
ingum loknum aðeins ómerki-
legir hræsnarar sem treystu á 
gleymsku og fyrirgefningu. Aum-
asta og lítilmannlegasta þjóns-
lundin er að láta flokkshollustu 
kæfa sannfæringu sína og rétt-
lætiskennd. Flokkaflakkari er í 
flestum tilfellum hrósyrði. Allir 
Íslendingar gætu haft það gott 
ef græðgi og bruðl væru ekki svo 
mikils ráðandi. 

Mér er ógerlegt að skilja þing-
menn eins og Pétur Blöndal sem 
telja ekki hægt að komast hjá að 
mismuna fólki og fátækt sé eðli-
legur fylgifiskur þess. Skil ekki 
hvað heilbrigðisráðherrann Siv 
Friðleifsdóttir fær tildæmis útúr 
því að torvelda fötluðum bíla-
styrki. Í viðtali sem ég átti við 
hana sagðist hún ekki sjá að fatl-
aðir hefðu ástæðu til að kvarta. 
Það væri mulið undir þetta fólk 
og ekkert til sparað eins og tölur 
sýndu. Það er greinilegt að fatlað-
ir og aldraðir eiga undir högg að 
sækja meðan þessi kona er ráð-
herra heilbrigðismála. 

Aldraðir og öryrkjar sem ég hef 
rætt við kvíða fáu eins mikið og 
að Framsókn haldi völdum, því 
þá verði Siv áfram. Framsókn vill 
nú rétt fyrir kosningar færa inn í 
stjórnarskrána eign þjóðarinnar 
á sjávarauðlindum. Þetta er það 
eina góða sem flokkurinn hefur 
lagt fram síðustu árin. Hræsni 
Framsóknar er svo augljós að 
mönnum flökrar. Framsókn væri 
ekki að neyða Sjálfstæðisflokk-

inn til að gera það sem 
honum er meinilla við 
og mun samþykkja af 
ótta við kjósendur, ef 
ekki blasti við algert 
hrun hans. Formað-
ur Framsóknar er háll 
sem áll og talar þannig 
að nær hvergi er hægt 
að henda reiður á mein-
ingar hans, eða hvort 
hann er með eða var 
með eða á móti. Sitji 

stjórnin áfram eftir kosningar, 
mun hún gera að lögum frumvarp 
sem er í bið og leyfir sölu vatns-
réttinda. Það er stórhættulegt og 
gæti fært einstaklingum, jafnvel 
útlendingum, eignarrétt á mik-
ilvægustu auðlind okkar Íslend-
inga. Þessu frumvarpi kom Val-
gerður Sverrisdóttir þáverandi 
atvinnumálaráðherra í gegn af al-
kunnri skammsýni og ábyrgðar-
leysi sem einkennt hefur Fram-
sókn síðustu áratugina. 

Stjórnmálaflokkunum er það 
sameiginlegt að láta mikið í orði og 
nær ekkert á borði þegar kjör aldr-
aðra og öryrkja eru til umræðu. 
Framsókn og Sjálfstæðisflokkur 
eru þó svæsnastir í þeim efnum 
og óskiljanlegt hvað þeim er illa 
við að öllum geti liðið vel. Þegar 
horft er til dáðleysis útbrunnu 
flokkana, ætti að vera gleðiefni að 
fólk sem ber hag lands og þjóðar 
fyrir brjósti, ætli að mynda flokk 
sem hefur velferð allra Íslend-
inga að leiðarljósi. Fyrir þessu 
ætlunarverki fer Ómar Ragnars-
son sem ég kalla þjóðhetju okkar 
Íslendinga. Í framlínu með honum 
eru umhverfisvinirnir Guðrún 
Ásmundsdóttir, Margrét Sverr-
isdóttir, Jakob Frímann Magnús-
son og vonandi María Ellingsen. 
Umhverfið er það sem allt fell-
ur með eða lifir. Því er sjálfsagt 
að hafa það í forgrunni. En það er 
ekki þar með sagt að farið verði 
í kringum málefni þeirra sem 
minna mega sín eins og köttur um 
heitan graut. Það hafa allir hinir 
flokkarnir gert og er ég vongóð-
ur um að í þeim efnum verði ólíku 
saman að jafna eins og mörgu 
öðru. Ég vona að þjóðin beri gæfu 
og þor til að fleyta þessum flokki 
sterkum inn á þing.

Höfundur er trésmíðameistari.

Flokkur gegn pólit-
ísku kviksyndi

Reykjanesskaginn er um 1.700 
ferkílómetrar að flatarmáli 

og er þar að finna margvíslegar 
menjar um eldvirkni undanfar-
inna 200.000 ára. Úthafshrygg-
ir og plötuskil ganga hvergi í 
heiminum upp á land á stóra, 
byggða eyju sem hefur myndast 
á þeim, nema á Íslandi. Reykja-
nesskaginn, allt norðaustur fyrir 
Þingvelli, landsvæðið hjá Eld-
gjá, Lakagígum og Langasjó 
og svo Ódáðahraun, Askja, Mý-
vatn og Krafla eru lykilland-
svæði í þessu tilliti. Eina stóra 
landsvæðið með öflugum plötu-
skilum eins og hér, er að finna 
á austurhorni Afríku, t.d. í Erit-
reu, en þar er þó meginland að 
klofna og því nokkur munur á. Á 
Reykjanesskaganum er þannig 
til orðið stórt og sérstætt, nátt-
úrulegt útisafn um plötuskila-
eldvirkni og jarðhnik, þ.e klofn-
un jarðskorpu og sig.

Þessa sérstöðu Reykjanesskag-
ans í námunda við helsta þéttbýli 
landsins á að nýta af skynsemi. 
Það má til dæmis gera með því 
að hlífa sumum jarðhitasvæð-
um við nýtingu og halda þeim 
óvirkjuðum, vernda gosmynd-
anir betur en gert hefur verið 
lengst af og hanna eldfjallagarð 
sem getur nýst mörgu fólki til 
fræðslu, jafnt leikum sem lærð-
um. Um hann hafa hugmyndir 
verið á kreiki í meira en áratug.

Eldfjallagarðar, söfn eða upp-
lýsingamiðstöðvar, eru til víða 
um heim. Sums staðar tengjast 
þeir sögunni, annars staðar er 
um mjög tækni- og vélvæddar 
miðstöðvar að ræða (sbr. Vulcan-
ia í Frakklandi) og enn annars 
staðar er fyrst og fremst náttúr-
an sjálf látin „tala við“ gestinn. 
Þannig háttar t.d. til í eldfjalla-
garði á austustu (og nýjustu) Ha-
waii-eyjunni þar sem samvaxn-
ar, risastórar klasahraundyngj-
ur eru enn eldvirkar ofan á 
heitum reit en fjarri plötuskil-
um. Ýmiss konar menjar basalt-
eldvirkni eru þar mikilfenglegar 
og í meira en áratug hefur eld-
gos glatt augu gesta. Skýrir það 
að hluta heimsóknartölur upp á 
3-4 milljónir gesta á ári en garð-
urinn er um 80 ára og sá þekkt-
asti í heimi. 

Basalt-
eldvirkni
og dyngju-
gos eru vel 
þekkt t.d. 
á Galapag-
oseyjum,
Reunion
og víðar. 
Á Íslandi 
hafa
dyngju-
gos verið 
algeng

(stök gos og smáar dyngjur 
miðað við risana á Hawaii eða 
Galapagos) en hér auðga plötu-
skila-sprungueldgos myndina og 
einnig þróaðar megineldstöðv-
ar af meginlandsgerð (sbr. Ör-
æfajökul) eða með öskju (sbr. 
Grímsvötn), sem hinar eyjarn-
ar státa ekki af. Af þessu leið-
ir að eldfjallagarðar eru ekki 
síður vænlegir hér en t.d. á Ha-
waii þótt þar komi til sérleg veð-
ursæld, mikill ferðamannafjöldi 
og fjármagn sem ekki er hægt 
að líkja saman við það sem hér 
gerist.

Nú hefur verið hafin alvöru-
umræða um eldfjallagarð á 
Reykjanesskaga. Gott er það. 
Slíkir þemagarðar eru stórir og 
fjölbreyttir, þarfnast litlu fleiri 
vega eða stíga en við þekkjum á 
nesinu en þeim mun meiri leið-
beininga, les- og myndefnis og 
merkinga. Auk þess bjóða bæ-
irnir aðstöðu og við sögu koma 
fræðslutilboð á borð við Eld-
gjá í Svartsengi, fyrirhugaða 
fræðslusýningu (Orkuverið jörð) 
í nýja orkuverinu á Reykjanesi 

og það sem Orkuveita Reykja-
víkur mun sýna á Hengilssvæð-
inu. Orkuverin sjálf eru auk þess 
hluti þemagarðs. Ef af eldfjalla-
garði verður á skaganum mætti 
síðar þróa sams konar garða á 
öðrum lykilsvæðum í landinu.

Grunnhugmynd þemagarðs er 
hringleiðir þar sem menn aka, 
hjóla eða ganga fyrirfram gefna 
leið og skoða fyrirbæri undir 
beinni leiðsögn eða sjálfsleið-
sögn (prentefni, DVD, smáspil-
arar, þ.e. i-pod með efni, eða smá-
skjáir). Ég hef t.d. rissað upp þrjá 
slíka hringi á Reykjanesskaga. 
Einn er á Reykjanes-Grinda-
víkursvæðinu, annar á miðbiki 
skagans og sá þriðji á Hengils-
Þingvallasvæðinu. Auk þess tók 
ég frá ítarsvæði: Brennisteins-
fjöll-Þríhnjúka, Trölladyngju-
Sog-Keili og svæði við Búrfell-
Kaldá-Helgafell. Auðvitað er hér 
ekki um að ræða hönnun, held-
ur hugmyndir til þess að sýna 
mætti landsvæðisins (pótensí-
al). Útfærsla á til þess bærum 
eldfjallagarði er ferli sem krefst 
athugana og yfirlegu, auk sam-
vinnu margra aðila.

Þannig mætti skipta skagan-
um í svæði sem til samans eru 
á við digra kennslubók varð-
andi plötuskrið, eldvirkni á landi 
og í sjó, jarðskorpuhreyfingar 
og jarðhita – með viðráðanleg-
um kostnaði. Fyrirtæki, stofnan-
ir, sveitarfélög og samtök geta 
sem best unnið að þessu í sam-
einingu.

Höfundur er jarðeðlisfræðingur 
og rithöfundur.

Eldfjallagarður á Reykjanesi?

Undirstaða valda í hverju samfé-
lagi er rétturinn til að setja öðrum 

mönnum reglur og rétturinn til að eiga 
sérgreint verðmæti. Fyrrnefndu rétt-
indin kallast fullveldisréttur en hinn 
eignarréttur. Það er eðlilegt að átök 
séu um hver eigi að fara með handhöfn 
þessara réttinda. Í þjóðfélagsumræðu 
um náttúruauðlindir Íslands gleym-
ist oft að gera greinarmun á þessum 
grundvallarhugtökum.

Árið 1925 lýsti lagaprófessorinn 
Einar Arnórsson muninum á fullveldis-
rétti og eignarrétti í grein sinni ,,Land-
helgi Íslands“ í 50. árgangi tímaritsins Andvara,  
með dæmi sem var nokkurn veginn á þessa leið: Ís-
lenska ríkið á jörð. Í samræmi við lagaheimild selur 
ráðherra jörðina til einkaðila. Fullveldisréttur ríkis-
ins yfir því landsvæði sem jörðin nær til er óbreytt-
ur. Handhafar ríkisvalds á hverjum tíma hafa enn 
óskert forræði til að setja reglur sem kunna að hafa 
áhrif á réttarstöðu jarðarinnar.

Af þessu má leiða að eðli þessara tveggja heim-
ilda er gjörólíkt. Sá sem fer með handhöfn fullveld-
isréttar ríkis á hverjum tíma hefur heimildir til 
að setja lög og framfylgja þeim á meðan rétthaf-
ar eignarréttar fá heimildir til að hagnýta sér eign 
sína, selja hana, veðsetja o.s.frv.. Rétthafi eignar-
réttar má gera allt við eign sína innan takmarkana 
laga á meðan handhafi fullveldisréttar ríkis getur 
sett reglur um allt milli himins og jarðar svo fram-
arlega sem þær eru ekki í andstöðu við grundvallar-
reglur stjórnskipunar landsins.

Þessi hugtök má skýra enn frekar með dæmi úr 

nútímanum. Fyrirtækið Landsvirkjun 
var stofnað árið 1965 og átti íslenska 
ríkið helmingshlut í því. Eitt af stofn-
framlögum íslenska ríkisins til fyrir-
tækisins voru vatnsréttindi og land 
vegna virkjunar í Þjórsá við Búrfell. 
Árið 1998 voru sett þjóðlendulög sem 
kváðu á um að allt land sem væri ekki 
undirorpið beinum eignarrétti væri 
eign íslenska ríkisins. Á grundvelli 
laganna er íslenska ríkið nú eigandi 
réttindanna en ekki Landsvirkjun. 
Þjóðlendulögin voru tiltölulega skýr 
um tilgang sinn að gera land sem eng-
inn átti að eign ríkisins. Þetta gat ríkið 
gert í skjóli fullveldisréttar síns. Sem 
eigandi tiltekinna réttinda árið 1965 
var ríkið hins vegar í hlutverki eig-

anda sem var í góðri trú þegar eign var ráðstafað. 
Þessi hlutverk ríkisins voru og eru ekki þau sömu. 
Það er munur á fullveldisrétti og eignarrétti. 

Það leiðir umræðu um auðlindamál á villigötur 
þegar enginn greinarmunur er gerður á hugtök-
unum fullveldisrétti og eignarrétti. Kannski hafa 
sumir hag af slíkum hugtakaruglingi þar sem þá 
geti almenningur fremur fellt sig við að hafa hug-
tak í lögum og jafnvel stjórnarskrá sem vísar til 
þess að eitthvað sé eign eða sameign þjóðar. Vand-
inn við þá hugtakanotkun er að hún færir aldrei 
þjóðinni  eignarréttarlegar heimildir. Hins vegar 
er heimilt að upphefja ríkiseignir með því að kalla 
þær þjóðlendur og þjóðareign. Það breytir hins 
vegar ekki lagalegri stöðu þeirra sem eign íslenska 
ríkisins.

Höfundur er sérfræðingur hjá 
Lagastofnun HÍ í auðlindarétti.

Hvaða máli skipta fullveldis-
réttur og eignarréttur?

SENDU SMS JA WHF Á

NÚMERIÐ 1900 OG ÞÚ

GÆTIR UNNIÐ MIÐA FYRIR TVO!

VINNINGAR ERU BÍÓMIÐAR, DVD MYNDIR OG MARGT FLEIRA

FRUMSÝND  23. MARS

9.
HVER VINNUR!9.
HVER VINNUR!
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allt í matinn á einum stað
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Goða rauðvíns lambalæri
985 kr/kg. áður 1.759 kr/kg.

Ísfugl kjúklingaleggir
333 kr/kg. áður 605 kr/kg.

44%
afsláttur

Þú sparar 774 kr/kg

40%
afsláttur

Íslandsfugl Kjúklingalæri m/legg
365 kr/kg. áður 609 kr/kg.

Ísfugl kjúklingabringur - án skins
1.241 kr/kg. áður 2.256 kr/kg.

BK helgarlamb m/ sérvöldu kryddi f. íslenskt lambakjöt

947 kr/kg. áður 1.722 kr/kg.

45%
afsláttur

Þú sparar 775 kr/kg

45%
afsláttur

45%
afsláttur

Þú sparar 1.015 kr/kg



„Það var mikið stuð strax á 
leiðinni út og í rútunni á ráð-

stefnuna sem var í hádeginu.“

Titanic hlýtur 11 Óskarsverðlaun

Kringlan verður undirlögð hefilbekkj-
um, hárblásurum og heftibyssum í 
dag, þar sem hún hýsir Íslandsmót iðn-
nema. 75 keppendur frá tólf skólum 
keppa í ellefu iðngreinum. „Þetta er 
þriðja árið sem Íslandsmótið er haldið 
með þessum hætti, í verslunarmiðstöð. 
Það er gert með það fyrir augum að 
leyfa almenningi að njóta þess betur. 
Áður var það haldið inni í skólunum,“ 
sagði Gyða Dröfn Tryggvadóttir hjá 
Mennt, sem sér um skipulagningu 
mótsins í þriðja sinn í ár. 

Keppnin fer fram á Degi iðn- og 
starfsmenntunar, en þetta er annað 
árið í röð sem sá dagur er í heiðri hafð-
ur. „Þetta á eftir að byggja meira upp 

og gera sýnilegra,“ sagði Gyða. Mark-
mið dagsins er einmitt að kynna iðn-
greinar, gera þær sýnilegri og bæta 
ímynd þeirra. „Það hefur heilmikið 
gerst og breyst á síðustu árum. Það 
hefur líka þurft að bæta ímynd grein-
anna og þetta er einn liður í því. Enn 
er mikil áhersla á bóknám, svo það 
þarf að vekja frekari athygli á iðn- og 
starfsnámi,“ sagði hún.

Keppendur á Íslandsmótinu eru 
undir 22 ára aldri og keppa í jafn fjöl-
breyttum greinum og málmsmíði, 
málun, hársnyrtingu, grafískri miðlun 
og ljósmyndun, svo eitthvað sé nefnt. 
„Grafísk miðlun og ljósmyndun eru 
nýjar greinar frá því í fyrra. Keppend-

ur í þeim verða saman í liði og verður 
falið að hanna plakat. Ljósmyndarinn 
tekur myndir og miðlarinn á að setja 
plakatið upp,“ útskýrði Gyða. 

Grafísk miðlun er jafnframt dæmi 
um þá þróun sem hefur átt sér stað 
innan iðnnámsins. „Greinarnar þróast 
og breytast. Grafísk miðlun hét prent-
smíð áður, en í henni voru ekki notaðar 
tölvur. Þetta breytist allt með tilkomu 
nýrrar tækni,“ sagði Gyða.

Keppni lýkur klukkan fjögur í dag. 
Klukkan 17.30 mun Sveinn Hannesson, 
framkvæmdastjóri Samtaka iðnaðar-
ins, afhenda sigurvegurum verðlaun 
sín. Kynnir er Gunnlaugur Helgason 
útvarpsmaður.

Leikhúsleikur
slær í gegn
Leikhúsleikur Café Oliver og leikhus.is hefur heldur 
betur slegið í gegn en nú eru síðustu forvöð að vera 
með. Að sögn Arnars Þórs Gíslasonar, framkvæmda-
stjóra Oliver, hafa 2.300 manns sótt vefinn á undan-
förnum sex dögum og tekið þátt í leiknum. „Þetta 
er framar björtustu vonum hjá okkur en sýnir líka 
glöggt hversu mikill markaður er fyrir að færa leik-
húsið nær almenningi,“ útskýrir Arnar. 

Heppnir vinningshafar geta unnið mat fyrir tíu á 
Café Oliver og fimm miða á einleikinn Pabbinn eftir 
Bjarna Hauk sem sýndur er í Iðnó og hefur feng-
ið góðar viðtökur. „Það hefur alltaf verið vinsælt 
hjá íslenskum leikhúsgestum að blanda saman mat 
og leikhúsi og ég hef fundið mikið fyrir því að gest-
ir leikhúsanna hafa komið hingað og fengið sér léttan 
snæðing fyrir eða eftir,“ útskýrir Arnar. „Enda býður 
staðsetningin upp á það,“ bætir hann við.

Eiginmaður minn, faðir okkar, bróðir,
tengdafaðir, afi og langafi,

Gunnar Baldvinsson
frá Hofsósi, Blesugróf 40, Reykjavík,

andaðist á Dvalarheimilinu Hjallatúni, Vík í Mýrdal
þann 17. mars sl. Jarðarförin auglýst síðar.

Margrét Þorgrímsdóttir
Trausti Baldvins Gunnarsson Jóhanna Clausen
Guðrún Jóna Gunnarsdóttir Steinn Márus Guðmundsson
Gunnar Heiðar Gunnarsson Sólveig Ingunn Skúladóttir
Friðrikka Baldvinsdóttir    Heimir Jóhannsson
barnabörn, langafabörn.

48 ára
Kolbrún

Baldursdóttir
sálfræðingur

er 48 ára í dag. 

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

Sigurfinnur Ólafsson
Sólheimum, Kleifum, 625 Ólafsfirði,

verður jarðsunginn frá Ólafsfjarðarkirkju laugardaginn
24. mars kl. 14.00.

Svana S. Jónsdóttir
S. Ásta Sigurfinnsdóttir Vilhjálmur Hróarsson
Þorvaldur H. Einarsson     Matthildur Jónsdóttir
Ásgerður Einarsdóttir      Finnur Óskarsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur bróðir, faðir, tengdafaðir og afi,

Guðmundur Ágúst Jensen
pípulagningameistari, Grensásvegi 54
Reykjavík, 

lést á Landakotsspítala föstudaginn 16. mars.
Útförin fer fram frá Fossvogskapellu fimmtudaginn
29. mars kl. 15.

Eiríkur Jensen                   Kristjana Margrét Guðmundsdóttir
Halldóra Guðmundsdóttir  Kristján Helgi Bjartmarsson
barnabörn og tengdabörn.

Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli og 
útfarir má senda á netfangið 
timamot@frettabladid.is. 

Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettab-
ladid.is eða hringja í síma 550 5000.





Jesús! Hvað 
vorum við að 

spá?

Við hugsuðum ekki! 
Það var einhver 

viðbjóður í hárgelinu 
sem gerði alla 
heiladauða.

Tyggjó? Takk Augna-
blik

Halló?

Aha
Ég spyr 
hann

Palli, áttu líka 
tyggjó handa 

Soffíu?

Nýir
símar?

Jájá

Já og við 
erum búnar 
að tala í 600 
mínútur bara 

í dag.

Hún er ótrúleg, 
heldurðu að 

slúðurbollan hún 
Guðríður sé ekki 
kíkjandi í gegnum 
gluggatjöldin að 

vanda!

Nýi vasinn minn
Af hverju 

eyðileggst allt á 
þessu heimili þegar 
ég er ekki nálægt!

Og hún segir að ég sé 
kjánaleg

Hvernig tókst ykkur 
að eyðileggja hann 

strax?

Ég heyri 
hjartslátt

Er hann í lagi?

Hann er svolítið ör en það er 
ekkert til að hafa áhyggjur af 

svona snemma.

En við skulum athuga 
hvort við getum heyrt 
hjartsláttinn í barninu. 

Afsakið ... ég verð 
bara svo stressaður 

við fyrstu 
skoðun.

Búmm, búmm, búmm. Búmm, búmm, búmm.

Ég vil sjá ís-
lenska endur-
gerð á kvik-
myndinni
300. Sögu-
sviðið yrði Ís-
land í náinni 

framtíð þegar 
virkja ætti Jök-

ulsá austari í 
Skagafirði. Risa-
stór her upp-
lýsingafulltrúa,

markaðsráðgjafa,
virkjanasinna, spilltra stjórn-
málamanna, almannatengslafull-
trúa og talsmanna erlendra stór-
fyrirtækja, sá stærsti sem nokkru 
sinni hefði verið myndaður, legði 
af stað frá Ameríku undir for-

ystu George Bush yngri. Góð ráð 
væru dýr, enda landsmenn klofnir 
í mörg sveitarfélög þar sem hver 
höndin væri upp á móti annarri 
og sveitarstjórnarmenn hugsuðu 
ekki lengra en út að kjördæmis-
mörkum.

Þá risi upp hetja, konungur mik-
ill, rauðbirkinn og þver, Ómar 
nokkur Ragnarsson. Hann svifi 
um landið á rellunni sinni TF-FRU 
og safnaði liði. Aðeins 300 myndu 
svara kallinu, 300 mótmælend-
ur sem hver um sig hefði ægi-
lega vöðvakippu á kviðnum, 1.800 
magavöðva í allt.

Þeir myndu marsera stoltir og 
sterkir í átt að Hvalfjarðargöng-
unum. Þar myndu þeir freista þess 
að stöðva hinn ógurlega innrásar-

her í nógu langan tíma til að þjóðin 
gæti sameinast og setja pressu á 
Alþingi að stöðva frekari virkjan-
ir. Baráttan væri vonlaus og eina 
vonin fólgin í að annar rauðbirk-
inn konungur, Steingrímur J. Sig-
fússon, héldi baráttunni áfram 
og næði góðum árangri. Sömu-
leiðis að George Bush og félagar 
uppgötvuðu ekki leynileiðina inn 
Hvalfjörðinn.

Allt færi á versta veg. Kristinn 
H. Gunnarsson fengi ekki að mót-
mæla og legðist á sveif með Bush 
og segði honum frá Botnsskála. 
Ómar myndi falla en ekki fyrr 
en hann fengi fréttirnar að Stein-
grími hefði tekist að sigra í kosn-
ingunum og landinu væri borgið 
frá frekari stóriðju.

9. HVER VINNUR!

SENDU SMS BTC CCV Á 1900
OG ÞÚ GÆTIR UNNIÐ!

VINNINGAR ERU STALKER, COMMAND AND CONQUER
DVD MYNDIR OG MARGT FLEIRA

SMS

LEIKUR

LENDIR
29. MARS Í BT!

LENDIR
23. MARS Í BT!
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Kl. 21.30
Trúbadorinn og skáldið Kristján 
Pétur Sigurðsson treður upp í Popul-
us Tremula á Akureyri ásamt Örnu 
Valsdóttur. Kristján leikur og syng-
ur eigin lög og texta ásamt hljóm-
sveit. Af þessu tilefni gefur Populus 
Tremula út bók með textum Kristj-
áns Péturs sem fáanleg verður á 
staðnum.

Bjarni Sigurbjörnsson myndlist-
armaður opnar sýninguna Iður í 
nýjum húsakynnum Anima gall-
eríis í Iðu-húsinu í Lækjargötu. 

Bjarni hefur haldið fjölda sýn-
inga bæði hér heima og erlend-
is og þrisvar verið tilnefndur til 
Carnegie-verðlaunanna. Hann er 
þekktur fyrir íburðarmikil mál-
verk sem hann vinnur á plexí-
gler.

Með vísan í titil sýningarinnar 
er hér um að ræða ýmiss konar 
kviðarholsmyndir, kjarnasneið-
myndir eða líkamsvessa með 
öllum sínum fallegu litabrigðum.

Þetta eru í senn skuggamyndir 
holds, dásamlegar slettur kukls 
og kynngis í hringiðu mannlífs-

ins, sár á gljúpu hörundi jarð-
ar eða hið hverfula sjúka skinn 
andrúmsins, hold vatns og tætt-
ar silfurmænur eða ef til vill ein-
ungis málverk á gagnsæjum fleti, 
þar sem andhverfunni er snúið að 
áhorfandanum og eitrað botnfall 
fegurðarinnar kemur í ljós.

Sýningin hefst kl. 17 og verð-
ur opin á þjónustutíma hússins 
frá 10-22 alla daga. Hún stendur 
til 15. apríl. 

Iður Bjarna í Iðuhúsi

Epli og eikur hjá Hugleik

Það ríkir eftirvænting á Ak-
ureyri vegna frumsýningar 
kvöldsins í Rýminu. Þá birt-
ist Akureyringum nýtt verk 
eftir heimamann, Þorvald 
Þorsteinsson, í sviðsetningu 
Kjartans Ragnarssonar og 
er þetta fyrsta sviðsetn-
ing hans eftir nokkurt hlé. 
Það er LA sem stendur að 
frumsýningunni í Rýminu í 
samstarfi við leiklistardeild 
Listaháskólans. Uppselt er á 
tólf fyrstu sýningarnar.

Lífið – notkunarreglur heitir verk-
ið. Einvala lið listrænna stjórnenda 
stýrir leikhópi LA og útskriftar-
árgangi leiklistardeildar Listahá-
skólans. Megas hefur samið tón-
list við verkið sem meðal annars 
inniheldur tíu ný sönglög við texta 
Þorvaldar. Þetta er í fyrsta sinn 
sem þeir vinna saman en þeir áttu 
góðar samverustundir fyrir fjölda 
ára í Myndlista- og handíðaskól-
anum. Magga Stína útsetur, stýr-
ir tónlistinni í sýningunni, semur 
hljóðheim verksins og tekur þátt 
í flutningi verksins. Leikskáld-
ið Þorvaldur hannar einnig leik-
mynd og búninga en þetta er í 
fyrsta skipti sem hann tekst á við 
það í leikhúsi, þótt hann sé þekkt-
ur myndlistarmaður. 

Í kynningarefni um sýninguna 
segir: „Lífið – notkunarreglur er 
ævintýrið um okkur öll – fullt af 
hlýju, tónlist og leiftrandi húmor. 
Hvað var það nú aftur sem við 
áttum að gera við þetta blessaða 
líf? Erum við kannski að misskilja 
þetta allt saman? Eða er ástin ef til 
vill svarið sem allt snýst um? Lit-
ríkur hópur fólks stendur frammi 
fyrir áleitnum spurningum um 
framtíðina og eigin hlutverk í líf-
inu, spurningunum sem enginn 
virðist geta svarað svo vel sé, 

enda fylgir sjaldnast bæklingur 
með börnunum sem fæðast í þenn-
an heim. Hér er fjallað um sundur-
leitan samtíma og óvissa framtíð á 
svo mannlegum og hrífandi nótum 
að allir verða ríkari á eftir.“

Þorvaldur hefur þreifað fyrir 
sér á ýmsum sviðum: Meðal róm-
aðra verka hans eru Feðgarnir, 
Maríu sögur, ...and Björk of cour-
se, Blíðfinnur og Skilaboðaskjóðan, 
sem verður sett upp í Þjóðleikhús-
inu á komandi hausti. Hann hefur 
staðið fyrir uppsetningu sérstakra 
sýninga og tekið þátt í samsýning-
um af ýmsu tagi. Bækur hans um 
Blíðfinn þekkja öll börn og skáld-
saga hans Við fótskör meistarans 
verður brátt kvikmynduð af Popp-
oli Films í leikstjórn Ólafs L. Jó-
hannesson.

Kjartan Rganarsson hefur ekki 
unnið að leikstjórn um nokkurt 
skeið. Hann er einn reyndasti leik-
stjóri landsins og meðal sýninga 
hans eru Sjálfstætt fólk, Þrúgur 

reiðinnar og Land míns 
föður. Þetta er fyrsta 
sýning hans fyrir LA.

Langt er síðan 
hann vann með loka-

ársnemum: „Það 
er bara gaman 
í dag,“ sagði 
hann í viðtali 
við Frétta-
blaðið í gær. 
„ Þetta er fínt 
rými, svipar 

til Kassans og Nýja sviðs Borg-
arleikhússins, þó það sé minnst 
þeirra. Það tekur 120 gesti í sæti. 
Við leikum verkið í rennu á miðju 
gólfinu. Ég sæki í það form, setti 
upp þrjár sýningar í Svíþjóð á 
slíku leiksvæði og tvær í Borgar-
leikhúsinu.“

Það eru nær tvö ár síðan Kjart-
an vann við leikstjórn, enda segir 
hann aðkomu sína að Landnáms-
setrinu í Borgarnesi hafa verið á 
við þrjár til fjórar produktsjónir. 
Hann segir Þorvald leitandi skáld 
og metnaðarfullan, hann fari ekki 
hefðbundnar leiðir. 

Kjartan hefur ekki unnið áður 
með þessum hópi leikara: „Þau 
eru að læra á mig og ég er að læra 
á þau.“ Leikarar eru Guðjón Davíð 
Karlsson, Ólafur Steinn Ingunn-
arson, Páll Sigþór Pálsson, Þráinn 
Karlsson, Vignir Rafn Valþórsson, 
Sigrún Huld Skúladóttir, Tinna 
Lind Gunnarsdóttir, Sara Marti 
Guðmundsdóttir, Magnús Guð-
mundsson, Kristín Þóra Haralds-
dóttir, Bjarni Snæbjörnsson, Anna 
Svava Knútsdóttir og Hallgrímur 
Ólafsson.

Og um hvað snýst verkið? „Þetta 
er ævintýri fyrir fullorðna, dæmi-
saga. Fólk er á ferð um skóg – það 
er bannað að nema staðar og vera 
kyrr um stund. Þá koma verðir og 
reka fólkið áfram. Það er bannað 
að stoppa. Um þetta snýst verkið.“ 





20 21 22 23 24 25  26Ópera Skagafjarðar var stofn-
uð skömmu fyrir síðustu áramót 
að undirlagi sópransöngkonunnar 
Alexöndru Chernyshovu en brátt 
hillir undir fyrsta verkefni þess 
félagsskapar. Ópera Skagafjarð-
ar mun í samvinnu við Sinfóníu-
hljómsveit Norðurlands flytja óp-
eruna „La Traviata“ í Sæluviku 
Skagfirðinga í lok apríl en auk 
þess verða tónleikar með völd-
um köflum úr óperunni á Egils-
stöðum, Akureyri, Blönduósi og í 
Reykjanesbæ nú á vordögum.

Markmið þessa verkefnis er að 
styrkja tónlistarlíf í héraðinu en 
Skagfirðingar eru jú annálaðir 
fyrir söngmennsku sína og kóra-
starf. Ef vel tekst til er stefnt að 
því að gera þetta að árlegum við-
burði, það er að setja upp eitt óp-
eruverk á ári, eina til tvær stór-
ar sýningar hverju sinni og aðrar 
minni eða eftir því hvernig áhugi 
verður. 

Auk þrjátíu manna kórs koma 
sjö einsöngvarar fram ásamt 
fjórtján hljóðfæraleikurum. Flest-
ir þátttakendanna eru innansveit-
armenn en liðsauki berst einnig 
frá nálægum sýslum. Gefst með 
framtaki þessu einstakt tækifæri 
til að tengja saman starf lista-
stofnana þar nyrðra, svo sem tón-
listarskóla svæðisins, kóra, Sin-
fóníuhljómsveitar Norðurlands 
og Tónlistarfélags Skagafjarðar, 
og auðga með því flóru menning-
ar og tónlistar í Skagafirði, sveit-
arfélaginu og almenningi til ynd-

isauka og hagsbóta.
Alexandra Chernyshova er list-

rænn stjórnandi uppfærslunn-
ar og hljómsveitarstjóri er Guð-
mundur Óli Gunnarsson en Jó-
hanna Marín Óskarsdóttir stýrir 
á minni tónleikunum. Einsöngvar-
ar auk Alexöndru eru Ari Jóhann 
Sigurðsson, Þórhallur Bárðarson 
og Sigurður Skagfjörð. Leikstjóri 
er Guðrún Ásmundsdóttir. Sýning-
in fer fram sunnudaginn 29. apríl 
kl. 16 í íþróttahúsinu í Varmahlíð.

Ný ópera í Skagafirði

Ólafur Lárusson myndlistarmað-
ur sýnir verk sín hjá Ófeigi gull-
smið á Skólavörðustíg. Sýning-
in var opnuð í byrjun mánaðarins 
en þar er að finna verk sem lista-
maðurinn gerði eftir mikla ævin-
týraför sína til Kína á haustdög-
um 2006. 

Sýningunni lýkur næstkomandi 
miðvikudag, hinn 28. mars.

Austrænn 
innblástur

                     

„DAUÐUR,  SKÍTUGUR, TÓMUR“
DAGUR VONAR

             

            

               

Afgreiðsla er opin kl. 12:30 – 18:00 mán. – þri. Aðra daga kl. 12:30 – 20:00.
Leikhúskjallarinn opinn fyrir og eftir sýningar föstudaga og laugardaga.
Upplýsingar í miðasölusíma.

Leikhúsbloggið er á www.leikhusid.blog.is     Fylgist með!

PÉTUR OG ÚLFURINN - Brúðusýning Bernds Ogrodniks eftir verki Prokofievs.
Aukasýningar lau. 24/3 kl. 13:30 og kl. 15:00 nokkur sæti laus, sun. 25/3 kl. 13:30 og 
kl. 15:00 nokkur sæti laus. Allra síðustu sýningar!

Kúlan

Hálsfesti Helenu eftir Carole Fréchette.
Frumsýning  lau. 14/4 uppselt, sun. 15/4 örfá sæti laus, fös. 21/4. 

Miðasala í síma 551 1200 og á netinu www.leikhusid.is.

SITJI GUÐS ENGLAR eftir Guðrúnu Helgadóttur. Leikgerð Illugi Jökulsson.
Sun. 25/3 kl. 14:00 örfá sæti laus, kl. 17.00 örfá sæti laus, sun. 1/4 kl. 14:00 örfá sæti 
laus, aukasýning kl. 17:00 nokkur sæti laus, sun. 15/4 kl. 14:00 örfá sæti laus, 
aukasýning kl. 17:00, sun. 22/4 kl. 14:00 örfá sæti laus, aukasýning kl. 17:00. 
Sýningum lýkur í apríl!

LEG - söngleikur eftir Hugleik Dagsson. Tónlist hljómsveitin Flís.
8. sýn. lau. 24/3 uppselt, mið. 28/3 uppselt, fim. 29/3 uppselt fös. 30/3 örfá sæti laus, 
lau. 31/3 örfá sæti laus, fim. 12/4, fös. 13/4 örfá sæti laus, lau. 14/4, fim. 19/4, fös. 
20/4 örfá sæti laus, lau. 21/4 nokkur sæti laus.
Ath. nemendaafsláttinn og hópafsláttinn. Námufélagar fá 35% afslátt ef greitt er 
með Námukorti.

ÍMYNDUNARVEIKIN eða Þögn Molières eftir Molière/Macchia.
Franskur gestaleikur með íslenskum texta.
Í kvöld fös. 23/3 örfá sæti laus.

Stóra sviðið kl. 20:00

Smíðaverkstæðið kl. 20:00

Á SVIÐSBRÚNINNI
Í tilefni leiklistardaga verða umræður eftir 
sýningu á Leg á laugardag og seinni sýninguna 
á Sitji guðs englar á sunnudag. Aðstandendur 
sýningarinnar ræða við áhorfendur af sviðsbrún.

Gamanleikritið

Leikstjóri:  Gunnar I. Gunnsteinsson

Steinn Ármann Magnússon 
Guðlaug Elísabet Ólafsdóttir
Aðalhlutverk:

–eftir Jim Cartwright

Miðasala:Næstu Sýningar:
Á Nasa, einnig á
www.nasa.is
og www.midi.is

föstudaginn 23.03 kl. 20 
Örfá sæti laus
Fimmtudaginn 29.03 kl. 20
Takmarkaður sýningafjöldi!

Unaðslegar 
stundir

Rauða Húsið · Sími: 483-3330
Búðarstíg 4 · 820 Eyrarbakkka

www.raudahusid.is

með spennandi fjögurra
rétta kvöldverði á aðeins 

3.900.- allar helgar 
í janúar, febrúar og mars

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

GERÐUBERG
www.gerduberg.is

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

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

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

Draumalandið
eftir Andra Snæ Magnason

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

Frumsýning
16.mars föstudagur kl. 20:00

22.mars fimmtud. 2.sýn kl. 20:00

23.mars föstud. 3.sýn kl. 20:00

24.mars laugard. 4.sýn kl. 20:00

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI





Nú í vikunni kom út viðhafnarútgáfa 
af plötu Davids Bowie, Young Ameri-
cans, sem kom upphaflega út árið 1975. 
Þessari nýju útgáfu fylgir DVD-disk-
ur og veglegur bæklingur sem rekur 
sögu plötunnar. Sköpunargleði Bowies 
náði hámarki á áttunda áratugnum þegar 
hvert meistaraverkið rak annað, Hunky 
Dory, Ziggy Stardust, Aladdin Sane, Dia-
mond Dogs, Young Americans, Stationt-
ostation, Low, Heroes, Lodger. Ekkert af 
því sem Bowie hefur gert síðan jafnast á 
við þessar plötur. Nýjustu plötur Bowies, sem hélt upp á 60 ára afmæl-
ið í janúar, Heathen frá 2002 og Reality frá 2003, eru fínar en það dett-
ur engum í hug að halda því fram að þær standist samanburð við Ziggy 
Stardust eða Low, rétt eins og það heldur enginn því fram í alvöru að 
nýjustu plötur Stones og Paul McCartney jafnist á við verk þeirra frá 
sjöunda áratugnum. 

Það er athyglisvert að Young Americans fékk ekki mjög góðar mót-
tökur þegar hún kom út. Bowie hóf gerð hennar árið 1974 þegar hann 
dvaldi í Bandaríkjunum. Hann ákvað að gera soul-plötu og fékk til liðs 
við sig hóp innfæddra, þar á meðal Carlos Alomar gítarleikara, bassa-
leikarann Willie Weeks, Andy Newmark, fyrrum trommuleikari Sly & 
The Family Stone, og Luther Vandross sem söng bakraddir, en þetta 
var hans fyrsta stóra tækifæri á ferlinum. Upptökur fóru fram í því 
margfræga hljóðveri Sigma Sound í Philadelphiu, en var svo fram 
haldið í Record Plant í New York þar sem John Lennon bættist í hóp-
inn. Lagið sem Bowie og Lennon gerðu saman, Fame, varð fyrsta topp-
lag Bowies vestanhafs. 

Það sem fór í taugarnar á sumum Bowie-aðdáendum var að hann 
skyldi vera að fást við soul og danstónlist. Sá misskilningur að rokk sé 
eitthvað betra eða göfugra en soul, popp eða danstónlist hefur lengi 
verið útbreiddur! Young Americans hefur hins vegar staðist tímans 
tönn og vaxið með árunum ef eitthvað er, enda eru mörg frábær lög á 
henni og Bowie hefur sjaldan sungið jafn vel.

Útbreiddur misskilningur
Íslandsvinirnir í hinni ótrú-
lega áhrifamiklu hljómsveit 
Low eru nýbúnir að senda 
frá sér sína áttundu plötu. 
Steinþór Helgi Arnsteins-
son lagði við hlustir.

Hljómsveitin Low var stofn-
uð í hinum kuldalega bæ Duluth 
í Minnesota (fæðingarbæ Bob 
Dylan) árið 1993 og var í fyrstu 
hálfgerður húmor gegn sveittu 
rokki gruggaranna. Sveitin vakti 
hins vegar fljótt athygli enda 
var hægfara (slowcore) tónlist 
hennar gríðarlega vel samin og 
bar með sér blæ sem fáir höfðu 
heyrt í áður. Alan Sparhawk, gít-
arleikari og söngvari sveitarinn-
ar, hefur reyndar alltaf sagst líka 
illa við að láta kenna sig við slow-
core-stefnuna. Honum líki betur 
við þegar tónlist Low er sögð mín-
ímalísk. Lengst af skipuðu Low, 
ásamt Alan, þau Mimi Parker 
(kona Alans), sem söng og barði 
húðir, yfirleitt ekki meira en ein 
gólf tom-tromma og einn symball, 
og bassaleikarinn Zak Sally.

Zak hætti hins vegar í hljómsveit-
inni í fyrra enda hafði hann ætíð 
staðið í skugga þeirra Alans og 
Mimi. Aðdáendur sveitarinnar 
höfðu reyndar fyrir nokkru síðan 
tekið eftir því að samstarfið var 
orðið brösugt og uggur var greini-
lega innan bandsins. Á nýju plöt-
unni, Drums and Guns, má því 
finna nýjan bassaleikara, Matt 
Livingston, sem skilar sínu bara 
nokkuð vel, til dæmis í Always 
Fade, Hatchet og sérstaklega í 
laginu Belarus sem er með betri 
lögum plötunnar.

Platan heldur áfram á þeirri 
braut sem sveitin tók að stíga á 
þarsíðustu plötu, Trust. Þar kvað 
við nokkuð rokkaðri tón, sem er 
reyndar nokkuð þversagnakennt í 

ljósi þess að Steve Albini hafði séð 
um upptökustjórn á nokkrum af 
fyrri plötum Low en Steve þessi er 
þekktari fyrir að vinna með mun 
hávaðasamari hljómsveitum.

Síðasta plata Low, The Great 
Destroyer, var þannig það lang-
rokkaðasta sem nokkru sinni 
hefur heyrst frá sveitinni, af-
skræmdir gítartónar flæddu og 
mun fjölbreyttari hljóðfæranotk-
un heyrðist. Á Drums and Guns 
tekur Low síðan eitt skref tilbaka 
og líklegast eitt skref til hlið-
ar. Yfirbragðið er rólegra en á 
The Great Destroyer og mun raf-
kenndara. Alvarleikinn svífur þó 
enn yfir vötnum enda hafa textar 
Low oft borið með sér ádeilublæ. 
Lagaheitin Violent Past, Sandin-
ista og Murderer segja kannski 
alla söguna. 

Textarnir halda þó áfram að 
vera nokkuð abstrakt og óræð-

ir þó létt sé að skilja meininguna 
í sjálfu sér. Jafnvel má skynja 
í einu laginu smá skot á gamla 
bassaleikarann, Zak. „Lets bury 
the hatchet/like the Beatles and 
the Stones.“ 

Platan öll sem slík er síðan stór-
fín og í raun magnað hversu vel 
hljómsveitin stendur sig þrátt 
fyrir langan feril. Hljómsveit-
in heldur enn fast í mínímalísku 
útsetningarnar sem eru þó á allt 
öðru plani en áður; minna er um 
gítar, djúpi og hægi trommuslátt-
urinn er mun vélrænni og rafhljóð 
eru nokkuð notuð. 

Söngur Mimi er samt nokkuð 
sem ég sakna enda afburðasöng-
kona sem hefur oftar en ekki fært 
yfir mann kyrrð og ró. Alan hefur 
verið að færa sig upp á skaftið 
og er á þessari plötu mun meira 
áberandi en Mimi, sem er reynd-
ar áberandi góð.

Aflýst vegna ástarsorgar
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9. HVER VINNUR!

SENDU SMS BTC CCF Á 1900
OG ÞÚ GÆTIR UNNIÐ!

VINNINGAR ERU STALKER, COMMAND AND CONQUER,
DVD MYNDIR OG MARGT FLEIRA

SMS
LEIKUR

LENDIR
29. MARS Í BT!

LENDIR
23. MARS Í BT!



Hafnfirska hljómsveitin Alræði 
öreiganna heldur útgáfutónleika 
í Þjóðleikhúskjallaranum í kvöld í 
tilefni af útkomu plötunnar Pétur 
og úlfurinn, sem er byggð á hinu 
þekkta tónverki eftir Sergei Pro-
kofiev. 

Hljómsveitin setti verkið fyrst 
upp í eigin rokk-fjúsjón útgáfu á 
Björtum dögum í Hafnarfirði í 
fyrra. Tókst sýningin svo vel að 
ákveðið var að taka verkið upp og 
gefa út. „Þetta er allt byggt á verk-
inu og þessum þekktu stefjum úr 
því. Við reynum að hafa sem fjöl-
breyttastan takt,“ segir Halldór 
Ásgeirsson. „Þetta er dálítið frá-
brugðið upphaflega verkinu en 
samt mjög auðþekkjanlegt.“

Á tónleikunum verður verkið 
flutt í heild sinni og tekur flutn-

ingurinn um fimmtíu mínútur. 
Verður það lesið upp af Einari Að-
alsteinssyni, sem vann upplestrar-
keppni grunnskólanna árið 2000.

Alræði öreiganna, sem var 
stofnuð fyrir ári síðan, mun meðal 
annars feta í fótspor Sting sem 
hefur gert plötu byggða á verk-
inu. Auk þess hefur Sean Connery 
lesið söguna inn á plötu. „Ég vona 
að við séum að feta nokkuð ótroðn-
ar slóðir í þessum útsetningum,“ 
segir Halldór.

Tónleikarnir í kvöld hefjast 
klukkan 22.00 og kostar 500 krón-
ur inn.

Pétur og úlfurinn gefinn út

Nýttu þér tækifærið – sæktu um DMK á spron.is

Þau fyrirtæki, sem nú
veita viðskiptavinum
í DMK afslátt, eru:

• Casa
• InnX
• Sjónvarpsmiðstöðin
• Vouge
• Lystadún-Marco
• Ólavía og Oliver

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

Allt að 50% afsláttur!

Meðal þeirra fríðinda sem fylgja því að vera í DMK þjónustu SPRON

er að reglulega eru fá en vegleg tilboð frá völdum fyrirtækjum auk

þess sem viðskiptavinum í DMK býðst Einkaklúbbskortið frítt.

Með því að fara inn á spron.is getur þú kynnt þér

þessi frábæru tilboð sem gilda til 1. júní 2007.

Vegleg tilboð í DMK

AR
GU

S 
07

-0
17

6



Þjóðin velur í kvöld
Aðeins fjórir keppendur eru eftir í X-Factor Stöðvar 2 sem sýndur er 
í beinni útsendingu frá Vetrargarðinum í Smáralind en þátttakendurn-
ir syngja að þessu sinni tvö lög hver. Páll Óskar Hjálmtýsson leiðir 
keppnina en hann á enn tvö atriði inni. Þau Ellý og Einar Bárðar verða 
því að treysta á þjóðina til að halda sínum keppendum inni enda ráða 
atkvæði úr símaatkvæðagreiðslu úrslitum og hefur dómnefndin lítið 
sem ekkert um málin að segja á þessu stigi. 

Breski leikarinn Jude Law lendir í kvöld á 
Keflavíkurflugvelli ásamt átta manna hópi 
samkvæmt heimildum Fréttablaðsins. Tölu-
verður undirbúningur liggur að baki þess-
arar ferðar leikarans hingað en Law og vinir 
ætla að taka næturlífið með trompi og skoða 
allar helstu náttúruperlurnar í nágrenni höf-
uðborgarsvæðisins.

Samkvæmt upplýsingum Fréttablaðsins 
hefur hópurinn þegar pantað sér herbergi á 
101 hótel við Hverfisgötuna og þaðan ætla 
þeir að leggja af stað út í næturlíf höfuðborg-
arinnar. Vitað er að hópurinn hefur hug á því 
að kynna sér einn vinsælasta stað borgarinn-
ar, Óliver, og er ekki útilokað að Law og vinir 
leggi hann undir sig um helgina enda hefur 
Óliver verið vinsæll meðal Hollywood-stjarn-
anna sem hingað koma. Og er þar skemmst að 
minnast leikhópsins úr Flags of our Fathers 
sem voru fastagestir þar.

Einkalíf Jude Law hefur verið 
töluvert í sviðsljósinu eftir að 
hann sagði skilið við Siennu Mill-
er. Leikarinn hefur verið orð-
aður við ófáar yngismeyjarnar, 
þar á meðal Höllu Vilhjálmsdótt-
ur og bandarísku glamúrgelluna 
Lindsay Lohan. Eins og kemur 
fram í Sirkus, fylgiblaði Frétta-
blaðsins, hefur Unnur Birna af-
þakkað dómarastarf í Herra Heimi 
í Kína vegna anna í námi. Eins og 
greint var frá í fjölmiðlum hugð-
ist forsetafrúin Dorrit Mouss-
aieff kynna góðvin sinn 
Law fyrir fegurðar-
drottningunni yfir 
kvöldverði á Bessa-
stöðum síðast þegar 
Law var hér á landi 

en það datt upp fyrir vegna anna hjá for-
setaembættinu. Ekki er vitað hvort Dorrit 

ætlar að reyna aftur en forsetahjónin ku 
vera á landinu að þessu sinni.

Law lendir við áttunda mann í kvöld

Heather Mills, sem er að skilja við 
Bítilinn fyrrverandi Sir 
Paul McCartney, kom á 
dögunum fram í raun-
veruleikaþættinum
Dancing With the Stars 
í fyrsta sinn.

Um er að ræða banda-
ríska útgáfu af breska 

þættinum Strictly Come Danc-
ing þar sem þekktir einstakling-
ar sýna danshæfileika sína. Mills, 
sem er með gervifót eftir að hafa 

lent í bílslysi árið 
1993, fékk góða 
dóma fyrir sinn 
dans. Hún sagð-
ist hafa ákveðið að 

taka þátt í þættinum 
til að sýna fólki að 
það ætti ekki að láta 
fötlun aftra sér frá 
því að láta drauma 
sína rætast.

Fékk góða dóma
KK liggur heima í rúminu 
eftir að hafa veikst alvar-
lega. Hann segist óðum 
vera að jafna sig en býst 
ekki við því að vera kominn 
á ról fyrr en eftir viku.

„Það komst einhver padda í blóð-
ið og ég fékk krampa, var bara 
mjög hætt kominn. Ég var flutt-
ur á sjúkrahús með sjúkrabíl og 
læknunum tókst sem betur fer að 
bjarga mér,“ segir tónlistarmað-
urinn KK, en hann veiktist svona 
heiftarlega á laugardaginn var. 
KK var nýkominn heim af spít-
alanum þegar Fréttablaðið náði 
tali af honum og bar sig nokk-
uð vel þrátt fyrir veikindin. „Ég 
verð að liggja næstu vikuna og má 
síðan fara rólega af stað,“ útskýr-
ir Kristján. 

Tónlistarmaðurinn geðþekki 
hefur þegar þurft að aflýsa nokkr-
um tónleikum vegna veikindanna. 
„Ég reikna með að fyrstu tónleik-
arnir verði ekki fyrr en 31. mars í 
Landnámssetrinu þar sem ég verð 
með Einari Kára og svo styrktar-
tónleikarnir fyrir Formu daginn 
eftir,“ segir KK en þar hyggst hann 
frumflytja tvö ný lög sem verða á 
nýrri plötu. „Ég ætla að vera með 
soninn á bassa, Guðmund Péturs á 
gítar, Ásgeir Óskarsson á tromm-
ur og svo munu frænkur mínar 
tvær, þær Elísabet og Elín Eyþórs- 
og Ellensdætur, styðja við bakið á 
sjúklingnum,“ segir Kristján og 
hlær. „Ég hef alltaf átt góða að,“ 
bætir hann við.

KK er nýkominn heim úr mik-
illi ævintýraferð um Kína ásamt 
Magnúsi Eiríkssyni og hann ber 
Kínverjum vel söguna. „Þetta er 
náttúrlega landið sem verður allt 
í öllu eftir tíu ár,“ segir Kristján. 
„Þarna hefur verið blóðug innan-
ríkisbarátta síðastliðin fimmtíu ár 
en nú virðist vera að hægja um og 
fólkið er stolt af því að vera Kín-

verjar,“ segir Kristján. „Meira 
að segja Taívanar eru ekki leng-
ur þeirrar skoðunar að vilja losna 
undan Kína heldur stæra sig bara 
af þjóðerninu,“ bætir hann við. 
„Enda vilja allir vera Kínverjar.“

KK segir að vissulega hafi orðið 
menningarlegir árekstrar í ferð-
inni enda séu Íslendingar ekki 
eins og fólk er flest. „En Kínverj-
ar eru það,“ segir tónlistarmaður-
inn. „Og kannski Indverjar,“ bætir 
hann við og segir að hroki og yf-
irgangur vestrænna þjóða sé þeim 

óskiljanlegur. „Við ætlumst alltaf 
til að þeir lagi sig að okkar þörf-
um en ekki öfugt,“ segir hann en 
þetta er í þriðja sinn á átta árum 
sem KK heimsækir stórveld-
ið í austri. „Ég man að árið 1999 
fór ég ásamt Didda fiðlu og Ólínu 
Þorvarðardóttur og þá vorum við 
í Peking. Til marks um þá miklu 
breytingu sem orðið hefur í Kína 
var varla þverfótað fyrir reiðhjól-
um en einn og einn bíll á stangli. Í 
dag er þetta bara bíll við bíl.“

Bannað!
Er orð sem við 
þekkjum ekki
Zúúber – morgunþáttur 
alla virka morgna frá 
kl. 7.00–10.00.

Upptökur úr þættinum
er að finna á FM957.is

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI





!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í

Regnboganum merktar með rauðu

SÍMI 564 0000 SÍMI 551 9000 SÍMI 462 3500

THE ILLUSIONIST     kl. 5.45, 8 og 10.15
THE HITCHER        kl. 6, 8 og 10 B.I. 16 ÁRA
VENUS        kl. 6, 8 og 10 B.I. 12 ÁRA
THE LAST KING OF SCOTLAND     kl. 8 og 10.35 B.I. 16 ÁRA
NOTES ON A SCANDAL**     kl. 6 B.I. 14 ÁRA

** SÍÐUSTU SÝNINGAR

THE HITCHER          kl. 6, 8 og 10 B.I. 16 ÁRA
THE HITCHER SÝND Í LÚXUS         kl. 6, 8 og 10
EPIC MOVIE       kl. 4, 6, 8 og 10 B.I. 7 ÁRA
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

THE HITCHER        kl. 8 og 10 B.I. 16 ÁRA
EPIC MOVIE     kl. 6 og 10 B.I. 7 ÁRA
NORBIT        kl. 6 og 8

MIÐASALA Í SMÁRABÍÓ OG REGNBOGANN Á

MIÐASALA Í BORGARBÍÓ Á

UPPLIFÐU MYNDINA SEM FÉKK ENGIN 
ÓSKARSVERÐLAUN!

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

FRÁ FRAMLEIÐENDUM TEXAS CHAINSAW 
MASSACRE OG THE AMITYVILLE HORROR

MEÐ SOPHIA BUSH ÚR ONE TREE HILL
OG SEAN BEAN (NATIONAL TREASURE
& LORD OF THE RINGS).

MAGNAÐUR SPENNUTRYLLIR UM 
FERÐALAG TVEGGJA HÁSKÓLANEMA
Á ÓNEFNDUM ÞJÓÐVEGI Í USA OG 
HREMMINGUM ÞEIRRA!

ÞESSI ER STÓR... VIÐ MÆLDUM!
FÓR BEINT Á TOPPINN Í USA!

„FRÁBÆR LEIKUR OG
EFTIRMINNILEG MYND!“

- B.S., FRÉTTABLAÐIÐ

STRANGLEGA BÖNNUÐSTRANGLEGA BÖNNUÐ
INNAN 16 ÁRAINNAN 16 ÁRA
STRANGLEGA BÖNNUÐ
INNAN 16 ÁRA

Charles Harrelson, faðir leikarans 
Woody Harrelson, er látinn, 69 
ára að aldri. Fannst lík hans í 
klefa Supermax-fangels-
isins í Washington þar 
sem hann afplánaði tvö-

faldan lífstíðardóm. Charles 
var dæmdur fyrir að myrða 
dómarann John Wood Jr. 
fyrir utan heimili hans í Texas 
árið 1979. 

FRÉTTIR AF FÓLKI

Enn eitt spurningaljónið hefur 
nú verið að velli lagt í Meistaran-
um. Jón Pálmi Óskarsson læknir 
sigraði í sjöttu viðureign spurn-
ingaþáttar Loga Bergmanns hinn 
kunna gáfumann Gísla Ásgeirs-
son þýðanda í Meistaranum í gær-
kvöldi í hörkuspennandi viður-
eign. Fyrir viku fauk hinn fróði 
Sigurður G. Tómasson úr keppni 
og því má ljóst vera að ekki er 
fyrir veifiskata að ætla sér áfram 
í Meistaranum.

Fyrir liggur að engin skömm 
er að tapa fyrir Jóni Pálma, sem 
er tvöfaldur sigurvegari úr Gettu 
betur. Gegn því hafði Gísli þá einu 
reynslu að styðjast við að hafa 
tekið þátt í spurningakeppni kven-

félags á Ísafirði og að hafa keppt 
í spurningakeppni útvarpsþáttar-
ins Górillu sem var á Aðalstöðinni 
fyrir um 12 árum. Allt kom fyrir 
ekki.

Litli bróðir Gísla, Páll Ás-
geir, gerði betur en stóri 
bróðir og er kominn 
áfram í fjórðungsúrslit. 
Páll vakti mikla athygli 
fyrir takt-
ík sem 
gekk út á 
að leggja 
hámark 
stiga 
undir við 
hvert 
tækifæri. 

Gísli byrjaði á sömu lund. Stóðu 
leikar jafnir þegar komið var í 
töluspurningar en þá tók Gísli 
forystu. En ákvað undir lokin að 
sýna klókindi og lagði aðeins eitt 
stig undir. Hafði ekki svar en tap-
aði aðeins einu stigi en hafði nú 
sett pressu á Pálma. Staðan 21–
17 fyrir Gísla. En Pálmi átti síð-
asta leik, lagði fimm stig undir 
og svaraði rétt. Hann sigraði því 

22 –21. - jbg

Gáfuleg varfærni dugði Gísla ekki

GÍSLI ÁSGEIRSSON 
Þaulvanur pókerspilari 
en taktar af því taginu 

dugðu ekki gegn Gettu 
betur-meistaranum Jóni 

Pálma.

Fyrirsögn þessi er reyndar svolít-
il rangtúlkun á efni plötunnar. Jú, 
vissulega eru þetta allt lög (upp-
runalega) eftir Yoko Ono en það eru 
í raun hjálparhellur Ono, hinir tón-
listarmennirnir á plötunni, sem bíta 
frá sér og ætli Ono að gera slíkt hið 
sama í kjölfarið. Mér hefur samt 
aldrei verið neitt sérstaklega vel 
við safnplötur eða endurvinnslu-
plötur (remix-plötur) á borð við 
þessa. Ringulreið einkennir þær 
yfirleitt og heildarsvipur þeirra 
er afar sjaldan mjög sterkur. Yes, 
I’m a Witch gengur hins vegar vel 
upp og þrátt fyrir að vera ekki heil-
steypt er platan áhugaverð frá upp-
hafi til enda.

Á plötunni kennir ýmissa grasa, 
allt frá hörðu elektrói Peaches til 
sýrupopps The Sleepy Jackson. 
Framlag nokkurra tónlistarmanna 
er samt töluvert minnisstæðara 
en annað. Le Tigre pönkar upp hið 
ótrúlega viðeigandi Sister O Sister, 
Cat Power gerir íðilfagra ballöðu 
úr Revelations sem minnir á helstu 
sprettina úr meistaraverki hennar 
Moon Pix, Polyphonic Spree sýnir 

að meðlimir eru ekki enn dauðir 
úr öllum æðum sem og The Flam-
ing Lips með æsilegri útgáfu af 
Cambridge 1969. Chris Armstrong 
lýkur síðan plötunni á dramatískan 
og viðeigandi hátt.

Þó er meistaraverk plötunn-
ar enn óupptalið. Jason Pierce úr 
Spiritualized, og áður Spacemen 
3, fer með lagið Walking on Thin 
Ice út fyrir öll endamörk þess sem 
hægt er að teljast epískt. Án efa 
það langbesta sem Pierce hefur 
gert í heilan áratug, jafnvel síðan 
Spacemen 3 var og hét enda hef ég 
aldrei verið neinn sérstakur aðdá-
andi Spiritualized.

Ekki komast þó allir vel frá 
sínu. The Apples in Stereo veld-
ur vonbrigðum, Blow Up er alveg 
úti á túni og titillagið nær engum 
hæðum í klisjukenndri útgáfu The 
Brother Brothers. Þrátt fyrir þessa 
galla nær platan oft á tíðum miklu 
skriði, gefur fína mynd af Yoko Ono 
og tónlistarsköpun hennar og ætti 
að virka hvetjandi fyrir þá sem 
vilja athuga tónlistarferil henn-
ar nánar. Áhugasömum vil ég að 

lokum benda á útgáfu Galaxie 500 
af laginu Listen, the Snow is Fall-
ing. Mikið meistaraverk og hefði 
ég viljað sjá það lag í nýrri útgáfu á 
þessari plötu. Steinþór Helgi Arnsteinsson

Nornin bítur frá sér

TÓNLIST
Yes, I‘m a Witch
Yoko Ono

★★★★
Gömul lög Ono ganga í endurnýjun 
lífdaga og fá nýjan ljóma á þessu vel 
heppnaða samsoðningssafni. Útgáfa 
Jasons Pierce af Walking on Thin Ice 
ber sérstaklega af.

FRUMSÝND 23. MARS SÝND Í REGNBOGANUM

BLEKKINGAMEISTARINN

„STÓRSKEMMTILEG!
Fær þig til að

trúa á kraftaverk!“
-  The New York Times

- Ekkert hlé á góðum myndum

Ekkert hlé Minna af auglýsingum Engin truflun321
2 fyrir 1 allar frumsýningarhelgar gegn framvísun þessarar úrklippu.

KLIPPIÐ HÉR!

„STÓRSKEMMTILEG!
Fær þig til að

trúa á kraftaverk!“
- Stephen Holden, The New York Times

FRUMSÝND 16. MARS

9. HVER

VINNUR!9. HVER

VINNUR!

SENDU SMS JA JA SMF

Á NÚMERIÐ 1900 OG ÞÚ

GÆTIR UNNIÐ MIÐA FYRIR TVO!

VINNINGAR ERU BÍÓMIÐAR, DVD MYNDIR OG MARGT FLEIRA

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



sem fær þig til að grenja úr hlátri. 
Rómantísk gamanmynd

/ KRINGLUNNI / KEFLAVÍK/ ÁLFABAKKA / AKUREYRI
DIGITAL

DIGITAL

KVIKMYNDAUPPLIFUN ÁRSINS

STÆRSTA OPNUN ÁRSINS

FEITASTA GRÍNMYND 
ÁRSINS

SMOKIN ACES kl. 10:30 B.i.16

BRIDGE TO TEREBITHIA kl. 4 - 6:10 Leyfð

VEFURINN HE... M/- Ísl tal. kl. 3:40 Leyfð

FRÁIR FÆTUR M/- Ísl tal kl. 3:40 Leyfð

WILD HOGS kl 3:40 - 5:50 - 8 - 8:30 - 10:20 - 10:30 b.i 7

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

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

BLOOD & CHOCOLATE kl. 5:50 - 8  B.i.12

MUSIC & LYRICS kl. 5:50 - 8 - 10:20   Leyfð

WILD HOGS kl. 3:50 - 6 - 8:15 - 10:30   B.i.7

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

NORBIT kl. 3:40 - 5:50 - 8  Leyfð

WILD HOGS kl. 8 - 10:10 B.i.7

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

NORBIT kl. 5:30 - 8 Leyfð

WILD HOGS kl.  6 - 8 - 10 B.i.7

300 kl. 8 - 10:20 B.i. 16

MUSIC & LYRICS kl. 6 Leyfð

Skráðu þig á SAMbio.is

Frönsk- Kvikmyndahátíð 3.Mars Til 1. Apríl
THE GOOD GERMAN kl. 5:40 - 8 - 10:20   B.i.16

300. kl. 6:30 - 8:30 - 11   B.i.16

MUSIC AND LYRICS kl. 8 leyfð

LADY CHATTERLEY kl

TELL NO ONE kl 5:40 -  10:20

HORS DE PRIX kl 8-10

PARIS, JE T’AIME  kl 5:40

Stærsta grínmynd í Bandaríkjunum á þessu ári
George Clooney, Tobey Maguire og Cate Blanchett sýna 

stórleik í magnaðri mynd leikstjórans Steven Soderbergh

Sýnd í Háskólabíói

VJV TOPP5.IS

FBL

kvikmyndir.is

FILM.IS

ÚTSALA
JEPPLINGA



 Þó nokkrir þjálfarar 
hafa stigið fram fyrir skjöldu og 
sakað Guðmund Erlendsson, for-
mann dómaranefndar HSÍ, um 
vafasama hegðun í starfi. Þjálf-
ararnir hafa meðal annars ásak-
að hann um að vera kjaftforan og 
hrokafullan.

Upphaf málsins má rekja til 
þess er Guðmundi lenti saman við 
Einar Jónsson, þjálfara ÍBV, eftir 
leik ÍBV og HK en Guðmundur 
var eingöngu áhorfandi á leiknum 
en ekki eftirlitsmaður. 

Einar kærði Guðmund, sem 
kærði á móti. Ekkert var aðhafst 
í ákærunum af aganefnd HSÍ en 
ÍBV hefur skotið málinu til dóm-
stóls HSÍ og segist vera tilbúið að 

fara með það alla leið.
Megn óánægja er með störf 

Guðmundar í dómaranefndinni og 
allir viðmælendur Fréttablaðsins 
í handboltahreyfingunni vilja sjá 
hann stíga upp úr stóli formanns 
dómaranefndar. 

Fréttablaðið hafði samband við 
Guðmund í gær og bauð honum að 
ræða efnislega um þær ásakan-
ir sem á hann hafa verið bornar. 
Hann var ekki tilbúinn til þess. 

Guðmundur var algerlega ófá-
anlegur til að svara þeirri spurn-
ingu hvort hann ætlaði að segja af 
sér sem formaður dómaranefnd-
ar: „Samviska mín í þessu máli er 
hrein,“ var svar Guðmundar við 
þeirri spurningu hvort hann ætl-

aði að segja af sér. Hann staðfesti 
engu að síður að hann væri enn 
formaður dómaranefndar.

Spurður hvort ásakanir allra 
þeirra þjálfara sem hafa borið 
hann sökum væru lygar svaraði 
Guðmundur: „Þær eru fjarri sann-
leikanum,“ og harðneitaði að ræða 
málið frekar. 

Samviska mín í málinu er hrein
Tékkneski lands-

liðsmaðurinn Filip Jicha hefur 
ákveðið að ganga í raðir Kiel frá 
Lemgo. Hann hafnaði tilboðum 
frá Gummersbach, Barcelona og 
Kronau.

Þetta eru slæm tíðindi fyrir 
Lemgo en betri fyrir Loga Geirs-
son, leikmann liðsins, sem hefur 
att kappi við Tékkann öfluga um 
sæti í byrjunarliði Lemgo í stöðu 
skyttu.

Jicha er gríðarlega öflug skytta 
og var næstmarkahæstur á HM 
þannig að það hefur verið á bratt-
ann að sækja hjá okkar manni, 
sem hefur engu að síður nýtt sín 
tækifæri vel.

Hann fær vonandi tækifæri 
sem aðalskytta hjá Lemgo á 
næsta ári en liðið verður mikið 
breytt enda margir leikmenn á 
förum, þar á meðal Ásgeir Örn 
Hallgrímsson.

Logi aðalskytta 
hjá Lemgo?

 Alþjóða handknatt-
leikssambandið, IHF, hefur gefið 
út listann yfir þá leikmenn sem 
koma til greina sem besti hand-
boltamaður heims árið 2006.

Þeirra á meðal er fyrirliði ís-
lenska landsliðsins, Ólafur Stef-
ánsson. Aðrir sem koma til greina 
eru Króatinn Ivano Balic, Rúss-
inn Eduard Kokcharov, Slóven-
inn Siarhei Rutenka, Frakkarn-
ir Bertrand Gille og Thierry Om-
eyer og svo Þjóðverjinn Florian 
Kehrmann.

Hægt er að taka þátt í kjörinu á 
heimasíðu IHF, ihf.info.

Besti leikmaður 
í heimi?

 Berglind Íris Hansdóttir, 
landsliðsmarkvörður í handbolta, 
mun að öllum líkindum snúa heim 
í Val í sumar eftir ársdvöl hjá 
danska úrvalsdeildarliðinu Århus. 
Unnusti hennar, Bjarni Ólafur Ei-
ríksson, sem leikur með Silkeborg 
í dönsku úrvalsdeildinni í knatt-
spyrnu, segir það einnig koma til 
greina að hann fari sjálfur heim. 
Það fer þó eftir gengi félagsins 
sem á í mikilli fallbaráttu.

Bæði eru þau þó samningsbund-
in sínum liðum í eitt ár til viðbótar. 
Berglind sagði við Fréttablaðið að 
hún væri að vinna í sínum málum 
og ef hún fengi sig lausa kæmi 
hún strax heim. 

„Þetta hafa verið gífurleg von-
brigði fyrir mig,“ sagði Berglind. 
„Þegar ég samdi við félagið leit út 
fyrir að ég fengi að spila mikið á 
tímabilinu en tveimur dögum síðar 
samdi félagið við Karen Morten-
sen, danska landsliðsmarkvörð-
inn.“

Hún segist hafa búist við því 
að fyrsta árið myndi verða erfitt 
en þó ekki með þeim hætti eins 
og raunin hefur orðið. „Stundum 
fæ ég að spila í 10-15 mínútur og 
stundum ekki neitt. Ég hef reynd-
ar fengið meira að spila í síðustu 
tveimur leikjum,“ sagði Berglind. 
Dönsku deildinni lauk nú í vikunni 
en Århus þarf að leika við lið úr 1. 
deildinni um sæti í úrvalsdeildinni 
að ári. Århus varð í þriðja neðsta 
sæti deildarinnar.

Hún segir að ekkert annað komi 
til greina en að spila með Val, 
kæmi hún heim. „Þetta er ekki 100 
prósent ákveðið en afar líklegt 
eins og staðan er nú.“

Bjarni Ólafur er einn þriggja 
Íslendinga í Silkeborg. Hinir eru 
Keflvíkingarnir Hólmar Örn 
Rúnarsson og Hörður Sveinsson. 
Bjarni fór fyrstur þeirra til fé-
lagsins, fyrir rúmu ári síðan.

Silkeborg er sem stendur í næst-
neðsta sæti dönsku úrvalsdeild-
arinnar, átta stigum frá næsta 
liði fyrir ofan. Liðið vann reynd-
ar afar dýrmætan sigur á botnliði 
Vejle um helgina, 2-0. 

„Þetta var langþráður sigur, 
það er óhætt að segja það,“ sagði 
Bjarni. „Þetta er vonandi á réttri 
leið, við erum í það minnsta að 
spila betri fótbolta en við gerðum 

fyrir áramót.“
Hann segist munu skoða það vel 

hvort hann ætli að koma heim ef 
liðið fellur. „Ég klára tímabilið og 
sé svo til. Ég hef þar fyrir utan 
hreinlega ekki kannað það hvort 
ég geti fengið mig lausan.“

Bjarni hefur verið fastamaður 
í liði Silkeborg síðan hann kom til 
félagsins.

Landsliðsmarkvörðurinn Berglind Íris Hansdóttir mun að öllum líkindum snúa 
aftur í Val í sumar. Unnusti hennar, knattspyrnumaðurinn Bjarni Ólafur Eiríks-
son, segir það óráðið hvort hann sjálfur snúi heim. Það fer eftir gengi Silkeborg.

Vilja hlífa mér til að forða meiðslum

 Roald Bruun-Hanssen, 
yfirmaður íþróttamála hjá norska 
úrvalsdeildarliðinu Brann, segir 
að félagið muni í framtíðinni gefa 
upp kaupverð leikmanna sem 
koma til félagsins. „Það er engin 
ástæða til að halda þessu leyndu,“ 
sagði Hanssen. 

Félagið keypti fyrir skömmu 
Jan Gunnar Solli til félagsins og 
gaf um leið upp kaupverð hans, 
sex milljónir norskra króna.

„Við viljum koma í veg fyrir 
vangaveltur hjá fjölmiðlum um 
kaupverð. Þær summur eru yfir-
leitt hærri en þær eru í raun og 
veru. Launum leikmanna verð-
ur þó enn haldið leyndum enda er 
það persónulegt mál þeirra.“

Nánast engin, ef nokkur, dæmi 
eru um að íslensk félög hafi gefið 
upp kaupverð sinna leikmanna.

Gefa upp kaup-
verð leikmanna

Tom Hicks, annar eig-
enda Liverpool, segir að Benit-
ez sé sá maður sem þeir vilji að 
stýri liði félagsins næstu árin. 
Fjölmiðlar hafa sagt frá því að 
forráðamenn Real Madrid vilji 
fá Benitez til starfa hjá félaginu 
í stað Fabio Capello í lok tíma-
bilsins.

Sjálfur hefur Benitez sagt að 
hann sé skuldbundinn Liverpool 
og fari hvergi.

Benitez er okk-
ar maður



Síðumúla 8
108 Reykjavík - Sími 568 8410 

Krókhálsi 5g
110 Reykjavík -  Sími 517 8050

Hafnarstræti 5
101 Reykjavík -  Sími 551 6760 

Forskot á vortilboðin
Flott fermingartilboð

Munið einnig vinsælu gjafabréfin okkar.
Sama gjafabréfið gildir nú í þrem verslunum á 800 fermetrum fullum af spennandi veiðivörum.

Þú finnur fermingartilboðin einnig á netinu – veidihornid.is

DAM öndunarvöðlupakki – DAM 
öndunar-vöðlur,DAM skór og 

vatnsheldur jakki með  útöndun. 
Fullt verð 43.985.

Fermingartilboð aðeins 29.995.

Ron Thompson 
öndunarvöðlupakki

Ron Thompson öndunarvöðlur,
Ron Thompson skór  og 

vatnsheldur jakki með útöndun.
Fullt verð 41.985.

Fermingartilboð aðeins 26.995.

Scierra veiðivesti.
Fullt verð 7.995.
Fermingartilboð

aðeins 5.595.

DAM veiðivesti.
Fullt verð 6.995.
Fermingartilboð

aðeins 4.895

Ron Thompson veiðivesti.
Fullt verð 3.995.
Fermingartilboð

aðeins 2.795

Scierra veiðitöskur.
Vinsælar og 

vandaðar töskur.
Verð aðeins frá 6.995

Ron Thompson 
veiðitöskur.
Mikið úrval.

Verð aðeins frá 1.595

DAM kaststöng ásamt 
vönduðu DAM kasthjóli.
Fullt verð 12.990.  Ferm-
ingartilboð aðeins 8.995.

Ron Thompson Sandborn
kaststöng.  Vandað

Okuma kasthjól. Fullt
verð 11.990.  Fermingar-

tilboð aðeins 7.995.

Scierra EDP kaststöng
í þrem hlutum.  Hólkur 
fylgir.  Vandað Okuma 

kasthjól. Fullt verð 18.990. 
Fermingartilboð
aðeins 12.995.

Ron Thompson flugu-
veiðipakki.  4ra hluta 
stöng í hólk.  Okuma 

SLV fluguhjól með góðri 
bremsu. Vönduð lína.

Fullt verð 26.685.
Fermingartilboð

aðeins 15.995

DAM neoprenvöðlur
með áföstum stígvélum

ásamt vatnsheldum DAM jakka 
með útöndun.

Fullt verð 27.990.
Fermingartilboð aðeins 19.995

Ron Thompson neoprenvöðlur
með áföstum stígvélum ásamt 
vatnsheldum Ron Thompson 

jakka með útöndun.
Fullt verð 25.990.

 Fermingartilboð aðeins 18.995.

Scierra fluguveiðipakki.
3ja hluta stöng, 

gott hjól og vönduð lína.    
Kastkennsla á DVD fylgir 
með. Fullt verð 25.990.

Fermingartilboð
aðeins 19.995.-



 Spánverjinn Fernando 
Hierro hefur beðið danska mark-
vörðinn Peter Schmeichel afsök-
unar vegna atviks í landsleik sem 
átti sér stað hinn 17. nóvember 
árið 1993.

„Við höfum oft velt því fyrir 
okkur hvort við ættum að senda 
Schmeichel nokkrar vínflöskur til 
að biðja afsökunar á þessu,“ sagði 
Hierro við danska blaðið BT. 

Hierro segir að brotið hafi 
verið á Schmeichel þegar hann 
hafi ætlað að fara út í boltann 
eftir hornspyrnu. En í stað þess 
var ekkert dæmt og skoruðu 
Spánverjar í kjölfarið og markið 
tryggði þeim og Írum sæti á HM 
1994, á kostnað Dana. 

„Ég bið kærlega að heilsa 
honum,“ bætti Hierro við. „Betra 
er seint en aldrei.“

Bað Schmeichel 
afsökunar

Úrslitakeppni 1. deild-
ar karla í körfubolta hefst í kvöld 
en fjögur lið keppast þar um að 
fylgja Þór Akureyri upp í Iceland 
Express-deildina og taka sæti 
Hauka og Þórs úr Þorlákshöfn 
sem féllu í ár. 

Breiðablik fær Stjörnuna í 
heimsókn í Smárann og á sama 
tíma tekur FSu á móti Val á Sel-
fossi. Það lið sem fyrr vinnur tvo 
leiki fer í úrslitin þar sem liðin 
bítast um að komast í hóp tólf 
bestu liða landsins. 

Hver fylgir Þór 
upp úr 1. deild?

 Michael Laudrup, einn 
besti knattspyrnumaður Dana frá 
upphafi, vill að danska landsliðið 
sæki sigur til Spánar og fari um 
leið langleiðina að því að tryggja 
sér sæti í úrslitakeppni EM sem 
fer fram í Sviss og Austurríki 
2008. Þjóðirnar mætast í Madríd 
á laugardaginn og spænska lands-
liðið tekur síðan á móti því ís-
lenska fjórum dögum síðar. 

„Það eru alltaf góð úrslit að ná 
jafntefli á móti Spánverjum á úti-
velli en af hverju ekki að leggja 
kapp á að vinna leikinn? Með því 
er liðið komið með annan fót-
inn inn í úrslitakeppnina. Carl-
es Puyol og Sergio Ramos verða 
ekki með og þar með eru stór 
skörð höggvin í spænsku vörnina. 
Það á danska liðið að nýta sér,“ 
sagði Laudrup í viðtali við Politik-
en.

Vill blása til 
sóknar á Spáni

 Keflavík vann þolin-
mæðissigur á grönnum sínum í 
Grindavík í ótrúlegum leik. Tam-
ara Bowie og LaKesha Watson 
áttu frábæran leik en það var 
Bryn-dís Guðmundsdóttir sem 
tryggði sínu liði sigur með stór-
kostlegri frammistöðu í fjórða 
leikhluta. Niðurstaðan var 87-84 
sigur Keflavíkur.

Grindavík byrjaði betur í leikn-
um og náði ágætis forystu á upp-
hafsmínútunum. Leikmenn virt-
ust taugastrekktir því skotnýting 
leikmanna var slæm. Það er að 
segja allra nema bandarísku leik-
mannanna hjá báðum liðum. Þær 
voru í sérflokki, sér í lagi Tamara 
Bowie sem skoraði 30 af 42 stigum 
Grindavíkur í fyrri hálfleik. 

Heimamenn náðu sér fremur 
illa á strik, sér í lagi í upphafi ann-
ars leikhluta en tókst þó að laga 
stöðuna fyrir hálfleik. Forysta 
Grindavíkur var þá sex stig.

Allt annað var að sjá til liðanna 
í síðari hálfleik. Þá sýndu liðin að 
mun meiri breidd var hjá liðunum 

en gaf til kynna fyrir hlé. Mörg 
þriggja stiga skot hittu körfuna og 
leikurinn var hraður og skemmti-
legur.

Keflvíkingar gáfust aldrei upp 
og þó svo að Grindavík hafi ávallt 
verið með forystuna voru heima-
menn aldrei langt undan. Þegar 
sjö mínútur voru eftir af leiknum 

var munurinn orðinn aðeins eitt 
stig og spennan gríðarleg. 

Bryndís Guðmundsdóttir náði 
svo forystunni fyrir Keflavík í 
fyrsta sinn í leiknum í stöðunni 
75-74. Hún átti frábæran fjórða 
leikhluta og Grindvíkingar áttu 
í mestu vandræðum með að losa 
Bowie úr þeirri ströngu gæslu sem 

hún var í á þessum tíma. Sóknar-
leikur Grindavíkur átti engin svör 
við þeirri varnartaktík sem Kefla-
vík beitti. 

Þegar tvær mínútur voru til 
leiksloka komst Keflavík í átta 
stiga forystu og virtust á leið með 
að innbyrða öruggan sigur. En þá 
vöknuðu gestirnir til lífsins og á 
rúmri mínútu minnkuðu þeir mun-
inn í eitt stig. 

Síðasta mínútan var æsispenn-
andi. Ekkert var þó skorað fyrr 
en Bryndís skoraði úr báðum víta-
skotum sínum eftir að brotið var 
á henni á lokasekúndunni. Niður-
staðan; ótrúlegur þriggja stiga 
sigur Keflavíkur. 

„Tamara Bowie er besti leik-
maðurinn á landinu og ef hún fær 
ekki að leika lausum hala þá vinn-
um við leikinn,“ sagði Jón Halldór 
Eðvaldsson, þjálfari Keflavíkur, 
eftir leikinn. „En mínir leikmenn 
sýndu frábæran leik í kvöld. Það 
var kannski ekki planið að vinna 
leikinn á þennan hátt en þetta eru 
samt sætustu sigrarnir.“  

Ótrúlegur Keflavíkursigur í dramatískum leik
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Fullt af skemmtiatriðum 
og miklu fjöri! Fram koma:

Þátttakendur í starfi 
KFUM og KFUK

Trúðarnir Barbara og Úlfar

Jón Víðis töframaður

Skemmtiatriði úr sumar-
búðum KFUM og KFUK

...og margt fleira!
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Flokkaskrár sumarbúðanna
2007 má finna á www.kfum.is

52 flokkar í 5 sumarbúðum

20 ævintýranámskeið
- eitthvað fyrir alla!

Sumarbúðir KFUM og KFUK

Knattspyrnusamband
Evrópu, UEFA, hafnaði bón 
spænska liðsins Sevilla um að 
færa leik liðsins gegn Tottenham 
á heimavelli í fjórðungsúrslitum 
UEFA-bikarkeppninnar. Leikur-
inn á að fara fram þann 5. apríl, 
á sama degi sem fjölmenn hátið 
verður haldin í borginni. Allt að 
milljón manns taka þátt í hátíðar-
höldunum.

Sevilla óskaði eftir því að leik-
urinn yrði færður en UEFA neit-
aði að verða við þeim óskum.

UEFA hafnaði 
bón Sevilla

 Staðan er ekki alltof góð 
hjá spænska landsliðinu í knatt-
spyrnu í baráttu liðsins fyrir sæti 
á EM í Austurríki og Sviss. 

Liðið hefur aðeins hlotið þrjú 
stig úr þremur fyrstu leikjun-
um. Spánverjar mæta Dönum 
og Íslendingum á næstu dögum 
og þurfa sex stig til þess að eiga 
raunhæfa möguleika á að kom-
ast í úrslitakeppnina. Framherj-
inn Fernando Torres segir 1-0 sig-
urinn á Englandi í síðasta mánuði 
hafa hjálpað liðinu mikið. 

„Þetta var nauðsynlegt eftir 
slæm úrslit í leikjunum á undan. 
Við erum ekki í góðri stöðu en 
við höfum þetta ennþá í okkar 
höndum. Ef við vinnum alla leik-
ina sem við eigum eftir þá kom-
umst við í úrslitakeppnina,“ sagði 
Torres en Spánn á eftir níu leiki í 
undankeppninni.

Nóg að vinna 
næstu níu leiki

 Íslandsmeistarar 
Hauka eru komnir í 1-0 í undan-
úrslitaeinvígi sínu gegn Stúdínum 
eftir 76-61 sigur á Ásvöllum í gær. 
Það leit út fyrir léttan sigur í upp-
hafi þegar Haukaliðið komst í 8-0 
og 14-2 og skoraði hverja hraða-
upphlaupskörfuna á fætur ann-
arri.

ÍS-liðið hékk þó inn í leiknum og 
náði að minnka muninn í 5 stig, 32-
27, í lok annars leikhluta og niður í 
tvö stig, 38-36, með því að skora 7 
fyrstu stig seinni hálfleiks. Hauka-
liðið hélt þó alltaf frumkvæðinu og 
sigurinn var ekki í mikilli hættu í 
lokaleikhlutanum.

Ifeoma Okonkwo var langbesti 
leikmaður vallarins og hélt uppi 
sóknarleik Hauka með 30 stigum 

en fyrirliðinn Helena Sverrisdótt-
ir var langt frá sínu besta, klikk-
aði á 14 af 18 skotum og tapaði 7 
boltum. Haukaliðið barðist vel og 
28 sóknarfráköst áttu mikinn þátt 
í að vega upp slaka hittni liðsins. 
Signý Hermannsdóttir (16 stig) 
og Casey Rost (14 stig) héldu uppi 
sóknarleik ÍS en bæði lið hittu illa 
og leikurinn snerist upp í mikla 
baráttu.

„Við vorum að spila mjög góða 
liðsvörn og það var það sem land-
aði þessum sigri. Við náðum 
kannnski ekki að stjórna hraðan-
um eins og við ætluðum okkur en 
ég er nokkuð sáttur með þennan 
leik því við eigum svo mikið inni. 

Við eigum Helenu inni og marga 
aðra leikmenn og liðið getur gert 

mun betur en í kvöld. Við vinnum 
samt nokkuð sannfærandi sigur 
og leiðum allan leikinn. Það er nýr 
leikur á sunnudaginn og stelpurn-
ar þurfa að mæta einbeittar og 
ætla sér að gera betur en í þess-
um leik,“ sagði Ágúst Björgvins-
son, þjálfari Hauka:

„Við klúðruðum góðu tækifæri 
til þess að vinna þennan leik. Við 
byrjuðum mjög illa og það er mun-
urinn í leiknum þó svo að þetta 
hafi endað í 15 stigum þá var mun-
urinn í átta stigum eigilega allan 
leikinn.

Við erum að gefa þeim 28 sókna-
fráköst en erum að öðru leyti að 
spila vörnina vel. Við erum líka 
að stjórna hraða leiksins sem er 
gott. Útlendingurinn hjá Haukum 

vann leikinn fyrir þær. Það þarf 
að vinna þrjá leiki og við vinnum 
bara næsta leik og jöfnum metin,“ 

sagði Ívar Ásgrímsson, þjálfari 
ÍS, eftir leikinn.

Ifeoma og sóknarfráköstin skiluðu sigri



 Fréttablaðið skoðar í 
dag hvaða leikmenn bættu mest 
við sinn leik í 8 liða úrslitum Ice-
land Express-deildar karla miðað 
við hvað þeir gerðu í deildar-
keppninni í vetur. 

Hér er framlagsjafna NBA-
deildarinnar notuð til að meta 
frammistöðu leikmanna, ann-
ars vegar í deildinni í vetur og 
hins vegar í 8 liða úrslitum úr-
slitakeppninnar. Framlagsjafnan 
reiknar út hvað menn leggja til 
síns liðs í stigum, fráköstum, stoð-
sendingum, stolnum boltum og 
vörðum skotum að því frádegnu 
hvað það kostar í misheppnuðum 
skotum og töpuðum boltum.

Snæfellingurinn Jón Ólafur 
Jónsson er sá leikmaður sem bætti 
mest við sinn leik í fyrstu umferð-
inni en hann hækkaði sig um heil 
12 stig, úr 8,5 framlagsstigum upp 
í 20,5 stig. Jón Ólafur var með 34 
stig á 39 mínútum af bekknum í 
leikjunum tveimur gegn Keflavík 
og hitti úr 65% skota sinna. Þetta 
gera 17 stig að meðaltali í leik en 
Jón Ólafur var með 9 stig að með-
altali í deildinni í vetur. Í seinni 
leiknum skoraði hann meðal ann-
ars 16 stig á síðustu sex mínútun-
um í þriðja leikhluta þegar Snæ-
fellsliðið breytti stöðunni úr 57-57 
í 65-79 og gerði út um leikinn. 

Jonathan Griffin hjá Grinda-
vík átti þrjá mjög góða leiki gegn 
Skallagrími og bætti hátt framlag 
sitt mikið. Griffin var með 18,6 
framlagsstig í leik í deildinni en 
var kominn upp í 27,7 í framlagi 
fyrir leikina þrjá gegn Skallagrími 
þar sem hann skoraði 27,7 stig, tók 
8 fráköst og gaf 3,3 stoðsendingar 
að meðaltali í leik. Griffin var með 
22,4 stig, 5,5 fráköst og 3 stoðsend-
ingar að meðaltali í deildinni.

Keflvíkingurinn Sverrir Þór 

Sverisson er þriðji á listanum en 
hann er sá leikmaður sem bætti 
sig mest í stigum. Sverrir skor-
aði 9,2 stigum meira að meðaltali 
í leik í einvíginu gegn Snæfelli en 
í sjálfri deildarkeppninni í vetur. 
Keith Vassell hjá ÍR hækkaði sig 
mest í fráköstum (+3,2) og Hlyn-
ur Bæringsson hækkaði sig mest í 
stoðsendingum (+3,2). 

Jovan Zdravevski hjá Skalla-

grími var sá leikmaður sem lækk-
aði framlagið sitt mest frá því 
í deildarkeppninni og einhverj-
ir halda því fram að Makedóníu-
maðurinn hafi hreinlega horfið í 
einvíginu gegn Grindavík. Jovan 
lækkaði sig um heil 12,8 framlags-
stig eða um tæpum þremur stig-
um meira en næsti maður sem var 
fyrrum félagi hans í Borgarnesi, 
George Byrd, sem nú spilaði með 
Hamar/Selfoss.

Það mætti halda að þeir félag-
ar söknuðu hvor annars. Í úrslita-
keppninni í fyrra voru þeir saman 
með 46,6 framlagsstig í sama liði 
en í 8 liða úrslitunum í ár var 
framlag þeirra samanlagt aðeins 
upp á 26,2 stig.  Byrd fór úr 31,8 
stigum niður í 18,5 en Jovan hrap-
aði úr 14,8 stigum niður í 7,7. Þetta 
hafði líka mikil áhrif á lið þeirra 
sem fór í lokaúrslitin í fyrra en 
duttu bæði út úr 8 liða úrslitun-
um í ár.

Jovan skoraði aðeins 10,7 stig 
að meðaltali í leik í einvíginu gegn 
Grindavík og klikkaði á 68% skota 
sinna. Þar af hitti hann aðeins úr 
2 af 16 skotum sínum fyrir utan 
þriggja stiga línuna.

Snæfellingurinn Jón Ólafur Jónsson er sigurvegari fyrstu umferðar úrslita-
keppni Iceland Express-deildar karla en Jovan Zdravevski hjá Skallagrími hvarf.

 Guðjón Valur Sigurðs-
son er ekki búinn að gefa upp von-
ina um að verja markakóngstit-
il sinn í þýska handboltanum en 
hann er sem stendur í þriðja sæti 
með 154 mörk í fyrstu 25 leikjum 
Gummersbach á tímabilinu. 

Þetta eru 25 mörkum minna en 
hjá markahæsta mnni deildarinn-
ar, Kóreubúanum Yoon Kyung-
Shin hjá HSV Hamburg. Yoon er 
á leiðinni að verða markakóng-
ur deildarinnar í áttunda sinn frá 
árinu 1997 en okkar maður skor-
aði 12 mörk í síðasta leik og hefur 
ekki sagt sitt síðasta orð.

Guðjón Valur skoraði 7,8 mörk 
að meðaltali í leik þegar hann varð 
markakóngur deildarinnar í fyrra 
en hann hefur skorað 6,2 mörk 
að meðaltali í vetur. Hér munar 
mestu um að Guðjón Valur er ekki 
lengur vítaskytta liðsins og hann 
skoraði sín tvö fyrstu mörk af 
vítalínunni í síðasta leik. 

Guðjón Valur hefur hinsvegar 
skorað fleiri mörk utan af velli í 
vetur (6,1) en í fyrra þegar hann 
skoraði 5,7 mörk að meðaltali í 
leik utan af velli. 

Enginn leikmaður í þýsku deild-
inni hefur  skorað fleiri mörk utan 
af velli en Guðjón Valur í vetur. 
Sænska skyttan Kim Anders-
son  hefur skorað tveimur mörk-
um færra en okkar maður en Yoon 
hefur aðeins skoraði 111 mörk 
utan af velli, eða 41 færra en Guð-
jón.

Guðjón Valur skoraði tímamóta-

mark í tapleiknum á móti Kiel á 
dögunum en fjórða mark hans í 
leiknum var það 600. sem hann 
skorar í þýsku bundeslig-unni. 
Markið skoraði Guðjón af lín-
unni en hann hefur skorað mörk-
in fyrir Essen og Gummersbach. 
Guðjón Valur hefur nú 613 mark í 
125 leikjum sem gera 4,9 mörk að 
meðaltali í leik. 

Skorar mest allra utan af velli
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HVERVINNUR!

30 MÍN. AF DREPFYNDNU AUKAEFNI

SEM EKKI HEFUR SÉST ÁÐUR!

SENDU SMS JA BOR
Á NÚMERIÐ
1900 OG ÞÚ

GÆTIR UNNIÐ!
VINNINGAR ERU BORAT Á DVD

DVD MYNDIR • FULLT AF PEPSI

OG MARGT FLEIRA

KOMIN Í
VERSLANIR!
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100%
ÖRYGGI

EF HÚN ER EKKIINNI ÞÁ FÆRÐUHANA FRÍA*

NÝJUSTU MYNDIRNAR
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EF HÚN ER EKKIINNI ÞÁ FÆRÐUHANA FRÍA*



Fyndnasti maður Íslands
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Dísil vél tog 310 Nm, Sjálfskiptur. Glæsileg og sérlega þægileg innréttingByggður á grind með hátt og lágt drif

www.benni.is Opið virka daga frá kl. 9.00 - 18.00. Lau. 12.00 - 16.00 Tangarhöfða 8-12 Sími 590 2000

Umboðsmenn: Bílahornið hjá Sissa, Keflavík. Bílasalan Ós, Akureyri. Bílasala austurlands, Egilsstöðum.

Fullkominn jeppi fyrir íslenskar aðstæður

KYRON er fullvaxinn jeppi með hátt og lágt drif, byggður á grind 

og er stærri en ætla má við fyrstu sýn. Tækninýjungar eru 

fjölmargar og skila sér í einstakri nýtingu á afli og frábærum 

aksturseiginleikum. Komdu til okkar á Tangarhöfðann, þú verður 

ekki fyrir vonbrigðum með þetta vel varðveitta leyndarmál.

Þú gerir einfaldlega ekki betri kaup í jeppum í dag!

KYRON - dísil - sjálfskiptur
Verð aðeins: Kr. 3.495.000,-

Bilabúð Benna
1975-2005 30 ára

Dísil Túrbó Intercooler :::

5 Gíra sjálfskipting SideTronic :::

Sjálfvirkt miðstöð :::

Loftkæling :::

Cruise Control :::

Álfelgur og 31” Toyo dekk :::

Litaðar rúður :::

Leður stýri :::

Hluti staðalbúnaðar
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„Já, þetta er mikill áfangi. Sami 
mannskapurinn frá upphafi. Ég 
held, án þess að hafa rannsakað það 
vísindalega, að þetta sé einsdæmi,“ 
segir Pálmi Gestsson, sérlegur 
blaðafulltrúi Spaugstofunnar.

Mikill áfangi í sögu Spaugstof-
unnar, og reyndar sjónvarps á Ís-
landi ef því er að skipta, er nú í 
uppsiglingu. Á laugardaginn verður 
300. þáttur Spaugstofunnar sýndur. 
Úthaldið er einstakt. Fréttablaðið 
hefur heimildir fyrir því að erlend-
ir kvikmyndagerðarmenn horfi með 
furðu til hinnar miklu framleiðni og 
átti sig engan veginn á því hvern-
ig þetta er hægt. Og áhorfskannanir 
sýna ítrekað að Spaugstofuþættirn-
ir eru það sem fólk horfir á – Spaug-
stofan trónir ávallt á toppnum.

Aðspurður segir Pálmi langt því 
frá að mannskapurinn sé orðinn 
þreyttur. „Okkur vex ásmegin ef 
eitthvað er. Við erum rétt að byrja. 
Eflaust einhverjum til mikillar 
skelfingar. En vonandi ekki öllum.“

Hópurinn sem skipar Spaugstof-

una; Pálmi, Karl Ágúst Úlfsson, 
Randver Þorláksson, Sigurður Sig-
urjónsson og Örn Árnason, hefur 
verið að í þessari mynd frá 1989. En 
Spaugstofan varð til sem fyrirbæri 
árið 1985.

Spaugstofumenn eru í virkri 
stjórnarandstöðu og styðjast við 
sannfærandi kenningar þess efnis 
að þannig beri fjölmiðlum að taka 
sér stöðu. Pálmi segir Spaugstof-
una verða beittari með árunum ef 
eitthvað er. Og nefnir sem dæmi 
að framsóknarmenn, og einkum 
fyrrverandi forsætisráðherra, hafi 
kvartað sáran undan því að ekki 
hafi verið farið um sig og flokkinn 
blíðum höndum í þáttunum.

„Persónulega finnst mér við best-
ir þegar við rýnum í mál sem ein-
hverju skipta, skoðum þjóðþrifa-
mál frá fleiri sjónarhornum en 
gert er af ráðamönnum. Já, ég tek 
þetta hlutverk okkar háalvarlega 
og við mig hafa mætir menn sagt, 
og það þykir mér vænt um, að við 
séum eina alvöru gagnrýnisrödd-

in í íslenskum fjölmiðlum.“ Margs 
er að minnast frá löngum og frækn-
um ferlinum en óneitanlega eru 
atvik sem hafa náð út fyrir ramm-
ann eftirminnilegri en önnur. Eins 
og þegar Spaugstofan lenti í yfir-
heyrslum hjá rannsóknarlögregl-
unni vegna meints guðlasts sem og 
þegar þeir voru kærðir fyrir klám. 
„Já, það var eitthvað sem Kristján 
Ólafsson „pornó dog“ hafði viðhaft. 
En ég get ómögulega nefnt eitthvað 
eitt umfram annað.“

Spaugstofan bregður ekki út af 
vananum í tilefni þrjúhundrað-
asta þáttarins. Heldur sömu virðu-
legu hógværðinni og jafnan að sögn 
Pálma.

Ekki hefur enn verið gengið til 
samninga við Pál Magnússon, út-
varpsstjóra RÚV ohf., hvað varðar 
næsta vetur en Spaugstofan hættir 
í næsta mánuði. Pálmi telur að fyrir 
liggi vilji beggja aðila að skoða 
áframhaldandi samstarf. Engan bil-
bug sé að finna.

„Ég hugsa eftir á að það hafi 
verið gæfa mín að komast ekki í 
Leiklistarskólann.“

Davíð Þór Jónsson í Pressunni 
1993.

„Ég kenndi þeim að daðra, klæð-
ast og snyrta sig. Öll þessi helstu 
atriði sem þarf til að gera allt 
vitlaust,“ segir Heiðar Jónsson 
snyrtir, sem þótti fara á kost-
um í orlofsferð húnvetnskra hús-
mæðra fyrir skemmstu. Þær 
húnvetnsku skelltu sér á möl-
ina þar sem þær sáu Tinu Turn-
er-sýninguna á Broadway. Fyrir 
slíka skemmtun er betra að vera 
með allt á hreinu og fengu þær 
því Heiðar „gamla“ snyrti til að 
kenna þeim réttu taktana.

Athygli vekur að Heiðar bauð 
upp á augnhimnulestur við þetta 
tækifæri. „Sumir fara í augn-

himnulestur heilsunn-
ar vegna en fyrir mér 
eru augun spegill sál-
arinnar,“ segir Heið-
ar. „Og þar sem ég 
er orðinn svo gamall 
og ljótur verð ég bara 
að horfa í aðra spegla,“ 
bætir hann við en 
Heiðar segist 
geta reiknað út 
andlega líðan 
með þessari 
aðferð.

Heiðar er 
hættur í flug-
inu, ritstýr-

ir nú vefsíðunni brudurin.is og 
sinnir auk þess tilfallandi verk-

efnum sem hann segir nóg 
af. „Ég er að undirbúa páska-
tælinguna núna en hún verð-

ur bara bönnuð á föstudaginn 
langa,“ segir Heiðar og skellir 

upp úr.

Býður upp á augnhimnulestur

„Það var bara leitað til mín. Og 
ég á lausu. Mjög spennandi verk-
efni,“ segir Eva Ásrún Alberts-
dóttir, sem hefur verið ráðin kosn-
ingastjóri Framsóknarflokksins í 
Norðausturkjördæmi.

Framsóknarflokkurinn er 
þekktur fyrir það að rísa úr ösku-
stónni þegar líður að kosningum. 
Og víst er að klókt má teljast hjá 
forráðamönnum flokksins að hafa 
dregið Evu Ásrúnu á flot en hún 
hefur hingað til ekki verið þekkt 
af pólitískum afskiptum heldur 
landskunn fyrir að hafa starfað í 
útvarpi hjá RÚV og ekki síður sem 
söngkona. Hún hefur margoft lagt 
keppendum í Eurovision lið með 
frábærum bakröddum.

Aðspurð hvort hún sé framsókn-

armaður segir hún svo vera. Að 
sjálfsögðu. Hún hefði ekki tekið 
þetta að sér ef svo væri ekki.

„Enda af mjög öflugum fram-
sóknarættum. Við Guðmundur 
Bjarnason, fyrrverandi ráðherra, 
erum náskyld og Dagný Jóns er 
frænka mín líka.“

Eva Ásrún á ættir að rekja um 
Norðausturkjördæmi þvert og 
endilangt, móðir hennar er úr 
Þingeyjarsýslu og faðir frá Eski-
firði. Þessi sambönd hyggst Eva 
Ásrún nýta í komandi baráttu.

„Ég hef ekki staðsett mig í pól-
itík hingað til. Hef ekki verið í að-
stöðu til þess meðal annars vegna 
starfa í fjölmiðlum. Og þetta hefur 
ekki verið vettvangur sem ég hef 
sóst eftir að fara inn á,“ segir Eva 

Ásrún. En nú er rétti tíminn. Hún 
segist alltaf hafa haft sterkar pól-
itískar skoðanir og þarna hefur 
hjartað slegið.

Eva Ásrún segir Framsóknar-
flokkinn án efa þann söngglaðasta 
og skemmtilegasta og á fundum 
verður bryddað upp á ýmsum nýj-
ungum. Eva Ásrún hvetur menn til 
að mæta. Og hún hefur enga trú á 
að kosningar fari eins og skoðana-
kannanir gefa til kynna. „Ég mun 
sanna það í Norðausturkjördæmi. 
Og hana nú!“

Eva Ásrún syngur bakrödd í Framsókn

Gnoðavogi 44, s. 588 8686. 
Opið alla laugardaga 11-14
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Það hefur víst ekki farið fram 
hjá neinum að fermingarver-

tíðin nálgast. Þó ekki væri nema 
vegna uppþotsins út af stúlkunni 
sem var vænd um að stilla sér 
upp eins og klámstjarna á forsíðu 
fermingarbæklings Smáralind-
ar – bæklings sem reyndar var 
frekar hallærislegur í auglýsing-
um sínum á brúnkuspreyi fyrir 
fermingarbörnin, en enginn tók 
eftir því af því að allir voru svo 
uppteknir við að sverja það af sér 
að hafa séð nokkuð kynferðislegt 
við forsíðumyndina.

 leiðast fermingarveisl-
ur, enda eru þær oftast á sunnu-
dögum og ég þjáð af hinni lög-
bundnu þynnku. Ég reyni ævin-
lega að finna mér friðsælt horn, 
til dæmis inni í svefnherbergi þar 
sem yfirhafnirnar eru geymdar, 
og fel mig þar með brauðtertu og 
rjómakökur og einhverja bók úr 
stofuhillunum þar til ég er dreg-
in öfug út að veislu lokinni. ,,Þú 
hefðir nú getað heilsað henni 
frænku þinni.“
Ég fermdist borgaralega á sínum 
tíma. Það þýddi að ég þurfti ekki 
að vera í kyrtli. Ég klæddist kjól 
sem ég áttaði mig ekki á fyrr en 
tveimur árum seinna að hefði 
verið allt of stuttur fyrir tiltölu-
lega siðprúða fermingarstúlku. 
Ég fattaði það ekki einu sinni 
þegar ég var klipin þéttingsfast í 
rassinn af áttræðum frænda vin-
konu minnar í kransakökuröðinni. 
Ótrúlegur handstyrkur hjá ekki 
heilsuhraustari manni, þegar út í 
það er farið.

 fólk frétti að ég ætlaði 
að fermast borgaralega fékk ég 
yfirleitt ekki hamingjuóskir held-
ur spurninguna: ,,Ertu ekki bara 
að þessu út af pökkunum?” Auð-
vitað var ég að þessu út af pökk-
unum, það voru allir að þessu út 
af pökkunum. En við sem vorum 
fermd borgaralega vorum spurð 
að því meðan þeir sem fermdust 
í kirkju (og sáu fyrir sér hlaðið 
gjafaborðið meðan þeir jöpluðu 
á oblátunni) fengu eintómar ham-
ingjuóskir með að vera komin 
í kristinna manna tölu. Aldrei 
fengu þau spurninguna: „Ertu 
ekki bara að þessu út af pökk-
unum?“ Það hefði þótt dónalegt 
og ókristilegt. Að níðast á sam-
visku okkar ókristnu fjórtán ára 
siðleysingjanna var hins vegar í 
fínu lagi.
En ég fékk fullt af pökkum. Og 
góðan mat. Og viðurkenningar-
skjal. Og ég vildi alls ekki missa 
af þeirri dásamlegu reynslu sem 
allir þekkja, að hefja hvert partí 
á að hlaupa inn í stofu og snúa 
fermingarmyndinni við áður en 
gestirnir koma.

Maður er 
fermdur

GEFÐU GEIMFERÐ
Í FERMINGARGJÖF

* Tilboðið gildir fyrir alla sem eru fæddir 1993 og gildir allt að fimm sinnum fyrir hvern einstakling.

Í FRAMTÍÐINNI VERÐUR HÆGT AÐ GERA MIKLU MEIRA VIÐ PENINGINN.
Framtíðarreikningur er fermingargjöf sem verður verðmætari með hverju ári. Reikningurinn
ber alltaf bestu vexti sparireikninga bankans og þar að auki bætum við 2.000 kr. við hverja gjöf
upp á 5.000 kr. eða meira.* Framtíðarreikningurinn fæst í næsta útibúi Glitnis og á glitnir.is

MARKAÐURINN
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