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Ágætisbíll með
hræðilegt nafn

Nissan Qashqai
er blanda af
fólksbíl og borgarjep
pa.

Audi R8 kemur og
fer yfir helgina
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Hækka framlög úr
700 í 1.400 milljónir
Ríkisstjórnin og Samband sveitarfélaga hafa gert samkomulag um tvöföldun framlaga í jöfnunarsjóð sveitarfélaganna. Stefnt er að auknu samstarfi við gerð kjarasamninga, samvinnu við hagstjórn og aðhalds í vexti útgjalda sveitarfélaganna.
34*«2.-, Fulltrúar ríkisstjórnar Íslands og Sambands íslenskra
sveitarfélaga hafa undirritað viljayfirlýsingu um að tvöfalda framlög í jöfnunarsjóð sveitarfélaga á
þessu ári og næsta, úr 700 milljónum í 1.400 milljónir hvort árið. Auk
þess verður þörfin fyrir aukaframlög að þessu tímabili loknu metin
nákvæmlega.
Halldór Halldórsson, formaður Sambands íslenskra sveitarfélaga, kynnir viljayfirlýsinguna á
landsþingi sambandsins sem hefst
í Rúgbrauðsgerðinni í Reykjavík í
dag.
Árni M. Mathiesen fjármálaráðherra og Magnús Stefánsson fé-

lagsmálaráðherra skrifuðu undir
viljayfirlýsinguna fyrir hönd ríkisstjórnarinnar en Halldór og Þórður
Skúlason, framkvæmdastjóri Sambands sveitarfélaga, fyrir hönd
þess.
Í viljayfirlýsingunni, sem er í
fimm liðum, kemur fram að ríkisstjórnin og sambandið muni vinna
að mótun tillagna um fjármálareglur fyrir sveitarfélögin og bætta
upplýsingaöflun sem tryggt geti
að fjármál sveitarfélaganna vinni
með ríkisfjármálunum að því er
varðar almenna hagstjórn.
Jafnframt kemur fram að markvisst verði unnið að auknu samstarfi milli ríkis og sveitarfélaga

á sviði kjaramála til þess að koma
megi í veg fyrir misræmi í kjarasamningsniðurstöðum,
annars
vegar milli ríkis og sveitarfélaga
og sveitarfélaga innbyrðis.
Áhersla er lögð á það í viljayfirlýsingunni að hugað verði sérstaklega að markmiðssetningu varðandi þak á vöxt útgjalda sveitarfélaga, 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 sveitarstjórnarmönnum á landsþingi sambandsins á morgun [í dag].“
MH
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Herinn heim
innan eins árs
"!.$!2¥+). 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 öldungadeild Bandaríkjaþings í síðustu viku.
Ráðamenn í Hvíta húsinu hafa
gagnrýnt bæði frumvörpin og
sagt hersveitirnar þurfa meiri
tíma í Írak til að ná tökum á upplausnarástandinu sem ríkir í landinu.
ÖO

Var á þekktum
gullleitarslóða
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Ennþá til miðar í stæði

gær mann af ákæru um að hafa
ekið utan vegar þar sem sannað þótti að leiðin hafi verið ekin
árum saman við gullleit og selveiðar. Einnig hafði slóðinn verið
farinn til að safna rekaviði.
Kom fram í dómnum að maðurinn 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 kortum frá bæði bandaríska varnarmálaráðuneytinu og Landmælingum Íslands og því mat Hæstiréttur slóðann veg í skilningi
náttúruverndarlaga.
SH¹
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'JÎFULASTA VEIÈIFERÈ SÎGUNNAR
3*6!2²46%'52 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 Haraldur Árnason og Arnar Haukur Ævarsson var 1. stýrimaður.
Fréttablaðið náði tali af Arnari stýrimanni í Madríd, höfuðborg Spánar, þar sem hann sat á veitinga-

28. mars

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 sólarhring 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.“
- SH¹
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.ÕR FLUGSAMNINGUR MILLI %3" LANDA OG "ANDARÅKJANNA HEFUR LÅTIL ¹HRIF ¹ ¥SLANDI

-EINTUR BARNANÅÈINGUR

Ólíklegt að fargjöld lækki

Vogamaðurinn
til saksóknara

„Þessi samningur
hefur litla þýðingu fyrir íslensk
flugfélög,“ segir Jón Karl Ólafsson, forstjóri Icelandair, um
nýjan flugsamning milli Evrópusambandsins (ESB) og Bandaríkjanna.
Samningurinn, sem var undirritaður í Brussel í gær, gerir
flugfélögum austan hafs og vestan 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
3!-'®.'52

Guðjón, líður þér ekki vel í
Stjörnunni?
b*Ò MÁR HEFUR ALLTAF LIÈIÈ VEL Å
3TJÎRNUNNIm
'UÈJËN "ALDVINSSON KNATTSPYRNULEIK
MAÈUR Å 3TJÎRNUNNI VILL SKIPTA UM FÁLAG
EN FORR¹ÈAMENN 3TJÎRNUNNAR VILJA HINS
VEGAR AÈ HANN EFNI ÖRIGGJA ¹RA SAMNING
VIÈ FÁLAGIÈ

*«. +!2, «,!&33/. &ORSTJËRI )CELANDAIR
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Treysta á að fólk
gangi með Ómari

Lést í bílslysi á
Suðurlandsvegi
Konan sem
lést í bílslysi á Suðurlandsvegi
við Kotströnd
á miðvikudag hét Lísa
Skaftadóttir til heimilis
að Engjavegi
,¥3!
32 á Selfossi.
3+!&4!$«44)2
Lísa var 43
ára að aldri, fædd 17. janúar
1964. Hún lætur eftir sig eiginmann, fimm börn og eitt
barnabarn.

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.
34*«2.-, „Nú erum við að leggja

.%3*!6%,,)2 ,EGGJA JARÈSTRENG FR¹ .ESJA

VÎLLUM AÈ 'EITH¹LSI

geri ekki ráð fyrir að fargjöld íslenskra 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 staðan breytast.
Hann býst þó ekki við umfangsmiklum verðlækkunum.
„Ég hef almennt litla trú á yfirlýsingum 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.
ÖO
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(¹SPENNUSTRENGUR Å H¾TTU

Leggja nýjan
streng í jörð
/2+5-, Landsnet segir mikla yf-

irvofandi hættu á því að einangrun núverandi háspennulínu frá
Nesjavöllum til höfuðborgarinnar
skaðist vegna ofhitnunar. Línan sé
ætluð fyrir 60 megavött en nú hafi
framleiðslugeta Nesjavallavirkjunar verið tvöfölduð í 120 megavött. 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 vegslóðum og eldri lögnum. Árni Elías
Jónsson hjá Landsneti segir raforkunotendur ekki mundu verða
vara við það þótt núverandi lína
færi í sundur tímabundið.
GAR

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, fyrrverandi framkvæmdastjóri Frjálslynda flokksins og nú varaformaður Íslandshreyfingarinnar – lifandi
lands, er kosningabarátta flokksins hófst formlega í Þjóðmenningarhúsinu í gær.
„Markmiðið okkar er fyrst og
fremst að stækka grænu fylkinguna á Alþingi,“ sagði Ómar Ragnarsson, formaður flokksins, í upphafi fundar.
„Þrisvar á rúmum hundrað
árum hefur verið kosið um málefni framtíðarinnar, og þar af leiðandi hagsmuni ófæddra Íslendinga
öðru fremur. Árið 1908 snerust
kosningarnar um sjálfstæði Íslendinga, árið 1971 um landhelgina
og núna, 2007, verða kosningarnar
að snúast um landið sjálft,“ sagði
Ómar Ragnarsson í upphafi fundarins. Hann lagði áherslu á að Íslandshreyfingin væri „alveg græn
í gegn“ og tilbúin til þess að beita
sér fyrir náttúruvernd og umhverfismálum. Vitnaði hann sterklega til þess að nauðsynlegt væri

,®'2%',5-, Rannsókn kynferð-

isbrotadeildar lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu 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 gæsluvarðhald til 28. mars.
JSS
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+AUPRÁTTIR Å +AUPÖINGI

Hækka um 600
milljónir króna
6)¨3+)04) Hreiðar Már Sigurðs-

34*«2.). &!'.!2 (ÁR SJ¹ST *AKOB &RÅMANN -AGNÒSSON -ARGRÁT 3VERRISDËTTIR «MAR

2AGNARSSON OG «SK 6ILHJ¹LMSDËTTIR TAKA SAMAN HÎNDUM ER KOSNINGABAR¹TTA ¥SLANDS
HREYFINGARINNAR p LIFANDI LANDS HËFST FORMLEGA
&2¡44!",!¨)¨'6!

að stöðva stóriðjustefnu stjórnarflokkanna 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 hugmyndum um uppbyggingu eldfjallagarðs sem gæti orðið einstakur á heimsvísu og laðað að hundruð 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-

(%23,5-,
N 3TOPPA STËRIÈJUSTEFNUNA OG BYRJA AÈ NÕTA bSTËRBROTNA N¹TTÒRU LANDSINS ¹
UMHVERFISV¾NAN OG SKYNSAMLEGAN H¹TTm

N 3TOKKA UPP ÅSLENSKT LANDBÒNAÈARKERFI SEM ER bMIÈSTÕRT OG GAMALDAGSm EINS OG
-ARGRÁT KOMST AÈ ORÈI ¹ FUNDINUM Å G¾R &LOKKURINN VILL FELLA NIÈUR TOLLA OG HÎFT
SEM TÅÈKAST Å LANDBÒNAÈI
N -EGINMARKMIÈIÈ AÈ FJÎLGA bGR¾NUMm ÖINGMÎNNUM SEM BEITA SÁR FYRIR
UMHVERFISM¹LUM
N 3TUÈLA AÈ MEIRI NÕSKÎPUN Å ATVINNULÅFINU (¾TT bVERÈI AÈ LÅTA ¹ ¾SKUNA ELLINA
OG UMHVERFI SEM AFGANGSST¾RÈIR Å SAMFÁLAGINUm

aldags“ í að vera „nútímalegt og
framsækið“. Vitnuðu þau sérstaklega 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 ráðuneyti 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 forsvarsmenn framboðsins til þess að
það geti átt upp á pallborðið hjá um
tíu prósent kjósenda. „Sex til sjö
prósent fylgi væri gott en tíu prósent alveg ljómandi,“ sagði Jakob
Frímann Magnússon sem situr í
stjórn flokksins.
Auk hans, Margrétar og Ómars
eru Svavar Sigurbjörnsson læknir,
Snorri Sigurjónsson lögreglumaður og Sólborg Pétursdóttir í stjórn
flokksins.
MAGNUSH FRETTABLADIDIS

son, forstjóri Kaupþings, og Sigurður Einarsson, stjórnarformaður Kaupþings, hafa hvor um sig
nýtt sér rétt til að kaupa 812 þúsund hluti í bankanum á genginu
303 krónur á hlut. Kaupverð bréfanna nemur um 246 milljónum
króna en markaðsverð þeirra er
hins vegar mun hærra; 845 milljónir miðað við markaðsgengið 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 Kaupþingi 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. EÖA
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HAPPI SEM VARÈ UM KLUKKAN ¹TTA SÅÈAST
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UVEGI Å +ËPAVOGI ¶AR LENTU SAMAN
MAÈUR ¹ REIÈHJËLI OG GR¹ SENDIFERÈA
BIFREIÈ AF GERÈINNI 2ENAULT +ANGOO
¶EIR SEM KUNNA AÈ HAFA ORÈIÈ VITNI
AÈ ËHAPPINU ERU BEÈNIR UM AÈ HAFA
SAMBAND VIÈ LÎGREGLU Å SÅMA 


BÍLL DAGSINS

&RAMKV¾MDASTJËRAR FLOKKANNA FUNDUÈU UM AUGLÕSINGAR FYRIR KOSNINGARNAR

TOYOTA AVENSIS 1.8

6ILJA KOMA ¹ TAKMÎRKUNUM

Nýskr. 06.04 - Sjálfskiptur - Ekinn 42 þús. km. - Allt að 100% lán.

34*/2.-, Framkvæmdastjórar stjórnmálaflokk-
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NOTAÐIR BÍLAR
Opið: Alla virka daga kl. 9:00-18:00 og laugardaga kl. 12:00-16:00. Sími: 525 8020.

anna funda í dag með það fyrir augum að ná samkomulagi um takmarkanir á auglýsingum fyrir
kosningarnar 12. maí næstkomandi. Samkvæmt
heimildum Fréttablaðsins voru lagðar fram tillögur á fundi framkvæmdastjóranna í gær, í höfuðstöðvum Samfylkingarinnar að Hallveigarstíg,
sem miða að því að takmarka auglýsingar í dagblöðum 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 samkomulag um er hvernig eftirliti með takmörkunum á
auglýsingunum skuli háttað en flokkarnir eru mislangt 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 krónur 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.
MH
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STJËRNM¹LAFLOKKANNA FUNDUÈU UM TAKMARKANIR ¹ AUGLÕSINGUM Å
G¾R Å HÎFUÈSTÎÈVUM 3AMFYLKINGARINNAR
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3KATTAM¹L ENN TIL RANNSËKNAR

Tafir vegna
Baugsmálsins
"!5'3-, Rannsókn ríkislögreglustjóra á meintum skattalagabrotum 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 rannsóknar eru Jón Ásgeir Jóhannesson,
forstjóri Baugs Group, Jóhannes
Jónsson, kaupmaður kenndur við
Bónus, og Tryggvi Jónsson, fyrrverandi aðstoðarforstjóri Baugs.
Helgi Magnús Gunnarsson, saksóknari efnahagsbrota hjá ríkislögreglustjóra, segir rannsóknina
hafa tafist eitthvað vegna þess að
aðalmeðferð í Baugsmálinu er nú
í gangi fyrir héraðsdómi, enda að
einhverju leyti sömu sakborningar og verjendur.
BJ

$!.-®2+
3KYNDIVERKFALL HJ¹ 3!3
(UNDRUÈ FLUGFREYJA OG FLUGÖJËNA HJ¹
FLUGFÁLAGINU 3!3 FËRU Å SKYNDIVERK
FALL ¹ MIÈVIKUDAG VEGNA ÖESS AÈ
LAUNAVIÈR¾ÈUR SIGLDU Å STRAND 3NERU
ÖAU AFTUR TIL STARFA EFTIR FJËRAR KLUKKU
STUNDIR EN ¹ÈUR ÖURFTI AÈ AFLÕSA UM
 FLUGUM OG URÈU ÖÒSUNDIR FARÖEGA
STRANDAGLËPAR

)¨.!¨52
&YRSTA KONAN Å STJËRN -¹LMS
!UÈUR (ALLGRÅMSDËTTIR ÒR *¹RNSMIÈJU
«ÈINS EHF VAR KJÎRIN Å STJËRN -¹LMS
SAMTAKA FYRIRT¾KJA Å M¹LM OG SKIPA
IÈNAÈI ¹ DÎGUNUM FYRST ALLRA KVENNA
SAMT HENNI SITJA ¹TTA KARLMENN Å
STJËRNINNI

,%)¨2¡44).'
6ÅXLAST ¹ TVÅBURUM
¥ MYNDATEXTA VIÈ FRÁTT FR¹ 0ËLLANDI SEM
BIRTIST HÁR Å BLAÈINU ¹ FIMMTUDAGINN
VORU GERÈ ÖAU MISTÎK AÈ NÎFNUM ÖEIRRA
,ECHS +ACZINSKI FORSETA OG *AROSLAWS
+ACZINSKI FORS¾TISR¹ÈHERRA VAR VÅXLAÈ

 MARS  &®345$!'52

'EIR ( (AARDE OG *ËN 3IGURÈSSON FAGNA ¹HUGA &AXAFLËAHAFNA ¹ 3UNDABRAUT

¶ÕÈINGAMIÈSTÎÈ

&INNST ÖETTA LOFSVERT FRAMTAK

Útibú opnað á
Akureyri

3!-'®.'5-, „Ég tel þetta vera lofsvert framtak og

fagna áhuga þeirra á málinu,“ segir Geir H. Haarde
forsætisráðherra um tilboð Faxaflóahafna um að fjármagna 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 Faxaflóahafna 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 útboðsskylt, 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,
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52¨33/.

og Sturlu Böðvarssyni samgönguráðherra.
Jón Sigurðsson segir að ríkisstjórnin öll fagni frumkvæði 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.“
SH¹

Bankarnir vilja fjármagna Sundabraut
Forsvarsmenn viðskiptabankanna hafa mikinn áhuga á fjármögnun Sundabrautar. Stjórnarformaður Faxaflóahafna gerir ráð fyrir að fjárfestingalán verði
tekið, náist samkomulag við stjórnvöld, og telur fjármögnun verða vandalausa.
Fjármögnun
Sundabrautar, stærstu einstöku
framkvæmdar í íslenska samgöngukerfinu, er vandkvæðalaus
að mati forsvarsmanna stóru viðskiptabankanna. Mikill áhugi er
af þeirra hálfu að koma að verkefninu, ef forsendur eru réttar.
Líklegt er talið að fleiri en einn íslenskur banki kæmi að fjármögnun sem verkefnafjármögnun.
Hvalfjarðargöngin eru fordæmi
slíkrar aðkomu íslenskra banka
að einkaframkvæmd í samgöngukerfinu. Áætlað er að Sundabraut
muni kosta þrefalt meira en Hvalfjarðargöngin að núvirði.
Sigurjón Þ. Árnason, bankastóri Landsbankans, segir augljóst að allir bankar myndu vilja
koma að verkefni eins og fjármögnun Sundabrautar. Spurður hvort stóru bankarnir myndu
slást um fjármögnunina er Sigurjón 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 gengur. Þetta er mjög áhugavert verkefni sem við viljum gjarna taka
þátt í.“
Jón Diðrik Jónsson, framkvæmdastjóri fjárfestinga- og
alþjóðasviðs Glitnis, segir að
Glitnir hafi komið að fjármögnun Hvalfjarðarganga og því líti
hann á fjármögnun Sundabrautar sem spennandi tækifæri. Jón
telur líklegt að fleiri en einn íslenskur banki myndi annast fjármögnun af þessari stærðargráðu.
„Það yrði litið á þetta sem verk-

3!-'®.'5-,

!46)..5-, Valgerður Sverrisdóttir utanríkisráðherra opnaði
í gær útibú frá Þýðingamiðstöð
utanríkisráðuneytisins í húsnæði
Háskólans á Akureyri.
Valgerður sagði í ræðu að
ánægjulegt væri að geta fjölgað opinberum störfum á landsbyggðinni.
„Með því að hefja þýðingarstarfsemi hér á Akureyri til viðbótar 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.
ÖO

4ILBOÈ &AXAFLËAHAFNA

Ítrekun á ársgömlu tilboði
3!-'®.'5-, Árni Þór Sigurðsson, borgarfulltrúi og fyrrverandi formaður stjórnar Faxaflóahafna, segir að
látið sé liggja
að því að tilboð
um fjármögnun og lagningu
Sundabrautar sé
nýtt mál. Svo sé
ekki því um sé
að ræða ítrekun á fyrra til2.) ¶«2 3)'
boði sem stjórn 52¨33/. &INNST
fyrirtækisFULL MIKIL AUGLÕS
INGAMENNSKA Å
ins hafði samKRINGUM M¹LIÈ NÒ
þykkt og kynnt
var stjórnvöldum fyrir rúmu ári. Þá tók Halldór
Ásgrímsson, þáverandi forsætisráðherra, og samgönguyfirvöld
vel í hugmyndina og vinna hófst
við undirbúning.
Árni telur að engar ákvarðanir verði teknar á næstunni frekar en fyrir ári. Stutt sé í þingkosningar og hafa beri fyrirvara
á öllum yfirlýsingum sem ráðamenn gefa um þessar mundir.
SH¹

+OSNINGARNAR Å &RAKKLANDI
'!.'!,%)¨ &AXAFLËAHAFNIR TELJA GÎNG V¾NLEGASTA KOSTINN TIL AÈ ÖVERA +LEPPSVÅK ÖAÈ
SÕNI NÕJAR KANNANIR

efnafjármögnun þar sem bankar
leiða málið og fá aðra fjárfesta
með sér.“
Stjórn Faxaflóahafna fundar
með forsætisráðherra og samgönguráðherra í dag til að ræða
aðkomu fyrirtækisins að framkvæmdum
við
Sundabraut.
Stjórn Faxaflóahafna vill annast
fjármögnun og byggingu Sundabrautar frá Kollafirði að Sæbraut
og öllum tengdum mannvirkjum 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 fyrirtækið annist verkið. „Það er samt
of snemmt að segja til um það nákvæmlega en ég er viss um að
fjármögnun verður vandalaus.“
Útreikningar benda til að lagning Sundabrautar kosti tuttugu
milljarða króna. Þegar eru átta
milljarðar tryggðir af Símapeningunum. Til samanburðar kostuðu Hvalfjarðargöngin rúmlega
sjö milljarða á núvirði.
SVAVAR FRETTABLADIDIS

Chirac styður
Nicolas Sarkozy
0!2¥3 !0 Jacques Chirac Frakk-

landsforseti hefur
lýst yfir stuðningi
við Nicolas Sarkozy, forsetaframbjóðanda Gaullistaflokksins,
UMP.
Chirac sagði
það vera „eðlilegt að ég býð
*!#15%3 #()2!#
honum atkvæði
mitt og stuðning“. Alllengi hefur
verið grunnt á því góða milli þeirra
flokksbræðranna. Mánuður er í
fyrstu umferð kosninganna.
AA
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Hefur þú farið í leikhús á
þessu ári?
J¹
NEI
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Hefur þú góða stjórn á skapi
þínu?
3EGÈU SKOÈUN ÖÅNA ¹ VISIRIS
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,ÎGREGLA HAFÈI AFSKIPTI AF TÅU MANNS ¹ HÎFUÈBORGARSV¾ÈINU VEGNA FÅKNIEFNAM¹LA

3T¹LIÈ FËR Å SJËINN

4ËKU FÅKNIEFNI SVEÈJU OG BOGA

Um þrjátíu
milljóna tjón

,®'2%',5-, Fíkniefni, sveðja, sverð, hnífur og
bogi voru meðal þess sem lögreglan á höfuðborgarsvæðinu fann í íbúðarhúsi í miðborginni í fyrradag. Að auki fannst ætlað þýfi þar. Þrír karlmenn
og ein kona voru handtekin. Þau gistu fangageymslur í fyrrinótt en voru látin laus í gærdag eftir yfirheyrslur, samkvæmt upplýsingum frá lögreglunni.
Lögregluhundur var notaður við leitina.
Þá var karlmaður um tvítugt handtekinn í austurborginni í fyrrakvöld með tvö grömm af ætluðu
amfetamíni. Leitað var í bíl hans og þá fann lögregluhundur 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 tekinn í Hafnarfirði, grunaður um fíkniefnamisferli.
Karlmaður á sextugsaldri var stöðvaður í miðborginni af sömu sökum.

6/0.!&5.$52 ¥ HÒSI Å AUSTURBORGINNI FUNDUST FÅKNIEFNI OG
VOPN ÖAR ¹ MEÈAL HNÅFUR SVEÈJA OG SVERÈ

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 gærmorgun en á honum fundust líka ætluð fíkniefni. JSS

&,54.).'!2 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 Oddeyrarbryggju. „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 framkvæmdir. Ekki hafði enn fengist verktaki
í verkið og því hafði framkvæmdum verið frestað fram á haustið.
ÖO

%9¨)'!4! ¶EIM ÅBÒUM SEM EFTIR ERU Å $ÅSARLANDI HEFUR VERIÈ
GERT AÈ YFIRGEFA HÒS SÅN Å ÖRÅGANG Å ÖESSUM M¹NUÈI &YRSTA
SKIPTIÈ VARÈI ¹STANDIÈ FR¹  TIL  MARS ANNAÈ SKIPTI FR¹  TIL
 MARS OG Å G¾R VAR FËLKI GERT AÈ FARA ÖRIÈJA SINNI %KKI ER VITAÈ
HVEN¾R ÖAÈ F¾R AÈ SNÒA AFTUR HEIM
&2¡44!",!¨)¨(!,,$«2 36%)."*®2.33/.

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.
6%¨52 „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 Traðarland, sem stendur fyrir neðan Dísarlandið, 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 þreytandi 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 Sigurgeir sem hefur ýmislegt við rýmingarreglurnar að athuga.
„Það er óneitanlega undarlegt að
vera vísað úr húsi sínu vegna hættu
og horfa á sama tíma á börn að leik

"/,5.'!26¥+ 'ERT ER R¹È FYRIR ÖVÅ AÈ

HÒSIN SEM STANDA N¾ST HLÅÈINNI VERÈI
RIFIN INNAN SKAMMS ¥ STAÈ ÖESS MUN
RÅSA VARNARGARÈUR
&2¡44!",!¨)¨(!,,$«2 36%)."*®2.33/.

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 nákvæmir,“ 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 svæðið.

Sveitarfélagið hefur keypt upp
öll húsin í götunni og ætlar Sigurgeir að byggja nýtt hús annars
staðar í Bolungarvík. Honum sárnar 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. Litlar vísbendingar séu þó um að þær
eigi að rísa.
Grímur Atlason, bæjarstjóri Bolungarvíkur, 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 snjóflóðahættu. Varað er við að fólk sé á
ferð í Óshlíð, við hesthúsasvæðið í
Hnífsdal og við Engidal í Skutulsfirði.
KAREN FRETTABLADIDIS

&ORSTJËRI -3 SEGIR TÅMAB¾RT AÈ AFNEMA OPINBERA VERÈLAGNINGU ¹ MJËLK

Vill lúta samkeppnislögum
Guðbrandur Sigurðsson, forstjóri MS, segir eðlilegt 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 verðlagning á mjólk yrði felld niður. Með
því móti gæfist því nokkurra ára
aðlögunartími til að verðleggja afurðir þannig að þær endurspegluðu framleiðslukostnaðinn.

,!.$"².!¨52

-*«,+ 3AMKEPPNISEFTIRLITIÈ HEFUR M¾LST
TIL ÖESS AÈ UNDANÖ¹GUR FR¹ SAMKEPPN
ISLÎGUM VERÈI EKKI VIÈ LÕÈI MEÈ ÖEIM
H¾TTI SEM ER Å MJËLKURIÈNAÈINUM

„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 undanþágur frá samkeppnislögum verði
afnumdar. „Við stundum ekki
óeðlileg viðskipti og ætlum okkur
ekki að byrja á því.“
SÖS
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3ETJA ÖARF SÁRSTÎK LÎG SVO "REIÈAVÅKURDRENGIR GETI SËTT M¹L SITT FYRIR DËMI

Ótækt að ríkið stýri framvindu
"2%)¨!6¥+ Sérstakar lagasetningar í tengslum við mál þeirra sem
dvöldu á vistheimilum ríkisins
verða skoðaðar á seinni stigum
rannsóknar um vistheimili hins opinbera. Þetta segir Róbert Spanó
lagaprófessor. Geir Haarde forsætisráðherra 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 vistaðir voru sem drengir á Breiðavík
hafa ákveðið að stefna íslenska ríkinu. Georg Viðar Björnsson sem
fer fyrir hópnum segir ótækt að

ríkið, sem sé sökudólgur í málinu,
ákvarði framvindu þess frá upphafi 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 svipuð staða hafi komið upp.
Ragnheiður E. Árnadóttir, aðstoðarmaður forsætisráðherra, segir
hlutverk nefndarinnar meðal annars að kanna lagasetningar í öðrum
löndum í tengslum við svipuð mál.
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Danskt-íslenskt ráð
sendi gröfu á Geysi
Beltagrafan sem stöðvuð var á Geysissvæðinu var þar að frumkvæði Dansk-íslenska 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!

5-(6%2&)3-, Dansk-íslenska viðskiptaráðið stendur á bak við ferðir beltagröfunnar sem stöðvuð var
í byrjun mánaðarins í brekkunni
ofan við Geysi í Haukadal.
Ætlun Dansk-íslenska viðskiptaráðsins 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 Fornleifavernd ríkisins segir stofnunina hafa heimilað að færa steinana að hvernum þannig að gestir
eigi betra með að nálgast þá. Steinana, sem bera fangamark þriggja
danskra konunga sem heimsótt
hafa Geysi, á fyrst að lagfæra í
Steinsmiðju S. Helgasonar í Kópavogi.
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 gröfunni því eins og fram kom í Fréttablaðinu 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 Konungshvernum sjálfum.
Sigurður Skagfjörð, tengdasonur

30*®,,  '%93) "ELTAGRÎFU VAR EKIÈ Å

BREKKUNNI OFAN VIÈ 'EYSI ÖAR SEM HÒN
SKILDI EFTIR SIG DJÒP FÎR Å LEIRNUM 3J¹ M¹
MËTA FYRIR FÎRUNUM ÖËTT SNJËAÈ HAFI
Å ÖAU 3TROKKUR GÕS FYRIR FERÈAMENN Å
FORGRUNNINUM
&2¡44!",!¨)¨!.4/.

eins landeigandans við Geysi, situr
í stjórn Dansk-íslenska viðskiptaráðsins og annast konungssteinaverkefnið fyrir ráðið. Ekki hefur
náðst í Sigurð sem er í útlöndum.
Ríkið á helstu hverina á Geysissvæðinu og land þar á milli. Fjölmargir eiga hins vegar í óskiptri
sameign afgirta spildu sem umlykur hverasvæðið allt.
Í Fréttablaðinu á miðvikudag
var haft eftir Árna Bragasyni, forstöðumanni náttúruverndarsviðs
Umhverfisstofnunar, að þeir sem
gagnrýna akstur beltagröfunnar væru að notfæra sér málið til
að þrýsta á ríkið vegna samninga

+/.5.'334%).. %INN KONUNGSSTEIN

ANNA LIGGUR NÒ Å VEGKANTINUM UTAN VIÈ
GIRÈINGUNA UMHVERFIS 'EYSISSV¾ÈIÈ
&2¡44!",!¨)¨!.4/.

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 kaupverðinu: „Það hefur borið mikið á milli.“
GAR FRETTABLADIDIS

2ANNSËKN ¹ HUGSANLEGU MANSALI HINGAÈ TIL LANDS STENDUR ENN YFIR

,ÎGREGLAN RANNSAKAR TÎLVUGÎGN
MEINTS V¾NDISDËLGS
F í t o n / S Í A

,®'2%',5-, Tölvugögn og tölvur

*Skv. Lýðheilsustöð

sem lögregla lagði hald á þegar
maður grunaður um aðild að
vændissölu hér á landi var handtekinn eru nú til ítarlegrar rannsóknar hjá tölvudeild lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu.
Maðurinn var handtekinn í síðustu viku á heimili sínu. Við húsleit fundust ofannefndur tölvubúnaður og önnur gögn. Maðurinn hefur harðneitað sök. Hann
gisti fangageymslur í eina nótt
og var látinn laus að yfirheyrslum loknum.
Maðurinn, sem er á fertugsaldri, var handtekinn í kjölfar
þess að uppvíst varð um vændissölu á að minnsta kosti einu hóteli

4®,65"².!¨52 ¥ 2!..3«+. 4ÎLVU
BÒNAÈUR MANNS ¹ FERTUGSALDRI ER NÒ TIL
RANNSËKNAR HJ¹ LÎGREGLU VEGNA GRUNS
UM AÈILD AÈ V¾NDISSÎLU

í borginni. Þar var að verki brasilísk 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 lögreglunnar yfirheyrði hana, auk annarrar konu sem einnig er frá Brasilíu, 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 erlendar konur hlut að máli, grunaðar um að stunda vændi hér.
Rannsókn lögreglu snýr meðal
annars að hugsanlegu mansali
hingað til lands.
JSS
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!LCAN ¹ ¥SLANDI BARST FYRIRSPURN FR¹ 0ERSËNUVERND VEGNA KOSNINGAGAGNAGRUNNS

&RESTUR TIL AÈ SVARA RUNNINN ÒT

Náttúru- og
umhverfisverðlaun
Norðurlandaráðs 2007

0%23«.56%2.$ 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 úthringilista, auk þess sem mögulegt er að skrá alls kyns
upplýsingar um kosningahegðun viðkomandi.
Persónuvernd tók að eigin frumkvæði upp skoðun á vefnum í lok síðustu viku og sendi fyrirspurn til
Alcan á Íslandi um hann. Alcan þarf að svara þeim

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 bæjarsamfélagi. Sérstakt frumkvæði á sviði sjálfbærrar þróunar getur
til að mynda tengst grænum svæðum, samgöngukerfi,

+%23+,) 3TARFSMÎNNUM !LCAN HEFUR VERIÈ BOÈIÈ AÈ F¹ NOT

ENDA OG LYKILORÈ AÈ GAGNAGRUNNINUM &YRIRT¾KIÈ ÖARF AÈ SVARA
FYRIRSPURN 0ERSËNUVERNDAR SKRIFLEGA Å DAG &RÁTTABLAÈIÈ(ARI

spurningum skriflega sem Persónuvernd lagði fyrir
fyrirtækið og hjá stofnuninni fengust þær upplýsingar 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.
ÖSJ

orkuveitu, bættri sorphirðu eða hvatningu til sjálfbærrar
breytni almennings. Þeir sem tilnefndir eru skulu hafa stuðlað

Hafa þveröfug áhrif
og draga úr lýðræði

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

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.

tveimur blaðsíðum í A4-stærð.
Verðlaunahafi er valinn af dómnefnd sem skipuð er fulltrúum
Norðurlandanna fimm og sjálfsstjórnarsvæðanna Færeyja,
Grænlands og Álandseyja.

Danmerkurdeild Norðurlandaráðs í síðasta lagi föstudaginn 27.
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Tilnefningin skal send á sérstöku eyðublaði sem þarf að berast

ið var keyrt í gegn fyrir
34*«2.-,
„Það liggur
jólin. Með þessum lögum
alveg fyrir að lögin eru
er verið að bregða fæti
ekki til þess fallin að auðfyrir okkur.“
velda nýjum stjórnmálaHún segir lagasetningöflum að ná fótfestu. Þessuna lykta af spillingu.
ir annmarkar á lögunum
„Það er verið að festa
voru augljósir í upphafi,“
samtryggingarspillingsegir Margrét Sverrisuna, sem er hjá öllum núdóttir, varaformaður Ís-!2'2¡4
verandi þingflokkum, í
landshreyfingarinnar,
sessi. Alþingismenn eiga
varðandi lög um fjármál 36%22)3$«44)2
svo öruggt líf og hafa
stjórnmálaflokka sem sett
það svo gott að þeir vilja
voru um síðustu áramót.
ekki fá neina fleiri í hóp„Ég þekki það vel hversu
inn. Það er svo mikil spillmikinn kraft þarf til að
ing og rotnunarhugarfar
stofna stjórnmálahreyfhjá því fólki sem kemst
ingu og því eru lög eins og
á þing núorðið að það er
þessi, sem eru sniðin að
varla hægt að greina á
þörfum stóru flokkanna,
milli flokka. Ég held að Ísekki heppileg.”
lendingar átti sig ekki alLögin tryggja núvermennilega á því hvað lýðandi þingflokkum árlega !2.$¥3
"*®2.3$«44)2
ræðið hangir hér á miklsamtals 360 milljónir til
um bláþræði. Þau minnka
að skipta sín á milli. Auk
traust á stjórnmálahreyfþess takmarka þau framingum og draga úr lýðlög lögbundinna einstaklræðinu.“
inga við stjórnmálasamHaukur
Nikulásson,
tök við 300 þúsund krónformaður
stjórnmálaur.
samtakanna
Flokksins,
Í rökstuðningi laganna
segir
lagasetninguna
segir að markmið laganna
gera nýjum stjórnmálasé „að auka traust á stjórnsamtökum nánast útilokmálastarfsemi og efla lýð- (!5+52
að að komast að á þingi.
ræðið“. Arndís Björns- .)+5,33/.
„Hún tryggir núverandi
dóttir, formaður Baráttuþingflokkum um 1.200
samtaka eldri borgara
milljónir á einu kjörog öryrkja sem hyggja á
tímabili. Þannig fær hver kjörinn
framboð, segir þau hins vegar
þingmaður rúmlega fimm milljhafa þveröfug áhrif. „Í fyrsta
ónir í meðgjöf á ári til að tryggja
sinn í sögu lýðveldisins geta
sér endurkjör. Þetta er klárt skref
nýjar stjórnmálahreyfingar ekki
aftur á bak í lýðræðisþróun hér á
sótt um ríkisstyrk. Það var þegar
landi.“
farið að ræða framboð eldri borgara á þeim tíma þegar frumvarpTHORDUR FRETTABLADIDIS

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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AÐALFUNDUR

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

Söluaðilar:

Dagskrá aðalfundar:
Gúmmívinnustofan

Hjólbarðahöllin

Ægisíðu 102,
107 Reykjavík

Réttarhálsi 2,
110 Reykjavík

Fellsmúla 24,
108 Reykjavík

552 3470

587 5588

530 5700

Hjólbarðaviðgerðin

Dekkið

Bæjardekk

Dalbraut 14,
300 Akranesi

Reykjavíkurvegi 56,
221 Hafnarfjöður

Langatanga 1a,
270 Mosfellsbær

431 1777

555 1538

566 8188

Sendum um land allt

1. Ársskýrsla
2. Ársreikningar
3. Lagabreytingar(engar)
4. Kosinn formaður
5. Kosnir meðstjórnendur og varamenn
6. Önnur mál
2615 / TAKTÍK 7.3.2007

HjólVest

www.blattafram.is

Öldruðum Japönum fjölgar
4«+µ« !0 Japönum á eftir-

launaaldri fjölgar sífellt og
samkvæmt tölum sem stjórnvöld 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 lífeyriskerfi 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 samanstendur af fiski og hrísgrjónum.
Árið 2003 settu japanskar konur nýtt met í lífslíkum
með 85,3 ára meðallífslíkur,
meðan karlmennirnir lifa að
meðaltali í 78,3 ár.
SDG
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með 2,85 kg
Color
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Kútter Demantssíld
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Krónu pylsur 10 stykki í pakka
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%INKAFRAMKV¾MDIR SAGÈAR FELA Å SÁR FJÎLMÎRG T¾KIF¾RI FYRIR ELDRI BORGARA

Sérhæfð eining er ódýrari
!,$2!¨)2 Fjölmörg tækifæri fyrir

eldri borgara geta falist í einkaframkvæmdum, til dæmis fjölbreyttara búsetuform, smærri einingar á dvalarsambýlum, hærra
þjónustustig í þjónustu- og öryggisíbúðum og sérhæfð öldrunareining sem tekur við þeim sem í dag
fara inn á bráðamóttöku eða Landspítala – 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 prósentum ódýrari í rekstri en sams konar
þjónusta innan Landspítalans.

«$µ2!2) ¶*«.534! 3ÁRH¾FÈ ÎLDRUN
AREINING VERÈUR UM FJÎRUTÅU PRËSENTUM
ËDÕRARI EN SAMSKONAR ÖJËNUSTA INNAN
,3( Å DAG

„Breyttar áherslur í aðhlynningu
og endurhæfingu gera slíkan rekstur hagkvæmari,“ segir Lilja.
„Við þurfum til dæmis færri
lækna en meira af hjúkrunarfræðingum 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 einstaklinga miklu hraðar, annaðhvort
inn á öldrunarheimili eða í eigin búsetu þannig að viðkomandi fái þann
stuðning sem hann þarf til að geta
bjargað sér. Í dag eru þessi legupláss mun dýrari sem eining heldur en í þessari sérhæfðu öldrunareiningu vegna húsakynna, tæknibúnaðar og svo er starfsfólk dýrt
og spítalinn eins og hann er rekinn
í dag mun dýrari legueining.
GHS

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.“
5-&%2¨ 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 óhagstæður. Í fyrra voru þriðjungi fleiri
banaslys en að meðaltali á ári síðastliðin tíu ár. Skýrsla Umferðarstofu um slys í umferðinni á seinasta ári kom út í gær.
Sigurður Helgason, verkefnastjóri hjá Umferðarstofu, nefnir 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. „Áhættuhegðun 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 Norðurlöndin kemur Ísland mjög illa út
hvað varðar árið 2006 í umferð-

U
SPARAÐ 4.200kr.

2%+3452  ,!5'!6%') 3AMKV¾MT NIÈURSTÎÈUM SKÕRSLUNNAR VERÈA FLEST UMFERÈAR
SLYS ¹ FÎSTUDÎGUM MILLI ÖRJÒ OG SEX EFTIR H¹DEGI -UN FLEIRI SLYS VERÈA ¹ ANNATÅMANUM
SÅÈDEGIS EN UM MORGUNINN

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 einnig 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

U
SPARAÐ 4.200kr.

U
SPARAÐ 4.200

sýna að stór hluti slysa er vegna
áreksturs framan á annan bíl.“
Hann segir best að byrja á framkvæmdum rétt fyrir utan höfuðborgarsvæðið þar sem umferðin
er mest og slysin eru flest.
Fyrsta sjónvarpsauglýsing Umferðarstofu í herferð gegn ölvunarakstri var sýnd í gær. Sigurður 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. SALVAR FRETTABLADIDIS

5MHVERFISM¹LASTJËRI %3"

Vatnsgæði lök í
ríkjum Evrópu
"2533%, !0 Vatnsgæði í Evrópu-

Búrfell
í nýjum
búningi,
álegg í nýjum og endurlokanlegum umbúðum.

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 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.
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dæla, 100 bör, 1300 W,
300 ltr/klst.

5.990
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Búrfell, góður matur á borð
U
SPARAÐ 4.200kr.
Hámark ein dæla á mann!

U
SPARAÐ 4.200kr.
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ríkjum eru enn lök þrátt fyrir nýlegar reglur sem eiga að tryggja
hreint vatn í ám,
vötnum, grunnvatni og sjó.
Þetta segir
Stavros Dimas,
sem fer með umhverfismál í
framkvæmdastjórn Evrópusambandsins.
Dimas segir
34!62/3 $)-!3
'AGNRÕNIR %VRËPU hreinsun vatnsRÅKI FYRIR AÈ FRAM
farvega og aðFYLGJA EKKI REGLUM gang að hreinu
UM HREINT VATN
grunnvatni í
./2$)#0(/4/3!&0 Evrópu lífsnauðsynleg 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.
SDG
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%KKI ER AUGLJËST SAMHENGI MILLI GREIÈSLNA FR¹ "AUGI OG AFBORGANA AF SKEMMTIB¹TNUM 4HEE 6IKING

Jón Gerald notaði féð til ýmissa þarfa
Ekki er augljóst
samhengi mili mánaðarlegra
greiðslna frá Baugi til Nordica,
félags Jóns Geralds Sullenberger, og afborgana af lánum vegna
skemmtibátsins Thee Viking,
samkvæmt mati endurskoðenda
PricewaterhouseCoopers, heldur virðist Jón Gerald hafa notað
greiðslurnar til ýmissa þarfa.
Vignir Rafn Gíslason, löggiltur endurskoðandi PricewaterhouseCoopers, kom fyrir Héraðsdóm Reykjavíkur á mánudag sem
vitni í Baugsmálinu. Hann skýrði
greinargerðir sem PricewaterhouseCoopers hefur unnið fyrir
verjendur Jóns Ásgeirs Jóhann-

"!5'3-,

!.$%23 &/'( 2!3-533%. "OÈAR LOFTS

essonar og Tryggva Jónssonar,
tveggja ákærðu í Baugsmálinu.
Meðal þess sem endurskoðendurnir könnuðu voru færslur
á reikningum Nordica. Jón Ásgeir og Tryggvi eru ákærðir fyrir
að draga fé úr Baugi til að fjármagna hlut í Thee Viking með
greiðslum til Nordica. Þeir halda
því hins vegar fram að greiðslurnar hafi verið stuðningur við
Nordica.
Vignir sagði að samkvæmt úttekt
PricewaterhouseCoopers
væri ekkert augljóst samhengi
á milli innborgana frá Baugi til
Nordica og greiðslna af lánum.
Ekki sé þó heldur augljóst sam-

3+%--4)"452 4EKIST ER ¹ UM Å M¹LINU

HVORT *ËN SGEIR *ËHANNESSON OG FAÈIR
HANS HAFI Å RAUN ¹TT HLUT Å 4HEE 6IKING

hengi milli innborgana og annarra útgjalda Jóns Geralds.
Kristrún
Sveinbjörnsdóttir,
fyrrverandi stjórnandi Nordica,
bar einnig vitni á mánudag. Hún
sagði að umræddar mánaðarlegar 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 ríkislögreglustjóra að niðurstöður rannsóknar embættisins sýni að útgjöld Jóns Geralds vegna bátsins
hafi alltaf verið jafn há eða hærri
en greiðslurnar frá Baugi.
BJ

",®¨25(®&5¨ &RANSKI FORSETAFRAM

BJËÈANDINN .ICOLAS 3ARKOZY LEYNIST ¹
BAK VIÈ ÖESSA RAUÈU BLÎÈRU +ANNANIR
BENDA TIL ÖESS AÈ HANN HAFI FORSKOT ¹
HÎFUÈKEPPINAUTA SÅNA ./2$)#0(/4/3!&0

Hugsaðu um heilsuna!

LAGSR¹ÈSTEFNU Å +AUPMANNAHÎFN
./2$)#0(/4/3'%449)-!'%3

Gamla góða
Óskajógúrtin

,OFTSLAGSM¹L HEIMSINS

Danir hýsa nýja
SÞ-ráðstefnu

– bara léttari

+!50-!..!(®&. !0 Dönsk stjórnvöld hyggjast árið 2009 verða
gestgjafar nýrrar ráðstefnu Sameinuðu þjóðanna um aðgerðir
gegn loftslagsbreytingum, sem
koma á í staðinn fyrir Kyoto-sáttmálann títtnefnda.
Markmiðið er að Bandaríkin –
sem höfnuðu Kyoto-sáttmálanum
– og fleiri lönd sem skila miklum
mengandi útblæstri út í andrúmsloftið eins og Kína og Indland
verði einnig aðilar að nýja sáttmálanum. Frá þessu greindi
danski forsætisráðherrann Anders Fogh Rasmussen á blaðamannafundi.
AA

Frískandi, hollur
og léttur drykkur í dós

Svalandi,
próteinríkur
og fitulaus

3µ+.!¨52 0HILIPPE 6AL RITSTJËRI #HARLIE
(EBDO SEGIR UMR¾ÈUNA SEM RÁTTAR
HALDIÈ SKAPAÈI HAFA VERIÈ NAUÈSYNLEGA
./2$)#0(/4/3!&0

"IRTING -ÒHAMEÈSTEIKNINGA

Vikublað sýknað af ákæru
&2!++,!.$ !0 Dómstóll í París

sýknaði í gær háðsádeilu-vikublaðið Charlie-Hebdo af ákæru
sem múslimasamtök áttu frumkvæði 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 trúmálum sem einkamálum. Um fimm
milljónir múslima búa í Frakklandi.
AA

3!.$'%2¨)
3EXT¹N ¹R Å VEGASVELTI
"¾JARSTJËRN 3ANDGERÈIS SEGIR AÈ SÅÈ
USTU FJÎGUR KJÎRTÅMABIL HAFI B¾RINN
EKKI FENGIÈ FJ¹RMAGN ¹ VEGA¹¾TLUN TIL
NÕFRAMKV¾MDA Å VEGAGERÈ b"¾JAR
STJËRN HARMAR AÈ ÖINGMENN KJÎRD¾M
ISINS HAFA Å ORÈI STUTT VIÈ BAKIÈ ¹ B¾J
ARFÁLAGINU EN EKKI SÕNT ÖAÈ Å VERKI AÈ
KOMA UMR¾DDUM VEGAFRAMKV¾MD
UM INN Å SAMGÎNGU¹¾TLUNm

Silkimjúkt,
próteinríkt
og fitulaust

Fitusnauðar
og mildar ab-vörur
– dagleg neysla stuðlar að bættri
heilsu og vellíðan
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3AMBAND SUNNLENSKRA KVENNA LEGGUR PENINGA Å FJ¹RSÎFNUN GEGN FÅKNIEFNUM

'¹FU TIL KAUPA ¹ FÅKNIEFNAHUNDI

AFSLÉ
TTUR

,®'2%',5-, Samband sunnlenskra kvenna hefur af-
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6ER ÉUR  KRKG

hent Ólafi Helga Kjartanssyni, lögreglustjóra á Selfossi, 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 einstaklinga, 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 peningagjöfin 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

&¥+.)%&.!(5.$52 2OSEMARIE ¶ORLEIFSDËTTIR FORMAÈUR 33+

OG -AGÈALENA *ËNSDËTTIR GJALDKERI F¾RA «LAFI (ELGA +JARTANS
SYNI LÎGREGLUSTJËRANUM GJAFABRÁFIÈ

og ómetanlegt að hafa þetta bakland þegar glímt er
við þann harða heim sem fíkniefnin hafa skapað. JSS

AFSLÉ
TTUR
°SFUGL
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AFSLÉ
TTUR

+)- +6%¨52 !ÈALSAMNINGAFULLTRÒI

.ORÈUR +ËREU +IM +YE 'WAN YFIRGAF
VIÈR¾ÈUFUND RÅKJANNA SEX Å 0EKING Å
G¾RMORGUN EFTIR AÈ PENINGASENDING
FR¹ "ANDARÅKJUNUM HAFÈI EKKI SKILAÈ
SÁR ALLA LEIÈ TIL .ORÈUR +ËREU
&2¡44!,"!¨)¨!0
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AFSLÉ
TTUR

Óþarfi er að örvænta þótt slitnað hafi upp úr viðræðunum í Kína um kjarnorkuvinnslu Norður-Kóreu. Geir Helgesen, norskur sérfræðingur í málefnum
Norður-Kóreu, segir Norður-Kóreumenn hafa fullan vilja til að ná sáttum.
"ORGARNES

(ÚNNUN
5MBROT !UGLâSINGASTOFA 6ÓKURFRÏTTA

Norður-Kórea er að
opnast smám saman

(%,'!2,!-"
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AUGLÝSINGASÍMI

550 5000

higVjbhk^`#^h

./2¨52 +«2%! 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 viðræðurnar 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 kjarnorkueftirlit Sameinuðu þjóðanna staðfesti í síðasta
lagi þann 14. apríl að vinnsla í stærsta kjarnakljúfi
Norður-Kóreu hafi verið stöðvuð.
Geir Helgeson, fræðimaður við Norrænu Asíustofnunina, NIAS, segir samt alrangt að líta svo á að
viðræðurnar standi eða falli með millifærslu á peningum. 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 minnimáttarkennd,“ segir Helgesen, sem er einn helsti sérfræðingur 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

@nccijÄgg`hZbY^g[ng^ghi¨ggVd\WZigV{akZg^d\
h_{ÂjbncYWVcYjbhi¨``jc{akZgh^chHigVjbhk`#

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 kaldastríðshugarfarinu.“
Ástandið í Norður-Kóreu hefur lagast mikið síðan
hungursneyðin mikla var í algleymingi, að sögn Helgesens. „Þegar ég kom þangað í vetur hitti ég fólk frá
hjálparstofnunum sem sagðist telja að hungursneyðinni 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.“
GUDSTEINN FRETTABLADIDIS
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Binda enn vonir við nýtt húsnæði

Andstaða við
raflínur óbreytt

Heilbrigðiseftirlit Suðurlands íhugar að grípa
til þvingunaraðgerða gegn Götusmiðjunni, þar sem forráðamenn
hennar hafa ekki skilað inn framkvæmdaáætlun er varða úrbætur á húsnæði Akurhóls, þar sem
smiðjan er starfrækt. Heilbrigðiseftirlitið hefur sent Götusmiðjunni bréf þessa efnis, en það
hafði tvívegis áður farið fram á
að fá framkvæmdaáætlun.
Elsa Ingjaldsdóttur, framkvæmdastjóri
heilbrigðiseftirlitsins, sagði nýverið við Fréttablaðið að kominn væri tími á
viðhald á húsum þar og athugasemdir
heilbrigðiseftirlitsins
hefðu snúið að því.
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Ætlað að auka
gæði starfsins
,®'2%',5-, 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 nýskipan lögreglumála í landinu sem
formlega tók gildi um áramót.
Meginmarkmið samningsins
er að skerpa á áherslum í starfsemi ríkislögreglustjóra með það
fyrir augum að auka gæði starfsins sem mest.
Einnig voru í gær kynntir sérstakir árangursstjórnunarsamningar 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 næstkomandi.
MH

„Þetta eru stærri og fjárfrekari úrbætur og því förum við þá
leið að kalla eftir framkvæmdaáætlun 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 framkvæmdaáætlun upp á hundruð milljóna
króna vegna viðgerða á húsnæði í
eigu ríkisins,“ segir Guðmundur
Týr Þórarinsson, Mummi, í Götusmiðjunni.
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.
JSS

3+)05,!'3-, Bæjarstjórn Sand-
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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 loftlínur á umræddum svæðum,“ segir
bæjarstjórnin með vísan í fyrri
niðurstöður sínar.
Þar kemur meðal annars fram
að Sandgerðingar telji fyrirferðarmiklar rafmagnslínur yfir land
bæjarins takmarka möguleika til
uppbyggingar í framtíðinni.
GAR

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.“
Sigursteinn Másson,
formaður Öryrkjabandalags Íslands, vill breyta stjórnkerfinu og
einfalda það í þágu öryrkja og fatlaðra. Með því að sameina ákveðin
ráðuneyti verði félagskerfið samþætt og komið í veg fyrir að fólk
detti á milli kerfa.
Þetta kom fram í ræðu hans á
ráðstefnu Öryrkjabandalagsins
og Vinnumálastofnunar í samstarfi við ASÍ og Samtök atvinnulífsins sem haldin var í Gullhömrum í gær. Hún bar yfirskriftina
Ný tækifæri til atvinnuþátttöku.
Sigursteinn sagðist vilja að í
stað heilbrigðis- og félagsmálaráðuneytis komi velferðarráðuneyti. Í stað sjávarútvegs-, landbúnaðar- og iðnaðarráðuneytis

&¡,!'3-,

komi atvinnuvegaráðuneyti.
„Skipan ráðuneyta og verkaskipting á milli þeirra er barn síns
tíma og endurspeglar fremur pólitísk hrossakaup á milli kosninga
en opið og virkt lýðræði,“ sagði
hann. „Mér er sagt að fækkun
ráðherrastóla sé helsta fyrirstaðan 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 félagsmálaráðuneyti þar sem verkefnin skarast oft. Afleiðingin sé að fólk og
málaflokkar falli á milli kerfa.

2¨34%&.! 'EIR ( (AARDE SETTI R¹ÈSTEFNUNA Å G¾R -EÈAL ÖEIRRA SEM TÎLUÈU VORU
(ANNES ' 3IGURÈSSON AÈSTOÈARFRAMKV¾MDASTJËRI 3AMTAKA ATVINNULÅFSINS OG (RAFN
-AGNÒSSON FRAMKV¾MDASTJËRI ,ANDSSAMTAKA LÅFEYRISSJËÈA

„Að því er ég best veit hefur
stofnun velferðarráðuneytis ekki
verið uppi á borðinu hjá forsætisráðuneytinu en ég vona innilega
að það breytist.“
Atvinnuvegaráðuneyti
sagði
hann að gæti samanstaðið af sjávarútvegs-, iðnaðar- og landbúnaðarráðuneyti. Með því að hafa slíkt
ráðuneyti gæti skapast öflugur stuðningur, líka við fatlaða, til

U
SPARAÐ 4.200kr.

starfsendurhæfingar og þátttöku
í atvinnulífinu. Þannig sitji allir
atvinnuvegirnir við sama borð.
„Úrræðaskortur einkennir málefni fatlaðra og sjúkra. Þúsundir fatlaðra lifa við fátækt og félagslega einangrun. Það er kominn tími til breytinga. Við þurfum
að sameinast um nýtt fyrirkomulag og réttlátara samfélag,“ sagði
Sigursteinn.
SALVAR FRETTABLADIDIS
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b¶AÈ ER BARA ALLT MJÎG GOTT AÈ FRÁTTA
3KËLASTARFIÈ Å 6ERKMENNTASKËLAN
UM GENGUR VEL OG ÁG HEF VERIÈ AFAR
¹N¾GÈUR OG MONTINN MEÈ NEMEND
UR MÅNA UPP ¹ SÅÈKASTIÈ m SEGIR (JALTI
*ËN 3VEINSSON SKËLAMEISTARI 6-! OG
B¾JARFULLTRÒI ¹ !KUREYRI
b.EMENDUR ERU NÕBÒNIR AÈ HALDA
STËRA OG GL¾SILEGA VÅMULAUSA ¹RSH¹TÅÈ
SEM VAR SKËLANUM TIL SËMA 6IÈ FYLLT
UM +! HEIMILIÈ OG SKEMMTUM OKKUR
VIÈ MAT SKEMMTIATRIÈI OG BALL FRAM
EFTIR NËTTU m SEGIR (JALTI SEM VAR ¹ LEIÈ
AKANDI TIL 2EYKJAVÅKUR ÖEGAR BLAÈA
MAÈUR SLË ¹ ÖR¹ÈINN b¡G ¾TLA AÈ
VERA VIÈSTADDUR ¥SLANDSMËT IÈNNEMA
Å +RINGLUNNI ¹ MORGUN 6IÈ SENDUM
LIÈ ÖANGAÈ OG ÖAÈ VERÈUR SPENNANDI
AÈ FYLGJAST MEÈ )ÈNN¹MIÈ ER Å MIKL

UM VEXTI OG VIÈ ERUM TIL AÈ MYNDA
BYRJUÈ AÈ KENNA BIFVÁLAVIRKJUN
AFTUR Å 6-! EN HÒN HEFUR AÈ
EINS VERIÈ KENND VIÈ "ORG
ARHOLTSSKËLA UNDANFARIN ¹R m
SEGIR (JALTI SEM ¾TLAR LÅKA
AÈ VERA VIÈSTADDUR AÈALFUND
3AMBANDS ÅSLENSKRA SVEITARFÁ
LAGA Å BORGINNI ENDA B¾JARFULL
TRÒI ¹ !KUREYRI
b*Ò JÒ ÖAÈ ER NËG AÈ GERA
Å B¾JARM¹LUNUM LÅKA m
SEGIR (JALTI OG VIÈUR
KENNIR AÈ LÅTILL TÅMI GEF
IST TIL FRÅSTUNDA b¡G
REYNI AÈ SINNA HESTA
MENNSKUNNI EINS OG
ÁG GET OG RÅÈ ÒT ANNAÈ
SLAGIÈm
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N &YRIR MARGA
ERU 3ÎRUR ORÈNAR
ËMISSANDI FYRIR
HVER JËL ÖË SVO
AÈ SJ¹LFSÎGÈU
MEGI G¾ÈA SÁR ¹
SLÅKUM SM¹KÎK
UM HVEN¾R SEM
ER ¹RS 3ÎRURNAR HEITA Å RAUN 3ARAH
"ERNHARDT OG ERU NEFNDAR EFTIR
SAMNEFNDRI FRANSKRI LEIKKONU SEM
F¾DDIST ¹RIÈ  OG LÁST 
,ÅKLEGAST ER TALIÈ AÈ KÎKURNAR SÁU
DANSKAR AÈ UPPRUNA ,EIKKONAN
FÁKK MEIRI MAT NEFNDAN Å HÎFUÈIÈ
¹ SÁR 4IL D¾MIS ER SËLFLÒRURÁTTUR
OG SOUFFLÁ NEFNT EFTIR HENNI EN
Å B¹ÈUM TILFELLUM GEFUR ÖAÈ TIL
KYNNA AÈ RÁTTINUM FYLGI G¾SALIFR
ARK¾FA

Afrakstur ungra frumkvöðla
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Vill göng og
stokka
b-ÁR LÅST VEL ¹ HUGMYNDIR &AXAFLËA
HAFNA UM AÈ FJ¹RMAGNA FRAM
KV¾MDIR VIÈ 3UNDAHÎFN 3ÁRSTAK
LEGA ER ÁG
S¹TTUR VIÈ AÈ
ÖAÈ ER LÅKLEG
AST AÈ ÖAÈ
VERÈI GERÈ
GÎNG FR¹
3UNDABRAUT
YFIR 'UFU
NES m SEGIR
"ENEDIKT 3
,AFLEUR BËKA
"%.%$)+4 3 ,!&,%52 ÒTGEFANDI
3TJËRN &AXA
"ËKAÒTGEFANDI
FLËAHAFNA
HEFUR ËSKAÈ EFTIR VIÈR¾ÈUM VIÈ
STJËRNVÎLD UM AÈ FYRIRT¾KIÈ ANNIST
FJ¹RMÎGNUN OG BYGGINGU 3UNDA
BRAUTAR FR¹ +OLLAFIRÈI AÈ 3¾BRAUT OG
ÎLLUM TENGDUM MANNVIRKJUM SEM
NAUÈSYNLEG ERU
b¶ESSAR SAMGÎNGUR HEFUR VANTAÈ
¡G ER AUK ÖESS MJÎG HLYNNTUR ÖVÅ
AÈ UMFERÈ SÁ BEINT Å GÎNG EÈA
STOKKA 3AMGÎNGUM¹L Å 2EYKJAVÅK
HAFA VERIÈ MJÎG SL¾M OG LËÈIRNAR
EKKI N¾GILEGA VEL NÕTTAR ¡G MYNDI
GJARNAN VILJA SJ¹ FLEIRI GÎNG OG FLEIRI
STOKKA HÁR Å BORG SÁRSTAKLEGA ¹
(RINGBRAUT OG -IKLUBRAUTm

Ungir frumkvöðlar á Íslandi standa í dag og á
morgun fyrir Vörumessu í
Smáralind. Þar kynna framhaldsskólanemar fyrirtæki
sem þeir hafa stofnað. Um
240 nemendur tóku þátt í
verkefninu og átján fyrirtæki verða kynnt.
Ungir frumkvöðlar eru frjáls félagasamtök og hluti af alþjóðlegu samtökunum Junior Achievement Worldwide. Í vetur hafa
samtökin staðið fyrir námskeiðinu Fyrirtækjasmiðjan og verður afrakstur vetrarins kynntur
í dag og á morgun. Á námskeiðinu lærðu nemendur að reka og
stofna fyrirtæki með öllu sem
því fylgir.

(OLLUSTAN Å FYRIRRÒMI
Kolbeinn Karl Kristinsson er forstjóri fyrirtækisins Allt í einu,
sem er eitt hinna nýju frumkvöðlafyrirtækja sem kynnt eru í
Smáralindinni. Nemendur í Fjölbrautaskóla Suðurlands standa á
bak við fyrirtækið og alls hafa
tólf nemendur tekið þátt í verkefninu. „Við höfum sett á markað
matarbakka með beyglu, ávöxtum og grænmeti,“ segir Kolbeinn og bætir því við að markmiðið hafi verið að koma fram
með hollan skyndibita sem auðvelt væri að grípa með sér. „Við
erum í samstarfi við Línu matvæli, sem sér um framleiðslu og
dreifingu fyrir okkur,“ segir Kolbeinn og bætir því við að stefnt
sé að því að matarbakkarnir fáist
á öllum útsölustöðum Línu samloka.
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 auglýsingasölu gátum við safnað í svolítinn
sjóð og gátum því startað matarbakkahugmyndinni 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.

5PPLÕSINGARNAR ¹ EINUM STAÈ
„Þetta hefur verið rosalega
skemmtilegt verkefni og það
verður gaman að sjá afraksturinn á vörumessunni,“ segir
Herdís Helga Arnalds, nemandi í Verslunarskóla Íslands, en
hún tók þátt í verkefninu ásamt
öðrum nemendum á hagfræðibraut.
„Við erum átta saman í hópi og
við ákváðum að setja upp heimasíðu. Síðan heitir www.hvert.is
og þar er hægt að finna upplýsingar 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 Kópavogsbæ 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 skemmtun“ og þar getur þú séð hvar öll
kvikmyndahús og myndbandaleigur 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. „Auðvitað hefur farið mikil vinna í
þetta en það hefur verið þess
virði því þetta er mjög lærdómsríkt og það er gaman að fylgjast
með verkefninu verða að veruleika,“ segir Herdís, sem ætlar
að kynna heimasíðuna í Smáralind ásamt félögum sínum.
THORGUNNUR FRETTABLADIDIS
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Evrópuvika gegn kynþáttamisrétti stendur nú yfir. Á miðvikudag var haldið upp á alþjóðadag
gegn kynþáttamisrétti víða í álfunni og þúsundir manna komu
saman til þess að kveða niður fordóma og misrétti.
Mannréttindaskrifstofa Íslands, Alþjóðahús, Amnesty International, Þjóðkirkjan, Rauði
krossinn, Ísland Panorama, Soka
Gakkai Íslandi og Jafningjafræðsla Hins hússins tóku höndum saman um dagskrá í Smáralind. Keppendur í X-factor slógust í hópinn og skemmtu gestum
og gangandi. Þá var einnig boðið
upp á fjölmenningarspjall, sælgæti og barmmerki í tilefni
dagsins. Með uppákomunni vildu
þátttakendur vinna gegn fordómum í garð fólks af erlendum
uppruna hér á Íslandi.
ÖO

¥ 3-2!,).$ +EPPENDUR ÒR 8 FACTOR SKEMMTU ¹ VIÈBURÈI SEM HALDINN VAR Å 3M¹RA

LIND Å TILEFNI ALÖJËÈADAGS GEGN KYNÖ¹TTAMISRÁTTI
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Neytendur athugið! Múrbúðin selur allar vörur sínar á lágmarksverði fyrir alla, alltaf. Gerið verð- og gæðasamanburð!
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Allir skattgreiðendur borga í sjóðinn

 KM

(VERT ER HLUTVERK &RAMKV¾MDASJËÈS ALDRAÈRA

 KM

3AMKV¾MT LÎGUM SKAL &RAMKV¾MDASJËÈUR ALDRAÈRA STUÈLA AÈ UPP
BYGGINGU OG EFLA ÎLDRUNARÖJËNUSTU UM LAND ALLT (ANN ¹ AÈ STANDA
STRAUM AF BYGGINGU ÖJËNUSTUMIÈSTÎÈVA DAGVISTA OG STOFNANA FYRIR ALDR
AÈA OG M¾TA KOSTNAÈI VIÈ NAUÈSYNLEGAR ENDURB¾TUR ¹ HÒSN¾ÈI SEM
NOTAÈ ER TIL ÖJËNUSTU FYRIR ALDRAÈA ¶¹ ¹ HANN AÈ NÕTA TIL VIÈHALDS ¹ HÒS
N¾ÈI DAGVISTAR DVALAR OG HJÒKRUNARHEIMILA OG ANNARRA VERKEFNA SEM
STUÈLA AÈ UPPBYGGINGU ÎLDRUNARÖJËNUSTU

 KM
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(VERNIG VERÈUR FJ¹RMUNUM VARIÈ ¹ ÖESSU ¹RI
(VERNIG ER SJËÈURINN FJ¹RMAGNAÈUR
-EÈ SÁRSTÎKU GJALDI SEM LAGT ER ¹ SKATTSKYLDA EINSTAKL
INGA ¹ ALDRINUM SEXT¹N ¹RA TIL SJÎTUGS (VER ÖEIRRA GREIÈ
IR  KRËNUR ¹ ÖESSU ¹RI

(VERS VEGNA KREFST ,ANDSSAMBAND ELDRI BORGARA
AÈ 2ÅKISENDURSKOÈUN KANNI SJËÈINN

$3

fréttir og fróðleikur
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Fullt af fólki
sem vill vinna
!TVINNUMÎGULEIKAR OG Ö¹TTTAKA
ALDRAÈRA HAFA VERIÈ Å UMR¾ÈUNNI AÈ
UNDANFÎRNU !TVINNUTEKJUR SKERÈA
LÅFEYRISB¾TUR ÖANNIG
AÈ ¹VINNINGURINN
AF VINNU VERÈUR
OFTAR EN EKKI LÅTILL
2EYNIR )NGIBJARTS
SON ER FORMAÈUR
!ÈSTANDENDAFÁLAGS
ALDRAÈRA SKAMM
STAFAÈ !&!
2%9.)2
).')"*!2433/. 6ILJA ALDRAÈIR
&ORMAÈUR !&! VINNA MEIRA EN
ÖEIR GERA NÒ
¡G HELD AÈ ÖAÈ HLJËTI AÈ VERA ÖVÅ
EFTIRSPURNIN ¹ VINNUMARKAÈNUM
ER MIKIL ¶AÈ ER FULLT AF FËLKI SEM
ER ALDRAÈ AÈ NAFNINU TIL SEM HEFUR
GËÈA HEILSU OG FULLA STARFSKRAFTA OG
VILL VINNA
(VAÈA BREYTINGAR HAFA ORÈIÈ Å
ÖESSUM M¹LUM
'AGNVART ÎLDRUÈUM VAR SÒ BREYTING
GERÈ Å VETUR AÈ ÖEIR M¾TTU VINNA FYRIR
 ÖÒSUND KRËNUR ¹ M¹NUÈI SEM
GERIR ÖRJÒ HUNDRUÈ ÖÒSUND ¹ ¹RI
%R ÖAÈ NËG
¡G HELD AÈ ALMENNT FINNIST FËLKI
ÖESSI TALA ALLT OF L¹G %ÈLILEGRA V¾RI
AÈ TALAN V¾RI KANNSKI Å KRINGUM
HUNDRAÈ ÖÒSUND ¹ M¹NUÈI Ö¹ YRÈI
ÖAÈ MIKILL HVATI TIL ÖESS AÈ FËLK F¾RI
ÒT ¹ VINNUMARKAÈINN

&R¹ STOFNUN SJËÈSINS ¹RIÈ  TIL ¹RSINS  RANN ALLT
FÁ SJËÈSINS TIL UPPBYGGINGAR ÎLDRUNARÖJËNUSTU RIÈ
 VAR ¹KVEÈIÈ AÈ VERJA HLUTA SJËÈSINS Å REKSTUR ÎLDR
UNARSTOFNANA ¶AÈ ER ER MAT STJËRNAR ,ANDSSAMBANDS

Halldór Sigdórsson
Þjónn, aðstoðarverslunarstjóri hjá RV

Evran er inni. Guð og
stjórnarskráin eru úti úr
drögum að hátíðaryfirlýsingu Evrópusambandsins,
sem samþykkja á í Berlín um helgina í tilefni af
fimmtugsafmæli Rómarsáttmálans.
Erindrekar frá öllum 27 aðildarríkjum Evrópusambandsins virðast hafa fundið lausn á nokkrum
helstu ásteytingarsteinunum, sem
stefndu í að spilla stemningunni á
hátíðlegum afmælisfögnuði sambandsins í Berlín um helgina, en
hann er haldinn í tilefni af því að
á sunnudag eru rétt 50 ár liðin frá
því Rómarsáttmálinn, stofnsáttmáli ESB, var undirritaður.

4OGAZT ¹ UM STJËRNARSKR¹RTILVÅSUN
Þjóðverjar, sem stýra viðræðunum þar sem þeir gegna nú formennskunni í sambandinu, virðast
reiðubúnir að sleppa úr hátíðaryfirlýsingunni hvers konar tilvísun til þess að sambandið þurfi að
setja sér stjórnarskrá. En eins og
kunnugt er hefur stjórnarskrársáttmálinn svonefndi verið í uppnámi frá því franskir og hollenzkir kjósendur höfnuðu honum í
þjóðaratkvæðagreiðslum snemmsumars 2005.
Á móti munu þær tvær þjóðir sem mest hafa haft við stjórnarskráráformin að athuga, Bret-

LinStyle servíettur og dúkar,
JustOne servíettur og
servíettubox

2.388 kr.

JustOne startpakki
servíettubox og 600
servíettur

794 kr.

LinStyle servíettur
40x40cm, 50stk

25

Rekstrarvörur
ára 1982–2007

4IL R¹ÈSTÎFUNAR Å SJËÈNUM ERU ¹ ÖESSU ¹RI   MILLJ
ËNIR KRËNA 2¹ÈHERRA ¹KVEÈUR HVERNIG ÖESSU SKULI
R¹ÈSTAFAÈ Å SAMR¾MI VIÈ TILLÎGUR SAMSTARFSNEFND
AR UM M¹LEFNI ALDRAÈRA SEM FER MEÈ STJËRN FRAM
KV¾MDASJËÈSINS 5M  MILLJËNUM VERÈUR VARIÈ TIL
UPPBYGGINGAR OG ENDURBËTA HÒSN¾ÈIS 4¾PLEGA 
MILLJËNUM VERÈUR VARIÈ Å FRAMLÎG OG STYRKI
 VEF HEILBRIGÈISR¹ÈUNEYTISINS KEMUR FRAM AÈ
BREYTINGAR VERÈI GERÈAR ¹ SJËÈNUM OG ER ¹¾TLAÈ AÈ
¹ N¾STA ¹RI MUNI ALLT FÁ ÒR SJËÈNUM RENNA ËSKIPT TIL
UPPBYGGINGAR ÎLDRUNARÖJËNUSTU

Bróðurlegur metingur í hálfa öld

Lotus Professional
pappírsvörur mars
Á tilboði í
2007

RV6227A

$3

INS AÈ HEILBRIGÈISR¹ÈHERRA HAFI FARIÈ FRJ¹LSLEGA MEÈ FJ¹RVEITINGAR ÒR
SJËÈNUM -EÈAL ÖEIRRA ATRIÈA SEM HAFA VERIÈ GAGNRÕND ERU STYRKVEIT
INGAR TIL «PERUKËRSINS Å 2EYKJAVÅK 5NGMENNAFÁLAGS ¥SLANDS OG FLEIRI
STOFNANA SEM VIRÈAST EKKI EIGA BEIN TENGSL VIÈ REKSTUR ÎLDUNARÖJËN
USTU !UK ÖESS VILL ,ANDSSAMBANDIÈ MEINA AÈ HEILBRIGÈISR¹ÈHERRA HAFI
ÒTHLUTAÈ ÒR SJËÈNUM ¹N ÖESS AÈ SJËÈSSTJËRN HAFI HAFT R¹ÈRÒM TIL AÈ
FJALLA UM ÒTHLUTANIRNAR

b¡' %2 %62«0!m .EMENDUR ÒR b%VRËPUSKËLUMm Å "ERLÅN HALDA ¹ BLÎÈRUM MERKTUM b¡G ER %VRËPAm FYRIR UTAN EINA AF BYGGINGUM
ÖÕZKA ÖINGSINS Å G¾R Å TILEFNI AF FIMMTUGSAFM¾LI %3" SEM HALDIÈ VERÈUR H¹TÅÈLEGT Å BORGINNI UM HELGINA
./2$)#0(/4/3!&0

ar og Pólverjar, falla frá atriðum 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 Póllands, tjáði pólska ríkissjónvarpinu um síðustu helgi að pólska
stjórnin myndi styðja „Berlínaryfirlýsinguna“, jafnvel þótt í
henni yrði ekki vísað til kristinnar 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 rökstólum undanfarna daga til að komast að samkomulagi um orðalag
hinnar tveggja síðna löngu hátíðaryfirlýsingar.

34¨52 4), !¨ ,¥+! 6)¨ %3"
¥ EVRËPSKUM FJÎLMIÈLUM ER AFM¾L
IS %3" EINNIG MINNZT MEÈ ÕMSU MËTI
ÖESSA DAGANA "REZKA DAGBLAÈIÈ 4HE
)NDEPENDENT BIRTI ¹ MIÈVIKUDAG LISTA
YFIR b ¹ST¾ÈUR TIL AÈ LÅKA VIÈ %VR
ËPUSAMBANDIÈm
-EÈAL ATRIÈA SEM TÅUNDUÈ ERU ¹ LIST
ANUM OG ¹ST¾ÈA ER TIL AÈ HAFA Å
HUGA ÖEGAR R¾TT ERU UM ÖRËUN %VR
ËPUSAMBANDSINS ERU ÖESSI  %NDI
BUNDINN ¹ STRÅÈSREKSTUR MILLI %VRËPU
ÖJËÈA  ,ÕÈR¾ÈI BLËMSTRAR Å  AÈ
ILDARRÅKJUM  ,ÎND SEM VORU F¹T¾K
EINS OG ¥RLAND 'RIKKLAND OG 0ORTÒGAL

+ERFISUMB¾TUR INNAN TVEGGJA ¹RA
Þýzki kanzlarinn Angela Merkel
vonast enn til að ná inn í textann
óljósri tilvísun til stjórnarskrársáttmálans, með því að lýst sé yfir
skuldbindingu til að ákveða endurbætur á stofnanakerfi sambandsins innan tveggja ára.
Hinn eiginlegi slagur um hvað
gera skuli við hinn strandaða
stjórnarskrársáttmála
frestast
hins vegar fram til leiðtogafundarins í lok þýzka formennskumisserisins 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 formennskuríkis, Portúgals, að skipuleggja nýja
ríkjaráðstefnu sem hefði að markmiði að ná samkomulagi í seinasta lagi á árinu 2008 og fullgildingu nýs endurskoðaðs sáttmála
árið eftir.

komi einfaldlega til af því að Þjóðverjar 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 álfunnar í kalda stríðinu og loks endursameiningu hennar undir merkjum einingar, lýðræðis og velmegunar, en það eru einmitt þessi gildi
sem leiðtogar aðildarríkjanna
27 munu um helgina hampa sem
mesta ávinningnum sem evrópska
samrunaferlið hefur áorkað á undanliðnum 50 árum.
Gera má ráð fyrir að hátíðaryfirlýsingin hefjist á því að tíunda
það helzta sem áorkazt hefur – að
treysta í sessi frið og frelsi í álfunni, að opna raðir sambandsins
fyrir fyrrverandi kommúnistaríkjum Mið- og Austur-Evrópu, að
koma á samræmdum innri markaði með frjálsu flæði fólks, vöru,
þjónustu og fjármagns yfir landamæri, og myntbandalagi með sameiginlegri mynt og peningamálastefnu.

"ERLÅN T¹KNR¾NN VETTVANGUR
Þótt valið á Berlín sem samkomustaðar fyrir afmælishátíð ESB

VINNINGUR FYRIR BORGARA %3"
Í evrópskum fjölmiðlum er afmælis ESB einnig minnzt með ýmsu

NJËTA NÒ EFNAHAGSLEGRAR VELGENGNI 
3T¾RSTA INNRI MARKAÈI HEIMS KOMIÈ ¹
MEÈ UM  MILLJËNIR ÅBÒA  2ÁTT
INDI OG ¹HRIF NEYTENDA STËREFLD 
 &RJ¹LS FÎR FËLKS ¹N VEGABRÁFA YFIR
LANDAM¾RI HINNA  AÈILDARRÅKJA
3CHENGEN SAMNINGSINS   %3"
F¾RIR AÈILDARRÅKJUNUM MEIRA FULLVELDI
EKKI MINNA (ÁR ER VÅSAÈ TIL SAMAN
BURÈAR VIÈ %&4! RÅKIN ÖAR ¹ MEÈAL ¥S
LANDS SEM ÖURFA AÈ INNLEIÈA %3"
LÎGGJÎF ¹N ÖESS AÈ HAFA NEIN ¹HRIF
¹ MËTUN HENNAR ËLÅKT AÈILDARRÅKJ
UM %3"

móti þessa dagana. Brezka dagblaðið The Independent birti til að
mynda á miðvikudag lista yfir „50
ástæður til að líka við Evrópusambandið“ og fréttavefur BBC samskonar 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 Evrópusambandsins 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 sambandinu. Þessar niðurstöður endurspegla neikvæða stemmningu í
garð sambandsins, sem eflaust má
rekja til hinnar vandræðalegu umræðu um „stjórnarskrárkreppu“
sambandsins undanfarin misseri,
sem hefur miðlað þeirri ímynd til
almennings að stöðnun og ráðaleysi ríki í sambandinu.
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N¹NAR ¹ VISIRIS

%NDURSPEGLAR EKKI HLUTHAFAHËPINN

%RFITT VERK FYRIR HÎNDUM

.OKKUR BREYTING VERÈUR ¹ STJËRN )CELANDIC 'ROUP
SEM VERÈUR KJÎRIN Å DAG ¹ AÈALFUNDI FÁLAGSINS
!THYGLI VEKUR AÈ ENGINN FR¹ FJ¹RFESTINGARFÁLAG
INU )30 BÕÈUR SIG FRAM TIL STJËRNAR &ÁLAGIÈ SEM
ER DËTTURFÁLAG 4- ER FJËRÈI ST¾RSTI HLUTHAFINN Å
)CELANDIC 'ROUP ¶AÈ HELDUR UTAN UM   PRË
SENTA HLUT Å )CELANDIC 'ROUP OG ¾TTI ÖVÅ VENJUM
SAMKV¾MT AÈ HAFA FULLTRÒA Å STJËRN ¥ NÕRRI
STJËRN VERÈUR SEM FYRR -AGNÒS ¶ORSTEINS
SON STJËRNARFORMAÈUR (F %IMSKIPAFÁ
LAGS ¥SLANDS (ANN HELDUR AÈ ÎLLUM LÅK
INDUM ¹FRAM STJËRNARFORMENNSKU HJ¹
)CELANDIC 'ROUP ¶EIR !ÈALSTEINN (ELGASON
FRAMKV¾MDASTJËRI 3ÅLDARVINNSLUNNAR OG
"ALDUR 'UÈNASON FORSTJËRI %IMSKIPS SITJA
EINNIG ¹FRAM .ÕIR KOMA INN ÖEIR 'UÈ
MUNDUR 0 $AVÅÈSSON FORSTÎÈUMAÈUR
HJ¹ ,ANDSBANKANUM OG 3TEINGRÅMUR
( 0ÁTURSSON SEM VERIÈ HEFUR VARA
MAÈUR Å STJËRN FÁLAGSINS

²R STJËRN )CELANDIC 'ROUP FARA ÖEIR *ËN +RISTJ¹NS
SON EINN EIGENDA FJ¹RFESTINGARFÁLAGSINS 3UNDS
OG 'UNNLAUGUR 3¾VAR 'UNNLAUGSSON FYRRVERANDI
STJËRNARFORMAÈUR )CELANDIC 'ROUP OG STJËRNARFOR
MAÈUR 4RYGGINGAMIÈSTÎÈVARINNAR "ALDUR 'UÈNA
SON SEM SITUR ¹FRAM Å STJËRN )CELANDIC 'ROUP
TELUR EKKERT ATHUGAVERT VIÈ AÈ FRAMBJËÈANDA FR¹
)30 SKORTI TIL STJËRNARSETUNNAR 3T¾RSTU HLUTHAF
ARNIR VIRÈIST HAFA bKOMIÈ SÁR SAMAN UM H¾FA
EINSTAKLINGA Å STJËRNINA SEM G¾TU UNNIÈ
VEL SAMAN OG STUTT VIÈ FRAMTÅÈ FÁLAGSINSm
2ÅK ÖÎRF ER ¹ STUÈNINGI VIÈ FRAMTÅÈ )CELAND
IC 'ROUP 2EKSTUR FÁLAGSINS HEFUR GENG
IÈ DAPURLEGA AÈ UNDANFÎRNU -EÈAL
TILLAGNA SEM LIGGJA FYRIR AÈALFUNDIN
UM Å DAG ER AÈ ENGINN ARÈUR VERÈI
GREIDDUR TIL HLUTHAFA FYRIR SÅÈASTA ¹R
¶AÈ KEMUR EKKI ¹ ËVART Å LJËSI ÖESS
AÈ FÁLAGIÈ TAPAÈI  MILLJËNUM
KRËNA ¹ SÅÈASTA ¹RI

«BREYTTIR VEXTIR Å "ANDARÅKJUNUM
3EÈLABANKI "ANDARÅKJANNA ¹KVAÈ Å G¾R AÈ HALDA STÕRIVÎXT
UM ËBREYTTUM Å   PRËSENTUM ¶ETTA ER Å SAMR¾MI VIÈ
SP¹R GREINENDA EN ÖETTA ER Å SJÎTTA SKIPTIÈ SEM STÕRIVÎXTUM
HEFUR VERIÈ HALDIÈ ËBREYTTUM SÅÈAN UM MITT SÅÈASTA ¹R ¶AR ¹
UNDAN HÎFÈU VEXTIRNIR H¾KKAÈ JAFNT OG ÖÁTT Å TVÎ ¹R
¥ RÎKSTUÈNINGI BANKASTJËRNARINNAR SEM SETIÈ HAFÈI ¹
TVEGGJA DAGA VAXTA¹KVÎRÈUNARFUNDI ¹ÈUR EN NIÈURSTAÈAN VAR
BIRT SEGIR AÈ VERÈBËLGA HAFI H¾KKAÈ Å "ANDARÅKJUNUM AUK
ÖESS SEM H¾GT HAFI ¹ HJËLUM EFNAHAGSLÅFSINS ¶Ë ER GERT R¹È
FYRIR HËFLEGUM HAGVEXTI ¹ ¹RINU AÈ SÎGN BANKASTJËRNARINN
AR (INS VEGAR ÖËTTI EKKI R¹ÈLEGT AÈ GERA BREYTINGAR ¹ STÕRI
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Peningaskápurinn ...

VÎXTUM ÖAR SEM FASTEIGNAMARKAÈURINN HEFÈI KËLNAÈ NOKK
UÈ EN ÖAÈ OLLI FALLI BANDARÅSKA HLUTABRÁFAMARKAÈNUM UNDIR
LOK FEBRÒAR
¶R¹TT FYRIR AÈ EKKI HAFI VERIÈ GEFIÈ Å SKYN AÈ STÕRIVAXTAL¾KK
UNAR V¾RI AÈ V¾NTA VORU FJ¹RFESTAR VESTANHAFS BJARTSÕNIR ¹ AÈ
SVO MYNDI VERÈA ¶EIR TELJA AUKNAR LÅKUR ¹ STÕRIVAXTAL¾KKUN Å
SUMAR OG LOSUÈU "ANDARÅKJADALI ÒR EIGNASAFNI SÅNU (ELSTU
VÅSITÎLUR ¹ MARKAÈI Å "ANDARÅKJUNUM H¾KKUÈU EFTIR AÈ VAXTA
¹KVÎRÈUN 3EÈLABANKANS L¹ FYRIR ¶AR AF TËK .ASDAQ VÅSITALAN
KIPP OG H¾KKAÈI UM   PRËSENT EFTIR KYRRSTÎÈU ¹ MARK
AÈNUM FYRR UM DAGINN
JAB
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S KA PARIN N AUG LÝSIN G AS TO FA

(¾GUR VÎXTUR VERÈUR ¹ LANDSFRAM
LEIÈSLU ¹ ÖESSU ¹RI   PRËSENT ¹
FÎSTU VERÈI $RAGA MUN SNARPT ÒR
INNLENDRI EFTIRSPURN EN VIÈSNÒNINGUR
Å UTANRÅKISVIÈSKIPTUM VEGUR ¹ MËTI
¶ETTA SEGIR Å ¶JËÈHAGSSP¹ 'REININGAR
DEILDAR 'LITNIS
TTATÅU PRËSENT FORR¹ÈAMANNA
ÅSLENSKRA FYRIRT¾KJA TELJA AÈST¾ÈUR Å
EFNAHAGSLÅFINU FARA BATNANDI SAM
KV¾MT NÕRRI KÎNNUN SEM #APACENT
'ALLUP GERÈI FYRIR FJ¹RM¹LAR¹ÈUNEYTIÈ
3EÈLABANKANN OG 3AMTÎK ATVINNU
LÅFSINS

(ARMA MISMUNUN
ÖJËNUSTUGREINA
SVÞ vilja að endurgreiðsla virðisaukaskatts
til stofnana af aðkeyptri
þjónustu nái víðar en til
upplýsingatækni. Samtökin 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 aðalfundar samtakanna sem fram
fór í gær. Jafnframt vilja samtökin að endurskoðuð verði innheimta vörugjalda af sykri og sætindum því ljóst sé að vörugjöldin
ráði ekki neyslu þessara vara. Eins
vilja samtökin að uppboð og sala á
tollkvótum verði aflögð og þeim úthlutað án verðhækkunaráhrifa, til
dæmis með með hlutkesti.
Brynjólfur Bjarnason, forstjóri
Símans og varaformaður stjórnar 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 gengið. „Grundvallarforsenda fyrir því
að útvistunarstefna stjórnvalda
gangi upp er að ráðuneyti, stofnanir og fyrirtæki ríkisins fái endurgreiddan virðisaukaskatt af aðkeyptri þjónustu til að jafna út
samkeppnisstöðu
þjónustufyrirtækja og þjónustudeilda opinberra
aðila,“ segir hann en samtökin telja
óásættanlegt að einungis sé endurgreiddur virðisaukaskattur af
kaupum ríkisfyrirtækja af þjónustu einnar atvinnugreinar sem er
tölvu- og hugbúnaðargeirinn. „Erfitt er að átta sig á af hverju þjónustufyrirtækjum er mismunað á
þennan hátt.“ Samtökin segja jafnt
þurfa yfir alla að ganga og breytingin sem fyrst að ná til allra þjónustufyrirtækja.
Brynjólfur segir þá neikvæðu
umræðu sem varð um verslunina í aðdraganda lækkunar virðisaukaskatts og vörugjalda af matvöru þann 1. mars hafa verið mikil
vonbrigði. Sérstaklega að emb-
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+JALAR )NVEST FJ¹RFESTINGARFÁLAG AÈ
ST¾RSTUM HLUTA Å EIGU «LAFS «LAFS
SONAR STJËRNARFORMANNS 3AMSKIPA
HEFUR AUKIÈ VIÈ HLUT SINN Å MATV¾LA
FYRIRT¾KINU !LFESCA ÒR   PRËSENT
UM Å   PRËSENT

 &5.$) 36¶ &ORMENN STJËRNM¹LAFLOKKA

SEM S¾TI EIGA ¹ ÖINGI S¹TU FYRIR SVÎRUM ¹
AÈALFUNDI 36¶ Å G¾R
&2¡44!",!¨)¨'6!

ættis- og stjórnmálamenn skyldu
hafa „fallið í þá gryfju að sverta
með ábyrgðalausu tali og sleggjudómum 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 skilað lækkun að fullu til neytanda.
Einnig gagnrýnir hann að færst
hafi í vöxt hjá ráðuneytum og Alþingi að reglugerðir og lög séu
samin án þess að hagsmunaaðilar
fái að koma að málum á vinnslustigi.
Yfirskrift aðalfundarins var
„SVÞ og stjórnmálaflokkarnir –
eigum við samleið?“ og sátu formenn stjórnmálaflokkanna á þingi
fyrir svörum í pallborði. Samfylkingin reyndist sá stjórnmálaflokkur sem er oftast er sammála áherslum SVÞ og sjaldnast ósammála,
meðan Vinstri grænir eru sjaldnast 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 grænir 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 matvælaverðs á Íslandi ætti að vera niðurfelling innflutningsverndar á landbúnaðarvörur.
Breyting varð á stjórn SVÞ.
Sturla Gunnar Eðvarðsson, framkvæmdastjóri Samkaupa, var kjörinn nýr inn, en Ingvi I. Ingason,
framkvæmdastjóri Rafha, lætur af
stjórnarsetu.
OLIKR FRETTABLADIDIS

Shire kærir Actavis
Frumlyfjafyrirtækið Shire hefur
höfðað mál á hendur Colony
Pharmaceuticals, dótturfyrirtæki
Actavis í Bandaríkjunum, fyrir
brot á einkaleyfi við framleiðslu
á athyglisröskunarlyfinu Adderal XR.
Halldór Kristmannsson, framkvæmdastjóri innri og ytri samskipta Actavis, segir Shire reyna
að hægja á skráningu samheitalyfsins hjá Actavis, sem hefur lagt
inn umsókn hjá bandaríska lyfjaeftirlitinu. Einkaleyfi Shire rennur út eftir tvö ár og eru nokkur lyfjafyrirtæki þegar komin í

skráningarferli. Ekkert þeirra er
komið með markaðsleyfi í Bandaríkjunum 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 lyfinu gera þeir það sama og við hin
lyfjafyrirtækin. Þetta er hefðbundið ferli þar sem menn reyna
að koma í veg fyrir að þau fari á
markað,“ segir Halldór.
JAB
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'JENSIDIGE &ORSIKRING NORSKA FJ¹R
M¹LAFYRIRT¾KIÈ SEM ¹ T¾P TÅU PRË
SENT Å 3TOREBRAND STEFNIR AÈ SKR¹N
INGU Å +AUPHÎLLINA Å /SLË ¹ SEINNI
HLUTA ¹RSINS TIL ÖESS AÈ VERA BETUR
Å STAKK BÒIÈ TIL AÈ TAKA Ö¹TT Å UM
BREYTINGUM ¹ NORSKUM FJ¹RM¹LA
MARKAÈI
&ÁLAGIÈ VAR ST¾RSTI HLUTHAFINN Å
3TOREBRAND MEÈ   PRËSENT ¹ÈUR
EN +AUPÖING FËR YFIR TÅU PRËSENTA
HLUT Å VIKUNNI
'JENSIDIGE ER EINS OG NAFNIÈ
GEFUR TIL KYNNA GAGNKV¾MT TRYGG
INGAFÁLAG OG ER ÖVÅ SKILGREINT Å EIGU

TRYGGINGATAKA &ÁLAGIÈ ER ST¾RSTA
TRYGGINGAFÁLAG .OREGS SEM ER EKKI Å
LÅFTRYGGINGASTARFSEMI MEÈ YFIR ÖRJ¹
TÅU PRËSENTA MARKAÈSHLUTDEILD
3TOREBRAND ER AFTUR ¹ MËTI EITT
ST¾RSTA FÁLAG .OREGS Å LÅFTRYGGINGUM
OG LÅFEYRISSPARNAÈI 3¹ ¹HUGI SEM
'JENSIDIGE SÕNIR 3TOREBRAND ÖARF
ÖVÅ EKKI AÈ KOMA ¹ ËVART
 SÅÈASTA ¹RI HAGNAÈIST 'JENSI
DIGE UM T¾PA  MILLJARÈA KRËNA
SEM MEÈAL ANNARS M¹ ÖAKKA
DRJÒGUM SÎLUHAGNAÈI AF HLUTABRÁF
UM Å $N"./2 4RYGGINGASTARFSEMI
EÖA
REYNDIST EINNIG ARÈB¾R

Tækifæri í nýjum samningi
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 mikillar 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 rekstur 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

*«. +!2, «,!&33/. &/234*«2) )#%,!.$!)2 '2/50 ¥SLAND ¹
EKKI AÈILD AÈ SAMKOMULAGI SEM %VRËPUSAMBANDIÈ OG "ANDA
RÅKIN KOMUST AÈ Å G¾R

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 ógnanir fyrir Icelandair.
- HHS

Breytt stjórn
hjá Bakkavör

"AUGUR OPNAR 3/5+ Å 3TOKKHËLMI

Sjálfkjörið er í stjórn Bakkavarar
sem tekur við keflinu á aðalfundi
félagsins sem haldinn verður í dag.
Katrín Pétursdóttir, forstjóri Lýsis,
er nýr stjórnarmaður í Bakkavör.
Eftirtaldir hafa
einnig boðið sig
fram: Ágúst Guðmundsson,
forstjóri Bakkavar+!42¥.
ar Group, Anton0¡4523$«44)2
ios
Yerolemou,
stjórnarmaður í Bakkavör, Ásgeir Thoroddsen hrl, Dionysos Liveras, framkvæmdastjóri Laurens
Patisseries, Lýður Guðmundsson,
stjórnarformaður Existu, og Panikos Katsouris, framkvæmdastjóri
Katsouris Brothers.
Auk Katrínar er Dionysos Liveras nýr í stjórn. Út úr eldri stjórn
ganga þeir Erlendur Hjaltason og
Hreinn Jakobsson.
EÖA

Ný verslunarmiðstöð kemur þar sem áður var Debenhams. Gangi vel verður opnað í fleiri stórborgum.
Fyrsti áfangi SOUK, nýrrar verslunarmiðstöðvar Baugs Group í
Stokkhólmi, verður opnaður í dag.
Tilkoma verslunarmiðstöðvarinnar, þar sem áður var verslun Debenhams 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 milljónir króna,“ segir Jón Ásgeir Jóhannesson, forstjóri Baugs Group.
Hann segir þarna verið að gera tilraun með samvinnuverkefni vörumerkja Baugs annars vegar og
Arcadia hins vegar. „Ef vel gengur er markmiðið að vera með sambærilegar 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 Topshop og Topman, en verslanirnar í
SOUK eru fyrstu flaggskipsverslanir þeirra utan Bretlands. Hinir
2.000 fermetrarnir munu hýsa ný
ungtískuvörumerki svo sem Pilgrim, Svea, Denim for Girls, edc,
Smycka, Friis, Pashion og Lollipops
Paris. Þar að auki verða nokkur hátískunöfn frá London, þar á meðal
Oasis, Warehouse og Jane Norman.“ Seinni áfanginn, um 2.000 fermetrar, verður opnaður í ágúst.
Haft er eftir Åke Hellqvist, forstjóri SOUK, að litið sé á verslunarmiðstöðina sem stærstu og
djörfustu tískufjárfestingu í Stokkhólmi í langan tíma.
Nafnið SOUK er ættað úr Austurlöndum nær, en þar er „souk“
miðstöð líflegra viðskipta þar sem
metravara, fatnaður, skartgripir
og krydd ganga kaupum og sölum.

²2 $%"%.(!-36%23,5. .Õ VERSLUNARMIÈSTÎÈ "AUGS Å 3TOKKHËLMI KEMUR ÖAR SEM
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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.
ËK¹HH

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

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.

ÍSLENSKA / SIA.IS / AUS 36168 03/07

Grípið tækifærið!

Blómstrandi atvinnulíf
og öflugt samfélag
ÞRÓUNARFÉLAG AUSTURLANDS

Kynnið ykkur kraftinn og uppbygginguna
sem hafa einkennt Fjarðabyggð og
Fljótsdalshérað á síðustu misserum og
sláist í hópinn með okkur.
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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 varnar nema bölbænir til handa þeim sem sveit hennar
byggðu - meðan hún tórði.
Búum öldruðum gott ævikvöld, segir frasinn. Nýlega skammaðist 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 ástandið síður en svo gott. Sjúkrahús eru full af öldruðu fólki sem þarf
skjól, ný heimili þar sem það nyti umsjár og atlætis. Um helgar er það sent út á guð og gaddinn. Fjölskyldur hafa ekki lengur rými í lífi sínu – eða hjarta – til að taka það til sín, aldraðir
eru komnir upp á vandalausa, hrekjast milli dagvistar og helgarleyfa. 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 atkvæðum þeirra sem eldri eru. En þeir eru vanafastir og njörvaðir 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 hlýtur að hugsa ósjálfrátt sem svo: svona gerum við þegar mínir foreldrar 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 fjöllin á fáförnum leiðum, reisum virkjanir upp á reikning, byggjum
hallir fyrirtækja og stofnana. Oflæti er okkar dyggð. En gamalmennin hrekjum við í þröng hælin og veitum þeim lágmarksþjónustu 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.
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marsbyrjun á þessu ári birtist í Morgunblaðinu átakanleg frásögn roskinnar konu, Ásu
Hjálmarsdóttur, sem hafði verið
fátæk, einstæð móðir í Hafnarfirði á sjöunda áratug síðustu
aldar og alið þar upp fimm börn.
Margrét Björnsdóttir, forstöðumaður Stofnunar stjórnmála og
stjórnsýslu í Háskóla Íslands og
aðalskipuleggjandi kosningabaráttu 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 samstarfsmanns síns, Helga Gunnlaugssonar prófessors, um náin
tengsl ójafnaðar og afbrota.
Það var erfitt að vera fátækur í Hafnarfirði á sjöunda áratug
síðustu aldar. En jöfnuður hefur
þar aukist í þeim skilningi, að atvinnutækifærum hefur fjölgað. Ein meginástæðan er álverið, sem reis í lok þess áratugar.
Fjöldi Hafnfirðinga fékk vel launaða vinnu í álverinu eða við þjónustu, sem því er tengd. Margrét
Björnsdóttir og félagar hennar, 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. Eitthvað verður að vera til skiptanna.
Við lifum ekki lengi á fjallagrösum og munnvatni. Raunar hefur
margoft komið fram í alþjóðlegum skýrslum, að á Íslandi eru almenn lífskjör einhver hin bestu
í heimi og fátækt óveruleg, þótt
tekjuskipting sé tiltölulega jöfn.
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Það var erfitt að vera fátækur
í Hafnarfirði á sjöunda áratug
síðustu aldar. En jöfnuður hefur þar aukist í þeim skilningi,
að atvinnutækifærum hefur
fjölgað.
Frásögn Ásu Hjálmarsdóttur varð mér umhugsunarefni.
Hver skyldu kjör íslenskrar konu
í hennar sporum vera fjörutíu
árum síðar, 2007? Ég skoðaði upplýsingar um það á heimasíðum
ríkisskattstjóra og Tryggingastofnunar. Setjum svo, að konan
hafi 130 þúsund kr. í mánaðarlaun. Hún nýtur líka mæðralauna
að upphæð 13.846 kr. á mánuði og
barnalífeyris (eða sömu upphæðar í meðlag, ef barnsfaðir hennar er á lífi) með fimm börnum,
18.284 kr. með hverju, samtals
91.420 kr. á mánuði. Setjum einnig svo, að tvö barnanna séu yngri
en sjö ára. Hún fær samkvæmt
því barnabætur að upphæð
104.192 kr. á mánuði. Hún greiðir aðeins skatt af atvinnutekjum
sínum og mæðralaunum. Ef gert
er ráð fyrir fullum lífeyrissparnaði (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 mánaðartekjur eru ekki mikið handa fimm
barna fjölskyldu, en það er meira
en í grannlöndum okkar. Væru Ása
og börn hennar fimm að heyja lífsbaráttu 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 blaðaútburð, 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 bjargálnir. Það er í þessum skilningi, sem
ég held því fram, að jöfnuður hafi
þrátt fyrir svartagallsraus Stefáns
Ólafssonar aukist á Íslandi: Tækifærum hefur fjölgað, leiðir opnast.
Fullyrðing Margrétar Björnsdóttur um, að aukinn ójöfnuður
leiddi til fleiri afbrota, varð mér
líka umhugsunarefni. Ég skoðaði tölur um afbrot á heimasíðu
Hagstofunnar. Þau eru hér fátíðari en víðast annars staðar. Ein
besta mælingin á fjölda afbrota
er, hversu margir eru sakfelldir fyrir brot á almennum hegningarlögum á hverja þúsund íbúa
á aldrinum 16-69 ára. Þetta hlutfall 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 hlutfall hefur farið úr 5,0 árið 1999
niður í 4,4 árið 2005. Fullyrðingar Margrétar og félaga hennar, þeirra Stefáns og Helga, um
ójöfnuð og afbrot á Íslandi eru
greinilega marklausar.

51% námslána er styrkur
ráðstöfun fjármuna? Hvaða forsjárhyggja er það að vilja skilyrða styrkinn
með „lokaprófum á tilskildum tíma“?
Og hvers vegna vill Samfylkingin
minnka vægi félagslega tillitsins á endamkvæmt síðustu útreikningurgreiðslutíma námslánanna? Eitt af aðum Ríkisendurskoðunar er framalsmerkjum íslenska námslánakerfisins
lagsþörf Lánasjóðs ísl. námsmanna
er félagslegt tillit bæði á námstíma og
51% af áætluðum útlánum. Ríkissjóðað námi loknu.
ur þarf þannig árlega að leggja LÍN
til 51 krónu fyrir hverjar 100 krónSamfylkingin vill líka afnema ábyrgður sem sjóðurinn lánar námsmönnarmannakerfið og klifar á því að menn
um. Þetta er nauðsynlegt til að standa
hafi vegna þess orðið að hverfa frá námi.
undir kostnaðinum sem fylgir félagsFylgjast menn ekki með breytingum sem
legu hlutverki sjóðsins. Stærsti kostngerðar eru á reglum sjóðsins? Í tæp þrjú
aðarliðurinn er niðurgreiðsla á vöxtár hafa námsmenn getað tryggt lánin sín
'5..!2 ) ")2')33/.
um en námslánin eru verðtryggð, en
með bankaábyrgð. Um 5% lánþega hafa
vaxtalaus á námstíma og með 1% vöxtvalið þá leið. Hverjir eru þá eftir? Gjaldum að námi loknu. Í stað núverandi lánskjara gætu
þrota einstaklingur getur fengið námslán ef hann
ríkissjóður og LÍN boðið námsmönnum að þiggja
tryggir námslán sitt með tveimur ábyrgðarmönnum.
51% aðstoðarinnar sem styrk og eftirstöðvarnVill Samfylkingin afnema það fyrirkomulag?
ar sem lán á markaðskjörum. Fjárhagslega kæmi
Undir forystu Þorgerðar K. Gunnarsdóttur,
dæmið eins út.
menntamálaráðherra, hafa náðst fram margvíslegSamfylkingin leitast við að bjóða betur en aðrir
ar úrbætur í málefnum LÍN í samræmi við stefnuí lánasjóðsmálum, sbr. nýlegan pistil Björgvins
yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar. Yfirveguð forgangsG. Sigurðssonar, þingmanns. Tillögurnar vekja á
röðun, náið samráð við námsmannahreyfingarnar
hinn bóginn fleiri spurningar en þær svara. Þannig
og víðtæk samstaða hefur einkennt þessar úrbæter t.d. lagt til að ef námsmaður lýkur lokaprófum
ur. Í stað yfirboða og vanhugsaðra tillagna er það
á tilskildum tíma breytist 30% af upphæð námsvon mín að umræðan um LÍN verði málefnaleg.
lána í styrk. Að óbreyttu myndi þessi tillaga hækka
þörf á árlegu framlagi úr ríkissjóði um 1,5 milljHöfundur er bæjarstjóri og
arð króna. Er þetta skynsamleg forgangsröðun við
formaður stjórnar LÍN.
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mræða um málefni innflytjenda hefur stóraukist á opinberum vettvangi. Nokkuð ber á útlendingafælni og þjóðernishyggju
í orðræðunni, einkum í netheimum. Sumir ala á úlfúð og fordómum í skjóli nafnleyndar auk einstaka 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.

verðbólga hefði verið 1,5
Meðan 18.563 erlendprósentum hærri í fyrra
ir ríkisborgarar búa á Ísef ekki hefði komið til erlandi í dag áttu rúmlega
lent vinnuafl. Atvinnu15.000 Íslendingar lögleysi meðal innflytjenda
heimili á Norðurlöndá Íslandi er það minnsta
unum einum árið 2005.
sem þekkist í OECDMeðan Íslendingar í útrás
löndum.
Atvinnuleysi
eru hafnir til skýjanna eru
hefur ekki aukist þrátt
útlendingar sem koma til
fyrir vaxandi fjölda innÍslands til að vinna litnir
flytjenda – innflytjendhornauga. Hver er mun- '5¨2². -!2'2¡4
ur fá störf sem Íslendurinn og hvaða vandamál '5¨-5.$3$«44)2
ingar gætu unnið en það
hafa skapast vegna aukminnkar ekki möguleika Íslendins fjölda útlendinga á Íslandi? Hér
inga á að fá vinnu; atvinna er ekki
er næg atvinna og margt bendir til
takmörkuð auðlind á Íslandi. Auk
þess að íslenskar fjölskyldur hafi
þess verðum við að uppfylla kröfur
haft beinan hag af flæði erlends
EES-samningsins um frjálst flæði
vinnuafls hingað til lands.
vinnuafls hvað sem tautar og raular
Þóra Helgadóttur, hagfræðingur
ef við ætlum á annað borð að njóta
hjá Kaupþingi, leiðir líkur að því að

Ó, þú
skrínlagða
heimska ...
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19.900 kr. + 10.000 punktar*

BALTIMORE/
WASHINGTON

Ferðatímabil 11. apríl - 15. maí (síðasta heimkoma).
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19.900 kr. + 10.000 punktar*
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Fargjöld á þessu tilboði er aðeins hægt að bóka annað hvort hjá söludeildum 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

Vildarklúbbur
Ferðaávísun gildir

Höfundur er líffræðingur og fyrrverandi ráðherra.

liti og uppruna. Mikið hefur verið
rætt um aðgerðir sem ætlað er að
hjálpa útlendingum að aðlagast íslensku 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 breyttum tímum. Þau sjónarmið er búa að
baki kynþáttahatri og útlendingafælni eru einhver þau hættulegustu
sem mannkynið þekkir, þau verður
að kveða niður á Íslandi. Birtingamyndir kynþáttahaturs eru breytilegar en minnumst þess að Helförin, þjóðernishreinsanir í Júgóslavíu
og þjóðarmorð í Rúanda spruttuúr
jarðvegi þess.
Höfundur er framkvæmdastjóri
Mannréttindaskrifstofu Íslands.
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ðdragandi íbúakosningar um
risaálver í Hafnarfirði við hlið
þess gamla hefur afhjúpað enn
frekar en orðið var brotalamirnar í Samfylkingunni sem stjórnmálaflokki.
Flokkurinn treystir sér ekki
til að taka
opinbera
afstöðu til
málsins
eða
eins
og
forseti bæjarstjórnarinnar segir
í
Fréttablaðinu
(*®2,%)&52
21. mars: '544/2-33/.
„Við viljum gefa bæjarbúum frelsi til að
nýta sér atkvæðisréttinn án þess
að þurfa að lúta leiðsögn félagsins 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 sjálfsögðu ekki að koma í veg fyrir
skoðanakönnun um málið meðal
íbúanna en við blasir að hún er
ekki annað en illa dulbúinn feluleikur. Lúðvík Geirsson, Gunnar
Svavarsson og Tryggvi Harðarson beita sér leynt og ljóst fyrir
fabrikkunni, sá síðastnefndi með
þeim snilldarrökum að jafnt andstæðingar hennar sem fylgjendur geti sagt já í mánaðarlokin.
Ekki tekur betra við þegar formaður Samfylkingarinnar reynir í Morgunblaðsgrein 21. mars
að varpa ljósi á afstöðu flokks
síns. Einnig þar er enga skoðun að finna þrátt fyrir Fagra Ísland og aðra sýndarafstöðu til
stóriðjumála. Fari svo að Alcan
nái að beygja Hafnfirðinga undir
sinn veldissprota með blíðmælgi
og hótunum lofar Ingibjörg formaður því að greiða úr því sem á
vantar með „viðræðum milli allra
þeirra aðila sem eiga þátt í undirbúningi stækkunar álversins
í Straumsvík“. Það er ekki amalegt fyrir felumennina heimafyrir að eiga von á slíkri ljósmóður
til að allt komist á koppinn í nafni
lýðræðisins.
Formaður
Samfylkingarinnar og oddvitinn í Hafnarfirði opinbera í ofangreindum pistlum
hvernig flokkur þeirra leggst nú
á eitt með Alcan að ná sér þóknanlegri niðurstöðu. Við lesturinn
rifjuðust upp ljóðlínur úr Landsýn eftir Stein Steinarr. Hafnfirðingar hafa brátt í hendi sér
hvort niðurlagið verður að hætti
skáldsins.

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 innflytjendum hefur staðið í stað á sama tíma
og innflytjendum hefur fjölgað umtalsvert. Kannanir sýna að þorri
þjóðarinnar er laus við útlendingafælni. Hjárænulegt gaspur lýðskrumara um „útlendingaógn“ sem
nærist á ótta og fordómum er tímaskekkja. Ísland er fjölmenningarlegt hvort sem fólki líkar betur eða
verr og nú þarf að vinna markvisst
og málefnalega að íslensku samfélagi þar sem allir njóta virðingar og eiga jöfn tækifæri – óháð út-

* Innifalið: Flug og flugvallarskattar. Lágmarksdvöl er aðfaranótt sunnudags. Enginn barnaafsláttur.
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Skattalækkanir til hagsbóta fyrir almenning
5-2¨!.
3KATTAL¾KKANIR

Á

því 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 tekjuskatti einstaklinga en hann lækkaði um 3 prósentustig í þremur þrepum, úr 25,75% í 22,75%.
Fyrir einstakling með 250 þúsund
króna mánaðartekjur hefur þessi
eina breyting í för með sér hækkun ráðstöfunartekna upp á 90 þúsund á ári.
Samhliða lækkun á tekjuskatti
hefur persónuafsláttur hækk-

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

b(¹TEKJUmSKATTURINN FELLDUR NIÈUR
Þegar svokallaður hátekjuskattur var lagður á var þess sérstaklega getið að hann yrði tímabundinn og átti aðeins að taka til þeirra
sem hefðu mjög háar tekjur. Með
ört vaxandi kaupmætti og hækkun launa féllu fleiri og fleiri í þann
flokk að greiða sérstakan viðbótar tekjuskatt, hátekjuskatt, sem
í daglegu tali var oftar nefndur
millitekjuskattur en hátekjuskattur. Var svo komið að um 24 þúsund
Íslendingar greiddu sérstakan hátekjuskatt.

í þremur þrepum úr 5%,
Fyrir tekjuárið 2003
fyrst niður í 4%, þá 2%
var þessi skattur 5% og
og var að lokum alveg
lagðist á alla sem höfðu
felldur út.
meira en 4,1 milljón í
árstekjur eða 340 þúsund
%IGNASKATTAR FELLDIR NIÈUR
á mánuði. Það er mikilvægt að skattkerfinu
Þriðja stoðin í skattasé stýrt þannig að það
lækkunum ríkisstjórnarhvetji einstaklinga til að
innar á þessu kjörtímavinna og afla sér tekna
bili sem að þessu sinni
í stað þess að letja þá. 2.) -!4()%3%.
er nefnd, er niðurfellHátekjuskatturinn hafði
ing eignaskatta sem eðli
öfug áhrif. Þess vegna var mikilmálsins samkvæmt lagðist einkum
vægt að hann yrði felldur niður og
á þá sem á löngum tíma höfðu náð
þess gætt að þeir sem hefðu hærri
að greiða niður skuldir sínar, einktekjur greiddu bara hærri skatta
um af íbúðarhúsnæði. Það voru
en ekki líka hærra hlutfall tekna
því eldri borgarar sem í miklum
sinna í skatt. Af þessum sökum
mæli skiluðu ríkissjóði þeim tekjvar sérstakur tekjuskattur, „háum sem ríkið hafði af eignaskötttekju“skatturinn, felldur niður á
um. Helmingur allra eldri borgþessu kjörtímabili. Lækkaði hann
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 niðurfellingu skattsins var því sérstaklega horft til þess að lækka skatta
á eldri borgara í landinu.
Þrátt fyrir að ofangreind atriði séu veigamikil er þar aðeins
nefndur hluti þeirra mála sem ríkisstjórnin hefur siglt í höfn á sviði
skattalækkana á þessu kjörtímabili. Lækkun virðisaukaskatts,
lækkun erfðafjárskatts, hækkun barnabóta, niðurfelling vörugjalda, lækkun tolla og margt
fleira mætti hér nefna en verður
tekið fyrir síðar.
Höfundur er fjármálaráðherra.

Fjögur ár
5-2¨!.
¥RAKSSTRÅÈIÈ

S

FYLGIR

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.

kömmu eftir miðnætti að íslenskum tíma þann 20. mars
2003 hófst stríð í Írak. Stuðningur Íslands við innrásina var ákveðinn af tveimur mönnum sem
sýndi og sýnir
ótrúlega
vanvirðingu tveggja
siðlausra manna
gagnvart
lýðræði í landinu
og um leið þjóð
sinni. Gjörning- -!'.²3 -2
'5¨-5.$33/.
urinn var framkvæmdur án þess að utanríkismálanefnd Alþingis kæmi saman
en skv. 24. grein þingskapa á nefndin að vera ríkisstjórninni til ráðuneytis um „meiri háttar utanríkismál enda skal ríkisstjórnin ávallt
bera undir hana slík mál, jafnt á
þingtíma sem í þinghléum.“
Einhverjir myndu telja stuðning
Íslands við stríð vera meiri háttar utanríkismál. Aðrir ekki. Sífellt
fleirum verður ljóst hvaða hörmungar 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 Bandaríkjanna í Írak hafa verið rétta. Forysta 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 Samfylkingarinnar og stjórnarandstöðuflokkanna ætíð legið fyrir.
Mánudaginn 19. mars kl. 20 munu
hinir staðföstu stríðsandstæðingar efna til baráttusamkomu í Austurbæ. Þar verður innrásinni mótmælt og þess krafist að íslensk
stjórnvöld axli ábyrgð vegna sorglegs stuðnings þeirra við hina ólöglegu innrás.
Höfundur er formaður Ungra jafnaðarmanna.
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AFSL¹TTUR AF RITFÎNGUM FÎNDUR
OG GJAFAVÎRU %INNIG  TIL 
PRËSENTA AFSL¹TTUR AF SKRIFSTOFU
HÒSGÎGNUM

Í anda lýðheilsunnar
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.

2UGLDAGAR 4OPP

SKËSINS STANDA
YFIR ¹ 6ÅNLANDSLEIÈ
 ¶AR M¹ MEÈAL
ANNARS KAUPA TVENN
KVENSTÅGVÁL OG
BORGA AÈEINS FYRIR
DÕRARA PARIÈ

„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 fiskbúðinni og valið lauk, epli, sítrónur og papriku úr grænmetis- og ávaxtarekkum kjörbúðarinnar. „Þessi réttur svíkur
engan,“ segir hún kankvís og byrjar að brytja niður hráefnið.
Í eftirrétt ber Siv fram hnetu- og ávaxtaköku þrungna
af hollu góðgæti. Hún kveðst hafa fengið uppskriftina hjá
Védísi Húnbogadóttur, mágkonu sinni. „Védís er sérfræðingurinn og gaf mér uppskriftina eftir að við höfðum notið
kökunnar hjá henni,“ segir hún. „Hér er um gómsæta konfektköku að ræða sem passar með góðu rjúkandi kaffi
bæði að sumri og vetri, hvort sem er á jólum eða Jónsmessu.“
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.

4VEIR FYRIR EINN TILBOÈ ER ¹ TOPP

UM Å 3TASIU Å +RINGLUNNI
'ARÈYRKJUSTÎÈIN (VERATÒN Å

"ISKUPSTUNGUM HEFUR HAFIÈ
FRAMLEIÈSLU ¹ SALATI Å POKUM
5M ÖRJ¹R TEGUNDIR ER AÈ R¾ÈA
KLETTASALAT ÅSSALAT OG ¥SLANDS
SALAT ¥SLENSKU SALATTEGUND
IRNAR ÖEKKJAST VEL FR¹ ERLENDA
SALATINU ÖAR SEM Ö¾R ERU Å
GL¾RUM POKUM MEÈ ¹BERANDI
MERKINGU ¹ ÅSLENSKU
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(EIMILD !LMANAK (¹SKËLANS

spara

Íslendingum
10 til 20 milljarða á ári
3 + ! 0! 2 ) . . ! 5 ' , Æ 3 ) . ' ! 3 4 / & !

Smáauglýsingasími
550 5000
Auglýsingasími Allt
550 5880
Þú getur pantað
smáauglýsingar á visir.is

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

3IV KVEÈST BRALLA MARGT Å ELDHÒSINU SÅNU OG HAFA GAMAN AF (ÁR UNDIRBÕR HÒN KVÎLDVERÈ
&2¡44!",!¨)¨(%)¨!

Helgartilboð!
Lúða í salsasósu
á aðeins

1.290.- kr./kg.
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6ÎRUTEGUND

4ILBOÈIN GILDA TIL  MARS

"ËNUS HAMBORGARHRYGGUR
+S LAMBAHRYGGUR FROSINN
(OLTA FERSK KJÒKLINGAL¾RI
(OLTA FERSKIR KJÒKLINGALEGGIR
&ROSNAR DANSKAR KJÒKLINGABRINGUR
2EYKTUR LAX
'RAFINN LAX
-YLLU HEIMILISBRAUÈ  G
#HIQUITA ¹VAXTASAFAR  L

6ÎRUTEGUND

4ILBOÈIN GILDA TIL  MARS

!NDREX WC PAPPÅR HVÅTUR  RL
.AUTAGÒLLAS ÒR KJÎTBORÈI
2OAST BEEF Å NETI ÒR KJÎTBORÈI
!LI HAMBORGARHRYGGUR
!LI 0ARTY SKINKA
-ATFUGL KJÒKLINGAL¾RI
"LANDAÈAR L¾RISNEIÈAR
'RILLAÈUR KJÒKLINGUR
 HAMBORGARAR MBRAUÈ  L COKE
*ARÈABER  G
'ËU P¹SKAEGG NR 
.ËA P¹SKAEGG NR 
%GILS MALTAPPELSÅN  ML
%GILS P¹SKAÎL  ML
0EPSI MAX   ML DËS
0IK .IK  G
0IK .IK  G

6ÎRUTEGUND

4ILBOÈIN GILDA TIL  MARS

.AUTAFILE ÒR KJÎTBORÈI
3VÅNAKËTILETTUR ÒR KJÎTBORÈI
3VÅNALUNDIR
5NDERGROUND BANANA  ML
5NDERGROUND JARÈARBERJA  ML
5NDERGROUND KARMELLU  ML
5NDERGROUND SÒKKULAÈI  ML
5NDERGROUND VANILLA  ML

6ÎRUTEGUND

4ILBOÈIN GILDA TIL  MARS

+JÎTB S¾LKERABUFF Å RASPI
+JÎTB GRÅSASNITSEL Å RASPI
'RÅMS PLOKKFISKUR  G
'RÅMS GRATINERUÈ ÕSA MBROCCOLÅ  G
'RÅMS GRATINERUÈ ÕSA -EXIKË  G
/DENSE SKËGARBERJAMARSIPAN  G
+RËNU HRÅSKÎKUR  G
(- LÅFR¾NT WHEAT SPAGHETTI FLAX  G
3HOP 2 SKÒFFUKÎKU MIX  G

6ÎRUTEGUND

4ILBOÈIN GILDA TIL  MARS

µSUFLÎK ROÈLAUS OG BEINLAUS
2AUÈSPRETTUFLÎK
¶ORSKFLÎK ROÈLAUS OG BEINLAUS
µSA Å SUÈR¾NNI SËSU
0LOKKFISKUR
'RÅSAHNAKKI ÒRB SNEIÈAR
'RÅSAKËTILETTUR
&INE TASTE BAGUETTE MHVÅTLAUK  STK
'ÎTEBORG #AFÁ -INI "ROWNIE  G
-ERRILD LÅFR¾NT KAFFI  G

6ÎRUTEGUND

4ILBOÈIN GILDA TIL  MARS

=

¶ÅN VERSLUN SL¾R MEST AF VERÈI EINSTAKRAR VÎRUTEGUNDAR
ÖESSA HELGI 6ARAN ER  5P OG  5P &REE Å TVEGGJA LÅTRA FLÎSK
UM SEM L¾KKAR ÒR  KRËNUM Å 

"ORGARNESBJÒGU
"ORGARNES KINDAK¾FA  G
"ORGARNES FOLALDAKJÎT REYKT
+3 KANILSNÒÈAR  G
+3 HJËNABANDSS¾LA  G
+ELLOGGS #ORN &LAKES  G
-AXWELL (OUSE KAFFI  G
!NTON "ERG ÅSKAKA  G
-AARUD FLÎGUR  G
 5P  L
 5P &REE  L
0EPSI -AX   L DËS

4ILBOÈSVERÈ

6ERÈ ¹ÈUR





















%ININGA KÅLË OG LÅTRAVERÈ
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Puma íþróttag
allar - 4.000
kr.
Rétt verð: 7.99
0 kr.
Stærðir 116176 og S-XL

.Ò ER  PRËSENTA AFSL¹TTUR AF ALLRI
M¹LNINGU

Sprengivika
Tilboðsdagar í Húsasmiðjunni.
Fram til 25. mars verður 25 prósenta afsláttur veittur af allri
málningu og gólf- og veggflísum í Húsasmiðjunni. Tilboðið
gildir í verslunum Húsasmiðjunnar um land allt. Nánari upplýsingar um tilboðin er að finna
á heimasíðu Húsasmiðjunnar,
www.husasmidjan.is. Einnig í
síma 525-3000.

Tilboð á
hönskum
Sérstakt marstilboð stendur
yfir í versluninni Drangey.
Leðurhanskar á dömur
og herra eru á sérstöku tilboði í mars í
versluninni Drangey í Smáralind. Til
loka mánaðarins
má fá alla leðurhanska með tuttugu og fimm
prósenta
afslætti í versluninni.

Sport Outlet
Vínlandsleið 2–4, efri hæð

Grafarholt

3ANTA &E ER MEÈAL ÖEIRRA JEPPLINGA SEM ERU ¹ ÒTSÎLU "ÅLALANDS ",

Útsala á jepplingum

Nóatún

Margt Smátt
Toppskórinn

Nú er hægt að fá notaða
jepplinga á tilboði hjá Bílalandi 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 jepplingar 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 árgerð 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 mánaðarleg afborgun af jeppunum sem
áðan voru nefndir yrði þá rúmlega 27.000 krónur.

Flottir skór á fínu verði
Skómarkaður stendur yfir í
Outlet 10.
Í Outlet 10, Faxafeni
10, er hægt að fá alls
konar
fatnað
frá
ýmsum framleiðendum á góðu verði. Þessa
dagana stendur yfir
skómarkaður í versluninni og á honum má meðal
annars finna Converse- og
Diesel-skó á góðu verði.

Húsasmiðj

an

Mosfellsbær

Vínlandsleið

Vesturlandsvegur

Reykjavík

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

;
Þjónustum verslanir, veitingahús o.fl.
Til suðu:
saltfiskbitar blandaðir
gellur
gollaraþunnildi

=

Hollir réttir og hefðbundið fiskmeti í Hófgerðinu

Sérfræðingar
í saltfiski
Fyrir verslanir:

¶JËNAR GERA GËÈA VEISLU HEIMA VIÈ ENN BETRI ¶AÈ GETUR VERIÈ STËRSKEMMTILEGT
AÈ BJËÈA TIL GËÈRAR MATARVEISLU OG LEIGJA ÖJËN Å SMËKING MEÈ HVÅTA HANSKA SEM
GENGUR UM BEINA OG HEFUR GËÈA ÖEKKINGU ¹ VÅNI OG MAT WWWHANASTELIS

Sími: 466 1016
ektafiskur@emax.is

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

Fiskneysla tilheyrir föstunni.
Við Hófgerði 30 í Kópavogi er
rótgróin fiskbúð sem bæði býður nýja hollusturétti og heldur í
gamlar hefðir.
Eiríkur Auðunn Auðunsson fisksali stendur innan við borð fiskbúðarinnar í Hófgerði. Hann er
að afgreiða fiskbollur og lætur
þess getið að vinsældir þeirra séu
slíkar að fólk leggi gjarnan stórar 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 eigandi og í byrjun, Finnbogi Hannesson. 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 viðskiptin jafnt og þétt, jafnhliða úrvalinu 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

3IGIN GR¹SLEPPA ER MEÈAL ÖESS SEM FËLK
S¾KIST EFTIR

%IRÅKUR !UÈUNN HAGR¾ÈIR TILBÒNU RÁTTUNUM Å FISKBORÈINU

&ISKBÒÈIN Å (ËFGERÈI REYNIR AÈ VERA MEÈ
HËFLEGT VERÈ (VAÈ ANNAÈ

sem dæmi. „Einnig aukum við val
viðskiptavina með því að marinera steikur eftir óskum hvers og
eins. Þá getur fólk sérvalið beinlausa 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

&2¡44!",!¨)¨ '6!

að meta það að fá í Hófgerðinu
heila ýsu, útvatnaðar kinnar, rauðsprettu, siginn fisk og grásleppu
ásamt þurrkaða, flatta saltfiskinum. „Við viljum halda í gömlu gildin og hafa á boðstólum fiskmeti í
hinum hefðbundna stíl á hóflegu
verði. Allt þetta sem hefur einkennt litlu fiskbúðirnar í gegnum
tíðina.“
GUN FRETTABLADIDIS

4IL HNÅFS OG SKEIÈAR
'5¨2². *«(!..3$«44)2

(UNANGSHNETUKONFEKT "AKLAVA
Réttir, eins og Baklava, sem fólk
hefur matreitt og notið í þúsundir
ára, hljóta að hafa eitthvað alveg
sérstakt við sig. Þessir hunangsklístruðu hnetubitar umluktir fíngerðum fyllo-flögum voru
fæði eðalborinna í Grikklandi
til forna og þóttu ástarvaki hinn
besti. Nú fæst Baklava í sjoppum og búllum úti um allan heim,
og margar þjóðir fyrir botni
Miðjarðarhafs státa af sínu eigin
afbrigði. Stundum eru valhnetur notaðar og stundum pistasíur, stundum sítrónusafi eða appelsínusafi. Hér er einföld uppskrift að Baklava fyrir þá sem
vilja spreyta sig og komast með
bragðlaukunum í lauflétta snertingu við nið aldanna.
 PK FROSIÈ FYLLO DEIG
 G BR¹ÈIÈ SMJÎR
 G FÅNT SAXAÈAR VALHNETUR

 DL SYKUR
 TSK KANILL
 DL SYKUR
 DL FLJËTANDI HUNANG
 DL VATN
 MSK SÅTRËNUSAFI

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 afganginn 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.

(UNANGSHNETUKONFEKT "AKLAVA 'UÈRÒN
*ËHANNSDËTTIR MATUR KAKA

3. Skerið kökuna í tígullaga
bita og bakið við 200 gráður í um
20 mínútur.
4. Útbúið sírópið á meðan. Setjið sykur, hunang og sítrónusafa í
pott og látið malla í um 20 mínútur. Kælið og hellið jafnt yfir
kökuna þegar hún kemur úr ofninum.
Geymist í ísskáp. Sérlega ljúffengt með sætu og góðu myntutei.
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+ONFEKTKAKAN HENTAR VEL VIÈ ÎLL
T¾KIF¾RI
&2¡44!",!¨)¨(%)¨!

&ISKUR OG KAKA
5003+2)&4)2 3)6*!2 &2)¨,%)&3
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3TEIKIÈ LÁTT PAPRIKU EPLI OG LAUK Å
OLÅU "¾TIÈ Å KARRÅI OG PAPRIKUDUFTI
(ELLIÈ FYRST SOÈINU ÒT Å OG SÅÈAN
RJËMANUM
&ISKBITUNUM SÅÈAN RAÈAÈ Å BOTN
ELDFASTS MËTS 3ËSUNNI HELLT YFIR
OG RIFNUM OSTI EF VILL OG RÁTTUR
INN SVO HITAÈUR Å   GR¹ÈU
HEITUM OFNI Å   MÅNÒTUR VEIT
EKKI ALVEG HVE LENGI ÁG HEF HANN
AUGAÈ R¾ÈUR 
"ORÈAÈ MEÈ SOÈNUM KARTÎFLUM
HRÅSGRJËNUM EÈA PASTA OG FERSKU
SALATI ¹SAMT ÎÈRU TILFALLANDI MEÈ
L¾TI
+/.&%+4+!+!
 G DÎÈLUR
 G APRIKËSUR SAXAÈAR
 G JUMBO RÒSÅNUR SAXAÈAR
 G ÖURRKUÈ TRÎNUBER
 G MÎNDLUR SAXAÈAR
 G HESLIHNETUR SAXAÈAR
 GLÎS G RAUÈ KOKTEILBER
SÎXUÈ
 G  SÒKKULAÈI SAXAÈ
(R¾RT MEÈ  DL HVEITI ÖANNIG AÈ
HÒÈIST
$%)'
 EGG
 G DÎKKUR -USCOVADO SYKUR
 G SMJÎR BR¾TT
RIFINN BÎRKUR AF EINNI APPELSÅNU
 MSK LÎGUR AF KOKTEILBERJUM
 TSK LYFTIDUFT
 G HVEITI
%GG OG SYKUR ÖEYTT VEL !NNAÈ EFNI
FER ÒT Å Å SÎMU RÎÈ OG AÈ OFAN
(ELLIÈ DEIGINU YFIR ¹VEXTINA OG
BLANDIÈ VEL
+L¾ÈIÈ TVÎ FORM MEÈ SMJÎR
PAPPÅR OG SKIPTIÈ BLÎNDUNNI Å
ÖAU ,OKIÈ FORMUM MEÈ ¹LPAPP
ÅR "AKIÈ Å  MÅNÒTUR VIÈ #
4AKIÈ ¹LPAPPÅRINN AF OG BAKIÈ ENN
Å   MÅN EÈA ÖAR TIL PRJËNN ER
HREINN ,¹TIÈ KËLNA Å FORMI 6EFJIÈ Å
FILMU EÈA ¹L OG GEYMIÈ Å K¾LI

ROYAL

'5,52 ¶/23+52
 ÖORSKFLÎK ROÈFLETT SKORIN Å BITA
 PAPRIKA SKORIN Å BITAHELST GUL
 EPLI SKORIÈ Å BITAGULT
 LAUKUR SKORINN Å BITA
 MSK KARRÅ EÈA MINNA
 MSK PAPRIKUDUFT
2 dl fiski- eða kjúklingasoð
 DL MATVINNSLURJËMI EÈA SÕRÈ
UR RJËMI

Kafﬁð frá Te & Kafﬁ
  " # !   #
  ""$#$ 
    

stundin - bragðið - stemningin

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000
Helgartilboð
T-Bone steik á pönnuna eða í ofninn
á aðeins 2990.- kr.kg

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

+IRSUBER ERU GËÈ FERSK OG AÈ AUKI FALLEG ENDA VINS¾L MATARSKREYTING

Kirsuberin vinsæl í
sósur, sultu og út á ís

PANTA‹U Í SÍMA 565 6000 / FRÍ HEIMSENDING*

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

Sumir telja kirsuber ómissandi, bæði sem meðlæti og
bragðbætir í eftirrétti.

Nánari uppl‡singar á somi.is

Kirsuber eru aldin kirsuberjatrésins og eru ýmis afbrigði til af þessum 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 kirsuberja sem matvöru í aldanna
rás, en heimildir
um kirsuberjaát
ná alveg aftur til
Forn-Grikkja.
Kirsuber eru
yfirleitt tínd af
trjánum á sumrin þegar þau
blómstra
og
+IRSUBERJATRÁ
BLËMSTRA Å STUTTAN borðuð fersk, til
dæmis sett í salöt
TÅMA ¹ SUMRIN
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 álitin bragðgóð, telja sumir kirsuber
búa yfir heilsubætandi áhrifum.
Rauðu litarefnin eiga að draga úr
bólgum og verkjum. Þá hafa rannsóknir sýnt að kirsuber innihalda
mikið melantón, efni sem á að vera
styrkjandi fyrir ónæmiskerfið. RVE

F í t o n / S Í A

+)235"%2*!"!+! %2 (2%).!34!
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 MSK SMJÎR SKORIÈ NIÈUR Å SM¹A
TENINGA

)NNIHALD

(R¾RIÈ ¹VÎXTUM SÅTRËNUSAFA TAP
ÅËKA SALTI SYKRI OG MÎNDLUDROPUM
SAMAN OG L¹TIÈ STANDA Å FIMM MÅN
ÒTUR

$EIG
 G HVEITI
SALT ¹ HNÅFSODDI
 G KALT SMJÎR
 EGGJARAUÈA
KALT VATN EFTIR ÖÎRFUM

%GGJABLANDA

"LANDIÈ SAMAN SALTI OG HVEITI
3KERIÈ SMJÎRIÈ ÒT Å HVEITIÈ OG MYLJIÈ
SAMAN MEÈ HÎNDUM ÖAR TIL ÖAÈ ER
ORÈIÈ FÅNKORNËTT "¾TIÈ EGGARAUÈU
ÖVÅ N¾ST ÒT Å OG VATNI EINS OG MEÈ
ÖARF 'EYMIÈ Å K¾LI

"ERJAÖYKKNI
 BOLLAR STEINALAUS KIRSUBER
 OG  MSK TAPÅËKAMJÎL NOTAÈ TIL
AÈ ÖYKKJA BERJASËSUNA
 BOLLI SYKUR
 TSK SÅTRËNUSAFI
 TSK SALT
 TSK MÎNDLUDROPAR

+IRSUBERJAKÎKUR ERU EINS GËÈAR ¹
BRAGÈIÈ OG Ö¾R ERU FALLEGAR

 EGGJARAUÈA
KALT VATN EFTIR ÖÎRFUM

!ÈFERÈ
(ITIÈ OFNINN Å #
3KIPTIÈ DEIGINU Å TVENNT OG FLETJ
IÈ ANNAN HELMINGINN ÒT OG SETJIÈ
Å SMURT BÎKUFORM ÖRÕSTIÈ DEIGINU
UPP ¹ BARMANA (INN DEIGHLUTINN
GEYMIST ¹FRAM Å K¾LINUM 0ENSLIÈ
BÎKUBOTNINN MEÈ EGGJABLÎNDUNNI
"AKIÈ BOTNINN Å  MÅNÒTUR
3ETJIÈ BERJAÖYKKNIÈ ¹ BAKAÈAN
BOTNINN OG SMJÎRTENINGANA YFIR
ÖYKKNIÈ &LETJIÈ AFGANG DEIGSINS ÒT
ÖAR TIL ÖAÈ VERÈUR  MM ÖYKKT OG
NOTIÈ SEM LOK ¹ BÎKUNA ÖAÈ M¹
SKERA ALLS KYNS MUNSTUR Å LOKIÈ +LÅP
IÈ SAMAN VIÈ BRÒNIR PENSLIÈ MEÈ
EGGJABLÎNDUNNI EÈA MJËLK STR¹IÈ
Ö¹ SYKRI YFIR OG SETJIÈ ¹LPAPPÅR YFIR TIL
AÈ BAKAN BRENNI EKKI (ITIÈ OFNINN
Å # OG BAKIÈ BÎKUNA Å  MÅN
,EYFIÈ BÎKUNNI AÈ KËLNA ¹ BORÈI Å
NOKKRAR MÅNÒTUR EFTIR BAKSTURINN

Freistandi uppskriftir
- leggur heiminn
að vörum þér

H2 hönnun

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.

,OST¾TI MEÈ ÅS OG RJËMA

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 eftirrétti og sú fjórða
um muffins. Allar
eru þær í litlu broti
og handhægar og litmyndir eru af flestum réttunum.
Einn af kostum
litlu matreiðslubókanna frá Altungu er
sá að næringarinnihald allra réttanna
er gefið upp. Þá hafa
þeir sem vilja vita
hversu margra hitaeininga þeir neyta og
annars í þeim dúr þær upplýsingar 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 kartöflum.
3+/2$!,¥! ",3 
5NDIRBÒNINGSTÅMI  MÅNÒTUR
(ITUNARTÅMI  MÅNÒTUR
&YRIR SEX
 G MJÎLMIKLAR KARTÎFLUR AFHÕDDAR OG SKORNAR Å FERNT
 HVÅTLAUKSRIF MARIN
 G MALAÈAR MÎNDLUR
 ML ËLÅFUOLÅA
 MSK HVÅTLAUKSEDIK

Sjóðið eða gufusjóðið kartöflurnar 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).

sirkus
23. mars 2007

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
BLS. 2
Reykjavík.

Ættleiddir
gimsteinar

Fjögurra liða úrslit í X-Factor í kvöld
VIÐTÖL BLS. 8

SIRKUSMYND/VALLI

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
BLS. 6
þess virði.

ÞAÐ GETA
ALLIR UNNIÐ

BLS. 2 | sirkus | 23. MARS 2007

N Heyrst hefur

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 Kaupmannahafnar.
Ingibjörg og
Jón Arnar
keyptu húsið
af athafnamanninum
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 Laugardalshöllinni 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 Olsenbræðrum. 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.

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.

UNNUR BIRNA VILHJÁLMSDÓTTIR DÆMIR EKKI Í HERRA HEIMI Í KÍNA

AFÞAKKAÐI DÓMARASTARFIÐ VEGNA ANNA
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 dómnefndinni 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 keppendurna 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

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

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

Hefur ekki tíma til að sprauta GULA HUMMERINN

Umboðsmaður Íslands á
tímamótum

uli Hummerinn hans Geira á
Goldfinger hefur skipt um
G
eigendur. Það var Fjárfestingafélagið

Einar Bárðarson, hinn geðþekki XFactor-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
annaðhvort
skjólstæðingar
Einars eða
nánir vinir.

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 drykkjustaður 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.“

VINSÆLL Guli Hummerinn er engum líkur.
GOTT VIÐSKIPTADÆMI Baldvin Arnar, einn eigenda gula
Hummersins, er afar ánægður með rekstur bílsins sem er
uppbókaður nokkuð fram í tímann. SIRKUSMYND/GVA
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MAGNÚS ÁRMANN OG ÞORSTEINN M. JÓNSSON BÆTA Í BÍLAFLOTANN Á ÍSLANDI

N Heyrst hefur
Völli fær verðlaun í Kína
Sjónvarpskokkurinn
Völundur Snær Völundarson 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 Sigurðardóttir, búa á Bahamaseyjum þar sem
þau undirbúa opnun þriggja veitingastaða.

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 meðeigendur 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
sérstaklega
kvenkyns
sem
vilja
berja
færeyska
folann, eins og
hann er
kallaður,
augum.

Keyptu 33 milljóna
króna glæsikerru
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 milljarðamæringum 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.

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.

oskar@frettabladid.is

REYKJAVIK STORE
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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
Löng og öðruvísi 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 stórkostleg upplifun og það var rosalega
skemmtilegt og gaman að sjá þetta
framandi land,“ segir hún og bætir
við að um langa og öðruvísi meðgöngu 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 meðgöngu,“ 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.“

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

Varð óvænt
ófrísk
„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-

SÆTAR SYSTUR Myndin er tekin úti í Kína daginn eftir að þau fengu Herdísi í fangið.

Halda í gamla menningararfinn
„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.

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

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 ættleiðinguna 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 millibilsástandi 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.“

Sneri baki við mömmu sinni
„Hópurinn sem fór út saman hefur
haldið góðu sambandi og við
hittumst að minnsta kosti einu sinni í
mánuði og borðum saman grjónagraut,“ 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

PABBASTELPA Guðný Sigurrós hefur alltaf
verið mikil pabbastelpa en sættist við
mömmu sína fljótlega eftir að þær hittust.

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
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Raunhæft að
komast í
úrslitaþáttinn

Er alltaf jafn
hissa þegar ég
kemst áfram

uðný og Íris skipa dúettinn GÍS. Þær tóku
G
báðar þátt í Idolinu og voru leiddar saman
af þriðju manneskjunni sem taldi að þær

uðbjörg er yngsti keppandinn sem eftir er
G
en hún er aðeins sextán ára gömul.
Guðbjörg hefur undanfarin ár lært klassískan

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 skemmtilegra 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

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.“

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.“

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 tónlistarmaður 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.“

FJÓRIR EFTIR Í X FACTOR
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

Ég hræðist sjálfan mig
æreyingurinn Jógvan Hansen hefur brætt
hjörtu íslenskra kvenna og jafnvel karla líka
F
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

Vilja komast í
úrslit með
Jógvan
ysturnar Rakel og Hildur mynda dúettinn
Hara sem vakið hefur athygli fyrir frábæra
S
sviðsframkomu í þáttunum. Sex ára aldurs-

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.“

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 Hveragerði,“ 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 áheyrnarprófinu 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.
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Ágætisbíll með
hræðilegt nafn
Nissan Qashqai er blanda af
fólksbíl og borgarjeppa. BLS. 6
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Hugmyndabílar og
heimskupör í Genf
Bílasýningin í Genf er ein af
stærstu bílasýningunum. Þar
er hægt að sjá fallega hugmyndabíla og einhverra hluta
vegna fallegar konur standandi við hlið flesta þeirra.
Bílasýningin í Genf er nýafstaðin. Þangað hrúguðust blaðamenn
og aðrir áhugamenn um bíla til
að horfa á og skrifa um misgáfulega hugmyndabíla eða bíla sem
eru um það bil að koma á markað. Mikið var um dýrðir og kepptust framleiðendur við að draga
athyglina að bílum sínum.
Ein af vinsælli aðferðunum
til að fanga athygli gesta eru fáklæddar konur. Hvernig þær og
hraðskreiðir bílar urðu að einhvers konar órjúfanlegri en um
leið ósamstæðri heild er erfitt að
segja. Ætli sé ekki verið að höfða
til grunnþarfa karlmanna, þörfina 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 Fréttablað þyrfti til að sýna þá alla. - tg

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
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.

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

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

Pagani Zonda er
draumabíll margra.
Þessi Roadster-útgáfa ætti
að henta draumóramönnum
ágætlega því hún smellpassar inn í
drauminn um frönsku Rívíeruna.

FJAÐRIR OG GORMAR
Í FLESTAR GERÐIR

JEPPA
Japan/U.S.A.

Vagnhöfða 7
110 Reykjavík
Sími: 517 5000

Opel GT var frumsýndur með miklu geislaskini.

L HÁTÍSKA Í FORMÚLUNNI Formúla 1 snýst langt í frá
eingöngu um ofur hraðskreiða bíla og leggja stærstu bílasmiðirnir 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 fatalínan er til marks um. BMW efndi fyrr á árinu til samkeppni
meðal annars árs nema við hinn virta alþjóðlega hönnunarskóla í München, ESMOD, um hönnun á nýrri línu innan
fatalínunnar sem nefnist „Grid Looks“. Hönnuninni var
ætlað að fanga anda hátískunnar í bland við íþróttatískuna 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.

NORDIC PHOTO/GETTY IMAGES

Öryggi - Þægindi - Gæði

Einstakur stóll
sem vex
með barninu

kr. 15.744
kr. 33.500

kr.11.104

Recaro Young
Stroller Léttakerra með
ungbarnastól 0-13kg (fylgir)

kr. 29.900

kr. 33.900

kr. 33.900

Örugg og ánægð börn í bílnum
www.bilasmidurinn.is
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Transformers snúa aftur
Þeir eru vélmenni, geimverur,
bílar, flugvélar, vinir og óvinir.
Varla er til ungur faðir eða móðir
sem ekki man eftir Transformers
úr barnæsku sinni. Teiknimyndirnar um baráttu illa flugvélavélmennisins Megatrons og hins góðvélaða 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. Mannkynið lendir fyrir slysni milli
steins og sleggju í hörðu stríði
vélmenna sem eru dulbúin sem
flugvélar og bílar (hljómar svo
skemmtilega furðulega). Útkom-

Hér liggur Bumblebee og
hvílir sig við tökur á Transformers. Vélmennið er engin
smásmíði.

an er full af sprengingum, tæknibrellum og án efa slatta af amerískri væmni.
Þeir bílar sem „leika“ aðalhlutverk 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 berjast við Toyota Autobot einhvers
staðar í bakgrunni myndarinnar.
Myndin Transformers verður
frumsýnd hér á landi 10. ágúst. -tg

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 Decepticon. Optimus Prime er svo... ótrúlega
amerískur trukkur.

Hvernig skyldi hugmyndin að Transformers hafa kviknað? Var það nýliði hjá leiktækjaframleiðanda sem loksins manaði sig upp í að kynna hugmyndina á stjórnarfundi? 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?

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
SKOTBÓMULYFTARI
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.

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

298 hestöfl í rallið

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

PON PÉTUR O. NIKULÁSSON ehf.
Melabraut 23 • 220 Hafnarfjörður
Símar 552 2650 & 552 0110 • FAX: 552 1588 • e-maiL: pon@pon.is

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 pappírnum 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 kappakstursfyrirtækinu Prodrive, en
fyrirtækið hefur verið í sviðsljósinu undanfarið vegna kaupa á ráðandi hlut í Aston Martin. „Það er
bara allt það besta sem Prodrive 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. „Þáverandi eigandi fékk bílinn í afmælisgjöf frá syni sínum. Hann

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

keppti sex sinnum á honum en svo
var honum neitað um endurnýjun keppnisleyfis vegna þess að
hann þurfti að fara í hjartaþræðingu,“ 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 rallbíllinn 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
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Fjörugur blendingur
eða íranskur hirðingi

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

Mælaborðið er ágætlega heppnað en
efnisval í ýmsa smáhluti innréttingarinnar er vafasamt.

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

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

Nissan Qashqai er blanda af
borgarjeppa og smærri fólksbíl. Hann er fjórhjóladrifinn,
með spræka vél, fína sjálfskiptingu en alveg hræðilegt nafn.
Nissan Qashqai er svokallaður
blendingur (crossover). Blendingar eru eins konar afkvæmi tveggja
bíla úr mismunandi flokkum, í
þessu tilfelli borgarjeppa og hlaðbaks. 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 fólksbílatilfinningu, eða hvort setið er
hátt til að fá jeppayfirsýnina. Það

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

eina sem hægt er að setja út á í
innréttingunni er vafasamt efnisval í sumum smáhlutum hennar og
gapandi op miðstöðvarinnar.
Qashqai er ágætur í akstri,
vélin er mjög skemmtileg og sjálfskiptingin í bílnum er frábær. Hún
gefur manni kost á að stjórna því
með bensíngjöfinni hvenær gírkassinn skiptir um gír og öfugt við
margar aðrar gerðir slíkra skiptinga virkar hún vel.
Vandamálin sem verkfræðingar Nissan stóðu frammi fyrir við
hönnun Qashqai hafa án efa verið
þau sömu og fylgja öllum blendingum. Þegar kostir tveggja bíla-

flokka sameinast í einum bíl fylgja
gallarnir í kjölfarið. Þetta kristallast í fjöðrun Qashqai. Verkfræðingarnir hafa þurft að ákveða
hvort hún hafi átt að vera stíf til
að ná fram sportlegum eiginleikum kröftugs fólksbíls, eða mjúk
eins og fjöðrun jeppa. Þeir virðast ekki hafa komist að sameiginlegri 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 hjálpar er Qashqai einnig nafn þjóðflokks tyrkneskumælandi hirðingjaflokka í Íran. Til þessa þjóðflokks teljast ein til tvær milljónir
manna, sem flestir búa í Shirazborg í Fars-héraðinu, en einnig
eru margir búsettir í Khuzestan
og Suður-Isfahan.
tryggvi@frettabladid.is

2.0 lítra bensínvélin skilar 140 sprækum
en frekar háværum hestöflum.

Fjórhjóladrifið er ótvíræður kostur í
slabbi og drullu.

3   o WWWSKFIS
-ELABRAUT  o  (AFNARFJÎRÈUR
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Fiat sendir inn stórskotaliðið
Fiat Croma er blanda af amerískum fótboltamömmubíl
og ítölskum fólksbíl. Mjúk
fjöðrun, mikið pláss, og falleg
innrétting í óspennandi umbúðum.
Fiat hefur verið í mikilli sókn með
Grande Puto í broddi fylkingar.
Nú á að fylgja sókninni eftir með
endurkomu riddaraliðans og rúmmikla fjölskyldubílsins Croma.
Þessi riddaraliði á hins vegar við
vandamál að stríða. Hann er klofinn persónuleiki, dr. Jekyll og mr.
Hyde, amerískur að utan en evrópskur að innan.
Croma lítur út eins og hinn
dæmigerði fjölskyldubíll. Hann
er kannski full dæmigerður og algjörlega á skjön við það sem blasir við innan í bílnum. Reynsluakstursbíllinn 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 stórhönnuðinum 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 fallegt, 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. Hönnuðirnir hafa ekki gleymt neinu. Bara
ef þeir hefðu líka hannað vélina.
Dísilvélin er líkt og útlitið klofin 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 dísilvélum en í flestum nýrri dísilvélum er búið að draga úr þessu hiki.
Þá eruð nokkur vonbrigði að Ítalirnir hafi ekki fylgt þessari þróun
eftir því að öðru leyti er vélin
skemmtilega kraftmikil. Fjöðrunin í Croma er mjúk og gerir það
aksturinn áreynslulausan. Aksturinn 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 ímyndina um ódýru og einföldu smábílana sem amma keypti og seldi svo
barnabarninu sem skólabíl. Croma
er sterkur leikur hjá Fiat og þó svo
þessi riddaraliði eigi við sín persónulegu vandamál að stríða ætti
hann að standa sig ágætlega á vígvellinum.
tryggvi@frettabaldid.is
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

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.

3

Fiat Croma

Fjölskyldan sameinast
í Croma

Þjónusta alla leið!
Varahlutaþjónusta og eigið verkstæði
á staðnum.

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

Opið:
virka daga frá 8–18
laugardaga frá 12–16

Malarhöfða 2a • 110 Reykjavík
Sími 570 9900 • www.fiat.is
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1.500 hestöfl í ofurbílum
í nýjum Audi-sýningarsal
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.

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

Hekla opnar nýjan sýningarsal
fyrir Audi-bíla í Hekluhúsinu á
Laugavegi um helgina. Í tilefni af
þessum tímamótum verða frumsýndir nokkrir af aflmestu fjöldaframleiddu 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 Bandaríkjunum, er afar eftirsóttur og
uppseldur tvö ár fram í tímann. Honum hefur verið
hælt sem raunhæfum valkosti fyrir þá
sem vilja góðan
akstursbíl en eru
orðnir leiðir á
froskaútlitinu
hjá Porsche.
Á sama tíma
og R8 baðar sig
í
dýrðarljómanum 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 aðalleikarinn R8, er búinn quattroaldrifinu, en hann er hins vegar
mun meiri lúxusbíll, afskaplega
hraðskreiður lúxusbíll.
Hann er rétt yfir fimm sekúndur úr kyrrstöðu í 100 km hraða,
en vélin er sú sama og í Lamborghini Gallardo. S-deild Audi hefur

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

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 hestöflum 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 frumsýning nýs TT stórfrétt
en eftir þessa upptalningu líta 250 hestöfl út
eins og prentvilla.
Auk allra ofurdýru ofurbílanna 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.

Gæði á góðu verði Daewoo lyftarar

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

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.

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

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.

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
Lagadeild

Viðskiptadeild

Félagsvísindadeild

Í lagadeild er boðið upp á viðskiptalögfræði

Alhliða viðskiptanám sem ætlað er að

Deildin býður upp á grunnnám til BA í HHS

sem samsett er úr greinum lögfræði, fjármála

búa nemendur undir ábyrgðar-, forystu-

(heimspeki, hagfræði og stjórnmálafræði).

og viðskipta. Námið er afar hagnýtt og getur

og stjórnunarstörf í innlendu og alþjóðlegu

Grunnnám í HHS er traustur undirbúningur

verið góður undirbúningur fyrir atvinnulífið

samkeppnisumhverfi. Í BS námi í

fyrir hvers kyns framhaldsnám á sviði hug- og

eða frekara nám. Nemendur útskrifast með

viðskiptafræði eru kennd öll helstu svið

félagsvísinda, til meistara- eða doktorsgráðu

BS gráðu í viðskiptalögfræði.

stjórnunar, rekstrar og viðskipta.

og fyrir störf á alþjóðlegum vinnumarkaði.

Stjórnenda- og leiðtogaskóli í hartnær 100 ár
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FYRIR Aníta Kristín
var 156 kg áður en
hún fór í aðgerðina.

MAGAMINNKUN

& 100 KG

FUKU
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.

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 magaminnkunaraðgerð 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 heildina 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 aðgerðinni 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

Una hefur lést
um 67 kg frá þv
í
hún var sem fei
tust.

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

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
indiana@frettabladid.is
þeim fyrir.“
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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.

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

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

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.

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

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

SCARLETT
JOHANSON Valin
kynþokkafyllsta
kona af mörgum
tímaritum
síðastliðið ár. Við
skiljum alveg af
hverju.
HALLE BERRY Alltaf gullfalleg.

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.

FLOTTAR SKORUR
Í HOLLYWOOD
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.

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

PENELOPE CRUZ Hvílíkur kroppur.

JENNIFER HUDSON Skærasta stjarnan í Hollywood er
alvöru kona.

SALMA HAYEK Vavavúmm. Hvað annað er hægt að segja
um þessa tilvonandi móður?
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N Hvað á að gera um helgina?

N Við mælum með

„Fyrri hluti
helgarinnar
verður bara
rólegur,
föstudagskvöld 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.“

„Ég fer á árshátíð Efnafræðifélags
Íslands á föstudagskvöldið. Á
laugardagskvöldið verður pitsugerðarkeppni 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

Sævar Pétursson Baðhúsinu

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 samferðamönnum.“
Maríanna Friðjónsdóttir
kvikmyndaframleiðandi

SPURNINGAKEPPNI sirkus
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 Xfactor?
4. Hver er
fegurðardrottning
Íslands?

6. Hver er ritstjóri DV?
7. Hver leikur aðalhlutverkið í kvikmyndinni The
Last King of Scotland?

Selma Ragnarsdóttir klæðskeri

„Ég mæli sannarlega með James
Morrison og disknum hans Undiscovered. Nýi endurhljóðblandaði Bítladiskurinn 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
Guðmundsson útvarpsmaður

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

Gunnhildur
Arna
Gunnarsdóttir
blaðamaður

Sigurjón Brink tónlistarmaður

5. Hver er besta höndin í
Texas Holdem póker?

„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!“

„Helgin er nokkuð laus í reipunum og
líklega fyrsta helgi ársins sem ekki er
plönuð. Ég býst við að nota föstudagskvöldið 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.“

8. Hvað heitir þverpólitíski hópurinn sem
andsnúinn er stækkunaráformum álversins 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?

N Þóra Sigurðardóttir

N Jónsi í Svörtum fötum

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.

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. Sigurlaug M. Jónasdóttir.

10. Guðrún Gunnarsdóttir.

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

„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!“

„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.“

ALLIR EIGA MÖGULEIKA Á BATA
ð okkar mati eiga allir átröskunarsjúklingar möguleika á bata,“
A
segir Alma Dröfn Geirdal, framkvæmdastjóri 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 persónubundnar 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 einstaklingar 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

FORMA Alma Dröfn Geirdal og Edda Ýrr
Einarsdóttir stofnuðu Forma og halda
núna tónleika svo þær geti haldið
samtökunum gangandi.
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'ULLFALLEGUR ¹ L¹NI

-ERCEDES "ENZ %  #ARLSSON
+OMPRESSOR ¹RGERÈ  MODEL¹R
 EK  Ö KM #LASSIC #UBANIT
METALLIC GLERTOPPLÒGA #ARLSSON 4UNING
 HESTÎFL 6ERÈ  

4OYOTA 9ARIS ¹RGERÈ  EKINN  Ö
KM BENSÅN  GÅRAR VERÈ 
2NR 

0EUGEOT  3W ¹RG k EK  Ö
 !BS CD 3K k SETT  Ö
 L¹N  Ö  
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4IL SÎLU -ERCEDES "ENZ 2 ¹RG 
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SKIPTI 
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3ÅMI  
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4IL SÎLU # !-' k LEÈUR RAFMAGN Å
ÎLLU VEL MEÈ FARINN 5PPL S  
WWWLIVECRUIZECOM

"ÅLAR ËSKAST
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*EPPAR
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4OYOTASALURINN
3ÅMI 

+IA 3PORTAGE ¹RG k 3SK (, DRIF M
DRIFLOKUM %K  ÖÒS AÈEINS  EIGEND
UR FR¹ UPPHAFI "ÅLL Å TOPPSTANDI 6  Ö
5PPL ¥ S  

&YRSTIR KOMA

&YRSTIR F¹ 

&ORD %SCORT  EK  ÖÒS KM 
DYRA  GÅRA 4ILBOÈ  3 
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6ERÈ  KR  L¹N ¹HVL 5PPL
Å S  

4IL SÎLU 0OLARIS )1  k 5PPLÕSINGAR Å
SÅMA  

 MARS  &®345$!'52



3-!5',µ3).'!2

0ALLBÅLAR

6INNUVÁLAR

(EDD $R¹TTABÅLAÖJËNUSTA
 "ÅLAPARTAR

'EFINS

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

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

"ÅLHLUTIR +APLAHRAUNI 
3  

4IL SÎLU (JËLASKËFLA +OMATSU 7! 
¹RG  Å GËÈU LAGI 6ERÈ   MILJËNIR
VSK 5PPLÕSINGAR Å SÅMA   «LAFUR
EÈA !RNAR

,YFTARAR

«SKAST KEYPT

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

6EITINGAHÒS 6ANTAR ALLT TIL VEITINGA
REKSTURS 3KOÈUM ALLT N¹NAR UPPL 


0ARTAR S  

(LAUPABRAUT ËSKAST ¹ GËÈU VERÈI 5PPL
Å SÅMA  

«SKA EFTIR HLAUPABRAUT

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

(LJËÈF¾RI

"ÅLAPARTAR OG ÖJËNUSTA 3
 

(VERGI L¾GRA VERÈ
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2OLAND !  MASTER KEYB +ORG
7AWESTATION 2OLAND ANALOG ORGEL
2OLAND PÅANËMËDÒLA +ORG -2
2OLAND MIXER OG  SPACE A RACK 5PPL
¥ SÅMA  

#ADDY k BENSÅN EK  Ö 6ERÈ 
ÖÒS HV  Ö 5PPL Å S  

(JËLHÕSI

4IL SÎLU
(LJËMT¾KI

3UZUKI UTANBORÈSMËTORAR

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

*AMO #ONCERT  STEREO H¹TALARAR M
SNÒRUM
MIÈJA #ELESTION BAKH¹TAL
ARAR +ENWOOD MAGNARI  ¹RA GAMALT
LÅTIÈ NOTAÈ  ¶ORBJÎRN  
4IL SÎLU 0HILLIPS SAMST¾ÈA   GÎMUL
X7 2-3  STIG """ BASSI  #D
SPILARI 6  ÖÒS 3   MILLI KL
 

"ÅLAÖJËNUSTA

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

0ALLBÅLAR ¹ ²TSÎLU

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

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

4IL SÎLU POTTOFNAR NOKKRAR ST¾RÈIR 5PPL
¥ S  
+OMATSU RAFMAGNSLYFTARI   TONN JA
METRA LYFTIH¾È 5PPL Å S  

!UKAHLUTIR Å BÅLA

&ELLIHÕSI
-ËTORHJËL

4IL SÎLU PALLHÒS OG PLASTFËÈRING Å PALL
¹ $ODGE  SELST ËDÕRT UPPL 


6ARAHLUTIR
"ÅLAPARTASALAN S

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

+AWASAKI 6ULCAN  k TIL SÎLU EKIÈ
AÈEINS  MÅLUR MIKIÈ AF VARAHLUTUM
FYLGIR 3ÅMI  

6ESPUR

)CE "EE 264 CC VERÈ  
®LL VERÈ ¹ )CE "EE VESPUNUM ERU MEÈ
SKR¹NINGU !TH FLESTIR LITIR OG TEGUNDIR TIL
-OPAR EHF 5PPL Å SÅMUM   OG
 

 FM KERFISLOFT F¾ST FYRIR SANNGJARNT
VERÈ GEGN ÖVÅ AÈ VERA TEKIÈ NIÈUR
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

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

4IL SÎLU IÈNAÈARHURÈ H¾È  CM OG
BREIDD  CM 6ERÈ  ¹N VSK
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

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

4ÎLVUR
«DÕRAR TÎLVUVIÈGERÈIR

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

&®345$!'52  MARS 



3-!5',µ3).'!2

6ERSLUN

(REINT TILBOÈ

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

-¹LARAR

3PENNANDI TÅMI FRAM
UNDAN
3P¹KONAN 9RSA "JÎRG Å BEINU
SAMBANDI 3ÅMASP¹ DRAUMA
R¹ÈNINGAR HEILUN
3    MÅN  6ISA
%URO S    MÅN
3ÅMATÅMI   (RINGDU NÒNA

6ANTAR ÖIG ÖRIF

%R DUGLEG ¹BYRG OG VÎN 4EK AÈ MÁR
ÖRIF Å HEIMAHÒSUM  STIGAGÎNG 3 


2¾STINGAR

%NGLALJËS  

,¹TTU ÅSLENSKU SYSTURNAR SJ¹ UM ÖRIFIN
(RAÈAR HENDUR OG SNÎGGAR F¾TUR 3
 

'ARÈYRKJA
(ÒSAVIÈHALD

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

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

2AFVIRKJUN

0ÅPULAGNIR

6ANTAR ÖIG M¹LARA

!LHLIÈA M¹LNINGARÖJËNUSTA )NNI OG ÒTI
M¹LUN &¹ÈU TILBOÈ TÅMANLEGA FYRIR SUM
ARIÈ 5PPL Å S   (ALLGRÅMUR

¶ARFTU AÈ L¹TA M¹LA

!LHLIÈA M¹LNINGARÖJËNUSTA 4ILBOÈ 5PPL
Å S  

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

"ÒSLËÈARFLUTNINGAR

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

.Õ SENDING AF 42)5-0( SUNDBOLUM
OG BIKINIUM 3T¾RÈIR  TIL  SK¹LAR
" # $ !15! 30/24 SUNDVERSLUN
(AMRABORG   +ËPAVOGUR 3ÅMI
 WWWAQUASPORTIS

'ETUM B¾TT VIÈ OKKUR VERKEFNUM Å
PÅPULÎGNUM 5PPLÕSINGAR Å SÅMA 
   
(ÒSASMÅÈAMEISTARI GETUR B¾TT VIÈ SIG
VERKEFNUM NÕSMÅÈI VIÈGERÈIR OG VIÈ
HALD 5PPLÅ S  

0ARKET OG FLÅSALAGNIR

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

4ÎLVUR
6ANDAÈAR TÎLVUVIÈGERÈIR

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

3P¹DËMAR

(ÒSAVIÈHALD

4RÁSMÅÈI
6ORUM AÈ TAKA UPP NÕJA SENDINGU
GL¾SILEGUR FATNAÈUR Å ÎLLUM ST¾RÈ
UM (JARTANLEGA VELKOMIN %MILÅA
3UÈURLANDSBRAUT  BL¹U HÒSUNUM
&¹KAFENI OPIÈ M¹N FÎS   LAU 
 3ÅMI  

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

+LIPPI RUNNA LIMGERÈI OG FELLI TRÁ ®NNUR
GARÈVERK 'ARÈAÖJËNUSTA (AFÖËRS 3
 

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

www.granithusid.is

S: 544 5100

"ËKHALD 63+ LAUN SKATTSKÕRSLUR OG
STOFNUN FYRIRT¾KJA &AGLEG VINNUBRÎGÈ ¹
SANNGJÎRNU VERÈI "ËKHALD OG ÖJËNUSTA
EHF SÅMI  
®LL ALMENN R¾STINGARÖJËNUSTA FYRIR EIN
STAKLINGA FYRIRT¾KI OG STOFNANIR 3ÅMI
     HREINGERNINGAR
IS
%RTU AÈ FLYTJA /G BÒIN ¹ ÖVÅ ,¹TTU MIG
UM ÖRIFIN &ÎST VERÈTILB &LUTNINGSÖRIF
"ERGÖËRU S  
4EK AÈ MÁR REGLULEG ÖRIF &YRIRT¾KI OG
HEIMILI %INNIG FLUTNINGSÖRIF 3V¾ÈI EHF
3  

"ËKHALD SKATTSKIL SKATTFRAMTÎL FJ¹R
M¹LAÖJ STOFNUN FÁLAGA 3-#/ REIKN
INGSHALD OG R¹ÈGJÎF 3  

&J¹RM¹L
&RAMTALSÖJËNUSTA %INFALT FRAMTAL KR
 &RAMTALSÖJËNUSTA (2 SÅMI 


Gr
an

(REINGERNINGAR

ítb

orð

plö

"ËKHALD

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

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

tur

.Ò ER RÁTTI TÅMINN FYRIR TRJ¹KLIPPINGAR
SEM OG AÈ F¹ TILBOÈ Å GARÈSL¹TT OG ÎNNUR
VERKEFNI SUMARSINS (ÒSFÁLÎG EINSTAKL
INGAR OG FYRIRT¾KI VERIÈ VELKOMIN Å HËP
¹N¾GÈRA VIÈSKIPTAVINA FR¹  'ARÈAR
"EST S  

(EILSUVÎRUR

granítflísar
handlaugar

Helluhraun 2 - Hafnarfjörður
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"OTNLAUS ORKA BETRI LÅÈAN (ERBALIFE
3HAPEWORK (EILSUR¹ÈGJÎF OG EFTIRFYLGNI
+AUPAUKI FYLGIR (ALLDËRA "JARNA HJÒKR
UNARFR¾ÈINGUR WWWHALLDORABJARNAIS
3     

"ÅLSKÒR
«SKA EFTIR BÅLSKÒR EÈA LITLU ATVINNUHÒS
N¾ÈI TIL LEIGU ¹ HÎFUÈBORGARSV¾ÈINU
5PPL I S  

RANGUR MEÈ (ERBALIFE 2¹ÈGJÎF OG EFT
IRFYLGNI %DDA "ORG WWWLIFSSTILLIS 3
 
,2 -%'25. VIRKAR HRATT ,2 ER  ¹RA
ÖÕSKT FYRIRT¾KI OG ER ST¾RSTA FYRIRT¾KI
Å EVRËPU SINNAR TEGUNDAR +OMUM OG
KYNNUM S  

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

/RLOFSHÒS ¹ !KUREYRI

-EIRAPRËFSBÅLSTJËRAR

4IL LEIGU ORLOFSHÒS  KM FR¹ !KUREYRI
WWWVADLABORGIRIS S   ,EË

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

!TVINNA Å BOÈI

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


(ÒSGÎGN

6ILTU NUDD  (AFÈU SAMBAND Å SÅMA
 

3NYRTING

1UEEN3IZE RÒM TIL SÎLU

JA HERB ÅBÒÈ Å  TIL LEIGU Å   M¹N
FR¹  k HUGASAMIR SENDIÈ UPPLÕS
¹ SKAMMTIMA HOTMAILCOM

&JARÈARGRJËT EHF
!6- 3OLUTIONS GETA
FUNDIÈ FYRIR YKKUR FR¹
B¾RA STARFSKRAFTA FR¹
%NGLANDI

3P¹NN

-JÎG FALLEGT PARHÒS FYRIR  MANNS Å
RÒMUM OG RAÈHÒS FYRIR  MANNS Å
RÒMUM TIL LEIGU ¹ 4ORREVEJA SV¾ÈINU
.¹NARI UPPL ¹ WWWSPANARSOLIS

(ÒSN¾ÈI ËSKAST
"R¹ÈVANTAR HERBERGI MEÈ SÁRSNYRTINGU
EÈA ÅBÒÈ TIL LEIGU 3KAMMTÅMALEIGA
GËÈ UMGENGNI ÎRUGGAR GREIÈSLUR 3
 

!LÖJËÈLEG HUNDASÕNING
¥SHUNDA
VERÈUR HALDIN HELGINA  
APRÅL NK Å REIÈHÎLL &¹KS Å
6ÅÈIDAL
3K¹NING ER HAFIN Å SÅMA 
    OG ¹ ISHUND
ARIS !LLIR HUNDAR VELKOMNIR
3KR¹NINGARFRESTUR ER TIL
MARS

2EGLUSÎM KONA ËSKAR EFTIR SNYRTILEGRI
EINSTAKLINGS EÈA STÒDÅËÅBÒÈ ¹ SANN
GJÎRNU VERÈI 3KILVÅSUM GREIÈSLUM HEITIÈ
3ÅMI  
3NYRTILEG OG ¹R¾ÈANLEG KONA ¹ FIMM
TUGSALDRI ËSKAR EFTIR ÅBÒÈ 5PPL Å S
 
«SKA EFTIR SÁRBÕLI TIL LEIGU HELST VIÈ BORG
ARMÎRKIN !NNAÈ KEMUR TIL GREINA 5PPL
Å S    JONMAGG GMAILCOM

B¾ÈI KARLA OG KONUR SVO SEM
MATREIÈSLUFËLK ÖJËNUSTUFËLK
FËLK ÒR TÎLVUGEIRANUM EÈA
BYGGINGARIÈNAÈI ®LL HAFA
MIKLA REYNSLU ¹ SÅNU SVIÈI
!6- 3OLUTIONS GETA BOÈIÈ UPP
¹ LAUSR¹ÈNA STARFSMENN TIL
SKAMMS TÅMA ÖEGAR UM VEIK
INDI FRÅ EÈA SKAMMAN FYRIRVARA
ER AÈ R¾ÈA
3J¹IÈ SÅÈUNA OKKAR WWWAVM
IS EÈA HRINGIÈ Å !LAN  
EMAIL AVM AVMIS

+ÅKTU ¹ HEIMSÅÈU OKKAR WWW
DALSMYNNIIS
3ÅMI   WWWDALS
MYNNIIS

4IL SÎLU 3ILKI 4ERRIER HVOLPAR SEM ERU
UNDAN PARI SEM B¾ÈI HAFA HLOTIÈ
ALÖJËÈLEGAN OG ÅSLENSKAN MEISTARATITIL
EINNIG HEFUR TÅKIN ORÈIÈ BESTI HUNDUR
SÕNINGAR 5PPL Å S  
&RANSKUR MASTIFF  M¹N HUNDUR ÖARFN
AST HEIMILIS VEGNA OFN¾MIS %INUNGIS
GËÈ FJÎLSKYLDA KEMUR TIL GREINA
(UNDASNYRTISTOFAN (VUTTAKOT VERÈUR
LOKUÈ TIL APRÅL EN ¹ MEÈAN BJËÈUM
VIÈ AFSL¹TT AF VÎLDUM VÎRUM AF HINUM
FR¹B¾RU 0LUS 0UPPY ¹SAMT MIKLU ÒRVALI
AF HUNDAFÎTUM !LLAR N¹NARI UPPLÕSINGAR
ERU Å S   OG INNI ¹ WWW
HALSAKOTIS
(REINR¾KTAÈIR #HIHUAHUA HVOLPAR
TIL SÎLU -EÈ ¾TTBËK FR¹ ¥SHUNDUM
®RMERKTIR OG BËLUSETTIR 6ERÈ  ÖÒS
5PPL Å S  

&JARÈARGRJËT ËSKAR EFTIR AÈ R¹ÈA
VANA GRÎFUMENN OG BÅLSTJËRA
!ÈEINS VANIR MENN KOMA TIL
GREINA
5PPLÕSINGAR Å SÅMA   
 

#AFÁ &LËRA 'RASAGARÈI
2EYKJAVÅKUR ËSKAR EFTIR AÈ
R¹ÈA TIL SÅN MATREIÈSLUMANN Å
DAGVINNU OG STARFSFËLK Å SAL
EKKI YNGRA EN  ¹RA 5M ER AÈ
R¾ÈA SUMARSTARF ¹ FR¹B¾RUM
VINNUSTAÈ FR¹ MAÅ TIL SEPTEMB
ER 5PPLÕSINGAR VEITIR -ARENTZA Å
SÅMA  

&ÁLAGSMIÈSTÎÈIN "ËLSTAÈARHLÅÈ  ËSKAR
EFTIR AÈ R¹ÈA FËLK TIL STARFA VIÈ FÁLAGSLEGA
HEIMAÖJËNUSTU Å (LÅÈAHVERFI 3TARFIÈ
FELUR MA Å SÁR ÕMSA AÈSTOÈ VIÈ HEIM
ILISHALD OG AÈ VEITA FÁLAGSLEGAN STUÈN
ING ,AUN GREIDD SKV KJARASAMNINGI
2EYKJAVÅKURBORGAR OG %FLINGAR .¹NARI
UPPLÕSINGAR GEFUR +RISTÅN !RNARDËTTIR Å
SÅMA   NETFANG KRISTINARNAR
DOTTIR REYKJAVIKIS

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


 SMIÈIR ËSKA EFTIR VINNU 6ILJA MIKLA
VINNU 3  
 ¹RA MAÈUR ËSKAR EFTIR VINNU VIÈ PÅPU
LAGNIR EÈA SMÅÈAR 5PPL Å S  

4ILKYNNINGAR
¡G ER STR¹KUR FR¹ 0ËLLANDI SEM VANTAR
PËLSKU ÅSLENSKUM¾LANDI TIL AÈ KENNA
MÁR ÅSLENSKU   Å VIKU 3ÅMI  

µMISLEGT

!KTU 4AKTU
!KTU 4AKTU 3KÒLAGÎTU ËSKAR
EFTIR STARSFËLKI TIL AÈ VINNA AÈRA
HVERJA HELGI
5MSËKNIR ¹ AKTUTAKTUIS

«SKUM EFTIR AÈ R¹ÈA VANAN
GRÎFUMANN ¹ NÕJA HJËLAGRÎFU OG
BELTAGRÎFU 5PPL Å S  

%NGAR SKULDIR (¾RRI
TEKJUR

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

+RANAMAÈUR ËSKAST

!TVINNUHÒSN¾ÈI
(UNDAR¾KTIN AÈ
$ALSMYNNI AUGLÕSIR

¥SLENSKIR SJ¹VARRÁTTIR Å 'ARÈI ËSKA EFTIR
STARFSFËLKI Å MATV¾LAVINNSLU 5PPL HJ¹
+RISTMANNI Å S  

 MAÈUR MEÈ MEIRAPRËFVÎRUBIL
PRËF RÒTUPRËF LYFTARAPRËF VANTAR VINNU
'ET BYRJAÈ STRAX5PPLY I SIMA 
4HOMASTALA ENSKU

4IL LEIGU FR¹  APRÅL  HERB ÅBÒÈ VIÈ
3KIPHOLT LEIGA  UPPL S 


$ÕRAHALD

«SKUM EFTIR VÎNUM MANNI ¹
BYGGINGARKRANA 5PPL Å S 

¥BYGGÈ %HF

4IL LEIGU  FM IÈNAÈARHÒSN¾ÈI VIÈ
$ALSHRAUN (AFNARF 3  

%INKAM¹L

'EYMSLUHÒSN¾ÈI
&OLDASK¹LINN 'RAFARVOGI
«SKA EFTIR LAGERPL¹SSI
«SKA EFTIR GËÈU LAGERPL¹SSI
HELST MIÈSV¾ÈIS Å 2VK
3KILVÅSUM OG ÎRUGGUM GREIÈSL
UM HEITIÈ
5PPLÕSINGAR Å S  
(ILDUR

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

-EIRAPRËFSBÅLSTJËRAR
/LÅUDREIFING EHF ËSKAR EFTIR
AÈ R¹ÈA MEIRAPRËFSBÅLSTJËRA
Å FRAMTÅÈAR OG SUMARSTÎRF
MEÈ AÈSETUR Å 2EYKJAVÅK
2EYKJANESB¾ OG VÅÈAR UM LAND
5M FJÎLBREYTT STARF ER AÈ R¾ÈA
VIÈ OLÅUDREIFINGU BEINT ¹ VINNU
VÁLAR OG TANKA /LÅUDREIFING
GREIÈIR !$2 N¹MSKEIÈ OG LAUN ¹
N¹MSKEIÈSTÅMA FYRIR Ö¹ BÅLSTJËRA
SEM EKKI HAFA !$2 RÁTTINDI
3TARFIÈ STENDUR B¹ÈUM KYNJUM
TIL BOÈA
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR (ELGI
- %GONSSON Å SÅMA 
EÈA HELGIM ODRIS

NASA 1.MAAGGPA STRÍNAÍL
KK

BEN KK
BJÖRK MUGISON LAY LOW PÉTUR
WULFGANG
ESJA
ÁGÚST
(DANÍEL
(DANÍEL ÁGÚST
// KRUMM
I)
KRUMMI)
//

6ÅFILFELL HF ËSKAR EFTIR AÈ R¹ÈA
MEIRAPRËFSBÅLSTJËRA
(¾GT ER AÈ S¾KJA UM ¹ HEIMA
SÅÈUNNI VIFILFELLIS AUK ÖESS
LIGGJA UMSËKNAREYÈUBLÎÈ
FRAMMI Å AFGREIÈSLU 6ÅFILFELLS
3TUÈLAH¹LSI .¹NARI UPPLÕSING
AR GEFNAR Å SÅMA  

(ÒSN¾ÈI Å BOÈI

!MERÅSKT QUEEN SIZE X 6ERÈ
AÈEINS  ÖÒS 5PPL Å SÅMA  

ÖSKUN
STYRKTARTÓNLEIKAR GEGN ÁTR

,OFTORKA 2EYKJAVÅK
«SKAR EFTIR AÈ R¹ÈA BÅLSTJËRA ¹
TRAILER OG VÁLAMANN ¹ JARÈÕTU
-ATUR Å H¹DEGINU OG HEIM
KEYRSLA
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

'ISTING

&¾ÈUBËTAREFNI

.UDD

3VARTI 3VANURINN

«SKAR EFTIR STARFSKRAFTI FR¹  VIRKA DAGA
5PPL ¹ STAÈNUM OG Å SÅMA  
3VARTI 3VANURINN 2AUÈAR¹STÅG 

«SKAR EFTIR STARFSFËLKI  ¹RA OG
ELDRI Å FULLT STARF
HUGASAMIR HAFI SAMBAND VIÈ
«SKAR Å SÅMA  

+ÅKTU ¹ ÖETTA 6ILTU VINNA MEÈ SKEMMTI
LEGU FËLKI %RTU ELDRI EN  ¹RA (EFURÈU
ÖJËNUSTULUND /KKUR ¹ !NDARUNGANUM
VANTAR FËLK Å VINNU %F ÖIG LANGAR AÈ
VINNA MEÈ OKKUR HRINGDU Ö¹ I SU Å
SÅMA  
"JÎRNSBAKARÅ
6ESTURB¾ ËSKAR EFTIR
STARFSKRAFTI TIL AFGREIÈSLUSTARFA (ELGA
GEFUR FREKARI UPPLÕSINGAR  
'ËÈ LAUN Å BOÈI

(¹RSNYRTI STËLALEIGA

%KKJUMAÈUR UM SJÎTUGT ËSKAR EFTIR
VINKONU OG FÁLAGA 6IÈ BESTU HEILSU
3TUNDUM EINMANA ANNARS ALLT Å GËÈUM
M¹LUM 4ILBOÈ SENDIS FYRIR  ¹ &",
0¹SKARm
(¹SETI 6ANUR H¹SETI ËSKAST ¹ LÅNUB¹T
 TON FR¹ 3UÈURNESJUM 5PPL ¥ S 


HUGASAMUR H¹RSNYRTIR ËSKAST Å STËLA
LEIGU ¹ GËÈUM STAÈ 5PPL Å S 
 3ÅMON

0 KR
MIÐAVERÐUR3M.9IÐ0AFJÖLDI
TAÐAKSAMLAAÁRMIKDI.ISA,ÐÍ VEURSLUNUM SKÍFUNNAR OG BT
MIÐA

WWW.FORMA.GO.IS

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000
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&ÁLAGSFUNDUR
&ÁLAGSFUNDUR 3J¹LFSBJARGAR FÁLAGS FATLAÈRA ¹ HÎFUÈBORGAR
SV¾ÈINU VERÈUR HALDINN ÖRIÈJUDAGINN  MARS 
KL  Å FÁLAGSHEIMILI 3J¹LFSBJARGAR (¹TÒNI 
&UNDAREFNI &ULLTRÒAR STJËRNM¹LAÚOKKANA R¾ÈA UM M¹LEFNI
ÎRYRKJA OG STEFNU ÚOKKANNA Å KOMANDI KOSNINGUM
&RUMM¾LENDUR
®GMUNDUR *ËNASSON FR¹ 6INSTRI GR¾NUM
STA -ÎLLER FR¹ 3J¹LFST¾ÈISÚOKKI
'UÈJËN «LAFUR *ËNSSON FR¹ &RAMSËKNARFOKKI
STA 2AGNHEIÈUR *ËHANNESDËTTIR FR¹ 3AMFYLKINGUNNI
*ËN -AGNÒSSON FR¹ &RJ¹LSLYNDUM

!¨!,&5.$52

6ERKSTJËRAFÁLAGS 2EYKJAVÅKUR 
VERÈUR HALDINN Å DAG FÎSTUDAGINN  MARS 
Å 'ALLERÕ ¹ 'RAND (ËTEL 2EYKJAVÅK 3IGTÒNI 
OG HEFST FUNDURINN KL 
$AGSKR¹
6ENJULEG AÈALFUNDASÎRF SKV LÎGUM FÁLAGSINS

-¾TUM ÎLL
3TJËRNIN

3TJËRN 6ERKSTJËRAFÁLAGS 2EYKJAVÅKUR

!46)..!

6ÁLAMANN VANTAR
6ÁLAMANN VANTAR ¹  TONNA B¹T
SEM GERÈUR ER ÒT ¹ R¾KJU
5PPLÕSINGAR Å S  

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

2ËTGRËIN BÅLASALA Å 2EYKJAVÅK ËSKAR EFTIR AÈ
R¹ÈA DUGLEGAN SÎLUMANN TIL STARFA SEM FYRST
5MS¾KJENDUR ER BEÈNIR AÈ SENDA FERILSSKR¹ MEÈ NAFNI OG
SÅMANÒMERI TIL &RÁTTABLAÈSINS EÈA ¹ BOX FRETTIS
MERKT 3ÎLUMAÈUR BÅLA  FYRIR KL 
MIÈVIKUDAGINN  MARS N¾STKOMANDI
®LLUM UMSËKNUM VERÈUR SVARAÈ

"REYTING ¹ DEILISKIPULAGI SKËLA OG
ÅÖRËTTASV¾ÈIS ¹ LFTANESI
"¾JARSTJËRN LFTANESS HEFUR SAMÖYKKT AÈ AUGLÕSA
SAMKV¾MT  GR SKIPULAGS OG BYGGINGARLAGA NR
 MEÈ SÅÈARI BREYTINGUM TILLÎGU AÈ BREYTINGU
¹ DEILISKIPULAGI SKËLA OG ÅÖRËTTASV¾ÈIS ¹ LFTANESI
$EILISKIPULAGSBREYTING ÖESSI GILDIR FYRIR ÅÖRËTTA
MANNVIRKI ¹ SKËLA OG ÅÖRËTTASV¾ÈI "REYTINGIN FELST
Å ST¾KKUÈUM BYGGINGARREIT FYRIR SUNDLAUG OG GERÈ
SUNDLAUGARGARÈS ST¾KKUÈUM BYGGINGARREIT FYRIR
VALLARHÒS Å STAÈ GEYMSLU F¾RSLU ¹ BYGGINGARREIT FYRIR
SÅMSTÎÈ OG FJÎLGUN BIFREIÈAST¾ÈA 'ERT ER R¹È FYRIR
BYGGINGU KEPPNISVALLAR MEÈ GERVIGRASI OG ÚËÈLÕSINGU
ÖAR SEM NÒ ER MALARVÎLLUR *AFNFRAMT ER GERT R¹È FYRIR
HJËLABRETTAVELLI
$EILISKIPULAGSTILLAGAN VERÈUR TIL SÕNIS ¹ B¾JARSKRIFSTOFU
3VEITARFÁLAGSINS LFTANESS "JARNASTÎÈUM ¥ÖRËTTAMIÈ
STÎÈ LFTANESS OG ¹ VEFSÅÈUNNI WWWALFTANESIS FR¹
OG MEÈ  MARS  TIL  APRÅL 
¶EIM SEM TELJA SIG EIGA HAGSMUNA AÈ G¾TA ER HÁR
MEÈ GEÙNN KOSTUR ¹ AÈ GERA ATHUGASEMDIR VIÈ DEILI
SKIPULAGSTILLÎGUNA &RESTUR TIL AÈ SKILA INN ATHUGA
SEMDUM ER TIL  MAÅ  !THUGASEMDIR SKULU VERA
SKRIÚEGAR OG ÖEIM SKILAÈ TIL SKIPULAGS OG BYGGING
ARFULLTRÒA LFTANESS "JARNASTÎÈUM (VER S¹ SEM EIGI
GERIR ATHUGASEMDIR VIÈ TILLÎGUNA FYRIR TILSKILINN FREST
TELST SAMÖYKKJA HANA
"JARNI 3 %INARSSON
B¾JART¾KNIFR¾ÈINGUR

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.

Viðkomandi þarf að geta haﬁð störf sem fyrst.

Starfssvið:

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

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

Krókháls 5a • 110 Reykjavík • Sími: 588 7700 • Fax: 588 8700 • www.radning.is • radning@radning.is
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Stærri íb. og sérh.

Laufrimi - Kóp.

2 herbergja

Grettisgata - Rvk.
Er þetta HÚSIÐ þitt? 2ja herbergja vel
skipulögð íbúð á jarðhæð með sérinngangi 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 þægilega langt frá. Stórt herbergi með stórum skáp. Björt íbúð, mikið af gluggum.
Verð 11,7 millj.

Mjög björt og falleg 4ra herbergja 99,6 fm endaíbúð á
jarðhæð með góðu aðgengi, 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 íbúðinni. Sérmerkt bílastæði á planinu við hlið hússins. Verð 25,4 millj.

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

Frum

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

Nýbyggingar

Hraunbær - Hveragerði

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

Stærri íb. og sérh.

Þinghólsbraut – Kóp.

Jörð

Mjög stór og rúmgóð
161,4 fm, sjö herbergja
efri sérhæð í snyrtilegu
og klæddu þríbýlishúsi
með glæsilegu útsýni og
aukaherbergi í kjallara
ásamt 26,1 fm sérbyggðum bílskúr á frábærum
stað í vesturbæ Kópavogs. Eignin skiptist í 4 svefnherb., stóra stofu og arinstofu, góða
borðstofu sem mætti loka og nota sem herbergi ásamt aukaherb. í
kjallara. Stutt í gönguleiðir meðfram ströndinni, í sundlaugina og
skóla ásamt verslun og þjónustu í Hamraborg. Verð 38,4 millj.

4 herbergja

Gunnarsbraut
Norðurmýri

Ársalir - Kóp.

Glæsileg 113 fm 4ra
herbergja íbúð á jarðhæð ásamt bílskýli,
með 30 fm afgirtum
sólpalli, staðsett innst í
botnlanga. Stutt í alla
þjónustu, barnvænt
hverfi.
Verð 28,9 m kr., möguleiki 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

4 herbergja

Tjarnarhólsmýri
10,4 ha lóð undir hestabúgarð í heilsársbyggð sem rísa á skammt frá
Svínavatni. Á lóðinni er 84 fm hesthús,
sem þarfnast lagfæringa, og leyfi er til
að byggja 250 fm einbýlishús ásamt
30 fm gestahúsi, eða samtals 280 fm.
Vatn og rafmagn er komið að lóðarmörkum. Þetta er upplagt tækifæri fyrir hestaáhugamanninn að setjast að í
sveitarsælunni. Verð 15.0 millj.

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.

•
•
•
•
•
•

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.

PI PAR

•

SÍA

•

70250
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Þarftu að selja / gengur illa að selja?
!
rði
e
v
góðu
m upp á árangursríka leið sem eykur líkurnar á
á
u
ð
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ó
o
j
t
t
B
að fasteign þín seljist hra

Hafðu samband við sölumenn okkar í síma 530

1800/ 530 1820

Föst lág
söluþóknun

Draumahús ehf • Hjalti Pálmason hdl og Sigurður J. Sigurðsson, löggiltir fasteignasalar Mörkinni 4 • 108 Reykjavík • Sími 530 1800 • Strandgötu 41 • 220 Hafnarfjörður • Sími 530 1820 • Fax 530 1801
draumahus@draumahus.is • draumahus.is
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Í (skálka)skjóli múrsins
F

rá ómunatíð hafa valdsmenn
reist ýmiss konar múra sér og
sínum til varnar. Múrinn getur ekki
aðeins aftrað ágangi og ásælni utanaðkomandi aðila heldur líka ýtt
undir fákeppni og fátækt, stöðnun
eða afturhald, klíkuskap og smákóngahneigð, spillingu og sérhagsmunapot. Sagan segir að fæstir
ráðamenn hafi orðið andvaka yfir
slíku, sumir jafnvel þakkað sínum
sæla að með múrnum mætti bægja
frá framúrstefnulegum hugmyndum um frelsi, jafnrétti og bræðralag og draga í lengstu lög að stíga
ýmis framfaraspor.

Rányrkjubúskapur
5-2¨!.
5MHVERFIS
VERND

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 háleitum markmiðum? Jú, hvernig
væri til dæmis að biðjast opinberlega afsökunar á aðild að innrásinni í Írak? Láta af hvalveiðum?
Hækka lágmarkslaun? Setja skýrari leikreglur til að sporna við
græðgi og ábyrgðarleysi, ekki síst

ÍSLENSKA SIA.IS FLU 36513 03/07

5-2¨!.
5MHVERFISM¹L

hjá bönkum og
fleiri stórfyrirtækjum? Styðja
við
sprotafyrirtæki,
til
dæmis með því
að endurgreiða
hluta af rannsókna- og þróunarkostnaði?
%).!2
Standa gegn því
3)'-!233/.
að ýtt sé undir
þenslu, vaxtaokur og hátt gengi
með óhóflegum stórframkvæmdum? Og hvernig væri að leggja
meira fé í verk-, tækni- og háskólanám? 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 gegnum flokkshestum langtum ríflegri
eftirlaun en öðrum — löngu áður
en þeir láta af feitum embættum
hjá hinu opinbera?
Með því að skjóta styrkari stoðum undir hátækni- og þekkingariðnað á Íslandi mætti laða að erlent fjármagn og skapa vel launuð störf, stækka kökuna og bæta
þjóðarhag. Fjölbreyttara atvinnulíf 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 landsstjórnarmanna að klöngrast þar
upp á og hvessa augun út að ystu

að eru alltaf
að koma fram
nýjar og ógnvekjandi
upplýsingar um hvað við
erum að gera land- (%2$¥3 ¶/2
6!,$3$«44)2
inu okkar næstum
óbætanlegan skaða fyrir framtíðina og afkomendur okkar, með því
að stunda rányrkjubúskap enn þá á
stórskemmdu landinu.
Þröstur Eysteinsson skógfræðingur var að flytja erindi á Húsavík. Þar kom fram að þessar milljón kindur sem naga gróðurinn allt
sumarið, éta þvílíka býsn að þær
koma í veg fyrir gríðarlega upptöku kolefnis, sem gróið ósnortið 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 koltvísýringurinn 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 þessar skepnur? Þúsund tonn voru offramleiðsla í haust og þetta er
gróður blæðandi landsins okkar.
Og hvað er gert af stjórnvöldum
til að koma í veg fyrir áframhaldandi skaða fyrir landið og ríkissjóð? Landbúnaðarráðherra skaffar sauðfjárbændum úr ríkissjóði
16 milljarða til að auka framleiðsluna. Ég skrifaði grein sem hét:
„Hvers vegna tárfellir Fjallkonan
alltaf 17. júní?“ Hvað haldið þið?
Andrés Arnalds skrifar: „Fjórar
til fimm milljónir ha. gróðurlendisins er horfin og um leið jarðvegurinn, gróðurmoldin, okkar dýrmætasta eign. Nú verðum við að greiða
skuldina við landið, og ákveða
hvernig, en ekki hvort við gerum
það. Tíminn skiptir máli, við verðum að sigrast á eyðingunni hraðar
en eyðingaröflin vinna. Ella höfum
við ekki undan og vandinn verður
óviðráðanlegur.“ Tilv.lýkur. Landgræðslan á 100 ára afmæli í ár.
1974 fékk hún svonefnda þjóðargjöf sem menn bundu miklar vonir
við en hún er sögð hafa verið étin
upp á nokkrum árum. Hvað fær
Landgræðslan í 100 ára afmælisgjöf? Eina vitið er: skepnur í girðingar, í staðinn fyrir gróðurinn og
fólkið. Það er botninn í tunnuna. Og
þá fyrst er hægt að gera heildaráætlun um hvernig við ræktum upp
landið.
Höfundur er leikkona og fyrrv. formaður Lífs og lands.
6IÈ HVETJUM LESENDUR TIL AÈ SENDA
OKKUR LÅNU OG LEGGJA ORÈ Å BELG UM
M¹LEFNI LÅÈANDI STUNDAR 'REINAR OG
BRÁF SKULU VERA STUTT OG GAGNORÈ
%INGÎNGU ER TEKIÈ ¹ MËTI EFNI SEM
SENT ER FR¹ 3KOÈANASÅÈUNNI ¹ VISIR
IS ¶AR ERU N¹NARI LEIÈBEININGAR
2ITSTJËRN ¹KVEÈUR HVORT EFNI BIRTIST
Å &RÁTTABLAÈINU EÈA 6ÅSI EÈA Å B¹È
UM MIÈLUNUM AÈ HLUTA EÈA Å HEILD
SKILINN ER RÁTTUR TIL LEIÈRÁTTINGA OG
TIL AÈ STYTTA EFNI

Höfundur er íslenskufræðingur.

Flugstöð Leifs Eiríkssonar

Þ

3%.$)¨ /++52 ,¥.5

sjónarrönd – fyrir austan sól og
sunnan mána. Þá fyrst gætu þeir
komið auga á Eldóradó og leitað
fyrirmynda í gullroðnu goðsagnalandi. En á Íslandi er því ekki að
heilsa: Umluktir himingnæfum
múr rýna núverandi stjórnarherrar upp í hvolf dansandi norðurljósa og mæna hugfangnir á dimman skugga sem færist óðfluga nær,
sogandi í sig hvaðeina sem á veginum verður. Og hvaða myrkranna gímald skyldi þar fara? Jú,
það sem þar fer gapandi með himinskautum er svarthol, botnlaust
og óseðjandi. Þar ríkir eitt afl –
þar ríkir stóriðjan ein.

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.



 MARS  &®345$!'52

Flokkur gegn pólitísku kviksyndi

Eldfjallagarður á Reykjanesi?

inn til að gera það sem
honum er meinilla við
og mun samþykkja af
ótta við kjósendur, ef
ekki blasti við algert
örg ár eru síðan ég
hrun hans. Formaðfór að skrifa um
ur Framsóknar er háll
þau mál sem nú brenna
sem áll og talar þannig
heitast á landsmönnað nær hvergi er hægt
um. Mikið er ég búinn
að henda reiður á meinað hlakka til þess tíma
ingar hans, eða hvort
að þeir átti sig á hinum
hann er með eða var
sönnu og raunverulegu !,"%24 *%.3%.
með eða á móti. Sitji
gildum sem gera lífið
stjórnin áfram eftir kosningar,
eftirsóknarvert. Skyndilega virðmun hún gera að lögum frumvarp
ist þjóðin hafa vaknað til vitundar
sem er í bið og leyfir sölu vatnsum mikilvægi náttúrunnar og að
réttinda. Það er stórhættulegt og
aldraðir og öryrkjar, að ógleymdgæti fært einstaklingum, jafnvel
um þeim verst launuðu, eru líka
útlendingum, eignarrétt á mikfólk sem vísvitandi hefur verið
ilvægustu auðlind okkar Íslendhaldið niðri. Það vekti litla undringa. Þessu frumvarpi kom Valun, en eflaust árviss vonbrigði
gerður Sverrisdóttir þáverandi
ef flokkarnir reyndust að kosnatvinnumálaráðherra í gegn af alingum loknum aðeins ómerkikunnri skammsýni og ábyrgðarlegir hræsnarar sem treystu á
leysi sem einkennt hefur Framgleymsku og fyrirgefningu. Aumsókn síðustu áratugina.
asta og lítilmannlegasta þjónsStjórnmálaflokkunum er það
lundin er að láta flokkshollustu
sameiginlegt að láta mikið í orði og
kæfa sannfæringu sína og réttnær ekkert á borði þegar kjör aldrlætiskennd. Flokkaflakkari er í
aðra og öryrkja eru til umræðu.
flestum tilfellum hrósyrði. Allir
Framsókn og Sjálfstæðisflokkur
Íslendingar gætu haft það gott
eru þó svæsnastir í þeim efnum
ef græðgi og bruðl væru ekki svo
og óskiljanlegt hvað þeim er illa
mikils ráðandi.
við að öllum geti liðið vel. Þegar
Mér er ógerlegt að skilja þinghorft er til dáðleysis útbrunnu
menn eins og Pétur Blöndal sem
flokkana, ætti að vera gleðiefni að
telja ekki hægt að komast hjá að
fólk sem ber hag lands og þjóðar
mismuna fólki og fátækt sé eðlifyrir brjósti, ætli að mynda flokk
legur fylgifiskur þess. Skil ekki
sem hefur velferð allra Íslendhvað heilbrigðisráðherrann Siv
inga að leiðarljósi. Fyrir þessu
Friðleifsdóttir fær tildæmis útúr
ætlunarverki fer Ómar Ragnarsþví að torvelda fötluðum bílason sem ég kalla þjóðhetju okkar
styrki. Í viðtali sem ég átti við
Íslendinga. Í framlínu með honum
hana sagðist hún ekki sjá að fatleru umhverfisvinirnir Guðrún
aðir hefðu ástæðu til að kvarta.
Ásmundsdóttir, Margrét SverrÞað væri mulið undir þetta fólk
isdóttir, Jakob Frímann Magnúsog ekkert til sparað eins og tölur
son og vonandi María Ellingsen.
sýndu. Það er greinilegt að fatlaðUmhverfið er það sem allt fellir og aldraðir eiga undir högg að
ur með eða lifir. Því er sjálfsagt
sækja meðan þessi kona er ráðað hafa það í forgrunni. En það er
herra heilbrigðismála.
ekki þar með sagt að farið verði
Aldraðir og öryrkjar sem ég hef
í kringum málefni þeirra sem
rætt við kvíða fáu eins mikið og
minna mega sín eins og köttur um
að Framsókn haldi völdum, því
heitan graut. Það hafa allir hinir
þá verði Siv áfram. Framsókn vill
flokkarnir gert og er ég vongóðnú rétt fyrir kosningar færa inn í
ur um að í þeim efnum verði ólíku
stjórnarskrána eign þjóðarinnar
saman að jafna eins og mörgu
á sjávarauðlindum. Þetta er það
öðru. Ég vona að þjóðin beri gæfu
eina góða sem flokkurinn hefur
og þor til að fleyta þessum flokki
lagt fram síðustu árin. Hræsni
sterkum inn á þing.
Framsóknar er svo augljós að
mönnum flökrar. Framsókn væri
ekki að neyða SjálfstæðisflokkHöfundur er trésmíðameistari.
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og það sem Orkuveita Reykjavíkur mun sýna á Hengilssvæðinu. Orkuverin sjálf eru auk þess
hluti þemagarðs. Ef af eldfjallagarði 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 sjálfsleiðsögn (prentefni, DVD, smáspilarar, þ.e. i-pod með efni, eða smáskjáir). Ég hef t.d. rissað upp þrjá
slíka hringi á Reykjanesskaga.
Einn er á Reykjanes-Grindavíkursvæðinu, annar á miðbiki
skagans og sá þriðji á HengilsÞingvallasvæðinu. Auk þess tók
ég frá ítarsvæði: Brennisteinsfjöll-Þríhnjúka,
TrölladyngjuSog-Keili og svæði við BúrfellKaldá-Helgafell. Auðvitað er hér
ekki um að ræða hönnun, heldur hugmyndir til þess að sýna
mætti landsvæðisins (pótensíal). Útfærsla á til þess bærum
eldfjallagarði er ferli sem krefst
athugana og yfirlegu, auk samvinnu margra aðila.
Þannig mætti skipta skaganum í svæði sem til samans eru
á við digra kennslubók varðandi plötuskrið, eldvirkni á landi
og í sjó, jarðskorpuhreyfingar
og jarðhita – með viðráðanlegum kostnaði. Fyrirtæki, stofnanir, sveitarfélög og samtök geta
sem best unnið að þessu í sameiningu.
Höfundur er jarðeðlisfræðingur
og rithöfundur.

,!+!'¥'!2 b²THAFSHRYGGIR OG PLÎTUSKIL GANGA HVERGI Å HEIMINUM UPP ¹ LAND ¹
STËRA BYGGÈA EYJU SEM HEFUR MYNDAST ¹ ÖEIM NEMA ¹ ¥SLANDI m SEGIR MEÈAL ANN
ARS Å GREININNI
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Hvaða máli skipta fullveldisréttur og eignarréttur?

FRUMSÝND 23. MARS

R!
VINNU
HVER

eykjanesskaginn er um 1.700
ferkílómetrar að flatarmáli
og er þar að finna margvíslegar
menjar um eldvirkni undanfarinna 200.000 ára. Úthafshryggir og plötuskil ganga hvergi í
heiminum upp á land á stóra,
byggða eyju sem hefur myndast
á þeim, nema á Íslandi. Reykjanesskaginn, allt norðaustur fyrir
Þingvelli, landsvæðið hjá Eldgjá, Lakagígum og Langasjó
og svo Ódáðahraun, Askja, Mývatn og Krafla eru lykillandsvæði í þessu tilliti. Eina stóra
landsvæðið með öflugum plötuskilum eins og hér, er að finna
á austurhorni Afríku, t.d. í Eritreu, en þar er þó meginland að
klofna og því nokkur munur á. Á
Reykjanesskaganum er þannig
til orðið stórt og sérstætt, náttúrulegt útisafn um plötuskilaeldvirkni og jarðhnik, þ.e klofnun jarðskorpu og sig.
Þessa sérstöðu Reykjanesskagans í námunda við helsta þéttbýli
landsins á að nýta af skynsemi.
Það má til dæmis gera með því
að hlífa sumum jarðhitasvæðum við nýtingu og halda þeim
óvirkjuðum, vernda gosmyndanir betur en gert hefur verið
lengst af og hanna eldfjallagarð
sem getur nýst mörgu fólki til
fræðslu, jafnt leikum sem lærðum. Um hann hafa hugmyndir
verið á kreiki í meira en áratug.
Eldfjallagarðar, söfn eða upplýsingamiðstöðvar, eru til víða
um heim. Sums staðar tengjast
þeir sögunni, annars staðar er
um mjög tækni- og vélvæddar
miðstöðvar að ræða (sbr. Vulcania í Frakklandi) og enn annars
staðar er fyrst og fremst náttúran sjálf látin „tala við“ gestinn.
Þannig háttar t.d. til í eldfjallagarði á austustu (og nýjustu) Hawaii-eyjunni þar sem samvaxnar, risastórar klasahraundyngjur eru enn eldvirkar ofan á
heitum reit en fjarri plötuskilum. Ýmiss konar menjar basalteldvirkni eru þar mikilfenglegar
og í meira en áratug hefur eldgos glatt augu gesta. Skýrir það
að hluta heimsóknartölur upp á
3-4 milljónir gesta á ári en garðurinn er um 80 ára og sá þekktasti í heimi.

Basalteldvirkni
og dyngjugos eru vel
þekkt t.d.
á Galapagoseyjum,
Reunion
og víðar.
Á Íslandi
hafa
dyngju!2) 42!534)
gos verið
'5¨-5.$33/.
algeng
(stök gos og smáar dyngjur
miðað við risana á Hawaii eða
Galapagos) en hér auðga plötuskila-sprungueldgos myndina og
einnig þróaðar megineldstöðvar af meginlandsgerð (sbr. Öræfajökul) eða með öskju (sbr.
Grímsvötn), sem hinar eyjarnar státa ekki af. Af þessu leiðir að eldfjallagarðar eru ekki
síður vænlegir hér en t.d. á Hawaii þótt þar komi til sérleg veðursæld, mikill ferðamannafjöldi
og fjármagn sem ekki er hægt
að líkja saman við það sem hér
gerist.
Nú hefur verið hafin alvöruumræða 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 leiðbeininga, les- og myndefnis og
merkinga. Auk þess bjóða bæirnir aðstöðu og við sögu koma
fræðslutilboð á borð við Eldgjá í Svartsengi, fyrirhugaða
fræðslusýningu (Orkuverið jörð)
í nýja orkuverinu á Reykjanesi

nútímanum. Fyrirtækið Landsvirkjun
var stofnað árið 1965 og átti íslenska
ríkið helmingshlut í því. Eitt af stofnframlögum íslenska ríkisins til fyrirtækisins voru vatnsréttindi og land
ndirstaða valda í hverju samfévegna virkjunar í Þjórsá við Búrfell.
lagi er rétturinn til að setja öðrum
Árið 1998 voru sett þjóðlendulög sem
mönnum reglur og rétturinn til að eiga
kváðu á um að allt land sem væri ekki
sérgreint verðmæti. Fyrrnefndu réttundirorpið beinum eignarrétti væri
indin kallast fullveldisréttur en hinn
eign íslenska ríkisins. Á grundvelli
eignarréttur. Það er eðlilegt að átök
laganna er íslenska ríkið nú eigandi
séu um hver eigi að fara með handhöfn
réttindanna en ekki Landsvirkjun.
þessara réttinda. Í þjóðfélagsumræðu
Þjóðlendulögin voru tiltölulega skýr
um náttúruauðlindir Íslands gleymum tilgang sinn að gera land sem engist oft að gera greinarmun á þessum
inn átti að eign ríkisins. Þetta gat ríkið
grundvallarhugtökum.
gert í skjóli fullveldisréttar síns. Sem
Árið 1925 lýsti lagaprófessorinn
eigandi tiltekinna réttinda árið 1965
Einar Arnórsson muninum á fullveldis- (%,') 33 '2¡4!233/.
var ríkið hins vegar í hlutverki eigrétti og eignarrétti í grein sinni ,,Landanda sem var í góðri trú þegar eign var ráðstafað.
helgi Íslands“ í 50. árgangi tímaritsins Andvara,
Þessi hlutverk ríkisins voru og eru ekki þau sömu.
með dæmi sem var nokkurn veginn á þessa leið: ÍsÞað er munur á fullveldisrétti og eignarrétti.
lenska ríkið á jörð. Í samræmi við lagaheimild selur
Það leiðir umræðu um auðlindamál á villigötur
ráðherra jörðina til einkaðila. Fullveldisréttur ríkisþegar enginn greinarmunur er gerður á hugtökins yfir því landsvæði sem jörðin nær til er óbreyttunum fullveldisrétti og eignarrétti. Kannski hafa
ur. Handhafar ríkisvalds á hverjum tíma hafa enn
sumir hag af slíkum hugtakaruglingi þar sem þá
óskert forræði til að setja reglur sem kunna að hafa
geti almenningur fremur fellt sig við að hafa hugáhrif á réttarstöðu jarðarinnar.
tak í lögum og jafnvel stjórnarskrá sem vísar til
Af þessu má leiða að eðli þessara tveggja heimþess að eitthvað sé eign eða sameign þjóðar. Vandilda er gjörólíkt. Sá sem fer með handhöfn fullveldinn við þá hugtakanotkun er að hún færir aldrei
isréttar ríkis á hverjum tíma hefur heimildir til
þjóðinni eignarréttarlegar heimildir. Hins vegar
að setja lög og framfylgja þeim á meðan rétthafer heimilt að upphefja ríkiseignir með því að kalla
ar eignarréttar fá heimildir til að hagnýta sér eign
þær þjóðlendur og þjóðareign. Það breytir hins
sína, selja hana, veðsetja o.s.frv.. Rétthafi eignarvegar ekki lagalegri stöðu þeirra sem eign íslenska
réttar má gera allt við eign sína innan takmarkana
ríkisins.
laga á meðan handhafi fullveldisréttar ríkis getur
sett reglur um allt milli himins og jarðar svo framarlega sem þær eru ekki í andstöðu við grundvallarreglur stjórnskipunar landsins.
Höfundur er sérfræðingur hjá
Þessi hugtök má skýra enn frekar með dæmi úr
Lagastofnun HÍ í auðlindarétti.
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Þú sparar 774 kr/kg

44%

afsláttur

985 kr/kg. áður 1.759 kr/kg.
Goða rauðvíns lambalæri

Þú sparar 1.015 kr/kg

Þú sparar 775 kr/kg

45%

45%

afsláttur

afsláttur

1.241 kr/kg. áður 2.256 kr/kg.

947 kr/kg. áður 1.722 kr/kg.

Ísfugl kjúklingabringur - án skins

BK helgarlamb m/ sérvöldu kryddi f. íslenskt lambakjöt

40%

afsláttur

Hönnun: Víkurfréttir

afsláttur

45%

365 kr/kg. áður 609 kr/kg.

333 kr/kg. áður 605 kr/kg.

Íslandsfugl Kjúklingalæri m/legg

Ísfugl kjúklingaleggir

allt í matinn á einum stað
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„Það var mikið stuð strax á
leiðinni út og í rútunni á ráðstefnuna sem var í hádeginu.“
5TANRÅKISR¹ÈHERRA SKRIFAR ¹
HEIMASÅÈU SINNI UM FERÈ 
KVENNA ¹ VEGUM %XEDRA TIL ,UND
ÒNA ¹ DÎGUNUM

TIMAMOT FRETTABLADIDIS
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Titanic hlýtur 11 Óskarsverðlaun
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¶AÈ VAR ¹ ÖESSUM DEGI ¹RIÈ
#AMERON VAR VALINN BESTI LEIK
 SEM STËRMYNDIN 4ITANIC
STJËRINN ¶¹ HLAUT 4ITANIC HINN
HLAUT ELLEFU VERÈLAUN ¹ «SK
EFTIRSËTTA HEIÈUR AÈ VERA VALIN
ARSVERÈLAUNAH¹TÅÈINNI "ÒIST
BESTA MYNDIN
VAR VIÈ ÖVÅ AÈ 4ITANIC MYNDI
2ËMANTÅSK SAGAN OG FLOTT
HLJËTA FJÎLMÎRG VERÈLAUN ENDA
STËRSLYSAATRIÈI VORU AÈALL 4IT
HAFÈI ENGIN KVIKMYND FYRR
ANIC ¹SAMT FRAMMISTÎÈU AÈ
EÈA SÅÈAR HLOTIÈ EINS MARG
ALLEIKARANNA TVEGGJA ¶ETTA
AR TILNEFNINGAR FJËRT¹N TALS
HEFÈI ÖË GETAÈ FARIÈ ÎÈRU
INS +VIKMYNDIN JAFNAÈI EINN
VÅSI ÖVÅ FRAMLEIÈENDUR KVIK
IG MET "EN (UR MEÈ ÖVÅ AÈ F¹
MYNDARINNAR VILDU F¹ -ATT
ELLEFU «SKARSVERÈLAUN EN SÅÈ
HEW -C#ONAUGHEY Å STAÈ
ASTI HLUTI (RINGADRËTTINSSÎGU
$I#APRIO OG UM TÅMA KOM
JAFNAÈI ÖAÈ SVO ¹RIÈ 
MEIRA AÈ SEGJA TIL GREINA AÈ
4ITANIC VAR ËHEMJUVINS¾L
BARNASTJARNAN -ACAULAY #UL
KVIKMYND ÖENNAN VETUR ¥ AÈ
KIN FENGI HLUTVERKIÈ «MÎGU
ALHLUTVERKUM VORU ÖAU +ATE 7INSLET OG ¥SLANDS
LEGT ER AÈ FULLYRÈA HVORT ÖETTA HEFÈI BREYTT VEL
VINURINN ,EONARDO $I#APRIO 7INSLET HLAUT «SKAR GENGNI 4ITANIC EN VÅST M¹ TELJA AÈ *AMES #AMER
INN SEM BESTA LEIKKONAN Å AÈALHLUTVERKI OG *AMES ON SJ¹I EKKI EFTIR NEINU









ÒR ÅTALSKA 3ËSÅALISTAFLOKKN
UM OG STOFNAR &ASISTA
FLOKKINN
¶ÕSKA ÖINGIÈ SAMÖYKK
IR FRAMSAL ¹ LÎGGJAFARVALD
INU TIL RÅKISSTJËRNARINNAR OG
FESTIR ÖAR MEÈ VÎLD NAS
ISTA ENN MEIRA Å SESSI
&JÎLMENNI ER VIÈ VÅGSLU
3UNDHALLARINNAR Å 2EYKJA
VÅK SEM HAFÈI VERIÈ Å
BYGGINGU Å NOKKUR ¹R
3ÎNGSVEITIN &ÅLHARMËN
ÅA SYNGUR VIÈ FLUTNING ¹
VERKINU #ARMINA "URANA
Å ¶JËÈLEIKHÒSINU EN ÖETTA
ER Å FYRSTA SINN SEM SÎNG
SVEITIN KEMUR FRAM OPIN
BERLEGA
"ARNEY #LARK DEYR EINUNG
IS  DÎGUM EFTIR AÈ HANN
VARÈ FYRSTI MAÈURINN SEM
FÁKK GR¾TT Å SIG GERVIHJARTA

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.
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FESTU Å DAG

&2¡44!",!¨)¨0*%452

¥3,!.$3-«4 )¨..%-!   +%00%.$52 4!+! ¶44 ¥ -«4).5

+EPPT Å ELLEFU GREINUM
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
Guðrún Jóna Gunnarsdóttir
Gunnar Heiðar Gunnarsson
Friðrikka Baldvinsdóttir
barnabörn, langafabörn.

Jóhanna Clausen
Steinn Márus Guðmundsson
Sólveig Ingunn Skúladóttir
Heimir Jóhannsson

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

48 ára
Kolbrún
Baldursdóttir
sálfræðingur
er 48 ára í dag.

Kringlan verður undirlögð hefilbekkjum, hárblásurum og heftibyssum í
dag, þar sem hún hýsir Íslandsmót iðnnema. 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 hafður. „Þetta á eftir að byggja meira upp

og gera sýnilegra,“ sagði Gyða. Markmið dagsins er einmitt að kynna iðngreinar, gera þær sýnilegri og bæta
ímynd þeirra. „Það hefur heilmikið
gerst og breyst á síðustu árum. Það
hefur líka þurft að bæta ímynd greinanna 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 fjölbreyttum 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 prentsmíð 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 iðnaðarins, afhenda sigurvegurum verðlaun
sín. Kynnir er Gunnlaugur Helgason
útvarpsmaður.
SUNNA FRETTABLADIDIS

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, framkvæmdastjóra Oliver, hafa 2.300 manns sótt vefinn á undanförnum 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 leikhúsið 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 fengið góðar viðtökur. „Það hefur alltaf verið vinsælt
hjá íslenskum leikhúsgestum að blanda saman mat
og leikhúsi og ég hef fundið mikið fyrir því að gestir leikhúsanna hafa komið hingað og fengið sér léttan
snæðing fyrir eða eftir,“ útskýrir Arnar. „Enda býður
staðsetningin upp á það,“ bætir hann við.

!2.!2 ¶«2 3EGIR GËÈAR VIÈTÎKUR VIÈ LEIKHÒSLEIKNUM ¹ LEIKHUSIS
EKKI HAFA KOMIÈ SÁR ËVART ¥SLENDINGAR VILJI GJARNAN BLANDA SAMAN
MENNINGU OG MAT
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Ég vil sjá íslenska endurgerð á kvikmyndinni
300.
Sögusviðið yrði Ísland í náinni
framtíð þegar
virkja ætti Jökulsá austari í
Skagafirði. Risastór her upplýsingafulltrúa,
markaðsráðgjafa,
virkjanasinna, spilltra stjórnmálamanna, almannatengslafulltrúa og talsmanna erlendra stórfyrirtækja, 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 kjördæmismörkum.
Þá risi upp hetja, konungur mikill, rauðbirkinn og þver, Ómar
nokkur Ragnarsson. Hann svifi
um landið á rellunni sinni TF-FRU
og safnaði liði. Aðeins 300 myndu
svara kallinu, 300 mótmælendur sem hver um sig hefði ægilega vöðvakippu á kviðnum, 1.800
magavöðva í allt.
Þeir myndu marsera stoltir og
sterkir í átt að Hvalfjarðargöngunum. 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 virkjanir. Baráttan væri vonlaus og eina
vonin fólgin í að annar rauðbirkinn konungur, Steingrímur J. Sigfússon, héldi baráttunni áfram
og næði góðum árangri. Sömuleiðis að George Bush og félagar
uppgötvuðu ekki leynileiðina inn
Hvalfjörðinn.
Allt færi á versta veg. Kristinn
H. Gunnarsson fengi ekki að mótmæla og legðist á sveif með Bush
og segði honum frá Botnsskála.
Ómar myndi falla en ekki fyrr
en hann fengi fréttirnar að Steingrími hefði tekist að sigra í kosningunum og landinu væri borgið
frá frekari stóriðju.

LENDIR
29. MARS Í BT!

N 0ONDUS

%FTIR &RODE °VERLI

LENDIR
23. MARS Í BT!

Vinningar verða afhendir hjá BT Smáralind. Kópavogi. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 149 kr/skeytið.

Jesús! Hvað
vorum við að
spá?

N 'ELGJAN

%FTIR *ERRY 3COTT  *IM "ORGMAN

Tyggjó?

Aha

Takk

Augnablik

Nýir
símar?

Ég spyr
hann

Halló?
Jájá

Palli, áttu líka
tyggjó handa
Soffíu?

N (ANDAN VIÈ HORNIÈ

Já og við
erum búnar
að tala í 600
mínútur bara
í dag.

%FTIR 4ONY ,OPES

Hún er ótrúleg,
heldurðu að
slúðurbollan hún
Guðríður sé ekki
kíkjandi í gegnum
gluggatjöldin að
vanda!

N +JÎLTURAKKAR

SENDU SMS BTC CCV Á 1900
OG ÞÚ GÆTIR UNNIÐ!

%FTIR 0ATRICK -C$ONNELL

Nýi vasinn minn

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

Hvernig tókst ykkur
að eyðileggja hann Af hverju
eyðileggst allt á
strax?
þessu heimili þegar
ég er ekki nálægt!
Og hún segir að ég sé
kjánaleg

N "ARNAL¹N

Búmm, búmm, búmm.

SMS
LEIKUR

Við hugsuðum ekki!
Það var einhver
viðbjóður í hárgelinu
sem gerði alla
heiladauða.

Ég heyri
hjartslátt

Er hann í lagi?

%FTIR *ERRY 3COTT  2ICK +IRKMAN

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.

Búmm, búmm, búmm.
Afsakið ... ég verð
bara svo stressaður
við fyrstu
skoðun.
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Epli og eikur hjá Hugleik
Kl. 21.30
Trúbadorinn og skáldið Kristján
Pétur Sigurðsson treður upp í Populus Tremula á Akureyri ásamt Örnu
Valsdóttur. Kristján leikur og syngur eigin lög og texta ásamt hljómsveit. Af þessu tilefni gefur Populus
Tremula út bók með textum Kristjáns Péturs sem fáanleg verður á
staðnum.

MENNING FRETTABLADIDIS

,EIKFÁLAGIÈ (UGLEIKUR
LAG LANDSINS EN ÖAÈ
FRUMSÕNIR Å KVÎLD NÕTT
HEFUR STARFAÈ ËSLITIÈ
Å 2EYKJAVÅK FR¹ ¹RINU
LEIKRIT EFTIR ¶ËRUNNI
'UÈMUNDSDËTTUR
 OG ER FJÎLDI
6ERKIÈ %PLI OG EIKUR
VERKA SEM FÁLAGIÈ
ER GAMANLEIKUR MEÈ
HEFUR SETT UPP FARIN
SÎNGVUM SEM FJALLAR
AÈ N¹LGAST HUNDRAÈ
IÈ &ÁLAGIÈ SETUR EIN
UM ¹STIR OG ¹HUGAM¹L
NOKKURRA EINSTAKLINGA
GÎNGU UPP FRUM
SEM TENGJAST ÕMSUM
SAMIN VERK EFTIR FÁ
BÎNDUM (IN MARG
LAGSMENN OG HAFA
HÎFUNDAR ÒR RÎÈUM
SLUNGNU SAMSKIPTI
PERSËNANNA ÖRËAST ¹
(UGLEIKS EINNIG SKRIF
AÈ FYRIR MERKUSTU
FYNDINN OG BL¾BRIGÈA
,%)+&¡,!')¨ (5',%)+52 .ÕTT VERK EFTIR ¶ËRUNNI 'UÈ
RÅKAN H¹TT ÖAR SEM
LEIKLISTARSTOFNAN
MUNDSDËTTUR VERÈUR FRUMSÕNT Å KVÎLD
-9.$(5',%)+52 IR LANDSINS SVO SEM
ÕMSUM BRÎGÈUM ER
3JËNVARPIÈ ,EIKFÁLAG
BEITT VIÈ PERSËNUSKÎP
!KUREYRAR OG ¶JËÈLEIKHÒSIÈ AUK FJÎLDA ¹HUGA
UN OG ALLT LITRËF TUNGUM¹LSINS ER LAGT UNDIR EINS
OG HÎFUNDI EINUM ER LAGIÈ ,EIKSTJËRI SÕNINGAR
LEIKFÁLAGA
INNAR ER /DDUR "JARNI ¶ORKELSSON
3ÕNINGAR ¹ VERKINU FARA FRAM Å -ÎGULEIKHÒS
INU VIÈ (LEMM
(UGLEIKUR ER EITT ÎFLUGASTA ¹HUGALEIKFÁ

 %KKI MISSA AF c
KVIKMYNDAH¹TÅÈINNI IS (REIN
DÕRALAND SEM HEFST ¹ %GILSSTÎÈ
UM UM HELGINA  H¹TÅÈINNI VERÈ
UR SÕNT ÒRVAL FRAMS¾KINNA MYNDA
HVAÈAN¾VA ÒR HEIMINUM EN DAG
SKR¹IN ER AFAR VEGLEG !UK SÕNINGA OG
HVERS KYNS N¹MSKEIÈA VERÈUR EINN
IG BOÈIÈ UPP ¹ LISTAMANNASPJALL N¾ST
KOMANDI SUNNUDAG ÖAR SEM LISTAFËLK
IÈ 3TEINA 6ASULKA 2ÒRÅ OG &INNBOGI
0ÁTURSSON TAKA Ö¹TT 3PJALLIÈ FER FRAM
¹ %IÈUM

.ÕTT ¾VINTÕRI ¹ GÎNGUFÎR
Það ríkir eftirvænting á Akureyri vegna frumsýningar
kvöldsins í Rýminu. Þá birtist Akureyringum nýtt verk
eftir heimamann, Þorvald
Þorsteinsson, í sviðsetningu
Kjartans Ragnarssonar og
er þetta fyrsta sviðsetning hans eftir nokkurt hlé.
Það er LA sem stendur að
frumsýningunni í Rýminu í
samstarfi við leiklistardeild
Listaháskólans. Uppselt er á
tólf fyrstu sýningarnar.

3ÕNINGASKR¹ ,ANDN¹MSSETURS
-ARS
&IM
FÎ
LAU
,AU
SU
Ù
FÎ
LAU

 MARS
 MARS
 MARS
MARS
 MARS
 MARS
 MARS
 MARS

KL 
KL 
KL 
KL
KL 
KL 
KL 
KL 

-ÕRAMAÈURINN
++ OG %INAR
++ OG %INAR
-R 3KALLAGRÅMSSON
-ÕRAMAÈURINN
-R 3KALLAGRÅMSSON
-R 3KALLAGRÅMSSON
++ OG %INAR

,AUS S¾TI
!ÚÕST
!ÚÕST
!UKASÕNING
,AUS S¾TI
UPPSELT
UPPSELT
®RF¹ S¾TI LAUS

MI  APRÅL KL  ++ OG %INAR
Ù
APRÅL SKÅRDAG KL  -ÕRAMAÈURINN
LAU  APRÅL KL  -ÕRAMAÈURINN
 APRÅL ANNAR Å P¹SKUM KL ++ OG %INAR
Ù
 APRÅL KL  ++ OG %INAR
FÎ
 APRÅL KL  -R 3KALLAGRÅMSSON
LAU  APRÅL KL  -R 3KALLAGRÅMSSON
SU  APRÅL KL  -R 3KALLAGRÅMSSON
MIÈ  APRÅL KL -R3KALLAGRÅMSSON
Ù
 APRÅL KL  -ÕRAMAÈURINN
FÎ
 APRÅL KL  -R 3KALLAGRÅMSSON
LAU  APRÅL KL  ++ OG %INAR
SU  APRÅL KL  -R 3KALLAGRÅMSSON
FÎ
 APRÅL KL  -R 3KALLAGRÅMSSON
LAU APRÅL KL  -R3KALLAGRÅMSSON
LAU  APRÅL KL  -R 3KALLAGRÅMSSON
SU  APRÅL KL  ++ OG %INAR

®RF¹ S¾TI LAUS
,AUS S¾TI
,AUS S¾TI
LAUS S¾TI
,AUS S¾TI
UPPSELT
5PPELT
LAUS S¾TI
UPPSELT
,AUS S¾TI
UPPSELT
,AUS S¾TI
,AUS S¾TI
5PPSELT
®RF¹ S¾TI LAUS
UPPSELT
,AUS S¾TI

!PRÅL

3J¹ N¹NAR ¹ LANDNAMIS -ÅÈASALA 3  

Lífið – notkunarreglur heitir verkið. Einvala lið listrænna stjórnenda
stýrir leikhópi LA og útskriftarárgangi leiklistardeildar Listaháskólans. Megas hefur samið tónlist 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 handíðaskólanum. Magga Stína útsetur, stýrir tónlistinni í sýningunni, semur
hljóðheim verksins og tekur þátt
í flutningi verksins. Leikskáldið Þorvaldur hannar einnig leikmynd og búninga en þetta er í
fyrsta skipti sem hann tekst á við
það í leikhúsi, þótt hann sé þekktur myndlistarmaður.
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? Litríkur hópur fólks stendur frammi
fyrir áleitnum spurningum um
framtíðina og eigin hlutverk í lífinu, spurningunum sem enginn
virðist geta svarað svo vel sé,
+*!24!. 2!'.!233/. 3NÕR AFTUR Å

LEIKSTJËRASTËLINN
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enda fylgir sjaldnast bæklingur
með börnunum sem fæðast í þennan heim. Hér er fjallað um sundurleitan samtíma og óvissa framtíð á
svo mannlegum og hrífandi nótum
að allir verða ríkari á eftir.“
Þorvaldur hefur þreifað fyrir
sér á ýmsum sviðum: Meðal rómaðra verka hans eru Feðgarnir,
Maríu sögur, ...and Björk of course, Blíðfinnur og Skilaboðaskjóðan,
sem verður sett upp í Þjóðleikhúsinu á komandi hausti. Hann hefur
staðið fyrir uppsetningu sérstakra
sýninga og tekið þátt í samsýningum af ýmsu tagi. Bækur hans um
Blíðfinn þekkja öll börn og skáldsaga hans Við fótskör meistarans
verður brátt kvikmynduð af Poppoli Films í leikstjórn Ólafs L. Jóhannesson.
Kjartan Rganarsson hefur ekki
unnið að leikstjórn um nokkurt
skeið. Hann er einn reyndasti leikstjóri 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 lokaársnemum: „Það
er bara gaman
í dag,“ sagði
hann í viðtali
við
Fréttablaðið í gær.
„ Þetta er fínt
rými, svipar

Iður Bjarna í Iðuhúsi
Bjarni Sigurbjörnsson myndlistarmaður opnar sýninguna Iður í
nýjum húsakynnum Anima galleríis í Iðu-húsinu í Lækjargötu.
Bjarni hefur haldið fjölda sýninga bæði hér heima og erlendis og þrisvar verið tilnefndur til
Carnegie-verðlaunanna. Hann er
þekktur fyrir íburðarmikil málverk sem hann vinnur á plexígler.
Með vísan í titil sýningarinnar
er hér um að ræða ýmiss konar
kviðarholsmyndir, kjarnasneiðmyndir 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 jarðar eða hið hverfula sjúka skinn
andrúmsins, hold vatns og tættar silfurmænur eða ef til vill einungis málverk á gagnsæjum fleti,
þar sem andhverfunni er snúið að
áhorfandanum og eitrað botnfall
fegurðarinnar kemur í ljós.
Sýningin hefst kl. 17 og verður opin á þjónustutíma hússins
frá 10-22 alla daga. Hún stendur
til 15. apríl.
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til Kassans og Nýja sviðs Borgarleikhússins, 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 Borgarleikhúsinu.“
Það eru nær tvö ár síðan Kjartan vann við leikstjórn, enda segir
hann aðkomu sína að Landnámssetrinu 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 Ingunnarson, Páll Sigþór Pálsson, Þráinn
Karlsson, Vignir Rafn Valþórsson,
Sigrún Huld Skúladóttir, Tinna
Lind Gunnarsdóttir, Sara Marti
Guðmundsdóttir, Magnús Guðmundsson, Kristín Þóra Haraldsdóttir, Bjarni Snæbjörnsson, Anna
Svava Knútsdóttir og Hallgrímur
Ólafsson.
Og um hvað snýst verkið? „Þetta
er ævintýri fyrir fullorðna, dæmisaga. 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.“
PBB FRETTABLADIDIS
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Ný ópera í Skagafirði
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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.

Stóra sviðið kl. 20:00
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.

Ópera Skagafjarðar var stofnuð skömmu fyrir síðustu áramót
að undirlagi sópransöngkonunnar
Alexöndru Chernyshovu en brátt
hillir undir fyrsta verkefni þess
félagsskapar. Ópera Skagafjarðar mun í samvinnu við Sinfóníuhljómsveit Norðurlands flytja óperuna „La Traviata“ í Sæluviku
Skagfirðinga í lok apríl en auk
þess verða tónleikar með völdum köflum úr óperunni á Egilsstöðum, 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 kórastarf. Ef vel tekst til er stefnt að
því að gera þetta að árlegum viðburði, það er að setja upp eitt óperuverk á ári, eina til tvær stórar sýningar hverju sinni og aðrar
minni eða eftir því hvernig áhugi
verður.
Auk þrjátíu manna kórs koma
sjö einsöngvarar fram ásamt
fjórtján hljóðfæraleikurum. Flestir þátttakendanna eru innansveitarmenn en liðsauki berst einnig
frá nálægum sýslum. Gefst með
framtaki þessu einstakt tækifæri
til að tengja saman starf listastofnana þar nyrðra, svo sem tónlistarskóla svæðisins, kóra, Sinfóníuhljómsveitar
Norðurlands
og Tónlistarfélags Skagafjarðar,
og auðga með því flóru menningar og tónlistar í Skagafirði, sveitarfélaginu og almenningi til ynd-

-!23

20 21

N N 4«.,%)+!2
F  +VARTETT (AUKS 'RÎNDAL
LEIKUR DJASSTËNLIST Å ANDA GÎMLU
MEISTARANNA ¹ +R¹KUNNI ¹
'RUNDARFIRÈI (LJËMSVEITIN ER SKIP
UÈ (AUKI 'RÎNDAL ¹ SAXËFËN SGEIRI
SGEIRSSYNI ¹ GÅTAR ¶ORGRÅMI *ËNSSYNI
¹ BASSA OG %RIK 1VICK ¹ TROMMUR
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LEIKRIT EFTIR RMANN 'UÈMUNDSSON
Å LEIKSTJËRN HÎFUNDAR Å (¹TÒNI 
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F  3ÕNING ¹ VERKUM F¾REYSKA
M¹LARANS :ACHARIAS (EINESEN
STENDUR YFIR Å (AFNARBORG 3ÕNINGIN
BER HEITIÈ :(  OG VAR SETT UPP
Å ,ISTAHÎLLINNI Å ¶ËRSHÎFN Å FYRRA
3ÕNINGUNNI LÕKUR  APRÅL

(5'3*«.!+/.!  (%34"!+) 3ÎNGKON
AN !LEXANDRA #HERNYSHOVA ER LISTR¾NN
STJËRNANDI OG EINN EINSÎNGVARA Å FYRSTU
UPPF¾RSLU «PERU 3KAGAFJARÈAR

F  ¥ ,ISTASAFNI !KUREYRAR

isauka og hagsbóta.
Alexandra Chernyshova er listrænn stjórnandi uppfærslunnar og hljómsveitarstjóri er Guðmundur Óli Gunnarsson en Jóhanna Marín Óskarsdóttir stýrir
á minni tónleikunum. Einsöngvarar auk Alexöndru eru Ari Jóhann
Sigurðsson, Þórhallur Bárðarson
og Sigurður Skagfjörð. Leikstjóri
er Guðrún Ásmundsdóttir. Sýningin fer fram sunnudaginn 29. apríl
kl. 16 í íþróttahúsinu í Varmahlíð.

Draumalandið

Frumsýning lau. 14/4 uppselt, sun. 15/4 örfá sæti laus, fös. 21/4.

Frumsýning

PÉTUR OG ÚLFURINN - Brúðusýning Bernds Ogrodniks eftir verki Prokofievs.
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MARS LAUGARD SÕN KL 

Austrænn
innblástur

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!

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

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

GERÐUBERG
www.gerduberg.is

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.

RÚRÍ
Tími - Afstæði - Gildi

Leikhúsbloggið er á www.leikhusid.blog.is

Sýning frá glæstum listferli
Sjá www.ruri.is

Fylgist með!

„DAUÐUR, SKÍTUGUR, TÓMUR“
DAGUR VONAR

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

2EYKJAVÅKUR STANDA YFIR TV¾R
SÕNINGAR Å TILEFNI AF FRÎNSKU MENN
INGARKYNNINGUNNI 0OURQUOI PAS
,JËSMYNDARARNIR *O $UCHENE OG
$AMIEN 0EYRET SÕNA OG STANDA SÕN
INGARNAR YFIR TIL  MAÅ

F  3AMSÕNING Å ,ISTASAFNI

 MARS ÙMMTUD  SÕN KL 

2EYKJANESB¾JAR $ANSKI LISTAMAÈ
URINN 4HOMAS !NDERSSON SÕNIR
SKÒLPTÒRA ÖAR SEM VIÈFANGSEFNIÈ ER
MAÈURINN Å ALLRI SINNI NEKT OG F¾R
EYSKI LISTAMAÈURINN +¹RI 3VENSSON
SÕNIR M¹LVERK ÖAR SEM HIN ËBLÅÈA
N¹TTÒRA .ORÈUR !TLANTSHAFSINS ER VIÈ
FANGSEFNIÈ

16.mars
 MARSföstudagur
FÎSTUD  SÕNkl.
KL20:00


Kúlan

F  ¥ ,JËSMYNDASAFNI

"OULTER HELDUR SÕNINGUNA (ANDAN
VIÈ NÒTÅMANN Å GALLERÅ 4URPENTINE Å
)NGËLFSSTR¾TI

eftir Andra Snæ Magnason

24.mars laugard. 4.sýn kl. 20:00

Hálsfesti Helenu eftir Carole Fréchette.

STENDUR YFIR LJËSMYNDASÕNINGIN
!UGLITI TIL AUGLITIS &JËRT¹N FRANSKIR
MYNDLISTARMENN EIGA VERK ¹ SÕNING
UNNI EN MARKMIÈ HENNAR ER AÈ VEITA
INNSÕN Å HVERNIG MYNDLISTARMENN
NÒTÅMANS NOTA MIÈIL LJËSMYNDAR
INNAR 3ÕNINGARSTJËRI ER )SABELLE DE
-ONTFUMAT EN SÕNINGIN ER LIÈUR
Å FRÎNSKU MENNINGARKYNNINGUNNI
0OURQUOI PAS

F  -YNDLISTARMAÈURINN 3TEF¹N

MARS ÙMMTUD SÕN KL 
23.mars
föstud. 3.sýn kl. 20:00

Smíðaverkstæðið kl. 20:00

26

&ÎSTUDAGUR

 MARSﬁmmtud.
LAUGARD 
SÕN kl.
KL 20:00

22.mars
2.sýn

Franskur gestaleikur með íslenskum texta.
Í kvöld fös. 23/3 örfá sæti laus.

22 23 24 25

F  -YNDLISTARMAÈURINN 2AGNAR

Ólafur Lárusson myndlistarmaður sýnir verk sín hjá Ófeigi gullsmið á Skólavörðustíg. Sýningin var opnuð í byrjun mánaðarins
en þar er að finna verk sem listamaðurinn gerði eftir mikla ævintýraför sína til Kína á haustdögum 2006.
Sýningunni lýkur næstkomandi
miðvikudag, hinn 28. mars.

+JARTANSSON SÕNIR Å GALLERÅ I
VIÈ +LAPPARSTÅG  SÕNINGUNNI
3AMVISKUBIT ER MYNDBANDSVERK OG
M¹LVERK

F  (LYNUR (ALLSSON SÕNIR Å
GALLERI"/8I ¹ !KUREYRI  SÕNINGUNNI
,*«3 ,)#(4 ,)'(4 ER VERK SEM
SAMANSTENDUR AF BORÈI OG S¾TUM
SEM GERÈ ERU ¹ AFAR EINFALDAN H¹TT ÒR
FROÈUPLASTPLÎTUM OG G¾RUSKINNI
5PPLÕSINGAR UM VIÈBURÈI OG SÕNINGAR
SENDIST ¹ HVAR FRETTABLADIDIS EKKI
SÅÈAR EN SËLARHRING FYRIR BIRTINGU

Gamanleikritið

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

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

Rauða Húsið · Sími: 483-3330
Búðarstíg 4 · 820 Eyrarbakkka
www.raudahusid.is

Leikstjóri: Gunnar I. Gunnsteinsson

Aðalhlutverk:
Guðlaug Elísabet Ólafsdóttir
Steinn Ármann Magnússon

–eftir Jim Cartwright

Næstu Sýningar:

Miðasala:

föstudaginn 23.03 kl. 20
Á Nasa, einnig á
Örfá sæti laus
www.nasa.is
Fimmtudaginn 29.03 kl. 20 og www.midi.is
Takmarkaður sýningafjöldi!

¥ SAMSTARÙ VIÈ VESTURPORT
 MARS UPPSELT
 MARS UPPSELT
 MARS UPPSELT
 MARS UPPSELT
 APRIL UPPSELT
-IÈASALA  
WWWBORGARLEIKHUSIS

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000
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Aflýst vegna ástarsorgar
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ST¾ÈAN FYRIR ÖVÅ AÈ SÎNGKONAN
!MY 7INEHOUSE AFLÕSTI TËNLEIK
UM SÅNUM Å ,OS !NGELES ¹ DÎG
UNUM VAR ¹STARSORG 7INEHOUSE
SEM GAF ÒT PLÎTUNA "ACK TO "LACK
FYRR ¹ ¹RINU H¾TTI MEÈ K¾RASTA
SÅNUM !LEX *ONES $ONELLY FYRR Å
M¹NUÈINUM 6EGNA MIKILS ANN
RÅKIS ¹ TËNLEIKAFERÈ SINNI UM
"RETLAND OG "ANDARÅKIN HAFÈI
HÒN EKKI HAFT NEINN TÅMA TIL
AÈ SYRGJA SAMBANDSSLITIN
!UK TËNLEIKANNA Å ,OS !NG
ELES HAFÈI HÒN ¹ÈUR AF
LÕST TVENNUM TËNLEIKUM Å
,ONDON VEGNA bËFYRIRSJ¹
ANLEGRA AÈST¾ÈNAm
b!MY ELSKAÈI !LEX ROSA
LEGA MIKIÈ OG VAR Å MIKLU

&,¥3

 ¥ 30),!2!.54HE (ORRORS 3TRANGE (OUSE
,#$ 3OUNDSYSTEM 3OUND OF 3ILVER
+INGS OF ,EON "ECAUSE /F 4HE 4IMES
2OSEBUDS .IGHT /F 4HE &URIES
&LÅS OG (UGLEIKUR ,EG

TONLIST FRETTABLADIDIS

 0LATA VIKUNNAR
'RINDERMAN 'RINDERMAN

((((
b.ICK #AVE OG FÁLAGAR HANS ÒR 4HE
"AD 3EEDS STOFNUÈU ÖESSA SVEIT
'RINDERMAN OG SÎMDU EFNI ¹
HEILA PLÎTU Å SAMEININGU ²TKOM
AN ER EITURSVÎL OG HISPURSLAUS
ARI EN Ö¾R PLÎTUR SEM #AVE HEFUR
SENT FR¹ SÁR UPP ¹ SÅÈKASTIÈm "®3

,OW TEKUR EITT SKREF TIL BAKA

4«..).. '%&)..
4RAUSTI *ÒLÅUSSON

Útbreiddur misskilningur

9. HVER VINNUR!
LENDIR

!
23. MARS Í BT

!

29. MARS Í BT

SMS
LEIKU
R

SENDU SMS BTC CCF Á 1900
OG ÞÚ GÆTIR UNNIÐ!
VINNINGAR ERU STALKER, COMMAND AND CONQUER,
DVD MYNDIR OG MARGT FLEIRA

Vinningar verða afhendir hjá BT Smáralind. Kópavogi. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 149 kr/skeytið.

Nú í vikunni kom út viðhafnarútgáfa
af plötu Davids Bowie, Young Americans, sem kom upphaflega út árið 1975.
Þessari nýju útgáfu fylgir DVD-diskur 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, Diamond Dogs, Young Americans, Stationtostation, 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 afmælið í janúar, Heathen frá 2002 og Reality frá 2003, eru fínar en það dettur 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 móttökur 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, bassaleikarann 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 hópinn. Lagið sem Bowie og Lennon gerðu saman, Fame, varð fyrsta topplag 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.

LENDIR

UPPN¹MI ÖEGAR ÖAU H¾TTU SAMAN m
SAGÈI VINKONA HENNAR b(ÒN ER
MJÎG ÖREYTT OG HENNI LÅÈUR
ILLA (ENNI FINNST HÒN
EKKI GETA GEFIÈ SIG
ALLA Å TËNLEIKANA ¹
MEÈAN HENNI LÅÈUR
SVONAm
7INEHOUSE HEFUR
FENGIÈ FR¹B¾RAR VIÈTÎK
UR VIÈ "ACK TO "LACK &ËR
PLATAN BEINT Å SJÎUNDA S¾TI
BANDARÅSKA VINS¾LDALISTANS
SEM ER BESTI ¹RANGUR BRESKRAR
SÎNGKONU MEÈ SÅNA FYRSTU PLÎTU
ÖAR Å LANDI 'AGNRÕNANDI &RÁTTA
BLAÈSINS VAR SÎMULEIÈIS HRIF
INN AF PLÎTUNNI GAF HENNI FJËRAR
STJÎRNUR AF FIMM MÎGULEGUM

Íslandsvinirnir í hinni ótrúlega áhrifamiklu hljómsveit
Low eru nýbúnir að senda
frá sér sína áttundu plötu.
Steinþór Helgi Arnsteinsson lagði við hlustir.
Hljómsveitin Low var stofnuð 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, gítarleikari og söngvari sveitarinnar, hefur reyndar alltaf sagst líka
illa við að láta kenna sig við slowcore-stefnuna. Honum líki betur
við þegar tónlist Low er sögð mínímalísk. 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.

.ÕR BASSALEIKARI
Zak hætti hins vegar í hljómsveitinni 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 greinilega innan bandsins. Á nýju plötunni, 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

'/¨3!'.)2 (LJËMSVEITIN ,OW ER ¹N EFA MEÈ ¹HRIFAMESTU HLJËMSVEITUM SAMTÅMANS

-IKIL VIRÈING ER BORIN FYRIR SVEITINNI OG F¹IR EFAST UM TËNLISTARH¾FILEIKA HENNAR

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.

%ITT SKREF AFTUR ¹ BAK
Síðasta plata Low, The Great
Destroyer, var þannig það langrokkaðasta sem nokkru sinni
hefur heyrst frá sveitinni, afskræmdir gítartónar flæddu og
mun fjölbreyttari hljóðfæranotkun heyrðist. Á Drums and Guns
tekur Low síðan eitt skref tilbaka
og líklegast eitt skref til hliðar. Yfirbragðið er rólegra en á
The Great Destroyer og mun rafkenndara. Alvarleikinn svífur þó
enn yfir vötnum enda hafa textar
Low oft borið með sér ádeilublæ.
Lagaheitin Violent Past, Sandinista 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.“

!NNAÈ PLAN
Platan öll sem slík er síðan stórfín og í raun magnað hversu vel
hljómsveitin stendur sig þrátt
fyrir langan feril. Hljómsveitin heldur enn fast í mínímalísku
útsetningarnar sem eru þó á allt
öðru plani en áður; minna er um
gítar, djúpi og hægi trommuslátturinn er mun vélrænni og rafhljóð
eru nokkuð notuð.
Söngur Mimi er samt nokkuð
sem ég sakna enda afburðasöngkona 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 reyndar áberandi góð.
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ËTST¾ÈILEGA EIGINKONA KLIKKAR EKKI Å
JARÈARFÎRINNI MINNIm

b¡G BYRJA ÖESSA BRENNSLU ¹ LÎGUM
SEM HAFA FYLGT MÁR FR¹ BARN¾SKU
OG ÁG GET ËMÎGULEGA SLITIÈ MIG FR¹
3VO KOMA NOKKUR NÕRRI LÎG SEM
HAFA MËTAÈ LÅF MITT MEÈ AFGERANDI
H¾TTI 6INIR MÅNIR SEM ALLIR ERU MIKLIR
MEISTARAR REKA SVO LESTINA ÖVÅ ÖEIRRA
ER FRAMTÅÈIN m SEGIR 3VAVAR %YSTEINS
SON ÒR 3KAKKAMANAGE

 2OKA #ALEXICO
b(INIR SEIÈANDI TËNAR #ALEXICO
LEIDDU MIG AÈ ENDINGU SUÈUR ¹ BËG
INNm
 8YLOPHOBIA )LLI 6ILL
b%INHVERN TÅMANN KEMUR ÒT PLATA
MEÈ MEISTARA )LLA 6ILL OG Ö¹ VERÈA
TÅÈINDI Å ROKKSÎGUNNI ¶ANGAÈ TIL
REIÈI ÁG MIG ¹ M¾SPEISIÈm

 -ONEY FOR NOTHING $IRE 3TRAITS
b4ROMMUINTRËIÈ Å ÖESSUM MAGNAÈA
SLAGARA F¾R H¹RIN ¹ BAKINU ¹ MÁR TIL
AÈ RÅSAm

 &LOODS ,OST IN (ILDURNESS
b%F EINHVER KANN LISTINA AÈ SEMJA
SJËÈHEITA SELLËSMELLI Ö¹ ER ÖAÈ (ILD
UR )NGVELDARDËTTIR 'UÈNADËTTIRm

 9OU #AN #ALL -E !L 0AUL
3IMON
b-EÈ ÖESSU LAGI OG 0ARADISE #ITY
KOMST ÁG HINDRUNARLAUST Å GEGNUM
SVEITASTÎRFIN Å GAMLA DAGAm
 9OUlRE /UR 4WO $EERHOOF
b¶ESSI TILRAUNAROKKKVARTETT FR¹ +ALI
FORNÅU KANN SVO SANNARLEGA AÈ TRYLLA
DANSFLËRINNm

Å EYRUNUM OG ÖESS VEGNA ER ÖETTA
UPP¹HALDS ¹STARSÎNGURINN MINN FYRR
OG SÅÈARm

 4INY "IRDS 9O ,A 4ENGO
b LEIÈINNI ¹ FYRSTA STEFNUMËTIÈ MITT
VIÈ "ERGLINDI VAR ÁG MEÈ ÖETTA LAG

 $RESS 3EXY AT MY &UNERAL
3MOG
b¶ETTA LAG KOM SVO INN Å LÅF MITT ¹
SVIPUÈUM TÅMA ¡G VEIT AÈ MÅN ËM

 3HOO BA BA "ORKO
b(VEN¾R ¾TLAR ÖESSI MIKLI MEISTARI
AÈ GEFA ÒT PLÎTU SPYR ÁG MIG ¹ HVERJ
UM DEGIm
 2EGNGALSINN "ENNI (EMM
(EMM
b¡G SKIL EKKI AF HVERJU ÖESSI MERGJ
AÈA P¹VERBALLAÈA ÖARF AÈ TAKA
ENDAm
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%VIAN VATN
 FLÎSKUR AF "ECKS
 FLASKA AF #HARDONNAY FR¹ +ALIFORNÅU
 FLASKA AF 3AUVIGNON "LANC
4RÎNUBERJASAFI
 LÅTRI AF MJËLK
!PPELSÅNUSAFI
 FLÎSKUR AF "ECKS
SKULU VERA VIÈ SVIÈIÈ
-¹LTÅÈIR FYRIR HLJËM
SVEITINA MISMUN
ANDI EFTIR ÖVÅ HVAÈA
DAG TËNLEIKARNIR ERU
-¹NUDAGUR 3TEIKUR
¶RIÈJUDAGUR +JÒKL
INGUR
-IÈVIKUDAGUR 3VÅNA
KJÎT
&IMMTUDAGUR 0ASTA
EÈA PÅTSA
&ÎSTUDAGUR )ND

VERSKUR MATUR
,AUGARDAGUR +ÅNVERSKUR MATUR
3UNNUDAGUR -EXÅKËSKUR MATUR
!UK ÖESS SÁR
STAKAR ËSKIR
FYRIR GR¾N
METIS¾TUR
HVERN DAG

Pétur og úlfurinn gefinn út
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 Prokofiev.
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 verkinu og þessum þekktu stefjum úr
því. Við reynum að hafa sem fjölbreyttastan takt,“ segir Halldór
Ásgeirsson. „Þetta er dálítið frábrugðið 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 Aðalsteinssyni, sem vann upplestrarkeppni grunnskólanna árið 2000.
Alræði öreiganna, sem var
stofnuð fyrir ári síðan, mun meðal
annars feta í fótspor Sting sem
hefur gert plötu byggða á verkinu. Auk þess hefur Sean Connery
lesið söguna inn á plötu. „Ég vona
að við séum að feta nokkuð ótroðnar slóðir í þessum útsetningum,“
segir Halldór.
Tónleikarnir í kvöld hefjast
klukkan 22.00 og kostar 500 krónur inn.
FB
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3L¾R FORVERA SÅNUM EKKI VIÈ ENDA
VANDASAMT VERK AÈ GERA N¾R ALVEG
EINS PLÎTU ¹ BETRI H¹TT &JÎRIÈ HELD
UR SÁR ÖË FR¹ UPPHAFI TIL ENDA OG ER
HELSTI KOSTUR PLÎTUNNAR
3(!

+AISER #HIEFS
9OURS 4RULY !NGRY -OB

((
0LATAN ER N¾GILEGA MIKIÈ ¹ MIÈJ
UNNI TIL ÖESS AÈ TRYGGJA FREKARI ÒT
VARPSSPILUN 4ËNLISTIN FER INN UM
ANNAÈ EYRAÈ OG STRAX ÒT UM HITT
"®3

ARGUS 07-0176

4HE !RCADE &IRE
.EON "IBLE

((((
«V¾NT EN JAFNFRAMT HRÅFANDI PLATA
OG OFT ¹ TÅÈUM SNILLDARLEGA ÒTF¾RÈ
,ANGBESTA PLATAN ÖAÈ SEM AF ER ¹RI
SEM ÖË BYRJAR VEL
3(!

*AMIE 4
0ANIC 0REVENTION

(((
"ESTU LÎGIN ¹ 0ANIC 0REVENTION
ERU ¹ MEÈAL ÖESS SKEMMTILEGASTA
SEM HEFUR KOMIÈ ÒT ¹ ¹RINU (R¹TT
FRUMST¾TT EN GRÅPANDI POPP
4*

Vegleg tilboð í DMK

-UGISON
-ÕRIN

(((
6ÎNDUÈ KVIKMYNDATËNLIST OG SÅ
GILDAR PERLUR F¹ MARGAR HVERJAR NÕTT
LÅF Å DÎKKUM ÒTSETNINGUM -UGIS
ONS ,ÅÈUR ÖË FYRIR F¹BREYTILEIKANN
3(!

!IR
0OCKET 3YMPHONY

((((
!IR HELDUR ¹FRAM ¹ SÎMU BRAUT OG
¹ÈUR MEÈ 0OCKET 3YMPHONY %NN
EIN FR¹B¾R PLATA FR¹ EINNI MERKI
LEGUSTU HLJËMSVEIT &RAKKA

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.

"®3

Nýttu þér tækifærið – sæktu um DMK á spron.is

4HE ,ITTLE /NES
3ING 3ONG

(((
0LATA SEM MINNIR KANNSKI HELST
TIL MIKIÈ ¹ 0HOENIX EN INNIHELD
UR SAMT AFAR GLEÈIV¾NT KRAFTAPOPP
SEM PASSAR VEL VIÈ TÅÈARANDANN
3(!

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

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

Casa
InnX
Sjónvarpsmiðstöðin
Vouge
Lystadún-Marco
Ólavía og Oliver
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Law lendir við áttunda mann í kvöld
Breski leikarinn Jude Law lendir í kvöld á
Keflavíkurflugvelli ásamt átta manna hópi
samkvæmt heimildum Fréttablaðsins. Töluverður undirbúningur liggur að baki þessarar ferðar leikarans hingað en Law og vinir
ætla að taka næturlífið með trompi og skoða
allar helstu náttúruperlurnar í nágrenni höfuðborgarsvæðisins.
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 höfuðborgarinnar. Vitað er að hópurinn hefur hug á því
að kynna sér einn vinsælasta stað borgarinnar, Óliver, og er ekki útilokað að Law og vinir
leggi hann undir sig um helgina enda hefur
Óliver verið vinsæll meðal Hollywood-stjarnanna sem hingað koma. Og er þar skemmst að
minnast leikhópsins úr Flags of our Fathers
sem voru fastagestir þar.

Fékk góða dóma
Heather Mills, sem er að skilja við
Bítilinn fyrrverandi Sir
Paul McCartney, kom á
dögunum fram í raunveruleikaþættinum
Dancing With the Stars
í fyrsta sinn.
Um er að ræða bandaríska útgáfu af breska
$!.3).. $5.!2

(EATHER -ILLS ¹SAMT
DANSFÁLAGA SÅNUM Å
Ö¾TTINUM $ANCING
7ITH THE 3TARS

þættinum Strictly Come Dancing þar sem þekktir einstaklingar sýna danshæfileika sína. Mills,
sem er með gervifót eftir að hafa
lent í bílslysi árið
1993, fékk góða
dóma fyrir sinn
dans. Hún sagðist 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.

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

Einkalíf Jude Law hefur verið
töluvert í sviðsljósinu eftir að
hann sagði skilið við Siennu Miller. Leikarinn hefur verið orðaður við ófáar yngismeyjarnar,
þar á meðal Höllu Vilhjálmsdóttur og bandarísku glamúrgelluna
Lindsay Lohan. Eins og kemur
fram í Sirkus, fylgiblaði Fréttablaðsins, hefur Unnur Birna afþakkað dómarastarf í Herra Heimi
í Kína vegna anna í námi. Eins og
greint var frá í fjölmiðlum hugðist forsetafrúin Dorrit Moussaieff kynna góðvin sinn
Law fyrir fegurðardrottningunni
yfir
kvöldverði á Bessastöðum síðast þegar
Law var hér á landi

en það datt upp fyrir vegna anna hjá forsetaembættinu. Ekki er vitað hvort Dorrit
ætlar að reyna aftur en forsetahjónin ku
vera á landinu að þessu sinni.
FGG

*5$% ,!7 (EFUR TEKIÈ MIKLU ¹STFËSTRI VIÈ
LAND OG ÖJËÈ OG ¾TLAR AÈ ÖESSU SINNI AÈ
KYNNA SÁR N¾TURLÅF HÎFUÈBORGARINNAR

++ ÒR LEIK MEÈ BLËÈEITRUN

KK liggur heima í rúminu
eftir að hafa veikst alvarlega. 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 blóðið og ég fékk krampa, var bara
mjög hætt kominn. Ég var fluttur á sjúkrahús með sjúkrabíl og
læknunum tókst sem betur fer að
bjarga mér,“ segir tónlistarmaðurinn KK, en hann veiktist svona
heiftarlega á laugardaginn var.
KK var nýkominn heim af spítalanum þegar Fréttablaðið náði
tali af honum og bar sig nokkuð vel þrátt fyrir veikindin. „Ég
verð að liggja næstu vikuna og má
síðan fara rólega af stað,“ útskýrir Kristján.
Tónlistarmaðurinn
geðþekki
hefur þegar þurft að aflýsa nokkrum tónleikum vegna veikindanna.
„Ég reikna með að fyrstu tónleikarnir verði ekki fyrr en 31. mars í
Landnámssetrinu þar sem ég verð
með Einari Kára og svo styrktartónleikarnir 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 trommur og svo munu frænkur mínar
tvær, þær Elísabet og Elín Eyþórsog Ellensdætur, styðja við bakið á
sjúklingnum,“ segir Kristján og
hlær. „Ég hef alltaf átt góða að,“
bætir hann við.
KK er nýkominn heim úr mikilli 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 innanríkisbarátta síðastliðin fimmtíu ár
en nú virðist vera að hægja um og
fólkið er stolt af því að vera Kín-

++ &ÁKK HEIFTARLEGA BLËÈEITRUN OG VAR FLUTTUR Å SKYNDI UPP ¹ SJÒKRAHÒS ÖAR SEM L¾KN

ARNIR BJÎRGUÈU HONUM

verjar,“ segir Kristján. „Meira
að segja Taívanar eru ekki lengur 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 ferðinni enda séu Íslendingar ekki
eins og fólk er flest. „En Kínverjar eru það,“ segir tónlistarmaðurinn. „Og kannski Indverjar,“ bætir
hann við og segir að hroki og yfirgangur vestrænna þjóða sé þeim

óskiljanlegur. „Við ætlumst alltaf
til að þeir lagi sig að okkar þörfum en ekki öfugt,“ segir hann en
þetta er í þriðja sinn á átta árum
sem KK heimsækir stórveldið 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 reiðhjólum en einn og einn bíll á stangli. Í
dag er þetta bara bíll við bíl.“
FREYRGIGJA FRETTABLADIDIS

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

UPPLIFÐU MYNDINA SEM FÉKK ENGIN
ÓSKARSVERÐLAUN!
FRÁBÆR GAMANMYND ÞAR SEM GERT ER GRÍN
AF HELSTU STÓRMYNDUM SÍÐASTA ÁRS.

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

STRANGLEGA BÖNNUÐ
INNAN 16 ÁRA

„FRÁBÆR LEIKUR OG
EFTIRMINNILEG MYND!“
- B.S., FRÉTTABLAÐIÐ

SÍMI 564 0000
THE ILLUSIONIST
THE HITCHER
VENUS
THE LAST KING OF SCOTLAND
NOTES ON A SCANDAL**

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

kl. 5.45, 8 og 10.15
kl. 6, 8 og 10 B.I. 16 ÁRA
kl. 6, 8 og 10 B.I. 12 ÁRA
kl. 8 og 10.35 B.I. 16 ÁRA
kl. 6 B.I. 14 ÁRA

MIÐASALA Í BORGARBÍÓ Á

Gildir á allar sýningar í
Regnboganum merktar með rauðu

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

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

BLEKKINGAMEISTARINN
SÝND Í REGNBOGANUM

„STÓRSKEMMTILEG!
Fær þig til að
trúa á kraftaverk!“

ER ALLT SEM SNIST

KLIPPIÐ HÉR!

Ekkert hlé

2

Minna af auglýsingum

3

Engin truﬂun
- Ekkert hlé á góðum myndum

„STÓRSKEMMTILEG!
Fær þig til að
trúa á kraftaverk!“

Nornin bítur frá sér
Fyrirsögn þessi er reyndar svolítil rangtúlkun á efni plötunnar. Jú,
vissulega eru þetta allt lög (upprunalega) eftir Yoko Ono en það eru
í raun hjálparhellur Ono, hinir tónlistarmennirnir 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 endurvinnsluplötur (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 heilsteypt er platan áhugaverð frá upphafi 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

- The New York Times
2 fyrir 1 allar frumsýningarhelgar
gegn framvísun þessarar úrklippu.

Enn eitt spurningaljónið hefur
nú verið að velli lagt í Meistaranum. Jón Pálmi Óskarsson læknir
sigraði í sjöttu viðureign spurningaþáttar Loga Bergmanns hinn
kunna gáfumann Gísla Ásgeirsson þýðanda í Meistaranum í gærkvöldi í hörkuspennandi viðureign. 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-

JA SMF
A
J
S
M
S
U
SEND
G ÞÚ
O
0
0
9
1
Ð
I
R
Á NÚMENIÐ MIÐA FYRIR TVO!
MARGT FLEIRA
GÆTIR ERUUN
D MYNDIR OG
BÍÓMIÐAR, DV
VINNINGAR

að meðlimir eru ekki enn dauðir
úr öllum æðum sem og The Flaming Lips með æsilegri útgáfu af
Cambridge 1969. Chris Armstrong
lýkur síðan plötunni á dramatískan
og viðeigandi hátt.
Þó er meistaraverk plötunnar 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 aðdáandi Spiritualized.
Ekki komast þó allir vel frá
sínu. The Apples in Stereo veldur 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 hennar nánar. Áhugasömum vil ég að

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.

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

Gáfuleg varfærni dugði Gísla ekki

- Stephen Holden, The New York Times

1

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

450 kr. í bíó!

FRÉTTIR AF FÓLKI

EKKI

THE HITCHER
EPIC MOVIE
NORBIT

** SÍÐUSTU SÝNINGAR
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FRUMSÝND 23. MARS

SÍMI 462 3500

SÍMI 551 9000

félags á Ísafirði og að hafa keppt
í spurningakeppni útvarpsþáttarins Górillu sem var á Aðalstöðinni
fyrir um 12 árum. Allt kom fyrir
ekki.
Litli bróðir Gísla, Páll Ásgeir, gerði betur en stóri
bróðir og er kominn
áfram í fjórðungsúrslit.
Páll vakti mikla athygli
fyrir taktík
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 tapaði aðeins einu stigi en hafði nú
sett pressu á Pálma. Staðan 21–
17 fyrir Gísla. En Pálmi átti síðasta leik, lagði fimm stig undir
og svaraði rétt. Hann sigraði því
22 –21.
- jbg
GÍSLI ÁSGEIRSSON

Þaulvanur pókerspilari
en taktar af því taginu
dugðu ekki gegn Gettu
betur-meistaranum Jóni
Pálma.
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KVIKMYNDAUPPLIFUN ÁRSINS

((((
kvikmyndir.is

((((
FBL
((((
VJV TOPP5.IS
(((((
FILM.IS
Stærsta grínmynd í Bandaríkjunum á þessu ári

George Clooney, Tobey Maguire og Cate Blanchett sýna
stórleik í magnaðri mynd leikstjórans Steven Soderbergh

STÆRSTA OPNUN ÁRSINS

Sýnd í Háskólabíói

Frönsk- Kvikmyndahátíð 3.Mars Til 1. Apríl

FEITASTA GRÍNMYND
ÁRSINS

Rómantísk gamanmynd

THE GOOD GERMAN

kl. 5:40 - 8 - 10:20

B.i.16

LADY CHATTERLEY

kl

300.

kl. 6:30 - 8:30 - 11

B.i.16

TELL NO ONE

kl 5:40 - 10:20

MUSIC AND LYRICS

kl. 8

leyfð

HORS DE PRIX

kl 8-10

PARIS, JE T’AIME

kl 5:40

sem fær þig til að grenja úr hlátri.

/ ÁLFABAKKA

/ KEFLAVÍK

/ KRINGLUNNI

/ AKUREYRI

WILD HOGS kl 3:40 - 5:50 - 8 - 8:30 - 10:20 - 10:30

b.i 7

SMOKIN ACES

kl. 10:30

B.i.16

WILD HOGS

kl. 3:50 - 6 - 8:15 - 10:30

B.i.7

DIGITAL

WILD HOGS

kl. 8 - 10:10

B.i.7

WILD HOGS

kl. 6 - 8 - 10

B.i.7

300.

kl. 5:30 - 8 - 10:30

B.i.16

BRIDGE TO TEREBITHIA

kl. 4 - 6:10

Leyfð

300.

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

B.i.16

DIGITAL

300

kl. 5:30 - 10:30

B.i. 16

300

kl. 8 - 10:20

B.i. 16

300. VIP

kl. 5:30 - 8 - 10:30

VEFURINN HE... M/- Ísl tal.

kl. 3:40

Leyfð

NORBIT

kl. 3:40 - 5:50 - 8

Leyfð

NORBIT

kl. 5:30 - 8

Leyfð

MUSIC & LYRICS

kl. 6

Leyfð

BLOOD & CHOCOLATE

kl. 5:50 - 8

B.i.12

FRÁIR FÆTUR M/- Ísl tal

kl. 3:40

Leyfð

MUSIC & LYRICS

kl. 5:50 - 8 - 10:20

Leyfð

Skráðu þig á SAMbio.is

&2¡44)2 !& &«,+)
«SKARSVERÈLAUNALEIKARINN 2USSELL #ROWE MUN
¹ N¾STUNNI LEIKSTÕRA SINNI FYRSTU KVIKMYND .EFN
IST HÒN "RA "OYS OG FJALLAR UM HËP ¹STRALSKRA BRIM
BRETTAGAURA %R HÒN BYGGÈ ¹ SANNRI SÎGU UM GENGI
SEM BER SAMA NAFN #ROWE TALAÈI NÕVERIÈ INN ¹
HEIMILDARMYNDINA "RA "OYS SEM FJALLAR UM
SAMA EFNI (EFUR HÒN NOTIÈ MIKILLA VINS¾LDA Å
STRALÅU AÈ UNDANFÎRNU

,EIKKONAN 6IVICA ! &OX SEM SLË Å GEGN Å
+ILL "ILL HEFUR VERIÈ LEYST ÒR VARÈHALDI EFTIR
AÈ HAFA VERIÈ HANDTEKIN GRUNUÈ UM ÎLV
UNARAKSTUR &OX SEM ER  ¹RA VAR STÎÈV
UÈ AF LÎGREGLUNNI Å (OLLYWOOD OG
KOM Ö¹ Å LJËS AÈ OF MIKIÈ ¹FENGI
VAR Å BLËÈI HENNAR %NN ¹ EFTIR AÈ
RÁTTA Å M¹LINU

3CARLETT *OHANSSON SEGIST ALDREI HAFA FARIÈ ¹
STEFNUMËT MEÈ POPPARANUM *USTIN 4IMBER
LAKE /RÈRËMUR HEFUR VERIÈ UPPI UM AÈ 3CARL
ETT HAFI KOMIÈ UPP ¹ MILLI *USTIN OG LEIKKONUNN
AR *ESSICU "IEL EN HANN VIRÈIST EKKI HAFA VERIÈ
¹ RÎKUM REISTUR 3CARLETT SEGIST HAFA OFT EYTT TÅMA
MEÈ *USTIN EN ¹STIN HAFI ALDREI BLOSSAÈ UPP
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 %KKI GËÈUR DAGUR HJ¹ "IRGI
¶AÈ ER SKAMMT STËRRA HÎGGA ¹ MILLI HJ¹ KYLFINGNUM "IRGI
,EIFI (AFÖËRSSYNI (ANN VAR AÈ KEPPA Å +ÅNA Å SÅÈUSTU VIKU
EN ER NÒNA M¾TTUR ¹ PORTÒGÎLSKU EYJUNA -ADEIRA ÖAR
SEM HANN TEKUR Ö¹TT Å ÎÈRU MËTI
¹ %VRËPUMËTARÎÈINNI "IRGIR
,EIFUR LÁK FYRSTA HRINGINN ¹ TVEIM
HÎGGUM YFIR PARI (ANN LÁK FYRRI
NÅU HOLURNAR ¹ PARI EN MISSTI
SÅÈAN DAMPINN ¹ SÅÈARI NÅU
(ANN ÖARF AÈ LEIKA BETUR Å DAG
¾TLI HANN SÁR AÈ KOMAST Å
GEGNUM NIÈURSKURÈINN

SPORT FRETTABLADIDIS

Vilja hlífa mér til að forða meiðslum
6IKTOR "JARKI !RNARSSON LEIKMAÈUR ¹RSINS Å
,ANDSBANKADEILD KARLA SÅÈASTLIÈIÈ SUMAR ER
¹N¾GÈUR MEÈ VISTINA Å ,ILLESTRÎM Å .OREGI EN
HANN GEKK TIL LIÈS VIÈ SAMNEFNT FÁLAG SEINT ¹
SÅÈASTA ¹RI (ANN HEFUR ÖË HAFT H¾GT UM SIG
¹ UNDIRBÒNINGSTÅMABILINU
b¡G HEF EKKI FENGIÈ AÈ SPREYTA MIG Å BYRJ
UNARLIÈINU ENN SEM KOMIÈ ER m SAGÈI HANN
VIÈ &RÁTTABLAÈIÈ Å G¾R b¡G HEF ÖË FENGIÈ AÈ
KOMA INN ¹ OG SPILA UNDIR LOK LEIKJANNAm
,ILLESTRÎM LÁK ¾FINGALEIK VIÈ 6½LERENGA Å
G¾R EN LEIKNUM LYKTAÈI MEÈ   JAFNTEFLI ,ILL
ESTRÎM SKORAÈI JÎFNUNARMARKIÈ ¹  MÅNÒTU
OG ¹TTI 6IKTOR Ö¹TT Å MARKINU
b-ARKIÈ KOM EFTIR HORNSPYRNU SEM ÁG
VANN ¡G SKALLAÈI BOLTANN AÈ MARKI EFTIR
HORNIÈ OG FÁLAGI MINN N¹ÈI AÈ SKORA EFTIR AÈ
HAFA N¹È FR¹KASTINU Å KJÎLFARIÈ ¶ETTA GEKK ÖVÅ
VEL HJ¹ MÁR EINS OG Å ÎÈRUM LEIKJUM OG SEGJ

AST MENN VERA ¹N¾GÈIR MEÈ MÅNA FRAMMI
STÎÈU HÁRm
6IKTOR SEGIR AÈ FORR¹ÈAMENN LIÈSINS HAFI
VILJAÈ HLÅFA SÁR TIL AÈ GEFA SÁR N¾GAN AÈLÎG
UNARTÅMA
b¶EIR SEGJA AÈ MARGIR ¥SLENDINGAR SEM HAFI
KOMIÈ Å NORSKA BOLTANN HAFI MEIÈST FLJËTLEGA
VEGNA ¹LAGSINS HÁR ¶EIR VILJA EINFALDLEGA EKKI
FARA OF GEYST Å ÖETTA m SAGÈI 6IKTOR b%N ÁG ER
BJARTSÕNN ¹ AÈ ÁG F¹I MITT T¾KIF¾RI FLJËTLEGA m
B¾TTI HANN VIÈ
¶J¹LFARI ,ILLESTRÎM ER 4OM .ORDLIE OG SEGIR
6IKTOR AÈ ¾FINGARNAR HJ¹ HONUM SÁU EKKI
AUÈVELDAR b¶ETTA ERU STRANGAR ¾FINGAR YFIR
LEITT UM   TÅMAR /G Ö¹ TVISVAR ¹ DAG SAM
TALS TÅU SINNUM Å VIKU %N ÁG ER ¹N¾GÈUR
B¾ÈI HJ¹ FÁLAGINU OG Å B¾NUMm
6IKTOR VAR EKKI VALINN Å ÅSLENSKA LANDSLIÈIÈ
SEM M¾TIR 3P¹NI Å N¾STU VIKU ÖR¹TT FYRIR ÖAU

FORFÎLL SEM HAFA ORÈIÈ
¹ LIÈINU (ANN SEG
IST ÖË EKKI SVEKKT
UR VEGNA ÖESSA
b.EI KALLIÈ KEMUR
ÖEGAR ÖAÈ KEMUR
¡G HEF LÅTIÈ SPILAÈ OG
BJËST ÖVÅ EKKI VIÈ AÈ
VERA VALINN NÒ %F VEL
GENGUR Å FRAM
TÅÈINNI
KEMUR
KANNSKI
KALLIÈ
OG Ö¹
VERÈ ÁG
TILBÒ
INNm

"ERGLIND ¹ LEIÈINNI AFTUR Å
6AL EN ËVÅST MEÈ "JARNA
Landsliðsmarkvörðurinn Berglind Íris Hansdóttir mun að öllum líkindum snúa
aftur í Val í sumar. Unnusti hennar, knattspyrnumaðurinn Bjarni Ólafur Eiríksson, segir það óráðið hvort hann sjálfur snúi heim. Það fer eftir gengi Silkeborg.
«,!&52 34%&.33/. &ËR HREINT ¹ KOST

UM ¹RIÈ 
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«LAFUR 3TEF¹NSSON

Besti leikmaður
í heimi?
(!.$"/,4) Alþjóða handknatt-

leikssambandið, IHF, hefur gefið
út listann yfir þá leikmenn sem
koma til greina sem besti handboltamaður heims árið 2006.
Þeirra á meðal er fyrirliði íslenska landsliðsins, Ólafur Stefánsson. Aðrir sem koma til greina
eru Króatinn Ivano Balic, Rússinn Eduard Kokcharov, Slóveninn Siarhei Rutenka, Frakkarnir Bertrand Gille og Thierry Omeyer og svo Þjóðverjinn Florian
Kehrmann.
Hægt er að taka þátt í kjörinu á
heimasíðu IHF, ihf.info.
HBG

,/') '%)233/. &AGNAR HÁR %(& BIKARN
UM MEÈ *ICHA SEM ER ¹ FÎRUM TIL +IEL
&2¡44!",!¨)¨"/.'!243

&ILIP *ICHA ¹ FÎRUM FR¹ ,EMGO

Logi aðalskytta
hjá Lemgo?
(!.$"/,4) 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 Geirsson, 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 brattann 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.
HBG

"%.)4%: .ÕIR EIGENDUR ¾TLA AÈ HALDA

TRYGGÈ VIÈ "ENITEZ
¥¶2«44)2 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 Eiríksson, sem leikur með Silkeborg
í dönsku úrvalsdeildinni í knattspyrnu, 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 samningsbundin 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 vonbrigði 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 Mortensen, danska landsliðsmarkvörðinn.“
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 reyndar 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 félagsins, fyrir rúmu ári síðan.

%IGENDUR ,IVERPOOL

Benitez er okkar maður
&«4"/,4) Tom Hicks, annar eig-

enda Liverpool, segir að Benitez 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 tímabilsins.
Sjálfur hefur Benitez sagt að
hann sé skuldbundinn Liverpool
og fari hvergi.
ES¹

&ORR¹ÈAMENN "RANN

Gefa upp kaupverð leikmanna
&«4"/,4) Roald Bruun-Hanssen,

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.

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 yfirleitt hærri en þær eru í raun og
veru. Launum leikmanna verður 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.

EIRIKUR FRETTABLADIDIS

ES¹
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Silkeborg er sem stendur í næstneðsta sæti dönsku úrvalsdeildarinnar, átta stigum frá næsta
liði fyrir ofan. Liðið vann reyndar 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

&ORMAÈUR DËMARANEFNDAR (3¥ VILL EKKI SVARA ¹SÎKUNUM ÖJ¹LFARA

Samviska mín í málinu er hrein
(!.$"/,4) Þó nokkrir þjálfarar
hafa stigið fram fyrir skjöldu og
sakað Guðmund Erlendsson, formann dómaranefndar HSÍ, um
vafasama hegðun í starfi. Þjálfararnir hafa meðal annars ásakað 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 dómstóls HSÍ og segist vera tilbúið að

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

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 ásakanir sem á hann hafa verið bornar.
Hann var ekki tilbúinn til þess.
Guðmundur var algerlega ófáanlegur til að svara þeirri spurningu hvort hann ætlaði að segja af
sér sem formaður dómaranefndar: „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 sannleikanum,“ og harðneitaði að ræða
málið frekar.
HBG

'5¨-5.$52
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DËMARANEFNDAR (3¥ OG
VILL EKKI SVARA ÖVÅ HVORT
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Forskot á vortilboðin
Flott fermingartilboð

Ron Thompson
öndunarvöðlupakki
Ron Thompson öndunarvöðlur,
Ron Thompson skór og
vatnsheldur jakki með útöndun.
Fullt verð 41.985.
Fermingartilboð aðeins 26.995.

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.

DAM öndunarvöðlupakki – DAM
öndunar-vöðlur,DAM skór og
vatnsheldur jakki með útöndun.
Fullt verð 43.985.
Fermingartilboð aðeins 29.995.

Scierra ﬂuguveiðipakki.
3ja hluta stöng,
gott hjól og vönduð lína.
Kastkennsla á DVD fylgir
með. Fullt verð 25.990.
Fermingartilboð
aðeins 19.995.-

Ron Thompson ﬂuguveiðipakki. 4ra hluta
stöng í hólk. Okuma
SLV ﬂuguhjól með góðri
bremsu. Vönduð lína.
Fullt verð 26.685.
Fermingartilboð
aðeins 15.995

Scierra EDP kaststöng
í þrem hlutum. Hólkur
fylgir. Vandað Okuma
kasthjól. Fullt verð 18.990.
Fermingartilboð
aðeins 12.995.

Ron Thompson Sandborn
kaststöng. Vandað
Okuma kasthjól. Fullt
verð 11.990. Fermingartilboð aðeins 7.995.

DAM kaststöng ásamt
vönduðu DAM kasthjóli.
Fullt verð 12.990. Fermingartilboð aðeins 8.995.

Scierra veiðitöskur.
Vinsælar og
vandaðar töskur.
Verð aðeins frá 6.995

Ron Thompson
veiðitöskur.
Mikið úrval.
Verð aðeins frá 1.595

Ron Thompson veiðivesti.
Fullt verð 3.995.
Fermingartilboð
aðeins 2.795

DAM veiðivesti.
Fullt verð 6.995.
Fermingartilboð
aðeins 4.895

Scierra veiðivesti.
Fullt verð 7.995.
Fermingartilboð
aðeins 5.595.

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

Síðumúla 8
108 Reykjavík - Sími 568 8410

Krókhálsi 5g
110 Reykjavík - Sími 517 8050

Hafnarstræti 5
101 Reykjavík - Sími 551 6760

+EFLAVÅK VANN FYRSTA LEIKINN Å UNDANÒRSLITARIMMUNNI GEGN 'RINDAVÅK Å )CELAND %XPRESS DEILD KVENNA

Ótrúlegur Keflavíkursigur í dramatískum leik
+®2&5"/,4) Keflavík vann þolin-

mæðissigur á grönnum sínum í
Grindavík í ótrúlegum leik. Tamara Bowie og LaKesha Watson
áttu frábæran leik en það var
Bryn-dís Guðmundsdóttir sem
tryggði sínu liði sigur með stórkostlegri frammistöðu í fjórða
leikhluta. Niðurstaðan var 87-84
sigur Keflavíkur.
Grindavík byrjaði betur í leiknum og náði ágætis forystu á upphafsmínútunum. Leikmenn virtust taugastrekktir því skotnýting
leikmanna var slæm. Það er að
segja allra nema bandarísku leikmannanna 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 annars 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

"29.$¥3 34%2+ "RYNDÅS 'UÈMUNDSDËTTIR ¹TTI MJÎG GËÈAN LEIK FYRIR +EFLAVÅK 0ETRÒN

ELLA 3KÒLADËTTIR REYNIR HÁR AÈ VERJAST HENNI

en gaf til kynna fyrir hlé. Mörg
þriggja stiga skot hittu körfuna og
leikurinn var hraður og skemmtilegur.
Keflvíkingar gáfust aldrei upp
og þó svo að Grindavík hafi ávallt
verið með forystuna voru heimamenn aldrei langt undan. Þegar
sjö mínútur voru eftir af leiknum

&2¡44!",!¨)¨6¥+52&2¡44)2

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. Sóknarleikur Grindavíkur átti engin svör
við þeirri varnartaktík sem Keflavík 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 muninn í eitt stig.
Síðasta mínútan var æsispennandi. Ekkert var þó skorað fyrr
en Bryndís skoraði úr báðum vítaskotum sínum eftir að brotið var
á henni á lokasekúndunni. Niðurstaðan; ótrúlegur þriggja stiga
sigur Keflavíkur.
„Tamara Bowie er besti leikmaðurinn á landinu og ef hún fær
ekki að leika lausum hala þá vinnum 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.“
ES¹

0%4%2 3#(-%)#(%, (ÁR Å LANDSLEIK MEÈ

$ÎNUM ¹RIÈ 

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

&ERNANDO (IERRO

Bað Schmeichel
afsökunar
&«4"/,4) Spánverjinn Fernando

Hierro hefur beðið danska markvörðinn Peter Schmeichel afsökunar 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.“
ES¹

²RSLITAKEPPNI  DEILDAR KARLA

Hver fylgir Þór
upp úr 1. deild?
+®2&5"/,4) Úrslitakeppni 1. deildar 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 Selfossi. Það lið sem fyrr vinnur tvo
leiki fer í úrslitin þar sem liðin
bítast um að komast í hóp tólf
bestu liða landsins.
ËËJ
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VAR EINN BESTI SËKNARMAÈUR HEIMS ¹
SÅNUM TÅMA
./2$)# 0(/4/3'%449

$ANINN -ICHAEL ,AUDRUP

Vill blása til
sóknar á Spáni
&«4"/,4) 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 landsliðið tekur síðan á móti því íslenska fjórum dögum síðar.
„Það eru alltaf góð úrslit að ná
jafntefli á móti Spánverjum á útivelli en af hverju ekki að leggja
kapp á að vinna leikinn? Með því
er liðið komið með annan fótinn inn í úrslitakeppnina. Carles 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 Politiken.
ËËJ

¥SLANDSMEISTARAR (AUKA SIGRUÈU FYRSTA LEIKINN GEGN ¥3 Å G¾R

Ifeoma og sóknarfráköstin skiluðu sigri
+®2&5"/,4)
Íslandsmeistarar
Hauka eru komnir í 1-0 í undanúrslitaeinvígi sínu gegn Stúdínum
eftir 76-61 sigur á Ásvöllum í gær.
Það leit út fyrir léttan sigur í upphafi þegar Haukaliðið komst í 8-0
og 14-2 og skoraði hverja hraðaupphlaupskörfuna á fætur annarri.
ÍS-liðið hékk þó inn í leiknum og
náði að minnka muninn í 5 stig, 3227, í lok annars leikhluta og niður í
tvö stig, 38-36, með því að skora 7
fyrstu stig seinni hálfleiks. Haukaliðið 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 Sverrisdóttir var langt frá sínu besta, klikkaði 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 landaði þessum sigri. Við náðum
kannnski ekki að stjórna hraðanum 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 stelpurnar þurfa að mæta einbeittar og
ætla sér að gera betur en í þessum leik,“ sagði Ágúst Björgvinsson, þjálfari Hauka:
„Við klúðruðum góðu tækifæri
til þess að vinna þennan leik. Við
byrjuðum mjög illa og það er munurinn í leiknum þó svo að þetta
hafi endað í 15 stigum þá var munurinn í átta stigum eigilega allan
leikinn.
Við erum að gefa þeim 28 sóknafráköst en erum að öðru leyti að
spila vörnina vel. Við erum líka
að stjórna hraða leiksins sem er
gott. Útlendingurinn hjá Haukum

%).3 /' */2$!. )FEOMA /KONKWO FËR ¹ KOSTUM MEÈ (AUKUM Å G¾R OG FRAMMISTAÈA

HENNAR LAGÈI GRUNNINN AÈ (AUKASIGRINUM (ÒN ER HÁR MEÈ TUNGUNA ÒTI RÁTT EINS OG
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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.
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5%&! BIKARKEPPNIN

UEFA hafnaði
bón Sevilla
&«4"/,4) Knattspyrnusamband
Evrópu, UEFA, hafnaði bón
spænska liðsins Sevilla um að
færa leik liðsins gegn Tottenham
á heimavelli í fjórðungsúrslitum
UEFA-bikarkeppninnar. Leikurinn á að fara fram þann 5. apríl,
á sama degi sem fjölmenn hátið
verður haldin í borginni. Allt að
milljón manns taka þátt í hátíðarhöldunum.
Sevilla óskaði eftir því að leikurinn yrði færður en UEFA neitaði að verða við þeim óskum. ES¹

3P¹NVERJINN &ERNANDO 4ORRES

Nóg að vinna
næstu níu leiki
&«4"/,4) Staðan er ekki alltof góð

hjá spænska landsliðinu í knattspyrnu í baráttu liðsins fyrir sæti
á EM í Austurríki og Sviss.
Liðið hefur aðeins hlotið þrjú
stig úr þremur fyrstu leikjunum. Spánverjar mæta Dönum
og Íslendingum á næstu dögum
og þurfa sex stig til þess að eiga
raunhæfa möguleika á að komast í úrslitakeppnina. Framherjinn Fernando Torres segir 1-0 sigurinn 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 leikina sem við eigum eftir þá komumst við í úrslitakeppnina,“ sagði
Torres en Spánn á eftir níu leiki í
undankeppninni.
ËËJ

SKRÁNING
skráning
Íí SUMARBÚDIR
sumarbúdir

kfum
KFUM og
OG kfuk
KFUK

hefst kl.13 á vorhátídinni
á holtavegi 28
SUMARBÚÐIR KFUM og KFUK:
HÓLAVATN • KALDÁRSEL • VATNASKÓGUR
VINDÁSHLÍÐ • ÖLVER • ÆVINTÝRANÁMSKEIÐ

Fullt af skemmtiatriðum
og miklu fjöri! Fram koma:
Þátttakendur í starfi
KFUM og KFUK
Trúðarnir Barbara og Úlfar

Flokkaskrár sumarbúðanna
2007 má finna á www.kfum.is
52 flokkar í 5 sumarbúðum

Jón Víðis töframaður

20 ævintýranámskeið
- eitthvað fyrir alla!

Skemmtiatriði úr sumarbúðum KFUM og KFUK

Sumarbúðir KFUM og KFUK

...og margt fleira!

KFUM & KFUK Holtavegi 28 • 104 Reykjavík • Iceland • sími 588 8899 • kfum@kfum.is • www.kfum.is • www.kfuk.is

ËËJ



 MARS  &®345$!'52

*ËN «LAFUR B¾TTI SIG MEST
Snæfellingurinn Jón Ólafur Jónsson er sigurvegari fyrstu umferðar úrslitakeppni Iceland Express-deildar karla en Jovan Zdravevski hjá Skallagrími hvarf.
+®2&5"/,4) Fréttablaðið skoðar í

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

KOMIN Í
VERSLANIR!

dag hvaða leikmenn bættu mest
við sinn leik í 8 liða úrslitum Iceland Express-deildar karla miðað
við hvað þeir gerðu í deildarkeppninni í vetur.
Hér er framlagsjafna NBAdeildarinnar notuð til að meta
frammistöðu leikmanna, annars vegar í deildinni í vetur og
hins vegar í 8 liða úrslitum úrslitakeppninnar. Framlagsjafnan
reiknar út hvað menn leggja til
síns liðs í stigum, fráköstum, stoðsendingum, 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 umferðinni 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 meðaltali í deildinni í vetur. Í seinni
leiknum skoraði hann meðal annars 16 stig á síðustu sex mínútunum í þriðja leikhluta þegar Snæfellsliðið breytti stöðunni úr 57-57
í 65-79 og gerði út um leikinn.
Jonathan Griffin hjá Grindavík 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 stoðsendingar að meðaltali í deildinni.
Keflvíkingurinn Sverrir Þór

500 5-  34)' *ËN «LAFUR *ËNSSON HJ¹
3N¾FELLI VAR Å MIKLU STUÈI Å EINVÅGINU
GEGN +EFLAVÅK
&2¡44!",!¨)¨(%)¨!
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FANN SIG ENGAN VEGINN Å EINVÅGI 3KALLA
GRÅMS GEGN 'RINDAVÅK
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Sverisson er þriðji á listanum en
hann er sá leikmaður sem bætti
sig mest í stigum. Sverrir skoraði 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 Hlynur Bæringsson hækkaði sig mest í
stoðsendingum (+3,2).
Jovan Zdravevski hjá Skalla-

grími var sá leikmaður sem lækkaði framlagið sitt mest frá því
í deildarkeppninni og einhverjir halda því fram að Makedóníumaðurinn hafi hreinlega horfið í
einvíginu gegn Grindavík. Jovan
lækkaði sig um heil 12,8 framlagsstig eða um tæpum þremur stigum meira en næsti maður sem var
fyrrum félagi hans í Borgarnesi,
George Byrd, sem nú spilaði með
Hamar/Selfoss.
Það mætti halda að þeir félagar söknuðu hvor annars. Í úrslitakeppninni 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 hrapaði 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 úrslitunum 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.
OOJ FRETTABLADIDIS

'UÈJËN 6ALUR 3IGURÈSSON SKORAÈI ¹ DÎGUNUM  MARKIÈ SITT Å ÖÕSKA BOLTANUM
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Skorar mest allra utan af velli
(!.$"/,4) Guðjón Valur Sigurðsson er ekki búinn að gefa upp vonina um að verja markakóngstitil 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 deildarinnar, Kóreubúanum Yoon KyungShin hjá HSV Hamburg. Yoon er
á leiðinni að verða markakóngur deildarinnar í áttunda sinn frá
árinu 1997 en okkar maður skoraði 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.

6!.4!2 6¥4!-®2+). 'UÈJËN 6ALUR 3IGURÈSSON ÖARF AÈ FARA AÈ F¹ AÈ TAKA VÅTIN EF
HANN ¾TLAR AÈ REYNA AÈ VERJA MARKAKËNGSTITILINN SINN
&2¡44!",!¨)¨'5--%23"!#(

Enginn leikmaður í þýsku deildinni hefur skorað fleiri mörk utan
af velli en Guðjón Valur í vetur.
Sænska skyttan Kim Andersson hefur skorað tveimur mörkum færra en okkar maður en Yoon
hefur aðeins skoraði 111 mörk
utan af velli, eða 41 færra en Guðjón.
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 línunni en hann hefur skorað mörkin fyrir Essen og Gummersbach.
Guðjón Valur hefur nú 613 mark í
125 leikjum sem gera 4,9 mörk að
meðaltali í leik.
ËËJ

*EF MYNDIRNAR THE DEPARTED, CASINO ROYAL EÐA BORAT ERU EKKI INNI ÞÁ FÆRÐU HANA FRÍA TIL ÚTLEIGU Í EINN SÓLARHRING NÆST ÞEGAR ÞÚ KEMUR GEGN FRAMVÍSUN “100%” KORTS. GILDIR Í EINN MÁNUÐ FRÁ AUGLÝSINGU OG AÐEINS Á ÞEIM SÖLUSTAÐ ÞAR SEM MYNDIN VAR EKKI INNI.
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Fyndnasti maður Íslands

(IN SM¹VAXNA #HRISTINA ER F¾DD Å +ALIFORN
ÅU ¹RIÈ  #HRISTINA BYRJAÈI AÈ LEIKA TÅU
¹RA GÎMUL Ö¹ Å MYNDINNI -ERMAIDS ¹ MËTI
7INONU 2YDER OG #HER (ÒN HLAUT MIKLA AT
HYGLI FYRIR LEIK SINN Å 4HE !DDAMS &AMILY OG
VAR Ö¹ AÈEINS  ¹RA ¥ DAG HEFUR #HRISTINA
N¹È AF SÁR BARNASTJÎRNUSTIMPLINUM HÒN ¹
SITT EIGIÈ KVIKMYNDAFRAMLEIÈSLUFYRIRT¾KI OG
HEFUR MEÈAL ANNARS LEIKIÈ ¹ MËTI 7OODY
!LLEN Å MYNDINNI !NYTHING %LSE SEM SÕND
ER Å 3JËNVARPINU KL 

'ËÈA KVÎLDIÈ GËÈIR GESTIR /G AÈRIR 'AMAN AÈ SJ¹ YKKUR SVONA
MÎRG SAMAN KOMIN HÁRNA *¹ LÅKA YKKUR ÒR +ËPAVOGINUM (A HA
HA .EI BARA LÁTT GRÅN ¶IÈ ERUÈ FR¹B¾R ¶AÈ ER FÅNT FËLK SEM
BÕR Å +ËPAVOGINUM 4AKK FYRIR TAKK FYRIR !NNARS VAR ÁG AÈ
P¾LA ÖETTA MEÈ +ËPAVOGINN HAFIÈ ÖIÈ EINHVERN TÅMANN
REYNT AÈ RATA Å +ËPAVOGI ¶AÈ ER ALVEG VONLAUST (VAÈ ER
EIGINLEGA M¹LIÈ MEÈ ÖAÈ 4AKK FYRIR 3VO ER ANNAÈ
SEM ÁG HEF TEKIÈ EFTIR ÖEGAR ÁG ER ÒTI AÈ KEYRA Å UM
FERÈINNI ÁG GERI NEFNILEGA TÎLUVERT AF ÖVÅ ÁG MEINA
HVER GERIR ÖAÈ EIGINLEGA EKKI ÖAÈ ER MEÈ ÖESSI
BÅLNÒMER ¶Ò VEIST HVAÈ ER M¹LIÈ %INU SINNI
VAR BARA EINN STAFUR 2EYKVÅKINGAR VORU
MEÈ 2 !KUREYRINGAR VORU MEÈ ! EN
(AFNFIRÈINGAR VORU MEÈ ' (VAÈ VAR
EIGINLEGA M¹LIÈ MEÈ ÖAÈ (A 0¾LIÈ
Å ÖVÅ 3VO NÒNA HA Ö¹ ERU TVEIR STAFIR
(VAÈ ER EIGINLEGA M¹LIÈ MEÈ ÖAÈ
!F HVERJU EIGINLEGA TVEIR STAFIR %R ÖAÈ
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%NTERTAINMENT 4ONIGHT ¥ GEGN
UM ¹RIN HEFUR %NTERTAINMENT 4ONIGHT FJALL
AÈ UM ALLT ÖAÈ SEM ER AÈ GERAST Å SKEMMT
ANABRANSANUM OG ¹TT EINKAVIÈTÎL VIÈ FR¾G
AR STJÎRNUR .ÕJAR FRÁTTIR AF FR¾GA FËLKINU KVIK
MYNDUM SJËNVARPI TËNLIST TÅSKU OG ALLS
KYNS UPP¹KOMUR SEM GERAST Å BRANSANUM
ERU GERÈ GËÈ SKIL Å ÖESSUM FR¾GU Ö¹TTUM
%F ÖÒ VILT VITA HVAÈ ER AÈ GERAST Å (OLLYWOOD
Ö¹ VILTU EKKI MISSA AF ÖESSUM Ö¹TTUM

 3IRKUS 2VK SGEIR +OLBEINSSON ER
SNÒINN AFTUR MEÈ NÕJAN OG BETRI Ö¹TT ¹SAMT
NÕJUM Ö¹TTASTJËRNENDUM SGEIR OG CO
ERU AÈ FYLGJAST MEÈ ÖVÅ SEM ER AÈ GERAST Å
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INGARLÅFINU

 $R 6EGAS
 "RITNEY AND +EVIN #HAOTIC
 )NSIDER ¥ HEIMI FR¾GA FËLKSINS ERU

GËÈ SAMBÎND ALLT SEM SKIPTIR M¹LI /G
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ÖAR SEM VIÈ F¹UM AÈ SJ¹ EINKAVIÈTÎL NÕJ
USTU UPPLÕSINGARNAR OG SANNLEIKANN ¹ BAK
VIÈ HEITASTA SLÒÈRIÈ Å (OLLYWOOD ¶ESS
IR SKEMMTILEGU Ö¾TTIR KOMA FR¹ SÎMU FRAM
LEIÈENDUM OG %NTERTAINMENT 4ONIGHT
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IN SEM FARA FRAM Å BYRJUN APRÅL
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EITTHVAÈ BETRA 3KO EF EINHVER ER MEÈ NÒMERIÈ -/
EITTHVAÈ EITTHVAÈ EITTHVAÈ ER HANN Ö¹ ÒR -OS
FELLSB¾ (VAÈ ERU ÖEIR EIGINLEGA AÈ HUGSA Å
SAMGÎNGUR¹ÈUNEYTINU (A HA *¹ TAKK
FYRIR ¶AÈ ER GOTT AÈ VERA HÁRNA Å KVÎLD
ÖIÈ ERUÈ ALVEG FR¹B¾RIR ¹HORFENDUR .EI
Å ALVÎRU !F ÎLLUM SEM ÁG HEF VERIÈ MEÈ
SVONA STANDÎPP FYRIR GET ÁG SAGT ALVEG Å
FULLRI HREINSKILNI AÈ ÖIÈ ERUÈ TVÅM¾LALAUST
ÖAU NÕLEGUSTU (A HA HA .EI ÁG ER EKKERT
AÈ DJËKA MEÈ ÖETTA !NNARS SVO ÁG FARI NÒ
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'3- SÅMA ¶AÈ ER KANNSKI EINHVER AÈ LABBA BARA Å
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"ANDARÅSKUR GAMANÖ¹TTUR UM HINN SEIN
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 . &RÁTTIR OG AÈ ÖEIM LOKNUM
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!NYTHING %LSE ER BÅËMYND FR¹ 
*ERRY &ALK ER UNGUR GRÅNHÎFUNDUR Å
.EW 9ORK SEM GELDUR ÖESS AÈ VERA
MEÈ VONLAUSAN UMBOÈSMANN %NN
FREMUR HEFUR K¾RASTAN HANS EKKI HAFT
¹HUGA ¹ KYNLÅFI M¹NUÈUM SAMAN OG
MAMMA HENNAR ¾TLAR AÈ FLYTJA INN
TIL ÖEIRRA ,EIKSTJËRI ER 7OODY !LLEN
OG MEÈAL LEIKENDA ERU *ASON "IGGS
#HRISTINA 2ICCI 7OODY !LLEN OG
$ANNY $E6ITO

3LAGURINN ¹ SVIÈINU Å 6ETRARGARÈIN
UM HELDUR ¹FRAM Å BEINNI ÒTSEND
INGU Å KVÎLD .Ò ERU AÈEINS FJÎGUR
ATRIÈI EFTIR EN Å SÅÈASTA Ö¾TTI VERMDU
Ö¾R 'UÈBJÎRG OG )NGA BOTNS¾TIN
TVÎ 0ALLI HAFÈI ÒRSLITAVALDIÈ OG )NGA
FÁKK AÈ FJÒKA (VER VERÈUR SENDUR
HEIM Å KVÎLD

 "¾N
 -ORGUNVAKTIN
 «SKASTUNDIN
 -ORGUNLEIKFIMI
 3AGNASLËÈ
 3AMFÁLAGIÈ Å N¾RMYND
 &RÁTTAYFIRLIT
 (¹DEGISÒTVARP
 (¹DEGISFRÁTTIR
 6EÈURFREGNIR
 $¹NARFREGNIR OG AUGLÕSINGAR
 6ÅTT OG BREITT
 ²TVARPSSAGAN ,ANDSLAG ER ALDREI
ASNALEGT
 -IÈDEGISTËNAR
 &LAKK
 3ÅÈDEGISFRÁTTIR

 6EÈURFREGNIR
 (LAUPANËTAN
 6ÅÈSJ¹
 +VÎLDFRÁTTIR
 !UGLÕSINGAR
 3PEGILLINN
 $¹NARFREGNIR OG AUGLÕSINGAR
 ,ÎG UNGA FËLKSINS
 «VISSUFERÈ ALLIR VELKOMNIR
 3ÅÈDEGI SKËGARPÒKANNA
 3ÎGUMENN ¶AÈ VAR GOTT AÈ BÒA Å
+ËPAVOGI
 ,ESTUR 0ASSÅUS¹LMA
 ,ITLA FLUGAN
 +VÎLDGESTIR
 ²TVARPAÈ ¹ SAMTENGDUM R¹SUM TIL
MORGUNS

&-   4ALSTÎÈIN &-   ²TVARP 3AGA &-   "YLGJAN &-   &-  4OPP
TËNLISTARSTÎÈIN &-   ²TVARP ,ATIB¾R  &JÎLSKYLDU ÒTVARP &-   ,INDIN 
+RISTILEGT EFNI &-   ,ÁTT "YLGJAN  4ËNLIST OG AFÖREYING &-   ²TVARP "OÈUN
 +RISTILEGT EFNI &-   8! 2ADÅË   SPORA EFNI &-   8 IÈ  %NGINN VIÈBJËÈUR

 ¶AÈ HELSTA Å 0'! MËTARÎÈINNI
 'ILLETTE 7ORLD 3PORT 
 ¥ÖRËTTAHETJUR ¥ Ö¾TTINUM ER FJALL
AÈ UM FËLK SEM ¾FIR OG KEPPIR Å ËLÅKUM
ÅÖRËTTAGREINUM EN ALLT ER ÖAÈ ÅÖRËTTAHETJUR
¹ SINN H¹TT

 -EISTARADEILD %VRËPU FRÁTTA
Ö¹TTUR

 0RO BULL RIDING 0ORTLAND /2
0ORTLAND )NVITATIONAL !TVINNUMENN ¹ FERÈ
SEM N¹È HAFA MIKILLI F¾RNI Å AÈ HALDA SÁR ¹
BAKI VIÈ V¾GAST SAGT ERFIÈAR AÈST¾ÈUR
 7ORLD 3UPERCROSS '0  
#ITRUS "OWL

 &OOTBALL AND 0OKER ,EGENDS
 'ÎTUBOLTI
¶¹TTUR UM KÎRFUBOLTA ÖAR SEM ÖRÅR LEIKA ¹
MËTI ÖREMUR ¹ EINA KÎRFU 3NILLINGAR Å GREIN
INNI FERÈAST VÅTT OG BREITT UM "ANDARÅKIN ÖAR
SEM ÖEIR LEIKA LISTIR SÅNAR

 ."! DEILDIN 3AN !NTONIO $E
TROIT "EIN ÒTSENDING FR¹ LEIK 3AN !NTONIO
3PURS OG $ETROIT 0ISTONS Å ."! KÎRFUBOLTAN
UM ¶ESSI LIÈ HAFA EKKI N¹È SÁR FYLLILEGA ¹
STRIK Å VETUR EN ENGINN SKYLDI AFSKRIFA ÖAU Å
ÒRSLITAKEPPNINNI

 .ÕJAR EIGNIR p NÕJUSTU EIGNIRNAR ¹
MARKAÈNUM SÕNDAR

 %INBÕLISHÒS p %RTU AÈ LEITA AÈ EIN
BÕLISHÒSI p ÖÒ FINNUR ÖAÈ HÁR

 &JÎLBÕLI OG H¾ÈIR p ,ITLAR OG
MEÈALSTËRAR EIGNIR SÕNDAR

 .ÕJAR EIGNIR E
 3-3 EIGNIR p VELDU Ö¹ EIGN SEM ÖÒ
VILT SKOÈA MEÈ ÖVÅ AÈ SENDA 3-3 SKILABOÈ

 $EN LILLE PRINSESSE  0ETER 0EDAL
 +AJ OG !NDREA  0OSTMAND 0ER 
2UBBADUBBERS  /"3  %N FJER I HATTEN 
"ÐRNEBL¾KSPRUTTEN  5NGDOMSPROGRAM 
6IFTEN  0½ JOBJAGT  ,IVET OMBORD 
$IG OG MIG  46 !VISEN  4ASK &ORCE 
'RÐN GL¾DE  2ABATTEN  !FTENSHOWET
 (ERLUFSHOLM  .YHEDER P½ TEGNSPROG
 46 !VISEN MED VEJRET  &LEMMINGS
(ELTE  "OOGIE ,ISTEN  & FOR &½R 
3VAMPE"OB  °REFLIP  (UNNI SHOW
 $EN LILLE PRINSESSE  !FTENSHOWET
 46 !VISEN MED 3PORT OG 6EJRET  $ISNEY
3JOV  (IV STIKKET UD MED -ASTER &ATMAN
 46 !VISEN  "LONDINENS H¾VN 
$ANSEL¾RERENS GENKOMST  $EN  TIME
 "OOGIE ,ISTEN

Dísil vél tog 310 Nm, Sjálfskiptur.

Hluti staðalbúnaðar
Dísil Túrbó Intercooler :::
5 Gíra sjálfskipting SideTronic :::
Sjálfvirkt miðstöð :::
Loftkæling :::
Cruise Control :::

364 
 3AMTAL MED  +EITH ON THE ROAD 
,ES FILLES SONT EN MARCHE  6ET HUT 
'ARAGE GULD  52 VAL  2APPORT 
+ONST½KNINGS 6- I 4OKYO  !RGUMENT 
$ISNEYDAGS  2APPORT  'OMORRON
3VERIGE  7ILD +IDS  (ÎJDARNA 
4ILLBAKA TILL 6INTERGATAN  !MIGO  2APPORT
 3½ SKA DET L½TA  ,EGALLY "LONDE
 +ONST½KNINGS 6- I 4OKYO  2APPORT
 +ULTURNYHETERNA  3TOCKHOLM LIVE 
$INNER 2USH  3¼NDNINGAR FR½N 364

Byggður á grind með hátt og lágt drif

Glæsileg og sérlega þægileg innrétting

Fullkominn jeppi fyrir íslenskar aðstæður
DYNAMO REYKJAVÍK

 6IDEREG½ENDE  3ISTE NYTT 
3CHRÎDINGERS KATT  .EWTON  3ISTE
NYTT  /DDASAT .YHETER P½ SAMISK 
$ISTRIKTSNYHETER  &RA .ORDLAND  3ISTE
NYTT  $ISTRIKTSNYHETER  &RA -ÐRE OG
2OMSDAL  &RA (ORDALAND OG 3OGN OG &JORDANE
 3ISTE NYTT  $ISTRIKTSNYHETER  &RA
!UST OG 6EST !GDER  &RA "USKERUD 4ELEMARK
OG 6ESTFOLD  3ISTE NYTT  $ISTRIKTSNYHETER
 &RA /SLO OG !KERSHUS  &RA }STFOLD
 3ISTE NYTT  !NNE FRA "JÐRKELY 
3ISTE NYTT  6' LISTA 4OPP   3ISTE NYTT
 /DDASAT .YHETER P½ SAMISK  6'
LISTA 4OPP   .YHETER P½ TEGNSPR½K 
&RANKLIN  -EKKE -IKKEL  0INGVINEN
*ASPER  ,URE ,UCY  $ISTRIKTSNYHETER
 $AGSREVYEN  .ORGE RUNDT  "EAT
FOR BEAT  .YTT P½ NYTT  &ÐRST  SIST 
$ETEKTIMEN 0OLITIAGENTENE  +VELDSNYTT 
3EKS FOT UNDER  "O +ASPERS /RKESTER LIVE FRA
6EGA I +ÐBENHAVN

Álfelgur og 31” Toyo dekk :::
Litaðar rúður :::
Leður stýri :::

Bilabúð Benna
1975-2005 30 ára

Tangarhöfða 8-12

Sími 590 2000

KYRON - dísil - sjálfskiptur
Verð aðeins: Kr. 3.495.000,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!

www.benni.is

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

Umboðsmenn: Bílahornið hjá Sissa, Keflavík. Bílasalan Ós, Akureyri. Bílasala austurlands, Egilsstöðum.
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Eva Ásrún syngur bakrödd í Framsókn
„Ég hugsa eftir á að það hafi
verið gæfa mín að komast ekki í
Leiklistarskólann.“
Davíð Þór Jónsson í Pressunni
1993.
b6AR ÁG STRAX FARINN AÈ FATTA ÖETTA Ö¹
¡G ¹TTI UM TÅMA ¥SLANDMET Å AÈ VERA EKKI
LEIKARI ÁG KOMST Å SEXT¹N MANNA HËPINN
ÖRJÒ ¹R Å RÎÈ m SEGIR $AVÅÈ NÒ
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2
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3
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armaður segir hún svo vera. Að
sjálfsögðu. Hún hefði ekki tekið
þetta að sér ef svo væri ekki.
„Enda af mjög öflugum framsóknarættum. 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 Eskifirði. Þessi sambönd hyggst Eva
Ásrún nýta í komandi baráttu.
„Ég hef ekki staðsett mig í pólitík hingað til. Hef ekki verið í aðstöðu 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 pólitískar skoðanir og þarna hefur
hjartað slegið.
Eva Ásrún segir Framsóknarflokkinn án efa þann söngglaðasta
og skemmtilegasta og á fundum
verður bryddað upp á ýmsum nýjungum. Eva Ásrún hvetur menn til
að mæta. Og hún hefur enga trú á
að kosningar fari eins og skoðanakannanir gefa til kynna. „Ég mun
sanna það í Norðausturkjördæmi.
Og hana nú!“
JBG

%6! 32². (EFUR HINGAÈ TIL FARIÈ LEYNT
MEÈ STERKAR PËLITÅSKAR SKOÈANIR EN NÒ ¹
AÈ REISA &RAMSËKN ÒR ÎSKUSTËNNI
&2¡44!",!¨)¨6),(%,-
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6EGUR GL¾PASAGNAHÎF
UNDARINS 9RSU 3IG
URÈARDËTTUR VEX
HRATT ¹ HEIMSVÅSU
OG NÕLEGA SPURÈ
IST AÈ BËK HENN
AR ¶RIÈJA T¹KNIÈ ER
AÈ KOMA ÒT Å +ÅNA 6ERÎLD ÒTG¹FU
FÁLAG 9RSU GEKK NÕLEGA FR¹ SAMN
INGI VIÈ ÒTG¹FURISANN "ERTELSMANN
OG ER BËKIN V¾NTANLEG ¹  TUNGU
M¹LUM p ALLT FR¹ "ANDARÅKJUNUM TIL
!USTUR !SÅU "ËKIN 3ÁR GREFUR GRÎF
ER V¾NTANLEG ¹ FJËRT¹N TUNGUM¹L
UM 9RSA SJ¹LF ER ¹ FERÈ OG FLUGI LES
UPP ¹ BËKAMESSUNNI Å ,EIPZIG Å
DAG OG ¹ SUNNUDAG TEKUR HÒN Ö¹TT
Å GL¾PASAGNAH¹TÅÈ Å (ORSENS Å $AN
MÎRKU  M¹NUDAG ER SVO +RIMIFEST
Å -ÔNCHEN OG ÖAR VERÈUR 9RSA SEM
LANGT ER KOMIN MEÈ NÕJA GL¾PA
SÎGU SEM KEMUR ÒT Å HAUST
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„Það var bara leitað til mín. Og
ég á lausu. Mjög spennandi verkefni,“ segir Eva Ásrún Albertsdóttir, sem hefur verið ráðin kosningastjóri Framsóknarflokksins í
Norðausturkjördæmi.
Framsóknarflokkurinn
er
þekktur fyrir það að rísa úr öskustónni 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-
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 G¹SKI  HVAÈ  HALLANDI  HLJËMA 
BARDAGI  FYLGSNI  RÅFA  GRÅSKUR
BËKSTAFUR  NIÈUR  KÒGUN  GUÈ
 STEINTEGUND
,«¨2¡44
 OFNEYSLA  Å RÎÈ  GREINDUR  DAUÈI
 HEIMS¹LFA  F¾ÈA  SUSS 
MEGIN  OT  GANGÖËFI
,!53.
,2¡44  ¾RSL  HA  SK¹  ËMA
 AT  FELUR  RASPA  PÅ  SUÈ
 OKI  RA  TALK
,«¨2¡44  ËHËF  RS  SKARPUR 
L¹T  AMERÅKA  ALA  USS  AÈAL
 POT  IL
AUGLÝSINGASÍMI
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3PAUGSTOFAN Å LOFTIÈ MEÈ
ÖRJÒHUNDRAÈASTA Ö¹TTINN
„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 Spaugstofunnar, og reyndar sjónvarps á Íslandi 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 erlendir kvikmyndagerðarmenn horfi með
furðu til hinnar miklu framleiðni og
átti sig engan veginn á því hvernig þetta er hægt. Og áhorfskannanir
sýna ítrekað að Spaugstofuþættirnir eru það sem fólk horfir á – Spaugstofan 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-

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

STÓR HUMAR

una; Pálmi, Karl Ágúst Úlfsson,
Randver Þorláksson, Sigurður Sigurjónsson 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 Spaugstofuna 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 bestir þegar við rýnum í mál sem einhverju skipta, skoðum þjóðþrifamál 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 fræknum ferlinum en óneitanlega eru
atvik sem hafa náð út fyrir rammann eftirminnilegri en önnur. Eins
og þegar Spaugstofan lenti í yfirheyrslum hjá rannsóknarlögreglunni 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 þrjúhundraðasta þáttarins. Heldur sömu virðulegu hógværðinni og jafnan að sögn
Pálma.
Ekki hefur enn verið gengið til
samninga við Pál Magnússon, útvarpsstjóra 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 bilbug sé að finna.

/G MEIRA UM VEGSAUKA
RITHÎFUNDA VORRA *06
SELDI 3KIP 3TEF¹NS
-¹NA GRIMMT FYRIR
SÅÈUSTU JËL "ËKIN FËR Å
T¾PUM NÅU ÖÒSUND
UM EINTAKA SEM
ER MIKLU MEIRA
EN 3TEF¹N -¹NI SELDI MEÈAN HANN
VAR HJ¹ %DDU /G 3TEF¹N -¹NI ER LÅK
LEGA K¹TUR MEÈ *ËHANN 0¹L 6ALD
MARSSON OG HANS FËLK HJ¹ FORLAGINU
ÖVÅ NÒ HEFUR VERIÈ GENGIÈ FR¹ SAMN
INGI VIÈ 'YLDENDAL ÒTG¹FUNA Å $AN
MÎRKU UM KAUP ¹ 3KIPINU ²TG¹FU
RÁTTURINN HEFUR EINNIG VERIÈ SELDUR
TIL 4ÁKKLANDS OG *06 ÒTG¹FAN STEND
UR Å SAMNINGUM VIÈ FLEIRI ERLEND FOR
LÎG UM SÎLU ¹ BËKINNI
,EIKFÁLÎG MENNTASKËLANNA FRUM
SÕNA LEIKRIT SÅN ÖESSA DAGANA -IKIÈ
KAPPSM¹L ER FYRIR MENNTASKËLA
KRAKKANA AÈ KYNNA VERK SÅN ÒT FYRIR
SKËLANA OG ÖVÅ ER JAFNAN LEITAÈ TIL
FJÎLMIÈLA ¶AÈ GENGUR ÖË MISVEL
TIL AÈ MYNDA Å +ASTLJËSI 2ÅKISSJËN
VARPSINS ÖAR SEM MENNTASKËLUM
HEFUR VERIÈ NEITAÈ UM UMFJÎLL
UN ¹ ÖEIM GRUNDVELLI AÈ EF EINUM
SÁ SINNT ÖURFI AÈ SINNA ÎLLUM
¶AÈ VAKTI ÖVÅ TALSVERÈA GREMJU HJ¹
KRÎKKUM Å SKËLUNUM SEM VÅSAÈ VAR
FR¹ AÈ SJ¹ ÅTARLEGT INNSLAG UM UPP
SETNINGU +VENNASKËLANS ¹ (ROKA
OG HLEYPIDËMUM ¹ DÎGUNUM 6AR
HAFT ¹ ORÈI Å SUMUM SKËLANNA AÈ
ÖAR SKEMMDI EFLAUST EKKI
MIKIÈ FYRIR AÈ DËTTIR ¶ËR
HALLS 'UNNARSSON
AR RITSTJËRA +ASTLJËSSINS
V¾RI Å EINU AF AÈALHLUT
VERKUNUM Å SÕNING
UNNI JBGHDM

JAKOB FRETTABLADIDIS

Býður upp á augnhimnulestur
„Ég kenndi þeim að daðra, klæðast og snyrta sig. Öll þessi helstu
atriði sem þarf til að gera allt
vitlaust,“ segir Heiðar Jónsson
snyrtir, sem þótti fara á kostum í orlofsferð húnvetnskra húsmæðra fyrir skemmstu. Þær
húnvetnsku skelltu sér á mölina þar sem þær sáu Tinu Turner-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 heilsunnar vegna en fyrir mér
eru augun spegill sálarinnar,“ segir Heiðar. „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 fluginu, ritstýr-

ir nú vefsíðunni brudurin.is og
sinnir auk þess tilfallandi verkefnum sem hann segir nóg
af. „Ég er að undirbúa páskatælinguna núna en hún verður bara bönnuð á föstudaginn
langa,“ segir Heiðar og skellir
upp úr.
FGG

(%)¨!2 3KYGGNIST

INN Å S¹LARLÅFIÈ MEÈ
AUGNHIMNULESTRI
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Maður er
fermdur

Þ

að hefur víst ekki farið fram
hjá neinum að fermingarvertíðin nálgast. Þó ekki væri nema
vegna uppþotsins út af stúlkunni
sem var vænd um að stilla sér
upp eins og klámstjarna á forsíðu
fermingarbæklings Smáralindar – bæklings sem reyndar var
frekar hallærislegur í auglýsingum 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.

-¡2 leiðast fermingarveislur, enda eru þær oftast á sunnudögum og ég þjáð af hinni lögbundnu þynnku. Ég reyni ævinlega 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 dregin 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 tiltölulega siðprúða fermingarstúlku.
Ég fattaði það ekki einu sinni
þegar ég var klipin þéttingsfast í
rassinn af áttræðum frænda vinkonu minnar í kransakökuröðinni.
Ótrúlegur handstyrkur hjá ekki
heilsuhraustari manni, þegar út í
það er farið.

GEFÐU GEIMFERÐ
Í FERMINGARGJÖF
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fólk frétti að ég ætlaði
að fermast borgaralega fékk ég
yfirleitt ekki hamingjuóskir heldur spurninguna: ,,Ertu ekki bara
að þessu út af pökkunum?” Auðvitað var ég að þessu út af pökkunum, 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 hamingjuóskir með að vera komin
í kristinna manna tölu. Aldrei
fengu þau spurninguna: „Ertu
ekki bara að þessu út af pökkunum?“ Það hefði þótt dónalegt
og ókristilegt. Að níðast á samvisku okkar ókristnu fjórtán ára
siðleysingjanna var hins vegar í
fínu lagi.
En ég fékk fullt af pökkum. Og
góðan mat. Og viðurkenningarskjal. 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.

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
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* Tilboðið gildir fyrir alla sem eru fæddir 1993 og gildir allt að ﬁmm sinnum fyrir hvern einstakling.

