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Kjartan Briem
hefur spilað
borðtennis
í 26 ár. Hann
telur
framtíð hérlendis íþróttina eiga bjarta
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„Áhuginn
vaknaði fyrst
ára með eldri
þegar ég
fór tíu
æfingu hjá bróður mínum á borðtenn
vinum hans,“
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segir Kjartan
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„Okkur þótti
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hefur ekki skorað mark
í 323 mínútur fyrir
WEST HAM
íslenska landsliðið
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un. Þetta
var nefnilega
ur hópur
svo skemmtil
sem æfði
egborðtennis
tíma.“
á þessum
Kjartan náði
ari í innanhús því að verða Íslandsm
eistHann flutti sleik árið 1987,
þá
merkur og síðan til Svíþjóðar 17 ára.
spilaði þar
og Danstóð. „Ég
á meðan
dró
þegar ég fluttihins vegar úr spilamdvölinni
f
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af milljVill álver við Húsavík Verða
örðum við fall
Utanríkisráðherra talaði fyrir álveri á Bakka sem knúið yrði af jarðvarmaorku í
ræðu á Húsavík í gær. Hún sagði álver rúmast innan marka sjálfbærrar þróunar.
34«2)¨*! Valgerður Sverrisdóttir
utanríkisráðherra lýsti afdráttarlausum vilja sínum til þess að
álver rísi á Bakka í ræðu sem hún
flutti á málþingi á Húsavík í gær.
Valgerður sagði að raunhæfast
væri að nýta orkuna á svæðinu
til orkufreks iðnaðar. „Það er því
vel hugsanlegt að hér í Þingeyjarsýslu muni rísa álver. Þetta álver
myndi fá raforkuna frá jarðhitavirkjun og bygging slíks orkuvers
myndi ekki hafa áhrif á umhverfið
hér um slóðir,“ sagði ráðherra. „Er
hér því ekki um að ræða atvinnustarfsemi sem rúmast vel innan
marka sjálfbærrar þróunar? Ég er
eindregið þeirrar skoðunar.“

Málþingið var haldið af Atvinnuþróunarfélagi Þingeyinga (AÞ)
og Markþingi. Tryggvi Finnsson,
framkvæmdastjóri AÞ, segir mikilvægt að snúa þróuninni á svæðinu við. „Samfélagið eins og það er
hér núna er ekki sjálfbært. Fólki
fækkar og meðalaldur hækkar.
Til að snúa því við er nærtækast
að nýta þær auðlindir sem svæðið
hefur upp á að bjóða.“
Tryggvi segir menn bjartsýna
á að álver rísi. „Það hefur ekkert komið upp á í þessu verkefni
þannig að það lítur ekki illa út. Það
sem maður hefur áhyggjur af er
pólitísk umræða í þjóðfélaginu.“
Ásbjörn Þ. Björgvinsson, full-

trúi vinstri grænna í sveitarstjórn
Norðurþings, segir Vinstrihreyfinguna alfarið andsnúna hugmyndum um álver á svæðinu. „Við
erum hrædd um að álver kunni að
skaða aðra uppbyggingu á svæðinu, sem hefur verið töluverð.“
Þorsteinn Hilmarsson, upplýsingafulltrúi Landsvirkjunar, segir
menn reikna með því að næg jarðvarmaorka sé á svæðinu til að
knýja þar álver. „Nú er unnið að
rannsóknum á umfangi jarðhitasvæðanna í samræmi við viljayfirlýsinguna sem undirrituð var milli
okkar og Alcoa. Ef allt gengur
eftir verður kominn samningur í
lok næsta árs.“
SH
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Lengi vitað um
áhuga landans
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4«.,%)+!2 „Honum líst vel á landið og ekki skemmir fyrir hvað
veðrið er fínt. Það er bara vonandi að það haldist,“ segir Guðbjartur Finnbjörnsson tónleikahaldari sem tók á móti sjálfum
Cliff Richards í Leifsstöð í gær.
Goðsögnin Cliff Richards heldur tónleika í Laugardalshöll annað
kvöld. Sjálfur sagði Sir Cliff við
komuna að hann hefði lengi vitað
af áhuga Íslendinga á tónlist sinni
og hann hlakkaði til að spila fyrir
þá.
HDM
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&«4"/,4) Enska úrvalsdeildarliðið West Ham, sem er í eigu
Björgólfs Guðmundssonar, stefnir hraðbyri niður í 1. deild. Það
gæti þýtt mikinn tekjumissi fyrir
félagið vegna þeirra gríðarlega
háu upphæða sem fást fyrir sjónvarpsrétt í úrvalsdeildinni.
Joe McLean, sérfræðingur í
fjármálum fótboltaliða, telur að
tekjumissirinn muni að minnsta
kosti verða 2,5 milljarðar á fyrsta
árinu í næstefstu deild.
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¹ .ORÈURLANDI STÎKU SKÒRIR EÈA ÁL
VESTAN TIL EN LÁTTIR SM¹M SAMAN
TIL ¹ 3UÈAUSTURLANDI (ITI   STIG
MILDAST SUÈAUSTAN TIL
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Velferðarmálin mikilvægust
3+/¨!.!+®..5. Velferðarmál voru

talin mikilvægust af sex málefnum sem fólk var beðið um að gefa
einkunn í skoðanakönnun Fréttablaðsins. Spurt var hve mikilvæg
þessi málefni teldust þegar kæmi að
því að greiða atkvæði í þingkosningunum í vor. Hægt var að gefa hverju
málefni einkunn á skalanum 1-5, þar
sem 1 var mjög léttvægt en 5 mjög
mikilvægt.
Að meðaltali fengu velferðarmálin einkunnina 4,2, sem þýðir að málefnið telst frekar mikilvægt. Í öðru
sæti voru efnahagsmál, í því þriðja
voru skattamál og í fjórða sæti voru
umhverfismál. Nokkuð neðar voru
svo fiskveiðimál og Evrópumál.

5- (6!¨ 6%2¨52 +/3)¨
3PURT VAR HVERSU MIKILV¾GA FËLK TELDI
EFTIRFARANDI M¹LAFLOKKA ¹ SKALANUM
  ÖAR SEM  ER MJÎG LÁTTV¾GT EN
 MJÎG MIKILV¾GT ÖEGAR K¾MI AÈ
ÖVÅ HVERNIG ÖAÈ GREIDDI ATKV¾ÈI Å
ÖINGKOSNINGUM Å MAÅ
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,®'2%',5-, Ekið var á karlmann
á þrítugsaldri í miðborginni aðfaranótt laugardags. Ökumaðurinn stakk af og þurfti sá sem ekið
var á, sjálfur að koma sér á slysadeild. Manninum þótti undarlegt
að enginn hefði komið honum til
hjálpar þótt hann hefði hringt
eftir hjálp.
Skýringuna segir lögreglan
ekki vera afskiptaleysi starfsmanna Neyðarlínu eða lögreglu
höfuðborgarsvæðisins. Maðurinn
hafi einfaldlega leitað eftir aðstoð
í síma 211 en ekki 112 eins og rétt
hefði verið. Maðurinn var verulega ölvaður.
KDK

Sama röðun var á mikilvægi málefna ef hún var skoðuð eftir kyni eða
búsetu.
Kjósendur
Framsóknarflokks
telja efnahagsmál og velferðarmál
jafn mikilvæg en kjósendur Sjálfstæðisflokks telja efnahagsmál mikilvægasta málaflokkinn af þessum
sex. Kjósendur Íslandshreyfingarinnar telja umhverfismál mikilvægasta málaflokkinn en kjósendur annarra flokka, sem og óákveðnir
kjósendur, telja velferðarmálin mikilvægust af þeim sex málefnum sem
spurt var um.
Hringt var í 800 manns á kosningaaldri. Þar af tóku 94 prósent afstöðu
til spurningarinnar.
SS  SJ¹ SÅÈU 
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(UGSANLEGA ¹K¾RÈIR FYRIR NJËSNIR

Biðu í sjálfheldu á þaki bíls

Íranar yfirheyra
bresku fangana

"*®2'5. Tveimur mönnum var
bjargað af þaki bíls sem lenti í krapa
á Gjábakkavegi í gær. Björgunarsveitarmenn í björgunarsveitinni
Ingunni á Laugarvatni komu mönnunum til bjargar. Mennirnir voru
ekki í hættu og brugðust rétt við
með því að koma sér upp á þak og
hafa samband við björgunarsveit.
Tilkynning um óhappið barst upp
úr hádeginu og um klukkustund
síðar var sérhæfður bátaflokkur
björgunarsveitarinnar
Ingunnar
mættur á staðinn. Mönnunum var
bjargað um borð í bátinn og bíllinn
var dreginn á þurrt.
Óhappið átti sér stað við Laugarvatnsvelli en í leysingum eins og

Steingrímur, er þetta aðför að
kaffibandalaginu?
b.EI NEI MENN VERÈA BARA AÈ F¹ SÁR
TE EF KAFFIKVËTINN KL¹RASTm
3AMKV¾MT NÕJUM LÎGUM M¹ EKKI KAUPA
FYRIR MEIRA EN  ÖÒSUND KRËNUR Å
KAFFISÎLU STJËRNM¹LAFLOKKA 3TEINGRÅMUR *
3IGFÒSSON ER FORMAÈUR 6' SEM ER HLUTI AF
KAFFIBANDALAGINU SVONEFNDA

5PPKOMIN BÎRN VISTHEIMILA

Vilja gæta hagsmuna barna
&¡,!'3-, Eitt meginmarkmiða
félags uppkominna barna, sem
vistuð voru á
upptökuheimilum ríkisins á
miðri síðustu
öld, verður að
gæta að hagsmunum barna
sem eru í svipaðri stöðu nú
á tímum. Þetta
2«3! «,®&
segir Rósa Ólöf
36!6!23$«44)2
Svavarsdóttir,
hjúkrunarkona og einn talsmanna
undirbúningsnefndar að formlegu
félagi þessa fólks.
Nefndin hittist í þriðja sinn
um helgina og voru drög lögð að
framtíðarstörfum félagsins.
„Við viljum vera rannsóknanefndinni sem forsætisráðherra
skipað til að kanna atburði sem
áttu sér stað á þessum heimilum
hjálpleg. Auk þess sem við viljum
bæta hag barna sem eru í sömu
stöðu og við vorum,“ segir Rósa.
Hún telur of litlu fé veitt til stofnanna sem eiga gæta að börnum og
hagmunir þeirra lítið ræddir. Því
vilji hópurinn breyta.
KDK

,®'2%',5&2¡44)2
-EIDDIST LÅTIÈ Å BÅLVELTU
®KUMAÈUR SLAPP LÅTIÈ MEIDDUR EFTIR
BÅLVELTU ¹ MËTUM (AFNAVEGAR OG
3TAPAFELLSVEGAR Å G¾R -AÈURINN VAR
FLUTTUR ¹ HEILSUG¾SLUSTÎÈINA Å 2EYKJA
NESB¾ EN REYNDIST LÅTIÈ SLASAÈUR "ÅLL
INN ER TÎLUVERT SKEMMDUR

(RAÈAKSTUR Å BORGINNI
¶RJ¹TÅU OG ¹TTA ÎKUMENN VORU TEKNIR
FYRIR HRAÈAKSTUR ¹ HÎFUÈBORGARSV¾È
INU UM HELGINA  3¾BRAUT AÈFARANËTT
SUNNUDAGS M¾LDIST BÅLL  ¹RA ÎKU
MANNS ¹  KM HRAÈA EN LEYFÈUR H¹
MARKSHRAÈI ER  3ÎMU NËTT VAR ÎLV
AÈUR ÎKUMAÈUR STÎÈVAÈUR ¹ 2EYKJA
NESBRAUT Å (AFNARFIRÈI ¹  KÅLËMETRA
HRAÈA

 MARS  ¶2)¨*5$!'52

nú myndast mikið stöðuvatn á völlunum. „Þetta gerist á hverju ári og
getur skapað mikla hættu,“ segir
Bjarni. „Vegagerðin setur upp
skilti þegar ekki er mælst til þess
að menn aki þessa leið. Hins vegar
eru margir sem freistast til að fara
þarna yfir enda styttir þetta leiðina
til Reykjavíkur verulega,“ segir
Bjarni. Hann bendir þó á að það
geti verið varasamt eins og sannaðist í gær. Stikurnar á veginum fari í
kaf og þá sé hætt við að bílar lendi
utan vegarins og fari á kaf.
ÖO

¥2!. !0 Írönsk stjórnvöld

greindu frá því í gær að verið
væri að yfirheyra bresku hermennina fimmtán sem teknir
voru höndum á föstudaginn til að
komast að því hvort þeir hefðu
„viljandi eða óviljandi“ farið inn
í íranska lögsögu. Er þetta fyrsta
merki þess að írönsk stjórnvöld
séu að leita að leið út úr deilunni.
Bresk stjórnvöld neita því staðfastlega að hermennirnir hafi
verið staddir í íranskri lögsögu.
Íranskir embættismenn sögðu í
gær hugsanlegt að hermennirnir
yrðu ákærðir fyrir njósnir og að
hafa verið í óleyfi inni í íranskri
lögsögu.
SDG
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FËR (UMMER BÅLL ¹ KAF ¹ SVIPUÈUM SLËÈ
UM OG BÅLLINN Å G¾R
&2¡44!",!¨)¨!.4/.

Héðinsfjarðargöng
losa tvo kílómetra
Lokið hefur verið við að grafa ríflega tvo af ellefu kílómetrum Héðinsfjarðarganga. Tveir vinnuflokkar grafa rúmlega 100 metra á viku og vegagerð er hafin.
3!-'®.'5-, Framkvæmdir við

Héðinsfjarðargöng hafa gengið
vel að undanförnu og samanlögð
lengd ganga er nú um 2.171 metrar sem eru um tuttugu prósent af
heildarlengd.
Siglufjarðarmegin
er lengd ganga um 1.179 metrar og
lengdust göngin þeim megin um 54
metra í síðustu viku. Ólafsfjarðarmegin eru göngin nú um 992 metrar og lengdust um 56 metra í síðustu viku. Verklok eru áætluð í árslok 2009.
Sigurður Oddsson, yfirmaður Vegagerðarinnar með nýframkvæmdum á norðaustursvæði,
segir að verkið sé lítillega á eftir
upphaflegri áætlun. „Til að áætlun
haldist þarf að ná í gegn frá Siglufirði í Héðinsfjörð áður en snjóa
festir næsta vetur. Þá er hægt að
fara á móti þeim í Ólafsfirði.“ Sigurður segir að vegagerð sé hafin
beggja vegna ganganna og allt efni
úr göngum Siglufjarðarmegin sé
sett í vegfyllingar en Ólafsfjarðarmegin, þar sem minna hefur verið
unnið í vegagerð, er nær allt efni
úr göngum sett á sérstaka losunarstaði.
Verksamningur um gerð Héðinsfjarðarganga milli Vegagerðarinnar sem verkkaupa og Metrostav-Háfells sem verktaka var undirritaður á Siglufirði í maí 2006.
Framkvæmdir á verkstað við gröft á
forskeringu við gangamunna Siglufjarðarmegin hófust síðla júnímánaðar. Síðan var unnið að forskeringum, bæði í Siglufirði og Ólafsfirði
og gangagreftri Siglufjarðarmegin. Hinn 1. nóvember hófst gangagröftur frá Ólafsfirði. Enn fremur
hefur verið byggð upp aðstaða fyrir
starfsmenn og steypustöð reist í
Ólafsfirði.
SVAVAR FRETTABLADIDIS

URÈU Å KJALLARA HÒSSINS VIÈ 3ËLVALLAGÎTU
VEGNA VATNSTJËNS
&2¡44!",!¨)¨!.4/.

,EKINN VIÈ 3ËLVALLAGÎTU

OR bætir tjónið
6!4.34*«. Tjónið sem varð þegar
vatn lak inn í bílakjallara hússins
við Sólvallagötu 80-84 fyrr í mánuðinum verður bætt af ábyrgðartryggingu Orkuveitu Reykjavíkur. Svo virðist sem ekki hafi
verið rétt gengið frá loka í dælustöðinni í Ánanaustum og því má
rekja tjónið til mannlegra mistaka. VÍS, tryggingafélag Orkuveitunnar, bætir tjónið.
Bilunin í dælustöðinni olli því
að frárennsli hússins við Sólvallagötu hafði ekki undan. Vatn tók að
leka upp um niðurföll og inn um
glufur en kjallarinn er talsvert
undir sjávarmáli.
Verið er að vinna í uppgjöri á
málinu en ljóst er að tjónið nemur
tugum milljóna.
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-ISSKILNINGUR ELDRI BORGARA

Ráðherrann
fór að lögum
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VERÈUR RÅFLEGA  KÅLËMETRAR
 *ARÈGÎNGIN VERÈA TVÅBREIÈ UM
  KÅLËMETRA LÎNG MILLI 3IGLU
FJARÈAR OG (ÁÈINSFJARÈAR OG UM
  KÅLËMETRA LÎNG MILLI (ÁÈINS
FJARÈAR OG «LAFSFJARÈAR
 5PPH¾È VERKSAMNINGS ER UM
  MILLJARÈAR KRËNA EN HEILDAR
KOSTNAÈUR ER ¹¾TLAÈUR RÒMIR 
MILLJARÈAR
 &RAMKV¾MDIN MUN STYTTA LEIÈ
INA MILLI 3IGLUFJARÈAR OG «LAFS
FJARÈAR ÒR  KÅLËMETRUM Å UM
 KÅLËMETRA MIÈAÈ VIÈ LEIÈ UM
,¹GHEIÈI OG ÒR  KÅLËMETRUM Å
 KÅLËMETRA MIÈAÈ VIÈ LEIÈ UM
®XNADALSHEIÈI
 6IÈ ALLA GANGAMUNNA VERÈA
STEYPTIR VEGSK¹LAR SAMTALS UM
 METRAR AÈ LENGD
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(%),"2)'¨)3-, Heilbrigðisráð-

 ¾TLAÈ ER AÈ VERKIÈ TAKI ÖRJÒ OG
H¹LFT ¹R OG FRAMKV¾MDUM VERÈI
LOKIÈ Å ¹RSLOK 
 6IÈ VERKIÈ STARFA ALLS UM 
STARFSMENN AF H¹LFU VERKTAKA
 (ÁÈINSFJARÈARGÎNG ERU ST¾RSTA
VERKEFNI SEM 6EGAGERÈIN HEFUR
BOÈIÈ ÒT

herra fór að lögum um úthlutun
Framkvæmdasjóðs aldraðra í tilraunaverkefni á ráðgjafaþjónustu til eldri borgara. Þetta kom
fram á fundi Landssambands
eldri borgara í gær. Sambandið
hafði áður gagnrýnt heilbrigðisráðherra fyrir að úthluta tæpum
sjö milljónum í tilraunaverkefni
án þess að ráðfæra sig við stjórn
sjóðsins eins og lög gera ráð
fyrir. Sú gagnrýni var á misskilningi byggð. Úthlutunin var rædd
innan stjórnarinnar.
Margrét Margeirsdóttir, formaður Félags eldri borgara, segir
misskilninginn aðeins snúa að
þessu eina verkefni.
KDK
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Lengstu vefföngin 63 stafir
"2533%, !0 EURid, stofnunin sem sér um að skrá
evrópsku .eu-vefföngin, hefur skráð sex vefföng
sem fylla hámarkslengdina, 63 stafi. Þar á meðal eru
fullt nafn velsks bæjar og fyrstu 63 tölustafirnir í
óendanlegu tölunni pí.
Þýskur grallari skráði veffangið www.thisisthelongesteuropeandomainnameallovertheworldandnowitismine.eu og landi hans bæði www.
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.eu og www.zzzzzzzzzzzzzzzz
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz.eu.
En velska þorpið, sem hefur heimsmetið í lengsta
staðarnafninu, hefur netnotendum til hægðarauka
boðið upp á stytta útgáfu af nafninu: www.llanfair.
wales.com. Þeir sem vilja spreyta sig í réttritun
geta hins vegar slegið inn hið fulla nafn: www.llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogochuchaf.eu. Þessi langa útgáfa kvað víst eiga
við um efri hluta hins velskumælandi þorps á eynni
Anglesey í Norður-Wales.
Frá því að opnað var fyrir skráningar á .eu-vefföngum 7. apríl í fyrra hafa meira en tvær og hálf
milljón veffanga verið skráð, þar af ein milljón
á fyrsta degi. Eftirsóttustu vefföngin eru sex.eu,

-),,*«.)2 %5 6%&&!.'! &R¹ ÖVÅ AÈ OPNAÈ VAR FYRIR SKR¹NINGU
FYRIR T¾PU ¹RI HAFA   MILLJËNIR VEFFANGA VERIÈ SKR¹ÈAR
./2$)#0(/4/3!&0

hotel.eu, travel.eu og jobs.eu.
Íslenskir aðilar geta aðeins skráð .eu-veffang í
gegnum milliliði í ESB-landi, þar sem ekki náðist
samkomulag um að EFTA-löndin í EES fengju rétt til
slíkra skráninga þótt þau væru hluti af innri markaði Evrópu.
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Flottasta borg í Evrópu

Reglulegt flug
beint til Rómar
Flogið vikulega í allt sumar
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Svartur svanur
í Vopnafirði
.44²2! „Ég hef aldrei séð svona

fugl áður,“ segir Bjarki Björgólfsson, áhugaljósmyndari á Vopnafirði. Bjarki var á ferð við tjörnina sunnan við Hofsárbrú í Vopnafirði um helgina og náði þá mynd
af svartsvani, sem er sjaldgæfur
hér á landi enda ættaður frá Ástralíu.
Jóhann Óli Hilmarsson fuglafræðingur segir svarta flækinginn þó líkast til ættaðan af enskum
herragarði. „Ríkt fólk þar í landi
hefur ógurlega gaman af því að

flytja til sín sjaldgæfa fugla. Það
er ekki gott fyrir lífríkið,“ segir
Jóhann Óli. Hann segir að vegna
þessara flutninga hafi myndast
hópur villtra svartra svana í Bretlandseyjum og stundum flækist einn og einn þeirra yfir til Íslands.
Jóhann segist ekki þekkja til
neinna dæma um að svartir svanir og hvítir hafi parast þótt þeir fái
að slást í hóp þeirra.
Alls eru þekktar sex tegundir
svana í heiminum.
KDK

36!2452 36!.52 (EIMKYNNI SVARTRA SVANA ERU Å STRALÅU 3¹ ¹ MYNDINNI ER ÖË LÅKLEGA
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Deila um aðkomu SA
að kosningabaráttu

!5¨+%..)3,9+),,).. !È SÎGN ,OGA ¹
ENN EFTIR AÈ DREIFA UM TUTTUGU ÖÒSUND
LYKLUM ¶AÈ VERÈUR GERT Å N¾STA M¹NUÈI

Kristín Pétursdóttir hagfræðingur og ein þeirra sem tekur þátt í starfi Sólar í
Straumi, segir Samtök atvinnulífsins beita sér fyrir eina atvinnugrein umfram aðrar.
Öflum upplýsinga til að stuðla að upplýstri umræðu, segir Hannes G. Sigurðsson.
$2!5-3«,%9*!2 ¥ !&'!.)34!.

&¹T¾KIR B¾NDUR LANDSINS EIGA B¹GT MEÈ
AÈ R¾KTA AÈRA PLÎNTU EN VALMÒANN
&2¡44!",!¨)¨2%54%23
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Níutíu prósent
heróínsins eru
frá Afganistan
!&'!.)34!. !0 Níutíu prósent
þess heróíns sem selt er á svörtum markaði í Lundúnum eiga
rætur sínar að rekja til blómstrandi valmúaframleiðslu í suðlægari héruðum Afganistans. Þetta
segir Goldsmith lávarður, saksóknari þar í landi.
Goldsmith segir ópíumrækt í
Afganistan eina helstu ógn við
stöðugleika og framþróun þessa
stríðshrjáða ríkis. Sameinuðu
þjóðirnar ásökuðu nýverið innanríkisráðuneyti landsins um mútuþægni og meðfylgjandi linkind
við ópíumsmyglara.
Ópíumframleiðsla Afgana jókst
um 49 prósent í fyrra. Er hún um
6.700 tonn, sem nægja til að framleiða 670 tonn heróíns.
KËÖ

,%)¨2¡44).'
¥ 0ERSËNUNNI ¹ BAKSÅÈU !LLS Å G¾R VAR
SAGT AÈ DAUÈI &RANZ &ERDINANDS HEFÈI
¹TT STËRAN Ö¹TT Å UPPHAFI SÅÈARI HEIMS
STYRJALDARINNAR (IÈ RÁTTA ER AUÈVITAÈ
AÈ DAUÈINN HAFÈI ¹HRIF ¹ UPPHAF FYRRI
HEIMSSTYRJALDARINNAR

34«2)¨*! Kristín Pétursdóttir, hagfræðingur og fyrrverandi aðstoðarforstjóri Singer & Friedlander bankans í London, segir Samtök atvinnulífsins beita sér af of
miklum mætti fyrir stækkun álvers Alcan í Straumsvík á kostnað
annarra fyrirtækja. „Mér finnst
það ómálefnalegt og í raun með
ólíkindum að SA, sem eru samtök
allra atvinnuvega á Íslandi, skuli
mæla með því að ráðist verði í
virkjanaframkvæmdir og frekari
uppbyggingu stóriðju með tilheyrandi ruðningsáhrifum sem hafa
ótvíræð slæm áhrif fyrir önnur
útflutningsfyrirtæki í landinu,
þar eru meðal annars hátækni- og
vaxtafyrirtæki.“
Hannes G. Sigurðsson, aðstoðarframkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins, segir SA fyrst og
fremst beita sér fyrir því að staðreyndir verði lagðar á borðið og
málið rætt út frá þeim. „Við höfum
lagt mat á afleidd áhrif þess ef
af stækkun álversins verður og
það er okkar mat að hún leiði af
sér fjölda nýrra starfa og skapi
þar með mikilvæg verðmæti. Við
höfum einbeitt okkur að því að
afla upplýsinga og leggja þær á
borðið svo hægt sé að ræða um
þessi málefni með skynsömum
hætti. Þetta virðist vera mikið tilfinningamál fyrir suma en ég tel
að það sé skynsamlegast að reyna
að stuðla að upplýstri umræðu um
þessi mál og það er það sem við
höfum verið að gera, bæði með
faglegri upplýsingaöflun og umræðufundum.“
Hannes segir kosningar eins
og þær sem fara fram í Hafnar-

Páskasnjórinn
er í boði

Vina Hlíðarfjalls

!UÈKENNISLYKILL SENDUR Å HÒS

Hátt í 200.000
lyklar í umferð

34++!¨ ,6%2 +OSIÈ VERÈUR UM DEILISKIPULAGSTILLÎGU (AFNARFJARÈARB¾JAR EN Å HENNI
FELST MEÈAL ANNARS AÈ ST¾KKUNAR¹FORM !LCAN Å 3TRAUMSVÅK N¹I FRAM AÈ GANGA LVERIÈ
VERÈUR Ö¹ MEÈ  ÖÒSUND TONNA FRAMLEIÈSLUGETU Å  ÖÒSUND TONNA NÒ
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Þetta er í fyrsta skipti í mannkynssögunni
sem íbúar í sveitarfélagi greiða atkvæði um
það hvort álver stækki.

¥SRAELSHER STÎÈVAR HJËLREIÈAR
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Kristín segir kosningarnar snúast um stórar spurningar og hver
og einn verði að gera upp við sig
hvernig hann vill svara. „Stóru
spurningarnar eru þær hvort við
viljum halda áfram á þeirri vegferð að niðurgreiða raforku til erlendra álframleiðanda í stað þess
að efla íslensk útflutningsfyrirtæki. Það er alveg ljóst að Landsvirkjun er rekin með óviðunandi
arðsemi og það þýðir, þegar öllu er
á botninn hvolft, að íslenskir skattborgarar eru að niðurgreiða rafmagn til þessarar stóriðju.“

firði ekki vera til þess fallnar að
skapa sátt. „Ég hygg að þetta sé í
fyrsta skipti í sögunni sem íbúar
í sveitarfélagi greiða atkvæði um
stækkun fyrirtækis. Með þessum
hætti er verið að koma fyrirtæki í
aðstæður sem það hefur ekki lent
í áður, það er að fara út í kosningabaráttu um framtíðaráform sín.
Fyrirtækið getur ekkert annað
gert en að taka þátt í baráttunni
og ég efast um að þessi kosning
verði til þess að sætta ólík sjónarmið í þessu máli, hver sem niðurstaðan verður.“

&*2-, Yfir hundrað þúsund
manns hafa nú virkjað auðkennislykla sína og nota þá til að skrá
sig inn í heimabanka. Lyklunum
er ætlað að auka öryggi heimabankanotenda og koma í veg fyrir
misnotkun. Auðkenni hf. sér um
dreifingu lyklanna.
Logi Ragnarsson, framkvæmdastjóri Auðkennis, segir dreifingu
lyklanna ljúka um miðjan næsta
mánuð, en á annað hundrað þúsund lyklar hafa nú verið sendir á
flest heimili landsins. Hann segir
ekki hafa borið mikið á kvörtunum
vegna lyklanna, en það sé vissulega þannig að auknu öryggi fylgi
aukin óþægindi.
SÖS

Hjólamótmæli
kæfð í fæðingu
2!-!,,!( !0 Ísraelsher stöðvaði

hjólreiðaferð um 400 Ísraela, Palestínumanna og annarra á Vesturbakkanum rétt eftir að ferðin
hófst á laugardag.
Ferðin var skipulögð af kristilegri ungliðahreyfingu sem friðsamleg mótmæli gegn veru Ísraela
á Vesturbakkanum, sérstaklega eftirlitsstöðvum þeirra sem staðsettar
eru víðs vegar um Vesturbakkann.
Lagt var upp frá Ramallah og
lauk ferðinni við fyrstu eftirlitsstöðina nokkrum mínútum síðar.
SH
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Hefði átt að setja meiri takmörk
á auglýsingar stjórnmálaflokka?
3EGÈU SKOÈUN ÖÅNA ¹ VISIRIS
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'RÅÈARSTËR HELLIR Å ,EITARHRAUNI

&ÁKK ÕMIS BRÁF Å STAÈ 3PIEGEL

Vill að Búri fái
frið sem lengst

Málið í skoðun
hjá Íslandspósti

2%9+*!.%3 Árni Tryggvason ljós-

3!-'®.'52 „Ég get í raun ekki
annað sagt en að málið sé í skoðun hjá okkur,“ segir Anna Katrín
Halldórsdóttir, framkvæmdastjóri markaðssviðs Íslandspósts,
um mál Þrastar Ólafssonar sem
fékk umslag fullt af handahófskenndum pósti í stað þýska tímaritsins Spiegel á dögunum.
Þröstur taldi sig vera að opna
umslag með eintaki af Spiegel
á föstudaginn, en fann í staðinn
bunka af bréfum sem póstlögð
eru á Íslandi. Hann sagði að svo
virtist sem einhver hefði opnað
umslagið, fjarlægt blaðið og tínt
póst í umslagið af handahófi. SÖS

myndari er einn fárra sem hafa
ferðast um iður hellisins Búra og
myndað dýrðina. Hellirinn, sem
er í Leitarhrauni á Reykjanesi, er
vel falinn og fannst fyrir nokkrum árum.
Hellarannsóknafélag Íslands
hefur farið í nokkra leiðangra í
hellinn sem er gríðarstór og er
enn ókannaður að miklu leyti.
Árni segir fáa vita um eiginlega
staðsetningu hans og finnst það
best þannig. „Ég vona að Búri
fái að vera í friði svo hann haldi
fegurð sinni og verði ekki fyrir
skemmdum af manna völdum.“
RH
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Tveir stjórnarkostir
langvinsælastir
Jafn margir segjast nú vilja að Framsóknarflokkur og Sjálfstæðisflokkur haldi
áfram í ríkisstjórn og að Samfylking og vinstri grænir myndi ríkisstjórn. Rúm
þrjátíu prósent nefna hvorn valmöguleika. Aðrir kostir eru mun óvinsælli.
3+/¨!.!+®..5. Alls 30,2 prósent
segjast vilja að núverandi stjórnarflokkar verði áfram við stjórnvölinn eftir kosningar og eru það
aðeins fleiri nú sem vilja áframhaldandi samstarf Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks en í
janúar, þegar Fréttablaðið spurði
sömu spurningar.
Jafnmargir, eða 30,2 prósent,
segjast vilja að Samfylking og
Vinstri grænt myndi ríkisstjórn
eftir kosningar. Mun fleiri nefna
nú þennan valmöguleika en í könnun Fréttablaðsins í janúar, þegar
9,3 prósent sögðust vilja að þessir
tveir flokkar mynduðu ríkisstjórn
eftir kosningar.
Vinsældir stjórnarandstöðunnar sem ríkisstjórnarvalkostur
hafa dalað verulega. Í ágúst á síðasta ári sögðust 14,8 prósent vilja
að stjórnarandstaðan öll myndaði
næstu ríkisstjórn. Í janúar nefndu
22,6 prósent þann valmöguleika.
Nú eru það einungis 5,9 prósent sem vilja þriggja flokka
stjórn frjálslyndra, Samfylkingar og vinstri grænna. Vegna þess
hve þeim hefur fjölgað sem vilja
tveggja flokka stjórn Samfylkingar og vinstri grænna er mjög líklegt að þeim hafi fækkað mjög
sem vilja að Frjálslyndi flokkurinn komi að ríkisstjórn.
Samstarf Sjálfstæðisflokks við
Samfylkingu eða Vinstri grænt
hafa sumir talið álitlegan valkost, þannig sögðust 12,3 prósent
í ágúst vilja að Sjálfstæðisflokkur
myndaði stjórn með Samfylkingu.
Einungis 7,6 prósent eru á þeirri
skoðun nú. Þá sögðust 9,0 prósent
vilja stjórn Sjálfstæðisflokks og
vinstri grænna. Nú eru 12,4 pró-
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sent á þeirri skoðun.
Ef litið er til óska landsmanna,
eftir því hvaða flokk þeir kjósa,
segjast 89,2 prósent framsóknarmanna vilja áframhaldandi samstarf við Sjálfstæðisflokkinn, sem
eru nokkuð fleiri framsóknarmenn en í janúar, þegar 68,0 prósent þeirra vildu slíkt samstarf.
62,1 prósent sjálfstæðismanna er
því sammála, en það voru 53,4 prósent þeirra í janúar.
60,0 prósent frjálslyndra vilja
þriggja flokka stjórn frjálslyndra,
Samfylkingar og vinstri grænna,
svipað hlutfall og mældist í janúar. Alls 88,9 prósent stuðningfólks Íslandshreyfingarinnar vilja
aðra ríkisstjórn með aðild hreyfingarinnar, ýmist stjórn til hægri
eða vinstri.
73,0 prósent kjósenda Samfylkingar vilja tveggja flokka stjórn
með vinstri grænum, en það voru
20,2 prósent þeirra sem sögðust

 -!23 

vilja slíka stjórn í janúar. Þá vildu
flestir kjósendur Samfylkingar
þriggja flokka stjórn stjórnarandstöðunnar eftir kosningar.
70,4 prósent kjósenda vinstri
grænna vilja tveggja flokka stjórn
með Samfylkingu, en 25,4 prósent
þeirra sögðust vilja slíka stjórn í
janúar. Þá vildu 38,0 prósent kjósenda vinstri grænna þriggja flokka
stjórn stjórnarandstöðunnar. Af
þeim sem eru óákveðnir segjast flestir, eða 26,0 prósent, vilja
áframhaldandi stjórn Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks.
Hringt var í 800 manns á kosningaaldri laugardaginn 24. mars
og skiptust svarendur jafnt eftir
kyni og hlutfallslega eftir kjördæmum. Spurt var; Hvaða stjórnmálaflokkar vilt þú að myndi ríkisstjórn eftir kosningarnar í vor?
61,3 prósent tóku afstöðu til spurningarinnar.
SVANBORG FRETTABLADIDIS

%GYPTAR KUSU UM STJËRNARSKR¹RBREYTINGAR SEM STJËRNARANDST¾ÈINGAR SEGJA FALS

&ORD¾MA ÖJËÈARATKV¾ÈAGREIÈSLU
!0 Þjóðaratkvæðagreiðsla fór fram í Egyptalandi í
gær um stjórnarskrárbreytingar
sem stjórnarandstæðingar hafa fordæmt sem fals og afturför lýðræðisþróunar.
Ríkisstjórn Hosnis Mubarak, forseta Egyptalands, hampar breytingunum sem hluta herferðar fyrir lýðræðislegum umbótum. En stjórnarandstæðingar segja breytingunum
aðeins ætlað að festa í sessi stjórn
flokks Mubaraks. Benda þeir á
ákvæði sem þeir segja munu veikja
eftirlit með kosningum og búa í haginn fyrir kosningasvindl. Eitt ákvæðið leyfir tímabundna sviptingu á
borgaralegum réttindum. Hægt sé
að handtaka fólk án rökstuðnings og
leita á heimilum án dómsúrskurðar
við rannsóknir á hryðjuverkum.
Margir kjörstaðir stóðu auðir í
gær. Er það bæði rakið til þess að
stjórnarandstöðuflokkar hvöttu al-

%'904!,!.$

menning til að sniðganga kosningarnar og þess að aðeins er vika síðan
þingið samþykkti breytingarnar.
Voru margir óvissir um hvað verið
væri að kjósa um.
Kvöldið fyrir atkvæðagreiðsluna
hvatti Mubarak landsmenn til þess
að kjósa þar sem breytingarnar
myndu hvetja til starfsemi stjórn-

málaflokka og vernda landið gegn
hryðjuverkaógn.
Egypsk
mannréttindasamtök
sögðust hafa skráð hundruð dæmi
um kosningasvindl á kjörstöðum í
gær. Anas el-Fiqqi, upplýsingamálaráðherra Egypta, sagði „fullkomið
gegnsæi“ hafa einkennt atkvæðagreiðsluna.
SDG
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 GREIN "ANNAR MYNDUN STJËRNM¹LA
FLOKKS MEÈ TRÒARLEG VIÈMIÈ EÈA TRÒAR
LEGAN GRUNDVÎLL
 GREIN ,EYFIR BLANDAÈ KERFI VIÈ
ÖINGKOSNINGAR SEM BYGGIR ¹ LISTUM
OG EINMENNINGSKJÎRD¾MUM
N 'AGNRÕNENDUR SEGJA ÖESSUM
GREINUM SÁRSTAKLEGA BEINT AÈ -ÒS
LÅMSKA BR¾ÈRALAGINU SEM ER ST¾RSTA
STJËRNM¹LAAFLIÈ EN STJËRNVÎLD VIÈUR
KENNA EKKI SEM FLOKK
 GREIN b3J¹LFST¾È OG HLUTLAUSm
KJÎRNEFND HAFI YFIRUMSJËN MEÈ KOSN

INGUM FREKAR EN DËMARAR
N 'AGNRÕNENDUR ËTTAST AÈ ÖETTA LEIÈI
TIL AUKINS KOSNINGASVINDLS
 GREIN ,EYFIR TÅMABUNDNA SVIPT
INGU BORGARALEGRA RÁTTINDA HÒSLEIT
IR OG HLERANIR ¹N HEIMILDAR VIÈ RANN
SËKNIR ¹ HRYÈJUVERKUM ,EYFIR EINNIG
AÈ RÁTTAÈ SÁ YFIR GRUNUÈUM HRYÈJU
VERKAMÎNNUM FRAMMI FYRIR HERDËM
STËLUM
N 'AGNRÕNENDUR ËTTAST AÈ ÖESSU
VALDI VERÈI MISBEITT

 MARS  ¶2)¨*5$!'52
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Tíu fórust eftir að
atriði fór úr böndum
2²33,!.$ !0 Tíu manns fórust í

eldsvoða á nektarstað í Moskvu
í Rússlandi aðfaranótt laugardags.
Að sögn lögreglu í Moskvu var
það barþjónn staðarins sem kom
eldinum af stað. Hann kveikti í
eldfimum vökva sem var hluti af
einu sýningaratriðinu en missti
síðan stjórn á eldinum með fyrrgreindum afleiðingum. Fjórir voru fluttir slasaðir á sjúkrahús en alls voru um 150 manns á
staðnum þegar eldurinn braust
út.
RH
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FLUTT AF VETTVANGI
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3+*!,$"/2' (%2-!..! 3AMBANDSSINNAR VEIFA F¹NA "RETLANDS OG .ORÈUR ¥RLANDS

ÖEGAR ÖEIR GANGA Å FYLGD HERMANNA SEM REYNA AÈ VERJA Ö¹ GEGN GRJËTKASTI FR¹
ÖJËÈERNISSINNUM Å "ELFAST ¹RIÈ 
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Söguleg sátt
á N-Írlandi
Samkomulag náðist milli leiðtoga stærstu fylkinga
mótmælenda og kaþólikka um myndun heimastjórnar 8. maí. Fyrsta sinn sem leiðtogarnir funda.

F í t o n / S Í A

./2¨52 ¥2,!.$
!0
Leiðtogar
stærstu stjórnmálaflokka mótmælenda og kaþólikka á NorðurÍrlandi náðu í gær samkomulagi
á sögulegum fundi um að mynda
heimastjórn 8. maí næstkomandi.
Ian Paisley, leiðtogi Lýðræðissinnaða sambandsflokksins, og
Gerry Adams, leiðtogi Sinn Fein,
tilkynntu um samkomulagið á
blaðamannafundi í gær í þinghúsinu sem staðsett er í Stormontkastala í höfuðborginni Belfast.
Fundurinn var sögulegur vegna
þess að leiðtogarnir hafa aldrei
fundað áður augliti til auglitis. Paisley hefur hingað til neitað að ræða beint við Adams vegna
tengsla Sinn Fein við hryðjuverkasamtökin Írska lýðveldisherinn
(IRA) sem hafa lagt niður vopn.
„Við megum ekki leyfa réttlátri
óbeit okkar á hryllingi og hörmungum fortíðarinnar verða hindrun í vegi þess að skapa börnum
okkar betri og stöðugri framtíð,“
sagði Paisley á fundinum. Adams
sagði mótmælendur og kaþólikka
hafa átt í átökum í norðausturhluta Írlands öldum saman en að

þetta samkomulag „tákni upphaf
nýs tímabils í stjórnmálum á þessari eyju“.
Lýðræðissinnaði
sambandsflokkurinn, flokkur mótmælenda,
hlaut meirihluta atkvæða í kosningunum 7. mars og Sinn Fein,
flokkur kaþólikka, var með næstflest atkvæði. Í kjölfar kosninganna gáfu bresk stjórnvöld flokkunum frest til gærdagsins til að
mynda heimastjórn ella yrði þingið leyst upp. Eftir að tilkynnt var
um samkomulagið í gær lýstu
bresk stjórnvöld yfir að þau
myndu leggja fram frumvarp til
flýtiafgreiðslu um að þing NorðurÍrlands, sem á að skipa tólf manna
stjórn, geti starfað fram til 8. maí.
Þingið kom í fyrsta skipti saman
eftir kosningar í gær.
Forsætisráðherrar Bretlands og
Írlands, Tony Blair og Bertie Ahern,
fögnuðu samkomulaginu. „Allt sem
við höfum unnið að undanfarin tíu
ár hefur verið undirbúningur fyrir
þessa stund,“ sagði Blair. Ahern
sagði að hann og Blair myndu gæta
þess að lokaskrefin yrðu stigin í
friðarferlinu.
SDG FRETTABLADIDIS
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Orlofshús VR

Mánudagsmorguninn 2. apríl kl. 8:30 hefjast bókanir á orlofshúsum og
tjaldvögnum VR fyrir sumarið 2007. Miklar breytingar hafa verið gerðar á
leigufyrirkomulagi orlofshúsa, nú þarf ekki að fylla út umsóknareyðublöð
og engin bið er eftir úthlutun. Hver og einn getur bókað og gengið frá
greiðslu fyrir orlofshús á www.vr.is, í síma 510 1700 eða á skrifstofu okkar
og gildir þá reglan fyrstur bókar, fyrstur fær. Nánar á www.vr.is.

VR | KRINGLUNNI 7 | 103 REYKJAVÍK | S. 510 1700 | F. 510 1717 | WWW.VR.IS

Virðing
Réttlæti

TÎK MËTM¾LENDA OG KAÖËLSKRA ¹
.ORÈUR ¥RLANDI HAFA KOSTAÈ ÖÒSUNDIR
MANNA LÅFIÈ Å GEGNUM TÅÈINA -ËTM¾L
ENDUR HAFA VERIÈ NEFNDIR SAMBANDS
SINNAR ÖVÅ ÖEIR VILJA VIÈHALDA SAM
BANDINU VIÈ BRESKU KRÒNUNA -EÈAL
KAÖËLSKRA HEFUR KRAFAN UM AÈ SAMEIN
AST ¥RLANDI VERIÈ MEST ¹BERANDI
¥ UPPHAFI  ALDARINNAR BRAUST ¥R
LAND UNDAN ALDALÎNGUM YFIRR¹ÈUM
"RETLANDS AÈ UNDANSKILDU SV¾ÈI Å
NORÈURHLUTA EYJUNNAR ÖAR SEM .ORÈ
UR ¥RLAND VAR SÅÈAR STOFNAÈ ¹RIÈ 
-ËTM¾LENDUR SEM VORU Å MEIRIHLUTA
FËRU MEÈ VÎLD OG HÁLDU KAÖËLSKUM
ÅBÒUM NIÈRI SVO AÈ ÖEIM T¾KIST EKKI
AÈ SAMEINA ¥RLAND Å EINA HEILD
 SJÎUNDA ¹RATUGNUM RISU KAÖËLSK
IR UPP OG ÖAÈ SEM BYRJAÈI SEM FRIÈ

SAMLEG MANNRÁTTINDAHREYFING LEIDDI
TIL MANNSK¾ÈRA ¹TAKA ¹ MILLI MËT
M¾LENDA OG KAÖËLSKRA N¾STU ¹RA
TUGINA %FTIR b"LËÈUGA SUNNUDAG
INNm ¹RIÈ  SETTU BRESK STJËRNVÎLD
STJËRNINA ¹ .ORÈUR ¥RLANDI AF OG HËFU
AÈ STJËRNA BEINT FR¹ "RETLANDI
¥ UPPHAFI TÅUNDA ¹RATUGARINS HËFUST
FRIÈARVIÈR¾ÈUR OG ¹RIÈ  VAR SVO
NEFNT P¹SKASAMKOMULAG GERT SEM
MIÈAR AÈ SAMEIGINLEGRI AÈKOMU
MËTM¾LENDA OG KAÖËLSKRA AÈ FRAM
KV¾MDAVALDINU BYGGT ¹ FLOKKSSTYRK
OG AÈ LÎGGJAFARÖING VERÈI KJÎRIÈ
3ÅÈASTA HEIMASTJËRN LEYSTIST UPP ¹RIÈ
 VEGNA DEILNA MILLI MËTM¾L
ENDA OG 3INN &EIN YFIR FRAMTÅÈ )2!
SEM SÅÈAN LAGÈI NIÈUR VOPN OG AF
NEITAÈI OFBELDI ¹RIÈ 
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Afrennsli af jöklum allt að
tvöfaldast næstu áratugina
Vegna hlýnunar er því spáð að afrennsli jökla muni allt að tvöfaldast næstu fjörutíu til sextíu árin. Langjökull hverfur á innan við 150 árum og eftir 200 ár verða allir helstu jöklar landsins horfnir.
/2+5-, Gróðurhúsaáhrifin verða

¥ (,/&45.5- 3ÁRÖJ¹LFAÈIR HER

MENN Å PAKISTANSKA HERNUM HANGA
NIÈUR ÒR ÖYRLU FYRIR OFAN SKRÒÈGÎNGU Å
HÎFUÈBORG 0AKISTAN ¥SLAMABAD 0AK
ISTANAR HÁLDU UPP ¹ $AG 0AKISTANS
 MARS
./2$)#0(/4/3!&0

"ARNANÅÈINGUR D¾MDUR

Girntist þriggja
ára gamalt barn
+!,)&/2.¥! !0 Geðlæknir

frá Sádi-Arabíu var á föstudag dæmdur í sjö ára fangelsi fyrir að ferðast til Bandaríkjanna með það að markmiði
að hafa mök við barn. Í gegnum internetið komst Nabil Al
Rowais í samband við mann sem
ætlaði að veita honum aðgang að
þriggja ára dóttur sinni. Maðurinn var útsendari lögreglu og
Rowais var handtekinn þegar
hann kom á áfangastað.
Rowais samdi um níu ára
fangelsisvist. Dómari stytti vistina, þar sem hann taldi Rowais stafa hætta af öðrum föngum
vegna eðlis glæpsins, þjóðernis
síns og lélegra líkamsburða. SUN

til þess að afrennsli af jöklunum
á Íslandi mun allt að því tvöfaldast á næstu fjörutíu til sextíu árum
miðað við meðalástand áranna
1981-2000. Þetta kom fram í erindi
sem Óli Grétar Sveinsson, deildarstjóri hjá Landsvirkjun, flutti nýlega um áhrif hlýnunar á nýtingu
fallvatna.
Í erindinu kom einnig fram
að jöklarnir hverfa á næstu 200
árum. Langjökull verður horfinn
eftir innan við 150 ár og eftir 200
ár verða jöklar einungis á hæstu
tindum Hofsjökuls og Vatnajökuls.
Meðalhlýnun jarðar yrði mikil
næstu öldina og hitastig færi
hækkandi og úrkoma myndi vaxa
hér á landi. „Hitaaukningin verður
mest á haustin og fram að áramótum og svo síðla
vetrar. Meðalaukning í hita er
talin verða um
2,5 gráður á öld
og meðalaukning í úrkomu um
fimm prósent á
öld,“ segir Óli
Grétar.
«,!&52 '2¡4!2
Þó að aukning
36%).33/.
í úrkomu skili
sér beint sem aukning í afrennsli
þá er sú aukning minni en í jökulbráðnuninni af völdum hækkandi hitastigs. Aukin bráðnun jökla
mun valda tímabundnu vaxandi

(6%2&!  .345  25- *ÎKLARNIR HVERFA ¹ N¾STU  ¹RUM !FRENNSLIÈ MUN FYRST AUKAST OG SVO MUN ÖAÈ MINNKA ²RKOMA

HELDUR ¹FRAM AÈ FALLA ¹ H¹LENDIÈ OG VERÈUR AFRENNSLI ¹NNA Ö¹ JAFNARA ÖVÅ AFRENNSLI JÎKUL¹NNA ER MEST ¹ SUMRIN OG HAUSTIN ¶ESSI
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rennsli í jökulám. Afrennslið mun
svo minnka aftur þegar jöklarnir
rýrna. En þó svo jöklarnir bráðni
þá mun úrkoma falla áfram á þau
svæði sem þeir áður þöktu.
„Eftir 200 ár verður afrennslið
af þessum svæðum svipað og áður
en jöklarnir byrjuðu að minnka
um 1990. Ef tekið er tillit til aukinnar úrkomu mun afrennslið aukast eitthvað. Þetta þýðir að miðlarnir munu nýtast vel og það verður jafnara rennsli í lónin yfir árið.

HUGVÍSINDADEILD

Jafnari dreifing á rennsli yfir árið
mun valda betri nýtingu á vatninu til raforkuframleiðslu þar sem
minna vatn fer til spillis,“ segir
Óli Grétar.
Hann bendir á að geymsla í grunnvatni nemi því að 100 metra vatnslagi væri dreift jafnt yfir landið en
þetta vatnsmagn sé erfitt að nýta
því það liggi svo djúpt. Vatnsforði í
jöklunum samsvari 30 ára meðalúrkomu og gæti myndað 30-40 metra
vatnslag yfir öllu landinu. Þetta

vatn sé hægt að nýta. „Þetta er forði
sem mun hverfa,“ segir Óli Grétar
og líkir vatninu við bankabók sem
stöðugt fari út af.
„Mikilvægt er að byrja að huga
að því strax hvað breytingar á
rennsli þýða varðandi flóðahættu
fyrir stíflur, brýr og önnur mannvirki og hvernig hægt sé að nýta
þessa þekkingu við hönnun á mannvirkjum og breytingar á gömlum
mannvirkjum,“ segir hann.
GHS FRETTABLADIDIS
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HUGVÍSINDI – HEILLANDI HEIMUR

Kynning á framhaldsnámi

9.900 10.900 10.900
kr.

Miðvikudaginn 28. mars kynnir Hugvísindadeild fjölbreytt framhaldsnám
frá klukkan 16:00 til 18:00 í Hátíðasal í Aðalbyggingu.

Undir fólksbíla og jeppa
Söluaðilar:

Heilbrigðis- og lífsiðfræði
Heimspeki
Íslensk fræði
Íslensk málfræði
Íslenskar bókmenntir
Medieval Icelandic Studies
Sagnfræði

Hugvísindadeild Háskóla Íslands
Nýja-Garði, 101 Reykjavík
Sími 525 4400, hug@hi.is

HjólVest

Gúmmívinnustofan

Hjólbarðahöllin

Ægisíðu 102,
107 Reykjavík

Réttarhálsi 2,
110 Reykjavík

Fellsmúla 24,
108 Reykjavík

552 3470

587 5588

530 5700

Sjá nánar á www.hug.hi.is

www.hi.is

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

2615 / TAKTÍK 7.3.2007

Umsóknarfrestur er til 16. apríl.

Spænska
Starfstengd siðfræði
Tungutækni
Umhverfis- og náttúrusiðfræði
Viðskiptasiðfræði
Þýðingafræði
Þýska

ÍSLENSKA / SIA.IS / HSK 36864 03/07

Hvaða nám er í boði?
MA-nám, M.Paed.-nám og doktorsnám:
Almenn bókmenntafræði
Danska
Enska
Fornleifafræði
Franska
Hagnýt menningarmiðlun
Hagnýt ritstjórn og útgáfa

kr.

kr.
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Leitar að kvenkyns grafarvini
+¥.! Einhleypur kínverskur karlmaður auglýsir eftir kvenmanni á
netinu sem vill deila með honum
gröf eftir dauðann.
„Ég var að spjalla við vini mína
á bar og við fórum að ræða um
lífið og dauðann. Þeim fannst
sorglegt að vera alltaf einsamall,
jafnvel eftir dauðann. Um kvöldið fór ég að velta þessu alvarlega
fyrir mér og datt í hug að auglýsa
eftir grafarvini,“ segir hinn 45
ára gamli Li.
Í auglýsingunni segist Li vera
einhleypur en félagslyndur, og
hann sé ekki að leita að ástarsambandi.
SH

ÍSLENSKA SIA.IS FLU 36513 03/07
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Flugstöð Leifs Eiríkssonar

+VENFÁLAGASAMBAND ¥SLANDS

Landsátak um
bætta heilsu
(%),3! Á formannaráðsfundi

Kvenfélagasambands Íslands
sem haldinn var um helgina boðaði sambandið til landsátaks um
aukna hreyfingu og bætt mataræði. Kvenfélögin í landinu, sem
og landsmenn allir, eru hvött til
samstarfs um bætta heilsu.
Talið er að 57 prósent karla og
40 prósent kvenna á aldrinum 1580 ára séu yfir kjörþyngd og að
stór hópur Íslendinga stundi ekki
nægjanlega hreyfingu.
Í tilkynningu frá Kvenfélagasambandi Íslands segir að þróunin sé ógnvænleg og þegar þurfi
að hefjast handa til að snúa henni
við. Heimilin í landinu, leikskólar,
grunnskólar, heilsugæsla, íþróttahreyfingarnar, heilbrigðisstofnanir, atvinnulífið og ýmis frjáls
félagasambönd verði að taka
höndum saman.
ÖO

2¹ÈNING HJ¹ &RAMSËKN

Óskar Bergsson
kosningastjóri
34*«2.-, Óskar Bergsson vara-

borgarfulltrúi
hefur verið ráðinn kosningastjóri Framsóknarflokksins í Reykjavík.
Auk þess að
vera varaborgarfulltrúi hefur
hann sinnt
«3+!2 "%2'33/. starfi formanns
framkvæmdaráðs Reykjavíkur frá árinu 2006.
Óskar er menntaður húsasmíðameistari og rekstrarfræðingur frá Háskólanum í
Reykjavík. Hann var formaður bygginganefndar Reykjavíkur
1998-2000 og varaformaður skipulags- og bygginganefndar 20002002. Hann var einnig formaður
Félags ungra framsóknarmanna
frá 1992-1995.
SÖS

Vinstri græn á ferð um landið
Fundur á Ísafirði í kvöld

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.

Ásmundur Einar Daðason, Björg Gunnarsdóttir og Paul Nikolov spjalla við
kjósendur á Hótel Ísaﬁrði, kl. 20:00
ALLT ANNAÐ LÍF! - með vinstri grænum
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LAGADEILD

(ERTZ BÅLALEIGAN HEFUR TEKIÈ Å NOTKUN BÅLALEIGUBÅL FYRIR HJËLASTËLANOTENDUR

Bót fyrir fatlaða ferðamenn
3!-'®.'52 Fyrsti bílaleigubíllinn á Íslandi sem
getur tekið hjólastól var afhentur í gær. Sturla Böðvarsson samgönguráðherra afhenti lyklana að bílnum
en fyrsti leigutakinn var danskur MND-sjúklingur,
Evald Krog að nafni. Bíllinn er frá Hertz-bílaleigunni.
Það var Guðjón Sigurðsson, formaður MND félagsins, sem hvatti Hertz til þess að útbúa bílaleigubíl sem þennan.
„Það hefur verið vandamál fyrir okkur að geta
ekki tekið bílaleigubíl eins og annað fólk og ég veit
að ferðamenn hafa lent í vandræðum. Þessi bíll
gerir það að verkum að sá sem er í hjólastól getur
verið sinn eigin herra og ferðast um landið eins og
aðrir,“ segir Guðjón.
Bíllinn er af gerðinni Toyota HiAce. Aftasti bekkurinn var tekinn úr, festingar útbúnar fyrir hjólastól og
sett upp þriggja punkta bílbelti fyrir farþegann.
ÖO

EIGNARRÁÐ LANDEIGANDA
YFIR VATNI Á LANDI HANS
Málstofa miðvikudaginn 28. mars
kl. 12.15 í Lögbergi stofu 101

&9234) "¥,,).. 3AMGÎNGUR¹ÈHERRA AFHENDIR LYKLANA AÈ FYRSTA
BÅLALEIGUBÅL (ERTZ SEM GETUR TEKIÈ VIÈ HJËLASTËL &2¡44!",!¨)¨'6!

/2¨2¡44

Aagot Vigdís Óskarsdóttir, sérfræðingur
hjá Lagastofnun Háskóla Íslands

b¶ETTA ER MEÈ
ÎÈRUM ORÈUM SPILL
ING ¹ H¾STA STIGIm
ÍSLENSKA / SIA.IS / HSK 36844 03/07

3IGURÈUR 4ËMAS -AGN
ÒSSON SETTUR RÅKISSAK
SËKNARI SAGÈI L¹N FR¹
"AUGI TIL *ËNS SGEIRS
*ËHANNESSONAR FÎÈUR
HANS SYSTUR OG TVEGGJA FYRIRT¾KJA Å
HANS UMSJ¹ TIL AÈ FJ¹RMAGNA HLUTA
FJ¹RKAUP GRAFALVARLEGT M¹L ENDA TIL
GANGUR FYRIRT¾KJA MEÈ HLUTAFJ¹RAUKN
INGU AÈ AUKA HALDB¾RT FÁ SEM TAKIST
EKKI EF L¹NAÈ SÁ FYRIR KAUPUNUM

Fundarstjóri:
Stefán Már Stefánsson, prófessor
við lagadeild Háskóla Íslands

b¶AÈ ER KLUKKA DËM
ARANS SEM GILDIRm

Allir velkomnir
Nánari upplýsingar á
www.lagadeild.hi.is

www.hi.is

C;?IJ7H7DÜCß
8O==?D=7HL;HA<H£?E=
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40)45.'5,!534 3IGURÈUR 4ËMAS -AGNÒSSON FJALLAÈI T¾PITUNGULAUST UM ¹K¾RU
EFNIN Å "AUGSM¹LINU Å M¹LFLUTNINGI Å G¾R OG KRAFÈIST ÖESS AÈ ALLIR ÖRÅR ¹K¾RÈU YRÈU
D¾MDIR TIL REFSINGAR
&2¡44!",!¨)¨'6!

Stóðu ekki
undir kröfum
Afskráning Baugs úr Kauphöllinni var ekki vegna
rannsóknar lögreglu segir sækjandi í Baugsmálinu.
Hann segir framburð forstjóra Baugs ótrúverðugan
og segir lánveitingar Baugs dæmi um spillingu.
dómi gæti ekki talist trúverðugur. Hann hefði í mörgum tilskráður úr Kauphöll Íslands vegna
vikum ekki svarað spurningum,
rannsóknar lögreglu á meintum
snúið út úr, svarað með spurningbrotum stjórnenda félagsins, heldum og vísað í aðila sem höfðu ekkur vegna þess að stjórnendur þess
ert með málið að gera. Þá hefði
treystu sér ekki til að standa
hann ekki getað skýrt skjöl
undir þeim kröfum sem gerðsem væru frá honum komin,
ar eru til skráðs félags, og
svo sem samning um einkagátu í raun aldrei staðið
hlutafélagið Fjárfar. Það
undir slíkum kröfum.
félag kallaði Sigurður
Þetta var meðal þess BAUGS M Á L I Ð
Tómas ítrekað leynisem
Sigurður
Tómas
félag og sagði Jón ÁsMagnússon, settur ríkissakgeir í raun hafa stjórnað Fjársóknari í Baugsmálinu, hélt fram
fari gegnum leppa.
í fyrri hluta málflutningsræðu
Lánveitingar Baugs til tengdra
sinnar, sem hann flutti í Héraðsaðila vegna hlutafjárkaupa í félagdómi Reykjavíkur í gær.
inu í hlutafjárútboði voru með öllu
Með þessu svaraði hann Jóni
ólöglegar, sagði Sigurður Tómas.
Ásgeiri Jóhannessyni, forstjóra
Tilgangurinn með slíku útboði
Baugs Group og einum sakbornhljóti að vera að fá nýtt fjármagn
inga í málinu, sem sagði að það
í félagið, og það takist ekki ef nýir
hefði verið ómögulegt að halda
hluthafar þurfi ekki að greiða
Baugi sem skráðu félagi á markhlutafé heldur fái lán hjá félaginu.
aði á meðan lögreglurannsókn á
meintum brotum var í gangi.
„Þetta er, með öðrum orðum,
Sigurður Tómas sagði að auki
spilling á hæsta stigi,“ sagði Sigurðað framburður Jóns Ásgeirs fyrir
ur Tómas, ómyrkur í máli. Jón Ás-
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"!5'3-, Baugur var ekki af-
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!RNGRÅMUR ¥SBERG
DËMSFORMAÈUR LÁT
M¹LFLYTJENDUR EKKI
KOMAST UPP MEÈ NEITT
MÒÈUR VARÈANDI KAFFI
HLÁIN OG BENTI MÎNN
UM ¹ AÈ KOMA ¹ RÁTTUM TÅMA Å RÁTTAR
SALINN EFTIR HLÁ

b¡G ¾TLA EKKI AÈ
ÖR¹TTA VIÈ DËMARANN
UM ÖAÈm
*AKOBI 2 -ÎLLER VERJ
ANDA 4RYGGA *ËNSSON
AR ÖËTTI KLUKKA DËM
ARANS GANGA HELST TIL
HRATT EN S¾TTI SIG VIÈ
AÈ DËMARINN ¾TTI LOKAORÈIÈ Å ÖESS
UM RÎKR¾ÈUM

b¶AÈ ERU TÎLVUNÎRD
AR SEM KALLAÈIR ERU
OG HAKKARAR FËLK
SEM BÕR TIL DREIFIPËST
ÒTI Å LÎNDUM ÖAÈ ER
ÖETTA FËLK SEM GETUR
ÖETTAm
3IGURÈUR 4ËMAS SAGÈI SÅÈUR EN SVO
AUÈVELT AÈ FALSA TÎLVUPËST OG ÖËTT
ÖAÈ ÖYRFTI EF TIL VILL EKKI SÁRMENNTUN
M¾TTI HALDA ÖVÅ FRAM AÈ TIL D¾MIS
LÎGFR¾ÈINGAR UM FIMMTUGT ¾TTU Å
MESTA BASLI MEÈ SLÅKT

"!5'3-,)¨ ¥ $!'
-¹LFLUTNINGUR HELDUR ¹FRAM Å HÁR
AÈSDËMI Å DAG EN SAMKV¾MT DAG
SKR¹ ¹ 3IGURÈUR 4ËMAS -AGNÒSSON
SETTUR RÅKISSAKSËKNARI AÈ LJÒKA
M¹LFLUTNINGI SÅNUM Å LOK DAGS EFTIR
TVO DAGA VIÈ R¾ÈUPÒLTIÈ

geir hefði tekið sér það bessaleyfi
að ákveða að fyrirtækið myndi lána
honum, föður hans, systur, Fjárfari og Eignarhaldsfélaginu Gaumi
fyrir hlutum í hlutafjárútboðinu.
Það væri engin tilviljun að þessir
fimm aðilar hefðu verið þeir einu
sem komust upp með að greiða ekki
hlutafé í útboðinu. Þetta mætti í
raun kalla sjálfsafgreiðslu Jóns Ásgeirs, sem hefði setið beggja vegna
borðsins.
BRJANN FRETTABLADIDIS

2EIKNINGUR "AUGS Å ,ÒXEMBORG NOTAÈUR TIL AÈ LEYNA KAUPRÁTTI SEGIR SAKSËKNARI

Hefði litið illa út fyrir Bónus
"!5'3-, Notkun á vörslureiknin-

E<7DB;?J?(>z<787AA7/AH?D=B7D'
IßC?0+//,(&&mmm$^h$_i

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000

ingi Baugs hjá Kaupþingi Lúxemborg var leið stjórnenda Baugs til
að fela kaupréttarákvæði æðstu
stjórnenda félagsins, sagði Sigurður Tómas Magnússon, settur
ríkissaksóknari í Baugsmálinu, í
munnlegum málflutningi í gær.
Aðeins æðstu stjórnendurnir, forstjóri, aðstoðarforstjóri og
stjórnarformaður, vissu af kaupréttinum, auk stofnenda félagsins, sagði Sigurður Tómas. Stjórn

Baugs hefði verið ókunnugt um
kaupréttinn, og sama hefði átt við
um hluthafa og yfirvöld.
Hann sagði þennan hátt verið
hafðan á til að fela þá staðreynd
að slíkir samningar hefðu verið í
gangi, og uppfylltir að hluta árið
1999. Það hefði litið hræðilega
út fyrir Baug, og sér í lagi lágvöruverðsverslunina Bónus, ef
landsmenn hefðu frétt af því að
stjórnendur félagsins hefðu innleyst háa kaupréttarsamninga og

hagnast um rúmar 75 milljónir
króna á þeim.
Með vörslureikningnum í Lúxemborg hefði því verið leynt að
Baugur ætti í raun þau fjögur
prósent bréfa í Baugi, sem notuð
voru til að uppfylla kaupréttinn.
Reikningurinn hefði einnig verið
notaður til að leyna fjármálagjörningum sem ekki hefði þolað
dagsins ljós, enda hefði fjármálastjóri Baugs ekki vitað af reikningnum.
BJ
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Ný ævintýraleg verslun með allt til ferðalagsins
5MSJËN

N¹NAR ¹ VISIRIS

Aldrei meira fjármagn sent úr landi
Polar
Breiðustu og best einangruðu
húsin á markaðnum.
Sérhönnuð fyrir norðlægar slóðir.

¥ !00%,3¥.52+4 )NNFLYTJENDUR Å "ANDA
RÅKJUNUM FR¹ -IÈ OG 3UÈUR !MERÅKU HAFA
ALDREI SENT JAFN H¹AR FJ¹RH¾ÈIR AF LAUNUM
SÅNUM TIL ¾TTINGJA Å FÎÈURLANDINU

Polar 520: 3.099.000 kr.
Polar 560: 3.399.000 kr.
Polar 590: 3.799.000 kr.
Polar 620: 3.999.000 kr.
Polar 680: 4,499,000 kr.
Polar 730: 4.599.000 kr.

um hætti eru einn af megin tekjustofnum ríkisins við hlið tekna af
ferðamennsku og olíusölu.
Þróunarbankinn segir peningasendingar sem þessar nýtast afar
vel og forða á bilinu átta til tíu
milljónum manna frá því að falla í
gildru fátæktar.
Stærstu hluti fjármagnsins, 23
milljarðar bandaríkjadala, jafnvirði 1.547 milljarða íslenskra
króna, eru sendir til Mexíkó.
JAB

Staðalbúnaður:
* Alde hitakerfi í gólfi og rúðum
* 110 watta sólarrafhlaða
* 17" LCD sjónvarp + loftnet
* DVD / CD spilari og útvarp
* Örbylgjuofn
* Stór ísskápur með frysti
* Bakkskynjari
* Skyggðir gluggar
* Stór opnanleg sóllúga
* 4 hátalarar
* Vifta á baði
* Handklæðaþurrkari á baði
* Eldhúsvifta

Hlaðið
aukabúnaði

Rockwood
Sterkbyggðu fellihýsin sem
reynst hafa frábærlega á Íslandi.

ENNEMM / SÍA / NM26822

Innflytjendur frá Mið- og SuðurAmeríku sem starfa í Bandaríkjunum hafa sent 62 milljarða bandaríkjadala, jafnvirði 4.170 milljarða
íslenskra króna, af launum sínum
til ættingja sinna í heimalandinu,
samkvæmt upplýsingum frá Ameríska þróunarbankanum. Reiknað
er með því að upphæðin muni nema
100 milljörðum dala, jafnvirði ríflega 6.700 milljörðum króna, árið
2011.
Í flestum tilvikum senda innflytjendur tiltölulega lágar upphæðir til fjölskyldna sinna. Fjárhæðin nemur allt frá 100 til 150
dala, jafnvirði rúmlega 6.700 til 10
þúsund króna.
Heildarupphæðin sem farið hefur
úr landi með þessum hætti hefur
hins vegar aldrei verið hærri. Hún
er langtum meiri en erlendar fjárfestingar í löndum Mið- og SuðurAmeríku og er nú svo komið að
tekjur margra landa af peningum
sem berast inn í landið með þess-

Hlaðið
aukabúnaði

Staðalbúnaður:
* Rafmagns lyftibúnaður
* Geislaspilari, útvarp, hátalarar inni og úti
* Útisturta
* Upphitaðar lúxusdýnur
* 3 hraða rafmagnsvifta á loftlúgu
* Öndunardúkur á svefnrými
* Dometic ísskápur rafm./gas
* Álfelgur
* Swing eldhús

Rocwood 1910: 1.399.000 kr.
10 fet m/geymsluhólfi
Rocwood 1904: 1.499.000 kr.
10 fet m/geymsluhólfi
Rockwood 1980: 1.299,000 kr.
10 fet m/tvískiptum borðkrók
Rockwood 2317G: 1.699.000 kr.
12 fet + geymsluhólf og
útdraganleg hlið
Rockwood 190XR: 1.599.000 kr.
(Torfæruútgáfa) 10 fet + geymsluhólf
Rockwood 191 XR: 1.499.000 kr.
(Torfæruútgáfa) 10 fet + farangurspallur

Fortjöld
Corsican

PDQ fortjöldin pakkast í poka í
rennu utan á vagninum.
Fljótlegt að tjalda

Fylgihlutir
Stútfull búð af frábærum
fylgihlutum fyrir ferðalagið.

Útileguma›urinn er ný sérverslun me› allt sem ﬂú ﬂarft
til fer›alagsins, fellih‡si, hjólh‡si, tjaldvagna, útifatna›,
fylgihluti og margt fleira. Kíktu við og skoðaðu úrvalið.
Fossháls 5-7 | Sími 551 5600 | utilegumadurinn.is

Fyrir fellihýsi
Mini weekender: 39.900 kr.
PDQ 2,5m.: 59.900 kr.
PDQ 2,9m.: 79.900 kr.
Fyrir hjólhýsi
Mini weekender: 39.900 kr.
PDQ 3,5m.: 69.900 kr.
Corsican: Verð frá 109.900 kr.
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5PPHLAUPSKENND UMR¾ÈA UM BREYTINGU ¹
HEGNINGARLÎGUM SEM VARÈAR V¾NDI

Vændi er ólöglegt
34%).5.. 34%&.3$«44)2 3+2)&!2

T

alsvert fjaðrafok hefur verið vegna þeirrar breytingar
sem gerð var á hegningarlögunum á dögunum og snýr
að vændi. Orðræðan um þessa lagabreytingu hefur
einkennst nokkuð af alhæfingum og frjálslegum túlkunum. Til dæmis hafa margir fullyrt að vændi sé nú
löglegt á Íslandi.
Ekki þarf annað en að lesa þá lagagrein sem málið varðar til
að sjá að þetta er rangt. Hún hljóðar svo:
Hver sem hefur atvinnu eða viðurværi sitt af vændi annarra
skal sæta fangelsi allt að 4 árum.
Sömu refsingu varðar það að ginna, hvetja eða aðstoða barn
yngra en 18 ára til vændis.
Sömu refsingu varðar það einnig að stuðla að því að nokkur
maður flytji úr landi eða til landsins í því skyni að hann stundi
vændi sér til viðurværis.
Hver sem stuðlar að því með ginningum, hvatningum eða
milligöngu að aðrir hafi samræði eða önnur kynferðismök gegn
greiðslu eða hefur tekjur af vændi annarra, svo sem með útleigu
húsnæðis eða öðru, skal sæta fangelsi allt að 4 árum en sektum
eða fangelsi allt að 1 ári ef málsbætur eru.
Hver sem í opinberri auglýsingu býður fram, miðlar eða óskar
eftir kynmökum við annan mann gegn greiðslu skal sæta sektum eða fangelsi allt að 6 mánuðum.
Breytingin sem veldur orðræðunni felst í að ekki er lengur
unnt að sækja til saka þá sem vændið stunda.

„Goðsagan um frjálsu vændiskonuna sem hefur valið
hlutskipti sitt vegna góðra tekjumöguleika er bull.“
Þessi breyting er væntanlega tilkomin vegna áhrifa frá
sænsku leiðinni svokölluðu en þar í landi hefur sökin verið flutt
frá vændisseljanda til vændiskaupanda. Sænska leiðin er nokkuð umdeild og íslenskir þingmenn treystu sér ekki til að fara
hana. Sú sem þetta ritar hefði vissulega kosið að sænska leiðin
hefði verið farin en fyrst svo fór ekki er lagabreytingin eins og
hún liggur fyrir tvímælalaust réttarbót.
Fólk sem stundar vændi er fórnarlömb aðstæðna. Fjöldamargar rannsóknir hafa sýnt fram á að þær, því yfirleitt er um konur
að ræða, sem stunda vændi gera það af algerri neyð. Þetta eru
oftast fíkniefnaneytendur, hafa iðulega sætt kynferðislegri misnotkun og verið fórnarlömb annars konar ofbeldis. Það versta er
svo að þó að vændinu sé hætt þá gengur konunum yfirleitt afar
illa að aðlagast venjulegu lífi, vinnu og fjölskyldulífi.
Goðsagan um frjálsu vændiskonuna sem hefur valið hlutskipti
sitt vegna góðra tekjumöguleika er bull. Hlutskipti vændiskonunnar (eða -karlsins) er ömurlegt og niðurlægjandi.
Þess vegna er ekki annað hægt en að fagna því að íslensk lög
kveða nú á um að þessi fórnarlömb verða ekki sótt til saka vegna
vændisins. Það hlýtur að teljast skref í rétta átt. Öll viðskipti
sem tengjast vændi eru eftir sem áður ólögleg eins og vera ber.
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.EÈANJARÈARV¾NDI
3UMIR HAFA HALDIÈ ÖVÅ FRAM AÈ STJËRN
M¹LAMENN SÁU AÈ REYNA AÈ STUÈLA
AÈ LÅFLEGRI V¾NDISMARKAÈI HÁR ¹ LANDI
MEÈ NÕLEGA SAMÖYKKTUM LÎGUM SEM
HEIMILA MILLILIÈALAUS V¾NDISVIÈSKIPTI
3LÅKAR ¹SAKANIR KOMU MEÈAL ANNARS
FRAM HJ¹ !NDREU «LAFSDËTTUR Å 3ILFRI
%GILS ¹ 3TÎÈ  ¹ SUNNUDAG ¥ ÖEIRRI
UMR¾ÈU VAR EINNIG RÎKR¾TT UM HVORT
KAUP ¹ V¾NDI ¾TTU AÈ VERA REFSIVERÈ
EÈA EKKI OG HÁLT %RLA «SK SGEIRSDËTT
IR FORMAÈUR (EIMDALLAR ÖVÅ FRAM AÈ
REYNSLA 3VÅA V¾RI SÒ AÈ V¾NDIÈ F¾RÈ
IST FREKAR NEÈANJARÈAR MEÈ ÖESS H¹TT
AR FYRIRKOMULAGI %KKI VAR ÖVÅ GEF
INN N¾GILEGA MIKILL GAUM
UR HVEN¾R V¾NDI TELST VERA
NEÈANJARÈAR OG HVEN¾R
EKKI %R ÖAÈ HUGSANLEGA
SVO AÈ LÎGLEG VIÈSKIPTI GETI

ALDREI TALIST VERA VERA bNEÈANJARÈARm Å
ÖEM SKILNINGI SEM ¹TT ER VIÈ

'EFIÈ YKKUR FRAM
 ÖESSUM STAÈ FYRIR VIKU VAR ¹ ÖAÈ
BENT AÈ ÖINGMENN HAFI LITIÈ SVO ¹ AÈ
ÖEIR G¾TU TALIST bËHEPPILEGIRm STARFS
MENN ¹ ÎÈRUM VÅGSTÎÈVUM OG ÖVÅ
¾TTU ÖEIR RÁTT ¹ BETRI LÅFEYRISRÁTTIND
UM EN AÈRAR STARFSSTÁTTIR ¶ETTA KEMUR
FRAM Å ATHUGASEMDUM VIÈ FRUM
VARP SEM VARÈ AÈ LÎGUM ¹RIÈ 
3¹ ÖINGMAÈUR SEM VIRKILEGA HEFUR
FUNDIÈ FYRIR ÖVÅ AÈ HAFA VERIÈ TALINN
ËHEPPILEGUR STARFSKRAFTUR ¹ ALMENN
UM VINNUMARKAÈI EFTIR AÈ HAFA UNNIÈ
H¹AKADEMÅSKA OG ÖVERFAGLEGA
VINNU ¹ !LÖINGI ER VIN
SAMLEGAST BEÈINN UM
AÈ GEFA SIG FRAM MEÈ
ÖVÅ AÈ SENDA TÎLVUPËST

¹ NEÈANGREINT NETFANG 2ÎKR¾ÈA UM
HVORT HIN MEINTU ËÖ¾GINDI SÁU N¾GI
LEGT TILEFNI TIL ÖESS AÈ F¾RA ÖINGMÎNN
UM BETRI LÅFEYRISRÁTTINDI EN ÎÈRUM
STARFSSTÁTTUM BÅÈA BETRI TÅMA

%NGINN BOÈAÈ BREYTINGAR
&ORSVARSMENN ALLRA FLOKKA NEMA
3J¹LFST¾ÈISFLOKKSINS HAFA OPINBERLEGA
TJ¹È SIG UM NAUÈSYN ÖESS AÈ BREYTA
LÎGUM UM EFTIRLAUN ÖINGMANNA OG
R¹ÈHERRA MEÈAL ANNARRA MEÈ ÖAÈ
FYRIR AUGUM AÈ F¾RA ÖAU N¾R Å ÖAÈ
MINNSTA EFTIRLAUNARÁTTINDUM ANNARRA
STARFSSTÁTTA %NGINN HEFUR ÖË N¹È AÈ
KOMA SÁR ÒT ÒR FRASAKENNDUM SVÎRUM
STJËRNM¹LAMANNA OG OPINBERAÈ TIL
LÎGUR AÈ BREYTINGUM ¹ LÎGUNUM ÖR¹TT
FYRIR AÈ F¹ M¹L EF Ö¹ EINHVER HAFI MIS
BOÈIÈ ALMENNINGI Å LANDINU MEÈ JAFN
AUGLJËSUM H¾TTI MAGNUSH FRETTABLADIDIS

Það styttist í kosningar
Þ

ingið lauk störfum fyrir tíu
dögum síðan. Eitt hundrað og
fjórtán frumvörp urðu að lögum
á þessu þingi. Síðustu klukkutímana var mikið argaþras en um
leið lét þingheimur hendur standa
fram úr ermum og samþykkti á
fimmta tug frumvarpa. Þingmenn
eru skorpufólk, ekki verður það
frá þeim tekið. Forseti þingsins
sagði í þingslitaræðu og um leið
sinni síðustu á löggjafarsamkundunni að þingið bráðvantaði húsnæði til veisluhalda á Þingvöllum.
Kosningabaráttan er hafin. Íslandshreyfingin hefur hafið kosningabaráttu þótt enginn framboðslisti hafi komið fram og að
sögn hóf Frjálslyndi flokkurinn
sína kosningabaráttu klukkan átta
í gærmorgun. Formaður Sjálfstæðisflokksins, sem fílar starf
forsætisráðherra í botn, segir
verstu útkomu kosninganna verða
þá að Samfylkingin og Vinstri
græn myndi saman ríkisstjórn,
sú skoðun hans kom væntanlega
fáum á óvart. Landbúnaðarráðherrann telur það vond tíðindi ef
Framsóknarflokkurinn nær sér
ekki á strik, það kemur svo sem
engum á óvart heldur.
Ýmislegt bendir til að kjósendur sjái ekki mikinn mun á Samfylkingunni og Vinstri grænum.
Það veldur mér nokkrum heilabrotum vegna þess að í mínum
augum er munurinn kristalklár.
Samfylkingin er flokkur lýðræðissinnaðra jafnaðarmanna,
sumum finnst kannski skýrara
að segja frjálslyndra jafnaðarmanna. Vinstri græn eru forsjárhyggjufólk, ef þeim þóknast ekki
eitthvað þá vilja þau banna það
í stað þess að leyfa fólki einfaldlega að velja. Ekki miklu frjálslyndi fyrir að fara í slíkum þankagangi.
Samfylkingin vill að Íslendingar taki fullan þátt í Evrópusamstarfinu með því að þjóðin gerist aðili að Evrópusambandinu,
en Vinstri græn boða ásamt Sjálf-
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Skringilegt þykir mér að þau
sem berjast fyrir náttúrvernd,
málefni sem hægt er að setja
á merkimiðann „mjúkt mál“,
skuli nota svo harkalegar
aðferðir í baráttu sinni fyrir
góðum málstað.
stæðisflokknum íhaldssama og
frekar þvergirðingslega þjóðernisstefnu. Í því felst reginmunur. Landbúnaðarstefna vinstri
grænna er miklu líkari landbúnaðarstefnu Sjálfstæðisflokksins
og Framsóknar en stefnu Samfylkingarinnar í þeim málaflokki
og svona mætti lengi telja.
Hætta er á að skoðanakannanir setji mikinn svip á kosningabaráttuna, jafnvel svo að talsmenn flokkanna eyði meiri tíma
í að fjalla um þær en ræða málefni. Samt virðist það svo að fólk
taki mark á því í skoðanakönnunum sem því helst sýnist eða þóknast og ekki öðru. Í vikunni sem
leið birtist til að mynda könnun um hvaða mál kjósendur teldu
að kosið yrði um. Flestir töldu að
kosið yrði um samgöngumál.
Þessir „flestir“ voru reyndar
ekki neinn meirihluti heldur einungis fimmtungur þjóðarinnar.
Stjórnmálamenn margir hverjir,
Ómar og Framtíðarlandið halda
því hins vegar fram að kosið
verði um umhverfismál. Sá málaflokkur skiptir vissulega miklu
máli, sérstaklega í ljósi þess að

aðgerðir á því sviði verða vart
aftur teknar. En þannig háttar svo
sem með margt, ekki verður auðvelt að vinda ofan af afleiðingum
þess að fiskurinn í sjónum var afhentur þeim sem þá áttu skip.
Ljóst er að risaframkvæmdin fyrir austan er af þeirri stærðargráðu að hún gengur fram af
mörgum. Ljóst er líka að flestir sváfu yfir sig á náttúruverndarvaktinni. Þess vegna er nú
ástæða til að hugsa sitt ráð. Ég
skráði mig sem stofnanda Framtíðarlandsins, sá félagsskapur hefur staðið sig vel í að vekja
fólk til vitundar um að við þurfum að huga að framtíðinni. Byggi
ég í Hafnarfirði mundi ég kjósa
á móti stækkun álversins. Ég trúi
því að hægt sé að byggja upp í
landinu fjölbreyttara atvinnulíf en hér er nú um stundir. Ég tel
að eyða eigi talsverðum peningum til að finna út hvers konar atvinnulíf það ætti að vera. Ég viðurkenni fúslega að hér og nú hef
ég ekki svarið.
Ég ætla hins vegar ekki að
skrifa undir sáttmálann svokallaða. Mér líkar ekki aðferðafræðin. Hvað á að gera næst? Hver er
munurinn á því að vera grá eða
græn? Eru grá vond og græn góð?
Undanfarin misseri hefur mér
fundist of mikið um átök í stjórnmálunum. Annaðhvort ert þú
með mér í liði, eða þú ert á móti
mér og um leið óalandi og óferjandi. Skringilegt þykir mér að
þau sem berjast fyrir náttúruvernd, málefni sem hægt er að
setja á merkimiðann „mjúkt mál“,
skuli nota svo harkalegar aðferðir í baráttu sinni fyrir góðum málstað. Aðferðir sem mér finnst tilheyra fortíðinni en ekki framtíðinni. Berum stolt merki þess sem
við viljum berjast fyrir en reynum ekki að brennimerkja þá sem
eru á öðru máli.
Auk þess legg ég til að eftirlaunaósóminn verði afnuminn
með lögum.

Framtíðarlandið á réttri leið
KZg^ÂkZa`db^c
jeeaÅh^c\Vb^ÂhiÂ^cV
KZg^ÂkZa`db^cjeeaÅh^c\Vb^ÂhiÂ{akZgh^ch;^gÂ^d\
`ncc^Ân``jgg`[ng^ghi¨``jc{akZgh^chHigVjbhk`d\
]kZgc^\]c\Zg^g\dii{akZgZccÄ{WZigV#
JeeaÅh^c\Vb^ÂhiÂ^cZgde^cVaaVk^g`VYV\V
[g{`a#&)/%%¶&-/%%d\aVj\VgYV\V[g{`a#&&/%%¶&+/%%#

higVjbhk^`#^h

allra flokka. Í öðru lagi eru ýmsir þeir virkjanakostir sem áform eru sögð um að virkja,
vatnsafl og jarðhiti, verndaðir eða í undirbúningi að friðlýsa. Það hallar réttu máli að
nefna þá til sögunnar. Í þriðja lagi eru margir
msir hafa komið að máli við mig síðustu
af þeim virkjanakostum sem falla undir A og
daga vegna staðfestingar minnar á sáttB flokk rammaáætlunar og vísað er til í formála Framtíðarlandsins um framtíð Íslands.
sendum sáttmálans nú þegar komnir í framAf þessu tilefni legg ég áherslu á að sátt
kvæmd eða framkvæmdir við þá að hefjast.
næst aldrei með því að stilla mönnum upp
Á að stöðva þær?
við vegg, með eða á móti.
Sáttmáli Framtíðarlandsins í þremur málsÉg legg áherslu á að náttúruvernd er ein
greinum geymir jákvæða og framsækna sýn *«.¥.!
tegund landnýtingar sem getur skilað þjóðá framtíðina. Hann leggur áherslu á kröftugt, "*!24-!2:
inni arði og tek heilshugar undir með Framfjölbreytt og lifandi samfélag fólks sem sækir fram á
tíðarlandinu um þörfina á langtímastefnumörkflestum sviðum í anda sjálfbærrar þróunar með náttun og lögfestum áætlunum um verndun og nýtingu
úruvernd og góða umgengni við landið að leiðarljósi og
náttúruauðlinda og gildi þess að fara ekki of geyst.
vill axla ábyrgð á losun gróðurhúsalofttegunda. Þetta
Orkan hleypur ekki frá okkur heldur verður sífellt
er jafnframt mín framtíðarsýn fyrir íslenskt samféverðmætari og fyrirsjáanlegt er að ný tækifæri eigi
lag og þess vegna get ég undirritað sáttmálann. Ég
eftir að skapast til nýtingar hennar.
geri hins vegar athugasemdir við nokkrar af forsendFramtíðarlandið fer nýjar og ekki óumdeildar
um sáttmálans. Í fyrsta lagi er áhugi og áform orkuleiðir við að koma boðskap sínum á framfæri. Það
fyrirtækja um að tryggja sér virkjanakosti og einbreytir því ekki að sáttmálinn sjálfur er framsýnn
stakra sveitarfélaga, fyrirtækja og einstaklinga á að
og hann er ekki síst hvatning til fólks til að taka málreisa stóriðju ekki annað og meira en áhugi og áform
efnalega afstöðu til náttúruverndar- og auðlindanýtþessara. Ekki ¿áætlanir¿ ríkisvaldsins þó ¿staðbundingarmála, hver í sínum ranni
ið¿ leggist á árina þingmenn og sveitarstjórnarmenn
Höfundur er umhverfisráðherra.
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Um afskipti hæstaréttardómara af dómsmálum
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ér var sýndur sá heiður að
vera helgaður fyrsti kafli í
Reykjavíkurbréfi Morgunblaðsins
24. marz sl. Tilefnið var yfirlýsing Jóns Steinars Gunnlaugssonar hæstaréttardómara þess efnis
að Ingibjörg Pálmadóttir hefði
ekki farið með rétt mál í vitnaleiðslu fyrir héraðsdómi þegar
hún sagði, að Jón Steinar hefði
tekið að sér mál Jóns Geralds Sullenberger „vegna þrýstings frá
öðrum“. Í framhaldi af þessu hafði
fréttamaður Ríkisútvarpsins samband við mig og spurði mig meðal
annars hvort fordæmi væri fyrir
slíku. Ég sagðist telja að slík yfirlýsing væri einsdæmi, a.m.k. ræki
mig ekki minni til að dómari við
Hæstarétt hefði áður skipt sér af
máli sem rekið væri fyrir öðrum
dómstól. Og Styrmir Gunnarsson
ritstjóri, sem væntanlega er höfundur bréfsins, spyr hvað ég eigi

við með þessum orðum.
sér hafi verið nauðsynJón Steinar „sendir frá
legt að koma „leiðréttsér einfalda og hófsama
ingu“ á framfæri. Hefði
leiðréttingu á orðum, þar
þá ekki verið eðlilegra að
sem hann telur ekki rétt
hann hefði í stað þess að
eftir sér haft“. Með orðgera vitni í dómsmáli torinu „leiðrétting“ tekur
tryggilegt með yfirlýshöfundurinn undir mál
ingu í fjölmiðlum, ritað
Jóns Steinars og felst þá
dómsforseta bréf þess
í orðum hans að Ingibjörg
efnis og sent saksókn3)'52¨52
,¥.$!,
Pálmadóttir hafi sagt
ara og verjendum afrit?
ósatt fyrir rétti. Eru það
Í framhaldi af því hefði
ekki afskipti af dómsmáli að birta
verið tilefni að kalla hann fyrir
yfirlýsingu í fjölmiðlum þar sem
dóm til skýrslugjafar. Þá hefði
borin er ósannsögli á vitni sem
hann komið sem vitni og skýrt mál
gefur skýrslu fyrir dómi að viðsitt og skýrsla hans fengið annan
lagðri refsiábyrgð? Það eru þessi
blæ en fjölmiðlayfirlýsing hans.
afskipti af dómsmáli sem eru umMálinu hefði verið haldið innan
talsefnið. Hvernig veit Styrmir að
vébanda dómstóla en ekki flutt á
Jón Steinar skýri rétt frá?
vettvang fjölmiðla.
Ljóst er að Jón Steinar telur, að
Mér þótti vænt um að fá siðferð-

I

isvottorð í Reykjavíkurbréfinu
þar sem nauðsynlegt þótti að gefa
í skyn að ég væri hvorki leigupenni né mútuþegi. Tilefni þeirrar
athugasemdar var fjárstyrkur
sem Baugur hafði veitt Hinu íslenzka bókmenntafélagi. Nú var
efni Baugsmálsins ekki til umræðu í svari mínu til fréttamanns
Ríkisútvarpsins, enda hef ég ekki
kynnt mér það þannig að ég sé viðræðuhæfur, hvorki um frávísun
né efnisdóm, sekt né sakleysi. Ég
var einungis að ræða um óvenjulega háttsemi hæstaréttardómara sem ég taldi vera einsdæmi og
kemur framangreindri styrkveitingu ekkert við.
En úr því að Bókmenntafélagið hefur verið nefnt til sögunnar
tel ég rétt að taka fram, að á síð-

asta ári átti félagið 190 ára afmæli og var af því tilefni leitað
til nokkurra fyrirtækja um stuðning. Meðal annars var Baugi og
Landsbankanum sent nokkurn
veginn samhljóða erindi. Báðir
brugðust vel við, en þó hvor með
sínum hætti og frá þessu hefur
verið skýrt í fjölmiðlum. Nú væri
fróðlegt að vita hvernig höfundur
Reykjavíkurbréfsins leggur út af
fjárstyrk Landsbankans til útgáfu
Lærdómsrita Bókmenntafélagsins – hvort hann kynni að hafa haft
áhrif á orð mín. Hæg ættu að vera
heimatökin um upplýsingar þar
sem helztu eigendur Landsbankans eiga drjúgan hlut í Árvakri,
útgáfufélagi Morgunblaðsins.
Höfundur er prófessor í lögum.
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Strindberg
og stéttaskiptingin
5-2¨!.
«JÎFNUÈUR

H

orfði
um
daginn
á
hið sígilda leikverk
August
Strindbergs,
Fröken
Julie.
Leikritið, sem er
ritað fyrir u.þ.b.
einni öld, segir
frá dóttur óð).'«,&52
alsbónda sem er -!2'%)233/.
bæði dekruð og
félagslega vernduð. Í kringum sig
hefur hún gnægð þjónustufólks.
Hún skemmtir sér stundum með
því og þykist vera jafningi þeirra
en veit sem er yfirskyn, því hún
er af yfirstétt og yfir þjónustuliðið hafin. Þjónarnir vita þetta einnig, en í þrælsótta sínum taka þeir
þátt í leiknum en tala illa um hana
sín á milli og álíta hana léttgeggjaða, sérstaklega þegar þeir uppgötva, að Júlía er ósmeyk við að
leggjast í rúmið með þjónunum, ef
henni líst vel á þá.
Yfirþjónninn Jean, sem er af
einskonar stétt milli verkafólksins
og yfirstéttarinnar, er unnusti eldhússtúlkunnar Kristínu og þau hafa
skipulagt giftingu. En fröken Júlía
rústar allar þær áætlanir. Á Jónsmessunótt þegar Svíar sletta úr
klaufunum, forfærir Júlía Jean og
beygir hann undir sig með brögðum hinnar stéttsterku konu. Jean
ákveður að komast upp í stétt Júlíu
með nýrri framtíð svo þau megi
vera jöfn í augum fólks. Kristínu,
sem er af almúgaætt, verði hins
vegar að fórna. En allt mistekst
þetta þegar raunveruleikinn dagar
eftir ævintýri næturinnar. Stéttamunurinn leggur líf og drauma
allra í rúst. Engu verður breytt.
Hvernig er stéttaskipting á Íslandi í dag? Eru samfélagslegar
hindranir og forréttindaleiðir til
staðar? Já, afar lítið hefur breyst
frá dögum fröken Júlíu og Jean.
Peningar á Íslandi skapa stéttarmun og ójafnan leik samfélagsþegna. Stéttirnar blandast ógjarnan. Þennan ójöfnuð hefur núverandi ríkisstjórn skapað og herðir
ólarnar enn: Einkaskólar, einkasjúkrahús. Ný tækifæri fyrir fáa
í viðskiptageiranum. Lítill hópur
nýtur breytinganna og hagvaxtarins. Þegar alþýðumenn eins og t.d.
Baugsfeðgarnir rísa á fætur, hefjast réttarhöld yfir þeim. Þegar yfirstéttarstrákar stela olíupeningum frá alþýðunni eru þeir látnir komast upp með það í nafni
óskýrra laga! Viljum við þetta leikrit áfram? Eigum við að horfa á
Fröken Júlíu til æviloka?
Höfundur er rithöfundur
og sagnfræðingur.

Sony Ericsson W880i
Örþunnur Walkman® tónlistarsími
Frábær 2 megapixla myndavél • Léttur og fjölhæfur • 1 GB minni
MP3 tónlistarspilari með tónlistargreini • Handfrjáls búnaður fylgir

Verð 39.980 kr.
Verð áður 49.900 kr.

MDS-60 hátalarastandur

Verð 6.980 kr.
Verð áður 8.980 kr.

Tilboðin gilda til 15. apríl

Þú færð símann í vefversluninni á siminn.is eða á næsta sölustað Símans.
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FDA samþykkir Viagra
Elskulegur sonur minn, bróðir, mágur og
frændi,

Halldór Gunnar Hringsson
Reykjavíkurvegi 72, Hafnarfirði,

andaðist á Landspítala Fossvogi laugardaginn
24. mars. Jarðarförin verður auglýst síðar.
Sigrún Halldórsdóttir
Gunnjóna Sigrún Hringsdóttir
Guðbjörg Hringsdóttir
Hjörleifur Hringsson
Sigrún Edda Hringsdóttir
Hinrik Hringsson
frændsystkin.

Jónas Sigurðsson
Páll Guðmundsson
Elín Baldursdóttir
Hafsteinn Jónsson
Ingibjörg Þráinsdóttir
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TIMAMOT FRETTABLADIDIS

 ÖESSUM DEGI ¹RIÈ
 SAMÖYKKTI
"ANDARÅSKA MATV¾LA
OG LYFJAEFTIRLITIÈ &$!
STINNINGARLYFIÈ 6IAGRA
,YFIÈ SEM Å RAUN HEIT
IR 3ILDENAFIL VAR BÒIÈ
TIL AF LYFJAFR¾ÈING
UM 0FIZER OG Å UPP
HAFI ¾TLAÈ AÈ VINNA
¹ OF H¹UM BLËÈÖRÕSTINGI OG BRJËST
VERK &YRSTU PRËFANIR LEIDDU HINS VEGAR
Å LJËS AÈ 3ILDENAFIL HEFÈI HVERFANDI
¹HRIF ¹ BRJËSTVERK EN AÈ INNTAKA ÖESS
YRÈI HINS VEGAR TIL AÈ KARLMÎNNUM RISI
HOLD 0FIZER SÎÈLAÈI ÖVÅ SNÎGGLEGA UM
OG ¹KVAÈ AÈ MARKAÈSSETJA LYFIÈ SEM
LAUSN ¹ STINNINGARVANDA %INKALEYF
IÈ FÁKKST ¹RIÈ  OG 6IGRA VAR SAM

ÖYKKT SEM STINNINGAR
LYF AF &$! ¹RIÈ 
¶AÈ VARÈ ÖAR MEÈ
FYRSTA LYFIÈ SEM SAM
ÖYKKT VAR TIL ÖESS AÈ
MEÈHÎNDLA STINNING
ARVANDA Å "ANDARÅKJ
UNUM
6IAGRA KOM Å SÎLU Å
"ANDARÅKJUNUM SEINNA
¹ SAMA ¹RI OG SLË FLJËTT OG VEL Å GEGN
¶Ë AÈ 6IAGRA V¾RI LYFSEÈILSSKYLT VAR R¹È
IST Å MARKAÈSHERFERÈ Å BANDARÅSKU SJËN
VARPI ÖAR SEM OPINBERAR PERSËNUR ¹
BORÈ VIÈ FYRRUM FORSETAFRAMBJËÈAND
ANN "OB $OLE OG FËTBOLTASTJARNAN 0ELÁ
M¾LTU ËHIKAÈ MEÈ LYFINU  ¹RUNUM
 TIL  SELDIST 6IAGRA FYRIR RÅFLEGA
EINA BILLJËN DOLLARA ¹ ¹RI
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Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir, afi,
bróðir og vinur,

Jón Sigurðsson
frá Núpskötlu, Krummahólum 4, Reykjavík,

lést á gjörgæsludeild Landspítalans við Hringbraut að
kvöldi 23. mars sl. Útförin fer fram frá Snartarstaðakirkju laugardaginn 31. mars kl 14.00.
Ármann Freyr Jónsson
Ragnheiður Jónsdóttir
Guðmundur Antonsson
Þorsteinn Már Guðmundsson
Breki Guðmundsson
Haraldur Sigurðsson
Vigdís Valgerður Sigurðardóttir
Kristbjörg Sigurðardóttir
Hrafnhildur Einarsdóttir

Þökkum hlýhug ykkar og samúð við andlát
og útför eiginmanns míns, föður,
stjúpföður, tengdaföður og afa,

Pálma Guðmundssonar
Blikahólum 2, Reykjavík.

Innilegar þakkir til þeirra sem vöktu yfir honum
síðustu stundir ævidaga hans, og til heimahjúkrunar
Karítas.
Lilja Þorleifsdóttir
Fríða Pálmadóttir
Hrund Pálmadóttir
Hörður Hinriksson
Valgerður Anna Sigurðardóttir
og afabörn.

Guðfinna Ingimarsdóttir
Halldór Már Sæmundsson
Inga Þórhalla Njálsdóttir
Guðni Hjartarson

Hjartans þakkir til allra sem sýndu okkur
samúð og hlýhug við fráfall elskulegs
eiginmanns míns, föður okkar,
tengdaföður og afa,

Óskars Hinriks Ásgeirssonar
Byggðavegi 114, Akureyri.
Lilý Erla Adamsdóttir
Adam Ásgeir Óskarsson
Elías Örn Óskarsson
Sigurður Viðar Óskarsson
Hörður Óskarsson
Bryndís Óskarsdóttir
afa- og langafabörn.

Hugrún Helgadóttir
Agnes Eyfjörð
Ulrica Sillus
Erna Rós Ingvarsdóttir
Ólafur Aðalgeirsson

Það sem hafa ber í huga varðandi andlát og útför

Sverrir Einarsson

Hermann Jónasson

Geir Harðarson

Bryndís Valbjarnardóttir

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

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

!F INNR¹SUM OG ÒTR¹SUM
Leiklistarsamband Íslands er regnhlífasamtök sviðs-listafólks sem í
dag fagnar Alþjóðaleiklistardeginum.
Viðar Eggertsson er formaður sambandsins en hann útskýrir að félagar þar innanborðs skipti þúsundum
enda starfi margir að sviðslistum hér
á landi, hvort heldur áhugamenn eða
fagfólk. Undanfarna daga hafa bæði
atvinnuleikhús og leikhópar víða um
land staðið fyrir dagskrá í tilefni þessa
dags en í kvöld gengst Leiklistarsambandið fyrir leiklistarþingi í Þjóðleikhúskjallaranum þar sem leikhúsfólki
gefst kærkomið tækifæri til þess að
staldra við, skoða stöðuna og horfa til
framtíðar að sögn Viðars.
Yfirskrift kvöldsins er „Innrás/
útrás“ en Viðar útskýrir að bæði sé íslenskt leikhúsfólk sífellt að drekka í
sig áhrif annars staðar frá og flytja í
auknum mæli út sína eigin þekkingu og
sköpun. „Fjarlægðirnar hafa minnkað
og það er auðveldara fyrir okkur, þessa
eyþjóð, og okkar listamenn að sækja
til annarra og læra af þeim. Það verður sífellt auðveldara að stækka okkar
svæði og sýna öðrum hvað við kunnum
og getum.“ Þingið býður fjórum gestum í pontu, þar af tveimur erlendum
gestum, Richard Gough, sem er í forsvari fyrir sviðslistamiðstöðina í Aberystwyth í Wales og mun ræða um mikilvægi þess að upplifa ólíka menningarheima en Elena Krüskemper, sem lengi
hefur starfað sem listrænn stjórnandi
leiklistarhátíðarinnar í Bonn, mun í erindi sínu fjalla um starf sitt og leit að
áhugaverðu sviðslistafólki. Krüskemper hefur verið ráðinn sem listrænn
stjórnandi fyrstu alþjóðlegu leiklistarhátíðarinnar hér á landi sem haldin verður að ári en aukinheldur vinnur þverfagleg þriggja manna nefnd að
skipulagningu hennar.
Reynsla Íslendinga af listrænni
útrás verður einnig til umræðu á þing-
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LEIKLISTARDAGINN BERI UPP Å MARSM¹NUÈI ÖVÅ HANN HEFUR LÎNGUM VERIÈ ÎFLUGUR LEIKHÒSM¹NUÈUR
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inu en þar ræðir Katrín Hall, listrænn
stjórnandi Íslenska dansflokksins, um
starf hans á erlendri grund og leikarinn Ingvar E. Sigurðsson, sem starfað hefur með leikhópnum Vesturporti
og haslað sér völl erlendis sem bæði
sviðs- og kvikmyndaleikari, fjallar um
sína reynslu og kallar erindi sitt „Að
mont-rassast í útlöndum“.
Leiklistarsambandið horfir sífellt
lengra því Viðar bendir á að í bígerð sé

stofnun sviðslistamiðstöðvar þar sem
faglega verður unnið að framgangi íslenskra sviðs-lista erlendis. „Það hefur
verið keppikefli okkar að koma slíkri
miðstöð á laggirnar hið fyrsta en nú
stendur sú vinna yfir í menntamálaráðuneytinu og við gerum okkur vonir
um að hún komist á laggirnar fyrir lok
næsta árs.“
Þingið er öllum opið og hefst kl. 19 í
kvöld.
KRISTRUN FRETTABLADIDIS

Ávarp dagsins
Mannsandinn er uppspretta endalausra vangaveltna, hláturs og gráts, en það er sama hvernig við lítum á tilveru
okkar, það er nær ómögulegt að skilja mikilfengleik hennar.
Stærsta gjöf listamannsins til mannkyns er ef til vill að
geta á einhvern hátt tjáð það sem rökhugsun getur aldrei
að fullu höndlað og kynslóðir vísindamanna ná aldrei að
skýra að fullu – lífið sjálft.
Í æsku sýndum við leikrænu starfi hollustu, í viðleitni okkar til að höndla lífið … við kölluðum það leik.
En svo gerðist eitthvað og við hættum þessum
barnaskap, fyrir utan fá okkar sem gerðum
hann að ævistarfi. Það sem gerðist
var að hið vitræna tók yfir og strikaði yfir allar þversagnirnar … og
sjáið hvert það hefur leitt okkur.
Við lifum á tímum þar sem
mannleg tilvera virðist vera komin
að krossgötum, ójafnvægið milli
anda og efnis er orðið svo mikið
að það þrýstir á leiðréttingu. Þrátt
fyrir, eða kannski frekar – vegna
allra framfara mannanna, erum
við komin nálægt sjálfstortímingu. Við höfum hreinlega ekki
náð því að þroskast andlega í
takt við tæknilegar framfarir
… eða hættum við kannski bara
að leika okkur?
En við eigum von, við búum
enn að leikhúsinu sem þjón-

ar okkur öllum. Á sviðinu getum við kafað djúpt í margbreytileika tilverunnar, ævintýri hins mikilfenglega
mannlífs. Jafnvel er það eitt af síðustu ævintýrunum
sem standa okkur enn til boða. Nú þegar við höfum klifið
hæstu fjöll, sigrast á þyngdarlögmálinu og lært að fljúga
og kafað niður á botn hins óendanlega úthafs, þá göngum við að leikhússenunni, þar sem við enn getum tekist á
hendur könnunarleiðangra og skoðað allt það sem ímyndunarafl okkar nær að grípa.
Og ævintýrið gerist beggja vegna tjaldsins. Bæði áhorfendur
og leikarar takast á hendur mikla áhættu í
þessu stór- kostlega ævintýri því það er aldrei að vita
hvað bíður hinum megin við tjöldin.
Allt er mögulegt í leikhúsinu og möguleikum fylgir ábyrgð. Listin er ekki eingöngu til að skreyta mannlífið, leikhúsið ekki eingöngu skemmtun. Listin menntar og fræðir og hjálpar okkur til að skilgreina hver
við erum sem menningarþjóð og hún lyftir upp
mannsandanum.
Leikhúsið nærir okkur og býður okkur upp
á óendanlega möguleika til að vaxa og þroskast.
Velkomin í leikhúsið.
Árlega fær Leiklistarsambandið málsmetandi listamann úr sínum röðum til að semja ávarp í tilefni Alþjóðlega leikhúsdagsins. Að þessu sinni er höfundur
þess brúðuleikhúslistamaðurinn Bernd Ogrodnik
sem hefur búið og starfað á Íslandi síðustu ár og
auðgað íslenskt leikhúslíf á eftirminnilegan hátt.
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¥ GËÈU VEÈRI M¹ SJ¹ VINKONURNAR
-ÎGNU -AGNÒSDËTTUR OG SDÅSI
$ÎGG «MARSDËTTUR RENNA SÁR
¹ MILLI STAÈA ¹ bLONGBOARDm
HJËLABRETTI (¾GT ER AÈ KOMAST
HRAÈAR ¹ ÖVÅ EN ¹ HEFÈ
BUNDNU HJËLABRETTI

4ËLF LÎND HAFA FARIÈ Ö¹ LEIÈ
AÈ SETJA ¹HRIFAMIKLAR MYNDIR
AF FËRNARLÎMBUM SJÒKDËMA
SEM TENGJAST REYKINGUM ¹
TËBAKSUMBÒÈIR ,ÕÈHEILSU
STÎÈ M¾LIR MEÈ ÖVÅ AÈ HIÈ
SAMA VERÈI GERT HÁRLENDIS

(%),3! 

(%),3! 

(%)-),)

(%),3!

(²3

!,,4 ()44
; (%),3! =
5MHVERFISSTOFNUN BÕÈUR UPP
¹ FYRIRLESTUR UM MEÈFERÈ MAT
V¾LA Å DAG FR¹ KLUKKAN 
TIL  &YRIRLESTURINN VERÈUR
HALDINN Å HÒSN¾ÈI 5MHVERF
ISSTOFNUNAR ¹ 3UÈURLANDS
BRAUT 
&YRIRLESARI
ER )NGËLFUR
'ISSURARSON
FAGSTJËRI
¹ MAT
V¾LASVIÈI
5MHVERFIS
STOFNUNAR

"®2.

.-

&%2¨)2

-!452

"¥,!2

4¥3+!

'2*52

!46)..!

+JARTAN BENDIR ¹HUGASÎMUM ¹ AÈ
KÅKJA ¹ VEF +2 WWWKRIS TIL AÈ AFLA SÁR
UPPLÕSINGA UM BORÈTENNIS¾FINGAR

(EILBRIGÈIS

OG TRYGG
INGAM¹LA
R¹ÈUNEYTIÈ
,ÕÈHEILSU
STÎÈ OG 3AMTÎK IÈNAÈARINS
BJËÈA TIL MORGUNVERÈARFUNDAR
¹ .ORDICA HËTELI ¹ MORGUN
MIÈVIKUDAGINN  MARS 
FUNDINUM SEM HEFST KLUKKAN
 VERÈUR FJALLAÈ UM SAMSTARF
UM AUKIÈ FRAMBOÈ ¹ HOLLUM
MATVÎRUM MARKAÈSSETNINGU
VÎRUÖRËUN OG SKAMMTAST¾RÈIR
6IÈSKIPTAVINIR )+%! GETA HANN
AÈ SÅNA EIGIN 0!8 FATASK¹PA
MEÈ 0!8 HÎNNUNARFORRITINU
¹ HEIMASÅÈU )+%! ¶EGAR
HÎNNUNINNI ER LOKIÈ ER H¾GT
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Smáauglýsingasími
550 5000
Auglýsingasími Allt
550 5880
Þú getur pantað
smáauglýsingar á visir.is

Byrjaði í
bílskúrnum
Kjartan Briem hefur spilað borðtennis
í 26 ár. Hann telur íþróttina eiga bjarta
framtíð hérlendis.
„Áhuginn vaknaði fyrst þegar ég fór tíu
ára með eldri bróður mínum á borðtennisæfingu hjá vinum hans,“ segir Kjartan
Briem, formaður borðtennisfélags KR.
„Okkur þótti mjög gaman. Tveimur mánuðum seinna fengum við borðtennisborð í
jólagjöf og þá var ekki aftur snúið. Síðan
þá hef ég spilað borðtennis í ein 26 ár,“
bætir hann við og hlær.
Að sögn Kjartans var borðtennis upphaflega bara áhugamál og hann minnist heilu daganna þar sem þeir bræðurnir spiluðu úti í bílskúr með vinahópnum.
Smám saman þróaðist þetta þó yfir í alvöru og upp úr þrettán ára aldri var svo
komið að hann þurfti að velja á milli borðtennis og fótbolta. „Ég hafði gegnt markmannsstöðu í fótboltaliði KR og lagði
skóna einfaldlega á hilluna,“ útskýrir
hann. „Þetta var alls ekki erfið ákvörð-

un. Þetta var nefnilega svo skemmtilegur hópur sem æfði borðtennis á þessum
tíma.“
Kjartan náði því að verða Íslandsmeistari í innanhússleik árið 1987, þá 17 ára.
Hann flutti síðan til Svíþjóðar og Danmerkur og spilaði þar á meðan dvölinni
stóð. „Ég dró hins vegar úr spilamennsku
þegar ég flutti aftur heim 27 ára árið 1997.
Núorðið spila ég meira til gamans, enda
kominn af mínu léttasta skeiði,“ segir
hann hlæjandi. „Eitt af því góða við borðtennisíþróttina er að maður getur haldið
áfram í henni fram eftir öllu.“
Í dag beinir Kjartan kröftum sínum
frekar í uppbyggingu á starfsemi KR,
heldur en spilamennskuna sjálfa. „Framtíðin er björt,“ segir hann. „Borð eru úti
um allt land og ég trúi því að þessi íþrótt
eigi eftir að breiðast út þegar fleiri hugsjónamenn leggja starfseminni lið. Úti í
heimi er þetta stór íþrótt og ekkert því til
fyrirstöðu að hún verði það líka hérlendis.“
ROALD FRETTABLADIDIS
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Viltu styrkja þig sem meðferðaraðila
Reiki heilunar- og sjálfstyrkingarnámskeið í Reykjavík
Fyrir meðferðaraðila í hvers kyns nuddi, höfuðbeinaog spjaldhryggsmeðferðum, Bowen-tækni og alla þá
sem vinna á einhvern hátt með aðra.
• Þú lærir að halda þér í orkulegu jafnvægi
• Meira orkuflæði í gegnum þig til
skjólstæðingsins, án þess að þú missir
þína orku (snerting óþörf).
• Þú færð meiri orku fyrir þig á meðan
meðferð stendur.
• Minni þreyta, meira úthald,
Guðrún Óladóttir
betri einbeiting og minni streita.
reikimeistari og hómópati
• Þú verður betri meðferðaraðili.
Pantanir í síma 553 3934,
Námskeiðið verður 20.–22. apríl
milli kl. 10 og 13 virka daga.
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Vikuna 26.-30. mars bjóðum við
upp á 20% AFSLÁTT af fullu
verði námskeiðagjalda
sem byrja 23. APRÍL.

«LÅFUOLÅA
ER FULL AF NAUÈSYNLEGUM N¾RINGAREFNUM OG FITUSÕRUM SEM VIÈ ÖURF
UM ¹ AÈ HALDA TIL AÈ VIÈHALDA HEILBRIGÈI OKKAR

Fyrirtaks farartæki
Í góðu veðri má sjá vinkonurnar Mögnu Magnúsdóttur
og Ásdísi Dögg Ómarsdóttur
renna sér á milli staða á „longboard“-hjólabretti.
„Longboard-brettin fara mikið
hraðar en venjuleg hjólabretti
og því getur maður farið á milli
húsa og komist hratt yfir,“ segir
Magna en þær stöllur starfa báðar
í Cintamani center á Laugavegi.
Hjólabrettaáhugi
stúlknanna
vaknaði fyrst út frá snjóbrettaiðkun þeirra. „Þar kynntist maður
fólki sem er á hjólabrettum,“ segir
Magna sem var á venjulegu hjólabretti í rúm fjögur ár áður en hún
skipti yfir í longboard síðastliðið
sumar. Hún segist ekki æfa sig sérstaklega á brettið. „Þetta er meira
eitthvað sem maður grípur í þegar
veðrið er gott og maður hefur
tíma,“ segir Magna glaðlega en
hún notar brettið sér til skemmtunar og einnig sem farartæki.
Magna segir mikinn félagsskap vera í kringum hjólabrettin
hjá strákunum en stelpurnar séu
hins vegar mun færri. „Við erum
hins vegar nokkrar vinkonur sem
förum stundum saman út að renna
okkur.“ Fá þær þá ekki að vera
með strákunum? „Við erum bara
svo miklu lélegri,“ segir Magna
og hlær. „Auk þess sem við erum
mikið eldri,“ útskýrir hún en
stelpurnar eru frá tvítugu og upp
í þrítugt. „Það er aldrei of seint
að byrja,“ svarar Magna þegar
hún er innt eftir því hvort þeim
finnist þær ekki vera of gamlar til að þeysast um á hjólabrettum. „Sérstaklega er longboardið sniðugt þegar maður verður
eldri því þá dettur maður sjaldnar,“ segir Magna og útskýrir að
venjulegu hjólabrettin séu notuð
meira þegar verið er að stökkva
niður tröppur og slíkt.
Klæðaburðurinn í hjólabrettaíþróttinni er einkennandi, víðar
buxur og hettupeysur er málið.

-AGNA OG DÅS $ÎGG MEÈ bLONGBOARDm HJËLABRETTI SEM Ö¾R NOTA B¾ÈI SÁR TIL
SKEMMTUNAR OG TIL AÈ KOMAST ¹ MILLI STAÈA
&2¡44!",!¨)¨!.4/.

„Við erum eiginlega alltaf í svona
fötum, það er bara svo þægilegt,“ segir Magna og mælir með
hjólabrettaíþróttinni. „Þetta kost-

ar ekki neitt nema brettið, fólk
getur stundað þetta hvar sem er
og fengið góða hreyfingu.“
SOLVEIG FRETTABLADIDIS

Fleiri undir hnífinn
Fegrunaraðgerðum fjölgar
sífellt vestan hafs.
Aldrei hafa fleiri Bandaríkjamenn farið í lýtaaðgerðir en á síðasta ári, að því er fram kemur hjá
Samtökum bandarískra lýtalækna.
Brjóstastækkanir voru vinsælastar.
Nærri ellefu milljónir lýtaaðgerða voru framkvæmdar í
Bandaríkjunum árið 2006 sem er
sjö prósenta aukning miðað við
árið á undan.
Af þessum aðgerðum flokkast yfir 5,2 milljónir þeirra undir
aðgerðir eftir slys eða veikindi.
Krabbameinsæxli voru fjarlægð
í flestum aðgerðum vegna veikinda.
Brjóstastækkanir voru langvinsælasta aðgerðin 2006. Samkvæmt

samtökunum fóru 329.000 konur í
slíka aðgerð. Er þetta í fyrsta sinn
sem fleiri brjóstastækkanir en
nefaðgerðir eru framkvæmdar í
Bandaríkjunum.
Alls létu 307.000 manns breyta
nefinu á sér og því voru nefaðgerðir næstalgengastar. Fitusog var í þriðja sæti, þar sem
um 302.000 slíkar aðgerðir voru
framkvæmdar.
Samtökin greindu enn fremur
frá því að meira en níu milljónir minniháttar fegrunaraðgerðir
hefðu verið framkvæmdar árið
2006, sem er átta prósenta aukning frá árinu áður. Botox-fyllingar voru vinsælastar í þeim flokki,
og voru þær meðferðir meira
fjórar milljónir.
Frá þessu er greint á cnn.com
RVE

Skráning er haﬁn og
fjöldatakamarkanir í
hvern tíma.

• Mæðraﬁmi®
• Bumbuﬁmi® + meðgöngujóga
• Dansleikﬁmi 20+
• Salsa-leikﬁmi fyrir fullorðnar konur
• Snillingaﬁmi® fyrir börn 3-12 mánaða
• Hreyﬁﬁmi® fyrir börn 1-3 ára
• Gþ-ﬁmi® fyrir börn 3-5 ára
Allar upplýsingar í síma 577 2555 og á www.hreyﬁland.is
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9FIR NÅU MILLJËN MINNIH¹TTAR FEGRUNARÈAGERÈIR VORU FRAMKV¾MDAR ¹RIÈ  Å "ANDA
RÅKJUNUM "OXTOX OG COLLAGEN AÈGERÈIR VORU VINS¾LAR

6ENJULEGA ÖARF AÈ FARA INN UM NOKKUR
GÎT Å MINNI AÈGERÈUM OG SKERA ST¾RRI
SKURÈI Å STËRUM AÈGERÈUM ¶ETTA G¾TI
BREYST MEÈ TILKOMU SEGULSKURÈL¾KNINGA

Uppskurður
án sára
Nú tækni gæti orðið til þess að
engin ör mynduðust í kjölfar
uppskurða. Tæknin felst í notkun segulsviðs.
Bandarískir læknar hafa gert tilraunir með nýja skurðtækni á
dýrum. Tæknin lofar góðu en
hún felst í því að seglar eru notaðir til að stjórna litlum skurðtækjum sem komið er fyrir inni í
sjúklingnum.
Kostir aðferðarinnar eru þeir að
einungis þarf að skera einu sinni
til að koma tækinu fyrir. Skurðurinn getur verið á stað þar sem
hann veldur minni sársauka og
sést ekki, eins og til dæmis í nafla.
Þegar tækið er komið inn í líkamann er hægt að stjórna því með
seglunum, færa það til inni í líkamanum, og jafnvel framkvæma
skurðaðgerðir.
Tæknin er enn á þróunarstigi
en nú þegar hefur læknum tekist
að fjarlægja nýru úr tilraunadýri
með aðferðinni.
TG
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Flugur greina andardrátt
Moskítóflugur miða út fórnarlömb með því að nema andardrátt þeirra.

Erfitt er fyrir lækna að greina ýmis óeðlileg hjartahljóð. Að hlusta endurtekið á
þau getur aukið hæfni þeirra til muna.

Vísindamenn hafa nú komist að
því nákvæmlega hvernig moskítóflugur miða út fórnarlömb sín.
Sérstök skynfæri kringum munn
og á fálmurum skynja koltvísýring sem andardráttur okkar er
ríkur af. Frá þessu er greint á
fréttavef BBC.
Þetta vekur vonir um að hægt
verði að þróa aðferðir sem rugla
flugur í ríminu og gera þeim erfiðara fyrir að miða út fórnarlömb.
Til mikils er að vinna því moskítóflugur bera með sér ýmsa sjúkdóma eins og malaríu.
TG

"ANDARÅSK RANNSËKN SÕNIR AÈ  PRË
SENT UNGLINGSSTÒLKNA OG  PRËSENT
DRENGJA SEM TALAÈ VAR VIÈ HÎFÈU FARIÈ
Å MEGRUN &IMM ¹RUM SÅÈAR HÎFÈU
SÎMU KRAKKAR LEIÈST ÒT Å ËHOLLUSTU
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5NGLINGAR SEM FARA Å MEGRUNAR
KÒRA ERU LÅKLEGRI EN JAFNALDRARNIR TIL
AÈ TILEINKA SÁR ËHEILBRIGÈARI LÅFSSTÅL
SÅÈAR MEIR SEGIR Å NÕLEGRI BANDA
RÅSKRI RANNSËKN
%LDRI RANNSËKNIR SÕNA AÈ UNGLING
AR SEM FARA Å MEGRUN ERU LÅKLEGRI TIL
AÈ FITNA MEIRA EN JAFNALDRAR ÖEIRRA
ÖEGAR ÖEIR ELDAST ,EITAÈ VAR OR
SAKA ÖESSA
2¾TT VAR VIÈ  UNGLINGA ¹RIÈ
 OG HAFT SAMBAND VIÈ Ö¹
AFTUR FIMM ¹RUM SÅÈAR .IÈURSTÎÈ
URNAR BIRTUST Å TÅMARITINU *OURNAL OF
THE !MERICAN $IETETIC !SSOCIATION
¥ FYRRA VIÈTALINU SAGÈIST RÒMUR
HELMINGUR STÒLKNA FARA Å MEGRUN
REGLULEGA EN FJËRÈUNGUR DRENGJA
&IMM ¹RUM SÅÈAR SÎGÈUST STÒLK
URNAR SEM FËRU Å MEGRUN SLEPPA
MORGUNVERÈINUM ¶¾R HÎFÈU JAFN
FRAMT FITNAÈ MEIRA EN HINAR STÒLK
URNAR
$RENGIRNIR BORÈUÈU MEIRA OG
HREYFÈU SIG MINNA EN JAFNALDRARNIR
OG HÎFÈU ÖAR AF LEIÈANDI B¾TT ¹
SIG
2ANNSËKNIN SÕNDI AÈ MEGRUNAR
KÒRAR ERU SKYNDILAUSNIR OG ERU LÅK
LEGRI TIL AÈ STUÈLA AÈ ËHEILBRIGÈUM
LÅFSSTÅL SÅÈAR MEIR (REYFING OG HOLLT
MATAR¾ÈI SKILAR MUN FREKAR LANG
TÅMA ¹RANGRI
RVE

ÁLFTAMÝRI • MJÓDD

HÆÐASMÁRA 4
opið 10–23 alla daga

iPod notaður í lækningaskyni

-OSKÅTËFLUGUR BERA MEÈ SÁR FJÎLMARGA
SJÒKDËMA

Flestum læknum reynist erfitt að greina
hjartagalla með notkun hlustunarpípu einnar
saman, og er talið að í einungis 40 prósent tilvika nái þeir að nema óeðlileg hjartahljóð.
Samkvæmt niðurstöðum bandaríska hjartalæknisins dr. Michaels Barrett geta mp3 spilarar hér skilið milli feigs og ófeigs. Með því
að hlusta á hjartslátt endurtekið, eða allt að
400 sinnum, má bæta þetta hlutfall gríðarlega. Nemendur dr. Barretts greindu óeðlileg
hjartahljóð í 80 prósent tilfella eftir síendurtekna hlustun í iPod. „Hlustun gegnum
hlustunarpípu lærist aðeins með því
að æfa sig endurtekið, ekki með því
að hlusta á fyrirlestur í skólastofu,“
sagði dr. Barrett á árlegri ráðstefnu

bandarískra hjartasérfræðinga.
Dr. Barrett hefur sett fjölmargar upptökur
af óeðlilegum hjartahljóðum á netið og vonast til að sem flestir læknar hali þeim niður
og hlusti á. „Hæfileikinn til að nema óeðlileg
hjartahljóð sparar ekki bara peninga og gerir
dýrar rannsóknir óþarfar. Hann getur bjargað
mannslífum,“ sagði dr. Barrett.
TG

-P SPILARAR EINS OG I0OD EIGA NÒ Ö¹TT Å
AÈ BJARGA MANNSLÅFUM
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Fælingamyndir á alla
sígarettupakka
Uppi eru hugmyndir um að
setja viðvaranir í myndformi á
tóbaksumbúðir. Slíkar viðvaranir hafa gefist vel erlendis.
Tólf lönd hafa farið þá leið að setja
grófar myndir af fórnarlömbum
sjúkdóma tengdum reykingum á
tóbaksumbúðir. Myndirnar eiga
að vera víti til varnaðar og koma
sterkari skilaboðum áleiðis en
orð gera. Meðal landa sem myndmerkja sígarettupakka eru Kanada, Belgía og Taíland. Í fjölmörgum löndum eru uppi hugmyndirum að feta í fótspor þeirra, þar á
meðal á Íslandi.
Siv Friðleifsdóttir heilbrigðisráðherra hefur falið Lýðheilsu-

stöð að gera úttekt á myndmerkingum tóbaksumbúða með það
að sjónarmiði að taka upp slíkar merkingar hérlendis. „Tóbak
er ein helsta ástæða heilsubrests
og ótímabærra dauðsfalla hérlendis. Ég hef það á stefnuskrá
minni að láta endurskoða merkingar á tóbaksumbúðum með tilliti til nýjustu þekkingar um áhrif
mismunandi tegunda merkinga,“
segir Siv.
Samkvæmt upplýsingum frá
Lýðheilsustöð er þessi vinna vel
á veg komin og þar á bæ er mælt
með því að myndmerkingar verði
teknar upp. „Reynslan sýnir að
þær virka. Til dæmis hafa merkingarnar gefið mjög góða raun
í Kanada,“ segir Viðar Jensson,

verkefnisstjóri í tóbaksvörnum.
Samfara breytingu merkinga úr
texta í myndir og texta er stefnan að merkja allar tóbaksumbúðir með reyksímanum 800 6030, en
þangað geta þeir sem vilja hætta
að reykja hringt og fengið ráðgjöf.
Það er hins vegar ekki þrautalaust að koma myndmerkingunum
á tóbaksumbúðir. Fyrst þarf að
samþykkja reglugjöf, hana þarf
síðan að senda í gegnum umsóknarkerfi ES og ESB, og sé hún samþykkt þar tekur við aðlögunartími fyrir framleiðendur hérlendis. Þess verður því nokkuð að bíða
að myndmerkingar komist í gagnið hér á landi.
TRYGGVI FRETTABLADIDIS
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%R EKKI ALLT Å LAGI AÈ VERA STRESSAÈUR

SÓMABAKKAR

PANTA‹U Í SÍMA 565 6000 / FRÍ HEIMSENDING*

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

Nánari uppl‡singar á somi.is

Upp á síðkastið hef ég stundum velt fyrir mér hvort
hugtökin stress og streita séu orðin úrelt, ofnotuð
eða hvort fólk sé hætt að leggja rétta merkingu í
þau. Það virðist sem svo að það þyki orðið svolítið fínt og jafnvel eftirsóknarvert að vera stressaður. Þau sem eru stressuð sé fólk sem nær langt og
stendur sig vel í lífinu.
Að vissu leyti er þetta rétt, það fylgir því oft mikil
streita að ná langt í starfi, námi og viðskiptum.
Vinnan og álagið sem fylgir því að ná langt á þessum sviðum eru mikil og verðlaunin geta líka verið
stór, til dæmis í formi mikilla tekna og eigna. En að
sama skapi getur fórnarkostnaðurinn verið hár líka.
Mikilli og langvarandi streitu geta fylgt ýmsir kvillar og aukin hætta á alvarlegum sjúkdómum. Fólk
sem er stressað hefur tilhneigingu til að taka upp
slæmar neysluvenjur og lífsvenjur eins og að auka
drykkju, auka reykingar, hreyfa sig minna, borða
meira af feitum og sætum mat og drekka meira
kaffi og gos. Allt þetta sem fólk gerir til að bregðast
við streitu hefur í raun þveröfug áhrif en þau sem
ætlunin er að hafa og í stað þess að draga úr streitu
þá eykur þetta á streitu.
Fólk sem er stressað er líka oft erfitt í umgengni,
það hefur tilhneigingu til að vera pirrað, ósveigjanlegt og reiðist auðveldar en aðrir. Það segir sig
sjálft að fólk sem er í þessu ástandi getur haft mikil
áhrif á starfsandann á vinnustaðnum og líðan annarra starfsmanna. Inni á heimili getur stressað fólk
einnig verið erfitt vegna þess að þegar það loks
hefur tíma til að vera heima er það oft þreytt og
pirrað og á erfitt með að gefa af sér. Langvarandi
streita í starfi getur líka þróast út í það að fólk fari
að finna fyrir alvarlegri andlegri einkennum eins
og þunglyndi og kvíða eða hreinlega kulni í starfi.
Kulnun í starfi einkennist af uppgjöf, andlegri, til-

finningalegri og líkamlegri, það dregur stórlega úr
starfsgetu fólks og það gefst jafnvel upp á að vinna
vinnuna sína. Því getur fylgt gífurlegur kostnaður
fyrir fyrirtæki sem þurfa að ráða og þjálfa nýjan
starfskraft og fyrir þjóðfélagið sem getur þurft að
horfa á eftir fólki í langt veikindafrí þar sem það
tekur engan þátt í atvinnulífinu.
Það má geta þess að það er að sjálfsögðu ekki
einungis álag í starfi sem stressar fólk. Aðrar umhverfis- og heimilisaðstæður geta gert það líka.
Álagið sem fylgir því að sinna langveikum ættingja,
ástvini eða barni getur líka valdið mikilli streitu.
Bágur fjárhagur heimilisins eða fólks, ósamkomulag eða langvinnur ágreiningur og aðrar erfiðar
aðstæður geta líka valdið mikilli streitu. Sé slíkt
ástand viðvarandi getur það leitt til þess að fólk fer
að finna fyrir þunglyndis- og kvíðaeinkennum eða
kulnunareinkennum líkum þeim sem langvarandi
álag og streita í starfi geta valdið.
Af þessu virðist því ljóst að fólk ætti ekki að
taka streitu sem sjálfsögðum hlut eða ástandi sem
er endilega gott. Afleiðingar vegna langvarandi
streitu geta verið alvarlegar, bæði fyrir hvern og
einn og eins fyrir þjóðfélagið í heild. Sé fólk farið
að taka eftir því að það sé mjög stressað og jafnvel farið að finna fyrir neikvæðum áhrifum streitu
ætti það að hugsa sinn gang og athuga hvort ekki
sé hægt að gera eitthvað til að draga úr því álagi
sem veldur streitunni. Vissulega er stundum gott
að verða hæfilega stressaður, það hjálpar fólki að
takast á við verkefni þar sem það þarf virkilega að
leggja sig fram og skila miklu af sér á stuttum tíma.
En langvarandi streita er ekki góð og getur hugsanlega haft alvarlegar afleiðingar. Fólk ætti því eins
og það framast getur að draga úr álagi og streitu í
lífi sínu og gæta þannig að heilsu sinni.
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TIL FYRIRMYNDAR
FRÁ RITSTJÓRA
Óskar Hrafn
Þorvaldsson

Þetta göfuga framtak þessara ungu
manna fyllir
mig stolti,
mun meira
stolti heldur
en ef þeir
standa sig
vel inni á
vellinum
með liðum
sínum eða
íslenska
landsliðinu.

Knattspyrnumaðurinn Grétar Rafn Steinsson er
einn af fáum íslenskum atvinnumönnum í
boltagreinunum sem gefa eitthvað af sér til baka
til samfélagsins. Grétar Rafn hefur stutt við bakið
á heimilinu Rjóðrinu fyrir langveik börn og
afhenti vistmönnum
peningagjöf á
dögunum. Grétar
Rafn segir í samtali
við Sport að sumir
hafi áhuga á golfi eða
öðru en að hans
áhugamál sé að hjálpa
þeim sem eiga erfitt.
Hann bauð líka veiku
barni og fjölskyldu
þess út til Hollands í
ævintýraferð.
Atvinnumenn í
íþróttum og þá
kannski sérstaklega í
fótbolta fá afar há
laun og það er gaman
að sjá að sumir þeirra
hugsa lengra en út
fyrir þeirra eigin
garð. Handboltamaðurinn Logi Geirsson
er annað dæmi um
slíkan einstakling en
hann bauð veiku barni
og fjölskyldu þess til
Lemgo fyrir þremur
árum.
Ekki má heldur gleyma Eiði Smára Guðjohnsen
sem er verndari Hjartaheilla og hefur unnið mikið
og gott starf fyrir samtökin auk sem hann hefur
látið fé af hendi rakna til samtakanna.
Þetta göfuga framtak þessara ungu manna
fyllir mig stolti, mun meira stolti heldur en ef þeir
standa sig vel inni á vellinum með liðum sínum
eða íslenska landsliðinu. Þeir eru öðrum til
fyrirmyndar.
Ég velti því fyrir mér hvort Eyjólfur Sverrisson, landsliðsþjálfari í fótbolta, sé með það sem
markmið að vera svo þurr á manninn og leiðinlegur að fjölmiðlar muni á endanum hætta að tala við
hann. Ásgeir Sigurvinsson, fyrrverandi landsliðsþjálfari, var ekki sá auðveldasti eða skemmtilegasti í samskiptum en hann var hreinlega skemmtikraftur samanborið við Eyjólf. Þegar fjölmiðlar
ræða við Eyjólf falla eintómar klisjur úr munni
hans. Hann tekur sjálfan sig svo hátíðlega að hann
getur ekki gefið eitt gramm af sér þegar hann
kemur fram opinberlega. Það er í lagi að taka
starf sitt alvarlega en Eyjólfur! Það hjálpar ekki
íslenska landsliðinu að vera svo leiðinlegur að
enginn nenni að tala við þig.
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Forsíðumyndin er af Eggerti
Magnússyni stjórnarformanni
enska úrvalsdeildarliðsins West
Ham. Sjá úttekt á blaðsíðu 10-11.

AGNES, BRÍET OG ÞURÍÐUR
ELSKA SVELLIÐ OG
SELMU BJÖRNS

Eiður Smári Guðjohnsen er
ekki öfundsverður af hlutskipti sínu með íslenska landsliðinu í fótbolta. Það er ætlast
til að hann dragi vagninn í
hvert sinn sem liðið stígur inn
á völlinn. Þegar hann skorar
ekki er íslenska liðið í vandræðum.
EFTIR ÓSKAR HRAFN
ÞORVALDSSON

Það virðist ætla að reynast Eiði
Smára Guðjohnsen erfitt að bæta
markametið sem hann og Ríkharður
Jónsson deila í dag. Hann hefur nú
gengið af velli í þremur landsleikjum
í röð án þess að skora.

HEFUR EKKI SKORAÐ
Í »323 MÍNÚTUR «
Þ

egar Eiður Smári skoraði
fyrir Ísland á 37. mínútu
gegn Norður-Írum í Belfast í september á síðasta ári var
það hans sautjánda mark með
landsliðinu og jafnaði hann markamet Ríkharðs Jónssonar. Síðan
þá hefur hann lent í markaþurrð
og gengið af velli gegn Dönum,
Lettum og Svíum án þess að
skora. Það þarf varla að taka það
fram að íslenska landsliðið fékk
ekki eitt einasta stig í þessum
leikjum. Eiður Smári fékk þó
færin til að skora í leikjunum
þremur en honum voru mislagðir
fætur.
Á morgun, miðvikudaginn 28.
mars, mæta Eiður Smári og félag-

ar hans í íslenska
landsliðinu Spánverjum á Mallorca. Það
verður við ramman
reip að draga fyrir Eið
Smára að binda endi á
markaþurrðina í þeim
leik. Þar mætir hann
félaga sínum hjá Barcelona, járnmanninum
Carles Puyol, sem
mun væntanlega hafa
það eina hlutverk að
koma í veg fyrir að
Eiður Smári geri nokkuð í leiknum.
Það er þó eiginlega
með ólíkindum hversu
mörg mörk Eiður

Smári hefur í rauninni

Landsliðsleikir og
skorað og hversu fá þeirra
-mörk Eiðs Smára
hafa komið gegn hinum
eftir árum:
1996 1 leikir / 0
mörk
1999 3/1
2000 5/0
2001 7/2
2002 4/3
2003 7/3
2004 7/4
2005 5/3
2006 5/1
SAMTALS:
44 leikir/17 mörk

svokölluðu „lélegri þjóðum“. Öfugt við leikmenn
eins og Tryggva Guðmundsson, sem skoraði
varla í landsleik nema
gegn þjóðum sem voru
neðar en 120. sæti á heimslista FIFA, þá hefur Eiður
Smári skorað jafnt og þétt
og engu máli skipt hvort
andstæðingarnir
hafa
verið Ítalía eða Malta. Við
skulum vona landsliðsins
vegna að Eiður Smári
skori á morgun. Ef ekki
hann, hver þá?

» LENGSTA BIÐ EIÐS SMÁRA EFTIR MARKI MEÐ ÍSLENSKA LANDSLIÐINU:
647 mín. 19992001. Skoraði
gegn Möltu 25.
apríl 2001
461 mín. 20032004. Skoraði

gegn Ítalíu 18.
ágúst 2004

323 mín. 2006Enn í gangi

382 mín.20012002. Skoraði
gegn Andorra 21.
ágúst 2002

289 mín. 2003.
Skoraði gegn
Litháen 11. júní
2003

267 mín. 2002.
Skoraði gegn
Litháen 16.
október 2002

265 mín. 20052006. Skoraði
gegn Norður- Írlandi 2. september 2006.
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» PATREKUR JÓHANNESSON er einn af bestu handboltamönnum sem þjóðin hefur eignast. Patrekur, sem leikur með
Stjörnunni í dag og varð bikarmeistari með liðinu á dögunum,
hefur marga fjöruna sopið á löngum ferli. Patrekur, sem er borinn
og barnfæddur Garðbæingur, lék fyrst með Stjörnunni en þaðan lá
leið hans til KA. Hann gerðist síðan atvinnumaður hjá TUSEM Essen
í Þýskalandi og lék lengst af atvinnumannaferlinum þar. Stutt stopp
hjá spænska liðinu Bidasoa og þýska liðinu Minden áður en hann
þurfti að hætta sem atvinnumaður vegna þrálátra meiðsla. Patrekur
lék jafnframt 231 landsleik fyrir Ísland og
skoraði 638 mörk í þeim. Sport fékk Patrek til
að velja draumalið sitt úr þeim leikmönnum
sem hann hefur spilað með á ferlinum. Patrekur átti í hinum mestu erfiðleikum með að
koma þessu liði saman og sagði marga góða
leikmenn ekki komast á blað.
Þjálfarar: Alfreð Gíslason, KA og Louri Chevtsov, TUSEM Essen. Varamenn: Stefan Hecker, (M) . Páll Þórólfsson, Julian Róbert Duranona, Erlingur Kristjánsson, Patrick Cazal og
Geir Sveinsson .

Valdimar
Grímsson

Guðjón Valur
Sigurðsson
Dimitri
Torgavanov
Oleg
Velyky

Ólafur
Stefánsson
Dagur
Sigurðsson

Guðmundur
Hrafnkelsson
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ÚRBÚNINGS-

KLEFANUM

DREYMIR UM ATVINNUMENNSKU Í DANMÖRKU
RAKEL DÖGG BRAGADÓTTIR
hefur spilað frábærlega á þessu
tímabili með kvennaliði Stjörnunnar. Liðið trónir á toppi DHLdeildarinnar í handbolta og hefur
Rakel Dögg að öðrum ólöstuðum
verið besti leikmaður liðsins.

FLÝGUR EKKI Á
FYRSTA FARRÝMI
Kylfingurinn Birgir Leifur Hafþórsson upplifir nú draum sinn
sem atvinnukylfingur. Það er þó ekki
eingöngu tekið út með sældinni því
í fáum íþróttum eru jafn tíð og löng
ferðalög í golfinu. Þótt Birgir Leifur taki
þátt í evrópsku mótaröðinni þá hefur
hann þegar farið á þessu tímabili til
Kasakstan, Suður-Afríku, Indónesíu og
Kína. Hann hefur því eytt dágóðum
tíma í flugvélum undanfarna mánuði
en þrátt fyrir það flýgur hann eingöngu á almennu farrými. „Ég er ekki
á fyrsta farrými þótt það væri auðvitað
alveg frábært. Ég þarf að hugsa um
hverja krónu og get varla farið að
réttlæta það að vera á fyrsta farrými
fyrr en ég er kominn ofar á listann á
mótaröðinni. Slíkir miðar kosta mörg
hundruð þúsund þegar flogið er langt,”
segir Birgir Leifur.

EFTIR ÓSKAR HRAFN ÞORVALDSSON

MIKIL VINNA AÐ SKILA SÉR
Rakel Dögg, sem verður 21 árs
í maí, sleit krossbönd haustið 2004
og það er fyrst á þessu tímabili
sem hún er að uppskera eftir alla
þá vinnu sem hún hefur lagt á sig
til að ná fullum bata eftir þessi
erfiðu meiðsl.
„Það hvarflaði aldrei að mér að
hætta að spila þegar ég sleit krossbönd. Ég lagði mig bara enn meira
fram við æfingar, var samviskusöm við að styrkja hnéð og byrjaði

GUÐJÓN VALUR Á FLEST
MÖRKIN UTAN AF VELLI
Guðjón Valur
Sigurðsson,
hornamaður hjá
Gummersbach,
hefur skorað
flest mörk allra
leikmanna í
þýsku 1. deildinni í handbolta
utan af velli.
Guðjón, sem er
þriðji markahæsti leikmaður
deildarinnar
með 154 mörk, hefur aðeins skorað
úr tveimur vítaköstum á leiktíðinni og
hefur því gert 152 mörk utan af velli.
Sænska stórskyttan Kim Andersson,
sem leikur með Kiel, hefur skorað 151
mark utan af velli en alls 162 mörk og
kóreska skyttan Yoon hjá Hamburg
er markahæstur í deildinni með 179
mörk. Yoon hefur skorað 68 mörk úr
vítaköstum.

að spila sex mánuðum eftir uppskurðinn sem er frekar snemmt.
Síðasta tímabil fór síðan í það að
komast í form og venjast keyrslunni. Þannig að það er fyrst núna
sem ég er í toppformi. Við æfðum
vel fyrir tímabilið og höfum verið
á hádegisæfingum sem hafa skilað
miklu að því að mér finnst,” segir
Rakel Dögg.

DANMÖRK ER DRAUMURINN
Rakel Dögg leggur stund á nám
í hagfræði við Háskóla Íslands en
hún stefnir á atvinnumennsku
þegar fram í sækir. „Ég er reyndar mjög óákveðinn með það hvenær ég vil fara út en ég hef fengið
tilboð frá liðum sem ég vil ekki
gefa upp. Draumurinn er að komast til Danmerkur og spila þar. Ég
fæddist þar, þekki mig og kann
alveg ofboðslega vel við landið.
Svo skemmir ekki fyrir að besti
handboltinn er spilaður í Danmörku,“ segir Rakel Dögg.

AÐALSTEINN UM
RAKEL DÖGG
“Rakel Dögg er gríðarlega
metnaðarfullur ungur
einstaklingur sem er
búinn að leggja mikið á
sig. Hún lenti í erfiðum
meiðslum en sýndi mikinn
karakter með því að koma
eins sterk til baka og
raun ber vitni. Það má eiginlega segja að hún sé draumaleikmaður hvers
þjálfara og að mínu viti er hún besti alhliða leikmaður deildarinnar. Hún er
frábær varnarmaður, með mikinn leikskilning og í raun gríðarlega fjölhæf.
Svo spillir ekki fyrir að hún stendur sig mjög vel bæði sem þjálfari hjá yngri
flokkum Stjörnunnar og í náminu. Það segir sína sögu.”
Rakel Dögg Bragadóttir hefur unnið sig upp úr erfiðum meiðslum með harðfylgni og
þrausteigju og uppsker núna eins og hún hefur sáð.
SPORTMYND/VALLI

2
NÝTT
Fáðu fæturnar mjúkar
og fínar á aðeins
2 vikum með nýja

Útsölustaðir: Fótaaðgerðastofurnar og Snyrtistofurnar Eygló, Paradís, Líf, Jóna og Aníta Vestmannaeyjum.
Spar Þín Verslun Kópavogi, Fjarðarkaup Hafnarfirði og Lipurtá., Lyfja, Fótaaðgerðastofa Reykjavíkur

Augnháralitur og augnbrúnalitur
Tana® Cosmetics

É

g er mjög ánægð með þetta
tímabil hjá mér og held
bara að ég hafi aldrei spilað
betur,“ segir Stjörnustúlkan Rakel
Dögg Bragadóttir í samtali við
Sport en hún hefur hreinlega farið
á kostum í vetur og verið að
margra mati besti leikmaður DHLdeildar kvenna í handbolta. Rakel
Dögg hefur stýrt Stjörnuliðinu á
toppinn, er markahæst og lykilmaður í varnarleik liðsins.

NÝTT!!

Plokkari með ljósi

SÖLUSTAÐIR: APÓTEK OG SNYRTIVÖRUVERSLANIR

Aðalsteinn Eyjólfsson, þjálfari kvennaliðs Stjörnunnar

MÖRK Fjöldi marka sem Eiður Smári Guðjohnsen skoraði fyrir Barcelona gegn Real Mallorca á Estadio Son Moix 19. nóvember á síðasta ári. Leikur Spánverja og Íslendinga á morgun,
28. mars, fer fram á sama velli.

HVAR ER HÚN NÚ?
GUÐRÚN ARNARDÓTTIR
Hin 35 ára gamla Guðrún Arnardóttir er af flestum talin
ein besta hlaupakona sem Íslendingar hafa eignast.
Guðrún á enn Íslandsmet í 200 og 400 metra hlaupi sem
og 100 og 400 metra grindarhlaupi. Hún náði frábærum
árangri á Ólympíuleikunum í Sydney í Ástralíu þar sem
hún komst í úrslit í 400 metra grindarhlaupi en eftir
það hefur lítið spurst til hennar. Sport sló á þráðinn til
Guðrúnar og heyrði hvað á dagana hennar hefur drifið
síðan þá.
Eftir Ólympíuleikana 2000 giftist ég Jay Harvard og fluttist til Bandaríkjanna. Ég
vann á hóteli í 2 ár í veisluþjónustu og á líkamsræktarstöð í önnur tvö ár. Síðan
fór ég aftur í skóla og lærði tannfræði. Eftir útskrift fluttumst við skötuhjúin til
Washington borgar þar sem Jay vinnur sem verktaki fyrir innflytjenda og tollaráðuneytið og ég vinn við tannfræði. Þessi misserin er ég hinsvegar heima með þriggja
mánaða syni okkar Benjamín Þór. Það hefur lítið farið fyrir hlaupum síðan 2000.
Hlaupaskórnir farnir að mygla upp í hillu en stefnan er enn á að keppa á heimsmeistaramóti öldunga þegar ég verð sjötug,” segir Guðrún.

Kennsla í tækjasal
5 daga vikunnar
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af 4 - 6 og 12 mán.
kortum

Opna kerﬁð
Þinn tími er kominn!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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

Stundatafla fyrir Opna kerfið
mán

þri

mið

ﬁm

fös

06:30

4.

5.

1.

1.

1.

07:30

1.

1.

1.

9.

1.

08:30

5.

1.

4.

1.

1.

09:30

1.

10:30

7.

11:30
12:15

2.

13:30

1.

14:30

1.

1.

4.

8.

1.

1.
8.

1.
9.

1.

15:30

Betra verð í áskrift, aðeins 3.990 kr. á mánuði

16:30

4.

1.

1.

1.

6.

17:30

1.

7.

3.

1.

1.

18:25

1.

Barnagæsla - Leikland JSB

sun

6.

Nú geturðu gerst áskrifandi að líkamsrækt JSB

Glæsilegur nýr tækjasalur!

lau

1.

1.

Ath. númerin útskýra tímana

Vertu velkomin í okkar hóp!
Lágmúla 9 • 108 Reykjavík • Sími 581 3730 • Bréfasími 581 3732 • jsb@jsb.is • www.jsb.is

EFLIR almannatengsl / H N OTS KÓGUR grafís k hönnun

Vortilboð!

Staðurinn - Ræktin
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» MEISTARADEILD EVRÓPU «
ROMA - MAN.UTD.

PSV – LIVERPOOL

FYRRI LEIKUR

FYRRI LEIKUR

MIÐ. 4. APRÍL

ÞRI. 3. APRÍL

SEINNI LEIKUR

SÍÐARI LEIKUR

ÞRI. 17. APRÍL

MIÐ. 18. APRÍL
» ÁRANGUR Í MEISTARADEILDINNI Í ÁR

» ÁRANGUR Í MEISTARADEILDINNI Í ÁR

ROMA

TÖLFRÆÐI

28
38
122
34
45
49%
10
4
21

MEISTARADEILDAR

» MARKAHÆSTIR
Kaka, AC Milan
Ruud van Nistelrooy, Real Madrid
Didier Drogba, Chelsea
Fernando Morientes, Valencia
Raul Gonzalez, Real Madrid
Peter Crouch, Liverpool
Nicolae Dica, Steua Búkarest
Claudio Pizarro, Bayern München
Louis Saha, Manchester United
Francesco Totti, Roma
David Villa, Valencia

6
6
5
5
5
4
4
4
4
4
4

MAN. UTD.
Skot á mark
Skot framhjá
Brot
Horn
Rangstaða
Tími með boltann
Mörk skoruð
Mörk fengin á sig
Gul spjöld

0

Rauð spjöld

» LYKILMAÐUR

Staða: Framherji

Þjóðerni: Ítalía
Mörk: 4
Stoðsendingar: 2

Gul spjöld: 2

Rauð spjöld: 0

5
4
3
3
3
3
3

MEISTARADEILDIN ´0607

Mínútur: 607

Skot á mark: 23

Mörk: 0
Stoðsendingar: 4

Gul spjöld: 2

Rauð spjöld: 0

Leikir: 5

Aldur: 29 ára

Staða: Varnarmaður

Þjóðerni: England

Mínútur: 450

MEISTARADEILDIN ´0607
Mörk: 0

Skot á mark: 10

Stoðsendingar: 0

Gul spjöld: 0

Rauð spjöld: 0

Fyrirliði og leikreyndasti leikmaður liðsins.

mundir. Á þó enn eftir að skora í ár.

PSV er ekki samt án Cocu.

Leikir: 8

Mínútur: 720

Mörk: 0

Skot á mark: 2

Stoðsendingar: 0

Gul spjöld: 0

Rauð spjöld: 0

Hjartað í firnasterkri vörn Liverpoool. Ásamt
Gerrard er hann ómissandi.

CHELSEA – VALENCIA

AC MILAN B. MÜNCHEN

FYRRI LEIKUR

FYRRI LEIKUR

MIÐ. 4. APRÍL

ÞRI. 3. APRÍL

SÍÐARI LEIKUR

SÍÐARI LEIKUR

ÞRI. 17. APRÍL

MIÐ. 18. APRÍL

» ÁRANGUR Í MEISTARADEILDINNI Í ÁR

ÁRANGUR Í MEISTARADEILDINNI Í ÁR

CHELSEA

VALENCIA

41
52
141
37
23
50%
13
6
19
0

Aldur: 29 ára

30
25
25
24
24
23
22

Þjóðerni: Holland

Líklega besti leikmaður heims um þessar

Skot á mark
Skot framhjá
Brot
Horn
Rangstaða
Tími með boltann
Mörk skoruð
Mörk fengin á sig
Gul spjöld
Rauð spjöld

Staða: Framherji

Þjóðerni: Fílabeinsströndin

Skot á mark: 18

Mörk: 5

DAVID VILLA

KAKA

Aldur: 25 ára

Aldur: 24 ára

Stoðsendingar: 0

Gul spjöld: 1

Rauð spjöld: 0

Leikir: 7

Mínútur: 621

Skot á mark: 22
Gul spjöld: 1

Staða: Framherji

Stoðsendingar: 3
Rauð spjöld: 0

Langmesta ógnin í sóknarleik Valencia. Skipt-

það hlutverk að skora mörkin.

ist á að skora og leggja upp fyrir félaga sína.

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

www.birkiaska.is

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

www.birkiaska.is

Vali› fæ›ubótarefni ársins 2002 í Finnlandi

LUCIO
Staða: Miðjumaður

Leikir: 8

Mínútur: 696

Skot á mark: 30
Gul spjöld: 0

Aldur: 28 ára

Staða: Varnarmaður

Þjóðerni: Brasilía

MEISTARADEILDIN ´0607
Mörk: 4

50
39
132
35
11
51%
14
7
18
2

» LYKILMAÐUR

Þjóðerni: Brasilía

Hefur verið í ótrúlegu formi í ár. Drogba hefur

Birkiaska

Skot á mark
Skot framhjá
Brot
Horn
Rangstaða
Tími með boltann
Mörk skoruð
Mörk fengin á sig
Gul spjöld
Rauð spjöld

» LYKILMAÐUR

MEISTARADEILDIN ´0607

Mínútur: 716

BAYERN MÜNCHEN

54
66
132
56
26
54%
9
4
12
1

Þjóðerni: Spánn

MEISTARADEILDIN ´0607
Leikir: 8

AC MILAN

49
36
131
39
19
49%
14
8
15
0

» LYKILMAÐUR

DIDIER DROGBA
Francesco Totti, Roma
Deco, Barcelona
Ronaldinho, Barcelona
Florent Malouda, Lyon
Artem Milevskiy, Dynamo Kyiv
Ricardo Quaresma, Porto
Diego, Werder Bremen

JAMIE CARRAGHER
Staða: Miðjumaður

Roma á helst að fara í gegnum Totti.

» LYKILMAÐUR

» OFTAST BROTIÐ Á

PHILIP COCU
Aldur: 36 ára

Staða: Vængmaður

51
48
107
34
22
46%
13
7
14
0

» LYKILMAÐUR

Fyrirliði og leikstjórnandi liðsins. Allur leikur

» FLESTAR STOÐSENDINGAR
Juninho, Lyon
Cristiano Ronaldo, Man. United
Craig Bellamy, Liverpool
Samuel Eto’o, Barcelona
Willy Sagnol, Bayern München
Hasan Salihamidzic, B. München
David Villa, Valencia

CRISTIANO RONALDO
Aldur: 22 ára

Leikir: 7

Skot á mark
Skot framhjá
Brot
Horn
Rangstaða
Tími með boltann
Mörk skoruð
Mörk fengin á sig
Gul spjöld
Rauð spjöld

» LYKILMAÐUR

MEISTARADEILDIN ´0607

Mínútur: 620

Skot á mark: 17

0

Þjóðerni: Portúgal

MEISTARADEILDIN ´0607
Leikir: 7

LIVERPOOL

31
34
93
36
34
50%
8
7
6
1

» LYKILMAÐUR

FRANCESCO TOTTI
Aldur: 30 ára

PSV

47
48
111
36
20
53%
12
5
3

MEISTARADEILDIN ´0607
Mörk: 6
Stoðsendingar: 1
Rauð spjöld: 0

Hefur borið uppi sóknarleik Milan í keppninni
í ár og er markahæsti leikmaður keppninnar
sem stendur.

Leikir: 6

Mínútur: 540

Skot á mark: 4
Gul spjöld: 1

Mörk: 2
Stoðsendingar: 0
Rauð spjöld: 0

Frábær varnarmaður en um leið gríðarlega
hættulegur þegar hann bregður sér fram.
Ómissandi.

GETUR EKKI ÁN HÁRBANDSINS VERIÐ

K

örfuboltaáhugamenn
á
Suðurnesjum ráku upp
stór augu í byrjun árs
þegar Brenton Birmingham hjá
Njarðvík mætti til leiks með hárband, sem hann hefur ekki tekið af
sér síðan. Nokkrar kenningar hafa
verið uppi um ástæður þessa uppátækis Brentons, meðal annars að
það sé tilraun til að endurupplifa
æskuljómann .Hér með er hægt að
upplýsa að svo er þó ekki.
„Ástæðan er nú einfaldari en
svo. Bandið hindrar að svitinn
komist í andlitið – sem er gott fyrir
mig,“ sagði Brenton og hló dátt
þegar áðurnefnd kenning var
borin undir hann. „Það var engin
sérstök ástæða fyrir því að ég
ákvað að prófa þetta. Ég notaði
hárbandið á nokkrum æfingum og

það kom í ljós að það hjálpar mikið.
Í framhaldinu prófaði ég hárbandið í leik og síðan hefur það vanist
vel,“ segir Brenton.
Fyrsti leikur Brentons með
hárbandið var gegn Skallagrími í
Njarðvík, 18. janúar síðastliðinn.
Samkvæmt framlagsjöfnu deildarinnar fékk Brenton 40 stig í
þeim leik - það mesta sem hann
hefur náð í vetur. Hann skoraði 30
stig, tók 8 fráköst, gaf 5 stoðsendingar og var með 67% skotnýtingu, einn hans allri besti leikur í
ár.
“Ég get þó ekki sagt að það sé
einhver lukka sem fylgi hárbandinu. Það er ekki hlutverk þess hjá
mér. Hárbandið hjálpar mér einfaldlega mikið í leikjum og nú get
ég ekki án þess verið.”

Brenton Birmingham tekur sig
einstaklega vel út með hárbandið.
Stuðningsmenn Njarðvíkur hafa haft á
orði að með því yngist hann um nokkur
ár. Brenton er 35 ára gamall en hefur
sjaldan verið betri.
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SNÍKJUDÝRIN
Í ZARAGOZA
Helstu tromp
spænska
boltans eru
breiddin í
toppbaráttunni
og besti
árangur allra
þjóða í
Evrópumótum.
Þar hafa fleiri
lið en frá
nokkru öðru
landi náð langt.
Þetta er
merkileg
NAUTABANINN staðreynd í
Einar Logi Vignisson ljósi þess að
efnahagslega
er óvíða jafn mikil gjá á milli
þeirrra ríku og fátæku og á Spáni.
Forskot Real Madrid og Barcelona á hin liðin er mun meira en í
nokkru öðru höfuðlanda fótboltans. Þannig er botnlið West Ham
með meiri tekjur en Valencia sem
er þriðja tekjuhæsta spænska
liðið. Sumpart mætti því skrifa
jafnræðið í spænsku deildinni á
klaufaskap Barca og Madrid. En
fleira kemur til en öldugangur
stórliðanna. Minni spænsku liðin
hafa mörg hver haldið giska vel á
sínum málum. Valencia er þannig
orðið eitt af stórveldunum í
evrópskri knattspyrnu, langt
umfram efnahagslega stærð.
Dverglið Villareal hefur náð
eftirtektarverðum árangri.
Deportivo er sjálfsagt eitthvert
minnsta félag sem orðið hefur
meistari í stóru deildunum
síðastliðinn áratug. Sevilla er eitt
besta lið Evrópu, vel stutt félag
en ekki ríkt. Þessi lið eiga það
sameiginlegt að nýta sér hið
öfgafulla streymi leikmanna sem
á sér stað í gegnum Barca og
Madrid. Nýjasta dæmið er lið
Real Zaragoza sem er í fimmta
sæti og á góða möguleika á
Meistaradeildarsæti. Zaragozamenn hafa lifað góðu lífi sem
hálfgerð sníkjudýr á ofvöxnum
skrokki Real Madrid undanfarin
ár. Fengið þaðan leikmenn sem
ekki hafa náð að festa sig í sessi
eða hirt mola sem Madrid vildi
ekki. Þannig samdi Zaragoza við
Argentínumanninn Gabriel Milito
eftir að Madrid gekk úr skaftinu.
Töldu hné hans ekki líkleg til
langlífis. Gabrielshnén hafa hins
vegar hangið og er hann helsta
stjarna Zaragoza og líklega besti
varnarmaður deildarinnar. Svo
hjálpaði hann líka til við að fá
bróðurinn Diego Milito til liðsins
en hann er
næst markahæstur í
deildinni.
Markvörðurinn
Cesar Sanchez
„Zaragozagleðst eflaust í
hjarta sínu yfir
menn hafa
að hafa
lifað góðu
yfirgefið Real
lífi sem
Madrid þar
hálfgerð
sem hann eyddi
fimm árum á
sníkjudýr á
bekknum þótt
ofvöxnum
bankabókin
skrokki Real hafi beðið
Madrid und- skaða við
félagaskiptin.
anfarin ár.”
Ótalinn er
Úrugvæmaðurinn Carlos Diogo
sem skín í Zaragoza þótt reynst
hafi misheppnaður arftaki
Makalele hjá Madrid.

» KANOUTE « SÁ

HEITASTI Í LA LIGA

“Nýtt ævintýri á Spáni? Flottur fótbolti, flottur staður og flott veður. Ég kýli á það.” Á þennan veg voru viðbrögð
franska framherjans FREDERIC KANOUTE þegar umboðsmaður hans hitti hann og bar undir hann áhuga Sevilla í
spænsku úrvalsdeildinni. . EFTIR VIGNI GUÐJÓNSSON
Freddie Kanoute
er ánægður
með gengi sitt
en segir það
mikilvægast
að Sevilla vinni
titilinn.

Þ

etta var síðla vors árið 2005.
Kanoute hafði skapað sér
gott orð í Englandi sem
skæður framherji hjá West
Ham og síðar Tottenham.
Honum leið vel í London, að
eigin sögn, en innst inni fann hann löngun
fyrir nýrri áskorun.
„Ég hafði áður komið til Andalúsíu í
fríi og mér fannst staðurinn yndislegur.
Eftir að ég flutti þangað komst ég að því
að staðurinn er sem önnur pláneta. Að
vera hér er engu líkt,“ segir Kanoute.
Skemmst er frá því að segja að
ákvörðun Kanoute um að yfirgefa Tottenham fyrir Sevilla, staðsett í Andalúsíu-héraði syðst á Spáni, reyndist heilladrjúg. Á Spáni hefur hinn 29 ára gamli
Kanoute slegið í gegn og er hann sem
stendur markahæsti leikmaður úrvalsdeildarinnar.

1,3
MILLJÓNIR

Upphæðin sem
Birgir Leifur
Hafþórsson
hefur unnið
sér á evrópsku
mótaröðinni á
þessu keppnistímabili. Mets
þénaði hann í
Kína fyrir rúmri
viku en þá fékk
620 þúsund
krónur fyrir að
hafna í 25. sæti.

skiptir engu máli. Deildin er aðalmálið og
ef mörkin mín hjálpa til við að vinna titilinn þá verð ég ánægður,” sagði Kanoute í
viðtali við BBC.

ÖMURLEG DVÖL HJÁ LYON

ÁRANGUR LIÐSINS SKIPTIR ÖLLU

Kanoute er fæddur og uppalinn í Lyon
í Frakklandi en þangað fluttu foreldrar
hans frá heimalandi sínu Malí í Afríku.
Hann hóf ungur að æfa og spila með hinu
núverandi stórveldi franskrar knattspyrnu en tækifærin voru hins vegar af
skornum skammti. Kanoute segir að
þegar hann líti til baka geri hann sér
sífellt betri grein fyrir spillingunni sem
ríkti hjá Lyon á árum áður.
„Leikmennirnir þar sátu ekki við
sama borð. Í unglingastarfinu hallast
þjálfarar að ákveðnum leikmönnum
fremur en öðrum. Eftir á að hyggja skil
ég ekki af hverju þeir vildu halda mér í
allan þennan tíma – ég var alltaf á bekknum,“ segir Kanoute, sem síðan stökk á

Það tók Kanoute vissulega smá tíma
að finna taktinn í nýju landi og umhverfi,
en alls skoraði hann 14 mörk í öllum
keppnum á sínu fyrsta tímabili, 20052006. Sevilla hafnaði í 5. sæti deildarinnar en bar sigur úr býtum í Evrópukeppni félagsliða.
Í ár hefur gengið enn betur, Sevilla
er í 2. sæti spænsku deildarinnar þegar
aðeins 11 umferðir eru eftir og á í
harðri keppni við Barcelona um sjálfan
meistaratitilinn. Þá er liðið komið í 8
liða úrslit Evrópukeppninnar. Þessa
velgengni má ekki síst rekja til hinna
fjölmörgu marka Kanoute.
„Persónulega er ég auðvitað mjög
ánægður með að hafa skorað öll þessi
mörk, en mín persónulega velgengni

Kanoute átti stóran þátt í því að Sevilla vann
UEFA-bikarinn á síðasta tímabili. Hann skoraði
sex mörk í 11 leikjum í keppninni.

tækifærið árið 2000 þegar honum var
sýndur áhugi frá West Ham.
Á Englandi fékk Kanoute þó þann
stimpil að vera latur á velli og jafnvel
metnaðarlaus. „Það er náttúrlega fáránlegt að líta þannig á mig. Að halda að ég
sé einhver kjúklingur sem hoppar upp
úr tæklingum og nenni ekki að spila
vörn. En þetta er einhver ímynd sem
hefur myndast af mér og ég get ekki
hrist hana af mér,“ segir Kanoute og
bætir við að hann sé einfaldlega yfirvegaður og rólegur að eðlisfari.

MJÖG EFTIRSÓTTUR
Kanoute var seldur til Sevilla fyrir 4,4
milljónir punda sumarið 2005 og eftir
frammistöðu sína í Andalúsíu hefur Kanoute eðlilega verið orðaður við stærri lið,
þá einkum Barcelona og Juvenus. Hugsanlegt kaupverð hefur verið nefnt í
kringum 18 milljónir punda, sem myndi
skila Sevilla fínum gróða í kassann og
gæti reynst of gott tilboð fyrir 29 ára
gamlan leikmann til að hafna.
Sjálfur vill Kanoute ekki loka fyrir
þann möguleika að yfirgefa herbúðir
Sevilla eftir tímabilið. Framherjinn vill
betri samning, enda hefur hann vissulega sannað mikilvægi sitt fyrir liðið.
Kanoute kveðst samt gera sér grein
fyrir að það séu takmörk fyrir því hvað
Sevilla geti boðið og því ætli hann ekki
að gera kröfur sem félagið getur
ómögulega fallist á.
„Ég er mjög ánægður hér og vil vera
áfram. Í meginatriðum er ekkert því til
fyrirstöðu að skrifa undir nýjan samning. En ég vil ákveðnar breytingar.“
Heimildir: Efni frá BBC, Independent, Guardian og fleirum..

FRÉDÉRIC KANOUTÉ
Fæðingarstaður: Sainte-

Tímabil

Félag

Foy-lès-Lyon, Frakklandi

1997–2000

Lyon

Hæð: 192 sentímetrar

2000–03

West Ham

Gælunafn: Fredi

2003–05

Staða: Framherji

2005–?

Deildarleikir(Mörk)
40 (9)

Ferillinn hjá Sevilla
Tímabil

Deild

Bikar Evrópa

84 (29)

2005-2006

32(6)

2(2)

11(6)

Tottenham

60 (14)

2005-2006

26(19)

3(2)

6(2)

Sevilla

57 (25)

Alls*
47(14)
35(23)

*Leikir (mörk)

Fiat Grande Punto
Númer 1 í Evrópu

Frábær bíll – punktur!

• Stíll. Hannaður í anda Maserati af Giorgetto
Giugiaro.
• Eyðsla. Aðeins 6 lítrar á hverja 100 km
í blönduðum akstri.

Þjónusta alla leið!
Varahlutaþjónusta og eigið verkstæði á staðnum.

Fiat Ducato

Fiat Scudo

• Öryggi. 5 stjörnur í Euro Ncap. 6 loftpúðar.

Fiat Dobló

Fiat Multipla

Fiat Punto

Fiat Panda

Fiat Croma

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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MISSA AF 2,5
MILLJÖRÐUM
VIÐ FALL
Íslendingaliðið WEST HAM stefnir nú hraðbyri niður í 1. deild á nýjan leik og í raun aðeins
kraftaverk sem getur bjargað liðinu frá falli. Og
það gæti þýtt mikinn tekjumissi, jafnvel upp á
marga milljarða, ef ekki tekst að koma liðinu upp
strax á næsta ári.

21.11. 2006

11.12.2006

West Ham tilkynnir að
félagið hafi tekið 85
milljón punda,
rúmlega 11 milljarða
tilboði frá Björgólfi
Guðmundssyni og
Eggerti Magnússyni.
Björgólfur og Eggert
höfðu betur eftir
baráttu um félagið
við íranska
kaupsýslumanninn
Kia Joorabchain.

Eggert Magnússon
rekur Alan Pardew
sem
knattspyrnustjóra
West Ham eftir að
liðið hefur tapað
þremur leikjum í röð
og er í 18. sæti ensku
úrvalsdeildarinnar.

EFTIR ÓSKAR HRAFN ÞORVALDSSON

13.12.2006
Eggert Magnússon
ræður Alan
Curbishley sem nýjan
knattspyrnustjóra
West Ham.

»TEKJUMISSIR WEST HAM Í 1. DEILD
„Það eru alveg
hreinar línur að
Hr.
Magnússon
vill ekki að West
Ham falli úr ensku
úrvalsdeildinni.
Þótt eigandi liðsins sé auðugur þá
vill hann varla prófa að vera í
deildinni fyrir neðan úrvalsdeildina. Ég held reyndar að fall úr
úrvalsdeildinni hafi ekki mjög
mikil áhrif á félagið á næstu fimm
til tíu árum. Það er bundið við
afkomu og skekkir viðskiptaplanið
sem gengið var út frá í byrjun
þegar til skemmri tíma er litið,“
segir breski fjármálasérfræðingurinn Joe McLean, sem hefur sérhæft sig í greiningu á fjármálum í
knattspyrnuheiminum undanfarin
20 ár, í samtali við Sport.

ingnum muni neðstu liðin í ensku
úrvalsdeildinni fá að minnsta kosti
30 milljónir punda [um 3,9 milljarða íslenskra króna] í sinn vasa
en eftir því sem betri árangur
næst hækkar upphæðin og verður
væntanlega um 60 milljónir punda
fyrir félög eins og Manchester
United, Chelsea, Arsenal og Liverpool. Félögin sem falla úr úrvalsdeildinni fá þó svokallaða „fallhlífargreiðslu“ í tvö ár. Hún mun nema
11 milljónum punda [um 1,4 milljörðum íslenskra króna] að sögn
McLeans og gerir það að verkum
að lending félaganna sem falla úr
deildinni verður mýkri en ella.

25% LIÐA FARA BEINT UPP
Tekjumissirinn af sjónvarps-

TEKJUR HÆKKA GÍFURLEGA
McLean, einn eigenda ráðgjafarfyrirtækisins Grant Thornton, segir
að West Ham þurfi að horfa upp á
gríðarlegan tekjumissi ef liðið fellur úr úrvalsdeildinni nú í vor. „Auðvitað skiptir miklu máli hvort liðið
fer beint upp aftur en félagið mun
missa af að minnsta kosti 19 milljónum punda [um 2,5 milljörðum
íslenskra króna] á fyrsta ári í
Championship-deildinni.
Ástæða
þess að upphæðin er svona há er að
tekjur fyrir sjónvarpsrétt munu
hækka verulega frá og með næsta
keppnistímabili vegna sölu á sjónvarpsrétti til erlendra markaða, sérstaklega í Asíu,“ segir McLean.
Hann segir að með nýja samn-

Breski fjármálasérfræðingurinn Joe
McLean segir afar mikilvægt fyrir Eggert
Magnússon að ráða gott fólk í stjórnunarstörf hjá West Ham.

FÉLÖG SEM FARIÐ HAFA BEINT UPP EFTIR FALL ÚR ÚRVALSDEILD

rétti verður hærri eftir því sem
dvölin í 1. deildinni er lengri. Ef
West Ham kemst ekki beint upp þá
verður tekjumissirinn um fimm
milljarðar á tveimur árum. Sé
horft til þess að aðeins tíu af þeim
40 liðum, sem hafa fallið úr ensku
úrvalsdeildinni frá því að hún var
stofnuð 1992, hafa farið beint upp
aftur má ljóst vera að tölfræðin er
ekki með West Ham þegar kemur
að því að rjúka strax aftur upp í
úrvalsdeildina. Síðast eyddi félagið tveimur árum í 1. deildinni.

VANNÝTT VÖRUMERKI
McLean segir þó útlitið ekki
kolsvart hjá West Ham því aðrir
tekjustofnar en sjónvarpsrétturinn muni ef til vill ekki skerðast
mikið. „Ég held að það sé alveg
ljóst að West Ham mun ekki tapa
tekjum af aðgöngumiðum ef liðinu
gengur vel í 1. deildinni. Stuðningsmenn West Ham eru afar
dyggir og munu gefa liðinu tíma til
að ná áttum í deildinni,“ segir
McLean og bætir við að West Ham
sem vörumerki hafi verið vannýtt
á undanförnum árum. „Það eru
gríðarleg sóknarfæri fyrir Hr.
Magnússon á þessu sviði. Hann á
að geta aukið sölu á varningi, fengið betri styrktaraðila og aukið sölu
á dýrari miðum í fínni sæti stúkunnar. En til þess þarf hann að fá
til sín færa menn í stjórnunarstöður. Það er ekki síður mikilvægt en
að vera með góða leikmenn,“ segir
McLean. Hann er þó á því að það
geti tekið allt að tvö ár að byggja

1994 Crystal Palace Nottingham Forest

» 1 ÁR 2,5 MILLJA

EGGERT UM …
TEKJUMISSINN Það er ekki
auðvelt verk að ætla að segja
einhverja nákvæma tölu í þeim
efnum en ég set mikinn vafa við þá
tölu sem þið nefnið. Það þarf að
skoða marga þætti í þessu
samhengi og ég tel nærri lagi að
mismunurinn, miðað við að við
föllum, sé nær 15 milljónum punda.
Þar vegur þungt að allir leikmenn
liðsins eru með klásúlu um
launalækkun í samningi sínum ef
við föllum. Hjá sumum leikmönnum
lækka launin verulega. Þegar ég fór
að skoða dæmið fjárhagslega þá er
það miklu heilbrigðara en ég hélt.

REKSTUR WEST HAM
ÁÐUR Það er rétt að honum var
verulega ábótavant. En það var nú
ein aðalástæðan fyrir því að við
keyptum félagið í upphafi. Við sáum
þessi tækifæri og teljum félagið
vera miklu meira virði en við
keyptum það á. Við erum að
gjörbylta þessum málum og við
munum hafa mun betri tekjur en
áður, þó svo að við förum niður.

LEIKMANNAHÓPINN Á
NÆSTA TÍMABILI Við erum
með alltof marga leikmenn í
hópnum í dag og það er alveg ljóst
að við munum eitthvað rýma til.

REKSTURINN Í
UM ÞÁ TÖLFRÆÐI AÐ 10
CHAMPIONSHIP LIÐ
AF 40 HAFA KOMIST
DEILDINNI Það þarf ekki að vera
BEINT AFTUR UPP Þessi
að það verði tap á rekstri í
næstefstu deild. Við verðum
vissulega af miklum tekjum en
kostnaðurinn snarminnkar
sömuleiðis. Þótt við verðum ekki í
úrvalsdeildinni mun verða uppselt
á alla leiki og við munum vera búnir
að taka betur til í rekstrinum. Svo
eru ýmsir aðrir þættir sem spila inn
í, t.d. fasteignir og annað, sem geta
skapað tekjur.

1996 Leicester

1997 Bolton

tölfræði hræðir mig ekki. Ég er enn
þá fullur bjartsýni á að við höldum
okkur uppi þannig að mér finnst
fullsnemmt að ræða þessa hluti
núna. En miðað við þann hóp og
þann þjálfara sem við höfum hef ég
ekki minnstu áhyggjur af því að við
förum ekki beint upp. West Ham er
stórt félag og við erum með hóp í
dag sem á að vera, að ég tel, ekki
neðar en í 10. sæti úrvalsdeildar.

1998 Middlesbrough Nottingham Forest

sport
Staðan í ensku úrvalsdeildinni
Man. United 30 24 3 3 70:20 75
Chelsea

30 29 6 3 54:19 69

Arsenal

29 16 7 6 51:24 55

Liverpool

30 16 6 8 44:20 54

Bolton

30 14 5 11 35:38 47

Everton

30 12 10 8 38:26 46

Tottenham

30 13 6 11 43:44 45

Reading

30 13 5 12 43:38 44

Portsmouth

30 11 9 10 36:31 42

Blackburn

30 12 4 14 36:41 40

Newcastle

30 10 7 13 34:39 37

Middlesbrgh 30 9

9 12 32:36 36

Aston Villa

30 7 13 10 29:35 34

Fulham

30 7 13 10 31:44 34

Man. City

29 9

6 14 22:34 33

Wigan

30 9

6 15 30:44 33

Sheffield Utd. 30 8

7 15 25:44 31

Charlton

30 7

6 17 28:49 27

West Ham

30 6

5 19 23:51 23

Watford

30 3 11 16 19:46 20

Leikir sem West Ham á eftir
31.3

West Ham-Middlesbrough (12)

7.4

Arsenal (3)-West Ham

14.4

Sheff. Utd. (17)-West Ham

18.4

West Ham-Chelsea (2)

21.4

West Ham-Everton (6)

28.4

Wigan (16)-West Ham

5.5

West Ham-Bolton (5)

13.5

Man. Utd (1)-West Ham
*() merkir staða liðanna í ensku
úrvalsdeildinni 27.3.2007

ARÐAR

» 2 ÁR 5 MILLJARÐAR

» 3 ÁR 9 MILLJARÐAR
upp vörumerkið West Ham og að
það verði mun erfiðara á meðan
liðið er ekki í úrvalsdeildinni.

GÍFURLEGUR VELTUMUNUR

TÍMABILIÐ Í ÁR Segja má
að við séum nú að líða fyrir
góðan árangur liðsins í fyrra. Það
virðist sem undirbúningstímabilið hafi gjörsamlega brugðist.
Mikill fjöldi leikmanna var þá í
meiðslum og hefur ekki enn náð
sér út úr þeim. Frá byrjun hafa
menn haldið að þeir séu miklu
betri en þeir raunverulega eru
og haldið að árangurinn kæmi af
sjálfu sér. Sem betur fer held ég
að leikmenn hafi náð að líta í
spegil á síðustu vikum. Það hefur
verið mjög erfitt fyrir nýjan
þjálfara að snúa þessu dæmi við.
MEINTA SPILAFÍKN
LEIKMANNA WEST HAM
Fjárhættuspil er vandamál í
öllum knattspyrnufélögum á
Englandi. Leikmenn hafa miklar
tekjur og um leið mikinn tíma
utan fótboltans, þannig að það er
vitað mál að svona getur gerst.
Auðvitað var hægt að ímynda
sér að hópurinn ætti í vandræðum, enda árangurinn ekki góður,
en þetta voru miklu, miklu stærri
vandamál en maður gerði sér
nokkru sinni grein fyrir.

2000 Charlton

2002 Manchester City

Það verður ekki hjá því komist
að minna á að gífurlegur munur er á
veltu félaga eftir því hvort þau eru í
úrvalsdeildinni eða 1. deildinni. Það
geta forráðamenn West Ham kvittað upp á en velta félagsins jókst um
100% á milli tímabila þegar liðið
komst upp í úrvalsdeild vorið 2005.
Afkoman breyttist að sama skapi og
fór úr 7 milljóna punda tapi í 13
milljóna punda hagnað. Það hjálpar
líka West Ham að flestir samningar
leikmanna liðsins eru þannig úr
garði gerðir að laun þeirra minnka
verulega ef liðið fellur. David Bond,
einn helsti íþróttafréttaritari Daily
Tele-graph, segir í grein í blaði sínu
að launakostnaðurinn hjá West Ham
muni minnka um allt að tíu milljónir
punda [um 1,3 milljarða íslenskra
króna]. Þetta mun gera það að verkum að auðveldara verður fyrir Eggert og félaga að reka félagið í 1.
deild. Það er hins vegar ljóst að fjárfestingin verður ekki mikils virði ef
árin í 1. deildinni verða mörg. Félagið hefur hins vegar „fallhlífargreiðsluna“ upp á 1,4 milljarða
íslenskra króna fram yfir þau lið
sem hafa verið lengi í 1. deildinni og
eins og Adam Pearson, eigandi Hull
City, hefur látið hafa eftir sér þá er
einfaldlega eitthvað að hjá félögum
sem fá slíka forgjöf og komast ekki
upp í úrvalsdeildina á nýjan leik.

2003 Leicester

2004 West Brom

Kynning
á hinum virtu náttúrulegu Dr.Hauschka snyrtivörum
í verslun Yggdrasils Skólavörðustíg 16, þriðjudag, miðvikudag,
fimmtudag og föstudag.
Dr.Hauschka snyrtifræðingur veitir ráðgjöf.

Frá náttúrunni til þín
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ÉG VINN ALLA STRÁKA NEMA EINN
ÞORBJÖRG ÁGÚSTSDÓTTIR
er önnur af tveimur bestu
skylmingakonum landsins. Þessi
26 ára gamla stúlka stundar
meistaranám í jarðeðlisfræði
við Háskóla Íslands á milli þess
sem hún ferðast um heiminn og
heggur mann og annan. Hún
stefnir á ólympíuleikana í Peking
haustið 2008 en veit sem er að
það verður bæði erfitt og dýrt.
EFTIR ÓSKAR HRAFN ÞORVALDSSON

Nafn: Þorbjörg Ágústsdóttir
Aldur: 26 ára
Vopn: Höggsverð
Félag: Skylmingafélag
Reykjavíkur
Starf: Meistaranámsnemi í
jarðeðlisfræði við Háskóla
Íslands
Titlar: Þrívegis Íslandsmeistari kvenna, þrívegis Norðurlandameistari
kvenna, þrívegis Norðurlandameistari í liðakeppni
og einu sinni Norðurlandameistari unglinga.
Besti árangur á heimsbikarmóti: 26. sæti á Kúbu 2006

Þorbjörg er ekki bara afreksmaður í íþrótt sinni. Hún þjálfar afrekshóp ungra skylmingakrakka og er óþreytandi við að dæma á
barna- og unglingamótum.
SPORTMYND/VALLI BÚNINGUR/KÍNAKLÚBBUR UNNAR
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Ég vissi það um leið og
ég prófaði skylmingar
að þær væru fyrir mig.
Ég var reyndar frekar
gömul þegar ég mætti á mína
fyrstu æfingu fjórtán ára en það
hefur svo sem ekki staðið mér
fyrir þrifum,“ segir skylmingakonan Þorbjörg Ágústsdóttir sem
fékk nýverið styrk ásamt stöllu
sinni, Guðrúnu Jóhannsdóttur, frá
Kvennaafrekssjóði Glitnis til að
gera atlögu að sæti á ólympíuleikunum í Peking á næsta ári.
Hún segir það svo heillandi við
skylmingar hversu miklu máli
hugurinn skipti. „Þetta hefur verið
kölluð líkamleg skák. Þetta snýst
um taktík, snerpu og að reyna að
kalla fram viðbrögð hjá andstæðingunum þannig að hægt sé að
stinga hann. Ef hugurinn er ekki í
lagi þá getur fólk ekkert í skylmingum. Það er ekki hægt að verða
betri nema einbeitingin sé 110%,“
segir Þorbjörg. Vendipunkturinn á
ferli hennar sem skylmingakona
kom þegar hún dvaldi heilan vetur
við æfingar í Frakklandi 2000 til
2001. „Sú dvöl byggði mig upp sem
skylmingamann á nýjan leik og
þar kynntist ég nýrri vídd. Æfingarnar voru frábærar enda eru
Frakkar mjög sterkir á alþjóðlegum mælikvarða. Ég tel mig samt
eiga mikið inni í dag.“

VANTAR KEPPNISREYNSLU
Þorbjörg segir það ekki heiglum hent að komast inn á mót eins
og Ólympíuleikana því aðeins eru
24 sæti í boði fyrir konur sem
keppa með höggsverði líkt og hún.
„Við þurfum að hafa mikið fyrir
því að fá stig inn á heimslistann
sem gefur okkur möguleika á því
að komast til Peking. Stefnan er
sett á stóra heimsferð í maí og júní
þar sem keppt verður á mótum í
Hanoi í Víetnam og Peking í Kína.
Síðan verður farið til Havana á
Kúbu og þaðan yfir til Las Vegas.
Að því loknu tekur Norðurlandameistaramótið við í Óðinsvéum og
ferðinni löngu lýkur síðan á Evrópumeistaramótinu í Gent í Belgíu.
Eftir þessa ferð vitum við nokkurn veginn hversu mikla möguleika við eigum. Ég tel að á góðum

degi þá séum við Guðrún einhvers
staðar á milli 30 og 50 á heimslistanum,“ segir Þorbjörg og viðurkennir að það megi ekkert út af
bera. „Það er eins gott að mæta í
toppstandi í hvert mót. Það er dýrt
að fara til þessara landa og því er
afar mikilvægt að standa sig vel.
Það er hins vegar erfitt fyrir okkur
hérna heima því okkur skortir sárlega keppnisreynslu og stöðugleika. Hérna vantar fleiri góða
skylmingamenn og því þarf ég að
treysta á að komast í æfingabúðir
erlendis. Ég fer einmitt til Frakklands nú í apríl til að undirbúa mig
fyrir stóru ferðina. Þar mun ég
æfa með landsliði Frakka,“ segir
Þorbjörg og viðurkennir með semingi að það séu ekki margir strákar sem vinni hana hér á landi. „Ég
vinn alla stráka nema einn. Það er
Ragnar Ingi Sigurðsson en hann er
besti skylmingamaðurinn sem við
eigum.“

VERÐUR AÐ VERA Í SKÓLA
Þorbjörg æfir 15 til 20 tíma á
viku en segist þó ekki æfa neitt í
líkingu við bestu skylmingamenn
Kínverja og Rússa. „Það fer mikill
tími í þetta og síðan er það auðvitað námið sem ég þarf að sinna líka.
Ég verð eiginlega að vera í námi
því námslánin halda mér á lífi. Ég
væri heldur ekki vinsæl í vinnunni
miðað við allt flakkið sem er á
mér,“ segir Þorbjörg og bætir við
að það sé erfitt að sameina krefjandi meistaranám í jarðeðlisfræði
og draum um að komast á Ólympíuleika. „Ég verð eitthvað lengur
með námið en þessi hefðbundnu
tvö ár,“ segir Þorbjörg.

ERFITT AÐ NÁ ENDUM
SAMAN
Það er ekki ódýrt að ferðast
heimshornanna á milli og taka þátt
í mótum. Þorbjörg segir þó allt
annað hljóð í stjórnendum fyrirtækja nú en áður. „Þetta er allt að
koma. Styrkurinn frá Glitni er
rosalega dýrmætur og síðan höfum
við líka fengið styrki frá Afrekssjóðnum. Það munar mikið um
þetta og gerir okkur mögulegt að
eltast við draumana,“ segir Þorbjörg.

TOPPURINN
ÁFERLINUM

Það er óhætt að segja að þær Bríet, Þuríður og
Agnes séu glæsilegar þegar þær renna sér um
svellið í Egilshöllinni. SPORTMYND/ANTON

» JÓNÍNA BJARTMARZ
Ég hef ekki ennþá komist á verðlaunapall, en elsta minning um
viðurkenningu fyrir frammistöðu í
íþróttum er frá
sundkennaranum í skólasundi í
Breiðagerðisskólanum sem gerði
mig að fyrirmynd
um falleg
sundtök og nýtti
til sýnikennslu.
Aðkoman að
keppnisíþróttum hefur mest verið í
gegnum félagsstarf svo sem stjórnarmaður í knattspyrnudeild Víkings og
vinna við uppbyggingu barna- og
unglingastarfsins. Annars hneigist
ég mest til útiveru í náttúru Íslands
og fríin sem standa upp úr tengjast
hesta- og gönguferðum um ósnortin
víðerni landsins. Gönguferðir um „fjöll
og firnindi“ veita mér sérstaka vellíðan,
bæða líkamlega og andlega og andi
sigra og framsóknar sveimar yfir í lok
ferðar. – Toppnum á íþróttaferlinum
hef ég ekki náð en stefni markvisst að
því að bæta árangur minn í ýmsum
greinum,” segir Jónína Bjartmarz
umhverfisráðherra um toppinn á
sínum íþróttaferli.

BRÍET SAVARD
GUÐJÓNSDÓTTIR

Uppáhaldssöngkona:
Selma Björns

Fædd: 21. desember 1997 Uppáhaldsbíómynd: The
Night at the Museum
Skóli: Húsaskóli
Félag: Skautafélagið
Björninn

Uppáhaldsbók: Skúli
skelfir

ÞURÍÐUR BJÖRG
BJÖRGVINSDÓTTIR

Uppáhaldssöngkona:
Selma Björns

Fædd: 15. desember 1997 Uppáhaldsbíómynd: Ice
Princess
Skóli: Varmárskóli
Félag: Skautafélagið
Björninn

Uppáhaldsbók: Fíasól

AGNES DÍS
BRYNJARSDÓTTIR

Uppáhaldssöngkona:
Selma Björns

Fædd: 15. desember 1997 Uppáhaldsbíómynd: The
Night at the Museum
Skóli: Ingunnarskóli
Félag: Skautafélagið
Björninn

Uppáhaldsbók: Skúli
skelfir og Fíasól

SKEMMTILEGAST Á SVELLINU
AGNES DÍS BRYNJARSDÓTTIR, BRÍET SAVARD GUÐJÓNSDÓTTIR og ÞURÍÐUR BJÖRK BRYNJARSDÓTTIR eru
bestu vinkonur. Þær æfa listdans á skautum hjá Birninum í Grafarvogi og þykja afar efnilegar. Þær eru allar níu ára og dá
Selmu Björnsdóttur. EFTIR ÓSKAR HRAFN ÞORVALDSSON

Þ

að er ekki tekið út með sitjandi sældinni að ætla sér að
verða góður listdansari á
skautum. Það þarf að byrja
snemma og æfa mikið. Agnes Dís,
Bríet Savard og Þuríður Björg eru
allar níu ára og æfa listdans fjórum sinnum í viku. Auk þess eru
þær í ballett, nútímadansi, þreki
og fræðslu.
„Það er skemmtilegast á svellinu,“ segja Agnes, Bríet og Þuríður einum rómi þegar þær eru

spurðar um hvað sé skemmilegt
við það að æfa listdans á skautum.
Þeim finnst ballettinn ekki eins
skemmtilegur en láta sig samt
hafa hann því hann er „nauðsynlegur“ eins og þær orða það.
„Nei, nei, þetta er ekkert svo
erfitt. Við erum búnar að gera þetta
svo oft,“ segja stelpurnar allar í
kór spurðar um hvort það sé ekkert
erfitt að æfa svona mikið. Og þótt
mikið sé að gera á skautunum segjast þær allar hafa tíma til að læra.

ÞAÐ VERÐA
EKKI DREGIN STIG AF
WEST HAM

E

ggert Magnússon hefur
litlar áhyggjur af mögulegri refsingu West Ham
fyrir það hvernig staðið var að
kaupunum á Argentínumönnunum
Carlos Tevez og Javier Mascherano
fyrr í vetur. Sem kunnugt er má
rekja það mál til fyrri eigenda
félagsins en engu að síður á West
Ham yfir höfði sér refsingu frá
stjórn ensku úrvalsdeildarinnar,
sem enskir fjölmiðlar hafa gefið
til kynna að gæti verið í formi
stigafrádráttar. Eggert segir hins
vegar að svo verði ekki. „Ég get
sagt það hér og nú að það verða
ekki tekin af okkur stig. Lögfræðingar okkar hafa unnið mikið í
þessu máli og eru fullvissir um
það. Félagið þarf mjög líklega að
greiða fjársekt og ef svo verður er
ljóst að við munum fara í mál við
þá sem bera ábyrgð á því,“ segir
Eggert og á þar við fyrri stjórnendur félagsins. Úrskurðar í málinu er að vænta í byrjun maí.

„Við verðum bara að vera skipulagðar,“ segir Agnes og Bríet og
Þuríður jánka.
Þuríður og Agnes telja báðar að
þær sjálfar séu bestar af þeim
þremur en Bríet er hógværari,
segir þær allar vera jafngóðar.
Stelpurnar
segja
ekkert
skemmtilegra til í heiminum en að
renna sér á skautum á æfingum
jafnvel þótt þjálfararnir skammi
þær stundum. „Þjálfararnir eru
góðir en þeir skamma okkur stund-

um fyrir að tala saman þegar við
eigum að vera að hlusta,“ segir
Þuríður og Agnes bætir við að þær
séu líka skammaðar ef þær koma
of seint. „En það gerist næstum
aldrei,“ bætir Bríet við. Sem er
kannski ekki furða því markið er
sett hátt. Þær ætla sér allar að
verða besti listdansari á skautum
sem Ísland hefur átt. Og miðað við
áhugann og allar æfingarnar verður ekki annað séð en þær eigi bara
góða möguleika á því.

Konukvöld Fjarðar
Miðvikudaginn 28. mars frá kl. 20-22
Kynnir
Anna Björk Birgisdóir
Gestir
Lalli Grínari
Siggi og Sara Gullverðlaunahafar
í latín dönsum á Kobenhagen open
Við ætlum að taka vel á mótikonum og bjóða góð
tilboð í tilefni dagssins, einnig verður ﬂo tískusýning.
Fyrst og fremst ætlum við að skemmta okkur saman.

,iÃ«iÌ

ÌÃÕÛ>À>

Firði Hafnarfirði

S: 555-4420

Konur mætum
og skemmtum okkur saman.
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27. MARS 2007 ÞRIÐJUDAGUR

HVAÐVEISTU

» UM KOBE BRYANT?
1. Hvað er Kobe Bryant gamall?
2. Hvað var hann gamall þegar
hann byrjaði sinn fyrsta Stjörnuleik?
3. Hvaða evrópskt tungumál talar
hann reiprennandi?

Á HVAÐ ERTU
AÐ GLÁPA?

4. Met hvaða leikmanns jafnaði
hann þegar hann skoraði 50 eða
meira í fjórða leiknum í röð gegn
Charlotte Bobcats 23. mars?

Já, heimurinn lítur svo
sannarlega skringilega
út þegar svifið er um
loftin blá líkt og þessi
fimleikastúlka á frábærri mynd sem Vilhelm Gunnarsson, ljósmyndari Sport, tók á
Íslandsmótinu í áhaldafimleikum.

5. Hversu oft hefur Kobe orðið
NBA-meistari?
6. Hvað er það mesta sem hann
hefur skorað í einum leik?
7. Hversu oft hefur hann orðið
stigahæsti leikmaður deildarinnar?
Svör: 1. Hann er 29 ára gamall (fæddur 23. ágúst
1978). 2. Hann var 19 ára og 175 daga þegar hann
byrjaði inn á í Stjörnuleik NBA-deildarinnar 1998,
sá yngsti í sögunni. 3. Hann talar ítölsku eins og
innfæddur. 4. Hann jafnaði met Wilt Chamberlain.
5. Hann hefur þrívegis orðið NBA-meistari með
Los Angeles Lakers (2000, 2001 og 2002). 6. Hann
skoraði 81 stig í leik gegn Toronto Raptors í janúar
2006. 7. Hann hefur einu sinni orðið stigakóngur
deildarinnar. Það var í fyrra þegar hann skoraði
35,9 stig að meðaltali í leik.
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MÁLÞING UM

STÆRSTA STUNDIN

SAMFÉLAGSLEGA
ÁBYRGÐ FYRIRTÆKJA
OG FÉLAGASAMTAKA
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» EINAR VILHJÁLMSSON
Spjótkastarinn Einar Vilhjálmsson, sem er 46 ára, er einn af allra farsælustu íþróttamönnum sem komið hafa fram á Íslandi á undanförnum
áratugum. Einar var til margra ára einn af bestu spjótkösturum heims og
var til að mynda valinn Íþróttamaður ársins í þrírgang, árin 1983, 1985
og 1988. Einar vann fjölmörg
gríðarlega sterk mót en náði
kannski aldrei að sýna sitt rétta
andlit á Ólympíuleikum eða
heimsmeistaramótum. Einar
lagði spjótið á hilluna árið 1996
en þrátt fyrir stóra sigra og
fjölmörg Íslandsmet þá var það
snemma á ferlinum sem hann
upplifði stærstu stundina.
„Þrátt fyrir að hafa unnið
einhver 11 Grand Prix-mót og
kastað yfir 90 metra á stórum
mótum þá er stærsta stundin
á mínum ferli landskeppnin
við Dani í Árósum árið 1978. Þá var ég aðeins 18 ára og mætti til leiks
með 58 metra sem minn besta árangur í spjótkasti. Staðan var jöfn í
landskeppninni þegar ég hóf keppni gegn Dana sem hafði kastað fimm
metrum lengra en ég fyrir keppnina. Hann virtist ætla að vinna mig allt
þar til í mínu síðasta kasti. Þá fór spjótið 67,36 metra og það dugði til að
vinna keppnina. Fyrir mér er þetta stærsta stundin á ferlinum,” segir spjótkastarinn Einar Vilhjálmsson.

Reflex 30
27 gírar Shimano Deore, Ál stell,
Rock Shox dempari með læsingu.

kr. 69.900

Allround

Reflex 50
24 gírar Shimano Acera, Ál stell,
Suntour dempari með læsingu.

kr. 44.000

Allround

Scale 70

Voltage YZ 35

27 gíra Shimano XT, Extra létt álstell,
Rock Shox dempari með læsingu.

kr. 82.000

PI PAR • SÍA • 70512

XC Racing

21 gíra Shimano Acera, super stíft
álstell, Hayes MX4 diskabremsur

kr. 50.500

Dirt jump urban

Voltage YZ 3
21 gíra Shimano Acera, super stíft
álstell, RST Capa demparagaffall

Sportster P5
24 gíra Shimano Acera, ál stell,
Suntour NEX dempari

kr. 41.500

Dirt jump urban

Voltage Jr. 24

Speedster S60
24 gíra Shimano , Ál stell, Scott
Carbon gaffall

High performance road training

kr. 45.000

Hybrid & Street

kr. 79.900

18 gíra Shimano Tourney, super stíft
álstell, RST Capa demparagaffall

kr. 35.500

8-10 ára
www.markid.is

sími 553 5320

Ármúla 40
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sport

FRÁBÆRT
AÐ GETA
GLATT AÐRA

ERTÞÚAÐ
FYLGJASTMEÐ?
1. Hvaða leikmaður bætti markamet íslenska kvennalandsliðsins í
knattspyrnu í mánuðinum?
2. Hvað skoraði
Alexander
Petersson
mörg mörk fyrir
Grosswallstadt
í sigri liðsins á
Tus N-Lübbecke í þýsku 1.
deildinni í handbolta?

„Þetta er í raun áhugamál hjá mér. Alveg eins og sumir
eru í golfi, hestamennsku eða hverju sem er þá er ég einfaldlega að reyna að láta gott af mér leiða, fyrst ég er
í aðstöðu til þess,” segir GRÉTAR RAFN STEINSSON,
landsliðsmaður í knattspyrnu og leikmaður AZ Alkmaar í Hollandi. Í síðustu viku stofnaði Grétar formlega
styrktarsjóð sem mun starfa í samvinnu við Rjóðrið,
hvíldarheimili langveikra barna.

3. Hver skoraði sigurmark Barcelona gegn Liverpool í seinni leik
liðanna í 16-liða úrslitum meistaradeildar Evrópu?
4. Hver varð Íslandsmeistari í fjölþraut
karla í fimleikum
fimmta árið í röð?
5. Hvaða bræður
duttu báðir út
með lið sín í fyrstu
umferð úrslitakeppninnar í körfubolta?

Það var mikið stuð hjá Grétari Rafni og Árna Pétri í Hollandi þegar sá fyrrnefndi bauð
honum og fjölskyldu hans í helgarferð til Alkmaar.

6. Í hvaða sæti hafnaði Birgir
Leifur Hafþórsson á opna meistaramótinu í Kína?
7. Hvað heitir knattspyrnumaðurinn sem fékk sjö mánaða keppnisbann í mánuðinum?
8. Hvað heitir markvörðurinn
sem skoraði mark af 80 metra
færi í ensku úrvalsdeildinni um
þarsíðustu helgi?
9. Hver varð bikarmeistari
kvenna í blaki?
10. Eggert
Magnússon og
West Ham fögnuðu sínum fyrsta
sigri í langan tíma
í mánuðinum.
Hverjir voru mótherjarnir í leiknum
og hvernig fór hann?

Grétar
Rafn
segir að það hafi
lengi blundað í
sér að stofna sjóð
á borð við þann
sem hann hefur
nú sett á laggirnar. „Það var alltaf
markmið hjá mér að ef ég myndi
fara út í atvinnumennsku og komast í aðstöðu til að gleðja aðra, þá
myndi ég nýta mér það. Það er frábært að geta glatt aðra á þennan
hátt og þessi starfsemi gefur mér
mikið,“ segir Grétar Rafn.
Það var í lok september á síðasta ári að Grétar hóf að starfa
með Rjóðrinu. Þá bauð hann, með
aðstoð síns félags, AZ Alkmaar,
Icelandair og fleiri góðra aðila,
fjölskyldu langveiks barns, Árna
Péturs Jónssonar, til Hollands þar

sem þau fengu meðal annars að
sjá Grétar spila með liði sínu í hollensku úrvalsdeildinni. Grétar
segir að ferðin hafi verið einstaklega vel heppnuð. „Þessi helgi var
æðisleg fyrir mig og vonandi hefur
hún einnig verið það fyrir Árna
Pétur,“ segir Grétar, en hann hyggur á að bjóða fleiri heppnum fjölskyldum út til sín.
„Hugmyndin er að gera þetta
að hluta af starfsemi styrktarsjóðsins sem nú hefur verið stofnaður. Það er svo auðvelt að fá fólk
og fyrirtæki með sér í þetta þannig
að það er í raun ekkert til fyrirstöðu að gera þetta árlega. Við
munum fljótlega taka ákvörðun
um hvenær næsta ferð verður
farin og hvaða fjölskyldu við bjóðum út,“ segir Grétar.

GRÉTAR ER MEÐ GULLHJARTA
„Þetta var sannarlega ógleymanleg ferð, sannkallað ævintýri,” segir Ásdís
Árnadóttir, móðir Árna Péturs Jónssonar, en Grétar bauð þeim út til sín í lok
september á síðasta ári. Ásdís ber Grétari einstaklega vel söguna og segir
hann vera einstakan öðlingsdreng.
„Grétar er með hjarta úr gulli. Við vorum í Hollandi í fjóra daga og það var
komið fram við okkur eins og kóngafólk. Við sáum leik með AZ og vorum
í bestu sætum vallarins. Síðan eyddi Grétar drjúgum tíma með okkur yfir
helgina, sýndi okkur aðstæður félagsins og borðaði með okkur,” segir Ásdís.
Hún segir fjölskylduna hafa haldið góðu sambandi við Grétar eftir ferðina og
hefur landsliðsmaðurinn meðal annars heimsótt Árna Pétur hér á Íslandi.

Fjölskylda
Árna Péturs
segir Grétar
Rafn vera
með hjarta
úr gulli.

„Árni Pétur hefur alltaf verið mikill fótboltaáhugamaður og eftir þessa ferð á
hann þrjú uppáhaldslið: FH, Manchester United og AZ Alkmaar.”

Svör: 1. Það var Valsstúlkan Margrét Lára Viðarsdóttir.
2. Hann skoraði 16 mörk. 3. Það var Eiður Smári
Guðjohnsen. 4. Það var Viktor Kristmannsson. 5.
Það voru þeir Sigurður, þjálfari Keflavíkur, og Valur,
þjálfari Skallagríms, Ingimundarsynir. 6. Hann hafnaði
í 25. til 33. sæti. 7. Hann heitir David Navarro og
spilar með Valencia á Spáni. 8. Hann heitir Paul
Robinson. 9. Það var Þróttur Reykjavík. 10. West
Ham vann Blackburn, 2-1.

TUGURINN

10 HANDBOLTAMENN SEM HAFA SKORAÐ MEIRA EN 500 MÖRK FYRIR LANDSLIÐIÐ
1. ÓLAFUR STEFÁNSSON
Ólafur hefur skorað 1.179 mörk
í 248 leikjum frá því að hann
spilaði sinn fyrsta landsleik
árið 1992. Hann er jafnframt
með hæsta meðaltal allra leikmanna en hann hefur skorað
4,8 mörk að meðaltali í leik.

2. KRISTJÁN ARASON
Kristján skoraði 1.089 mörk í
238 landsleikjum á gifturíkum
landsliðsferli sem hófst árið
1980 og lauk á Ólympíuleikunum í Barcelona árið 1992.

4. GUÐJÓN VALUR
SIGURÐSSON Guðjón
Valur er líklegastur allra til
að skáka Ólafi Stefánssyni
sem markahæsti leikmaður
Íslands frá upphafi. Guðjón
Valur hefur skorað 781 mark í
173 landsleikjum á þeim átta
árum sem hann hefur spilað
með liðinu og miðað við að
hann er aðeins 29 ára gamall
þá ættu mörkin að geta orðið
mun fleiri.

3. VALDIMAR GRÍMSSON
Valdimar skoraði 935 mörk í
261 landsleik á fimmtán ára
ferli sínum með íslenska landsliðinu. Hann skoraði 3,6 mörk
að meðaltali og lauk ferlinum
á Evrópumeistaramótinu í
Króatíu árið 2000.

5. SIGURÐUR VALUR
SVEINSSON Sigurður skoraði
729 mörk í 236 leikjum á
tuttugu ára landsliðsferli. Hann
lagði landsliðsskóna á hilluna
eftir heimsmeistaramótið hér á
landi árið 1995.
6. JÚLÍUS JÓNASSON
Þótt Júlíus væri þekktari fyrir

varnarleik sinn þá náði hann
að skora 669 mörk í 256
landsleikjum á árunum 1984
til 1998.
7. PATREKUR JÓHANNESSON Patrekur skoraði 638
mörk í 231 landsleik á árunum
1990 til 2005. Hann gerði 2,8
mörk að meðaltali í leik.
8. BJARKI SIGURÐSSON
Bjarki skoraði 568 mörk í 224
landsleikjum á árunum 1987
til 2001 sem gera 2,5 mörk að
meðaltali í leik.
9. ÞORGILS ÓTTAR
MATHIESEN Þorgils Óttar
skoraði 567 mörk í 236
landsleikjum á árunum 1981 til
1990. Hann lagði skóna á hillun eftir heimsmeistaramótið
í Tékkóslóvakíu og skoraði 2,4
mörk að meðaltali í leik.

10. ALFREÐ GÍSLASON
Alfreð skoraði 542 mörk í 179
landsleikjum á árunum 1980
til 1993 sem gera 3 mörk að
meðaltali í leik.
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(JËLHÕSI

 MANNA SAUNAKLEFI MÎLLU TIL SÎLU 6ERÈ
 ÖÒS 5PPL Å S  

6ÎRUBÅLAR

6ERSLUN
4OYOTA ,AND #RUISER  '8 m ¹RG k
%KINN  ÖÒS  MANNA 6ERÈ 
MILLJ !TH SKIPTI 5PPL Å S  

(JËLHÕSI TIL LEIGU

,ENGDU SUMARIÈ Å LEIGUHJËLHÕSI FR¹
OKKUR &ULLBÒIN OG TILBÒIN Å FERÈALAGIÈ
"¾ÈI ¹ ¥SLANDI OG Å $ANMÎRKU (AFÈU
SAMBAND Å SÅMA    
WWWVAGNASMIDJANIS
3UZUKI 'RAND 6ITARA 8, ¹RG k EK 
ÖÒS SSK  MANNA 'ËÈUR BÅLL VERÈ
 ÖÒS MÎGULEIKI ¹ YFIRTÎKU L¹NS
5PPL Å S  

'L¾SILEGUR "ENZ JEPPI -,  ¹RG
 EK  ÖÒS KM SJÎ MANNA GULL
SANS OG MEÈ ÎLLUM AUKABÒNAÈI 6ERÈ
 ÖÒS 5PPL Å S  

0ALLBÅLAR

4IL SÎLU KRANABÅLL -!.   ¹RG k
EKINN  ÖÒS .Õ UPPT MËTOR ()!"
 M  Å GLUSSA SNJËMOKSTURSBÒN
AÈUR UNDIRTÎNN OG STËLL 5PPL Å S 


"ÅLAPARTASALAN S

6INNUVÁLAR

0ALLBÅLAR ¹ ²TSÎLU

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

6ARAHLUTIR
3KÒTAHRAUN " S  
(ONDA
-AZDA
.ISSAN 4OYOTA
$R¹TTARBÅLAÖJËNUSTA VIÈGERÈIR OG SALA ¹
BÅLUM +AUPUM BÅLA TIL NIÈURRIFS

(EDD $R¹TTABÅLAÖJËNUSTA
 "ÅLAPARTAR

3CANIA '  ¹RG k BÒKKI EK
 Ö STËLL UNDIR PALLI G¹MAL¹SAR OG
STYTTUR +RANI PALFINGER  TONN METRA 
Å VÎKVA YFIRBEYGJA ¹ JIBBY  Å VÎKVA EIN Å
HAND ¹RGl 5PPL Å S  

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

.Õ HEIMASÅÈA
WWWTRUKKURIS

"ÅLHLUTIR +APLAHRAUNI 
3  

3ÅMI  

,YFTARAR

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

0ARTAR S  

0ARTAR +APLAHRAUNI  S  
6ARAHLUTIR Å BÅLA Ö¹M &ORD /PEL
$AEWOO +AUPUM BÅLA

%IGUM TIL S¾TI MEÈ LOFT OG GORMAFJÎÈR
UN Å VÎRUBÅLA VINNUVÁLAR DR¹TTARVÁLAR
OG LYFTARA 6ÁLABORG +RËKH¹LSI & 2VK
  .JARÈARNESI  !KUREYRI 


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

"ÅLAPARTAR OG ÖJËNUSTA 3
 

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

"ÅLAPARTAR EHF
3  

+ÎRFUBÅLALEIGAN

%IGUM ¹ LAGER ÒRVAL VARAHLUTA Å MA
#ASE 3TEYR -C#ORMICK OG -& DR¹TTAR
VÁLAR (AGST¾TT VERÈ 6ÁLABORG +RËKH¹LSI
&  2VK   .JARÈARNESI
 !KUREYRI  

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

0ARTASALAN 3ÅMI  

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

4/9/4! ,%853   L
INNANB¾JAR

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

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

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

,YFTARAVARAHLUTIR

6ARAHLUTIR Å FLESTAR TEGUNDIR LYFTARA +EÈJUR
MASTURSLEGUR DEKK GAFFLAR OFL 6ÁLABORG
+RËKH¹LSI & GENGIÈ INN FR¹ *¹RNH¹LSI
 2VK   .JARÈARNESI  
!K  

3PLÒNKUNÕR OG
3PARNEYTINN

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

"¹TAR
4IL SÎLU

(ÒSBÅLAR

3UZUKI UTANBORÈSMËTORAR

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

"ÅLAÖJËNUSTA

(VERGI L¾GRA VERÈ

'RÅPTU NÕJAN EÈA NÕLEGAN JEPPA ¹ ÒTSÎLU
MEIRA EN MILLJËN UNDIR MARKAÈSVERÈI
"ÅLINN HEIM Å FLUGI MEÈ )CELANDAIR
.OKKUR D¾MI ¹   BÅLUM *EEP
'RAND #HEROKEE FR¹   &ORD %XPLORER
MEÈ NÕJA ÒTLITINU FR¹  $ODGE
$URANGO FR¹  0ORSCHE #AYENNE
FR¹  4OYOTA 4ACOMA FR¹ 
&ORD & FR¹  4OYOTA &JCRUISER
TORF¾RUJEPPI FR¹  .ÕR  "ENZ
-, $ÅSEL ,¾KKUN DOLLAR OG HEILD
SÎLUVERÈ ISLANDUSCOM ORSAKAR VERÈHRUN
OG ÖÒ GERIR REYFARAKAUP .ÕJIR OG NÕLEGIR
BÅLAR FR¹ 53! OG %VRËPU ALLT AÈ 
UNDIR MARKAÈSVERÈI 3ÎMU BÅLAR BARA
MIKLU L¾GRA VERÈ  ¹RA TRAUST INNFLUTN
INGSFYRIRT¾KI ¥SLENSK BYRGÈ "ÅLAL¹N
&¹ÈU BETRA TILBOÈ Å SÅMA   EÈA
¹ WWWISLANDUSCOM

4IL SÎLU NOKKRIR GAMLIR EN GËÈIR BYGG
INGAKRANAR Å ÕMSUM ST¾RÈUM OG GERÈ
UM 4IL AFHENDINGAR STRAX $3 LAUSNIR EHF
3ÅMI  

4ÎLVUR

3ENDIBÅLAR
6EGNA FLUTNINGS TIL SÎLU  ¹RA SËFASETT
6ERÈ  ÖÒS 3  
.OTAÈIR VATNSOFNAR TIL SÎLU VEGNA SÎLU
VEGNA BREYTINGA 3  

- "ENZ  ¹RG k EK  Ö +ASSI
 RÒMM ,YFTA  KG 6  Ö 3
 

 ÕMSAR ST¾RÈIR AF ÅSSK¹PUM ¹  OG
 Ö ¶VOTTAVÁL ¹  Ö 5PPÖVOTTAVÁL ¹
 Ö &RYSTISK¹PUR OG FRYSTIKISTA ¹  Ö
%LDAVÁL MHELLUBORÈI ¹  Ö .Õ ELDHÒS
VIFTA ¹  Ö &LOTT STOFU HILLUSAMST¾ÈA ¹
 Ö 3TËLAR ¹  Ö (ÒSBÅLAÅSSK¹PUR ¹ 
Ö 3NJËÖOTA ¹  Ö BARNAÖRÅHJËL ¹  Ö
3  
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«DÕRAR TÎLVUVIÈGERÈIR

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

-¹LARAR

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

«DÕRAR TÎLVUVIÈGERÈIR

!LHLIÈA TÎLVUVIÈGERÈIR OG UPPF¾RSLUR
5PPL Å S  

3TÅFLUÖJËNUSTA
4IL BYGGINGA
6ERKFR¾ÈI ARKITEKTA OG RAFMAGNSTEIKN
INGAR BYGGINGARSTJËRN 5PPL Å S 


4EK AÈ MÁR REGLULEG ÖRIF &YRIRT¾KI OG
HEIMILI %INNIG FLUTNINGSÖRIF 3V¾ÈI EHF
3  

$OKAPLÎTUR ËSKAST KEYPTAR 5PPL Å S
 
4IL SÎLU  FM AF GR¹UM GËLFFLÅSUM
X CM SELJAST ËDÕRT 3  

'ARÈYRKJA

4ÎLVUR
6ANDAÈAR TÎLVUVIÈGERÈIR

(REINGERNINGAR
6ANTAR ÖIG M¹LARA

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

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

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

.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  
+LIPPI RUNNA LIMGERÈI OG FELLI TRÁ ®NNUR
GARÈVERK 'ARÈAÖJËNUSTA (AFÖËRS 3
 
4EK AÈ MÁR AÈ SL¹TT FYRIR HÒSFÁLÎG OG
EINSTAKLINGA OG KLIPPINGAR OG UMHIRÈU ¹
GÎRÈUM 5PPL Å S  

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

%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
(VER SKIPTIR HVERJU SEM ER WWWSKIPT
IMARKADURIS ¶Ò F¾RÈ AÈ SKR¹ FRÅTT TIL


(ÒSAVIÈHALD

4ÎKUM AÈ OKKUR ÖRIF Å HEIMAHÒSUM
STIGAGÎNGUM OG FLUTNINGSÖRIF 6ÎNDUÈ
VINNA %RUM VANAR 5PPL Å S  
  

"ËKHALD

"ËKHALD 63+ LAUN SKATTSKÕRSLUR OG
STOFNUN FYRIRT¾KJA &AGLEG VINNUBRÎGÈ ¹
SANNGJÎRNU VERÈI "ËKHALD OG ÖJËNUSTA
EHF SÅMI  
"ËKHALD SKATTSKIL SKATTFRAMTÎL FJ¹R
M¹LAÖJ STOFNUN FÁLAGA 3-#/ REIKN
INGSHALD OG R¹ÈGJÎF 3  

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


2¹ÈGJÎF
&J¹RHAGSAÈSTOÈ

3AMNINGAR UM VANSKILASKULDIR ENDUR
FJ¹RMÎGNUN ÅBÒÈARL¹NA 3  

MARKAÐURINN

Hafliði Helgason
í hádegisfréttum
Stöðvar 2 kl. 12:
alla virka daga
'LERJUNGLUGGAVIÈGERÈIR
-ËÈUHREINSUN GLERJA

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

3P¹DËMAR

¶2)¨*5$!'52  MARS 
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(ERBALIFE SKYNSAMLEG N¾RING FYRIR ALLA
5PPL WWWDAGAMUNURIS OG Å S 


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

,EIKSKËLINN +VISTABORG Å
&OSSVOGI

.UDD
6ILTU NUDD  (AFÈU SAMBAND Å SÅMA
 
.UDD NUDD NUDD 5PPL Å S  

3NYRTING
3P¹SÅMINN   3TJÎRNUSP¹ 4AROT
RSSP¹ $RAUMR¹ÈNINGAR ¹ST OG PENING
AR !NDLEG HJ¹LP 4RÒNAÈUR

(ÒSN¾ÈI Å BOÈI

!TVINNA Å BOÈI

,EIGJENDUR TAKIÈ EFTIR ¶IÈ ERUÈ SKREFI ¹
UNDAN Å LEIT AÈ RÁTTU ÅBÒÈINNI MEÈ HJ¹LP
,EIGULISTANS +ÅKTU INN ¹ WWWLEIGU
LISTINNIS EÈA HAFÈU SAMB VIÈ OKKUR Å
S  

«SKA EFTIR LEIKSKËLAKENNARA EÈA
LEIÈBEINANDA Å  STÎÈU FR¹
 APRÅL
6INSAMLEGAST HRINGIÈ Å S 
 OG F¹IÈ UPPLÕSINGAR HJ¹
(ELGU LEIKSKËLASTJËRA

'ULLNESTI 'RAFARVOGI
«SKAR EFTIR RÎSKU STARFSFËLKI
VIRKA DAGA FR¹ KL   EINNIG
AUKAVINNA Å BOÈI
5PPL Å S   $AÈI

-OSFELLSB¾R CA  FM ÅBÒÈ TIL LEIGU
LAUS  APRÅL -¹NGR  ÖÒS  M¹N
FYRIRFRAM 5PPL  

3P¹MIÈILL

'ARÈAB¾R 4IL LEIGU JA HERBERGJA 
M ÅBÒÈ ,EIGIST  M¹NUÈI Å SENN  Ö
¹ M¹N 5PPL Å SÅMA  

3P¹MIÈILL ,ES ÒR SPILUM OG BOLLA R¾È
DRAUMA 4ÅMAPANTANIR Å S  
3TELLA

,ÅTIÈ NIÈURGR KJ ÅBÒÈ TIL LEIGU Å 'B¾ 4VÎ
TIL ÖRJÒ SVEFN AUK ELDH ÅSSK ÎRB RAFM
HITA
3T  ,EIGA   ,EIGIST
STRAX 5PPL ¹ TK SKIS EÈA 

2AFVIRKJUN

&LËRÅDA

(ÒS TIL LEIGU Å 6ENTURA HVERFINU ¹ /RLANDO
4¾P  FM MEÈ BÅLSKÒR  SVEFNHERB
 BÎÈ 5PPL S   EÈA 

0OKOJ DO WYNAJECIA DLA  OSOBY  TYS
:! MIESIAC  2VK 4EL  
 FM PARHÒS TIL LEIGU ¹ 3ELFOSSI 
SVEFNHERB  M¹N FYRIRFRAM OG TRYGGING
SKILYRÈI %INNIG TIL SÎLU  CM BREIÈ
OPIN KAMÅNA ¹  ÖÒS %INNIG ËSKAÈ
EFTIR HVALTÎNNUM TIL KAUPS 5PPL Å S
 

!6- 3OLUTIONS GETA
FUNDIÈ FYRIR YKKUR FR¹
B¾RA STARFSKRAFTA FR¹
%VRËPU
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

3TARFSFËLK FR¹ ,ETTLANDI SMIÈIR VERKA
MENN BÅLSTJËRAR SUÈUMENN OFL 3 


+AFFI 3ËLON
+AFFI 3ËLON VANTAR AÈ R¹ÈA
KOKKA OG AÈSTMENN Å ELDHÒS
6INSAMLEGA HAFIÈ SAMBAND Å
SÅMA   EÈA SENDIÈ PËST
¹ SOLON SOLONIS

5NG HJËN MEÈ EITT BARN ËSKA EFTIR ÅBÒÈ
SEM FYRST 5PPL Å S  

4ILKYNNINGAR
!KTU 4AKTU

3UMARBÒSTAÈIR
®KUKENNSLA

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

#AFE "LEU

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

!NTÅK
,ÅTIÈ ANTÅK SËFASETT TIL SÎLU VEGNA FLUTN
INGS .ÕUPPGERT 6ERÈ  Ö 5PPL Å S
 

'EYMSLUHÒSN¾ÈI

'EFINS

(ÒSASMIÈUR GETUR B¾TT VIÈ SIG VERKEFN
UM MËTAUPPSL¾TTI OG FLEIRU 'ERI TILBOÈ
5PPL Å S  

®NNUR ÖJËNUSTA

6EITINGAHÒS VIÈ 4JÎRNINA ËSKAR
EFTIR STARFSFËLKI Å SAL OG ELDHÒS
5PPL Å S   3IGRÅÈUR

4OYOTA #ARINA k NÕ DEKK CD GËÈUR
BÅLL 6ERÈ  ÖÒS STGR .ÕR SËFI ¹ 
ÖÒS 'LERELDHÒSBORÈ  ÖÒS 5PPL Å S
 

µMISLEGT

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

4RÁSMÅÈI

!TVINNA ËSKAST

/KKUR VANTAR GËÈAN STARFSKRAFT
Å ELDHÒS EF ÖÒ ERT DUGLEGUR
OG HEFUR ¹HUGA ¹ SKEMMTILEGRI
VINNU OG VINNUUMHVERFI Ö¹ ERT
ÖÒ S¹ EÈA SÒ SEM VIÈ ERUM AÈ
LEITA AÈ %INNIG VANTAR ¹ SAMA
STAÈ VANA ÖJËNA Å SAL Å FULLT STARF
OG AUKAVINNU UM HELGAR 'ËÈ
LAUN Å BOÈI FYRIR RÁTTA AÈILA
5PPL GEFA *ËN Å S  
OG 3IGNÕ Å S   EÈA ¹
STAÈNUM #AFÁ "LEU +RINGLUNNI
3  

,EIKSKËLINN ®SP

JA M¹NAÈA BLÎNDUÈ "ORDER #OLLIE
,ABRADOR TÅK F¾ST GEFINS ¹ MJÎG GOTT
HEIMILI 3  

6ANTAR AÈ R¹ÈA TVO STARFSMENN Å
SKILASTÎÈU FR¹ KL  
5PPL GEFUR LEIKSKËLASTJËRI
Å S     
3VANHILDUR

7ESTINGHOUSE ÅSSK¹PUR UM  ¹RA
GAMALL Å GËÈU STANDI F¾ST GEFINS GEGN
ÖVÅ AÈ VERA SËTTUR 5PPL Å S   
  EÈA ZMZ INTERNETISBJARKI
MYNDFORMIS ¥SSK¹PURINN ÖARF AÈ VERA
FARINN Å SÅÈASTA LAGI ¹ LAUGARDAGINN
 MARS

6ILT ÖÒ TRYGGJA ÖÁR SUMAR
VINNU

3KALLI (RAUNB¾ ËSKAR EFTIR STARFSFËLKI Å
KVÎLD HELGAR OG DAGVINNU NÒ ÖEGAR OG Å
SUMAR 5PPLÕSINGAR Å S  
"JÎRNSBAKARÅ
6ESTURB¾ ËSKAR EFTIR
STARFSKRAFTI TIL AFGREIÈSLUSTARFA (ELGA
GEFUR FREKARI UPPLÕSINGAR  
'ËÈ LAUN Å BOÈI
(LAÈB¾R #OLAS HF «SKUM EFTIR VÎNUM
GRÎFUMANNI TIL STARFA STRAX HJ¹ (LAÈB¾
#OLAS .¹NARI UPPLÕSINGAR Å SÅMA 


3PORTBARINN ®LVER

'ETUM B¾TT VIÈ OKKUR DUGLEGUM OG
HRESSUM DYRAVÎRÈUM OG BARÖJËNUM
,¹GMARKSALDUR  ¹RA 5PPL VIRKA DAGA
¹ STAÈNUM EÈA Å S   EFTIR KL
 -AGNÒS

3PORTBARINN ®LVER

6AKTSTJËRI ËSKAST Å SUMARAFLEYSINGAR
VERÈUR AÈ VERA VANUR GETAÈ UNNIÈ SJ¹LF
ST¾TT OG STJËRNAÈ ÎÈRU FËLKI 5PPL GEFUR
-AGNÒS Å S   VIRKA DAGA
2IZZO 0IZZERIA ËSKAR EFTIR VÎNUM PIZZ
ABÎKURUM TIL STARFA %INNIG VANTAR
AFGREIÈSLUFËLK OG ÒTKEYRSLUFËLK .¹NARI
UPPLÕS ¹ 2IZZO HRAUNB¾ 

5PPSKRIFTIR

$EILDU UPPSKRIFTUM ÖÅNUM MEÈ VINUM
OG FJÎLSKYLDU WWWMATSELDIS

%NGAR SKULDIR (¾RRI
TEKJUR

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

SMIÈIR OG VERKAMENN

"YGGINGAFÁLAG ËSKAR EFTIR SMIÈUM
VERKAMÎNNUM OG VERKTÎKUM NÒ ÖEGAR
EÈA EFTIR SAMKOMULAGI -ÎGULEIKI ¹ AÈ
R¹ÈA NEMA Å HÒSASMIÈI 'ËÈ VERKEFNA
STAÈA &URU¹S EHF S  

$ÕRAHALD

%INKAM¹L

$EKKJA OG SMURVERKST¾ÈI

«SKUM EFTIR FËLKI TIL STARFA HJ¹ SMUR OG
HJËLBARÈAVERKST¾ÈI "ÅLKË 5PPL Å S 
 'UÈNI

6ANTAR ÖIG VINNU

/KKUR VANTAR HRESST FËLK Å SAL KVÎLD OG
HELGARVINNA 5MSËKNIR LIGGJA FRAMMI Å
3KIPHOLTI  5PPLÕSINGAR GEFUR (AUKUR
Å S     

(REINR¾KTAÈIR $VERG 3CHNAUZER TIL
SÎLU MEÈ ¾TTBËK FR¹ (2&¥ 4ILBÒNIR TIL
AFHENDINGAR 5PPL Å S  

7E ARE HIRING PEOPLE TO WORK AT "ILKË
A TIRE AND OIL SERVICE !PPLICANTS SHOULD
BE ABLE TO SPEAK ENGLISH )NFORMATION IN
TEL   'UÈNI
0ERLAN VEITINGAHÒS ËSKAR EFTIR STARFSFËLKI
Å R¾STINGU  VINNA FR¹   %INNIG
VANTAR FËLK TIL SUMAR AFLEYSINGA Å KAFFITER
ÅU 5PPL Å S  

3ÎLUTURN

¶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

(EILSUVÎRUR
4AKTU ÖÁR TAK -EÈ (ERBALIFE N¾RÈU
¹RANGRI OG BETRI LÅÈAN %RLA "JARTMARZ S
  WWWECOIS
"OTNLAUS ORKA BETRI LÅÈAN (ERBALIFE
3HAPEWORK (EILSUR¹ÈGJÎF OG EFTIRFYLGNI
+AUPAUKI FYLGIR (ALLDËRA "JARNA HJÒKR
UNARFR¾ÈINGUR WWWHALLDORABJARNAIS
3     
RANGUR MEÈ (ERBALIFE 2¹ÈGJÎF OG EFT
IRFYLGNI %DDA "ORG WWWLIFSSTILLIS 3
 

'ISTING
/RLOFSHÒS

/RLOFSHÒS ¹  !KUREYRI MEÈ ÎLLUM
HÒSBÒNAÈI TIL LEIGU UM LENGRI EÈA
SKEMMRI TÅMA 3  

/RLOFSHÒS ¹ !KUREYRI

4IL LEIGU ORLOFSHÒS  KM FR¹ !KUREYRI
WWWVADLABORGIRIS 3   ,EË

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

²RVALS FULLÖURRKAÈ HESTAHEY TIL SÎLU
5PPL Å SÅMA 

,EIKSKËLINN 3KËGARBORG
VIÈ %FSTALAND
«SKAR EFTIR LEIKSKËLAKENNARA
LEIÈBEINANDA Å  STARF
5PPLÕSINGAR GEFUR LEIKSKËLA
STJËRI Å S     

&YRIRT¾KI SEM REKUR  SÎLUTURNA Å MIÈB¾
2VK ËSKAR EFTIR STARFSFËLKI ¹ KVÎLD OG
HELGARVAKTIR .¹NARI UPPL GEFUR (ÎGNI
Å S  
«SKUM EFTIR STARFSKRAFTI TIL AÈ VINNA Å
VERSLUN OG ¹ KAFFIHÒSI ALLA VIRKA DAGA
FR¹ KL   HUGASAMIR HAFI SAMBAND
Å S  

%INMANA KARLMAÈUR   H¾È BÕR Å 
HERB ÅBÒÈ %R Å GËÈRI VINNU OG SKULDLAUS
ËSKA EFTIR AÈ KYNNAST KONU  ¹RA OG
MEÈ SAMBAND Å HUGA HUGAM¹L ÒTIVIST
ÅÖRËTTIR OG FERÈALÎG +ONUR AÈ ERLENDUM
UPPRUNA ER ENGIN FYRIRSTAÈA 3VAR SEND
IST FBL 

 MARS  ¶2)¨*5$!'52
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OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL: 14-15
OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL : 18:30 – 19:30

MÚRARAR

SMIÐIR

Erum með vana múrara á skrá sem
eru klárir til vinnu.
Kraftaﬂ ehf S: 840-1616

Erum með vana smiði á skrá sem
eru klárir til vinnu.
Kraftaﬂ ehf S: 840-1616

Frum

GLAÐHEIMAR 14a - 104 RVÍK
Nýstandsett 73,2 fm 3
herb. íbúð á annari hæð
(efstu) ásamt 23,8 fm
bílskúrs, samtals: 97
fm, í mjög vel staðsettu
húsi innst í botnlanga.
Eignin skiptist í: Forstofu, baðherbergi, eldhús, hol, stofu, 2 herbergi, geymslu og bílskúr. EIGNIN ER ÖLL
NÝSTANDSETT OG ER LAUS STRAX. Búið er að endurnýja: Innréttingar í eldhúsi og baði, öll gólfefni, innihurðir,
rafmagn, töflu og íbúðin er öll nýmáluð. V-25,9 millj. (4907)

Sigtryggur Jónsson Löggildur fasteignasali.

Þjónustufulltrúar
í reikningaþjónustu

FASTEIGNAMARKAÐURINN

800 7000 - siminn.is

ÓÐINSGÖTU 4, SÍMI 570 4500, OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9–17.
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is
Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

Langamýri - Garðabæ
3ja herb. íbúð m/sérinngangi og bílskúr

Síminn óskar eftir að ráða kraftmikla þjónustufulltrúa í reikningaþjónustu Símans.
Í starfinu felst að aðstoða viðskiptavini símleiðis vegna reikninga.

Frum

Viðkomandi þarf að hafa þjónustulund, vera stundvís og
sýna sjálfstæði í vinnubrögðum. Auk þess að hafa metnað
til að gera vel í starfi og vera opinn fyrir nýjungum.
Tölvuþekking er kostur og æskilegt er að viðkomandi hafi
reynslu af þjónustustörfum.
Við leitum að einstaklingum 20 ára og eldri í fullt starf.
Vinnutíminn er frá kl. 9-17 og viðkomandi verður að geta
hafið störf sem fyrst.
Góð 84 fm 3ja herb. íbúð með sérinngangi á efri hæð í litlu fjölbýli
auk 22 fm bílskúrs. Íbúðin skiptist í anddyri, 2 herbergi, eldhús
með sprautaðri innréttingu, stofu með útgengi á svalir í suðvestur,
þvottaherb./geymslu innaf eldhúsi og endurnýjað baðherbergi. Hús
nýlega málað að utan. Verð 22,9 millj.

/PINN ÅBÒAFUNDUR
(VERÙSR¹È "REIÈHOLTS BÕÈUR TIL OPINS
ÅBÒAFUNDAR Å 'ERÈUBERGI ÖRIÈJUDAGINN
 MARS NK KL 
$AGSKR¹
+YNNING ¹ ¥BÒASAMTÎKUNUM "ETRA "REIÈHOLT

Umsóknarfrestur er til 8. apríl.

Upplýsingar í síma 550 6470 frá kl. 14.00-16.00 alla
virka daga. Í umsókn skal koma fram lýsing á námsog starfsferli sem og nöfn og símanúmer meðmælenda.
Gætt verður fyllsta trúnaðar varðandi allar umsóknir,
fyrirspurnir og persónulegar upplýsingar.
Umsóknir skulu berast á rafrænu formi í gegnum
heimasíðu Símans, www.siminn.is
Gildi Símans eru fimm: traust, heilindi, lipurð,
einfaldleiki og eldmóður. Starfsmenn Símans hafa
þessi gildi að leiðarljósi í öllum störfum sínum.

Laust pláss á
verðlaunapalli!

(ANNA "IRNA +RISTJ¹NSDËTTIR FORMAÈUR 3KIPULAGSR¹ÈS
2EYKJAVÅKURBORGAR ÚYTUR ¹VARP
«SKAR "ERGSSON FOMAÈUR &RAMKV¾MDAR¹ÈS
2EYKJAVÅKURBORGAR ÚYTUR ¹VARP
0ALLBORÈSUMR¾ÈUR
800 7000 - siminn.is

"REIÈHOLTSBÒAR HVATTIR TIL AÈ M¾TA
(VERÙSR¹È "REIÈHOLTS
'UÈLAUGUR 3VERRISSON FORMAÈUR

Á Sjónvarpsþróunardeild Tæknisviðs Símans fer fram brautryðjendastarf á sviði þróunar
sjónvarps. Síminn hlaut nýverið hin virtu Cisco Frumkvöðlaverðlaun fyrir tæknilegar
lausnir og markaðslegan árangur í gagnvirkri sjónvarpsþjónustu um ADSL. Síminn óskar
eftir að ráða sérfræðing á deildina.
Helstu verkefni
Uppbygging og rekstur stærsta gagnvirka sjónvarpkerfis
landsins

Kvenréttindafélag Íslands
stendur fyrir hádegisfundi í samkomusal Hallveigarstaða v/ Túngötu miðvikudaginn 28. mars kl. 12.00
undir yﬁrskriftinni: Konur og pólitík - stjórnmálaþátttaka kvenna og jafnréttisstefna stjórnmálaﬂokkanna.
Fulltrúar stjórnmálaﬂokkanna verða með framsögu.
Fundarsstjóri er Rósa Björk Brynjólfsdóttir,
fjölmiðlakona.

Boðið verður upp á léttan hádegisverð.
Allir velkomnir.

Vöruþróun og hugmyndavinna með færustu sérfræðingum
heims á sviði gagnvirks sjónvarps
Hæfniskröfur
Leitað er að starfsmanni með háskólapróf í tölvunarfræði,
verkfræði eða sambærilegt. Nauðsynlegt er að viðkomandi
geti unnið sjálfstætt, sé samviskusamur, vandvirkur og eigi
gott með að starfa í hóp. Æskilegt er að viðkomandi hafi að
lágmarki tveggja ára starfsreynslu af kerfarekstri. Færni og
þekking á rekstri Linux/Unix nauðsynleg.

Í umsókn skal koma fram lýsing á náms- og
starfsferli sem og nöfn og símanúmer meðmælenda.
Gætt verður fyllsta trúnaðar varðandi allar umsóknir,
fyrirspurnir og persónulegar upplýsingar.
Umsóknir skulu berast á rafrænu formi í gegnum
heimasíðu Símans, www.siminn.is

Umsóknarfrestur er til 8. apríl.
Gildi Símans eru fimm: traust, heilindi,
lipurð, einfaldleiki og eldmóður.
Starfsmenn Símans hafa þessi gildi að
leiðarljósi í öllum störfum sínum.
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Allt skart og hárskraut
fyrir ferminguna

&¹UM BARNASTJÎRNUM HEFUR VEGNAÈ JAFN VEL ¹ FULL
ORÈINS¹RUM OG LEIKKONUNNI $REW "ARRYMORE  
"ARRYMORE SEM ER KOMIN AF EINNI HELSTU LEIKARA¾TT
Å (OLLYWOOD SÕNDI SNEMMA AÈ HENNI KIPPTI Å KYNIÈ
ÖEGAR HÒN VARÈ HEIMSFR¾G FYRIR LEIK SINN Å MYNDINNI
%4  AÈEINS SEX ¹RA (ÒN ÖOLDI HINS VEGAR ILLA
¹LAGIÈ OG ATHYGLINA SEM FYLGDI FR¾GÈINNI OG ¹NETJAÈ
IST BR¹TT FÅKNIEFNUM &ERILLINN STEFNDI HRAÈBYRI NIÈUR ¹
VIÈ ÖAR TIL HÒN INNRITAÈI SIG ¹ MEÈFERÈARHEIMILI SEX
T¹N ¹RA %FTIR ÖAÈ HEFUR HÒN SM¹M SAMAN UNNIÈ SIG
UPP OG ER NÒ MEÈ VINS¾LUSTU LEIKKONUM VERALDAR
 -AD ,OVE  5NGT PAR FLÕR FORELDRA STÒLKUNN
AR SEM VILJA VISTA HANA ¹ GEÈVEIKRAH¾LI "ARRYMORE
SÕNIR GËÈAN LEIK Å ÎÈRU AÈALHLUTVERKINU Å MYND SEM
HLAUT ¹ SÅNUM TÅMA AFLEITA DËMA
 %VER !FTER  +VIKMYNDUÈ ÒTG¹FA AF ¾VINTÕR
INU UM ®SKUBUSKU MEÈ NOKKRUM SKEMMTILEGUM
BREYTINGUM "ARRYMORE SMELLPASSAR Å HLUTVERK HINN
AR GEÈFELLDU OG VIÈKV¾MU ®SKUBUSKU MYNDARINNAR
ENDA HLAUT HÒN FJÎLDA VERÈLAUNA OG TILNEFNINGA FYRIR
LEIK SINN
 &IRESTARTER  &EÈGIN MEÈ YFIRN¹TTÒRU
LEGA H¾FILEIKA LEGGJA ¹ FLËTTA UNDAN STJËRNVÎLDUM
0ERSËNA "ARRYMORE ¹ LÅTIÈ SKYLT VIÈ LITLU SAKLAUSU
STÒLKUNA SEM HÒN TÒLKAÈI Å %4 ¶ESSI MYND SEM F¾R
H¹RIN TIL AÈ RÅSA
 "OYS ON THE 3IDE  ¶RJ¹R ËLÅKAR KONUR ¹
KROSSGÎTUM Å LÅFI SÅNU FARA Å FERÈALAG "ARRYMORE SÕNIR
SNILLDARTAKTA Å HLUTVERKI UNGRAR R¹ÈVILLTRAR KONU SEM
ER ËHEPPIN Å ¹STAM¹LUM
 3CREAM  2AÈMORÈINGI HRELLIR UNGLINGA Å
SM¹B¾ ¶ËTT "ARRYMORE SJ¹IST AÈEINS Å UPPHAFSATRIÈI
MYNDARINNAR ¹ÈUR EN PERSËNA HENNAR ER DREPIN NÕTIR
HÒN HVERJA MÅNÒTU OG ER LANGEFTIRMINNILEGUST AF LEIK
URUNUM ÖEGAR ÎLLU ER ¹ BOTNINN HVOLFT

ENGINN HÁVAÐI
ENGIN HOPP
PILATES-ÁHÖLD
$REW "ARRYMORE HEFUR VEGNAÈ VEL Å (OLLYWOOD EFTIR AÈ HÒN
VANN BUG ¹ FÅKNIEFNAVANDA SÅNUM

Body & Mind
All American Pilates
Hugur, líkami og sál endurnærist með góðum æﬁngum og slökun
í tímunum hjá Önnu Haraldsdóttur. Body& Mind námskeiðin eru
haldin í húsnæði Technosport í Hafnarﬁrði. Þátttakendur hafa náð
frábærum árangri í vetur með fjölbreyttum æﬁngum.
Enginn hávaði og engin hopp. Pilates hringir, teygjur, létt lóð, litlir og
stórir boltar. Góð slökun í lok hvers tíma.

Upplýsingar hjá Önnu Haraldsdóttur
í síma 899 7909

:ccÄ{i^a
b^ÂVghi¨Â^

Laugardalshöll
28. mars
Hljómleikar hefjast stundvíslega kl. 20.00
Húsið opnar kl. 18.00

Miðaverð:
A-stúka kr. 11.900

ppselt
u
B-stúka kr. 9.900
Stæði

kr. 5.900

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

ÏhaVcYhegZci

Einnig BT Akureyri, BT Egilsstöðum
og BT Selfossi
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Bærinn í hrauninu
iðar af spennu og eftirvæntingu. Og ekki
nema von. Gaflarar
ganga að kjörborðinu
og kjósa um hvort eigi
að gera litla sæta álverið að því stærsta í
Evrópu. Hafnfirðingum hefur alltaf verið í mun um að
vera fremstir í sínum flokki hvort
sem það er í húmor eða íþróttum.
En þeir vita ekki alveg með álverið – er virkilega eftirsóknarvert að
hafa risaverksmiðju í garðinum hjá
sér?
Álverið á sér langa sögu í Hafnarfirði. Hinir rauðu og hvítu strompar hafa verið hluti af bæjarmyndinni í tæpa hálfa öld. Ásamt Hamr-

inum í miðbænum sem margir telja
vera fjall og Keili sem reyndar bara
nýverið komst í eigu bæjarins. Að
ógleymdri risastórri verslunarkeðju og vitanum en hann virkar
ekki lengur. Og nú eiga þeir að kjósa;
annaðhvort hverfur þetta kennileiti
eða verður helmingi stærra.
Þegar langþreyttir ferðalangar
eru á leiðinni heim frá útlöndum
verða þeir fyrst varir við það að þeir
séu komnir á fornar slóðir þegar
verksmiðjan tekur að rísa upp úr
hrauninu. Risastór skip liggja þar
stundum bundin við bryggjuna og
oft sést glitta í bláklædda starfsmenn á reiðhjólum með hvítan
hjálm. Og á sumardögum má sjá
starfsfólkið sóla sig fyrir framan
mötuneytið, njóta blíðviðrisins sem

ratar seint inn í kerskálana. Og
Hafnfirðingar verða að velja, að
hrifsa hjólin frá álversstarfsmönnum sem búið er að leggja sérstakan
stíg fyrir eða fjölga þeim um helming.
Álverið hefur hingað til ekki
pirrað neinn. Annar hver bæjarbúi þekkir einhvern sem hefur lifibrauð sitt af því að fara með hvítu
rútunni í Straumsvík. Og nú þarf sá
og hinn sami að kjósa hvort hann
vilji svipta kunningja sinn vinnunni eða leyfa honum að fá töluvert fleiri starfsfélaga. En vinirnir munu væntanlega ekki erfa
þetta við þá, kennileitin verða einhver önnur og fólk á eftir að geta
nýtt sér hjólreiðastígana þótt álverið stækki ekki.

N 0ONDUS

%FTIR &RODE °VERLI

Ég á þrjá svona eins og
þennan, svo er ég með
nokkur síli og einn lítinn ál.

9. HVER
VINNUR!

Svo er ég með einn
kvenkyns svartnef,
hún á það til að
borða aðra sína
líka! En annars
borðar hún bara allt,
alveg sama hvort
það er brauð eða
lambasteik

Það er sem
Nei, það nægir
sagt ekkert vit i mér að eiga eina
að eiga ﬂeiri en
einn svoleiðis! truntu sem borðar

%FTIR *ERRY 3COTT  *IM "ORGMAN

Skilaðu kveðu til Súsönnu frænku
frá mér!
Súsanna frænka?
Súsanna hefur ekki
hringt í margar vikur!

Nú ferðu
að hætta
þessu!!!

Vinningar eru HAPPY FEET á DVD,
DVD myndir, Fullt af Pepsi og margt fleira!

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

N (ANDAN VIÈ HORNIÈ

%FTIR 4ONY ,OPES

Ekki geturðu breytt
okkur þannig að
við verðum eins og
rósakál á bragðið?

Íslensk
erfðagreining
ehf.

N +JÎLTURAKKAR

Er komið vor?

%FTIR 0ATRICK -C$ONNELL

Hvað er að
ykkur? Eruð
þið ekkert
glöð!

Já, í dag er
komið vor ...

N "ARNAL¹N

SMS

LEIKUR

Mamma,
þegar nýja
barnið kemur
má hún alveg
eiga herbergi
með mér!

Æ!

eins og svín!

N 'ELGJAN

Sendu SMS JA HFV á
1900 og þú gætir unnið!

En samt hefurðu
ákveðið að fá þér aðra!

%FTIR *ERRY 3COTT  2ICK +IRKMAN

En hvað þetta er
fallega sagt, mikið
er það fallegt af ...

Þá verðum
við tvær á móti
einum!

...þér!

að er
Hei, þ rnt!!!
ja
g
ósann



 MARS  ¶2)¨*5$!'52

¥ SAMSTARÙ VIÈ 6ESTURPORT
 MARS UPPSELT
 MARS UPPSELT
 MARS UPPSELT
 APRIL UPPSELT
 APRIL UPPSELT
 APRÅL ÎRF¹ S¾TI LAUS

-ESSA FR¹ ¹TAKATÅMUM
Nú er tími kóranna. Selkórinn ásamt kammersveit og
einsöngvurum hélt stórtónleika í Seljarnarneskirkju á
Valhúsahæð í gærkvöldi og
var þar á dagskrá svonefnd
Nelson-messa eftir Haydn.
Verður annar flutningur á
messunni á sama stað annað kvöld.

-IÈASALA  
WWWBORGARLEIKHUSIS

3UN  APRÅL KL  3UN  APRÅL KL 
3UN  APRÅL KL  3UN  APRÅL KL 
3UN  APRÅL KL  3UN  APRÅL KL 

Stóra sviðið kl. 20:00
SITJI GUÐS ENGLAR eftir Guðrúnu Helgadóttur. Leikgerð Illugi Jökulsson.
Sun. 1/4 kl. 14:00 örfá sæti laus, aukasýning kl. 17:00 örfá sæti laus, sun. 15/4 kl.
14:00 örfá sæti laus, aukasýning kl. 17:00 nokkur sæti laus, 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.
Mið. 28/3 örfá sæti laus, 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, fim. 26/4, fös. 27/4 örfá sæti laus.
Ath. nemendaafsláttinn og hópafsláttinn. Námufélagar fá 35% afslátt ef greitt er
með Námukorti.

Með kórnum syngja nokkrir af
okkar bestu einsöngvururum:
Hulda Björk Garðarsdóttir sópran, Sesselja Kristjánsdóttir mezzosópran, Jónas Guðmundsson tenór
og Davíð Ólafsson bassi leggja sitt
til í flutninginn en stjórnandi er
Jón Karl Einarsson. Með strengjasveitinni leikur Friðrik Vignir
Stefánsson á orgelið en konsertmeistari er Auður Hafsteinsdóttir fiðluleikari. Missa in Angustiis eða Nelson-messa eftir Joseph
Haydn var samin 1798. Þá var
langt liðið á feril Haydn en hann
fæddist 1732 og lést 1809.
Nafn messunnar er vísast til
heiðurs þeim fræga Nelson flotaforingja en varla þannig að honum
hafi verið tileinkuð messan þegar
hún var samin skömmu eftir orustuna við Nílar-ósa í byrjun ágúst
1798 þar sem Napóleon laut í
lægra haldi fyrir breskum flotanum sem Nelson leiddi. Heitið festist við hana og er það einkum rakið
til heimsóknar Nelsons og hans alræmdu ástkonu, lafði Hamilton á
heimaslóðir Haydns 1800.
Þau hjónaleysi voru gestir Esterhazy-fólksins í Eisenstadt þar sem Haydn vann sumarið 1800. Þar er talið að messan

4«.,)34 3ÎNGVARARNIR $AVÅÈ (ULDA 3ESSELJA OG *ËNAS VIÈ ¾FINGAR Å 3ELTJARNARNESS
KIRKJU ¹SAMT STJËRNANDA SÅNUM *ËNI +ARLI AFTAST

hafi verið flutt þeim til heiðurs,
auk Te Deum, kantötu sem samin
var fyrir lafðina. Varð nokkur vinátta með þessu fólki og gaf Nelson
Haydn úr segir sagan sem hann
hafði þegið við sigurinn í Aboukirflóa og í staðinn fékk flotaforinginn pennann sem Haydn skrifaði kantötuna með fyrir lafði
Hamilton.
Í skrá Haydns yfir eigin verk
kallar hann verkið Missa in Angustiis, messu á átakatímum, en
áratugirnir um og eftir að messan var samin voru engir friðartímar í Evrópu. Franska byltingin
hafði komið miklu róti á samfélag
álfunnar og látlausar styrjaldir dundu á Evrópumönnum allt
fram að friðnum við orrustuna við
Waterloo.
Í tilkynningu frá Selkórnum

segir: „Messan þykir í senn fáguð
og tignarleg en víða með léttum
andblæ. Haydn sameinar áhrif frá
fjölbreyttum tónsmíðum, frá sónötum og austurrískri barokktónlist að sinfóníum þannig að bæði
lagræn framvinda og margbrotin stefjaúrvinnsla leika í höndunum á honum. Messan er tilfinningaríkt og áhrifamikið verk sem
sumir telja jafnvel til áhrifaríkustu verka hans.“
Til viðbótar flutningi messunnar munu þær Helga Svala Sigurðardóttir flautuleikari og Unnur
Jónsdóttir sellóleikari flytja Air
valaques fyrir flautu og píanó
eftir A.F. Doppler og sónötu fyrir
selló og píanó eftir H. Eccles. Tónleikarnir annað kvöld hefjast kl.
20 og fást miðar við innganginn.
PBB

FRETTABLADIDIS

Smíðaverkstæðið kl. 20:00
Hálsfesti Helenu eftir Carole Fréchette.
Frumsýning lau. 14/4 uppselt, sun. 15/4 örfá sæti laus, fös. 21/4.

Draumalandið

Kassinn

HJÓNABANDSGLÆPIR eftir Erich-Emmanuel Schmitt
Frumsýning mið. 18/4 uppselt, fim. 19/4 uppselt, fös. 20/4 uppselt, lau. 21/4 uppselt,
fim. 26/4 uppselt, fös. 27/4 uppselt, lau. 28/4 uppselt, sun. 29/4 uppselt, fim. 3/5 örfá
sæti laus, fös. 4/5 örfá sæti laus, lau. 5/5 örfá sæti laus, sun. 6/5 örfá sæti laus.

eftir Andra Snæ Magnason

 MARS
ÙM  SÕNING KL
Frumsýning

Kúlan

16.mars
föstudagur
kl. 20:00
 MARS
FÎS  SÕNING
KL 

MJALLHVÍT - Brúðusýning Helgu Arnalds.
Lau. 14/4 kl. 15:00, sun. 15/4 kl. 15:00, fim. 19/4 kl. 15:00, lau. 21/4 kl. 15:00, sun. 22/4
kl. 15:00

 MARS
LAU  SÕNING

22.mars
ﬁmmtud.
2.sýn kl.KL
20:00

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

24.mars laugard. 4.sýn kl. 20:00

 APR LAU  SÕNING KL 

23.mars föstud. 3.sýn kl. 20:00

 APR FÎS  SÕNING KL 

 APR LAU  SÕNING KL 

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

Leikhúsbloggið er á www.leikhusid.blog.is

Fylgist með!

„DAUÐUR, SKÍTUGUR, TÓMUR“
DAGUR VONAR

Strandgata 50, Hafnarfirði. Miðasala
í síma 555 2222 og á www.midi.is
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Með bókina á bak við
Sumar leiksýningar bera þess
merki að aðstandendur þeirra
treysta ekki sögunni eða efnivið
þeirra og reiða sig því á galdra
leikhússins til að koma skilaboðum
sínum áleiðis. Sýningin Draumalandið er lituð af því gagnstæða
því einmitt þar er líkt og aðstandendurnir treysti ekki leikhúsmiðlinum til að koma boðskap sínum
til fólksins.
Ég var mjög forvitin að sjá
hvernig ætlunin var að dramatísera skáldfræðirit Andra Snæs
Magnasonar. Ég varð hins vegar
fyrir verulegum vonbrigðum
þegar það kom í ljós að hópurinn
ætlaði sér hreint ekki að gera það
heldur einfaldlega flytja bókina
og nota til þess tæki leikhússins,
líkt og af handahófi. Mér er nær
að kenna þetta Draumaland við
ódramatískan lobbýisma fremur
en leikhús.
Í þessu Draumalandi er vart
hægt að tala um persónusköpun
né framvindu, mér finnst varla
hafa verið gerð tilraun til að draga
fram hið leikræna í þessu annars
ágæta verki, hvað þá að finna því
nokkurn sviðsvænan strúktúr. Það
tók um fimm mínútur að komast að kjarna þess, og á honum
var síðan hamrað það sem eftir
lifði sýningar. Öfgarnar í kunnuglegri orðræðu um stóriðjustefnu
og framtíðarsýn íslensku þjóðarinnar eru í aðalhlutverki þar sem
leikararnir renna stöðugt úr einni
rullunni yfir í aðra en eru öll fyrst
og fremst þrasgjarnir, rótlausir og ráðvilltir Íslendingar. Sýningunni var án efa ætlað að vera
greining á ákveðnu ástandi – sem
er öllum kunnugt sem lesið hafa
bókina hans Andra Snæs og fylgst
með fréttum. Það eru kosningar á
næsta leiti, um næstu helgi verður
kosið um stækkunina í Straumsvík
og í vor verða umhverfismálin ofarlega í hugum kjósenda. Leikhúsið getur verið máttugt tæki, sannfæring aðstandenda sýningarinnar er augljós og ásetningur þeirra
skýr. Orðin eru þó eins og fengin
að láni því bókin er alltaf „á bak
við“ og ég varð ekki vör við tilraunir til þess að skapa sjálfstætt
verk úr þessum efnivið.
Vitanlega mátti skella upp
úr öðru hverju, kómísk innslög Hjálmars Hjálmarssonar og
Magneu Valdimarsdóttur voru
til að mynda kærkomin uppábrot. Á öðrum stundum hríslaðist fátt um mann annað en aumingjahrollur og þegar Megas byrj-
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-EIRI LOBBÕISMI EN LEIKHÒS

aði að syngja yfir re-mix af lagi
Guðmundar Magnússonar var
mér líka allri lokið. Umgjörðin er
í litlu samhengi við textann, framúrstefnuleg og flott á að líta en að
sama skapi óhöndug. Búningarnir voru eins og náttföt með tilviljanakenndum málningarslettum –
ábyggilega þægilegur klæðnaður
en ég veit ekki hvaða tilgangi þau
áttu að þjóna. Vídeóvélar voru ofnotaðar í sýningunni og varpanir
á baktjaldið eins og illa heppnaðar, texti þar ógreinilegur og myndgæði fyrir neðan allar hellur.
Hér á landi er hvorki rík hefð
fyrir pólitísku leikhúsi né heimildaleikhúsi og listamenn hafa
löngum tönglast á því að þeirra
hlutverk sé ekki að predika heldur „spyrja spurninga“ eða skapa
„innlegg í umræðuna“. Boðandi
list getur þannig ekki talist móðins hér á landi þótt mörg verk
hafi verið stimpluð sem ádeilur.
Ég fagna því að leikhúsfólk stígi
fram og beiti sér í þjóðmálaumræðunni en framlag þetta sýnir að
mínu mati hvorki málefninu, miðlinum né frumtexta sínum sóma.
Ég vildi óska þess að þetta ágæta
fólk hefði fremur farið í upplestrarferð með Draumalandið heldur
en að sóa orku sinni í að smíða úr
því svo gallaða leiksýningu.
+RISTRÒN (EIÈA (AUKSDËTTIR
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Krassandi ævisaga Angelinu Jolie
Ævisaga Angelinu Jolie er væntanleg í verslanir ytra eftir mánuð.
Leikkonan fer yfir víðan völl í
bókinni, sem heitir einfaldlega
Angelina
Jolie, og talar meðal
annars opinskátt um
kynlífsreynslu sína og
sambandið við Jenny
Shimizu.
„Tiltölulega
snemma fékk ég
áhuga á ólíkum
týpum: stráks-

legum
stelpum,
stelpulegum
strákum. Mér finnst ég kvenleg og
karlmannleg. Ég er sjálf með karlmannlega órólega sál,“ segir leikkonan í bókinni. Þar kemur fram
að hún var farin að þreifa fyrir
sér í sadómasókisma í kynlífinu strax fjórtán ára gömul.
Þá skiptust Jolie og lagskona
hennar á að skera hvor aðra,
og kveðst Jolie bæði hafa
verið undirgefin og drottnandi í sambandinu.
Jolie kynntist Jenny
6),,)$µ2
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¥ FYRSTA SKIPTI SEM *OLIE OG
0ITT DEILDU RÒMI HÁLDU
LÅFVERÈIR ÖEIRRA AÈ VILLIDÕR
HEFÈI R¹ÈIST ¹ LEIKARAPARIÈ
SÎKUM ËHLJËÈANNA

sinn, á strandhóteli í Kenýa. Þegar
parið var í miðjum klíðum komu
lífverðir þeirra hlaupandi inn í
herbergið. Þeir héldu að villidýr
hefði ráðist á parið sökum ólátanna sem þaðan bárust.
Samband Jolie við bróður sinn hefur vakið mikið
umtal, eins og ósætti
hennar við föður sinn,
Jon Voight. Ekki er vitað
hvort Jolie tjáir sig um
þau mál í bókinni.
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!NGELINA FER UM VÅÈAN
VÎLL Å V¾NTANLEGRI ¾VI
SÎGU SINNI MEÈ SAMA
NAFNI
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*OLIE SEGIR Å BËK
INNI AÈ HÒN HEFÈI
VILJAÈ GIFTAST
*ENNY 3HIMIZU

Shimizu við tökur á myndinni Foxfire og átti við hana samband í
mörg ár. Jolie segir í bókinni að
það hafi komið sér á óvart þegar
hún varð ástfangin af Shimizu.
„Ég vildi bara kyssa hana
og snerta. Ég uppgötvaði að ég horfði á hana
eins og maður,“ segir
Jolie, sem kveðst hafa
viljað giftast Shimizu.
Jolie segir
að auki frá
því þegar
hún og
Brad Pitt
sváfu
saman
í fyrsta

3+%,,4) 3¡2 ¥ 6!8 3CARLETT *OHANSSON FËR
Å BRASILÅSKT VAX ¹ DÎGUNUM

Scarlett í
brasilískt vax
Leikkonan Scarlett Johansson
skellti sér í brasilískt vax á dögunum. Scarlett segir í viðtali við
tímaritið Hot Stars að hún hafi
ákveðið að prófa þetta eftir að
hafa heyrt svo marga tala um
vaxið. Brasilískt vax felur í sér að
öll líkamshár eru fjarlægð af viðkvæmustu líkamshlutum kvenna
og svæðinu þar í kring. „Ég var
ein taugahrúga,“ segir Scarlett um
þessa upplifun. Hin 22 ára leikkona vakti mikla athygli á snyrtistofunni þegar hún mætti í vaxið.
„Starfsfólkið gat ekki hætt að
horfa á glæsilegan vöxt hennar,“
sagði heimildarmaður blaðsins.
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Eivör Pálsdóttir var sigurvegari í
lagakeppni sem Norðurlandahúsið
í Færeyjum blés til á meðal færeyskra tónlistarmanna í tengslum við tónlistarhátíðina Atlantic
Music Event, sem verður haldin
í Færeyjum, Íslandi, Danmörku
og líklega á Englandi á þessu ári.
Hérlendis verður hátíðin haldin á
Nasa næstkomandi laugardag.
Sigurlagið heitir Grát ei og hlaut
Eivör að launum veglega peningaupphæð. Í öðru sæti hafnaði fyrrum félagi Eivarar í hljómsveitinni
Clickhaze, Jens L. Thomsen með
lagið Fjöllini standa úti. Hægt er
að hlusta á lögin á heimasíðu Atlantic Music Event og öll lögin
sem kepptu til úrslita má heyra á
myspace-síðu hátíðarinnar.
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MANNRÉTTINDI
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KL¹MMYNDALEIKKONUM Å HEIMI

 MILLJËNIR Å
KL¹M ¹ TÅMANN
Andstaðan við klám fer
vaxandi hér á landi og víðar. En svo virðist sem þessi
andstaða eigi við ofurefli
að etja ef marka má niðurstöður vefsíðunnar Top Ten
Reviews.
Samkvæmt
fréttavef
Ekstra
Bladets er 700 milljónum eytt í
klám á hverri klukkustund um
allan heim. Þetta þýðir að á hverri
sekúndu fara í kringum 200 þúsund íslenskar krónur á hverri sekúndu í eitthvað sem tengist klámiðnaðinum beint eða óbeint. Og það
sem meira er; þessar tölur fara
síst lækkandi heldur hækka ef
eitthvað er. Heimsveltan á klámi,
hvort sem það er á netinu eða sölu
mynda, er því í kringum sex þúsund milljarðar íslenskra króna.
Hvergi er framleitt jafn mikið
af klámi og í Bandaríkjunum. Tæp-

lega níutíu prósent allra klámsíðna
eru bandarískar og frá bandarískum klámframleiðslufyrirtækjum
koma fleiri klámmyndir en framleiddar eru í nokkru öðru landi.
Titlunum fjölgar með ári hverju en
árið 2005 voru til að mynda framleiddar fimmtán þúsund klámmyndir í Bandaríkjunum en árið
þar áður voru rúmlega tíu þúsund
titlar gefnir út. Þessi ört vaxandi
útgáfa helst þó ekki í hendur við þá
staðreynd að sala á myndböndum
hefur dregist lítillega saman.
Breskur klámiðnaður er sagður vera í hvað mestum vexti á netinu og frændur okkar í Svíþjóð og
Danmörku halda uppi merkjum
klámsins á Norðurlöndum en löndin tvö eru meðal tuttugu öflugustu
klámmyndaframleiðenda í heiminum. Á toppnum tróna enn sem
fyrr Bandaríkin en fast á hæla
þeirra fylgja lönd á borð við Brasilíu og Holland.

MANNRÉTTINDASAMNINGAR SAMEINUÐU ÞJÓÐANNA.
ÁHRIF ÞEIRRA, FRAMKVÆMD OG TENGSL VIÐ MANNRÉTTINDASÁTTMÁLA EVRÓPU.
THE UN COVENANTS ON HUMAN RIGHTS; EFFECTIVENESS OF IMPLEMENTATION,
METHODS AND RELATIONSHIP WITH THE EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN
RIGHTS.

Ráðstefna Mannréttindaskrifstofu Íslands
og Mannréttindastofnunar Háskóla Íslands
Norræna húsið, mánudaginn 2. apríl kl. 13.30
13.30

Ráðstefnan sett.

13.35

Ávarp utanríkisráðherra, Valgerðar Sverrisdóttur.

13.45

Francoise Hampson, prófessor við lagadeild Essexháskóla og
sérfræðingur í undirnefnd Mannréttindaráðs Sameinuðu þjóðanna:
Gagnsemi Sameinuðu þjóðanna við framkvæmd alþjóðlegra
mannréttindaskuldbindinga.
The effectiveness of the UN implementation system for
international human rights obligations.

14.15

Tengsl alþjóðasamnings Sameinuðu þjóðanna um
borgaraleg- og stjórnmálaleg réttindi og Mannréttindasáttmála Evrópu.

FREYRGIGJA FRETTABLADIDIS

Góðir taktar Ólafar
Tónlistarkonan
Ólöf
Arnalds
hélt útgáfutónleika á Nasa fyrir
skömmu til að kynna sína fyrstu
sólóplötu, Við og við. Platan hefur
hlotið fínar viðtökur og þykir Ólöf
sýna þar mjög góða takta.
Ólöf spilaði plötuna í heild
sinni á tónleikunum og naut við
það hjálpar fjölmargra tónlistarmanna. Á meðal þeirra voru Róbert Sturla Reynisson, Kjartan
Sveinsson og Eiríkur Orri Ólafsson.
Framundan hjá Ólöfu eru tónleikar í Danmörku á vegum 12
Tóna og á listahátíð í Kanada sem
er tileinkuð íslenskum listamönnum.

Elisabeth Palm, sérfræðingur í Mannréttindanefnd Sameinuðu
þjóðanna, fyrrum dómari við Mannréttindadómstól Evrópu:

The interrelationship between the UN Covenant on Civil and
Political Rights and the European Convention on Human Rights
and interpretation methods.

14.45

Kaffihlé.

15.15

Eivind Smith, prófessor við lagadeild Óslóarháskóla:
Er lögfesting nauðsynleg til að tryggja innleiðingu
samninganna í landsrétt? Reynsla Norðmanna.
Incorporation of the Covenants into national law – A necessary
condition for their implementation? Experience from Norway.

15.45

Björg Thorarensen, prófessor við lagadeild Háskóla Íslands:
Samspil stjórnarskrárbundinna mannréttinda og réttinda
sem tryggð eru í samningum Sameinuðu þjóðanna frá 1966.
The interplay between Constitutional rights and Covenant rights.

«,®& !2.!,$3

«LÎF SPILAÈI LÎG AF
SINNI FYRSTU SËLËPLÎTU
6IÈ OG VIÈ

16.15

Pallborðsumræður. Þátttakendur verða auk fyrirlesara: Ragnar
Aðalsteinsson, hæstaréttarlögmaður og Oddný Mjöll Arnardóttir,
prófessor við lagadeild Háskólans í Reykjavík.

17.00

Ráðstefnuslit.

&2¡44!",!¨)¨(%)¨!

Fundarstjóri: Brynhildur G. Flóvenz, lektor við lagadeild Háskóla Íslands
og stjórnarformaður Mannréttindaskrifstofu Íslands.
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M¾TTU ¹ .ASA TIL AÈ HLÕÈA ¹ «LÎFU OG
FÎRUNEYTI HENNAR

&¡,!'!2 &ÁLAGARNIR 0ÁTUR "EN SEM

HEFUR GETIÈ SÁR GOTT ORÈ SEM TËNLISTAR
MAÈUR OG «TTAR M¾TTU ¹ SV¾ÈIÈ

"2/3-),$!2 )NGIBJÎRG 3IF OG 3TEINUNN

«SK VORU BROSMILDAR ¹ TËNLEIKUNUM

Aðgangur er ókeypis og öllum opinn.
Boðið verður upp á léttar veitingar.
Öll erindi á ráðstefnunni verða flutt á ensku.
Utanríkisráðuneytið styrkir ráðstefnuna.

Utanríkisráðuneytið

ÍSLENSKA / SIA.IS / HSK 36818 03/07

www.hi.is

UPPLIFÐU MYNDINA SEM FÉKK ENGIN
ÓSKARSVERÐLAUN!

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).

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 HITCHER
kl. 4, 6, 8 og 10 B.I. 16 ÁRA
THE HITCHER SÝND Í LÚXUS
kl. 4, 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. 5.40

MIÐASALA Í SMÁRABÍÓ OG REGNBOGANN Á

SÍMI 462 3500

SÍMI 551 9000
THE ILLUSIONIST
THE HITCHER
VENUS
THE LAST KING OF SCOTLAND
NOTES ON A SCANDAL**

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

THE HITCHER
EPIC MOVIE
NORBIT

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

MIÐASALA Í BORGARBÍÓ Á

** SÍÐUSTU SÝNINGAR

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

Vel sykrað popp
Viltu leggja lið í 3-12 tíma á mánuði?
Við óskum eftir sjálfboðaliðum!
Verkefni m.a:





Konukot, næturathvarf fyrir heimilislausar konur: Kl. 19:00-23:00
Sölubúðir á sjúkrahúsum: 2-4 tíma vaktir, á daginn, kvöldin eða um helgar
Heimsóknarþjónusta: Samvera í 1 og ½ tíma á víku
Starf Rauða krossins um heim allan byggir fyrst og fremst á starfi sjálfboðaliða.
Þú ert velkomin / velkominn í hópinn.
Nánari upplýsingar í síma 545 0408 (sjalfbodamidlun@redcross.is)

Margt smátt gerir eitt stórt!

og á www.redcross.is/reykjavik

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000

Það er óhætt að segja að tónlistarmaðurinn Mika hafi fengið óskabyrjun á ferlinum. Smáskífulagið
Grace Kelly er sennilega vinsælasta lagið í heiminum það sem af
er ársins 2007 og fyrsta stóra platan hans Life In Cartoon Motion er
ein af mest seldu plötunum. Mika,
sem heitir réttu nafni Michael
Holbrook Penniman, er fæddur í
Beirút, sonur líbanskrar móður og
bandarísks föður. Hann ólst upp í
París og London.
Tónlistin á Life In Cartoon
Motion er vel sykrað popp, fjörlegt og oft með stórum útsetningum. Henni hefur réttilega verið
líkt við tónlist Queen, Elton John
og Scissor Sisters. Söngur Mika,
sem fer létt með að syngja bæði
á lágu nótunum og í mjög hárri
falsettu, minnir mikið á Freddie
Mercury og Jake Shears, söngvara Scissor Sisters. Það eru mörg
ágæt lög á plötunni. Grace Kelly
er auðvitað ómótstæðilegt, en
Lollipop, Any Other World, Stuck
In The Middle og falda aukalagið
Over My Shoulder eru líka flott.
Það fer ekkert á milli mála að
Mika hefur mikla hæfileika. Gallinn við plötuna er samt að stundum
minnir hún of mikið á áhrifavaldana. Verst finnast mér þau lög sem
hljóma nákvæmlega eins og Scissor Sisters. Þetta á við um lögin
Love Today, Relax (Take It Easy)

4«.,)34
,IFE IN #ARTOON -OTION
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Mika er hæfileikaríkur, en þó að
hér séu nokkur fín lög þá á hann
enn eftir að skapa sér eigin stíl.
og Big Girl (sem er reyndar eins og
sambland af Scissor Sisters og Fat
Bottomed Girls með Queen).
Á heildina er þetta ágætlega
heppnuð frumraun frá efnilegum listamanni sem á eftir að vaxa
með næstu plötum ef honum tekst
að losna undan áhrifavöldunum og
skapa sér sinn eigin stíl.
4RAUSTI *ÒLÅUSSON

HÁMARKAÐU AFKÖSTIN
MEÐ TOK
Einfaldar og traustar lausnir skipta máli í mínum
rekstri. TOK bókhaldskerfið er þægilegt í notkun auk
þess sem hægt er að bæta við kerfiseiningum eftir
þörfum. Það tryggir mér örugga úrvinnslu á bókhaldi
og gerir mér kleift að einbeita mér að rekstrinum
og tryggja hámarksafköst.

Þórður Guðbjörnsson, framkvæmdastjóri
Nýja Sendibílastöðin hf.

Ræddu við okkur um hvernig
TOK hentar þér í síma 545 1000.

HugurAx

Guðríðarstíg 2-4

www.tok.is
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THE GOOD GERMAN

kl. 5:40 - 8 - 10:20

B.i.16

300.

kl. 6 - 8:30 - 11

B.i.16

MUSIC AND LYRICS

kl 8
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/ KRINGLUNNI
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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. 6 - 8:15 - 10:30

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

300. VIP

kl. 5:30 - 8 - 10:30

VEFURINN ... M/- Ísl tal

kl. 3:40

Leyfð

NORBIT

kl. 5:50 - 8

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

MON PETIT DOIGT
LADY CHATTERLEY
TELL NO ONE
HORS DE PRIX
leyfð BALKAN BAROQUE

300

DIGITAL NORBIT
WILD HOGS

kl. 5:40
kl 5:40 - 9
kl 10:20
kl 6-8
kl 10:15

/ AKUREYRI
A UR
AK
UREY
EYRI
RRII

kl. 8 - 10:20

B.i. 16

WILD HOGS

kl. 4 - 8 - 10:10

B.i.7

kl. 8

Leyfð

300

kl. 5:40 - 8 - 10:40

B.i. 16

kl. 10:10

Leyfð

Skráðu þig á SAMbio.is

Tvennir tónleikar Mezzoforte
Hljómsveitin Mezzoforte heldur
tvenna tónleika í Nýja sal Borgarleikhússins í kvöld. Tilefni tónleikanna er upptaka á DVD-diski sem
verður gefinn út víða um heim í
haust, en Mezzoforte heldur upp á
30 ára afmæli sitt á þessu ári.
„Við erum með tíu manna band
með okkur. Við erum loksins búnir
að manna í allar stöður, sem hafa
bara verið skipaðar á plötum hingað til,“ segir Eyþór Gunnarsson.

„Við erum í hörkuformi og erum
alltaf að spila úti um allt.“
Fram undan hjá Mezzoforte
er tónleikaferð um Evrópu sem
hefst um miðjan apríl. Á næsta ári
stefnir sveitin síðan á að halda upp
á 25 ára afmæli slagarans Garden
Party, sem vakti heimsathygli á
sveitinni. „Það er enn þá gaman
hjá okkur, það má þakka fyrir það
og við erum enn þá að heimsækja
ný lönd,“ segir Eyþór.
FB

(EFUR ÖÒ IÈNMENNTUN EÈA STÒDENTSPRËF
OG HYGGUR ¹ FREKARA N¹M
/DENSE 4EKNISKE 3KOLE HELDUR KYNNINGU ¹ N¹MI VIÈ SKËLANN
ÙMMTUDAGINN  MARS KL  Å -ENNINGARMIÈSTÎÈINNI 'ERÈUBERGI
ÖAR SEM EFTIRFARANDI N¹MSGREINAR VERÈA KYNNTAR
o "YGGINGAIÈNFR¾ÈI
o "YGGINGAFR¾ÈI
o 2AFMAGNSIÈNFR¾ÈI ¹ STERKSTRAUMSSVIÈI
o 2AFMAGNSIÈNFR¾ÈI ¹ VEIKSTRAUMSSVIÈI
o &RAMLEIÈSLUT¾KNI
o -ARGMIÈLUNARHÎNNUN

-%::/&/24% (LJËMSVEITIN -EZZOFORTE
HELDUR TVENNA TËNLEIKA Å "ORGARLEIKHÒS
INU Å KVÎLD

/DENSE 4EKNISKE 3KOLE ER GAMALGRËINN SKËLI SEM LEGGUR MIKINN
METNAÈ Å AÈ BJËÈA NEMENDUM SÅNUM ALLT ÖAÈ BESTA ¹ HVERJUM TÅMA
+OMIÈ OG KYNNIÈ YKKUR MÎGULEIKA SEM ERU Å BOÈI VARÈANDI N¹M VIÈ
SKËLANN
&REKARI UPPLÕSINGAR Å SÅMA   EÈA ¹ REYNIR VERKSYNIS

AODD?D=7H<KD:KHKC>ÜIAãB7DÜC
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Gleðilegar ræstingar
– og farsælan vinnudag!
TASKI Swingo 1250 B

>|iabWd|cc[l_ddk>CLl_ia_fjWZ[_bZ>H[h]kh
lWbaeijkh\oh_h\bai[c^[\khh[odibkhWjl_ddkb\_dke]l_bb
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RV6226
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Hentar meðalstórum
fyrirtækjum og stofnunum.
Raunhæf afköst 1250m2/klst
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TASKI Swingo 450
Einstakleg lipur vél sem
hentar vel þar sem er þröngt.
Raunhæf afköst 450m2/klst

AODD?D=7H<KD:KHKC>CL
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Nánari upplýsingar veita
sölumenn og ráðgjafar hjá RV
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25áraRekstrarvörur
1982–2007
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 TTI EKKI AÈ HLÒA AÈ STËRU MÎNNUNUM

Síminn hefur ekki stoppað hjá stráknum

!LFREÈ 'ÅSLASON LANDSLIÈSÖJ¹LFARI Å HANDKNATTLEIK SAGÈI Å
JANÒAR AÈ ÖAÈ VANTAÈI ST¾RRI SKYTTUR Å ÅSLENSKAN HANDBOLTA
OG LÕSTI EFTIR ÖVÅ AÈ BETUR YRÈI HLÒÈ AÈ STËRU MÎNNUNUM
Å BOLTANUM ¹ ¥SLANDI !LFREÈ GETUR EÈLILEGA EKKI FYLGST
VEL MEÈ BOLTANUM HÁR ¹ LANDI EN AÈSTOÈARMAÈUR HANS
¾TTI AÈ GETA GREINT HONUM FR¹
ÖVÅ AÈ Å HANS GAMLA HEIMAB¾
!KUREYRI ER STËR ST¾ÈILEGUR OG
EFNILEGUR STR¹KUR SEM HEITIR -AGNÒS
3TEF¹NSSON !LFREÈ VAR EINMITT AÈ LÕSA EFTIR
MÎNNUM EINS OG -AGNÒSI OG ÖVÅ HEFÈI
VERIÈ GAMAN AÈ SJ¹ HANN F¹ T¾KIF¾RI MEÈ
LANDSLIÈINU Å &RAKKLANDI 4IL AÈ MYNDA Å STAÈ
!NDRA 3TEFAN SEM HEFUR EKKI BEINT VERIÈ Å
LANDSLIÈSKLASSA Å VETUR

¥SLENSKA  ¹RA LANDSLIÈ KARLA VARÈ UM HELG
INA FYRSTA LANDSLIÈIÈ SEM VINNUR SÁR S¾TI Å
LOKAKEPPNI ,IÈIÈ VANN SINN MILLIRIÈIL UM
HELGINA OG VERÈUR EITT AF ¹TTA LIÈUM SEM
KEPPA ¹ %- Å "ELGÅU  TIL  MAÅ (+ INGUR
INN +OLBEINN 3IGÖËRSSON SKORAÈI SEX MÎRK
Å ÖREMUR LEIKJUM ÖAR AF FERNU Å   SIGRI
¹ 2ÒSSUM Å LOKALEIKNUM b¶ETTA VAR ÖVÅ
LÅKT GAMAN OG ÖESSI LEIKUR VIÈ 2ÒSSLAND VAR
ALVEG ROSALEGUR 6IÈ VORUM Å NEÈSTA STYRK
LEIKAFLOKKI OG ÖAÈ BJËST AÈ ÁG HELD ENGINN
VIÈ ÖESSU n SEGIR +OLBEINN SEM SKORAÈI ÎLL
FJÎGUR MÎRKIN SÅN Å FYRRI H¹LFLEIK b¶ETTA VORU
ENGIN POT ¡G FÁKK BARA STUNGUSENDINGAR OG
KL¹RAÈI Ö¾R ¶ETTA ER HLUTVERK MITT Å LIÈINU
AÈ SKORA ¡G VAR ¹N¾GÈUR MEÈ AÈ SKORA ¡G
N¹ÈI EKKI AÈ SKORA Å UNDANKEPPNINNI Å 2ÒM
ENÅU n SEGIR +OLBEINN SEM ER ¹N¾GÈUR MEÈ
STR¹KANA Å LIÈINU b¶AÈ ER MIKIL SAMHELDNI Å

SPORT FRETTABLADIDIS

VANTAR ÞIG VANA
IÐNAÐARMENN?

STARFSMANNAMIÐLUN

VOOT STARFSMANNAMIÐLUN • HAFNARGATA 90
230 REYKJANESBÆR • SÍMI 581 2222 • WWW.VOOT.IS

Samstarf um aukið framboð á hollum matvörum
Markaðssetning, vöruþróun og skammtastærðir
Morgunverðarfundur heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytis, Lýðheilsustöðvar og Samtaka iðnaðarins,
miðvikudaginn 28. mars 2007 á Hótel Nordica
Dagskrá

8:40-8:55

Siv Friðleifsdóttir heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra
setur fundinn
Stórir skammtar – ný viðmið?

8:55-9:15

Vöruþróun - næring - hreyfing; stefna matvælaiðnaðarins

Anna E. Ólafsdóttir, forstjóri Lýðheilsustöðvar
Ragnheiður Héðinsdóttir, matvælafræðingur
hjá Samtökum iðnaðarins
Heilsustefna Myllunnar, Iðunn Geirsdóttir, gæðastjóri Myllunnar

Er árangursríkara að markaðssetja óhollar matvörur?
Friðrik Larsen, markaðsfræðingur og lektor við Háskólann í
Reykjavík

9:30-9:40

Skyndibitastaðir
Hvað geta skyndibitastaðir gert til að bæta framboð á hollum
mat?
Stefán Jóhannsson, gæðastjóri Subway Íslandi

9:40-10:00 Pallborðsumræður
Ragnheiður Haraldsdóttir skrifstofustjóri í heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytinu, Anna E. Ólafsdóttir forstjóri Lýðheilsustöðvar, Jón Steindór Valdimarsson, aðstoðarframkvæmdastjóri
hjá Samtökum iðnaðarins, Guðrún E. Gunnarsdóttir formaður
Matvæla- og næringarfræðafélags Íslands, Friðrik Larsen lektor
við Háskólann í Reykjavík

Skráning á www.lydheilsustod.is/skraning
(vinsamlega takið fram heiti fundarins) og í síma 5 800 900.
Skráningu lýkur á hádegi þriðjudaginn 27. mars. Enginn aðgangseyrir
Húsið verður opnað klukkan 8:00 og morgunverður hefst klukkan 8:15

Fundarstjóri: Sigmar Guðmundsson sjónvarpsmaður

HEILBRIGÐIS- OG
TRYGGINGAMÁLARÁÐUNEYTIÐ

www.lydheilsustod.is

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000

.JARÈVÅK ER EKKI ËSIGRANDI
+®2&5"/,4) Staðan í rimmu Grinda-

Er starfsmannaleiga rétta
lausnin fyrir þig?

9:15-9:30

!RSENAL LIÈIÈ OG 4HIERRY (ENRY ERU FYRIR
MYNDIR +OLBEINS Å BOLTANUM b¡G ER !RS
ENAL MAÈUR OG STYÈ Ö¹ ¶AÈ V¾RI ÖVÅLÅKUR
DRAUMUR AÈ N¹ AÈ SPILA EINHVERN TÅMANN
FYRIR Ö¹ n SEGIR +OLBEINN SEM HEFUR FARIÈ
ÒT OG ¾FT MEÈ LIÈINU
+OLBEINN ER ÖEGAR FARINN AÈ SPILA
MEÈ MEISTARAFLOKKI OG MÎRKIN
HAFA EKKI L¹TIÈ ¹ SÁR STANDA b¶AÈ
HEFUR GENGIÈ MJÎG VEL Å MEISTARA
FLOKKNUM ÁG HEF VERIÈ AÈ SKORA
OG ALVEG STAÈIÈ MIG ÖOKKALEGA
¶AÈ V¾RI SPENNANDI AÈ SPILA EITT
SUMAR Å ,ANDSBANKADEILDINNI EN
ÖAÈ V¾RI LÅKA SPENNANDI AÈ FARA
ÒT n SEGIR +OLBEINN SEM ER EKKERT
AÈ FLÕTA SÁR OG ¾TLAR AÈ TAKA ALLAR
¹KVARÈANIR AÈ VEL ATHUGUÈU M¹LI

Grindavík batt enda á 18 leikja sigurgöngu Njarðvíkur í gær. Eftir að hafa leitt
með 30 stigum í hálfleik hafði Grindavík næstum klúðrað leiknum.

Höfum milligöngu um að útvega
innlenda sem erlenda starfsmenn
fyrir ýmsar greinar atvinnulífsins

8:30-8:40

LIÈINU ,ÒKA N¾R VEL TIL OKKAR OG N¾R
UPP MIKILLI STEMNINGU (ANN ¹ HELL
ING Å ÖESSU (ANN SEGIR OKKUR VEL TIL
OG KENNIR OKKUR MIKIÈ n SEGIR +OL
BEINN
¶AÈ ER MIKILL ¹HUGI ¹ +OLBEINI
OG HANN NEITAR ÖVÅ EKKI b3ÅM
INN HEFUR EKKI STOPPAÈ MIKIÈ
HJ¹ MÁR n SEGIR +OLBEINN SEM
SEGIST EKKI ¾SA SIG MIKIÈ YFIR
ÖESSU b¡G ¾TLA AÈ STEFNA ¹
ÖAÈ AÈ FARA ÒT SEM FYRST EN
KANNSKI SPILA ÁG SAMT EITT
TÅMABIL HEIMA %NGLAND OG
(OLLAND ERU MJÎG SPENN
ANDI OG KANNSKI 3P¹NN
LÅKA ¡G VEIT AF ¹HUGA LIÈA
FR¹ B¾ÈI (OLLANDI OG %NG
LANDI m SEGIR +OLBEINN

víkur og Njarðvíkur er jöfn eftir
fyrsti tvo leikina en Grindavík
jafnaði metin á heimavelli í gær.
Í mjög svo sveiflukenndum leik
fóru heimamenn með sjö stiga
sigur af hólmi, 88-81.
Heimamenn mættu mikið mun
betur stemmdir til leiks og tóku
frumkvæðið strax í upphafi. Þeir
hreinlega keyrðu yfir værukæra
Njarðvíkinga sem voru ekki tilbúnir í slaginn. Igor Beljanski hélt
Njarðvík á floti í fyrsta leikhlutanum en munurinn var 12 stig, 2513. Beljanski skoraði 11 af 13 stigum Njarðvíkur í leikhlutanum.
Hinum megin fór Adam Darboe
mikinn í grimmu liði heimamanna,
einnig með 11 stig.
Grindvíkingar gáfu ekkert eftir
í öðrum leikhluta heldur héldu
áfram að þjarma að nágrönnum
sínum sem vissu ekki sitt rjúkandi
ráð. Þegar munurinn var kominn
í 22 stig, 38-16, var Einari Árna,
þjálfara Njarðvíkur, nóg boðið og
hann tók leikhlé.
Leikhléið skilaði nákvæmlega
engu því Njarðvíkingar voru nákvæmlega jafn værukærir og
slakir það sem eftir lifði hálfleiksins og munurinn í leikhléi var heil
30 stig, 56-26. Það var því fjall að
klífa fyrir meistarana í síðari hálfleik.
Það var allt annað Njarðvíkurlið
sem kom út úr klefanum eftir hlé.
Þeir settu í kunnuglegan gír, Jóhann Ólafsson raðaði niður þristum og þegar munurinn var kominn
í 18 stig, 63-45, tók Grindavík leikhlé. Ekki nema von þar sem leikmenn voru staðir og ragir. Öryggið sem einkenndi leik þeirra í fyrri
hálfleik var horfið og Njarðvíkurhraðlestin var komin af stað.
Smá ró kom yfir Grindavík eftir
hléið en Njarðvík hélt áfram að
keyra á fullri ferð og þegar þriðji
leikhlutinn var allur munaði aðeins 13 stigum á liðunum, 72-59.

$!.3+52 $!'52

!DAMA $ARBOE
¹TTI STËRLEIK MEÈ
'RINDAVÅK Å G¾R
SKORAÈI  STIG OG
GAF  STOSÈEND
INGAR
6¥+52&2¡44)2*«. "*®2.

Ótrúleg frammistaða Njarðvíkur.
Lokafjórðungurinn var mjög
spennandi enda héldu gestirnir
áfram að minnka forskotið og fór
um áhorfendur í Grindavík. Njarðvík náði mest að minnka muninn í
þrjú stig, 84-81, en Grindavík brást
ekki bogalistin á vítalínunni undir
lokin og fagnaði sigri, 88-81.
„Þessi leikur var svart og hvítt.
Við frábærir í fyrri en þeir í þeim
seinni. Það kom smá skjálfti í
mína menn undir lokin en við
héldum þetta út sem betur fer,“
sagði Friðrik Ragnarsson, þjálfari
Grindavíkur, í leikslok en honum
var mikið létt. „Þetta var mikill
sigur fyrir okkur enda gerðum við
okkur að athlægi í Njarðvík í síðasta leik.“
Einar Árni Jóhannsson, þjálfari Njarðvíkur, var að vonum ekki
kátur eftir leik enda fyrsta tap

hans manna í langan tíma staðreynd.
„Við mættum ekki tilbúnir hér
í dag. Spiluðum enga vörn og því
var ekki von á góðu,“ sagði Einar
en hann segir ekki alslæmt að
hafa loksins tapað leik. „Ég held
að tapið hafi góð áhrif og skerpi
menn í framhaldinu. Ég held að
menn mæti tilbúnir í næsta verkefni og þetta kemur ekki fyrir
aftur,“ sagði Einar Árni.
HENRY FRETTABLADIDIS
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3TIG 'RINDAVÅKUR !DAMA $ARBOE  *ONATHAN
'RIFFIN  0¹LL +RISTINSSON  0¹LL !XEL 6ILBERGS
SON  "JÎRN 3TEINAR "RYNJËLFSSON  ¶ORLEIFUR
«LAFSSON 
3TIG .JARÈVÅKUR *ËHANN RNI «LAFSSON  )GOR "ELJ
ANSKI  *EB )VEY  &RIÈRIK 3TEF¹NSSON  'UÈ
MUNDUR *ËNSSON  +RISTJ¹N 2ÒNAR 3IGURÈSSON 
"RENTON "IRMINGHAM 

,UIS !RAGONÁS LANDSLIÈSÖJ¹LFARI 3P¹NVERJA LÅTILL¹TUR FYRIR LEIKINN GEGN ¥SLANDI

Ber mikla virðingu fyrir íslenska liðinu
Íslenska knattspyrnulandsliðið mætir því spænska á
Mallorca á morgun. Fréttablaðið
kíkti í æfingabúðir spænska landsliðsins um helgina og heyrði hljóðið
í landsliðsþjálfara Spánverja, Luis
Aragonés.
„Ég ber mikla virðingu fyrir íslenska landsliðinu. Í dag þekkja
orðið allir alla í fótboltanum jafnvel þó að höf og lönd skilji að og ég
tel mig þekkja íslenska landsliðið
mjög vel og ég veit að þeir þekkja
vel til okkar.
Ég er vanur að spá mikið í andstæðinginn og svo höfum við leikið gegn þeim svo ég veit nokkurn
veginn við hverju má búast. Íslendingarnir eru sterkbyggðir og þar
standa þeir okkur framar en ég tel
að við séum flinkari,“ sagði Aragonés.
Mikil pressa er á honum nú en
gengi spænska landsliðsins í undankeppninni hefur valdið mikl-

&«4"/,4)

um vonbrigðum. Spænskir fjölmiðlar og fótboltaáhugamenn eru
kröfuharðir á sína menn en háværar raddir hafa verið uppi um
að Aragonés ætti að vera búinn að
taka pokann sinn.
„Ég hef aldrei hugsað um það að
hætta, ég ætla að koma liðinu í Evrópukeppnina. Það er mitt hlutverk
og ég viðurkenni það fúslega að ef
það tekst ekki mun ég líta á það sem
mikinn ósigur á mínum ferli.“
Um landsliðið sjálft segir hann
að það sé ekki á meðal þeirra fimm
bestu í heiminum og í raun hafi það
ekki yfir neinum súperstjörnum að
státa eins og Ronaldinho, Messi eða
Eto´o.
„Ef við hefðum eins og tvo slíka
værum við meðal þeirra fimm
bestu. Við höfum á leikið í síðustu
átta lokakeppnum heimsmeistarakeppninnar og það er eitthvað sem
stórveldi eins og Frakkland getur
ekki státað af.“
JSE

,5)3 !2!'/.¡3 'AMLA BRÕNIÈ SEGIR
3P¹N EKKI VERA MEÈ EITT AF FIMM BESTU
LANDSLIÈUM HEIMS &2¡44!",!¨)¨'%449 )-!'%3

www.ellingsen.is

Browning-dagar
í Ellingsen 27. mars til 4. apríl

0%9354/' ¶AÈ ÖARF OFT AÈ GRÅPA TIL ÕMSA
BRAGÈA TIL ÖESS AÈ STOPPA 4YSON 0ATTER
SON HJ¹ +2
&2¡44!",!¨)¨6!,,)

)CELAND %XPRESS DEILDIRNAR

Háspenna í
þremur húsum
+®2&5"/,4) Úrslitakeppni Iceland
Express-deildanna í körfubolta
heldur áfram í kvöld. Snæfell
tekur á móti KR í Stykkishólmi
klukkan 20.00 í öðrum undanúrslitaleik liðanna í Iceland Express deild karla.
KR vann fyrsta leikinn 82-79
og hefur unnið alla leiki liðanna
í vetur. Í kvennakeppninni er
komið að þriðja leik í báðum einvígum en staðan er 1-1 á báðum
stöðum. Haukar taka á móti ÍS
á Ásvöllum og Grindavík sækir
Keflavík heim en konurnar hefja
leik klukkan 19.15.
ËËJ

Glænýir A-Bolt-veiðirifflar frá Browning í mismunandi útfærslum og hlaupvíddum á frábæru verði.
Allar Browning-haglabyssur eru á sérstöku tilboðsverði.
Einnig bjóðum við aukahluti, s.s.þrengingar, byssupoka, húfur, boli o.fl. með 25% afslætti.
Kynnið ykkur riffilpakkana frá Browning með ásettum sjónaukum (sjá www.ellingsen.is).

Veiðirifflar

Tilboð

84.915 kr.

A-Bolt Stainless Cal. 223, 243 & 308
Verð 114.9000 kr.

Tilboð

97.665 kr.

A-Bolt Composite Cal. 222, 243 & 308
Verð 92.900 kr.

Tilboð

3TYTTIST Å FËTBOLTASUMARIÈ

Aðalfundur hjá
KR-klúbbnum

A-Bolt Hunter Cal. 223, 22-250, 243 & 270WSM
Verð 99.900 kr.

Haglabyssur

78.965 kr.

B525 tvíhleypa y/u 12/76
Verð 243.900 kr.

Tilboð

&«4"/,4) KR-ingar eru stórhuga

207.315 kr.

fyrir sumarið og þeir byrja að
stilla saman strengi sína í kvöld
þegar aðalfundur KR-klúbbsins verður haldinn í félagsheimili
KR. Fundurinn hefst klukkan 20.
Teitur Þórðarson mætir á svæðið ásamt leikmönnum og fer yfir
málin með stuðningsmönnum.

Gold Sup Light 3,5"
Verð 138.216 kr.

)CELAND %XPRESS DEILD KVENNA

Tilboð

Fusion 20ga
Verð 147.900 kr.

Svandís fótbrotnaði
+®2&5"/,4) Það er hart barist í
kvennakörfunni og ekkert gefið
eftir. Svandís Sigurðardóttir, leikmaður ÍS, varð fyrir því óláni
að fótbrotna, í öðrum leik ÍS og
Hauka í undanúrslitum Iceland
Express deildar kvenna á sunnudagskvöldið.
Þetta gerðist strax eftir 5 mínútur þegar brotið var á Svandísi
þegar hún keyrði upp að körfunni.
Hún verður ekkert meira með í
vetur sem er mikill missir fyrir
stúdínur.
ËËJ

110.572 kr.

Tilboð

110.925 kr.

Phoenix Hunter
Verð 114.900 kr.

Tilboð

97.665 kr.

Fiskislóð 1 • Sími 580 8500 • Póstsendum um allt land
Tryggvabraut 1–3, Akureyri • Sími 460 3630

Neytendur athugið! Múrbúðin selur allar vörur sínar á lágmarksverði fyrir alla, alltaf. Gerið verð- og gæðasamanburð!
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ÈUR EN *AMES N¾LDI Å FYRSTA HLUTVERK
IÈ VANN HANN VIÈ HVAÈ SEM VAR TIL AÈ
FRAMFLEYTA SÁR ÖREIF BORÈ ¹ VEITINGA
STÎÈUM OG KENNDI JËGA (ANN LÁK AÈ
MESTU Å SJËNVARPSMYNDUM EN VARÈ
SVO HLUTI AF HINU VINS¾LA "RAT 0ACK
LIÈI &RAMMISTAÈA HANS Å KVIKMYNDINNI
3EX ,IES AND 6IDEOTAPE ¹RIÈ 
FÁKK LOF GAGNRÕNENDA OG VANN HANN
'ULLP¹LMANN ¹ #ANNES SEM BESTI
KARLLEIKARINN *AMES VAR KV¾NTUR 6ICT
ORIU 3PADER SEM VAR SVIÈSMYNDA
HÎNNUÈUR Å 3EX ,IES AND 6IDEOTAPE Å
SAUTJ¹N ¹R OG ¹ MEÈ HENNI TVÎ BÎRN
*AMES LEIKUR Å 4HE 0ENTAGON 0APERS ¹
3TÎÈ  "ÅË KL 
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Þetta gengur ekki endalaust
¶AÈ MINNAST ÖESS MARGIR MEÈ GLEÈI ÖEGAR FYRSTI ,OST Ö¹TTURINN FËR Å LOFTIÈ
0ERSËNURNAR VORU FORVITNILEGAR OG FLÁTTAN SVO SPENNANDI AÈ ÁG MAN EKKI
EFTIR AÈ HAFA UPPLIFAÈ JAFN ¾RANDI HJARTSL¹TT Å KYRRSTÎÈU 3ERÅURNAR ERU NÒ
ORÈNAR ÖRJ¹R OG ENN ER ÁG ENGU N¾R UM ÖESSA ¹G¾TU Ö¹TTARÎÈ 4ILFINN
INGAR MÅNAR Å GARÈ Ö¹TTANNA ERU FARNAR AÈ MINNA MIG ¹ UPPLIFANIR MÅNAR
¹ ÖVÅ AÈ FALLA ¹ REYKBINDINDI (UGURINN GETUR BLEKKT OG FYRR EN VARIR VERÈ
UR MAÈUR SANNF¾RÈUR UM AÈ ALLT VERÈI BETRA EFTIR EINN Ö¹TT Å VIÈ
BËT EÈA EINA SÅGARETTU Å VIÈBËT EF ÖVÅ ER AÈ SKIPTA 6ONBRIGÈIN
VERÈA ÖË ALLTAF JAFN S¹R OG ËFULLN¾GJAN JAFN MIKIL
¶OLINM¾ÈI MÅN FYRIR SPENNANDI SJËNVARPSEFNI ER
¹ ENDA ¡G GET EKKI ENDALAUST L¹TIÈ FÁLAGANA Å 0RISON
"REAK EÈA ,OST DRAGA MIG UM ¹ ASNAEYRUM (VERSU
LENGI GETUR MAÈUR UNDRAST FURÈUR ¹ EYÈIEYJU ¹N ÖESS AÈ
F¹ NOKKRAR SKÕRINGAR OG HVERSU LENGI GETUR MAÈUR VERIÈ ¹
FLËTTA OG SKEMMT FËLKI HEIMA Å STOFU
¶AÈ SEM KEMUR MÁR ÖË MEST ¹ ËVART ER
TRYGGÈ ÖEIRRA SEM FÁLLU FYRIR  ¹ SÅNUM TÅMA
(VE LENGI GETUR MAÈUR HORFT ¹ +IEFFER 3UTHER
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 «MUR AF )BSEN (ELJARSTÎKK
 .ORSK Ö¹TTARÎÈ ÖAR SEM SAGÈAR ERU
NÒTÅMASÎGUR BYGGÈAR ¹ VERKUM (ENRIKS )B
SENS

 3ÅÈASTA SÅGARETTAN



4HE 3IMPSONS 34®¨ 

&INNSKUR Ö¹TTUR ÖAR SEM FYLGST ER MEÈ H¹LF
FIMMTUGUM MANNI FYRSTU DAGANA EFTIR AÈ
HANN H¾TTIR AÈ REYKJA

 4ÅUFRÁTTIR
 2EBUS LÎGREGLUFULLTRÒI 3VARTA
BËKIN "RESK SAKAM¹LAMYND BYGGÈ ¹ SÎGU
EFTIR )AN 2ANKIN UM *OHN 2EBUS RANNSËKN
ARLÎGREGLUMANN Å %DINBORG -EÈAL LEIKENDA
ERU +EN 3TOTT 2OBERT #AVANAH #LAIRE 0RICE
OG *ENNIFER "LACK !TRIÈI Å MYNDINNI ERU EKKI
VIÈ H¾FI BARNA

 .JËSNADEILDIN 
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"RESKUR SAKAM¹LAFLOKKUR !TRIÈI Å Ö¹TTUNUM
ERU EKKI VIÈ H¾FI BARNA E

 +ASTLJËS
 $AGSKR¹RLOK
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 ! #INDERELLA 3TORY
 .OT 7ITHOUT -Y $AUGHTER E
 4O 7ALK WITH ,IONS
 ! #INDERELLA 3TORY
 .OT 7ITHOUT -Y $AUGHTER E
 4O 7ALK WITH ,IONS
 (OME 2OOM
$RAMATÅSK KVIKMYND UM HÎRMULEGAN AT
BURÈ Å MIÈSKËLA ÖAR SEM NÅU LÁTUST Å SKOT¹
R¹S "ÎNNUÈ BÎRNUM
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 4HE 0ENTAGON 0APERS
 53 3EALS ))
 4AKING ,IVES
 4HE 0ENTAGON 0APERS

"EST 0IZZA )N !MERICA

 ¥ FÅNU FORMI 
 "OLD AND THE "EAUTIFUL
 &ORBOÈIN FEGURÈ
 !MAZING 2ACE 
 7HOSE ,INE )S IT !NYWAY 
 3ISTERS
 (¹DEGISFRÁTTIR
 .¹GRANNAR
 (OMEFRONT
 ,AS 6EGAS 
 7HAT .OT 4O 7EAR 
 7HOSE ,INE )S IT !NYWAY 
 (ORANCE OG 4ÅNA
 3HIN #HAN
 .ORNAFÁLAGIÈ
 4AZ -ANIA 
 "OLD AND THE "EAUTIFUL
 .¹GRANNAR
 ¥SLAND Å DAG OG VEÈUR
 &RÁTTIR
 ¥SLAND Å DAG ÅÖRËTTIR OG VEÈUR
 4HE 3IMPSONS 
 4HE !PPRENTICE
.Ò ERU  KEPPENDUR EFTIR OG Å KVÎLD REYNIR
¹ TËNLISTARH¾FILEIKA ÖEIRRA ÖEGAR ÖEIR SPREYTA
SIG ¹ AUGLÕSINGASTEFJAGERÈ

 0RISON "REAK 
 3HARK 
.ÕIR BANDARÅSKIR SPENNUÖ¾TTIR SEM SLEGIÈ
HAFA Å GEGN VESTANHAFS

 4HE 5NIT 
,OKAÖ¹TTUR Ö¹TTARAÈAR SEM FJALLAR UM STÎRF
LEYNILEGRAR ÒRVALSSVEITAR INNAN BANDARÅSKA
HERSINS

 4WENTY &OUR 
3JÎTTA Ö¹TTARÎÈ VINS¾LASTA SPENNUÖ¹TT
AR 3TÎÈVAR  SÅÈUSTU ¹RIN 3TRANGLEGA BÎNN
UÈ BÎRNUM

 .IP4UCK 
 #OLD #ASE 
 #ROSSING *ORDAN 
 #HASING 0API
 (VÅTIR M¹VAR
 &RÁTTIR OG ¥SLAND Å DAG
 4ËNLISTARMYNDBÎND FR¹ 0OPP 4Å6Å

 )NSIDER E
 &RÁTTIR
 ¥SLAND Å DAG
 3EINFELD  E
 %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 BRANSAN
UM ERU GERÈ GËÈ SKIL Å ÖESSUM FR¾GU Ö¹TT
UM %F ÖÒ VILT VITA HVAÈ ER AÈ GERAST Å (OLLY
WOOD Ö¹ VILTU EKKI MISSA AF ÖESSUM Ö¹TT
UM ,EYFÈ ÎLLUM ALDURSHËPUM

 $A !LI ' 3HOW (INN EITURHARÈI

!LI ' ER M¾TTUR ¹SAMT VINUM SÅNUM "ORAT
FR¹ +ASAKSTAN OG HINUM AUSTURRÅSKA OG SAM
KYNHNEIGÈA "RUNO &ERÈAST ÖEIR UM "RETLAND
OG "ANDARÅKIN OG TAKA VIÈTÎL VIÈ ALLS KYNS
FËLK HVORT SEM ÖAÈ ERU KENNARAR EÈA H¹TT
SETTIR EMB¾TTISMENN

 'ENE 3IMMONS &AMILY *EWELS
 4HE .INE
 !MERICAN )DOL 
 !MERICAN )DOL 
 'REYS !NATOMY  ¶¾TTIRN

 "EVERLY (ILLS  E
 2ACHAEL 2AY E
 6ÎRUTORG
 -ELROSE 0LACE E
 «STÎÈVANDI TËNLIST
 6ÎRUTORG
 (IGH 3CHOOL 2EUNION E
 "EVERLY (ILLS 
 -ELROSE 0LACE
 2ACHAEL 2AY 3PJALLÖ¹TTUR ÖAR SEM
2ACHEAL 2AY F¾R TIL SÅN GËÈA GESTI OG ELDAR
GËMS¾TA RÁTTI

 %VERYBODY ,OVES 2AYMOND E
 3NOCROSS ¥SLENSKIR SNJËSLEÈAKAPP
AR Å SKEMMTILEGRI KEPPNI ÖAR SEM EKKERT ER
GEFIÈ EFTIR +EPPENDUR ÖURFA AÈ GLÅMA VIÈ
ERFIÈAR BRAUTIR OG KEPPNIN HEFUR ALDREI VERIÈ
EINS SPENNANDI +RAFTUR ÒTHALD OG GL¾SILEG
TILÖRIF FR¹ UPPHAFI TIL ENDA

 3KËLAHREYSTI  'RUNNSKËLA
KEPPNI Å FITNESSÖRAUTUM

T

RÅSK Ö¹TTARÎÈ UM HEILASKURÈL¾KNI SEM BÕR
¹SAMT BÎRNUM SÅNUM Å %VERWOOD

 'RALLARARNIR
 4ASMANÅA
 /PRAH

T

 (- Å SUNDI
 (LÁ
 ,EIÈARLJËS
 4¹KNM¹LSFRÁTTIR
 &RANKLÅN 
 /FURÖJARKINN OG APAHERSVEITIN
 &RÁTTIR
 6EÈUR
 +ASTLJËS
 %VERWOOD  "ANDA
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LAND HLAUPANDI UM Å GERVI LEYNIÖJËNUSTUMANNS HINS OPINBERA *ACKS
"AUERS ÎSKRANDI MEÈ SPRENGJUREGN Å BAKGRUNNI
(VERSU MÎRGUM ËGNUM SEM STEÈJA AÈ BANDARÅSKU ÖJËÈINNI ER
H¾GT AÈ HAFA GAMAN AÈ (ELSTU AÈD¹ENDUR Ö¹TTANNA HLJËTA VERA
ORÈNIR TAUGAVEIKLAÈIR AF SÅFELLDUM ËTTA VIÈ AÈ EITURGASI OG SMITSJÒK
DËMUM VERÈI SLEPPT YFIR SAKLAUSA BORGARA AF HERSK¹UM OG GRIMM
LYNDUM MÒSLÅMUM "AR¹TTA VAFASAMA FËLKSINS VIÈ DULR¾N ÎFL ¹ EYÈI
EYJUNNI Å ,OST ERU ORÈIN TRÒVERÈUGRA EFNI EN  %KKI AÈ
ÁG HEILLIST HELST AF TRÒVERÈUGU EFNI EN ÖAÈ ERU TAK
MÎRK FYRIR ÖVÅ HVERSU MIKLA VITLEYSU MAÈUR GETUR L¹TIÈ
BJËÈA SÁR %KKI GAT ÁG FYLGST MEÈ MIÈLINUM MEÈ AFL
ITAÈA H¹RIÈ SEM ELTI UPPI DRAUGA ¹ BRESKUM KR¹M Å
TÅMA OG ËTÅMA Å SJËNVARPINU /G ENN SÅÈUR VIL ÁG FYLGJ
AST MEÈ H¹SRI FYLLIBYTTU BERJAST VIÈ BËFA SEM EKK
ERT ÖR¹ MEIRA EN HEIMSENDI SVO ¹RUM SKIPTIR &REK
AR LES ÁG *ËHANNESARGUÈSPJALL EÈA HORFI ¹ /MEGA
¶AR ER NEFNILEGA AÈ FINNA HR¹EFNI Ö¹TTARAÈA ¹
BORÈ VIÈ 

 )NNLIT  ÒTLIT (ÎNNUNAR OG LÅFS
STÅLSÖ¹TTUR ÖAR SEM ¶ËRUNN .ADIA OG !RNAR
'AUTI KOMA VÅÈA VIÈ HEIMS¾KJA SKEMMTI
LEGT FËLK OG BREYTA OG B¾TA ¹ HEIMILUM
ÖESS

IR GERAST ¹ SKURÈSTOFU ¹ 'RACE SPÅTALANUM Å
3EATTLE BORG OG ÖAR STARFA UNGIR OG BR¹ÈEFNI
LEGIR SKURÈL¾KNAR &LËKIÈ EINKALÅF UNGU L¾KN
ANNA ¹ ÖAÈ TIL AÈ FL¾KJAST FYRIR ÖEIM OG GERA
ÖEIM LÅFIÈ ENNÖ¹ ERFIÈARA

 #LOSE TO (OME E ,ÎGFR¾ÈI

 'REYS !NATOMY 
 4WENTY &OUR  
 )NSIDER
 $IRTY $ANCING
 *ANICE $ICKINSON -ODELING !GE

 *AY ,ENO
 (EROES E
 *ERICHO E
 6ÎRUTORG
 "EVERLY (ILLS E
 -ELROSE 0LACE E
 «STÎÈVANDI TËNLIST

E

 3EINFELD  E
 %NTERTAINMENT 4ONIGHT E
 4ËNLISTARMYNDBÎND FR¹ 0OPP 46

DRAMA AF BESTU GERÈ

 %VERYBODY ,OVES 2AYMOND
"ANDARÅSKUR GAMANÖ¹TTUR

3+*2 30/24
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 . &RÁTTIR OG AÈ ÖEIM LOKNUM VEÈ
URFRÁTTIR OG MAGASÅNÖ¹TTUR $AGSKR¹IN ER END
URSÕND ¹ KLUKKUTÅMA FRESTI TIL KL  N¾STA
DAG
 OG  TAK MEÈ 'UÈRÒNU
'ÅSLA %NDURSÕNING ¹ KLUKKUTÅMA FRESTI FR¹
 TIL  N¾STA DAG

/-%'!
$AGSKR¹ ALLAN SËLARHRINGINN

 ¥TÎLSKU MÎRKIN 3VIPMYNDIR ÒR
ÎLLUM LEIKJUM SÅÈUSTU UMFERÈAR Å ÅTALSKA
BOLTANUM
 ¥TÎLSKU MÎRKIN 3VIPMYNDIR ÒR
ÎLLUM LEIKJUM SÅÈUSTU UMFERÈAR Å ÅTALSKA
BOLTANUM
 2EADING 0ORTSMOUTH FR¹ 
MARS

 &IORENTINA 2OMA FR¹  MARS
 7IGAN &ULHAM FR¹  MARS
 $AGSKR¹RLOK
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0RISON "REAK

%KKO AV )BSEN ER NORSK Ö¹TTARÎÈ ÖAR
SEM SAGÈAR ERU NÒTÅMASÎGUR BYGGÈ
AR ¹ VERKUM (ENRIKS )BSENS ¥ FYRRA VAR
ÎLD LIÈIN FR¹ L¹TI LEIKSK¹LDSINS OG EFNDI
Ö¹ .ORSKA SJËNVARPIÈ TIL HANDRITA
SAMKEPPNI ÖAR SEM HÎFUNDAR ¹TTU AÈ
BYGGJA VERK SÅN AÈ EINHVERJU LEYTI ¹ ARFI
)BSENS -YNDIN Å KVÎLD HEITIR (ELJAR
STÎKK OG ER UNNIN UPP ÒR 3ËLNES BYGG
INGAMEISTARA ¶AR ER SAGT FR¹ ¹STUM ELDRI
MANNS OG UNGRAR STÒLKU Å SIRKUS SEM ER
¹ FERÈ Å &INNMÎRKU (ÎFUNDUR OG LEIK
STJËRI ER ,ARS 'ÎRAN 0ETTERSSON

&LËTTINN ÒR RAMMGIRTASTA FANG
ELSI "ANDARÅKJANNA HELDUR ¹FRAM
Å ÖESSARI SEINNI Ö¹TTARÎÈ
AF SPENNUÖ¾TTINUM VINS¾LA
0RISON "REAK ¥ Ö¾TTI KVÎLDS
INS ERU BR¾ÈURNIR -ICHAEL OG
,INC VIÈ ÖAÈ AÈ TRYGGJA FRELSI SITT
ÖEGAR ALLT FER ÒR SKORÈUM OG ÖEIR
NEYÈAST TIL ÖESS AÈ HUGSA M¹LIÈ
UPP ¹ NÕTT

23  &-   
 "¾N
 -ORGUNVAKTIN
 -ORGUNFRÁTTIR
 ,AUFSK¹LINN
 -ORGUNLEIKFIMI
 (EIMA ER BEST
 3AMFÁLAGIÈ Å N¾RMYND
 &RÁTTAYFIRLIT
 (¹DEGISÒTVARP
 (¹DEGISFRÁTTIR
 6EÈURFREGNIR
 $¹NARFREGNIR OG AUGLÕSINGAR
 6ÅTT OG BREITT
 ²TVARPSSAGAN ,ANDSLAG ER ALDREI
ASNALEGT
 3EIÈUR OG HÁLOG
 /RÈ SKULU STANDA

 3ÅÈDEGISFRÁTTIR
 (LAUPANËTAN
 6ÅÈSJ¹
 +VÎLDFRÁTTIR
 !UGLÕSINGAR
 3PEGILLINN
 $¹NARFREGNIR OG AUGLÕSINGAR
 6ITINN
 ,AUFSK¹LINN
 (AFA SK¹LDIN ¹HRIF
 ¥ HEYRANDA HLJËÈI
 ,ESTUR 0ASSÅUS¹LMA
 ,ËÈRÁTT EÈA L¹RÁTT
 &IMM FJËRÈU
 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

 )CELAND %XPRESSDEILDIN 
'RINDAVÅK .JARÈVÅK ²TSENDING FR¹ ÎÈRUM
LEIK 'RINDAVÅKUR OG .JARÈVÅKUR Å UNDANÒRSLIT
UM )CELAND %XPRESS DEILDARINNAR

Páksablús 3.-5. apríl

 !RNOLD 3CHWARZENEGGER MËTIÈ

MATSE‹ILL 1

9FIR  ÖÒSUND KEPPENDUR TËKU Ö¹TT Å ÖESSU
MËTI OG KEPPTU Å FJÎLDA GREINA TD VAXT
ARR¾KT HREYSTI AFLRAUNUM LYFTINGUM OG
MÎRGU FLEIRU "ENEDIKT -AGNÒSSON VAR ¹
MEÈAL KEPPENDA OG STËÈ SIG AFAR VEL

 -EISTARADEILD %VRËPU FRÁTTA
Ö¹TTUR !LLT ÖAÈ HELSTA ÒR -EISTARADEILD
INNI &RÁTTIR AF LEIKMÎNNUM OG LIÈUM AUK
ÖESS SEM FARIÈ ER YFIR MÎRKIN HELSTU TILÖRIF
IN Å SÅÈUSTU UMFERÈ OG SP¹È Å SPILIN FYRIR
N¾STU LEIKI
 )CELAND %XPRESSDEILDIN  "EIN
ÒTSENDING FR¹ ÎÈRUM LEIK 3N¾FELLS OG +2 Å
UNDANÒRSLITUM )CELAND %XPRESS DEILDARINN
AR Å KÎRFUKNATTLEIK KARLA ,IÈIÈ SEM FYRR VINN
UR ÖRJ¹ LEIKI KEMST Å ÒRSLITARIMMUNA GEGN
ANNAÈ HVORT .JARÈVÅK EÈA 'RINDAVÅK

 0'! 4OUR  (IGHLIGHTS
 7ORLD 3UPERCROSS '0  
 )CELAND %XPRESSDEILDIN 
3N¾FELL

+2

Sesarsalat

Girnileg
páskaog blúshátí›

Romaine salat, kjúklingur, brau›kru›ur,
parmesanostur

Lambakótelettur
Grilla› grænmeti, kartöflusalat
2.750 kr.
MATSE‹ILL 2

Andalæri
Sulta› me› appelsínugljáa, klettasalat

Hl‡ri
Bygg, rau›vínssósa, rótargrænmeti
2.700 kr.
MATSE‹ILL 3

Norrænn tapas
Rækjur, birkireyktur lax, síld, kavíar, rúgbrau›

Svínalundir
Gratin me› nor›lenskum grá›aosti, salat
3.150 kr.

Bor›apantanir í síma 444 5050.

 .ÕJAR EIGNIR p NÕJUSTU EIGNIRNAR ¹
MARKAÈNUM SÕNDAR

Blúshátí› á Nordica hotel 3.-5. apríl

 %INBÕLISHÒS p %RTU AÈ LEITA AÈ EIN

(sjá www.blues.is)

BÕLISHÒSI p ÖÒ FINNUR ÖAÈ HÁR

 &JÎLBÕLI OG H¾ÈIR p ,ITLAR OG
MEÈALSTËRAR EIGNIR SÕNDAR

Páskabrunch

 .ÕJAR EIGNIR E
 3-3 EIGNIR p VELDU Ö¹ EIGN SEM ÖÒ

Happy Hour alla daga á barnum kl. 17-19

5., 6., 8. og 9. apríl kl. 11.30-14.00

VILT SKOÈA MEÈ ÖVÅ AÈ SENDA 3-3 SKILABOÈ

Tilbo› á gistingu á www.icehotels.is

 $EN LILLE PRINSESSE  0ETER 0EDAL  +AJ
OG !NDREA  0OSTMAND 0ER  2UBBADUBBERS
 2ABATTEN  )TALIENSKE FRISTELSER 
$EADLINE  3EKTION  *ERSILD  3PIN 
0½ JOBJAGT  ,IVET OMBORD  6AGN HOS
KIWIERNE  46 !VISEN  (ORISONT 
'RÐN GL¾DE  5D I DET BL½  !FTENSHOWET
 !RBEJDSLIV FIND ET JOB  .YHEDER
P½ TEGNSPROG  46 !VISEN MED VEJRET 
$AWSONlS #REEK  &LEMMINGS (ELTE 
30!-  3HIN #HAN  .INJA 4URTLES
4IDSREJSEN  3PORTS.ÐRD  ,ILLE .ÐRD
 !FTENSHOWET  46 !VISEN MED 3PORT
 !FTENSHOWET MED 6EJRET  (VAD ER DET
V¾RD  (AMMERSLAG  $IG OG MIG 
46 !VISEN  +ONTANT &EDT FYLD OG FARVESTOF I
BÐRNEMADEN  3PORT.YT  (VOR KRAGERNE
VENDER  #OLUMBO  (ITLERS VEJ TIL MAGTEN
 +ARLSSON P½ TAGET  $EN LILLE PRINSESSE

ENNEMM / SÍA / NM26911

 3ISTE NYTT  /DDASAT .YHETER P½
SAMISK  $ISTRIKTSNYHETER  &RA .ORDLAND
 3ISTE NYTT  $ISTRIKTSNYHETER  &RA
-zRE 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  ,YOKO 
$UCK $ODGERS  3ISTE NYTT  $RACULA
JUNIOR  ,IGA  3ISTE NYTT  /DDASAT
.YHETER P½ SAMISK  &RA LOFT OG KJELLER 
.YHETER P½ TEGNSPR½K  +ONRAD KATT 
6ENNENE P½ 3OLFLEKKEN  -AGNUS OG -YGGEN
 $ISTRIKTSNYHETER  $AGSREVYEN  5T I
NATUREN  "ROBYGGER I JUNGELEN  +ROPPEN
 $ISTRIKTSNYHETER  $AGSREVYEN  
3TANDPUNKT  %XTRA TREKNING  3AFARI 
+VELDSNYTT  +ULTURNYTT  5TSYN .½R
DzDEN SPILLER MED  oo "AKROMMET
&OTBALLMAGASIN  $EE $EE "RIDGEWATER FRA
JAZZFESTIVALEN I *UAN LES 0INS  &ROKOST TV

364 
 .¼R GR¼SRÎTTERNA TAR ÎVER  3KOLFRONT 
6ETERAN46  6ETENSKAP M¼NNISKAN  
,IVET  H¼LSAN  2APPORT  #ANCERKRIGET
 2EA  !MIGO  ,IBERTY (EIGHTS
 2APPORT  'OMORRON 3VERIGE  ,ES
FILLES SONT EN MARCHE  +ROKOMAX  -YROR
I BRALLAN  3AGOBER¼TTAREN  ,ILLA !KTUELLT
KORTNYHETER  'RAND 0RIX  2APPORT 
/RDFÎRANDE 0ERSSON  (ÎÎK  !RGUMENT
 2APPORT  +ULTURNYHETERNA  +OBRA
 3TINA  3¼NDNINGAR FR½N 364 
'OMORRON 3VERIGE

Nordica hotel
Su›urlandsbraut 2
S. 444 5050

www.vox.is

VOX Restaurant
Opi› ﬂri.- lau.
18.30 - 22.30

VOX Bistro
Opi› alla vikuna
11.30 - 22.30

"%34) ")4).. ¥ ".5-
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Meiddist við eins metra fall
Frumsýningu
á
söngleiknum
Gretti í Borgarleikhúsinu hefur
verið frestað til 22. apríl eftir
að aðalleikarinn, Halldór Gylfason, meiddist á baki við æfingar á laugardag. Ákvörðunin var
tekin á fundi í Borgarleikhúsinu í gær, en frumsýna átti
verkið næstkomandi föstudag. Eins og Fréttablaðið
greindi frá felast nokkur líkamleg átök í hlutverki Hall-

„Það hefur oft dugað mér vel
að fara á pylsubarinn í Hafnarfirði. Hann er rétt handan við
hornið hjá Ráðhúsinu og bjargar oft illa höldnum manni.“
,ÒÈVÅK 'EIRSSON B¾JARSTJËRI Å (AFNARFIRÈI
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 UMRËT  ËNEFNDUR  ËHREINKA 
TANGI  BELTI  L¾GSTA HITASTIG 
KRUMLA  Å RÎÈ  F¹LM  KÒGUN 
KYRRÈ  FLOKKA
,«¨2¡44
 ELSKA  SAMTÎK  SÒLUR  FROSTS
KEMMD  SKRAUTPLANTA  SJ¹ÈU 
NEÈAN  FRUMEIND  SLÅM  STÎÈ
UG HREYFING
,!53.

'%24 !¨ "¥¨!

LFRÒN (ELGA ®RNËLFSDËTT
IR LEIKUR ¹SAMT FJÎLDA
ANNARRA Å SÎNGLEIKNUM
'RETTI EN LEIKHËPURINN
ÖARF NÒ AÈ BÅÈA RËLEG
UR EFTIR ÖVÅ AÈ (ALLDËR
N¹I BATA

„Við gerum ráð fyrir því að fá að
skyggnast á bak við grímurnar hjá
þeim,“ segir Júlíus Kemp en kvikmyndafélag Íslands, með þá Júlíus og Ingvar Þórðarson fremsta
í flokki, verður meðframleiðandi hryllingsmyndarinnar Dark
Floors: Lordi Motion Picture.
Eins og nafnið gefur til kynna
verður finnska skrímslasveitin
Lordi áberandi í myndinni en liðsmenn hennar leika stórt hlutverk
í myndinni auk þess að semja tónlistina við hana.
Lordi varð sem kunnugt er í
fyrsta sæti í Eurovision-keppninni í fyrra og hefur notið mikilla
vinsælda síðan. Hljómsveitin er
nú á tónleikaferðalagi um Bandaríkin með þungarokksgoðinu Ozzy
Osbourne og er hún með eindæmum vinsæl í Asíu og Evrópu. „Samkvæmt upphaflegri áætlun stóð
til að þessi mynd yrði gerð í fyrra
en henni var síðan frestað um eitt
ár,“ segir Júlíus, kampakátur með
samstarfið. „Nú er áætlað að tökur
hefjist í byrjun maí og myndin verður síðan kynnt fyrir dreifingaraðilum með pompi og prakt

*²,¥53 +%-0 6ONAST TIL AÈ F¹ AÈ SKYGGN

AST ¹ BAKVIÈ GRÅMURNAR HJ¹ FINNSKU
SKRÕMSLASVEITINNI ,ORDI

&!2).. ¥ "!+)

(ALLDËR 'YLFA MEIDD
IST VIÈ ¾FINGAR ¹
SÎNGLEIKNUM 'RETTI ¹
LAUGARDAG MEÈ ÖEIM
AFLEIÈINGUM AÈ FRESTA
ÖURFTI FRUMSÕNINGU

"ALTASAR +ORM¹KUR KVIKMYNDA
LEIKSTJËRI HEFUR VERIÈ AÈ ÖREIFA FYRIR
SÁR Å "ANDARÅKJUNUM AÈ UNDAN
FÎRNU OG MUN TÅMINN LEIÈA Å LJËS
HVAÈ KEMUR ÒT ÒR ÖVÅ EN "ALTASAR
HEFUR MEÈAL ANNARS HITT " MYNDA
KËNGINN 7ES #RAVEN Å TENGSL
UM VIÈ HUGSANLEGT SAMSTARF ÖEIRRA
TVEGGJA ¶EGAR MENN VILJA KOMA
UNDIR SIG FËTUNUM ÖAR YTRA ERU
MENN EKKI AÈEINS MEÈ UMBOÈS
MANN HELDUR SÁRSTAKAN LÎGMANN
SEM SÁRH¾FIR SIG Å AFÖREYINGARIÈN
AÈINUM ¶EGAR "ALTASAR HITTI SINN
Å FYRSTA SKIPTI SPURÈI HANN HVAÈA
AÈRA SKJËLST¾ÈINGA LÎGMAÈURINN S¹
HEFÈI OG SVARAÈI LÎGMAÈURINN Ö¹
H¾GL¾TISLEGA *AHH 0ETER *ACK
SON ER TIL D¾MIS EINN *¹
SAGÈI "ALTASAR ,ORD OF THE
2INGS OG FANNST NOKK
UÈ TIL KOMA EN ¹TTAÈI
SIG SVO ¹ ÖVÅ AÈ ÖARNA
GILDIR AÈ HALDA bCOOL
INUm OG SAGÈI *¾JA
ÖÒ HEFUR Ö¹ TVO STËRA
SKJËLST¾ÈINGA
NÒNA

,/2$) 6ERÈA Å AÈALHLUTVERKI Å KVIKMYNDINNI $ARK &LOORS ,ORDI -OTION 0ICTURE

á kvikmyndahátíðinni í Cannes 20.
maí með tónleikum sveitarinnar,“
útskýrir framleiðandinn en myndin verður tekin upp í heimabæ
hljómsveitarinnar, Oulu.
Að sögn Júlíusar er þetta ekki í
fyrsta skipti sem þeir taka höndum saman við finnska framleiðendur Dark Floors, Solar Films, en
þeir komu að gerð kvikmyndanna
Strákanna okkar og Astrópíu sem
frumsýnd verður í sumar. Töluverður fjöldi af íslensku starfsfólki verður við gerð myndarinnar en rúsínan í pylsuendanum er
þó án nokkurs vafa aðalkvenhlutverkið sem verður í höndum íslenskrar leikkonu.
„Við erum að skoða nokkrar
leikkonur um þessar mundir og
það verða prufur nú um helgina,“
segir Júlíus en þær eru á aldrinum
25 til 30 ára. Júlíus vildi hins vegar
ekki gefa upp hverjar þessar leik-

búinn að ná mjög góðum
bata í fætinum. Þá kemur
þetta, allt í einu,“ sagði
Halldór og dæsti. Hann
var þó bjartsýnn á að ná
bata. „Já, já, ég held
að þetta eigi að jafna
sig fljótlega,“ sagði
leikarinn.
SUN

&2¡44)2 !& &«,+)

¥SLENSK LEIKKONA
Å SKRÕMSLAMYND ,ORDI

,2¡44  RASK  NN  ATA  NES 
ËL  ALKUL  LOPPA  HI  PAT
 OKI  RË  RAÈA
,«¨2¡44  UNNA  AA  STËLPAR
 KAL  NELLIKA  SKO  UPP 
ATËM  HOR  IÈ

www.visir.is

vaxtaauki!

heldur nú kyrru fyrir heima
að læknisráði. Hann kvaðst þó
hafa það gott, eftir atvikum.
Ákvörðun leikhúsmanna um
frestun kom honum ekki á
óvart. „Það er ekki hægt
að æfa þegar ég er ekki.
Það þarf tíma til þess
að jafna sig og hann
er bara svo naumur,“
sagði hann.
Þetta er ekki
fyrsta óhappið sem
Halldór hefur lent
í í vetur. „Ég sleit
hásin í nóvember og var í gifsi
í tvo mánuði.
Svo byrjaði ég
að æfa og var

*²,¥53 +%-0 &2!-,%)¨)2 (29,,).'3-9.$ -%¨ ,/2$)

FYRSTUR
MEÐ
FRÉTTIRNAR

10%

dórs í söngleiknum, og þarf hann
meðal annars að láta sig falla úr
fimm metra hæð. Það var þó ekki
ástæðan fyrir bakmeiðslunum.
„Það er það fáránlega
við það!,“ sagði Halldór. „Það er ekki eins
og ég hafi meiðst við
eitthvað
svakalegt.
Ég var að stökkva
úr eins metra hæð
niður á gólf, sem ég
er búinn að gera
hundrað sinnum.
Ég hef bara lent
eitthvað vitlaust
og fengið hnykk
á bakið,“ sagði
Halldór,
sem

konur væru. Hann sagði að þetta
skýrðist allt eftir helgi og að enn
væri möguleiki fyrir áhugasama
að sækja um. Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins hafa þó þrjár
leikkonur þegar vakið athygli úti
en þetta eru þær Ingibjörg Stefánsdóttir, Brynhildur Guðjónsdóttir og Laufey Elíasdóttir. „Og
þetta verður mikil kynning fyrir
þá leikkonu sem hreppir hnossið,“
útskýrir Júlíus. Myndin verður öll
leikin á ensku og henni dreift um
allan heim. Aðrir leikarar verða
hins vegar bæði breskir og bandarískir.
Ef að líkum lætur verður þetta
eitt stærsta verkefnið sem Kvikmyndafélag Íslands hefur tekið
sér fyrir hendur. Áætlaður kostnaður við gerð myndarinnar er í
kringum fimm milljónir dollara
eða rúmar þrjú hundruð milljónir
íslenskra króna.FREYRGIGJA FRETTABLADIDIS

4IL STËÈ AÈ SVEITAPILTURINN OG STËR
STJARNAN -AGNI SGEIRSSON K¾MI
FRAM TIL HEIÈURS %INARI "¹RÈAR
SYNI Å 6ETRARGARÈINUM EN %INAR HÁLT
UPP ¹  ¹RA AFM¾LI SITT MEÈ MIKL
UM GL¾SIBRAG %KKI VARÈ ÖË AF ÖVÅ
EN -AGNI ÖURFTI AÈ SKJËTAST AUSTUR
¹ FÎSTUDAG TIL AÈ VERA VIÈ JARÈARFÎR ¹
"ORGARFIRÈI EYSTRA (ANN VAR EKKERT
AÈ FLÕTA SÁR Å B¾INN HELDUR BAUÈST
TIL AÈ G¾TA BÒS FORELDRA SINNA SEM
HALDA ÖAR FIMM HUNDRUÈ KINDUR
MEÈAN ÖAU SKRUPPU Å AÈRA
AFM¾LISVEISLU EN Ö¹ SEM
HALDIN VAR Å 6ETRARGARÈIN
UM -AGNI GAF ¹ GARÈANN
¹ MEÈAN OG KENNDI SYNI
SÅNUM -ARINË SEM
VAR MEÈ Å FÎR RÁTTU
HANDTÎKIN
6INKONURNAR (ANNA "IRNA +RISTJ
¹NSDËTTIR BORGARFULLTRÒI OG SDÅS
(ALLA "RAGADËTTIR FORSTJËRI "YKO
TAKA NÒ ¹ ÖVÅ SEM ALDREI FYRR Å ,AUG
UM ¶¾R STÎLLUR FENGU SÁR EINKA
ÖJ¹LFARA OG S¹ VEIT SEM ER AÈ SLÅK
AR DROTTNINGAR ÖURFA AÈ SLAKA VEL
¹ EFTIR ¾FINGARNAR !F ÖEIM SÎKUM
FENGU Ö¾R SÁR KORT Å BAÈ
STOFUNNI EÈA MONTKLEF
UNUM EINS OG ÖEIR KALLA
KLEFANA SEM EKKI HAFA
EFNI ¹ ÖEIM
JBGHDM

Kogga og fartölva fyrir bestu glæpasöguna
„Kristinn glæpaforingi hér,“
svarar dularfull rödd þegar blaðamaður Fréttablaðsins slær inn tiltekið númer á símtækið sitt.
Kristinn Kristjánsson kennari
hikar ekki við að titla sig glæpaforingja þegar svo ber undir enda
teljast „glæpir“ hans hinir ágætustu, í það minnsta þeir sem tengjast þessum titli. Hann fer fyrir
hinu Íslenska glæpafélagi sem nú
stendur fyrir sinn fjórðu glæpasagnasamkeppni. Frestur til að
skila inn smásögu um glæp rennur út á miðnætti 1. maí. Næstkomandi. Glæpaforinginn segir vegleg
verðlaun í boði fyrir bestu söguna
eða sjálf Gaddakylfan, verk eftir
listakonuna Koggu plús fartölva.
Annað sætið gefur svo 30 þúsund
krónur og þriðja tuttugu þúsund.

Kristinn segir svo frá að
Glæpafélagið hafi verið
stofnað árið 1999 á
Grand Rokki og í
húsi Gunnars Gunnarssonar. Til þurfti
þrjá stofnfundi enda
stóð mikið til. Eitt
helsta markmið
félagsins var
að
auka
veg
íslenskra
glæpasagna.
„Það
hefur
gengið svo
vel að
fé-

lagið er eiginlega orðið óþarft.
En það sem við gerum í félaginu,
auk þess að standa fyrir þessari
glæpasagnakeppni, er að tilnefna
framlag okkar til bestu norrænu
glæpasögunnar – Glerlykilsins –
sem Arnaldur hefur unnið tvisvar. Og nú er Ævar Örn Jósepsson
okkar fulltrúi.“
Glæpasagnakeppnin er
samstarfsverkefni félagsins og tímaritsins
Mannlífs með fulltingi
',0!&/2).')..
+2)34).. 6ILL ENGAN

HRYLLING HELDUR AÈEINS
FALLEG MORÈ

menningarbúllunnar
Grand
Rokks. Mannlíf birtir í sérstöku
aukahefti júlítölublaðs bestu sögurnar. Glæpaforinginn veit ekki
hversu margar sögur hafa borist
nú þegar en segir þær að jafnaði
vera 30 til 40, það er þegar þemað
eru glæpasögur. En þegar efnt var
til keppni um hryllingssögur bárust hins vegar tæplega 90 sögur.
„Þetta sýnir að menn eru draugahræddir. Þarna var til dæmis nútímaleg saga um Grýlu sem hakkaði í sig börnin. Algjör splatter. Ég
var ekki í dómnefnd þá. Ég verð
svo hræddur þegar ég les hryllinginn. Ég vil bara falleg morð,“
segir Kristinn en ásamt honum í
dómnefnd eru Þórarinn Þórarinsson og Helga Dís Björgúlfsdóttir.
JBG

www.visir.is
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Forrest Gump
og ég

S

íðasta haust gerði ég samning
við sjálfa mig um að hlaupa
10 kílómetra í einni lotu á næstu
menningarnótt. Sumum finnst það
auðvitað algjört prump, þá væntanlega þeim sem sjálfir skreppa milli
landshluta á fæti án þess að blása
úr nös eða þá hinum sem hreyfa
sig einkum milli ísskáps og sófa.
Fyrir mig sem vill en ekki getur
hljómaði vegalengdin sem mikils
háttar afrek.

5.$)2"².).'52).. hófst
af nokkrum krafti á haustmisseri
en lognaðist út af í miðjum klíðum. Ég get hins vegar huggað
æsta aðdáendur langhlaupa með
því að æfingar eru hafnar á ný
og nú með dálitlum framförum.
Um helgina náði ég þeim merka
áfanga í fyrsta sinn að langa ekki
allan tímann til að leggjast niður í
vegarkantinn og deyja.
2%9.$!2 sá ég dálítið eftir því
að vera enn í eldgömlu hlaupaskónum sem hafa verið notaðir
í alls kyns skítverk í mörg ár og
eru dálítið götóttir. Vegna vatnsveðursins sem gekk yfir landið þennan sögulega dag skvampaði í þeim eiginlega allan tímann.
Eiginmaður minn hélt því reyndar
fram að það væri virkilega hollt að
hlaupa svona blautur í fæturna en
ég er í vafa. Með hann í hlutverki
sérlegs þjálfara hef ég nefnilega
fengið staðfestingu á áralöngum
grun: Hið blíða yfirborð hans er
blekking ein. Engin af þeim fjölmörgu afsökunum sem ég hef
reynt á tímabilinu hefur virkað. Hann hlustar hvorki á rök um
rigningu og rok eða hefur skilning
á því þegar ég er dálítið þreytt.
Heldur ekki eitthvað slöpp, aum
í hægra hné eða með marblett á
vinstri legg. Ekki búin að borða,
fæddist fyrir tímann og er örugglega enn með óþroskuð lungu, finn
enga barnapíu. Alltaf tekst honum
að skófla mér af stað, maðurinn er
stálkrumla í flauelshanska.
 meðan bóndi minn fjaðrar þetta
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léttilega eins og Forrest Gump
tifa ég eins og kvalinn hamstur
á eftir honum. Samt sem áður er
mér alls ekki sama um hlaupastílinn en reyni allt hvað af tekur að
virðast áreynslulaus og kúl þegar
ég mæti öðru fólki. Hjá manneskju með alvarlega andarteppu
og í tíu ára gömlum málningartúttum er það undarlegur hégómi.
Hógværð og lítillæti eru einkenni
hinna göfugu, hjá okkur hinum er
summa lastanna sennilega alltaf
sú sama.
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