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Gabríel Máni Björgvinsson er átta ára nemandi í
Langholtsskóla. Hann æfir aikido og á kanínu sem
borðar popp.

Gabríel er nemandi í þriðja bekk í Langholtsskóla. „Það er

ágætt í skólanum,“ segir hann og bætir við að honum finnist

langskemmtilegast í íþróttum.Uppáhaldsíþróttin hans Gabríels er samt ekki kennd í 

skólanum en hún er aikido og hann fer því tvisvar í viku á 

æfingar hjá Aikikai Reykjavík. „Aikido er japönsk sjálfs-

varnaríþrótt og þetta er þriðja árið mitt,“ segir Gabríel.

Hann vill alls ekki viðurkenna að erfitt sé að læra aikido

og segir að það sé töluvert af krökkum á hans aldri að æfa 

íþróttina. „Það er bara einn annar sem er átta ára eins og ég 

og svo eru nokkrir sem eru aðeins eldri og aðeins yngri,“

segir hann.
Þegar Gabríel á frí í skólanum finnst honum skemmtileg-

ast að fara í bíó. „Uppáhaldsmyndin mín er Turtles,“ segir 

hann.
Gabríel á eitt gæludýr en það er kanína. „Hún heitir Gosi 

og er sex ára í mannárum,“ segir hann og bætir við að Gosi

sé frekar sérstök kanína því hann er ekki hafður í búri held-

ur er hann bara laus á heimilinu. „Og honum finnst gulræt-

ur ekki góðar. Hann borðar þær alveg en honum finnst þær

ekki besti maturinn. Hann vill frekar kál. Svo finnst honum

popp mjög gott og hann fær það stundum.“
Í sumar er Gabríel að hugsa um að fara eitthvert til út-

landa með foreldrum sínum en hann er ekki alveg viss um

hvert. Hann hefur nokkrum sinnum farið utan með fjöl-

skyldunni og segist hafa komið til að minnsta kosti þriggja 

annarra landa. „Ég hef komið til Portúgals, Spánar og Dan-

merkur og ég man ekki alveg meira. Mér fannst skemmti-

legast á Spáni og mig langar að fara aftur þangað. Mig lang-

ar líka til Japans og ég kann að telja upp í tuttugu á jap-

önsku,“ segir hann.

BT bæklingur fylgir   Fréttablaðinu í dag

framsokn.is

Árangur áfram
- ekkert stopp
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ERLENDIR RÍKISBORGARAR
ERU 9% VINNUAFLS
Á ÍSLANDI!

Bandaríska leikkon-
an Sandra Bullock fer með aðal-
hlutverk í kvikmyndinni Agenda 1 
sem tekin verður upp á Vestfjörð-
um í lok árs. 

Þetta staðfestir Kristján Grétars-
son, framkvæmdastjóri Saga Film. 
Fyrirtækin Dead Crow Production 
og Focus Films standa að fram-
leiðslu myndarinnar.

Framleiðendur myndarinnar og 
leikstjórinn, Olatunde Osunsanmi, 
komu hingað á síðasta ári til að 
skoða aðstæður og leituðu eftir að-

stoð Saga Film. 
„Þeir komu 
reyndar í dular-
gervi, sögðust 
vera frá litlu 
sjálfstæðu kvik-
myndafyrir-
tæki. Mér leist 
ekkert á blikuna 
en lánaði þeim 
bílinn minn og 

einn aðstoðarmann,“ segir Kristj-
án. Þeim leist svo vel á landslag-
ið á Vestfjörðum að ákveðið var að 

færa áður fyrirhugaðar innitökur 
út undir beran himin til að fanga 
Vestfirði sem best. 

Agenda 1 verður tekin hér á 
landi að stærstum hluta og verk-
efnið því gríðarstórt. Kristján 
upplýsir að stærstur hluti töku-
liðsins verði skipað Íslendingum 
og að ekki sé loku fyrir það skotið 
að íslenskir leikarar fái hlutverk í 
myndinni.

Sandra Bullock hefur meðal ann-
ars leikið í kvikmyndunum Speed 
og Miss Congeniality.

Opið til 21 í kvöld

Umhverfisverndarsinni 
á Jökulsárlóni

 Geir Waage, sóknarprest-
ur í Reykholti, segir algjörlega fá-
ránlegt að úrslitakvöld Fyndnasta 
manns Íslands fari fram á föstu-
daginn langa. „Þetta er einn af ör-
fáum helgidögum sem enn eru lög-
varðir og það er engin ástæða til 
að fara á snið eða bága við hann.“

Hjálmar Jónsson dómkirkju-
prestur tekur í sama streng og 
telur tímasetningu keppninn-
ar ósmekklega. „Mér finnst þetta 
taktlaust með öllu, og fólk er eigin-
lega að skjóta sig í fótinn með 
þessu,“ segir hann.

„Ég sé ekkert óviðeigandi við 
að fyndnasti maður Íslands sé 

krýndur á sama degi og Kristur 
var krýndur sinni kórónu,“ segir 
Oddur Eysteinn Friðriksson, um-
sjónarmaður keppninnar. „Ég er 
viss um að hann hefði komið á 
keppnina sjálfur hefði hann ekki 
verið örlítið bundinn.“ 

Oddur nefnir að föstudagurinn 
langi sé einn af vinsælustu bíó-
dögum ársins. Hefð sé fyrir því að 
fólk fari í bíó og á skemmtanir á 
þessum degi.

Úrslitakvöld söngkeppninnar X-
Factor fer einnig fram á föstudags-
kvöldið í Vetrargarði Smáralindar. 
Pálmi Guðmundsson, sjónvarps-
stjóri Stöðvar 2, segir keppnis-

daga hafa raðast þannig að úrslit-
in lentu á föstudeginum langa og 
ekki hafi þótt ástæða til að hliðra 
allri keppninni vegna þess. „Við 
vorum í sambandi við Biskups-
stofu varðandi þetta og þeir mátu 
það svo að þetta liti öðruvísi við en 
áður,“ segir hann. „Merking dags-
ins hefur breyst með tíð og tíma.“

Samkvæmt lögum um helgi-
dagafrið er föstudagurinn langi 
einn af helgidögum þjóðkirkjunn-
ar. Skemmtanir á opinberum veit-
ingastöðum eru óheimilar, en list-
sýningar, tónleikar, leiksýningar 
og kvikmyndasýningar eru undan-
þegin banninu. 

Uppistand á helgidegi 
algjörlega fáránlegt
Sóknarpresturinn í Reykholti segir fáránlegt að halda úrslit Fyndnasta manns 
Íslands á föstudaginn langa. Skemmtanahald ekki óviðeigandi á einum helsta 
bíódegi ársins, segir umsjónarmaður keppninnar. Úrslit X-Factor eru sama kvöld.

Nýr bílaklúbbur sem 
er öllum opinn

Tony Blair, forsætis-
ráðherra Bretlands, sagði í gær að 
á næstu tveim sólarhringum yrði 
skorið úr um hvort skjót lausn 
næðist í deilunni 
um bresku her-
mennina. Íran-
ar hafa haft þá 
í haldi síðan 23. 
mars. Blair var-
aði jafnframt við 
því að ef viðræð-
ur bæru ekki ár-
angur tækju 
Bretland harðari 
afstöðu gagnvart Íran.

Nokkrum klukkustundum síðar 
varaði utanríkisráðherra Bret-
lands, Margaret Beckett, fólk við 
að gera sér of miklar væntingar 
um að deilan leystist skjótt og ít-
rekaði að bresk stjórnvöld hefðu 
ekki fengið að hafa samband við 
bresku hermennina eftir hand-
töku þeirra. 

Tony Blair eykur 
þrýsting á Írana

 „Það er búið að vera opið 
dagsdaglega hér síðan í nóvember 
og við ætlum að halda því áfram,“ 
segir Guðmundur Karl Jónsson, 
forstöðumaður skíðasvæðisins 
í Hlíðarfjalli á Akureyri. Hann 
segir skíðahorfurnar góðar um 
páskana.

Skíðasvæðið í Bláfjöllum 
verður tæpast opið, segir forstöðu-
maðurinn Grétar Hallur Þóris-
son. Að hans sögn er nægur snjór 
í fjallinu en veðrið þarf að batna 
til að hægt sé að opna. Á Ísafirði 
verður reynt að hafa opið en veðr-
ið ku ekki vera skíðalegt. Svipaða 
sögu er að segja af Böggvisstaða-
fjalli á Dalvík.

„Það verður lítið af góðu veðri 
um páskana,“ segir Óli Þór Árna-
son veðurfræðingur á Veðurstofu 
Íslands, um veðurútlitið. „Á skír-
dag og föstudaginn langa verður 
nokkuð gott veður sums staðar á 
landinu en þegar líður á helgina 
viðrar víðast hvar frekar leiðin-
lega.“

Skíðafærið best 
í Hlíðarfjalli



Garðar, er ekki lag að borga 
gamlar skuldir? 

 Rannsókn á Byrgis-
málinu er lokið og hefur það 
verið sent til ríkissaksóknara. 
Átta konur kærðu Guðmund Jóns-
son, fyrrverandi forstöðumann 
Byrgisins, samkvæmt heimildum 
Fréttablaðsins. Engin kæra barst 
frá Guðmundi sjálfum, eins og 
hann hafði boðað í fjölmiðlum.

Málið var til rannsóknar hjá 
sýslumanninum á Selfossi en er 
nú í höndum ríkissaksóknara. 
Hann tekur ákvörðun um það 
hvort ákæra verður gefin út á 
hendur Guðmundi eða ekki.

Byrgismálið hófst í desember á 
seinasta ári þegar fréttaskýringa-
þátturinn Kompás sagði frá ásök-
unum fyrrverandi skjólstæðinga 
Guðmundar um kynferðislega 
misbeitingu. Þar lýstu nokkrar 
konur hvernig Guðmundur hefði 
að þeirra mati notfært sér bágt 

ástand kvenna sem komu til með-
ferðar í Byrginu.

Nokkrum dögum eftir sýn-
ingu barst lögreglu fyrsta kæran 
á hendur Guðmundi og rann-

sókn málsins hófst. Ólafur Helgi 
Kjartansson, lögreglustjóri á Sel-
fossi, vildi ekki tjá sig um málið 
þegar Fréttablaðið leitaði eftir 
því.

Kona á fertugsaldri 
var tekin fyrir ölvunarakstur á 
höfuðborgarsvæðinu á mánudag. 
Með konunni í bílnum var barn 
hennar, sem er á leikskólaaldri. Í 
tilkynningu frá lögreglunni segir 
að þetta sé ekki í fyrsta skipti 
sem slíkt gerist. Fyrr í vetur 
hafi kona á svipuðum aldri verið 
stöðvuð fyrir sömu sakir, en hún 
var að sækja barn sitt á leik-
skóla.

Tuttugu og átta umferðaróhöpp
voru tilkynnt lögreglunni á mánu-
dag, en flest þeirra minni hátt-
ar. Ekki er vitað til þess að neinn 
hafi slasast alvarlega. Í sex skipti 
stakk ökumaður af vettvangi.

Keyrði full með 
barn í bílnum

 „Ég spurði hvort 
hann [innbrotsþjófurinn] væri að 
vinna í bakarínu og hann sagði já. 
Síðan kom augljóslega fát á hann. 
Hann kallaði þá á tvo félaga sína 
og þeir hlupu síðan eitthvert út í 
myrkrið,“ segir Ása Sigurjóns-
dóttir, sem kom að innbrotsþjóf-
unum í Björnsbakaríi við Austur-
strönd á Seltjarnarnesi. 

Hún sá umgang í bakaríinu um 
hálf eitt leytið í fyrrinótt og fór að 
athuga málið. „Í fyrstu hélt ég að 
þetta væru viðgerðarmenn sem 
hefðu ekki lokað hurðinni nægi-
lega vel en svo sá ég að það var 
ekki allt með felldu.“

Innbrotsþjófarnir brutust inn 
rétt fyrir hálf eitt með því að 
spenna upp hurðina. Þeir komust 
undan á hlaupum með á fjórða tug 
þúsunda í peningum. 

„Ég neita því ekki að þetta er 
frekar óskemmtilegt,“ segir Stein-
þór Jónsson, framkvæmdastjóri 
Björnsbakarís. Þrisvar sinnum 
hefur verið brotist inn í bakaríið á 
skömmum tíma, fyrst 13. október, 
síðan 23. mars og svo í fyrrinótt. 

„Þó að miklum verðmætum hafi 
ekki verið stolið þá er þetta alltaf 
leiðinlegt. Í þetta skiptið reyndu 
þeir [innbrotsþjófarnir] að stela 
flatskjá sem hérna var en tókst 
ekki að taka hann með sér. Sam-
kvæmt upptöku á eftirlitsmynda-
vélinni voru þeir um tuttugu mín-
útur inni í bakaríinu að athafna 
sig, þar til nágranni kom auga á 
þá.“

Greinilegar andlitsmyndir náð-
ust af einum innbrotsþjófanna í 
eftirlitsmyndavél en samkvæmt 
upplýsingum frá lögreglu var 

fljótt ljóst hverjir hefðu verið að 
verki og hófst leit að piltunum 
þegar í stað. Einn þeirra fannst 

seinni partinn í gær og var í haldi 
lögreglu þegar Fréttablaðið fór í 
prentun.

Þrisvar brotist inn í 
bakaríið á hálfu ári
Þrír piltar brutust inn í Björnsbakarí við Austurströnd á Seltjarnarnesi í fyrri-
nótt. Nágranni kom að þjófunum í bakaríinu en þá flúðu þeir af vettvangi. 
Þrisvar sinnum hefur verið brotist inn bakaríið frá því í október í fyrra. 

 Hitinn fór upp í tuttugu 
stig á Austurlandi í gær. Um 
klukkan eitt var 19,6 stiga hiti 
í Neskaupstað, fimmtán stiga 
hiti var á Seyðisfirði á svipuðum 
tíma og sextán stig á Eskifirði og 
Egilsstöðum.

Óli Þór Árnason, veðurfræðing-
ur hjá Veðurstofu Íslands, segir 
hlýtt loft yfir landinu og vestan-
átt orsaka hlýindin. Loftið gangi 
yfir hálendið og hlýni hratt þegar 
það kemur niður á láglendi. 

Hann segist gera fastlega ráð 
fyrir því að hitinn fari lækkandi 
í dag. „Suðausturlandið ætti að 
vera gott það sem af er deginum 
en síðan fer kólnandi.“ 

Tuttugu stig í 
Neskaupstað

 „Þessi sófi hefur verið í eigu 
fjölskyldunnar í sextíu ár,“ segir 
Arnþór Helgason tónlistarmaður, 
sem leitar logandi ljósi að erfða-
grip sem fyrir slysni fór í Góða 
hirðinn fyrir helgi og var seldur. 

Arnþór og fjölskylda hans voru 
að flytja búslóð móður hans á 
milli geymslna. Talsvert var sett 
í Góða hirðinn, þar á meðal neðri 
hluti sófa sem smíðaður var á 
millistríðsárunum í Danmörku og 
faðir hans keypti 1946. 

„Þetta voru algjör mistök 
og okkur þætti vænt um ef við 
gætum fengið þennan grip aftur,“ 
segir Arnþór, sem er tilbúinn að 
greiða fyrir gripinn. 

„Hann er með grænleitu áklæði 
með rósamynstri, tveimur út-
skornum eikarörmum og neðan á 
sófanum er hugsanlega útskurð-
ur af myndum úr leikritinu um 
Jeppa á Fjalli.“ Arnþór beinir 
þeim tilmælum til handhafa sófa-
bekkjarins að hafa samband við 
sig.

Leitar að græn-
um sófabekk

Múrbúðin hefur kært 
BYKO til Neytendastofu fyrir 
óeðlilega viðskiptahætti og til at-
hugunar er að senda sambærilegt 
erindi til samkeppnisráðs. 

Tilboðsauglýsingar BYKO fara 
fyrir brjóst Múrbúðarmanna.

Karl Ottó Karlsson, fram-
kvæmdastjóri Múrbúðarinnar, 
kveðst orðinn þreyttur á gylliboð-
um hinna byggingavöruverslan-
anna og eftir að hafa ráðfært sig 
við lögmenn hafi verið ákveðið 
að kæra BYKO. „Við höfum skoð-
að þessi mál og sjáum ekki betur 
en hér sé verið að stunda óeðlilega 
viðskiptahætti og blekkja neytend-
ur,“ segir Karl.

Á töflu hér 
til hliðar sést 
hvernig inni-
málning BYKO 
hefur verið aug-
lýst á tilboði 
undanfarna
mánuði. Karl 
segist hafa á 
tilfinningunni
að yfirstrikaða 
verðið sem sýnt 
er á auglýsing-

unum sé valið af handahófi. 
„Við höfum fundið mýmörg 

dæmi af þessu tagi. 9. desember 
auglýsti BYKO jólatré á tilboði 
á 2.790 kr. og upprunalegt verð 

var sagt vera 3.990 kr. Sex dögum 
síðar er upprunalegt verð sagt 
vera 5.990 kr. og tréð auglýst á 50 
prósenta afslætti,“ segir Karl. 

Sakar BYKO um blekkingar

Salmonella greinist í 
tæplega fjórðungi kjúklinga sem 
aldir eru á kjúklingabúum innan 
Evrópusambandsins, samkvæmt 
nýrri könnun sem Matvælaörygg-
isstofnun Evrópu kynnti í gær.

Í Ungverjalandi mældist 
salmonella í 68,2 prósentum kjúkl-
inga, sem er hæsta hlutfallið innan 
ESB. Einnig var mikið um sýking-
ar í Póllandi, Portúgal og Spáni.

Stofnunin hvetur stjórnvöld til 
að taka á þessum vanda, sem er 
ein helsta orsök matareitrunar hjá 
fólki. Stefna ESB er að hlutfallið 
verði undir tveimur prósentum í 
aðildarríkjum og verða reglur um 
slátrun hertar.

Smit í fjórðungi 
kjúklinga í ESB



Kringlan óskar viðskiptavinum sínum gleðilegra páska!
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Afgreiðslutími um páskana

skírdagur              13.00–17.00
föstudagurinn langi            lokað
laugardagur                 10.00–18.00 
páskadagur og annar í páskum      lokað 



Lágmúli - Smáratorg - Laugavegur - Smáralind - Spöngin - Garðatorg - Setberg - Keflavík - Grindavík - Selfoss - Laugarás 
Borgarnes - Stykkishólmur - Grundarfjörður - Búðardalur - Ísafjörður - Bolungarvík -  Patreksfjörður -  Sauðárkrókur 
Blönduós - Hvammstangi - Skagaströnd - Húsavík - Kópasker Raufarhöfn - Þórshöfn - Egilsstaðir - Seyðisfjörður
Fáskrúðsfjörður - Höfn - Neskaupstaður - Reyðarfjörður - Eskifjörður

www.lyfja.is - Lifið heil

ÍS
L

E
N

S
K

A
/S

IA
.I

S
/L

Y
F

 3
68

12
 0

3/
07

FÁÐU REYKLAUSA BÓK
Í NÆSTU VERSLUN
LYFJU

BETRI LEIÐ TIL 
AÐ HÆTTA

FRÍ BÓK

Jón Magnússon, oddviti 
Frjálslyndra í syðra Reykjavíkur-
kjördæmi, hefur „fullan áhuga“ á 
aðildarviðræðum við Evrópusam-
bandið. Hann 
segist, miðað við 
núverandi að-
stæður, „efast 
um að hagsmunir 
þjóðarinnar fari 
saman við þátt-
töku í því“. Það 
ætti þó að kanna. 

Í samningavið-
ræðum myndi 
Frjálslyndi flokkurinn meðal ann-
ars vilja láta endurskoða ákvæði 
um frjálsa för vinnuafls.

„Ég er Evrópusinni,“ segir Jón 
og bendir á ýmsa kosti aðildar. „Ég 
hygg að það myndi lækka verð á 
matvælum og að lánastarfsemi 
yrði hér með öðrum hætti,“ segir 
hann.

Áhugi á aðild-
arviðræðum

„Auðvitað varð 
maður svolítið skelkaður en þetta 
gerðist svo hratt að ég hafði engan 
tíma til að hugsa um það,“ segir 
Gunnar Einarsson. Hann brá sér 
í ljósmóðurhlutverkið í fyrrinótt 
og tók á móti dóttur sinni á stofu-
gólfinu heima. 

Móðirin, Hanna Dóra Másdótt-
ir, vaknaði með verki klukkan 
hálf eitt um nóttina og tíu mínút-
um síðar komu fyrstu hríðirnar. 

„Ég hringdi niður á fæðingar-
deild og þar er okkur sagt að 
koma. Ég byrja á því að hringja 
í barnapíuna en náði aldrei að 
klára það símtal því Hanna 
missti vatnið og það var greini-

legt að barnið var að flýta sér,“ 
segir Gunnar, sem hringdi þá í 
Neyðarlínuna. „Þetta gerðist allt 

mjög hratt og litla stúlkan hrein-
lega skaust í fangið á mér,“ segir 
Gunnar. Stúlkan er fædd klukkan 
eitt, tuttugu mínútum eftir fyrstu 
hríðirnar.

Nýbakaður stóri bróðir, hinn 
tuttugu mánaða gamli Haukur, 
vaknaði við lætin í stofunni og 
kom fram þegar sjúkraflutninga-
mennirnir voru mættir á staðinn. 
Að sögn föðurins hafði hann mun 
meiri áhuga á sjúkrabílnum en 
litlu systur sinni sem hafði birst 
svona óvænt. 

Móður og barni heilsaðist vel 
eftir fæðinguna og hreiðruðu um 
sig í Hreiðrinu en þar átti fæðing-
in að eiga sér stað. 

Fæddi barnið á stofugólfinu

 „Þetta kemur á versta 
tíma þar sem það er mikil 
verslunarhelgi fram undan. Það 
voru töluverðar skemmdir en ég 
ætla mér að opna bakaríið strax 
á morgun [í dag],“ sagði Sigur-
geir Erlendsson, eigandi Geira-
bakarís í Borgarnesi. Eldur kom 
upp í bakaríinu í fyrrinótt eftir að 
frystiskápur sprakk.

Skemmdir voru töluverðar en 
Sigurgeir vann að hreinsun og 
viðgerðum í gær. 

Bakaði í nótt

 Sænska ríkisstjórn-
in kynnti í gær áform um afnám 
eignaskatts, en að mati sumra 
stjórnmálaskýrenda var kosn-
ingaloforð borgaraflokkanna um 
að afnema hann ein ástæðan fyrir 
sigri þeirra í þingkosningunum í 
fyrrahaust.

Allir flokkarnir fjórir sem 
gengu í kosningabandalagi til 
kosninga og mynduðu saman 
ríkisstjórn stóðu að loforðinu um 
afnám hins óvinsæla skatts. Þá 
greindi á um leiðir til að bæta 
ríkissjóði upp tekjumissinn og því 
koma efndir þess ekki til fram-
kvæmda fyrr en nú. Niðurstaðan 
varð sú að hækka á móti skatt af 
söluhagnaði af íbúðarhúsnæði. 

Afnám eigna-
skatts lögleitt

 Útgerðarfélagið 
Brim hefur keypt norska frysti-
skipið Vesttind sem var í eigu 
Havfisk, útgerðarfyrirtækis Kjell 
Inge Rökke. Togarinn, sem er 
fjögurra ára gamall, er rúmlega 
sjötíu metra langur og verður eitt 
af stærri skipum íslenska fiski-
skipaflotans.

Fréttavefurinn skip.is segir 
Vesttind smíðaðan hjá Solstrand 
AS í Noregi árið 2003. Skipið er 
vel tækjum búið og hannað til að 
draga þrjú troll í einu. Frystiget-
an er um sextíu tonn á sólarhring. 
Kaupverð er ekki gefið upp en 
smíði skipsins kostaði tæpa tvo 
milljarða íslenskra króna.

Kaupir togara af 
Kjell Inge Rökke

 Brynjar Níelsson 
hæstaréttarlögmaður „á alveg 
eins von á því“ að sækja um emb-
ætti ríkissaksóknara, sem losnar 
hinn 1. júlí. 

Brynjar seg-
ist þó hafa orðið 
minna spennt-
ur fyrir emb-
ættinu síðustu 
mánuði. Bæta 
þurfi lagaum-
hverfi þess. Við 
núverandi að-
stæður sé sak-
sóknari ber-

skjaldaður fyrir gagnrýni og geti 
ekki svarað fyrir sig. „Það er 
ekkert ofboðslega freistandi að 
standa berrassaður með byssurn-
ar alls staðar á sér.“

Hann telur og líklegt að valinn 
verði innanbúðarmaður. „Kerfið 
vill væntanlega hafa sinn mann, 
þannig að ekki komi lögmað-
ur sem er búinn að vera að verja 
glæpamennnina.“

Brynjar íhugar 
að sækja um

 Mörður Árnason, 
þingmaður Samfylkingarinnar, 
krefst þess að Þorgerður Katrín 
Gunnarsdóttir menntamálaráð-
herra svari fyrirspurnum um 
kostnað RÚV vegna einstakra 
verkefna að nýju. Þetta gerir hann 
í ljósi niðurstöðu úrskurðarnefnd-
ar um upplýsingamál í kærumáli 
Fréttablaðsins en RÚV neitaði að 
gefa upp kostnað vegna Áramóta-
skaupsins í fyrra. 

Eins og greint var frá í Frétta-
blaðinu í gær var synjunin kærð 
til úrskurðanefndarinnar, sem 
mat það svo að RÚV væri skylt að 
gefa upp heildarframleiðslukostn-
að á grundvelli upplýsingalaga. 

Mörður Árnason lagði fram fyr-
irspurn til menntamálaráðherra 
þar sem hann spurðist fyrir um 
kostnað RÚV vegna Áramóta-
skaupsins árið 2004, 2005 og 2006. 
„Ríkisútvarpið teygði sig allt-
of langt í þessu með því að loka á 
upplýsingar til fjölmiðla og þing-
manna, og ráðherrann tók þátt í 
þeim leik. Nú hefur úrskurðar-
nefndin fellt úrskurð sinn og ég sé 
ekki betur en að ráðherra verði að 
svara þessu að nýju.“

Þorgerður Katrín segir Mörð 
nú geta kynnt sér þessi mál að 
vild. „Það kemur mér ekki á óvart 
að Mörður sýni málefnum RÚV 
áhuga. Hann hefur gert það í 
gegnum tíðina. Fyrst þessi niður-
staða úrskurðarnefndarinnar ligg-
ur fyrir þá getur hann kynnt sér 
þessi mál að vild sjálfur.“

Björn Ingi Hrafnsson, sem kom 
inn á þing sem varamaður Jónínu 
Bjartmarz, spurðist einnig fyrir 
um málefni RÚV og þá sérstaklega 

hver væri kostnaður RÚV vegna 
kaupa á sýningarrétti frá Evrópu-
keppni landsliða í knattspyrnu 
árið 2008 og hvað RÚV hefði borg-
að árlega fyrir sýningarrétt frá 
Formúlu-kappaksturskeppninni.
Hann fékk þau svör að Ríkisút-
varpinu væri óheimilt að gefa upp 
þann kostnað. „Það er ekki verið 
að gefa eitt eða neitt í skyn með 
fyrirspurnum sem þessum. Hins 

vegar finnst mér liggja í augum 
uppi að þessar upplýsingar eigi að 
vera uppi á borðinu þar sem RÚV 
er ríkisfyrirtæki sem heyrir undir 
upplýsingalögin.“

Blaðamaður hefur óskað eftir 
því á grundvelli sömu lagaraka og 
fram koma í úrskurðarorðum úr-
skurðarnefndarinnar að fá upp-
gefið hver sé heildarkostnaður 
Ríkisútvarpsins á ári vegna Gettu 
Betur, Spaugstofunnar, Kastljóss 
og kaupa á sýningarrétti þáttanna 
Lost, Desperate Housewives og 
The Sopranos. Einnig hefur verið 
óskað eftir upplýsingum um hver 
sé heildarkostnaður við Söngva-
keppni Sjónvarpsins og við kaup á 
sýningarrétti á Evrópukeppninni í 
knattspyrnu.

Páll Magnússon útvarpsstjóri 
hefur ekki svarað fyrirspurninni. 

Krefst nýrra svara 
frá Þorgerði Katrínu
Mörður Árnason krefst þess að Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir svari fyrirspurn 
sinni um kostnað Ríkisútvarpsins vegna Áramótaskaupsins að nýju. Mörður getur 
kynnt sér þessi málefni að vild, segir Þorgerður Katrín menntamálaráðherra.  



Gleðilega
páska

20%    

afsláttur
      við kassa



Íbúð í Stokkhólmi 
í eigu utanríkisráðuneytisins 
verður seld til að mæta kaup-
um á íbúðarhúsnæði fyrir aðal-
ræðismann Íslendinga í Þórshöfn 
í Færeyjum.

Að sögn Péturs Ásgeirsson-
ar í utanríkisráðuneytinu er fast-
eignaverð svipað í löndunum 
tveimur. 

 Áætlaður rekstrarkostnað-
ur skrifstofunnar í Færeyjum er 
um 23 milljónir króna á ári. Fell-
ur leiga á skrifstofuhúsnæði þar 
undir en ekki ýmis stofnkostnað-
ur, til dæmis húsgögn.  

Rekstrarkostn-
aðurinn er 23 
milljónir á ári„Þetta er nú frek-

ar sjaldgæf sjón núorðið en 
myndavélarnar eru í gangi allan 
sólarhringinn og það fer ekk-
ert fram hjá þeim. Þær ná þessu 
öllu saman,“ segir Kristinn Aad-
negard, yfirhafnsögumaður í 
Hafnarfjarðarhöfn, en skipverj-
ar á rússneska skipinu Ozernitsa 
voru staðnir að því að smygla um-
talsverðu magni af tóbaki í land í 
Hafnarfjarðarhöfn í fyrrinótt.

Þrír starfsmenn Tollstjórans í 
Reykjavík, auk lögreglumanna, 
komu upp um smyglið en skipverj-
arnir voru þá að landa hundruðum 
kartona af sígarettum sem til stóð 
að selja. 

Kristinn segir enga nætur-
vakt vera á Hafnarfjarðarhöfn 
en myndavélar nái öllu misjöfnu 
sem fram fer á höfninni. „Höfn-
in er lokuð en aðgangsstýrð. Við 
erum á bakvöktum og hlaupum til 

ef eitthvað gerist. Myndavélarn-
ar gera vissulega mikið gagn þó 
að einstaka sinnum geri menn eitt-
hvað af sér. Það hefur komið fyrir 
að menn hafi stolið reiðhjólum 
og verið að ferja þau upp í skipin 
með töluverðri fyrirhöfn. Stund-
um hafa menn líka orðið sér úti 
um varahluti í bíla og ætla að fara 
með þá úr landi. En þetta fer ekk-
ert framhjá myndavélunum.“

Ozernitsa hefur nokkrum sinn-
um komið til landsins, samkvæmt 
upplýsingum frá Hafnarfjarðar-
höfn, en skipið er 62 metra langt og 
með 35 manna áhöfn. Skipið kom 
hingað til lands til þess að sækja 
varahluti út af bilun.   

Myndavélarnar ná þessu öllu

Ríkissaksóknari hefur 
ákært tvo menn, annan átján ára 
og hinn tæplega fertugan, fyrir 
að hafa af gáleysi valdið almanna-
hættu í lok júní í fyrra. Þá var 
ediksýru dælt á klórtank sund-
laugar á Eskifirði, sem olli því að 
eitrað gas myndaðist. Á fimmta 
tug manna þurftu að leita sér 
læknishjálpar. Báðir mennirnir 
neita sök. Ákæran var þingfest í 
Héraðsdómi Austurlands í gær.

Eldri maðurinn, stöðvarstjóri 
Olís á Reyðarfirði, er ákærður 
fyrir að hafa af gáleysi afgreitt 
þúsund lítra af ediksýru í tanki 
merktum „EDIKSÝRA 80%“ í 
stað þúsund lítra af fimmtán pró-
senta klórlausn, sem nota átti í 
sundlaug Eskifjarðar. Hann er 
jafnframt ákærður fyrir að gefa 
meðákærða fyrirmæli um að fara 
með tankinn og dæla úr honum á 
klórtank laugarinnar.

Sá yngri, sem einnig var starfs-
maður Olís, er ákærður fyrir að 
hafa dælt um 200 lítrum af edik-
sýrunni „án þess að kanna merk-
ingar eða ganga að öðru leyti úr 
skugga um að hann væri að dæla 
klórlausn á klórtankinn,“ eins og 
segir orðrétt í ákærunni.

Þegar ediksýran blandaðist við 
klórlausnina sem fyrir var í tank-
inum myndaðist eitruð loftteg-
und, klórgas, sem smaug út um 
loftop og yfir sundlaugarsvæðið 
og nágrenni. 45 manns urðu fyrir 
eituráhrifum af gasinu, sem lýsti 
sér í aðallega í sviða í augum, 
uppköstum, ertingu og verkjum 
í öndunarfærum og lungum sem 
leiddi til mikilla öndunarerfið-
leika í alvarlegustu tilvikunum.

Björgunaraðgerðir vegna at-
viksins voru afar umfangsmiklar. 

Fjórtán hús í nágrenni laugarinn-
ar voru rýmd og björgunarsveitir 
voru kallaðar út, sem og flugvél 
og þyrla Landhelgisgæslunnar. 
Sjúkraliðar og læknar voru flutt-
ir frá Akureyri til Neskaupstaðar, 
þangað sem farið var með fólk á 
sjúkrahús, og nokkrir voru fluttir 
á spítala til Reykjavíkur.

Refsing fyrir gáleysisbrot sem 
þessi getur numið fjársektum og 
allt að þriggja ára fangelsisvist.

Brynjar Níelsson, lögmaður 
yngri mannsins, segir ákæruna 
harkalega. „Mér finnst svolítið 
harkalegt að ákæra fyrir þetta. 

Stráknum er sagt að fara með 
þennan tank og fylla á annan 
tank, og menn gera það bara án 
þess að lesa hverja einustu áletr-
un,“ segir hann og bætir við að 
ljóst sé að áletrunin hafi verið 
mjög afmáð. Ekki náðist í hinn 
ákærða.

Kristín Edwald, lögmaður þess 
eldri, sagðist nýtekin við málinu 
og ekki vera nægilega vel inni í 
því til að geta tjáð sig um það að 
svo stöddu. Skjólstæðingur henn-
ar neitaði að tjá sig um málið 
þegar eftir því var leitað.

Ákærðir fyrir að 
valda eiturefnaslysi
Tveir menn, annar 18 ára, hafa verið ákærðir fyrir að hafa af gáleysi valdið því 
að 45 manns þurftu að leita til læknis í fyrrasumar eftir eiturefnaslys í sundlaug 
á Eskifirði. Báðir neita sök. Lögmaður yngri mannsins segir ákæruna harkalega.

  Fá›u 
viðurkenningu
   við sjónvarpið!

  Fá›u 
viðurkenningu
   við sjónvarpið!

BLEIK SMIÐJA
Kosningamiðstöð VG, Grensásvegi 16 A

í kvöld,  kl. 20:00
Drífa Snædal og Gestur Svavarsson

fjalla um KYNJAKVÓTA

Heitt kaffi og heitar umræður
Bleika smiðjan er öllum opin

Verkstæðið 10 ára.Verkstæðið 10 ára.

INNKAUPAKORT VISA

Nýr dagur – ný tækifæri

Hægt er að sækja um Innkaupakort VISA 
á www.visa.is og hjá öllum bönkum 
og sparisjóðum.

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI

Lágvöruverðs-
verslanirnar skila lækkuninni á 
virðisaukaskatti og vörugjöldum 
1. mars í samræmi við útreikn-
inga Hagstofunnar á því hversu 
mikið matarverð lækkar til neyt-
enda. Þetta kemur fram í fyrstu 
niðurstöðum úr viðamiklum

verðmælingum verðlagseftirlits
ASÍ í matvöruverslunum.

Verð í lágvöruverðsverslun-
um hækkaði um 0,2-2,2 prósent 
á tímabilinu frá desember fram 
í febrúar. Mest var verðhækk-
unin í verslunum Krónunnar 
en minnst í Bónus. Frá febrú-

ar fram í mars lækkaði verð um 
6,4-11 prósent, minnst í Nettó en 
mest í Krónunni. 

Mest var verðlækkunin á gos-
drykkjum, söfum og vatni í kjöl-
far lækkana á virðisaukaskatti 
og vörugjöldum. Þá lækkaði 
verð á vörum í flokki sykurs, 
súkkulaðis og sætinda næst-
mest, eins og sjá má á vef ASÍ. 

Í Bónus lækkuðu gos, safar og 
vatn mest, kaffi og te og kakó 
næstmest. Í Krónunni lækkaði 
gos, safar og vatn mest en kjör 
næstmest.

Í Kaskó lækkuðu gos, safar og 
vatn mest og sykur, súkkulaði 
og sætindi næstmest. Í Nettó 
lækkuðu drykkirnir líka mest 
og næstmest sykur, súkkulaði 
og sætindi.  

Mest lækkun í drykkjunum

Vilt þú takmarka innflutning 
erlends vinnuafls á Íslandi?

Finnst þér Spaugstofan fyndin?





 Þúsundir stuðnings-
manna Viktors Janúkovítsj forsæt-
isráðherra streymdu til úkraínsku 
höfuðborgarinnar í gær til að 
taka þátt í mótmælum gegn þeirri 
ákvörðun Viktors Jústsjenko for-
seta að leysa upp þing og boða til 
kosninga. Með ákvörðuninni rauf 
Jústsjenko viðkvæmt pólitískt 
vopnahlé sem í reynd hafði verið í 
gildi milli þeirra Janúkovítsj. 

Ákvörðunin hefur valdið al-
varlegustu kreppu í úkraínskum 
stjórnmálum síðan appelsínugula 
byltingin var gerð síðla árs 2004, 
en í henni missti Janúkovítsj for-
setastólinn í hendur Jústjsenkos. 
Seinna varð hinn Rússlandsholli 
flokkur Janúkovítsj stærsti flokk-
urinn á þingi og þannig hlaut hann 
tilkall til forsætisráðherraemb-
ættisins.

Stuðningsmenn Janúkovítsj 
hafa komið upp ört vaxandi tjald-
búðum á torginu við þinghúsið 
í Kíev, en stuðningsmenn Jústs-
jenkos sögðust ætla að koma upp 
sviði til útifundahalds á Sjálfstæð-
istorginu þar skammt frá. 

Meirihlutasamsteypan á þingi 
hyggst halda áfram fundahaldi í 
þinghúsinu þar til stjórnlagadóm-
stóll landsins hefur úrskurðað um 
lögmæti ákvörðunar Jústsjenkos, 
að því er Janúkovítsj sagði í gær. 

Þingmeirihlutinn ákvað enn 
fremur að reka yfirkjörstjórnina 
og hét því að gefa ekki heimild til 
þeirra fjárveitinga sem nauðsyn-
legar væru til að halda kosningar. 
Samkvæmt ákvörðun Jústsjenkos 
forseta eiga þær að fara fram hinn 
27. maí. 

Forsetinn og forsætisráðherr-
ann áttu að hittast á sáttafundi 
síðla í gær en líkurnar á að eitt-
hvað kæmi út úr honum virtust 
mjög litlar. 

„Við erum lent í raunverulegu 
kreppuástandi því að báðir aðil-
ar hafa gengið það langt að ekki 
verður aftur snúið,“ hefur AP 
eftir Ivan Lozowy, óháðum stjórn-
málaskýranda. „Báðir eru þannig 
að upplagi að málamiðlun er nærri 
því útilokuð.“

Jústsjenko sakar forsætisráð-
herrann um að brjóta gegn sam-
komulagi sem þeir gerðu í fyrra, 
þar sem kveðið var á um helstu 
stefnumál í innan- og utanríkis-
málum. Hann segir Janúkovítsj 
enn fremur vera að reyna að snið-
ganga forsetaembættið. 

Mótmælendur 
safnast til Kíev
Eftir að Jústsjenko Úkraínuforseti ákvað að leysa 
upp þing og boða til kosninga safnast stuðnings-
menn Janúkovítsj til að mótmæla í höfuðborginni. 

Flóðbylgjan
sem skall á Salómonseyjum í 
fyrradag reið yfir aðeins fimm 
mínútum eftir að jarðskjálftinn 
sem olli henni varð. 

Vitað er fyrir víst að 28 létust 
vegna flóðbylgjunnar en talið að 
fleiri látnir eigi eftir að finnast.

Jarðskjálftinn mældist 8,1 
stig og var í 40 kílómetra fjar-
lægð frá bænum Gizo sem varð 
verst úti.

Fimmtán mínútum eftir að 
níu stiga jarðskjálfti varð í Ind-
landshafi árið 2004 skall risa-
vaxin flóðbylgja á landi sem olli 
dauða 230.000 manns. 

Skall á landi 
rétt eftir skjálfta

www.hi.is
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UMSÓKNARFRESTUR Í MEISTARANÁM 
VIÐ VIÐSKIPTA- OG HAGFRÆÐIDEILD ER TIL 16. APRÍL 

Viðskipta- og hagfræðideild býður upp á fjölbreytt og metnaðarfullt meistaranám 
sem tekur mið af því besta sem gerist í heiminum í dag. Námið er þekkt fyrir góða 
fræðilega undirstöðu og nemendur öðlast víðtæka innsýn í verkefni og áskoranir 
atvinnulífsins.

VIÐSKIPTA- OG
HAGFRÆÐIDEILD

Námsleiðir í meistaranámi:

   Fjármál fyrirtækja

   Fjármálahagfræði 

   Hagfræði 

   Heilsuhagfræði 

   Mannauðsstjórnun 

   Markaðsfræði og alþjóðaviðskipti

   Reikningshald og endurskoðun 

   Stjórnun og stefnumótun

   Viðskiptafræði

   Umhverfis- og auðlindafræði (þverfaglegt)

Umsóknareyðublöð og nánari upplýsingar 
um námsleiðir er að finna á heimasíðu 
viðskipta- og hagfræðideildar, vidskipti.hi.is

Árleg skráningargjöld eru 45.000 kr. 

Deildin býður einnig upp á MBA-nám.





Vinstri græn á ferð um landið
Fundur á Akureyri í kvöld

ALLT ANNAÐ LÍF! - með vinstri grænum

Björn Valur Gíslason, Árni Þór Sigurðsson og Dýleif Skjóldal spjalla 
við kjósendur í Hafnarstræti 98 (göngugötunni) í kvöld kl. 20:30

Ferðaskrifstofa

Leyfishafi
Ferðamálastofu

 Kormákur Geirharðs-
son, vert á Ölstofunni, telur að 
reglur kunni að verða rýmkað-
ar, svo að viðskiptavinir veitinga-
staða megi njóta áfengis í reyk-
ingaskýlum utandyra þegar reyk-
ingabann gengur í gildi í sumar.

Kormákur hitti lögmann heil-
brigðisráðuneytis í gær en fund-
ur þeirra var haldinn að frum-
kvæði ráðuneytisins. Voru Kor-
máki þar kynnt drög að reglugerð 
um takmarkanir á tóbaksreyking-
um. Hann segir að enn sé um drög 
að ræða, og erfitt að gera ráðstaf-
anir út frá þeim.

Kormákur segir aðra kráareig-
endur hafa hringt á Ölstofuna síð-

ustu daga til að lýsa yfir stuðn-
ingi. „Það eru fleiri kráareigendur 
alveg til í að taka þennan slag og 
fá úr þessu skorið. Við höfum ekki 
efni á því að borga þetta einir, ég 
tala nú ekki um þegar reykinga-
bannið kemur.“

Tjalddrykkja leyfð

 Tæplega sex 
hundruð hjúkrunarfræðinga vant-
ar til þess að leysa úr þeim skorti 
sem er á íslenskum heilbrigðis-
stofnunum. Talan fer upp í 749 árið 
2015 verði ekkert að gert. Þetta er 
meðal niðurstaðna í skýrslu Félags 
íslenskra hjúkrunarfræðinga sem 
kynnt var í fyrradag.

„Þetta er ekki einungis 
stéttarmál heldur grafalvarlegt 
samfélagsmál,“ segir Elsa B. Frið-
finnsdóttir, formaður félagsins. 
„Allar rannsóknir benda til þess 
að það sé beint samband á milli 
fjölda hjúkrunarfræðinga á vakt 
og hvernig sjúklingum reiðir af. 
Vegna skortsins erum við að veita 
lakari þjónustu en við vildum og 
ógnum öryggi sjúklinga.“

Samkvæmt skýrslunni eru alls 
445 stöðugildi ómönnuð en vegna 
þess að meðalstarfshlutfall hjúkr-
unarfræðinga er nokkuð lægra en 
hundrað prósent þarf fleiri en 445 
til að manna stöðurnar.

Elsa segir þrennt þurfa að ger-
ast til að þróuninni verði snúið 
við. „Það þarf að hækka laun til 
að halda þeim í starfi sem við 

höfum nú þegar. Það þarf að fjölga 
nemum og það þarf að gera breyt-
ingar á störfum elstu hjúkrun-
arfræðinganna svo við náum að 
halda þeim lengur í starfi.“

Siv Friðleifsdóttir, heilbrigð-
is- og tryggingamálaráðherra, 
segir að verið sé að vinna með fé-
lagi hjúkrunarfræðinga og Land-
spítala - háskólasjúkrahúsi ásamt 
fleirum að því að leita sameigin-
legra lausna á vandanum. „Þessi 
hópur mun kynna tillögur sínar 
varðandi framhaldið innan nokk-
urra vikna,“ segir hún.

Siv segist ánægð með það skref 
sem var tekið síðastliðið haust 
þegar hún og Þorgerður Katr-
ín Gunnarsdóttir menntamála-
ráðherra fjölguðu nemaplássum 
í hjúkrunarfræði um 40 prósent. 
„Vissulega þarf meira að koma til 
í framtíðinni en þessi aukning er 
áþreifanlegasta breytingin.“

Kjarasamninga segir Siv vera á 
hendi fjármálaráðuneytis og vera 
í gildi til marsloka 2008.

Rúmlega þrjú þúsund hjúkrunar-
fræðingar eru á vinnualdri á Ís-
landi í dag. 

Mannekla 
ógnar öryggi



heimur heillandi hluta og hugmynda
Stekkjarbakka 6 - Sími 540 3300 - www.gardheimar.is

Gleðilega páska!

Nýju Weber-
grillin komin!

Páskaliljur
10 stk.

795 kr.

Páskakerti
35 kr. stk.

Stórar
páskagreinar

150 kr. stk.

Troðfullt gróðurhús
af spennandi plöntum í garðinn

TILBOÐ

Skírdagur: 10.00 - 21.00
Föstudagurinn langi: Lokað
Laugardagur: 10.00 - 21.00
Páskadagur: Lokað
Annar í páskum: 10.00 - 21.00

Opnunartími
yfir páskana 

20% afsláttur af
öllum vorlaukum!

TILBOÐ
TILBOÐ

TILBOÐ



 Fjögur fyrirtæki, þar 
af tvö svissnesk, buðu í leyfi til 
reksturs nýrra farsímakerfa á 
Íslandi. Tilboðin voru opnuð hjá 
Póst- og fjarskiptastofnun í gær 
og ætlar að stofnunin að taka sér 
tæpan mánuð í skoðun þeirra áður 
en leyfin verða veitt.

Svissnesku fyrirtækin eru 
Amitelo og BebbiCell en þau áttu 
jafnframt bestu tilboðin. Hin tvö 
eru Núll-Níu og IP-fjarskipti. 
Stærsti hluthafi Núll-Níu er hol-
lenska fyrirtækið Scarlet Hold-
ings NV, sem selur fyrirfram-
greidd farsímakort víða um heim. 

Tveimur umsækjendum verður 
úthlutað tíðniheimildum að loknu 
mati á þeim en sérhver tíðniheim-
ild gildir fyrir allt landið.

Hrafnkell V. Gíslason, forstjóri 
Póst- og fjarskiptastofnunar, segir 
úthlutunina fela aðeins í sér upp-
byggingu á farsímanetunum. Litið 
verði meðal annars til hraða upp-

byggingarinnar og til hversu stórs 
hóps farsímanetið nái fyrir ákveð-
inn tíma. „Það þýðir það að félög-
in geta farið í það núna að byggja 
upp fjarskiptanetin,“ segir hann. 

Hrafnkell segir að í útboðinu 
felist að fjarskiptafélögin reisi 
eigin senda þegar úthlutun er 
í höfn. Þau eru hins vegar ekki 
skikkuð til þess og er ekkert því til 
fyrirstöðu að þau semji við önnur 
félög á borð við Símann eða Voda-
fone um notkun senda. 

Svissnesk fyrirtæki 
buðu best í GSM-leyfi

 Tveggja ára bar-
áttu pars fyrir til-
verurétti húss síns í 
kínversku borginni 
Chongqing lauk með 
niðurrifi hússins í 
gær, að því er frétta-
vefur BBC grein-
ir frá.

Þrátt fyrir að parið 
hafi neitað að selja 
þegar verktakar 
keyptu upp öll hús 
í nágrenninu voru 
framkvæmdir hafnar 
alls staðar í kringum hús þess. Að lokum gafst fólkið upp og samdi við 
borgaryfirvöld um að flytja í íbúð annars staðar í borginni.

Mörgum þótti barátta parsins fyrir eignarrétti sínum hetjuleg en 
talsvert er um að húseigendur segist vera flæmdir burt með vafasöm-
um aðferðum til að rýma fyrir örri uppbyggingu í Kína. 

Húsið rifið fyrir nýbyggingu

Forseti Íslands, Ólaf-
ur Ragnar Grímsson, átti á mánu-
dag fund við forystumenn stærsta 
háskóla Bandaríkjanna, Ríkis-
háskólann í Ohio, þar sem þeir 
lýstu ríkum vilja til að efla sam-
starf við íslenskt vísindasamfélag. 
Í heimsókninni voru undirritað-
ir þrír samningar milli skólans og 
þriggja íslenskra háskóla: Háskóla 
Íslands, Landbúnaðarháskólans og 
Háskólans á Akureyri.

Einnig voru mótaðar tillögur 
um rannsóknarverkefni í land-

græðslu, orkumálum, jöklafræð-
um og um aðgerðir gegn loftslags-
breytingum.

Forsetinn ræddi við John Glenn, 
fyrrverandi öldungadeildarþing-
mann og geimfara, en við skólann 
er starfrækt stofnun kennd við 
Glenn þar sem stundaðar eru rann-
sóknir á sviði stjórnsýslu, stefnu-
mótunar og þróunar lýðræðis. 

Forsetinn fjallaði í fyrirlestri 
um frumkvæði Íslands í barátt-
unni gegn loftslagsbreytingum.

Byrjaðu ferðina heima,
- og bókaðu bílinn strax!

Ef þú bókar bílaleigubílinn heima á Íslandi
bíður hann þín á áfangastað. Hver leiga færir
þér 500 Vildarpunkta að auki. Bókaðu 
bílinn núna í 522 44 00 og tryggðu þér meira
öryggi og betri þjónustu á ferðum þínum
erlendis hvert sem leið þín liggur.

522 44 00 • www.hertz.is
Safnaðu
Vildarpunktum
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Ef þú bókar fyrir 1. maí

færðu 1.000 Vildarpunkta

Sokkabuxur sem eru sérsni›nar
fyrir stórvaxnar konur





G

LAMBAFILLET
MEÐ FITURÖND

ÖND ÍSLENSK
ÚRVALSFRAMLEIÐSLA

kr.
kg1.998 EÐALFISKUR LAX 

REYKTUR OG GRAFINN

LAMBAKÓRÓNA
AÐ HÆTTI GRIKKJA

kr.
kg2.498

23%
afsláttur

kr.
kg959

KALKÚNABRINGUR
MEÐ APRIKÓSUM

kr.
kg2.698

26%
afsláttur

24%
afsláttur

VSV HUMAR
A FLOKKUR

25%
afsláttur

EMMESS ÍSKAKA
6-8 MANNA

699 kr.
stk.

TAPINI KEX

139 kr.
pk.

30%
afsláttur

Nýtt

300
kr. kg

Þú sparar

ARGENTÍNU
GRILLSÓSUR

374 kr.
stk. Páskablandið



Páskatilboð

LAMBA FRAMHRYGGS-
SNEIÐAR

kr.
kg1.298 NÓATÚNS GRÍSA-

HAMBORGARHRYGGUR
kr.
kg1.298

23%
afsláttur

kr.
stk.79UNGNAUTA-

HAMBORGARAR 90 g

Ferskt grænmeti og ávextir
alla daga í grænmetistorginu

MÓA VEISLUFUGL
M/FYLLINGU

764kr.
kg

15%
afsláttur

Eigðu örugga páska
með kjöti frá Nóatúni!

Veisluostar
Camembert - Hrókur - Höfðingi

43%
afsláttur

Tilboð!

veislufugl

Opnunartími yfir páskana
05. apríl Skírdagur 10.00 – 21.00*
06. apríl Föstudagurinn langi Lokað
07. apríl Laugardagur 10.00 – 21.00*
08. apríl Páskadagur Lokað
09. apríl Annar í páskum 11.00 – 21.00*

*Nóatún Smáralind er opið frá kl. 11-20.

Verði ykkur að góðu!



 Netfyrirtækið Google 
gabbaði fjölda netnotenda 1. apríl 
með því að auglýsa ókeypis þráð-
laust internet sem fer í gegnum 
pípulagnir notandans.

Í tilkynningu frá fyrirtæk-
inu var þjónustan, sem nefnist 
„Toilet Internet Service Provid-
er“, mærð  og sögð bylting fyrir 
notendur sem hugsa best á klós-
ettinu.

Í gabbinu sagði að notand-
inn þyrfti aðeins að sturta til-
tekinni netsnúru niður klósett-
ið, stinga hinum endanum í sam-
band við búnað frá Google og bíða 
í klukkutíma til þess að komast á 
internetið.

Ókeypis internet 
í gegnum klósett

Framboðslistar Ís-
landshreyfingarinnar verða að 
öllum líkindum kynntir strax 
eftir páska, sem og listar Baráttu-
samtakanna.

Margrét Sverrisdóttir, vara-
formaður Íslandshreyfingarinn-
ar, segir uppstillingu ganga vel. 
„Ég held að þetta sé allt að smella 
saman. Við munum kynna listana 
okkar fljótlega eftir páska. Við 
gerum okkur grein fyrir því 
að það má ekki gerast mikið 
seinna.“

Að sögn Margrétar hafa ekki 
margir skráð sig í flokkinn enn. 
Hún segir tæknilegum örðugleik-
um helst um að kenna, sem gerðu 

það að verkum að ekki var unnt að 
skrá sig til liðs við flokkinn á vef-
síðu hans fyrr en nú eftir helgi.

Arndís Herborg Björnsdótt-
ir, formaður Baráttusamtakanna, 
sem er bandalag baráttusamtaka 
eldri borgara, öryrkja og Höfuð-
borgarsamtakanna, segir sömu-
leiðis að vel gangi að finna fólk 
á lista. „Það gengur vonum fram-
ar og listarnir verða kynntir eftir 
páska.“ Arndís segir að búast 
megi við þekktum andlitum á list-
um flokksins, en vildi ekki gefa 
upp hver þau væru.

Báðir flokkar hyggjast bjóða 
fram í öllum kjördæmum lands-
ins.

Kynntir eftir páska

 Páskahátíð gyðinga hófst við sólarlag á mánudagskvöld, en hún 
er haldin til minningar um brottrekstur gyðinga frá Egyptalandi eins 
og greint er frá í Gamla testamentinu. 

Ýmsar rótgrónar hefðir eru tengdar páskahátíðinni. Rétttrúuðum 
gyðingum er bannað að borða allan mat sem ger er notað í, svo sem 
venjulegt brauð, yfir hina vikulöngu hátíð. Ein af hefðunum er því sú 
að baka sérstakt gerlaust flatbrauð, svonefnd matzoth-brauð, til neyslu 
yfir páskana. Það er eina brauðið sem þá telst „kosher“, eins og gyð-
ingar segja um mat sem samræmist trúarbókstafnum. 

Ef þú kaupir Miele þvottavél eða þurrkara færðu 
kaupverðið endurgreitt með betri meðferð á þvottinum

Íslenskt stjórnborð
Ný og betri tromla
Verð frá kr. 99.900

Hreinn sparnaður

1.
verðlaun

í Þýskalandi
W2241WPS



Sóma
samlokur

og langlokur

25%
afsláttur

Turtle-
bónvörur

25%
afsláttur
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Leikföng

25%
afsláttur

Tilboðsdögum lýkur í dag og því um að gera að renna við á næstu ESSO stöð og gera frábær kaup. Þeir sem 
vilja hafa bílinn skínandi yfir hátíðarnar geta náð sér í Turtle-bónvörur á 25% afslætti, hágæða bón sem verndar 
bílinn. Fyrir fólk á ferðinni er mikilvægt að börnin séu ánægð og því bjóðum við 25% afslátt af öllum
leikföngum. Komdu við og gleddu börnin og bílinn!

Í dag bjóðum við 5 kr.
afslátt af eldsneyti

um allt land!

-5kr.
Sælgæti úr 

nammi-
barnum

60%
afsláttur

Rúðuvökvi

50%
afsláttur

Þurrkublöð

50%
afsláttur



nær og fjær

„ORÐRÉTT“

Ólýðræðislegar kosningar

Valgerður Sverrisdóttir utanrík-
isráðherra opnaði aðalræðisskrif-
stofu Íslendinga í Þórshöfn í Fær-
eyjum um síðustu helgi og af-
hjúpaði skjaldarmerki Íslands 
á húsinu um leið og íslenski fán-
inn var dreginn að húni. Við þetta 
tækifæri þakkaði hún fráfarandi 
heiðursræðismanni Íslendinga, 
Poul Mohr, fyrir störf í þágu Ís-
lendinga og færði honum íslenskt 
beisli að gjöf. Fulltrúi færeyska 
dagblaðsins Sosialurin afhenti 
við þetta tækifæri innrammaða 
teikningu sem sýnir Poul Mohr, 
Högna Höydal, fyrrverandi lög-
mann Færeyja, og núverandi lög-
mann, Jóannes Eidesgaard, með 
Eið Guðnason aðalræðismann sem 
Búdda á börum. Teikningin mun 
vafalaust prýða skrifstofu aðal-
ræðismannsins starfsmönnum, 
gestum og gangandi til ánægju og 
yndisauka.

Eiður sem Búdda á börum

Gæsirnar komnar með vorið
Ekki á heimavelli Er búið að tryggja 

sýningarréttinn?

STARFSMANNAMIÐLUN

VANTAR ÞIG VANA 
IÐNAÐARMENN?
Höfum milligöngu um að útvega
innlenda sem erlenda starfsmenn 
fyrir ýmsar greinar atvinnulífsins

Er starfsmannaleiga rétta 
lausnin fyrir þig?

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

Gilda um veisluhöld á vegum ríkisins

Í samstarfi 
við sex ríki

Lög um Framkvæmdasjóð 
aldraðra voru sett árið 
1981 og var hlutverk hans 
að fjármagna byggingar 
eða kaup á húsnæði fyrir 
aldraða. Breyting var gerð 
á lögunum árið 1989 þannig 
að löglegt varð að veita 
styrki til endurbóta á hús-
næði eldri borgara.

Með breytingu á lögum um Fram-
kvæmdasjóð aldraðra 1989 mátti 
einnig nýta fé sjóðsins í heimaþjón-
ustu aldraða og önnur verkefni sem 
sjóðstjórn mælti með og ráðherra 
samþykkti. Tveimur árum síðar 
varð gerð enn önnur breyting sem 
hafði í för með sér að leyfilegt varð 
að nýta þriðjung þess fjár sem ár-
lega rennur í sjóðinn til reksturs og 
annarra verkefna í þágu aldraðra. 
Þær breytingar hafa verið tilefni 
harðrar gagnrýni úr ýmsum áttum.

Fréttablaðið greindi frá því í júní 
í fyrra að undanfarin tíu ár hefðu 
sex milljarðar runnið í sjóðinn. Af 
þeirri upphæð hefðu 3,6 milljarðar, 
um 60 prósent, runnið til uppbygg-
ingar húsnæðis en  megintilgangur 
sjóðsins væri að standa undir þeim 
kostnaði. Ríkisvaldið hafði notað 2,5 
milljarða til reksturs og styrkveit-
inga. 

Málið var meðal annars tekið upp 
í aðdraganda sveitarstjórnakosn-
inga og lét Dagur B. Eggertsson, 
oddviti Samfylkingarinnar í Reykja-

vík, hafa eftir sér að málið væri reg-
inhneyksli.

Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson, odd-
viti sjálfstæðismanna í Reykjavík 
og núverandi borgarstjóri, sagðist 
hafa gagnrýnt árum saman að fé 
sjóðsins rynni í annað en byggingar 
á húsnæði eldri borgara.

Ásta R. Jóhannesdóttir, þingmað-
ur Samfylkingar, lagði fram fyrir-
spurn til heilbrigðisráðherra á lög-
gjafaþingi 2005 til 2006 um sundur-
liðun þeirra sem höfðu hlotið styrk 
úr sjóðnum. Svar úr heilbrigðis-
ráðuneytinu barst síðasta starfs-
dag þingsins. Í svarinu kom fram 
að aðilar sem ekki virtust hafa bein 
tengsl við öldrunarþjónustu höfðu 
fengið styrki úr sjóðnum

Þess var getið að tafir hefðu 
orðið á svörum vegna þess að bók-
haldsgögn Tryggingastofnunar 
ríkisins frá árinu 1999 til ársins 
2002 væru komin í geymslu í Kópa-
vogi og veruleg fyrirhöfn væri að 
nálgast þau. Ráðuneytið gæti einn-
ig ekki veitt upplýsingar um styrk-
veitingar frá árinu 1998 og eldri 
þar sem Tryggingastofnun ríkis-
ins hefði eytt þeim bókhaldsgögn-
um en lögum samkvæmt þarf ekki 
að geyma bókhaldsgögn lengur en 
sjö ár. Sundurliðunin sem þá var 
veitt náði til ársins 2004. Í lok þessa 
þings veitti ráðuneytið svo aðra 
sundurliðun styrkja til ársins 2006.

Meðal þeirra sem hafa gagnrýnt út-
hlutanir úr sjóðnum eru stjórnar-
menn Landssambands eldri borgara 
sem hefur krafist þess að Ríkisend-
urskoðandi fari yfir úthlutanir og 
hefur hann sagt að það verði gert.  

Landsambandið lýsti einnig mik-
illi andstöðu við tilraunaverkefni 
um upplýsinga- og ráðgjafarþjón-
ustu við aldraða og aðstandend-
ur þeirra. Ástæðan var sú að það 
taldi úthlutun upp á tæpar sjö millj-
ónir úr sjóðnum til verkefnisins 
ekki hafa verið lagða fyrir stjórn 
sjóðsins. Siv Friðleifsdóttir sýndi 
þó fram á að gagnrýni á þá úthlut-
un var á misskilningi byggð. Farið 
hefði verið að lögum í tengslum við 
verkefnið. 

Önnur úthlutun sem hefur verið 
í umræðunni er styrkveiting Jóns 
Kristjánssonar, fyrrverandi heil-
brigðisráðherra, til Garðars Cortes, 
stjórnanda Óperukórs Reykjavík-
ur. Garðar sagði í Fréttablaðinu 17. 
mars að hann hefði ekki vitað hvað-
an styrkurinn kom og að hann hefði 
ekki þegið hann, hefði það legið 
ljóst fyrir. 

Þegar Fréttablaðið kallaði eftir 
gögnum til ráðuneytisins kom þó 
í ljós að skýrt kom fram hvaðan 
styrkurinn kom auk þess sem ráð-
herra hafði sett það sem skilyrði 
fyrir veitingunni að kórinn myndi 
standa fyrir sex tónleikum á öldr-
unarstofnunum gegn hálfrar millj-
óna króna framlagi. Garðar játaði 
þá að misskilningur hefði átt sér 
stað, staðið yrði við skilmálana og 
vel það, nú þegar málið væri komið 
á hreint. 

Framkvæmdir Framkvæmdasjóðs
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REYKJAVÍK & AKUREYRI

Síðustu námskeið
á vorönn að hefjast

Almenn tölvunámskeið

Námskeið: Hefst: Tími: Verð: Staður:

Byrjendur 16. apríl morgun/kvöld 32.900 AK/REK
Almennt tölvunám 17. apríl morgun/kvöld 39.900 AK/REK
Word 24. apríl morgun/kvöld 21.000 AK/REK
Excel 10. maí morgun/kvöld 21.000 AK/REK
Outlook 30. maí morgun/kvöld 9.000 AK/REK

Eldri borgarar 60+

Námskeið: Hefst: Tími: Verð: Staður:

Byrjendur 16. apríl mán/mið 13-16 19.500 AK/REK
Framhald 17. apríl þri/fim 13-16 19.500 AK/REK

Vefur - grafík - ljósmyndun

Námskeið: Hefst: Tími: Verð: Staður:

Photoshop grunnur 16. apríl kvöld 24.000 AK/REK
Photoshop ljósmyndun 30. apríl kvöld 29.000 AK/REK
Illustrator 30. apríl kvöld 49.900 AK/REK
Dreamweaver 3. maí kvöld 29.000 AK/REK
Flash 7. maí kvöld 28.000 AK/REK
Stafrænar myndavélar 16. apríl kvöld 15.000 AK/REK

MCP & MCSA

Námskeið: Hefst: Tími: Verð: Staður:

Network Infrastructure (70-291) 18. apríl kvöld 89.900 REK
Exchange Server (70-284) 19. maí kvöld 89.900 REK

Skrifstofunám

Námskeið Hefst Tími Verð Staður

Navision-fjárhagsbókhald 26. apríl morgun/kvöld 49.900 REK
Tollskýrslugerð 16. maí morgun/kvöld 28.000 REK

Byrjendanámskeið

Vinsælt námskeið ætlað fólki á öllum aldri sem hefur enga tölvukunnáttu. Á 
þessu námskeiði er allt tekið fyrir sem byrjandinn þarf til að komast vel af
stað í notkun tölvu.

Aðalmarkmið námskeiðsins er að gera þátttakendur færa um að nota
tölvuna sjálfstætt m.a. til að skrifa texta, læra að nota internetið og
meðhöndla tölvupóst.
Kennt er tvisvar í viku, mánudaga og miðvikudaga. Hægt er að velja um 
morgun- eða kvöldnámskeið.

Hefst 16. apríl. Lengd 42 std. Verð kr. 32.900,-  Kennslubók innifalin.

Almennt tölvunám

Sérstaklega hagnýtt námskeið fyrir þá sem komnir eru af byrjunarstiginu og
eru að nota tölvu í vinnu eða heima.  Tilvalið námskeið fyrir þá sem vilja 
auka öryggi sitt í allri tölvuvinnslu með aukinni  þekkingu, hraða og færni.

Helstu kennslugreinar: 
•  Windows tölvugrunnur og skjalavarsla
•  Word
•  Excel
•  Internet og Outlook tölvupóstur. 

Kennt er tvisvar í viku, þriðjudaga og fimmtudaga. Hægt er að velja um 
morgun- eða kvöldnámskeið.

Hefst 17. apríl. Lengd 63 std. Verð kr. 39.900,-  3 kennslubækur innifaldar.

Stafrænar myndavélar 

Stutt og hnitmiðað nám fyrir byrjendur. Farið 
yfir helstu stillingar, flytja myndir í tölvu og
skipuleggja myndasafnið. Einfaldar lagfæringar 
mynda og myndbygging. 
Heimaprentun/framköllun, myndir sendar í 
tölvupósti, brenndar á CD/DVD diska ofl. 
Þátttakendur læra að sækja og nota Picasa
forritið.

Næsta námskeið hefst 16. apríl. Lengd 14 std.
Kennt er þrjú kvöld. Verð kr. 15.000,-

Eldri borgarar

Byrjendur
30 kennslustunda byrjendanámskei›. Engin 
undirsta›a nau›synleg, hæg yfirfer› me› 
reglulegum endurtekningum í umsjá 
flolinmó›ra kennara. 
A›almarkmi› námskei›sins er a› gera 
flátttakendur færa a› nota tölvuna sjálfstætt, 
m.a. til a› skrifa texta og prenta, nota 
Interneti› sér til gagns og gamans, taka á 
móti og senda tölvupóst.

Hefst 16. apríl. Kennt er mánudaga og 
miðvikudaga kl. 13-16.
Ver› kr. 19.500,- Vegleg kennslubók innifalin.

Framhald I
30 kennslustundir. Hentar fleim sem loki› hafa byrjendanámskei›inu e›a 
hafa sambærilega undirstö›u.
Byrja› er á upprifjun á›ur en haldi› er lengra í ritvinnslu í Word. 
Framhaldsæfingar á Internetinu og í allri me›fer› tölvupósts.

Hefst 17. apríl. Kennt er þriðjudaga og fimmtudaga kl. 13-16. 
Ver› kr. 19.500,- Vegleg kennslubók innifalin.
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Enginn má berja ykkur“, sagði Slobodan 
Milosevic árið 1987. Lítill hópur 

óánægðra manna var saman kominn að ræða 
við Milosevic og einn maður í hópnum sagð-
ist hafa verið laminn af lögreglu. Milos-
evic sagði við hann að enginn mætti berja 
hann eða aðra. Hann var bara að benda á stað-
reynd. Þessi staðreynd sem Milosevic benti á kom 
honum í sviðsljósið og þetta var í fyrsta skipti sem 
ég og margir landar mínir heyrðum hans getið. Ég 
treysti á að lesendur viti hvað gerðist í Júgóslavíu 
á árunum sem á eftir fylgdu.

Þegar ræður og skrif Milosevic eru skoðaðar 
einar og sér, er ekki auðvelt að saka hann um kyn-
þáttahatur, þjóðernishyggju eða ómálefnalegan 
málflutning. Hann var bara að benda á staðreyndir. 
Hins vegar verður að setja ræður og skrif stjórn-
málamanns í samhengi við það þjóðfélag og þær 
aðstæður sem hann sprettur úr.

Ef auglýsing Frjálslynda flokksins um stefnu 
hans í innflytjendamálum er skoðuð ein og sér er 

e.t.v. erfitt að saka flokkinn um kyn-
þáttahyggju, ekki frekar en Milosevic. 
Frjálslyndir benda bara á staðreyndir 
eins og þeir sjá þær, alveg eins og hann 
gerði. Þeir fara reyndar heldur frjáls-
lega með staðreyndir en látum það liggja 
á milli hluta í bili.

Staðreyndir eru hins vegar alltaf í 
samhengi við eitthvað annað. Frjáls-
lyndir vita það og setja þær í samhengi 

sem þeir hafa sjálfir markvisst skapað undan-
farna mánuði, til að marka sér sérstöðu. Ef athuga-
semdir í bloggkerfum netsins eru skoðaðar, vekur 
framsetning staðreyndanna að hætti Frjálslyndra 
ótta, óhug og reiði í garð útlendinga. Alveg eins og 
framsetning staðreynda Milosevic vakti ótta, óhug 
og reiði á milli þjóðarbrota á Balkanskaga.

Það er ekki rétt hjá Frjálslyndum að allir nema þeir 
sitji aðgerðarlausir í málefnum innflytjenda. Ég hvet 
lesendur sem hafa áhyggjur til að kynna sér stefnu 
annarra flokka, sem og stefnu ríkisstjórnarinnar í 
málefnum innflytjenda. Ef menn eru þeirrar skoðunar 
að kosið verði um innflytjendamál ein og sér hinn 12. 
maí, þá er eins gott að þeir taki upplýsta ákvörðun.

Höfundur er Íslendingur af erlendum uppruna.

Enginn má berja ykkur

Þessi pistill minn verður sá síð-
asti sem ég rita fyrir Frétta-

blaðið og vil ég nota tækifær-
ið og þakka þeim fjölmörgu, sem 
hafa haft samband við mig í síma 
eða gegnum tölvupóst ellegar séð 
ástæðu til að stöðva mig á förn-
um vegi og þakka mér fyrir skrif-
in og hvetja til áframhaldandi 
dáða. Ekki hafa þessir ágætu les-
endur endilega verið mér allt-
af sammála, en þó haft til að bera 
það umburðarlyndi, að hollt væri 
að sjá og heyra önnur sjónarmið 
en þau sem nákvæmlega falla að 
eigin skoðunum.

Stundum er talað um fjölmiðla 
sem „fjórða valdið“, og víst er um 
það að fjölmiðlar geta haft áhrif og 
veitt aðhald þeim sem með völd-
in fara í stjórnmálum og efnahags-
lífi. En fjölmiðlum er líka ætlað að 
vera almenningi afþreying og oftar 
en ekki verður skemmtigildið í fyr-
irrúmi fyrir gagnrýninni afstöðu til 
manna og málefna og beinskeyttra 
upplýsinga sem varða hag almenn-
ings. Það er því kannski of sterkt 
að orði kveðið að tala um „vald“ í 
þessu samhengi, þótt vissulega geti 
fjölmiðlar stundum haft áhrif á al-
menningsálitið. Það er þó raun-
verulegum valdhöfum alltaf keppi-
kefli að geta tekið fjölmiðla í sína 
þjónustu og ná að móta efni þeirra 
og efnistök. Gleggst sjáum við 
þetta í Rússlandi Pútíns hin síð-
ari ár. Breski fjölmiðlamógúllinn 
Northcliffe lávarður taldi þó að 
sterkasta áhrifavaldið væri í því 
fólgið að ráða því hvað fjölmiðlar 
birta ekki og fjalla ekki um. 

Það er ekki alltaf tekið út með 
sældinni að vera pistlahöfund-
ur. Það hef ég þráfaldlega feng-
ið að reyna á sjálfum mér eftir að 
hafa fengist við þessa iðju hátt á 
annan áratug með nokkrum hléum 
á milli. Upphaflega var ég feng-
inn til að vera með innslög í þætt-
inum Í vikulokin í ríkisútvarpinu. 
Fyrst voru þessir pistlar vikulega 
og ég náði eitt sinn svo langt að út-
varpsráð sá ástæðu til að færa til 
bókar sérstaka ánægju sína með 
pistla mína. En fljótlega töldu dag-

skrárráðendur, að þyrfti „aukna 
fjölbreytni“ og fækkuðu pistlum 
mínum í hálfsmánaðarlega og síðan 
í einn í mánuði. Loks var ákveð-
ið í einu sparnaðarátakinu, sem 
gekk yfir RÚV, að fella þessa pistla 
niður með öllu og spila í staðinn 
tónlist, sem ekki þurfti að borga af 
stefgjöld.

Svo kom fjölmiðlamálið á dag-
skrá fyrir tæpum þremur árum. 
Ég fann mig þá til þess knúinn að 
viðra skoðanir mínar á því frum-
hlaupi forsætisráðherrans með 
nokkrum greinum í Morgunblað-
inu. Það leiddi svo til þess að rit-
stjóri þessa ágæta blaðs, Gunn-
ar Smári Egilsson, kom að máli við 
mig og bauð mér að skrifa fasta 
pistla í blaðið hverja helgi. Síðar 
var ákveðið að „auka fjölbreytni“ 
í þessum pistlaskrifum og pistl-
um mínum fækkað niður í hálfs-
mánaðarlega í miðri viku. Loks var 
mér tilkynnt á mánudaginn var að 
enn ætti að „auka á fjölbreytnina“ í 
þessum pistlaskrifum, og væri ekki 
óskað eftir að ég héldi áfram föst-
um skrifum í blaðið. Hlýt ég því að 
láta hér staðar numið og þakka les-
endum samfylgdina um nærfellt 
þriggja ára skeið.

Ég hafði af því áhyggjur á sínum 
tíma að með fjölmiðlafrumvarpi 
forsætisráðherra væri meining-
in að lögfesta reglur um eignarhald 
á fjölmiðlum, sem tryggðu vald-
höfum landsins aukin ítök á þessu 
sviði. Enda töluðu málpípur valds-
herranna aldrei um eignarhaldið í 
ræðum sínum heldur veifuðu DV 
yfir höfði sér í ræðustóli á Alþingi 
og töluðu um „daglega misnotkun 
baugsmiðlanna“ á tjáningarfrels-

inu, án þess að nefna nokkurn tíma 
dæmi. Síðan hafa þeir uppgötvað að 
markmiðinu mætti sem hægast ná 
með öðrum aðferðum en pólitískri 
valdbeitingu. Eða hvernig vilja 
menn túlka eftirfarandi sigurhrós 
sem birtist í staksteinum Morgun-
blaðsins 3. febrúar 2006?

„Þorsteinn Pálsson hefur verið 
ráðinn ritstjóri Fréttablaðsins. 
Hver er hann? Hann er fyrrver-
andi formaður Sjálfstæðisflokks-
ins. Hann steig sín fyrstu spor á 
ritstjórn Morgunblaðsins. Hann er 
meira að segja einn af fyrrverandi 
höfundum þessa dálks!

Ari Edwald hefur verið ráð-
inn framkvæmdastjóri 365 miðla. 
Hver er hann? Hann á að baki 
langan feril í Sjálfstæðisflokkn-
um. Hann er fyrrverandi aðstoðar-
maður Þorsteins Pálssonar frá ráð-
herratíð hans.

Björgvin Guðmundsson hefur 
verið ráðinn ritstjóri DV. Hver er 
hann? Hann er fyrrverandi for-
maður Heimdallar. Hann er meira 
að segja fyrrverandi blaðamaður á 
Morgunblaðinu. [Björgvin er núna 
einn af fréttastjórum Fréttablaðs-
ins, innskot ÓH].

Árvakur h.f. hefur eignast helm-
ing í Blaðinu. Ásgeir Sverrisson 
hefur verið ráðinn ritstjóri Blaðs-
ins [stóð stutt við og er aftur kom-
inn til Mbl]. Hver er hann? Hann 
hefur starfað í áratugi á Morgun-
blaðinu. Nánasti samstarfsmaður 
hans á því blaði var Björn Bjarna-
son, núverandi dómsmálaráð-
herra.“

Hvað á staksteinahöfund-
ur Mbl. við með þessu? Er verið 
að skapa alla fjölmiðla landsins í 
mynd Morgunblaðsins? Er kannski 
orðinn óþarfi að setja fjölmiðla-
lög, þegar „baugsmiðlarnir“ hafa 
hægt og rólega, bakdyramegin og 
innan frá, ummyndast í „blátíð-
indi“, og fjölmiðlungum kunngert 
með áþreifanlegum dæmum, að 
víki þeir út af línunni bíða þeirra 
svipuð örlög og rússneskra kollega 
þeirra undir handfastri stjórn Pút-
íns? Spyr sá sem ekki veit. Góðar 
stundir.

Fjölbreytt einsleitniH
vað gengur þeim ráðherrum til sem hafa nú í kjölfar 
kosninganna í Hafnarfirði fundið það hollast í stöð-
unni að gera lítið úr samþykkt deiliskipulags sem tak-
markar athafnasvæði Alcan í Straumi? Tveir þeirra 
búa í Hafnarfirði í hvarfi við málmbræðsluna. Ætli 

það breytti afstöðu þeirra ef þeir væru búsettir nær henni? Nú 
segja þeir brýnast að herða reglur um kosningar í sveitarfélög-
um. Gera lítið úr niðurstöðum kosninga, segja þær jafnvel mark-
laust plagg. Ákvörðun meirihlutans megi hrinda eftir þrjú ár. Þeim 
stendur stuggur af því meirihlutavaldi sem þeir finna fyrir. Ný-
fundið vopn almennings ógnar valdi stjórnmálamanna og þeim 
þykir óþægilegt að vita af því vopni í höndum umbjóðenda sinna. 
Lýðræði hefur löngum reynst kjörnum fulltrúum hættulegt og hafi 
þeir setið lengi á valdastólum er þess súrara að almenningur svipti 
burt fyrirfram gefnum niðurstöðum þeirra sem vilja öllu ráða.

Hér skal ekki um það dæmt hvort málatilbúnaður allur í út-
þenslu kanadíska fyrirtækisins á þessu svæði hafi verið til 
fyrirmyndar. Raunar sjást þess víða merki að skipulagshugmynd-
ir fái ekki nægilega umræðu á frumstigi. Almenningur láti sig 
litlu varða hvað er í undirbúningi fyrr en hugmyndir embættis-
manna, stjórnmálamanna og hagsmunaaðila eru fullmótaðar og 
ferlið langt gengið. Jafnvel komið á síðasta spölinn. Þess þekkj-
ast dæmi að stórir hópar nágranna og annarra íbúa snúist þá gegn 
framkomnum og þróuðum tillögum. Kerfisfólkið verður þá hvekkt 
og sárt, rétt eins og skyndileg og hörð afstaða almennings snerti 
þess persónulega hag. 

Valdsmennskan kemur þá fram grímulaust og hin gamla kenni-
setning einvaldanna heyrist hátt: Við vitum þetta best. Það er enda 
helsta skjól stjórnsamra yfirvalda að almenningur hafi sem minnst 
að segja milli kosninga. En nú er fokið í það skjól. Kjósendur hafa 
nú fundið vopn í fórum sínum sem má beita í stóru og smáu og 
gamlir og nýir lýðræðisflokkar geta ekki vikist undan þeirri kröfu 
umbjóðenda sinna að um fleira verði kosið en fulltrúa í framtíð-
inni. Og sú krafa verður ríkjandi í smáu og stóru að virkara og 
beinna lýðræði verði látið ráða í fleiri ákvörðunum.

Úrtölumenn hafa löngum verið nógir: kosningar eru dýrar, val-
kostir ekki skýrir, álitamálin mörg. Svo ekki sé talað um vilja 
þeirra sem á valdastólum sitja sem á endanum reyna sitt besta til 
að víkjast undan skýrum stefnumálum og samþykktum.

Hafnarfjarðarkosningin dregur fram ýmsa galla fulltrúalýð-
ræðis og kostina líka. Víst var umræðan hörð í Firðinum og full til-
finningaþrungin en Hafnfirðingar svöruðu kallinu af ábyrgð. For-
dæmis þeirra verður lengi minnst og það má ekki gerast að vald-
flokkum stjórnmálanna auðnist að kæfa þann áhuga og þá ábyrgð 
sem þarna varð til. Á þessum mótum verður að byggja. Atvinnu-
stjórnmálamenn munu við það missa spón úr aski sínum. Aukið 
lýðræði þýðir að þeir verða að vanda sig betur, starfa af meiri ein-
urð og lúta vilja þeirra sem kjósa þá til starfa.

Líklegast er það sú framtíð sem ráðherrunum hryllir við þegar 
þeir leggja sig í líma við að tala niðrandi um kosningarnar um deili-
skipulagið fyrir Straum og nágrenni. Sú afstaða er lítilmótleg.

Á pakkið nú að 
ráða en ekki við?

Hraunsnef sveitahótel Borgarbygg

b ur upp á rírétta kvöldver  ásamt 

gistingu og morgunmat fyrir 7900 kr á 

mann og mi ast ver i  vi  tvo saman 

í herbergi.

Tilbo  til 15.maí

www.hraunsnef.is

Nor urárdal • 311 Borgarbygg • Sími: 435 0111 • www.hraunsnef.is

Kr.7.900 á mann





Glæsileg þátttaka 
í íbúakosningum 

um stækkun álversins í 
Straumsvík endurspeglar 
skýrt þann breiða stuðn-
ing sem er við að íbúar fái 
í auknum mæli að koma 
beint að stórum ákvörð-
unum sem skipta miklu um þróun 
samfélagsins. Kosningarnar voru 
eðlilegt framhald þess að árið 2002 
setti Samfylkingin inn ákvæði í 
samþykktir Hafnarfjarðarbæjar 
sem tryggja að bæjarstjórn beri 
að leggja þau mál sem hún álít-
ur vera mjög þýðingarmikil fyrir 
bæjarfélagið í dóm kjósenda. Í 
kosningunum 2006 sagði Sam-
fylkingin í Hafnarfirði skýrt að 
þannig yrði staðið að verki þegar 
stækkun álversins í Straumsvík 
væri annars vegar. Íbúar Hafnar-
fjarðar hafa sýnt stuðning sinn við 
þessa stefnu í tvígang á einu ári. 
Fyrst með því að velja Samfylk-
inguna áfram til forystu í síðustu 
bæjarstjórnarkosningum og ekki 
síður um sl. helgi þegar nær 80% 
íbúa bæjarins mæta á kjörstað.

Í aðdraganda kosninganna heyrð-
ust úrtöluraddir frá pólitískum 
andstæðingum Samfylkingarinn-
ar um þetta mikilvæga skref. Nú 
eftir að niðurstöður liggja fyrir 
hoppa ráðamenn annarra flokka 
á lýðræðisvagninn. Það er vissu-
lega kostur að viðurkenna loks að 
þessi aðferðafræði sem markaði 
eftirminnileg þáttaskil í íslensk-
um stjórnmálum muni verða notuð 
æ oftar hér á landi. Stjórnlyndið og 
ráðríkið verður á undanhaldi. For-
maður Framsóknarflokksins hefur 
hins vegar ekki enn þá áttað sig á 
stöðunni og mun þurfa nokkurn 
tíma til að skilja út á hvað íbúa-
kosningar ganga. Stærstu fjöl-
miðlar landsins hafa þó fellt sinn 
dóm – aðferðarfræði bæjarstjórn-
ar Hafnarfjarðar og bæjarfulltrúa 
er lofuð.

Í kosningum er kosið um val-
kosti. Valið í þessum kosningum 
var erfitt, enda skiptar skoðan-
ir. Fjölmargt kom til og fjölmarg-
ir blönduðu sér í umræðuna. Jafn-
vel bændur við Þjórsá. Gagnrýnt 

hefur verið að seðlabanka-
stjóri, Davíð Oddsson, 
blandaði sér í umræðuna 
með umdeildum hætti að-
eins tveimur dögum fyrir 
kjördag. Hin mikla þátt-
taka í kosningunni sýnir 
hins vegar áhuga bæjar-
búa á því að fá að tjá hug 
sinn um mikilvæg mál. 
Lýðræðið spyr ekki hvort 
mjótt hafi verið á munum, 

heldur aðeins hver úrslitin urðu.

Ég hef haldið því fram í aðdrag-
anda kosninganna að fyrirtæk-
ið Alcan þyrfti að fá alla hluti á 
hreint áður en  það tilkynnti með 
formlegum hætti að það ætlaði 
að fara fram með breytingar eða 
stækkun í Straumsvík. Eitt af því 
var hvort möguleikar væru fyrir 
hendi í nýju deiliskipulagi. Margt 
í hagkvæmnilíkani fyrirtækisins 
gaf það til kynna og það kom fram 
ítrekað hjá yfirstjórnendum fyrir-
tækisins í Kanada að möguleikar 
til frekari þróunar væru álitlegir.

Ljóst er að fyrirtækið mun skoða 
sína stöðu og meta möguleika til 
frekari framþróunar með vísan 
til þeirrar niðurstöðu sem nú ligg-
ur fyrir en ljóst er að framlögð 
deiliskipulagstillaga að stækkunar-
áformum mun ekki ná fram að 
ganga samkvæmt ákvörðun íbúa 
bæjarins.

Það ber að þakka öllum þeim sem 
komu að þessum stærstu íbúakosn-
ingum landsins. Sérstaklega ber að 
þakka starfsmönnum Hafnarfjarð-
arbæjar sem unnu að verkefninu 
og fyrirtækinu Capacent sem sá 
um kynningar. Starfsfólki Alcan 
sem lagði á sig ómælda upplýsinga-
vinnu. Grasrótarsamtökin Hagur 
Hafnarfjarðar og Sól í Straumi, 
sem sköpuðu lýðræðislega um-
ræðu. Fjölmiðlum öllum og fjöl-
miðladeild Flensborgarskóla. Ekki 
hvað síst ber að þakka öllum þeim 
Hafnfirðingum sem sýndu málinu 
áhuga og kusu. Þeir sýndu það og 
sönnuðu að Hafnarfjörður er fram-
sækinn bær.

Höfundur er forseti bæjarstjórnar 
Hafnarfjarðar og oddviti Samfylk-

ingarinnar í Suðvesturkjördæmi.

Að loknum kosningum 

Leiðarar Þorsteins Páls-
sonar, ritstjóra Frétta-

blaðsins, eru oftast góðir 
og breyttu Fréttablaðinu. 
Laugardaginn 24. mars 
bregst ritstjóranum boga-
listin. Hann lætur birta 
mjög undarleg skrif eftir 
sigríði@frettabladid.is í 
dálkinum Frá degi til dags þar 
sem rétt eina ferðina enn er veist 
að undirrituðum og skrifar sjálf-
ur leiðara sem er byggður á mis-
skilningi sem ég vil leyfa mér að 
fara orðum um hér í þessari grein. 
Leiðarinn ber yfirskriftina „Stóra 
bókhaldshjáleiðin” og heldur höf-
undur því fram að því sem var 
hafnað í gær á Alþingi með því að 
afgreiða ekki 12 ára samgönguá-
ætlun sé samþykkt í dag. Af þessu 
tilefni er rétt að upplýsa ritstjór-
ann um eftirfarandi.

Samkvæmt sérstökum lögum voru 
lögð fyrir Alþingi samgönguáætl-
un til tólf ára sem er stefnumark-
andi rammaáætlun og fjögurra 
ára áætlun sem er framkvæmda-
áætlun þar sem fjárveitingum 
er skipt niður á verk eftir árum.  
Samgönguáætlun til fjögurra 
ára var samþykkt á Alþingi fyrir 
þinglok. Samkvæmt henni er gert 
ráð fyrir að leggja 8,1 milljarð til 
framkvæmda við Sundabraut á 
árunum 2007-2010. Þessi fjárveit-
ing er hluti af ráðstöfun söluand-
virðis Símans og var gert ráð fyrir 

því að það sem á vant-
aði væri fjármagnað 
með sérstakri fjáröfl-
un í tengslum við einka-
framkvæmd.

Það kom fram við af-
greiðslu laga um ráð-
stöfun söluandvirð-
is Símans og jafnframt 
í greinargerð með 12 
ára áætluninni. Í gild-
andi langtímaáætlun 
er jafnframt gert ráð 
fyrir heimild til fram-

kvæmda að upphæð 2,5 milljarðar 
til viðbótar. Sú heimild hefði fall-
ið niður ef 12 ára áætlunin hefði 
verið afgreidd. Rétt er að taka það 
fram að samgöngunefnd þingsins 
hafði afgreitt báðar áætlanirnar 
til síðari umræðu. Alþingi hefur 
því samþykkt heimildir sem ættu 
að duga fyrir þeim framkvæmdum 
sem að er stefnt í fyrsta áfanga. 

Það er ofsögum sagt hjá ritstjór-
anum að Alþingi hafi ekki „séð 
sér fært“ að samþykkja langtíma-
áætlunina. Afgreiðsla hennar var 
stöðvuð af stjórnarandstöðunni 
eins og stundum gerist og ritstjór-
inn þekkir vel hvernig stjórnar-
andstaðan notar afl sitt við þinglok 
til að stöðva mál. Jafnvel mál sem 
sátt ríkir um. Afstaða ríkisstjórnar-
flokkanna var skýr. Það er vilji 
til þess að leggja Sundabrautina 
á forsendum einkaframkvæmd-
ar og öllum sem fylgjast með er 
ljóst að það verk verður ekki bæði 
undirbúið og unnið til loka á næstu 
þremur eða fjórum árum. Þess 
vegna var gert ráð fyrir 12 millj-
örðum til Sundarbrautar á tíma-
bilinu 2011-2014 sem sérstakri 
fjáröflun. Það er því rangt að ekki 

hafi verið gert ráð fyrir þessum 
miklu framkvæmdum í áætlunum 
stjórnvalda. Það eru fullar heim-
ildir til þess að setja þessa miklu 
framkvæmd af stað. 

Með nýsamþykktum vegalögum 
er heimilað að fela einkaaðilum
einkaframkvæmdir bæði við 
byggingu og rekstur vegamann-
virkja. Í samgönguáætlun er gert 
ráð fyrir þessum kosti. Það er því 
rangtúlkun hjá ritstjóranum að 
farin sé „stóra bókhaldshjáleiðin” 
eins og hann velur að kalla einka-
framkvæmdir. 

Tvö félög hafa lýst áhuga á 
þátttöku í einkaframkvæmdum. 
Tryggingafélagið Sjóvá hefur sýnt 
áhuga á vegagerð á Vesturlands-
vegi og Suðurlandsvegi og Faxa-
flóahafnir hafa lýst vilja til þátt-
töku í framkvæmdum og fjár-
mögnun Sundabrautar. Áhugi 
stjórnar Faxaflóahafna er sprott-
inn af hagsmunum hafnanna og 
áhugi tryggingafélagsins er vegna 
umferðaröryggisaðgerða. Það 
er því ekkert óeðlilegt við stöðu 
málsins. Allir verða að gera sér 
grein fyrir því að fara verður að 
reglum um útboð, enda tryggja 
þau best hagsmuni ríkisins bæði 
við framkvæmdir og fjáröflun 
vegna verka, en gert er ráð fyrir 
sérstakri fjáröflun til þessara 
verka eins og fram kemur í sam-
gönguáætlun.

Hin sérstaka fjáröflun sem 
áformuð er gengur út á þrjá val-
kosti: Svokölluð skuggagjöld 
koma til skoðunar, lántaka frá 
verktaka eða lán frá öðrum aðil-
um og síðan hefðbundin fjármögn-

un úr ríkissjóði sem stendur mjög 
vel um þessar mundir. Þá er vert 
að minna á að allar skuldbindingar 
eru síðan háðar fjárlögum hverju 
sinni. Það er því fjarri öllu lagi að 
farin sé „bókhaldshjáleið“ eins og 
ritstjórinn velur að nefna svo hug-
vitsamlega. Það má fremur líkja 
þeim áformum sem fram koma 
í samgönguáætlun um sérstaka 
fjáröflun við það þegar samþykkt 
voru sérstök lánsfjárlög. Þá fram-
kvæmd þekkir ritstjórinn vel frá 
gamalli tíð.

Í dálkinum í Fréttablaðinu sem 
nefndur er Frá degi til dags er vitn-
að í tvö bréf stjórnar Faxaflóahafn-
ar til samgönguráðherra. Annað er 
skrifað 10. janúar 2006 af þáver-
andi formanni stjórnar Faxaflóa-
hafna, Árna Þór Sigurðssyni, eftir 
að hann hafði átt fund með forsætis-
ráðherra, Halldóri Ásgrímssyni, 
um áhuga stjórnar hafnanna fyrir 
samstarfi og viðræðum um leið-
ir til að fjármagna Sundabraut og 
stækkun Hvalfjarðarganga. Hitt 
bréfið sem er dagsett 21. mars 
síðastliðinn er í tilefni samþykkt-
ar stjórnar Faxaflóahafna undir 
forystu núverandi formanns. Þar 
koma fram viðbrögð eftir að ný 
vegalög hafa verið sett. Þar kveður 
við allt annan tón enda fylgdi hugur 
ekki máli hjá Árna Þór Sigurðssyni 
sem í raun var og er á móti einka-
framkvæmdum í vegagerð eins og 
aðrir Vinstri grænir. Það kom ber-
lega í ljós við afgreiðslu vegalag-
anna við þinglokin. Vinstri gænir 
gerðu ítrekaða tilraun til þess að 
stöðva afgreiðslu laganna vegna 
ákvæða um einkaframkvæmdir 

sem þeir voru á móti og ætluðu að 
stöðva málið. Það tókst sem betur 
fer ekki. Sama var með samgöngu-
áætlunina og þeim tókst með hót-
unum um málþóf að stöðva af-
greiðslu tólf ára áætlunarinnar. 

Vegna þessa bréfs sem Árni Þór 
Sigurðsson skrifaði í ársbyrjun 
2006 taldi ég það ómaksins vert að 
láta hafa samband við hann og gera 
tilraun til þess að fá hann til þess 
að koma vitinu fyrir þá Ögmund 
og Steingrím J. í þinginu. Það bar 
ekki árangur. Það er því með ólík-
indum að nú skuli hann koma fram 
í fjölmiðlum og vísa til bréfsins frá 
10. janúar 2006 sem reyndist vera 
marklaus yfirlýsing. Hann vildi 
ekki þegar á reyndi tryggja einka-
framkvæmd vegna Sundabrautar. 
Viðbrögð mín við því bréfi á sínum 
tíma voru byggð á því að ég vildi 
láta á það reyna rétt eina ferðina að 
hægt væri að treysta afstöðu þess-
ara manna. Að vilji þeirra til sam-
starfs væri meira en orðin tóm. 
Að þeir áttuðu sig á því að fyrsta 
skrefið væri að skapa lagaleg skil-
yrði fyrir einkaframkvæmd og 
aðkomu Faxaflóahafna að gerð 
Sundabrautar. Svo reyndist ekki 
vera. Yfirlýsingar þeirra eru því 
jafn marklausar núna sem fyrr. 

Það er bágt til þess að vita að 
Fréttablaðið skuli ekki hafa áttað 
sig á þessu þegar Árni Þór Sig-
urðsson, fyrrverandi formað-
ur stjórnar Faxaflóahafna, gekk 
á fund ritstjórnar blaðsins til að 
koma sjónarmiðum sínum á fram-
færi svo blaðið gæti haldið upp-
teknum hætti í skrifum sínum um 
samgöngumál.

Höfundur er samgönguráðherra.

Þorsteini Pálssyni ritstjóra svarað

Heildarlausn fyrir snyrtinguna
Lotus Professional

Arngrímur Þorgrímsson
Sölustjóri hjá RV

Rekstrarvörur
1982–200725ára

R
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Marathon RVS miðaþurrkuskápur

5.423 kr. 3.982 kr.

Blár enMotion snertifrír skammtari

WC Compact statíf blátt fyrir tvær rúllur

3.982 kr.6.968 kr.

WC Compact statíf RVS fyrir tvær rúllur

1.865 kr.

Blár sápuskammtari FoamLotus Sápuskammtari RVS

4.974 kr.

Á tilboði
í apríl 2007

Valdar gerðir af Lotus 
Professional skömmturum
og tilheyrandi áfyllingum

fyrir snyrtinguna.



Smáauglýsingasími
550 5000

Auglýsingasími Allt
550 5880

Þú getur pantað 
smáauglýsingar á visir.is

Gabríel Máni Björgvinsson er átta ára nemandi í 
Langholtsskóla. Hann æfir aikido og á kanínu sem 
borðar popp.

Gabríel er nemandi í þriðja bekk í Langholtsskóla. „Það er 
ágætt í skólanum,“ segir hann og bætir við að honum finnist 
langskemmtilegast í íþróttum. 

Uppáhaldsíþróttin hans Gabríels er samt ekki kennd í 
skólanum en hún er aikido og hann fer því tvisvar í viku á 
æfingar hjá Aikikai Reykjavík. „Aikido er japönsk sjálfs-
varnaríþrótt og þetta er þriðja árið mitt,“ segir Gabríel. 
Hann vill alls ekki viðurkenna að erfitt sé að læra aikido 
og segir að það sé töluvert af krökkum á hans aldri að æfa 
íþróttina. „Það er bara einn annar sem er átta ára eins og ég 
og svo eru nokkrir sem eru aðeins eldri og aðeins yngri,“ 
segir hann.

Þegar Gabríel á frí í skólanum finnst honum skemmtileg-
ast að fara í bíó. „Uppáhaldsmyndin mín er Turtles,“ segir 
hann.

Gabríel á eitt gæludýr en það er kanína. „Hún heitir Gosi 
og er sex ára í mannárum,“ segir hann og bætir við að Gosi 
sé frekar sérstök kanína því hann er ekki hafður í búri held-
ur er hann bara laus á heimilinu. „Og honum finnst gulræt-
ur ekki góðar. Hann borðar þær alveg en honum finnst þær 
ekki besti maturinn. Hann vill frekar kál. Svo finnst honum 
popp mjög gott og hann fær það stundum.“

Í sumar er Gabríel að hugsa um að fara eitthvert til út-
landa með foreldrum sínum en hann er ekki alveg viss um 
hvert. Hann hefur nokkrum sinnum farið utan með fjöl-
skyldunni og segist hafa komið til að minnsta kosti þriggja 
annarra landa. „Ég hef komið til Portúgals, Spánar og Dan-
merkur og ég man ekki alveg meira. Mér fannst skemmti-
legast á Spáni og mig langar að fara aftur þangað. Mig lang-
ar líka til Japans og ég kann að telja upp í tuttugu á jap-
önsku,“ segir hann.

Langar til Japans

Fer›askrifstofa í eigu Iceland Express
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Börn geta lært allt mögulegt ef námsefnið er skemmtilegt.

Bókaútgáfan Setberg hefur gefið út barnabækur til fjölda ára og 
meðal þeirra bóka sem hafa komið út hjá útgáfunni síðustu ár eru 
skemmtilegar límmyndabækur sem lítil börn geta lært ýmislegt af. 
Börn eru í eðli sínu forvitin og ef áhuga þeirra er sinnt geta þau lært 
hvað sem er. Fyrir þá foreldra sem vilja kenna börnum sínum meira 
um lífið, tilveruna og umheiminn eru límmyndabækurnar frábær 
hjálpartæki.

Leikur að læra
með límmyndabókum

15%
afsláttur af 

völdum vörum

LOKADAGUR
4. APRÍL

Fæst í apótekum um land allt

Ofnæmisprófuð og mild lína sem er sérstkalega þróuð fyrir
viðkvæma húð ungbarna
Ungbarna andlitskrem – Verndar húðina gegn óæskilegum áhrifum umhverfis og útfjólubláum geislum. Sólarvörn SPF 18, vítamín A&E.
Bossakrem – Mýkir og verndar bleyjusvæðið gegn ertingu, útbrotum og þurrki. Býr til verndandi lag á húðina. A&B5 vítamín. Mjög gott á bruna.
Bossablautklútar – Handhægir klútar í ferðapakkningu. Húðlæknisfræðilega prófaðir. Úr 100% trefjum. Alkóhól- og litefnalausir. Ph gildi 5,5.
Ungbarna baðsápa – Sérlega mild og rakagefandi kremsápa “sápulaus”. Innih. A&E vítamín.
Ungbarna sjampó – Milt sjampó (tearless). Hefur góðan ilm og gerir hárið silkimjúkt.
Ungbarna húðmjólk – Mild og rakagefandi húðmjólk. Inniheldur E&B5 vítamín. Ph gildi 5,5.
Ungbarna olía – Mild olía sem mýkir og hefur róandi áhrif á húðina. Inniheldur A&E vítamín.

Sensitive
ungbarnalína

NOSE & BLOWS

Fæst í verslunum og apótekum um land allt.

Ofnæmisprófuð lína sem er sérstaklega hönnuð fyrir kvefaða
litla nebba. Mild formúla sem svíður ekki undan.

Nebbaþurrkur og nebbakrem
Blautklútar sem hjálpa til við að hreinsa nefgöngin. Inniheldur rakagefandi B5 vítamín og
náttúrulegt mentol til þess að auðvelda öndun. Inniheldur hvorki litarefni né alkohól.

Kremið inniheldur ilmkjarnablöndu af piparmyntu og eucalyptus auk nornaheslis sem er
mjög græðandi.

Fæst í apótekum um land allt



KAUPMANNAHÖFN – LA VILLA
Heimagisting á besta stað í bænum.

Býður alla Íslendinga velkomna.
Geymið auglýsinguna.

www.lavilla.dk. S.0045 3297 5530. GSM. 0045 2848 8905



Team Steel er bílaklúbbur 
opinn öllum. Þar er vettvangur 
fyrir alla að hittast, ræða mál-
in og kíkja undir húddið, sama 
hvort meðlimir eigi dýra bíla 
eða algjörar druslur.

Team Steel bílaklúbburinn var 
stofnaður fyrir rúmu ári og eru 
meðlimir tólf talsins í dag. „Þetta er 
bara ósköp venjulegur bílaklúbb-
ur,“ segir Ómar Leifur Ragnarsson, 
einn af meðlimunum. „Eini munur-
inn er kannski að við gerum ekki 
neina kröfu um að fólk sé á rán-
dýrum bílum, enda eru flestir hér á 
bílum sem kosta undir 100 þúsund 
krónum.“

Í Team Steel er nálgunin á bíla-
áhugann því á ákveðnum jafnréttis-
grundvelli. „Við viljum bara hafa 
gaman af bílunum okkar, sem marg-
ir hverjir eru mjög skrautlegir,“ 
segir Ómar. „Skiptir þá engu máli 
hvað þeir kosta.“

Klúbbmeðlimir hittast reglulega 
ásamt því að halda úti síðu með 
myndum og tilkynningum. „Við 
erum á www.blogcentral.is/team_
steel og þar er hægt að skoða mynd-
ir og fá upplýsingar um samkomur. 
Allir eru myndaðir og nýir meðlim-
ir eru meira en velkomnir,“ segir 
Ómar.

Meðal samkoma sem fram undan 
eru er ferð til Patreksfjarðar á sjó-
mannadaginn. „Við fáum flugbraut-
ina út af fyrir okkur og þar ætlum 
við að taka myndir og leika okkur 
aðeins. Það er heilmikið um að vera 

á Patró þessa helgi og það verður 
bara gaman að vera partur af því,“ 
segir Ómar. „Ég vil bara hvetja alla 

sem áhuga hafa á að kíkja á síðuna 
okkar og setja sig í samband við 
okkur.“

Öðruvísi bílaklúbbur 

Smiðjuvegi 34 - gul gata Kópavogi • Sími 544 5151 • biljofur@biljofur.is

SÉRHÆFÐ ÞJÓNUSTA FYRIR

BIFREIÐAVERKSTÆÐI

Daewoo lyftarar

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

Gæði á góðu verði

Næsta námskeið byrjar 11.apríl
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Kirkjustétt 4 - 113 Reykjavík - Sími 534 8300

GARÐASTRÆTI - 101 REYKJAVÍK

STÓRBORG KYNNIR Í EINKASÖLU:

Sigurður V. Ragnarsson, löggiltur fasteignasali
Reynir Ólafsson, löggiltur fasteignasali

Víkurbraut 46 

240 Grindavík

Sími 426 7711 

Hafnargötu 20 

230 Keflavík 

www.es.is

Fr
um

Tilbúið til
afhendingar

Parhús í byggingu 146,6 ferm. ásamt bílskúr, úr timbri klætt
með standandi vatnsklæðningu. Skilast fullbúin með
gólfefnum. Hiti í gólfi. Stutt í íþróttahús og sundlaug. Nýr
skóli er fyrirhugaður rétt hjá. 

Suðurhóp 10 er tilbúið til afhendingar.
Suðurhóp 8 afhendist 1. maí 2007
Verð: 26.800.000,-

SSuuððuurrhhóópp 88 oogg 1100,,
GGrr iinnddaavv ííkk

Auglýsing um skipulagsmál 
í Sveitarfélaginu Árborg



SMIÐIR
Erum með vana smiði á skrá sem 

eru klárir til vinnu.
 ehf S: 840-1616

MÚRARAR
Erum með vana múrara á skrá sem 

eru klárir til vinnu.
 ehf S: 840-1616

Landeigendur  
Skráið ykkur í Landssamtök land-
eigenda á Íslandi (LLÍ) á nýrri heima-
síðu: www.landeigendur.is 
Stöndum vörð um eignarréttinn. 

Stjórnin.  







„Það er svo mikilvægt að 
manni sé treyst í viðskipt-
um því það tekur mörg ár 

að byggja upp traust en að-
eins nokkrar sekúndur að 

brjóta það niður.“

Atlantshafsbandalagið stofnað

Magnús Oddsson ferðamálastjóri 
fagnar sextugsafmæli sínu í dag. 
Það gerir hann þó ekki með pompi og 
prakt. „Ég er einhvern veginn þannig 
gerður að ég er lítið fyrir að boða til 
stórra samkvæma fyrir sjálfan mig. 
Það er bara ekki minn stíll,“ sagði 
Magnús, léttur í lund. „Ég hef aldrei 
vanið mig á það á svona tímamótum. 
Á þessum tugaafmælum mínum hef 
ég verið í rólegheitum með mínum 
nánustu og breyti ekkert út frá því,“ 
sagði Magnús. 

Magnús ætlar ekki heldur að halda 
af landi brott á afmælinu, eins og 
margir vilja gera. „Ég verð á landinu 
með mínum nánustu, við skulum orða 
það þannig,“ sagði hann og hló við. 
Hann hefur ekki haft þann háttinn á á 

liðnum afmælum, en hins vegar hefur 
hist svo á að hann hefur oft verið 
fjarri heimaslóðum. „Þegar ég fer að 
rifja það upp þá var ég á Akureyri 
þegar ég varð tvítugur, ég varð þrí-
tugur á Spáni og fertugur í Hollandi. 
Ég var að vinna á þessum stöðum, og 
í skóla á Akureyri þegar ég varð tví-
tugur. Ég hef bara verið þar sem ég er 
staddur þá stundina,“ sagði hann.

Magnús segir það hins vegar vel 
geta verið að hann leggi leið sína í 
sumarbústað um páskana. „Ég geri 
það oft þegar ég er heima um páska. 
Svo vonast ég til þess, ef það hlýnar 
aðeins, að ég komist kannski aðeins 
út á golfvöll. Ég er farinn að hlakka 
mikið til þess,“ sagði Magnús, sem 
hefur mikinn áhuga á golfi. „Ég hef 

mikla ánægju af golfi og sæki mikið 
í það. En ég get ekkert í íþróttinni, ég 
stunda það mér til heilsubótar og ekki 
til afreka,“ sagði hann hlæjandi.

Magnús hefur starfað innan ferða-
málageirans í rúm þrjátíu ár, og er 
enn afar ánægður með starfið. Hann 
vinnur nú að því að endurskoða ferða-
málaáætlun fyrir komandi ár. „Það 
er mjög ánægjulegt að vera að vinna 
í þessu svona fram fyrir sig,“ sagði 
Magnús. „Á svona afmælum fer fólk 
svo oft að horfa aftur. Maður lítur 
auðvitað um öxl með ánægju og rifj-
ar upp skemmtilega hluti, en svo horf-
ir maður líka fram í tímann með eft-
irvæntingu og spennu yfir því sem 
kemur,“ sagði hann.

Elsku bróðir okkar,

Jóhann Guðlaugsson

lést á hjúkrunarheimilinu Eir sunnudaginn 1. apríl.
Útförin fer fram frá Grafarvogskirkju miðvikudaginn
11. apríl kl. 13.00. Þeim sem vilja minnast hins látna,
vinsamlegast láti líknarstofnanir njóta þess.

Lilja Guðrún Guðlaugsdóttir
Jón Guðmundur Guðlaugsson

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

Guðmundur Nikulásson
Hjaltabakka 20, Reykjavík,

lést á Landspítala, Landakoti föstudaginn 30. mars.
Jarðarförin fer fram frá Fossvogskirkju þriðjudaginn
10. apríl kl. 13.00.

Katrín Ragnarsdóttir
Svava Guðmundsdóttir Friðrik Bridde
Anna M. Bridde Elvar M. Birgisson
Katrín D. Bridde Kristján M. Sivarsson
og langafabörn.

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar,
tengdamóðir, amma, dóttir og systir,

Elín Kristín Þorsteinsdóttir
Stuðlabergi 12, Hafnarfirði,

lést á Landspítalanum við Hringbraut sunnudaginn
25. mars sl. Útför hennar hefur farið fram í kyrrþey að
ósk hinnar látnu.

Ásmundur Sigvaldason
Harpa Rún Ásmundsdóttir
Styrmir Sæmundsson
Bjarni Sæmundsson Sunna Gunnarsdóttir
Breki Bjarnason Elín Bjarnadóttir
Guðrún Gunnarsson
systkini og fjölskyldur þeirra.

Okkar ástkæra,

Gréta Árnadóttir
er látin. Minningarathöfn verður haldin í Fossvogs-
kirkju miðvikudaginn 4. apríl kl. 13.00. Jarðarför fer
fram frá Tálknafjarðarkirkju þriðjudaginn 10. apríl
kl. 14.00.

Guðni Ólafsson Inga Jórunn Jóhannesdóttir
María Ólafsdóttir Guðjón Bjarnason
Sveinn Ólafsson Steinunn Rán Helgadóttir
ömmubörn og langömmubörn.

Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

Símar: 567 9110 & 893 8638
www.utfarir.is • runar@utfarir.is

Alhliða útfararþjónusta 

Rúnar
Geirmundsson

Sigurður
Rúnarsson

Elís
Rúnarsson

Þorbergur
Þórðarson

FÆDDUST ÞENNAN DAG





Elskuleg frænka mín, 
búsett í kóngsins 
Köbenhavn, tjáir mér 
að danskt afgreiðslu-
fólk sé það ókurteis-
asta sem hún hafi 

komist í tæri við. Ég 
fékk að kynnast ókurt-

eisinni af eigin raun síð-
astliðna helgi, þegar ég brá undir 
mig betri fætinum og tveimur flug-
vélavængjum og hélt til Danaveldis. 
Eftir annars ánægjulegt rölt niður 
uppáhaldsstrik allra Íslendinga rat-
aði ég inn á gólf í uppáhaldsversl-
un flestra Íslendinga, kenndri við 
Hennes og Mauritz. Þar tók á móti 
mér sú allra fýldasta afgreiðslu-
dama sem ég hef á ævi minni af-
hent seðla. Pirringurinn yfir þeirri 

tilætlunarsemi okkar ferðlang-
anna að ætlast til þess að hún af-
greiddi okkur var með ólíkind-
um – fyrir konu sem vinnur við af-
greiðslu. Hún ranghvolfdi augum, 
dæsti og hvæsti á bráðum átta ára 
prinsessuna sem var með í för. Því 
næst drap hún okkur hinar með 
augnaráðinu og algjörlega óviðeig-
andi frösum sem ég ætla ekki að til-
greina nákvæmlega hér.

Ég hef, eins og svo margir aðrir 
Íslendingar, unnið þjónustustörf. 
Það er tvíeggjað sverð. Annars 
vegar er ég örugglega tillitssam-
asti kúnni í heimi, vegna þess að 
ég veit svo vel hvað vaktirnar geta 
verið erfiðar þegar allt er í hakki og 
allir eru dónalegir. Ég hef öskrað af 
frústrasjón inni í eldhúsum og reytt 

hár mitt í örvæntingu yfir óréttlát-
um viðskiptavinum. Þess vegna er 
ég yfirgengilega tillitssöm þegar ég 
sæki veitingahúsin heim þessa dag-
ana. Ef mér er fært vatnsglas með 
sítrónu í stað sítrónutes geri ég 
ekki athugasemd fyrr en ég er búin 
að meta andlegt jafnvægi gengil-
beinunnar í þaula, og hef fyrir vikið 
fengið að súpa gífurlegt magn af 
flötu kóki. 

En þó ég hafi skilning á erfiðleik-
unum sem starfið felur í sér geri 
ég líka kröfur til afgreiðslufólks. 
Og ókurteisi, algjörlega að ástæðu-
lausu, er eitur í mínum beinum. Það 
er auðvelt að vera almennilegur. 
Ef ég væri ekki svona tillitssamur 
kúnni hefði ég sagt dönsku dömunni 
til syndanna.

Sendu SMS JA SOF á
1900 og þú gætir bíómiða!

Vinningar eru bíómiðar á Sunshine,
DVD myndir, fullt af Pepsi og margt fleira!

SMS
LEIKUR

Frá Danny Boyle, leikstjóra 28 Days Later og Trainspotting

FRUMSÝND 4. APRÍL

9. HVER VINNUR!

V
in

ni
ng

ar
 v

er
ða

 a
fh

en
d

ir
 h

já
 B

T 
Sm

ár
al

in
d.

 K
óp

av
og

i. 
M

eð
 þ

ví
 a

ð 
ta

ka
 þ

át
t e

rt
u 

ko
m

in
n 

í S
M

S 
kl

úb
b.

 9
9 

kr
/s

ke
yt

ið
.

*Aðalvinningar dregnir út úr öllum innsendum skeytum.Vinningar verða afhentir í BT Smáralind, Kópavogi. 
Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 99 kr/skeytið. Þú færð 5.mín til að svara spurningu. Leik lýkur 21. apríl 2007.

ÞÚ
GÆTIR
UNNIÐ!GEGGJAÐIRAUKA-VINNINGAR!

SMSLEIKUR



Dans- og skemmtanafíklar ættu að 
taka laugardagskvöldið 21. apríl 
frá því þá leikur hljómsveitin Gus 
Gus á Nasa. Hljómsveitin spil-
aði á Nasa í lok síðasta mánaðar 

og er óhætt að segja að það kvöld 
hafi farið vel í þá sem mættu. Svo 
vel að hljómsveitinni hefur borist 
fjöldi áskorana um að endurtaka 
leikinn. Það hafa Stebbi Steph og 
félagar hans í Gus Gus ákveðið að 
gera. Miðasala á tónleika Gus Gus 
hefst á morgun.

Hljómsveitin Kentár, sem er 25 ára 
á þessu ári, heldur tvenna tónleika 
í kvöld á Blúshátíð Reykjavíkur. 
Fyrst spilar sveitin á Hótel Nord-
ica klukkan 20.00 þar sem einnig 
kemur fram bandaríski blúsarinn 
Ronnie Baker Brooks auk ungra 
og upprennandi blúsara. Eftir það 
spilar Kentár á Domo þar sem 
gamlir vinir sveitarinnar munu 
stíga með henni á svið í tilefni af-
mælisins.

Í Fréttablaðinu í gær kom fram 
að tónleikar Kentár ættu að vera í 
gærkvöldi en þeir verða sem sagt 
í kvöld. Beðist er velvirðingar á 
þessum mistökum.

Kentár með 
tónleika 

Annað skemmtikvöld Grapevine 
og Smekkleysu, Take Me Down 
to Reykjavík City, verður haldið 
á Café Amsterdam í kvöld. Fram 
koma Mínus, Pétur Ben, Lay Low, 
FM Belfast og Skúli & Sökudólg-
arnir.

Þessar sveitir og tónlistarmenn 
eru að búa sig undir tónlistarhátíð-
ina Aldrei fór ég suður, sem verð-
ur haldin á Ísafirði um páskana, 
og lofa þær hörkustuði í kvöld. 
Mun Mínus væntanlega spila lög 
af plötu sinni The Great Northern 
Whalekill sem kemur í búðir á 
næstunni.

Miðaverð er 500 krónur og hefj-
ast tónleikarnir klukkan 21.00.

Hita upp 
fyrir Ísafjörð

„Platan er svo gott sem tilbú-
in. Það á bara eftir að gera svona 
hluti eins og koverið, mastera og 
svoleiðis. Hún kemur svo von-
andi út í sumar,“ segir Eyjólfur 
Eyvindarson, betur þekktur sem 
rapparinn Sesar A. Eyjólfur gaf 
sem kunnugt er út plötuna Storm-
urinn á undan logninu árið 2001, 
fyrstu rappplötuna eingöngu á ís-
lensku, og svo plötuna Gerðu það 
sjálfur 2002. 

„Nýja platan var í raun tilbú-
in 2004 en ég ákvað að salta hana 
í smá tíma. Ég er að leggja loka-
höndina á hana núna, er búinn að 
bæta við hana og svona.“ 

Sesar A hefur aldeilis ekki setið 
auðum höndum undanfarin ár 
þó að ekki hafi farið mikið fyrir 
honum hér heima. Hann hefur búið 

í Barcelona síðustu fjögur ár þar 
sem hann hefur lært kvikmynda-
leikstjórn og matreiðslu auk þess 
að vinna að nýrri tónlist. 

Meðal verkefna hans er Inter-
national Family of Sound, sem er 
hljómsveit samsett af níu manns 
frá átta löndum sem rappa og 
syngja á tíu tungumálum. „Þetta 
er verkefni sem er búið að vera í 
gangi síðan 2004. Það er Þjóðverji 
sem byrjaði með það, hitti þetta 
fólk og tengdi það saman. Síðan 
kom ég inn í þetta og tók að mér 
að framleiða, taka upp og útsetja. 
Platan er tilbúin og er að koma út 
núna á næstu dögum.“

Spurður út í tungumálaþáttinn á 
plötunni sagði Sesar: „Það er eitt 
lag þarna þar sem allir koma að 
með lítinn hluta. Ég rappa á þrem-

ur tungumálum, ensku, dönsku og 
íslensku, og svo koma hinir að lag-
inu þannig að það nær að vera á 
níu eða tíu tungumálum.” Text-
arnir eru á íslensku, spænsku, 
ensku, japönsku, frönsku, zulu-
máli, sænsku, þýsku, dönsku og 

katalónsku þannig að úr verður  
ein allsherjar tungumálasúpa.

Enn er óvíst um dreifingu plötu 
International Family of Sound á 
Íslandi en hægt er að nálgast upp-
lýsingar og hljóðdæmi á www.
myspace.com/ifsworldwide.

Sesar A snýr aftur með tvær plötur

Gus Gus 
aftur á Nasa
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allt í matinn á einum stað

Þú sparar 382 kr/kg

Þú sparar 340 kr/kg

Norðlenska lambahryggur kryddaður
1.358 kr/kg. áður 1.698 kr/kg.

Borgarnes grísahnakki úrb. mediterranian
899 kr/kg. áður 1.527 kr/kg.

Goða bayonneskinka
1.146 kr/kg. áður 1.528 kr/kg.

Borgarnes lambagrillkótilettur þurrkrydd.
1.259 kr/kg. áður 2.100 kr/kg.

Íslandsfugl kjúklingalæri/leggir Tex Mex
599 kr/kg.

25%
afsláttur

25%
afsláttur

41%
afsláttur

40%
afsláttur

20%
afsláttur

25%
afsláttur

Þú sparar 628 kr/kg Þú sparar 841 kr/kg

454



Frábært
fyrir blandið

459

349

269

799

799

99

50%
afsláttur

25%
afsláttur



Strax í kvöld verður efnt til tón-
leika í Seljakirkju þar sem tón-
verkið Stabat Mater eftir Giovanni 
Battista Pergolesi verður flutt. 
Verkið er þekktasta kirkjulega 
verk tónskáldsins og fjallar það 
um sorg Maríu meyjar er stendur 
við kross Jesú Krists. Verkið gefur 
mynd af þjáningu sonarins í bæði 
orði og tónmáli. Flytjendur verða 
söngkonurnar Anna Jónsdóttir 
og Anna Margrét Óskarsdóttir en 
með þeim leika Örnólfur Kristj-
ánsson sellóleikari og Jón Bjarna-
son, organisti og tónlistarstjóri 
Seljakirkju. Tónleikarnir hefjast 
kl. 20.30 í kvöld og er aðgangur að 
þeim ókeypis.

Fyrrgreint verk verður einnig 
flutt á tvennum tónleikum í Sel-
tjarnarneskirkju og Laugarnes-
kirkju undir stjórn Olivers Kent-
ish. Á föstudaginn langa kl. 15 
flytja María Jónsdóttir og Lára 
Hrönn Pétursdóttir verkið ásamt 
strengjasveit og endurtaka leik-
inn í Laugarnesinu á annan í pásk-
um kl. 17.

Kór Áskirkju flytur Jóhannes-
arpassíu Bachs í Fossvogskirkju 
á skírdag og föstudaginn langa. 
Kórinn kemur fram ásamt kamm-
ersveit og sex einsöngvurum en 
stjórnandi er Kári Þormar.  Jó-
hannesarpassían er eitt af stór-
virkjum kirkjutónlistarinnar og 
mjög metnaðarfullt og viðeigandi 
verk á páskum. Tónleikarnir hefj-
ast kl. 17 báða dagana.

Kór Langholtskirkju skipuleggur 
sannkallaða „Listafléttu“ á föstu-
daginn langa undir yfirskriftinni 
„Ég bíð uns birtir yfir“. Kórinn flyt-
ur söngdagskrá sem samanstendur 
af verkum 
sem öll 

tengjast píslarsögunni. Verkunum 
er skipt í fjóra hluta en milli þeirra 
munu Gunnar Stefánsson og Hjört-
ur Pálsson lesa fjögur ljóð sem þeir 
hafa valið og tengjast deginum. 
Listasafn Íslands lánar nokkr-
ar af Passíusálmamyndum
Barböru Árnason sem 
verða til sýnis í kirkj-
unni og aukinheld-
ur hefur Aðal-
heiður Halldórs-
dóttir dansari 
samið hreyf-
ingar fyrir 
kórinn og 
mun dansa 
í tveim-
ur verk-
anna.
Dag-
skráin
í Lang-
holts-
kirkju
hefst
kl. 20 á 
föstu-
daginn
langa,
umsjóna-
maður dag-
skrárinnar
er stjórnandi 
kórsins, Jón 
Stefánsson.

Í Vídalínskirkju 
í Garðabæ verð-
ur einnig efnt til fjöl-
þættrar dagskrá á föstu-
daginn langa en þar verður 
flutt verk eftir Þorkel Sigur-
björnsson, „Sjö hugleiðingar fyrir 
fiðlu og selló“. Dagskráin hefst á 
stuttri guðsþjónustu kl. 11 þar sem 
séra Jóna Hrönn Bolladóttir mess-
ar. Listanefnd Garðasóknar stend-
ur síðan að tónleikahaldinu þar 
sem Guðný Guðmundsdóttir fiðlu-
leikari og Gunnar Kvaran selló-
leikari munu flytja verk Þorkels. 
Verkið er í sjö hlutum og er sér-
staklega samið til flutnings milli 
Passíusálma Hallgríms Pétursson-
ar og munu Garðbæingar skipt-
ast á að lesa sálmana. Í kirkjunni 
verður einnig til sýnis myndverk 
Magnúsar Tómassonar, „Hand-
hæga settið“.

Að vanda verða Passíusálmar Hall-
gríms Péturssonar lesnir í kirkju 
hans á Skólavörðuholti. Lestur-
inn hefst kl. 13.30 á föstudaginn 
langa en umsjónarmaður er Grét-
ar Einar. Lesarar auk hans verða 
leikararnir Arnar Jónsson, Guð-
rún Ásmundsdóttir og Ragnheiður 
Steindórsdóttir. Lesturinn verður 
óvenjulegur að því leyti að lesar-
ar skipta ekki einstökum sálmum 
milli sín heldur ákveðnum vers-
um eftir efni og samhengi. Einn-
ig er hugmyndin að nýta rýmið í 
kirkjunni. Tónlist eftir Bach og 
Buxtehude verður flutt á milli 
lestra en umsjón með tónlistar-
flutningi hefur Björn Steinar Sól-
bergsson organisti. 

Að kvöldi föstudagsins langa 
verður hátíðleg stemmning á 

Skólavörðuholtinu en þá frum-

flytur kammerkórinn Schola cant-
orum óratoríuna „Hallgrímspass-
íu“ eftir Sigurð Sævarsson ásamt 

CAPUT-hópnum í Hallgrímskirkju 
á vegum Listvinafélags kirkjunnar. 
Stjórnandi er Hörður Áskelsson.
Verk Sigurðar er þriðja óratorían 

sem flutt er í Hallgrímskrikju 
er byggir á Passíusálmum 

Hallgríms. Hinar tvær 
eru samnefnt verk 

eftir Atla Heimi 
Sveinsson, sem 

Mótettukór-
inn flutti 

ásamt
stórri
blásara-
sveit
og
hópi
leik-
ara í 

sjónvarpi árið 1988 og Passía Haf-
liða Hallgrímssonar sem frum-
fluttvar árið 2001 og hljóðrituð ári 
síðar, verk fyrir kór, hljómsveit 
og tvo einsöngvara.Verk Atla og 
Hafliða eru mjög ólík þótt bæði 
byggi á textum Passíusálmanna. Í 
verki Sigurðar Sævarssonar kveð-
ur við enn annan tón. Aðalhlutverk 
verksins, Hallgrímur sögumað-
ur, er skrifað fyrir bassasöngvara, 
en fleiri einsöngvarar og kór fara 
með hlutverk persóna píslarsög-
unnar, eins og þau birtast í Pass-
íusálmunum. Tónmálið er aðgengi-
legt og þjóðlegt þó ekki sé um að 
ræða beinar tilvísanir í gömlu ís-
lensku lögin við Passíusálmana, 
eins og í verki Atla. Með einsöngs-
hlutverkin fara félagar í Schola 
cantorum, að undanskildu hlut-
verki Hallgríms sem er í hönd-
um Jóhanns Smára Sævarssonar, 
bróður höfundarins. 

Tónleikarnir í Hallgrímskirkju 
hefjast kl. 22 að kvöldi föstudags-
ins langa.

Listvinafélag Seltjarnarnes-
kirkju efnir síðan til sýningar 
á verkum myndlistarkonunnar 
Kristínar Gunnlaugsdóttur næst-
komandi laugardag en kl. 17 hefj-
ast þar tónleikar þar sem sellóleik-
arinn Gunnar Kvaran flytur tón-
list eftir Bach og bassasöngvarinn 
Bjarni Thor Kristinsson syngur ís-
lensk og erlend lög við undirleik 
Jónasar Ingimundarsonar. Rakel 
Pétursdóttir safnafræðingur mun 
einnig spjalla um listferil og verk 
Kristínar að þessu tilefni. 

Páskavikan er tími kyrrðar 
og íhygli fyrir marga og á 
undanförnum árum hefur 
skapast sú hefð í kirkjum 
landsins að halda tónleika 
af því tilefni. Í kirkjum á 
höfuðborgarsvæðinu verður 
til að mynda hægt að njóta 
fjölbreyttrar menningardag-
skráa á næstu dögum.

Kl. 14.00
Myndlistarmaðurinn Spessi sýnir 
ljósmyndir sínar í gallerí Anima í 
Ingólfsstræti. Á sýningunni „Úrtak“ 
eru ljósmyndir sem Spessi tók á Ísa-
firði um páskana 2004 og fangaði þá 
handahófskennt 1,4 prósent Ísfirð-
inga. Sýningin stendur til 21. apríl. 

Tónlistarhátíðin „Músík í Mý-
vatnssveit“ hefur fest sig í sessi 
og verður haldin í níunda sinn 
nú um páskana. Tvennir tónleik-
ar verða haldnir að þessu sinni, 
annars vegar í félagsheimil-
inu Skjólbrekku á skírdag og í 
Reykjahlíðarkirkju á föstudag-
inn langa. Skipuleggjandi hátíð-
arinnar, Laufey Sigurðardóttir 
fiðluleikari, hefur fengið til liðs 
við sig bandaríska píanóleikar-
ann Beth Levin og kammerkór-
inn Hymnodiu og munu þau flytja 
tónlist sem hæfir stund og stað. 

Laufey og Beth Levin kynntust 
fyrir um þrjátíu árum síðan þegar 
Laufey var í námi í Bandaríkjun-
um. Þær léku saman á þeim tíma 
og hafa haldið sambandi en Levin 
hefur haldið tónleika hér á landi 
áður við góðan orðstír. Levin á 
að baki glæsilegan feril sem ein-
leikari en hún var einn af örfáum 
nemendum píanóleikarans Ru-
dolfs Serkin sem einnig hafði góð 
tengsl við Ísland og kom oft hing-
að á sinni tíð. 

Á efnisskrá fyrri tónleikanna 
er vorsónata Beethovens og són-
ötukafli eftir Brahms auk þess 
sem Levin mun leika hluta úr 
Goldberg-tilbrigðunum. Laufey 
getur þess að þessi afburðatón-
listarmaður muni leika á Petrof-
flygil í eigu þeirra Mývetninga 
sem mikill menningarauki er af 
í héraðinu. Kammerkórinn mun 
síðan flytja þjóðlög úr ýmsum 

Músík í Mývatnssveit

Bíræfnar bakhlutarannsóknir

áttum undir stjórn Eyþórs Inga 
Jónssonar.

Seinni tónleikarnir munu taka 
mið af deginum að sögn Laufeyj-
ar en þá verður flutt sónata eftir 
Händel auk annarrar kirkjulegr-
ar tónlistar. Önnur hefð í Mý-
vatnssveit um páska er píslar-
ganga umhverfis Mývatn en tón-
leikarnir í Reykjahlíðarkirkju 
munu hefjast kl. 21 að kvöld 
föstudagsins langa til þess að 
þátttakendur hennar hafi tíma 
til að safna sér saman eftir átök 
dagsins og búa sig undir tónleik-
ana.



Íslenski dansflokkurinn sýnir 
verk unnið í samstarfi við hinn 
virta franska danshöfund Serge 
Ricci í kvöld. Verkið „Til nýrra 
vídda“ verður sýnt í Borgarleik-
húsinu ásamt tveimur stuttmynd-
um sem eru afrakstur Danssmiðja 
Íd undir stjórn Helenu Jónsdóttur 
og Peter Anderson.

Ricci hefur unnið sem danshöf-
undur síðan árið 1994 og skap-
að sér orðspor í dansheiminum 
ásamt flokki sínum, Mi Octobre. 
Hann þykir afar frumlegur lista-
maður en tækni hans vinnur mikið 
með innsæi líkamans. Hann lýsir 
verkinu sem óvissuferð sem þok-
ast nær birtunni, á mörkum hins 
alvarlega og léttleikandi skap-
ar dansinn sitt eigið svæði. Verk 

Ricci er „verk í vinnslu“ og verð-
ur sýnt fullmótað í haust. Við gerð 
þess nýtur hópurinn einnig að-
stoðar listamannsins Fabiens Al-
makiewicz sem hefur verið sam-
starfsmaður Ricci til margra ára. 
Samstarfsverkefni þetta er liður 
í frönsku menningarkynningunni 
Pourquois Pas?

Danssmiðja Íslenska dans-
flokksins er einnig vettvang-
ur fyrir verk í vinnslu en í kvöld 
verða sýndar myndir úr smiðj-
unni sem gerðar voru undir stjórn 
Helenu Jónsdóttur og Peters 
Anderson. Danssmiðjurnar voru 
unnar með dönsurum Íd og dans-
nemum við Listaháskóla Íslands. 
Ein mynda Peters var tekin úti í 
Gróttuvita sem er víst ekki algeng-

ur vettvangur fyrir nútímadans en 
úr danssmiðju hans spruttu fjórar 
stuttmyndir og verður ein þeirra 
sýnd í kvöld. Verkið „Val“ verður 
einnig sýnt en það varð til í dans-
smiðju sem Helena Jónsdóttir 
stýrði.

Íslenski dansflokkurinn hefur í 
nógu að snúast, til dæmis undir-
búa flokksfélagar nú dansferðalag 
austur til Kína þar sem hópurinn 
verður með opnunaratriði á einni 
af stærstu nútímadanshátíð Asíu 
í borginni Guangzhou. Flokkurinn 
mun einnig gera strandhögg í 
Bandaríkjunum á næstunni. 

Dansað á mörkunum og úti í Gróttu
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Síðustu sýningar á leikritinu 
Killer Joe í vor eru yfirvofandi, en 
af sérstökum ástæðum er sýning-
in á leið í snemmbúið sýningahlé. 
Einungis fjórar sýningar eru eftir 
á verkinu í vor. 

Verkið er sýnt á vegum leik-
hússins Skámána í Borgarleikhús-
inu og hefur fengið góðar viðtök-
ur  gagnrýnenda og áhorfenda. 
Stefnt er að því að taka það að 
nýju til sýninga í haust. Hléinu 
veldur fyrirhugað nám Þorvald-
ar Davíðs Kristjánssonar en hann 
er á leið í leiklistarnám í Julliard-
listaháskólanum í New York og 
er því ljóst að æfa þarf inn fyrir 
hann í haust. Næstu sýningar á 
Killer Joe eru því síðustu sýning-
ar Þorvaldar Davíðs á íslensku 

leiksviði í bráð. Vegna mikillar að-
sóknar verður aukasýning á skír-
dag kl. 20. 

Síðustu sýningar í vor verða svo 
laugardag 14. apríl, föstudag 20. 
apríl og laugardag 21. apríl. Leik-
arar í Killer Joe eru Björn Thors, 
Unnur Ösp Stefánsdóttir, Þröstur 
Leó Gunnarsson, Maríanna Clara 
Lúthersdóttir og Þorvaldur Davíð 
Kristjánsson. Leikstjóri er Stefán 
Baldursson.

 Í verkinu segir frá fjölskyldu 
sem lifir í eymd á húsbílagarði í 
suðurríkjum Bandaríkjanna og 
ráðagerð feðga um að auðgast með 
því að kála nánum ættingja.

Killer Joe að klárast í bili
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Hádegistónleikar í menningar-
stofnuninni Hafnarborg hafa um 
nokkurt skeið glatt Hafnfirðinga 
og nærsveitamenn. Þar ræður Ant-
onía Hevesí ríkjum og hefur efnis-
skrá tónleikaraðarinnar verið fjöl-
breytt, margir söngvarar komið 
fram og tekið stutt safn laga sem 
oftast er fjölbreytt og fjörlegt. 
Hádegisdagskrár eiga við ramm-
an reip að draga og verða gestir að 
geta treyst á næg bílastæði, góða 
aðkomu og snöggan kost fyrir eða 
eftir tónleika. Hafnarborg er vel 
í sveit sett og ætti Göflurum og 
aðkomumönnum að vera létt að 
skjótast niður í bæinn. 

Þess er í það minnsta kostur í 
dag þegar Örn Árnason, leikari 
og skemmtikraftur, kemur fram á 
hádegistónleikum og tekur lagið. 

Allir landsmenn þekkja söng-
gáfu Arnar: hann er mikilvirkur 
skemmtikraftur en nú tekur hann 
krók og býður upp á hreint söngva-
prógram: Á efnisskrá verða lög 

eftir Jóhann G. Jóhannsson, Þór-
arin Eldjárn og Inga T. Lárusson.

 Örn Árnason er fæddur 1959 og 
lauk námi frá Leiklistarskóla Ís-
lands árið 1982 og á því tuttugu og 
fimm ára starfsafmæli í vor. Hann 
var lengi fastráðinn hjá Þjóðleik-
húsinu en hefur verið sjálfstætt 
starfandi um skeið. Örn státar ekki 
aðeins af glæsilegum leiklistar-
ferli; hann hefur líka aflað sér mik-
illa vinsælda sem söngvari, enda 
löngu ljóst að hann er góður tenór. 
Hafa söngelskir menn því löngum 
rennt til hans hýru auga og talið 
sjálfsagt að hann stigi fram sem 
fullgildur lýrískur tenór en ekki 
buffo eins og hann gerir jafnan. 
Munu þau hlutverk takast á í dag-
skránni í Hafnarborg í dag en tón-
leikarnir hefjast kl. 12.00.

Tenórinn Örn stígur fram

Nýjustu skáldsögu enska rithöfund-
ar Ians McEwan, On Chesil Beach, 
hefur verið vel tekið af gagnrýnend-
um en dómar 
um bókina 
hafa birst 
víða á síðustu 
dögum. 

Bókin fjall-
ar um ung 
brúðhjón, 
Florence og 
Edward, sem 
verja hveiti-
brauðsdögum 
sínum á hót-
eli í Dorset en 
eitt aðalviðfangsefni sögunnar er 
bæld eftirvænting eftir fullkomnun 
hjónabandsins. Það er ekki aðeins 
ein jómfrú í sambandinu og árið 
1962 var teprulegri tími en nú.

Í dómi Sunday Times um bók-
ina er McEwan lofaður fyrir hæfi-
leika sinn til að lýsa margbreyti-
leika manneskjunnar og sagan sögð 
afrek; hnyttin og angistarfull frá-
sögn um mislesin skilaboð og þrúg-
aða eftirvæntingu sem getur breyst 
í andhverfu sína.  

Í dómi The Guardian er höfund-
inum einnig hampað fyrir fágað-
an stíl og orðheppni en jafnframt  
hæfileika sína til þess að einangra 
stök augnablik lífsins og hlaða þau 
gríðarlegu og ógleymanlegu mikil-
vægi.

Hampað mjög

Draumalandið
eftir Andra Snæ Magnason

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

Frumsýning
16.mars föstudagur kl. 20:00

22.mars fimmtud. 2.sýn kl. 20:00

23.mars föstud. 3.sýn kl. 20:00

24.mars laugard. 4.sýn kl. 20:00
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Myndir frá Íslandsferð 
Leonardo DiCaprio 
eru komnar á netið en 
þær verða á næstu for-
síðu Vanity Fair. Við 
hlið DiCaprio er sjálfur 
ísbjarnarunginn Knútur.

Leonardo DiCaprio er vígalegur á 
forsíðu nýjasta heftis Vanity Fair 
en þar stendur hann á ísjaka úti á 
miðju Jökulsárlóni á mannbroddum 
með ísbjarnarunga sér við hlið. Er 
þar enginn annar en sjálfur Knút-
ur á ferðinni en sá stutti er senni-
lega frægasti ísbjörn í heimi og er 
vistaður í Dýragarðinum í Berl-
ín. Ljósmyndarinn Annie Leibowitz 
tók myndirnar en hún fór sérferð til 
Þýskalands til að smella myndum af 
ísbirninum. Á vefsíðu tímaritsins 
má síðan sjá myndir frá tökunum 
en spurningin er síðan hvor vekur 
meiri athygli, Knútur eða DiCaprio? 
Áætlað er að tölublaðið komi í bóka-
búðir í kringum 10. apríl. Þá mun 
afþreyingarþátturinn Inside sem 
sýndur er á sjónvarpsstöðinni 
Sirkus einnig fjalla um Íslands-
ferð DiCaprio á fimmtudaginn. 

„Við vorum nú reyndar bara 
með gervi-ísbjörn sem við settum í 
staðinn,“ segir Finnur Jóhannsson, 
framleiðandi hjá True North 
sem hafði veg og vanda 
af tökunum. „Upphaf-
lega stóð reyndar til að 

fá sjálfan Knút til landsins en þegar 
á hólminn á kominn reyndist húnn-
inn ekki hæfur til flugs,“ útskýr-
ir Finnur sem vildi ómöglega gefa 
upp hvað myndatakan kostaði. „Það 
er trúnaðarmál en ég get þó upp-
lýst að hún kostaði sitt,“ segir Finn-
ur sem ber DiCaprio vel söguna 
þótt hann öfundi leikarann lítið af 
sinni stöðu. „Ég held að það sé mjög 
erfitt að vera svona súperstjarna,“ 
segir Finnur.

Vanity Fair er að þessu sinni til-
einkað umhverfismálum. Yfir for-
síðuna er skrifað stórum stöfum 
„Green Issue“ eða „Grænt tölu-
blað“, DiCaprio hefur verið öfl-
ugur talsmaður umhverfisvernd-
ar en meðal annarra sem prýða 
síður blaðsins má nefna Julia Louis 
Dreyfuss og Robert Redford.

Eins og Fréttablaðið greindi frá 
kom DiCaprio í stutta dagsferð í 
byrjun mars til að taka þessar mynd-
ir ásamt fríðu föruneyti, meðal ann-
ars unnustu sinni Bar Rafaeli sem 

hann hyggst nú kvænast 
samkvæmt fréttamiðl-
um beggja vegna Atl-
antshafsins. „Ætli hann 
hafi ekki fengið hug-
myndina hérna á Íslandi, 
erum við Íslendingar ekki 
hamingjusamasta þjóð í 

heimi?“ segir Finn-
ur og hlær en 

bætir við að 
þeim hafi 
þó ekki 
verið boðið 
í brúð-
kaups-
veisluna. 

Leikkonan Halle Berry segist sjá 
eftir því að hafa reykt marijúana 
þegar hún var ungl-
ingur enda varð 
hún svo væni-
sjúk af því að hún 
þorði ekki út úr 
húsi. Halle seg-
ist jafnframt 
aldrei hafa próf-
að sterkari efni 
og fordæmir 
aðrar stjörn-
ur sem gera 
slíkt. „Af 
hverju ætti 
ég að prófa 
eitthvað
svo sterkt? 
Ég vil ekki 
sjá þetta 
í líkama 
mínum.“

Halle vill 
ekki sjá dóp

Kryddpían Mel B fæddi stúlkubarn 
á mánudag í Santa Monica í Kali-
forníu. „Barni og móður heilsast 
mjög vel og þær hvílast nú,“ sagði 
talskona söngkonunnar við banda-
ríska fjölmiðla. „Mel hefur ekki 
enn ákveðið nafn á hana,“ 
sagði talskonan enn fremur. 
Eins og komið hefur fram í 
fjölmiðlum heldur Krydd-
pían því fram að leikar-
inn Eddie Murphy sé faðir 
stúlkunnar. Því hefur 
hann neitað.

Fyrir á Mel, sem heitir 
réttu nafni Melanie Brown, 
átta ára dóttur sem hún eign-

aðist með fyrrverandi eig-
inmanni sínum, Jimmy 
Gulzar. Fram undan er 
faðernisbarátta við Eddie 
Murphy, sem neitar því 
að vera faðirinn og fer 
fram á að taka DNA-próf 
því til sönnunar. „Það 
leikur enginn vafi á því 

að Eddie er pabbinn,“ 
segir Melanie.

Úrslitaþátturinn í X-Factor verð-
ur sýndur beint til Færeyja en 
þetta upplýsti Þór Freysson, 
framleiðslustjóri þáttanna, á 
blaðamannafundi sem haldin var 
á Nordica Hótel í gær. Þar sátu 

fyrir svörum hinn færeyski Jóg-
van og Hara ásamt lærimeistur-
um sínum, þeim Einari Bárðar-
syni og Páli Óskari auk Ellýar, til 
að kynna þáttinn á föstudaginn. 

Jógvan hefur heldur betur  sleg-

ið í gegn hjá löndum sínum sem 
og hér heima og ríkir mikil eftir-
vænting hjá þeim eftir því að sjá 
hvernig honum gengur í Vetrar-
garðinum á föstudaginn. Undan-
farnir þættir hafa verið sýndir 
nokkrum dögum síðar en nú gefst 
Færeyingum hins vegar kostur á 
að sjá allt í beinni.

Á fundinum kom fram að sigur-
vegarinn fær plötusamning við út-
gáfufyrirtækið Senu en reiknað 
er með að platan komi út skömmu 
eftir að keppninni sjálfri lýkur.  
Jafnframt var það upplýst að 
stúlknaflokkurinn Nylon myndi 
troða upp en þær eru í óða önn 
að leggja lokahönd á nýtt lag sem 
verður flutt í þættinum og ber 
heitið There Should Be a Holiday. 
Einnig var flutt brot úr laginu sem 
báðir keppendur flytja á föstudag-
inn sem heitir Hvern einasta dag 
og er eftir Óskar Pál Sveinsson en 
textann samdi Stefán Hilmarsson.  
Þá verður athyglisverðasti kepp-
endinn valin og mun hann stíga á 
stokk í Vetrargarðinum.

X-Factor sýndur beint í Færeyjum

NÁNARI UPPLÝSINGAR

ALL STAR SUPER BAND

STÓRTÓNLEIKAR

SILVÍA
MIÐVIKUD. 04. APRÍL 2007

TRABANT
OG GEYSIR

GULLFOSS

SILVIA NÓTT frumflytur efni af GLÆNÝRRI PLÖTU 
SINNI GOLDMINE OG TRABANT prufukeyra nýtt efni 
í bland við eldra, FYRIR tónleikaferð um Bretland sem 
nær hápunkti á Glastonbury ROKKHÁTÍÐINNI Í JÚNÍ.
UM UPPHITUN sjá Gullfoss og GEYSIR

HÚSIÐ OPNAR KL. 23.00 
ALDURSTAKMARK 20 ÁRA
MIÐAVERÐ 1500 KR.
FORSALA Á NASA MIÐVIKUD.
4. APRÍL MILLI 14 –16

Mel B elur barn Eddie Murphy





FRÁ DANNY BOYLE
LEIKSTJÓRA 28 DAYS LATER
OG  TRAINSPOTTING KEMUR
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FRÁ DANNY BOYLE
LEIKSTJÓRA 28 DAYS LATER
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SPENNUTRYLLIR ÁRSINS!

SÓLIN ER AÐ DEYJA.
ER HÆGT AÐ BJARGA HENNI?

SÓLIN ER AÐ DEYJA.
ER HÆGT AÐ BJARGA HENNI?
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Gildir á allar sýningar í

Regnboganum merktar með rauðu
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MIÐASALA Í SMÁRABÍÓ OG REGNBOGANN Á

MIÐASALA Í BORGARBÍÓ Á

SUNSHINE kl. 5.50, 8 og 10.10 B.I. 16 ÁRA
THE SCIENCE OF SLEEP kl. 8 og 10.10 B.I. 7 ÁRA
ÚTI ER ÆVINTÝRI ÍSLENSKT TAL       kl. 6
TMNT         kl. 6 B.I. 7 ÁRA
SCHOOL FOR SCOUNDRELS     kl. 5.45, 8 og 10.15
THE ILLUSIONIST     kl. 8 og 10.15

SUNSHINE  kl. 5.50, 8 og 10.10 B.I. 16 ÁRA
MR. BEAN´S HOLIDAY         kl. 1, 3, 5, 7, 9 og 11
MR. BEAN´S HOLID. SÝND Í LÚXUS kl. 1, 3, 5, 7, 9 og 11
ÚTI ER ÆVINTÝRI ÍSLENSKT TAL       kl. 2 og 4
TMNT           kl. 2, 4, 6, og 8 B.I. 7 ÁRA
SCHOOL FOR SCOUNDRELS       kl. 5.45, 8 og 10.15
THE HITCHER         kl. 10 B.I. 16 ÁRA
EPIC MOVIE       kl. 1.50 og 3.50 B.I. 7 ÁRA

HOT FUZZ         kl. 8 og 10.20 B.I. 16 ÁRA
SCHOOL FOR SCOUNDRELS     kl. 8 og 10
ÚTI ER ÆVINTÝRI ÍSLENSKT TAL     kl. 6
TMNT         kl. 6 B.I. 7 ÁRA

STRANGLEGA BÖNNUÐ 
INNAN 16 ÁRA
STRANGLEGA BÖNNUÐ 
INNAN 16 ÁRA

PÁSKAMYNDIN Í ÁRPÁSKAMYNDIN Í ÁR
PÁSKAMYNDIN Í  ÁR

ANNAR ÞESSARA
TVEGGJA

HEFUR
HEILA

Á STÆRÐ 
VIÐ HNETU !

PÁSKAMYNDIN 2007
 HEIMSFRUMSÝNING

Breska rokksveitin Bloc Party 
kemur fram á níundu Iceland 
Airwaves-hátíðinni, sem verður 
haldin dagana 17. til 21. október 
í miðborg Reykjavíkur. Einn-
ig hefur kanadíski rapparinn 
Buck 65 boðað komu sína ásamt 
hljómsveitunum Of Montreal og 
!!!.

Þá hafa nokkrir íslenskir 
listamenn verið staðfestir; múm 
og Gusgus, Lay Low, Pétur Ben, 
Gavin Portland, Reykjavík!, 
Ampop, Ultra Mega Techno-
bandið Stefán og Benni Hemm 
Hemm.

Bloc Party gaf á dögunum 
út sína aðra plötu, A Weekend 
in the City, sem hefur fengið 
prýðilegar viðtökur. Sveitin sló í 
gegn með fyrstu plötu sinni, Si-
lent Alarm, og naut smáskífu-
lagið Here We Are mikilla vin-
sælda. New York-sveitin !!! 
hefur lengi verið rómuð fyrir 
magnaða sviðsframkomu. Ný-
lega kom út önnur plata sveitar-
innar, Myth Takes, sem þykir 
uppfull af dansvænu rokki.

Icelandair hefur þegar hafið 

sölu á pakkaferðum á Iceland 
Airwaves á erlendis. Tilkynnt 
verður um miðasölu hérlendis 
síðar.

Bloc Party á Ice-
land Airwaves

U2-kirkjur eru farnar að 
ryðja sér til rúms í Banda-
ríkjunum, Ástralíu, Nýja-
Sjálandi og Bretlandi en 
söfnuðirnir notast við texta 
og tónlist hljómsveitarinnar 
við messur.

Vinsældir írsku hljómsveitarinn-
ar U2 eru ótvíræðar. En nú má 
kannski segja að áhrif hennar séu 
komin upp á annað stig. Frétta-
vefur BBC fór á fund svokallaðra 
U2-ista í heimaborg hljómsveit-
arinnar, Dublin á Írlandi. Söfnuð-
urinn leggur áherslu á að  halda 
á lofti pólitískum boðskapi Bono 
og helstu baráttumálum hans, svo 
sem stríðinu við fátækt og alnæmi, 
og í staðinn fyrir hefðbundin 
sálmasöng eru lög á borð við I Still 
Haven‘t Found What I‘m Looking 
For sungin af safnaðarmeðlimum.  
„Við erum að reyna að ná til unga 
fólksins,“ útskýrir talsmaður hóps-
ins og helsti skipuleggjandi, Greg 
Fromholz. „Enda er það löngum 
vitað að textar hljómsveitarinnar 
eru fullir af kristnum boðskap,“ 
bætir Greg við.

Söfnuðurinn var stofnaður í 
Baltimore árið 2004 af Söruh Dylan 
Breuer og hefur síðan þá smám 
saman verið að breiðast út á meðal 
aðdáenda sveitarinnar. „Messan“ 
í Dublin stóð yfir í einn og hálf-
an klukkutíma og skartaði meðal 
annars ljósasýningu, sjónvarps-
skjám og þurrum ís. En Fromholz 
segir ekki algengt að messurnar 
séu svona „rokkaðar“. „Þetta er 
kannski einum of mikið af hinu 
góða og yfirleitt notast söfnuðirn-
ir ekki við myndir af hljómsveit-
inni,“ útskýrir Fromholz. „Við 
viljum miklu frekar nálgast sann-

leikann með lögum sveitarinnar,“ 
bætir Fromholz við.

Tónlist U2 hefur oftar en ekki 
verið skýrð út frá trúarlegu ljósi 
og fjórmenningarnir frá Dublin 
hafa aldrei verið feimnir við að 
ljá máls á trúarlegum málefnum. 
Og þá ekki síst söngvari sveitar-
innar, Bono. Enda segir Fromholz 
að notkunin á U2 sé mjög auðveld 

leið til að laða að ungt fólk í kirkj-
ur. „U2-menn eru alltaf að leita að 
einhverjum tilgangi og einhverj-
um sannleika sem er ofar þeirra 
skilningi. Og ég held að við séum 
öll að leita eftir því sama. Lögin 
þeirra henta mjög vel fyrir fólk í 
andlegum hugleiðingum auk þess 
sem það er mjög auðvelt að syngja 
bara með,“ útskýrir Fromholz.



OG ÞÚ SEM HÉLST AÐ 

ÞÍN FJÖLSKYLDA VÆRI SKRÍTIN...

/ KRINGLUNNI / KEFLAVÍK/ ÁLFABAKKA / AKUREYRI

Háskólabíó
Rómantísk
gamanmynd

Sýnd í Háskólabíói Sýnd í Háskólabíói

THE GOOD GERMAN kl. 8 B.i.16

TELL NO ONE kl. 5:40

LADY CHATTERLEY kl. 8

HORS DE PRIX kl. 5:50

BECAUSE I SAID SO kl. 6 - 8:15 - 10:30 Leyfð

MRS POTTER kl. 5:40 - 8 - 10:20 Leyfð

WILD HOGS  kl. 6 - 8:15 - 10:30 b.i 7

300. kl. 10:20 B.i.16

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

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

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

BRIDGE TO TEREBITHIA kl. 3:40 Leyfð

MR. BEAN´S HOLIDAY kl. 2 - 4 - 6 - 8 - 10:10   Leyfð

MR. BEAN´S VIP kl. 2 - 4 - 6 - 8 - 10:10   

HOT FUZZ kl. 5:30 - 8 - 10:30   B.i.16

ROBINSON... M/- ÍSL TAL kl. 2 - 3:40 - 5:50 Leyfð

ROBINSON FJÖ... M/- ÍSL TAL kl. 4 - 6:10 Leyfð

MEET THE ... M/- ENSKU Tali kl. 8:10 - 10:20 Leyfð

BECAUSE I SAID SO kl. 3:40 - 5:50 - 8 - 10:20 Leyfð

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

NORBIT kl. 3:40 - 5:50 Leyfð

DIGITAL-3D

DIGITAL

DIGITAL-3D
MR. BEAN´S HOLIDAY kl. 6 - 8 - 10 Leyfð

MEET THE ROBINSONS kl. 5:50 Leyfð

WILD HOGS kl. 8 Leyfð

THE HITCHER kl. 10:10 B.i. 16

PÁSKAMYNDIN Í ÁR

BESTA MAMMA 
Í HEIMI 

GETUR LÍKA GERT MANN

GEÐVEIKANN

MR. BEAN´S HOLIDAY kl.  6 - 8 Leyfð

300 kl. 10 B.i. 16

MEET THE ROBINSSON M/- ÍSL TAL kl. 6 Leyfð

WILD HOGS kl.   8 - 10 Leyfð

ANNAR ÞESSARA TVEGGJA 

...Á STÆRÐ 
VIÐ HNETU !

„FYNDNASTA SPENNUMYND áRSINS” - GQ

Ný GRíMYND FRá SömU OG 
GERðu SHAUN OF THE DEAD.

HEFUR
HEILA....

FYRSTA SÝNING KL. 14:00!

Breytingar á hreinni eign
2006

í þúsundum króna
2005

í þúsundum króna

Iðgjöld ..................................................................................... 2.814.212 2.343.907
Lífeyrir..................................................................................... 1.167.757 1.140.812
Fjárfestingartekjur .................................................................. 7.708.958 4.297.280
Fjárfestingargjöld ................................................................... 71.998 57.939
Rekstrarkostnaður.................................................................. 74.909 71.042

Hrein eign í árslok til greiðslu lífeyris: .................................. 48.634.302 39.425.796

Efnahagsreikningur

Húseignir og lóðir ................................................................. 28.079 28.728
Verðbréf með breytilegum tekjum....................................... 25.302.817 20.321.467
Verðbréf með föstum tekjum ............................................... 21.915.557 15.968.108
Veðlán .................................................................................... 882.896 1.381.635
Bundin innlán og aðrar fjárfestingar ................................... 440.494 464.611

Annað:

Annað:.................................................................................. 64.459 1.261.248

Fjárfestingar:

Kröfur á viðskiptamenn ....................................................... 840.313 401.787
Aðrar eignir........................................................................... 176.265 1.009.725
Viðskiptaskuldir.................................................................... 952.119 150.264

Hrein eign til greiðslu lífeyris:............................................. 48.634.302 39.425.796

Ýmsar kennitölur

Nafnávöxtun ................................................................................................... 18,80% 12,10%
Raunávöxtun................................................................................................... 11,30% 7,70%
Hrein raunávöxtun (að teknu tilliti til rekstrarkostnaðar) ............... 11,10% 7,50%
Hrein raunávöxtun, meðaltal síðustu fimm ára .................................. 6,60% 3,40%
Hrein eign umfram heildarskuldbindingar.......................................... 6,40% -0,70%
Hrein eign umfram áfallnar skuldbindingar........................................ 14,20% 6,00%
Nafnávöxtun sérgreinardeildar................................................................ 15,90% 11,20%
Raunávöxtun sérgreinardeildar ............................................................... 8,40% 6,80%
Hrein raunávöxtun sérgreinardeildar .................................................... 8,30% 6,60%

18,8% ávöxtun árið 2006

Tæpir 2 milljarðar greiddir
til aukningar áunninna

réttinda sjóðfélaga

Ársfundur 2007
Ársfundur Festu lífeyrissjóðs

verður haldinn fimmtudaginn
26. apríl nk. að Hafnargötu 80

í Reykjanesbæ
(fundarsalur Verkalýðs- og
sjómannafélags Keflavíkur)
Fundarstörf hefjast kl. 18:00

Stjórn Festu lífeyrissjóðs
Kristján Gunnarsson formaður
Bergþór Guðmundsson varaformaður
Ragna Larsen
Sigrún Helga Einarsdóttir
Þórarinn Helgason
Bergþór Baldvinsson

20062006
í þúsundum krónaí þúsundum króna

. 2.814.212. 2.814.212
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 7.708.958 7.708.958
. 71.998. 71.998
 74.909 74.909

. 48.634.302. 48.634.302

28.07928.079
25.302.81725.302.817
21.915.55721.915.557

882.896882.896
440.494440.494

64.45964.459

. 840.313. 840.313
176.265176.265
952.119952.119

48.634.30248.634.302

18,80%18,80%
11,30%11,30%
11,10%11,10%

6,60%6,60%
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14,20%14,20%
15,90%15,90%

8,40%8,40%
8,30%8,30%

Sameinaður Lífeyrissjóður Suðurlands og Vesturlands

Framkvæmdastjóri
Gylfi Jónasson

Traust - Ábyrgð - Festa

30. mars 2007

Hækkun á hreinni eign á árinu:............................................. 9.208.506 5.371.394
Hrein eign frá fyrra ári: .......................................................... 39.425.796 34.054.402

Fjárfestingar:.......................................................................... 48.569.843 38.164.548

18,8%18,8% ávöxtun árið 2006ávöxtun árið 2006
Sameinaður LSameinaður Lífeyrissjóður Suðurlands og Vesturlandsífeyrissjóður Suðurlands og Vesturlands



Ekki sjálfgefið að ég spili með Val ef ég kem heim

 Fjórðungsúrslit Meist-
aradeildar Evrópu halda áfram í 
kvöld með tveimur leikjum. Eng-
landsmeistarar Chelsea taka á 
móti Valencia frá Spáni á meðan 
efsta liðið í ensku úrvalsdeildinni, 
Manchester United, fer til Ítalíu 
og mætir Roma. 

Wayne Rooney var mikið gagn-
rýndur eftir landsleikjahrinuna í 
síðustu viku þar sem hann hefur 
ekki skorað mark fyrir enska 
landsliðið í háa herrans tíð. Hann 
hefur þó skorað sextán mörk á 
tímabilinu en aðeins þrjú í síðustu 
tólf leikjum United. Hann hefur 
þó engar áhyggjur.

„Við erum að spila vel og liðið 
skorar mikið af mörkum þannig 
að ég er rólegur. Við vinnum alla 
okkar leiki og margir hafa verið 
að skora mörk fyrir liðið. Vörnin 
hefur líka verið frábær.“

Hann viðurkennir þó að hann 
verði fyrir vonbrigðum ef hann 
nái ekki að bæta árangur sinn frá 
síðasta tímabili. „Ég hef ávallt 
sagt að ég vilji bæta minn árangur 
minn frá ári til árs. Á síðasta tíma-
bili skoraði ég nítján mörk og það 
eina sem ég vil gera er að bæta 
þann árangur og standa mig vel 
fyrir hönd liðsins.“

Annar framherji United, Cristi-
ano Ronaldo, hefur verið áberandi 
í fjölmiðlum í vetur. Ekki síst fyrir 
meintan leikaraskap hans og um-
deilda dómgæslu. Cristian Pan-
ucci, varnarmaður Roma, segir að 
dómarar í ensku úrvalsdeildinni 
verndi Ronaldo. 

„Það verður ekki tilfellið í leikn-

um í Róm. Hæfileikar hans eru 
óumdeilanlegir en hann ýkir mikið 
þegar hann dettur og við munum 
ekki láta blekkjast af hans brögð-
um.“

Annars kom það nokkuð á óvart 
að Alex Ferguson valdi bæði Louis 
Saha og Darren Fletcher í hóp-
inn fyrir leikinn í kvöld. Þeir hafa 
verið frá vegna meiðsla í fimm 
vikur og áttu að spila fyrir varalið 
félagsins á morgun. 

Park Ji-Sung fór hins vegar 
ekki með til Ítalíu en hann á við 
hnémeiðsli að stríða. Þá er Nem-
anja Vidic meiddur og verður 

væntanlega frá út tímabilið.
Annar leikmaður sem á þess 

kost að spila í kvöld eftir langvar-
andi meiðsli er Joe Cole, leikmað-
ur Chelsea. Hann hefur verið frá 
síðan í nóvember síðastliðnum. 
Þá er Wayne Bridge orðinn klár 
eftir að hafa gengist undir aðgerð 
á hné.

„Mér finnst að líkamlegt ástand 
mitt sé nánast fullkomið,“ sagði 
Cole við breska fjölmiðla. „Ég 
mun gera hvað ég get, þó ekki í 
nema tíu eða fimmtán mínútur.“

Hann segir að fjarveran hafi 
reynst honum erfið. „Manni finnst 

eins og maður sé að bregðast 
stjóranum og öðrum leikmönnum. 
Allir hafa þó sýnt þessu skilning 
og ég hef lagt mikið á mig á hverj-
um degi til að ná mér góðum. Ein-
hverjir hafa sagt að ég verði ekki 
meira með á tímabilinu en ég vil 
enn leggja mitt af mörkum.“

Af leikmönnum Valencia er það 
helst að frétta að Fernando Mor-
ientes getur ekki spilað eftir að 
hafa meiðst í landsleik Íslands og 
Spánar í síðustu viku. Munar um 
minna enda Morientes leikið vel 
með David Villa í framlínu liðsins.

Wayne Rooney hefur ekki skorað mikið fyrir Manchester United undanfarnar vikur og mánuði en segist 
samt engar áhyggjur hafa svo lengi sem liðið heldur áfram að vinna leiki. United mætir Roma í kvöld.

 Rafael Benitez, stjóri 
Liverpool, fær 40 milljónir punda, 
um 5,3 milljarða króna, til að 
kaupa nýja leikmenn til félagsins 
í sumar. Nýir eigendur félagsins 
munu hafa lofað honum þessu.

Þeir hittumst um helgina og 
lögðu línurnar fyrir framtíðina. 
„Þetta var góður fundur,“ sagði 
Benitez. „Hvað mig varðar er 
framtíð félagsins frábær. Þeir 
sögðu að við værum á réttri leið.“

Þá er hafin vinna við nýjan 
leikvang Liverpool sem mun rísa 
í Stanley Park. 

Benitez fær 5,3 
milljarða

 Danski miðjumaðurinn 
Joachim Boldsen mun leika með 
danska handboltafélaginu AaB 
næstu þrjú árin en það var endan-
lega staðfest í gær.

Boldsen var ákveðinn í að 
yfirgefa Flensburg og hafði gert 
samning við AaB. Hann gat þó 
fengið sig lausan frá þeim samn-
ingi ef hann vildi og spænsku fé-
lögin Barcelona og Ademar Leon 
voru á meðal þeirra sem reyndu 
að freista Danans þrekna.

Hann stóðst freistingar Spán-
verjanna og tilkynnti endanlega í 
gær að ekkert kæmi í veg fyrir að 
hann léki í heimalandinu á næstu 
leiktíð. Að sögn danskra fjölmiðla 
er ein aðalástæðan sú að hann 
fær hreinlega betri samning í 
Danmörku.

Það er ljóst að AaB verður 
feiknasterkt á næstu leiktíð en 
félagið hefur einnig samið við 
markahæsta leikmann sænsku 
deildarinnar, Rasmus Wremer 
sem leikur með Skövde.

Á leið heim til 
Danmerkur

 Íslandsmeistarar síð-
ustu fjögurra ára, Haukar (2006) 
og Keflavík (2003-2005), mætast 
í kvöld klukkan 19.15 fyrsta leik 
sínum um Íslandsmeistaratitilinn 
í Iceland Express-deild kvenna. 

Liðin mættust einnig í fyrra og 
þá vann Haukaliðið alla þrjá leik-
ina þar af 29 stiga sigur, 90-61, í 
fyrsta leiknum á Ásvöllum. Kefla-
víkurstúlkur lentu þá 22-9 undir 
eftir fyrsta leikhlutann og þurfa 
að byrja einvígið talsvert betur 
í ár ef þær ætla að endurheimta 
titilinn sem þær unnu þrjú ár þar 
á undan. 

Haukar hafa unnið fjóra af fimm 
leikjum liðanna í vetur þar af tvo 
þá síðustu með aðeins þremur 
stigum samanlagt. Haukar unnu 
bikarúrslitaleikinn, 78-77, 17. 
febrúar, og deildarleik liðanna í 
Keflavík 14. mars 79-81. Eini sigur 
Keflavíkur á Haukum á tímabil-
inu var 17. desember í Keflavík en 
hann fór 92-85 fyrir Keflavík. 

Haukastúlkur lentu í kröpp-
um dansi í undanúrslitaeinvíginu 
gegn Stúdínum sem fór alla leið í 
oddaleik.

Það að slá ÍS út úr úrslitakeppn-
inni boðar hins vegar gott því sex 
síðustu lið sem hafa slegið út Stúd-
ínur hafa fagnað Íslandsmeistara-
titlinum eða allt frá árinu 2000. 
Keflavík vann sitt einvígi gegn 
Grindavík 3-1 þar sem útlend-
ingamál Grindvíkinga settu mik-
inn svip á síðustu tvo leikina sem 
Keflavíkurliðið vann.

Helena Sverrisdóttir, fyrirliði 
Hauka, hefur verið illviðráðan-
leg fyrir Keflavíkurstúlkur í inn-
byrðisleikjum liðanna í vetur. Í 
þeim hefur Helena skorað 26,6 
stig, tekið 12,4 fráköst og gefið 8,4 
stoðsendingar að meðaltali í leik. 
Helena er sá leikmaður liðanna 
sem hefur langhæsta framlagið úr 
þessum fimm leikjum. 

Í eina sigurleik Keflavíkur 
á Haukum skoruðu þær Kesha 

Watson og María Ben Erlingsdótt-
ir báðar yfir 30 stig og María Ben 
nýtti meðal annars 13 af 18 skot-
um sínum. Mikilvægi Maríu sést 
ekki síst á frammistöðu hennar í 
sigur- og tapleikjum Keflavíkur-
liðsins í vetur. 

Í sigurleikjunum í deildinni var 
hún með 18,5 stig, 57 prósenta 
skotnýtingu og 20,7 framlagsstig 
en í tapleikjunum var hún með 
14,5 stig, 46 prósenta skotnýtingu 
og 13,7 framlagsstig. Það má því 
búast við að Haukar leggi áherslu 
að stoppa Maríu sem hefur verið 
með 19,2 stig og 56 prósenta skotn-
ýtingu á móti Haukum í vetur.

Ætli Keflavíkurstúlkur að vinna 
Íslandsmeistaratitilinn þurfa þær 
að vinna að minnsta kosti einn 
leik á Ásvöllum. Engu íslensku liði 
hefur tekist það undanfarna 18 
mánuði. Haukaliðið hefur unnið 26 
heimaleiki í röð á Ásvöllum, þar af 
sex í röð gegn Keflavík. 

Hafa ekki tapað á Ásvöllum í 18 mánuði





Valur og Stjarnan 
leika í kvöld hreinan úrslitaleik 
um hvort þeirra fylgir Þór Akur-
eyri upp í Iceland Express-deild 
karla á næsta tímabili. 

Liðin hafa mæst tvisvar sinn-
um, Valur vann heimaleik sinn 
80-77 en Stjarnan jafnaði einvíg-
ið með því að vinna 85-79 sigur 
í síðasta leik, sem fram fór í 
Garðabæ.

Oddaleikurinn fer fram klukk-
an 19.15 í kvöld í Kennaraháskól-
anum og má búast við góðri mæt-
ingu eins og á hina tvo leikina.

Hver fylgir Þór?

 Enska knattspyrnusam-
bandið hefur ákveðið að refsa 
ekki Tottenham vegna atviksins 
sem átti sér stað eftir leik liðsins 
gegn Chelsea í ensku bikarkeppn-
inni í síðasta mánuði. Þá réðst 
stuðningsmaður Tottenham inn 
á völlinn og reyndi að slá Frank 
Lampard. Sambandið rannsakaði 
hvort öryggismálum væri ábóta-
vant á White Hart Lane en svo 
var ekki.

Umræddur stuðningsmaður var 
dæmdur í þriggja ára bann frá 
öllum fótboltaleikjum og Totten-
ham setti hann í lífstíðarbann frá 
sínum leikjum.

Tottenham fær 
ekki refsingu

 Kevin Kyle, leikmað-
ur Coventry og skoska lands-
liðsins, var í gær dæmdur í 120 
klukkustunda samfélagsþjónustu 
vegna óláta eftir landsleik Skota 
og Frakka í október. Hann var að 
fagna sigri sinna manna og lenti í 
slagsmálum á götum Glasgow.

Lögmaður Kyles reyndi að fá 
dómnum breytt í sekt en dómar-
inn haggaðist ekki. Þetta er þriðja 
sakfelling Kyles á síðastliðnum 
þremur árum.

Dæmdur sekur

edda.is

Íslands
Atlas

Tilboð
19.990 kr.

Heims
Atlas

Tilboð
9.990 kr.

Tilboð
9.990 kr. 

30%
afsláttur

Orðabækur og 
uppflettirit á netinu

Tilboð
13.990 kr. 

20%
afsláttur

Tilboð:
5.490 kr.

25%
afsláttur

Tilboð

4.990 kr. 

Tilboð
7.490 kr. 

20%
afsláttur

 Bayern München náði 2-
2 jafntefli á móti AC Milan á San 
Siro, heimavelli Mílanó-liðsins, í 
fyrri leik liðanna í átta liða úrslit-
unum Meistaradeildar Evrópu í 
gærkvöldi.

Hetja þýska liðsins var belg-
íski varnarmaðurinn Daniel Van 
Buyten, sem jafnaði leikinn tvisv-
ar sinnum. Seinna markið skoraði 
hann rétt fyrir lok uppbótartíma 
leiksins. Van Buyten hafði ekki 
skoraði mark í allri keppninni 
þrátt fyrir að hafa spilað í tæpar 
800 mínútur.

Það stefndi í að Brasilíumaður-
inn Kaka hefði skorað sigurmark 
AC Milan úr vítaspyrnu sex mín-

útum fyrir leikslok. Kaka skoraði 
þarna sitt sjöunda mark í Meist-
aradeildinni og er þar með orðinn 
markahæstur. Vítaspyrnan var 
mjög umdeild og kannski eins gott 
fyrir rússneska dómarann að hún 
réði ekki úrslitum í leiknum.

Daniel Van Buyten jafnaði leik-
inn í fyrra skiptið á 78. mínútu en 
þessi mörk hans vega mjög þungt 
í seinni leiknum, líkt og það sem 
Mark van Bommel skoraði í lok 
fyrri leiksins gegn Real Madrid í 
16 liða úrslitunum.

AC Milan-liðið gerði þau mistök 
að slaka á í seinni hálfleik eftir að 
hafa haft góð tök á leiknum. Það 
kostaði tvö jöfnunarmörk og liðið 

er í allt annað en góðum málum 
fyrir seinni leikinn í Þýskalandi 
eftir tvær vikur.

Andrea Pirlo skoraði laglegt 
skallamark fimm mínútum fyrir 
hálfleik eftir hornspyrnu og lengi 
vel virtist það mark ætla að vera 
það eina í leiknum en lokakafli 
leiksins var mjög líflegur. 

Bæði lið hafa verið í tómu tjóni 
í deildarkeppninni heima fyrir og 
góður árangur í Meistaradeildinni 
því lífsnauðsynlegur til þess að 
bjarga tímabilinu. AC Milan hefur 
gengið vel með þýsk lið í Evrópu-
keppninni og sló Bayern München 
einmitt út í 16 liða úrslitum keppn-
innar í fyrra.

Van Buyten jafnaði tvisvar



 David Beckham er 
byrjaður að æfa á nýjan leik með 
Real Madrid eftir að hafa átt við 
meiðsli í hné að stríða undanfar-
inn mánuð. 

Real mætir næst Osasuna á 
heimavelli en það er enn óvíst 
hvort Beckham verður orðinn 
nógu góður til að spila þann leik.

Farinn að æfa

 Freddy Shepherd, 
stjórnarformaður Newcastle, 
hefur lofað því að liðið muni 
styrkja sig mikið í sumar með 
leikmannakaupum. „Hefur eitt-
hvað sumar liðið án þess að leik-
menn hafi komið og farið frá St. 
James‘ Park? Við vitum að það 
þarf að styrkja leikmannahóp-
inn,“ sagði Shepherd.

Þá var nýverið tilkynnt að fé-
lagið ætlaði að verja 300 millj-
ónum punda í endurbætur á leik-
vangi félagsins og byggingar hót-
els við hann.

Ætlum að 
styrkja liðið

66,8%

35,3% 34,7%

Aldurshópurinn 18–49. Könnun Capacent mars 2007
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Auglýsendur athugið. Nýjasta lestrarkönnun Capacent sýnir að bilið milli Frétta- 

blaðsins og annarra dagblaða eykst svo um munar. Við erum bæði þakklát og stolt 

og bendum auglýsendum á að notfæra sér þessa vitneskju þegar þeir ákveða hvar 

auglýsingu þeirra er best borgið.

Fréttablaðið eykur forskotið
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Þjóðin veit hvað hún vill
 Florida-skólinn varð 

í fyrrakvöld háskólameistari í 
körfubolta annað árið í röð eftir 
84-75 sigur á Ohio State í úrslita-
leik. Þetta er í fyrsta sinn síðan 
árið 1992 sem lið vinnur tvö ár í 
röð í keppninni. Enn fremur er 
þetta í fyrsta sinn í sögunni sem 
sama byrjunarlið verður meistari 
tvö ár í röð.

Al Horford skoraði 18 stig og 
hirti 12 fráköst fyrir Florida og 
Taurean Green skoraði 16 sitg.  

Sigur Florida í gær var fyrst og 
fremst sigur liðsheildarinnar eins 
og í fyrra. Liðið treystir ekki á 
neinar sérstakar stórstjörnur og á 
þjálfarinn Billy Donovan á mikið 
hrós skilið fyrir frábært starf.

Florida-skólinn 
vann aftur

 Liverpool heldur áfram 
að blómstra í Meistaradeildinni í 
fótbolta og það er óhætt að segja 
að liðið sé komið langleiðina inn í 
undanúrslit keppninnar eftir 3-0 
útisigur á PSV Eindhoven í fyrri 
leik liðanna í gær. 

Enska liðið getur því farið að 
hugsa um lið Chelsea eða Valencia 
sem bíða í næstu umferð því hol-
lenska liðið þarf að skora að 
minnsta kosti fjögur mörk í seinni 
leiknum á Anfield í næstu viku. 

„Við megum ekki fara að hugsa 
um undanúrslitin strax. Við verð-
um að klára dæmið og það eru 
eftir 90 mínútur af fótbolta. Við 
höfum áhyggjur af undanúrslita-

leiknum þegar við erum komn-
ir þangað,“ sagði Steven Gerrard, 
fyrirliði Liverpool, eftir leikinn.

Gerrard kom Liverpool yfir á 
27. mínútu með laglegum skalla 
eftir fyrirgjöf Steve Finnan og er 
þar með orðinn markahæsti leik-
maður félagsins í Evrópukeppn-
um. Gerrard skoraði þarna sitt 
fimmtánda Evrópumark og bætti 
met Ian Rush. 

Það tók Liverpool-menn aðeins 
fjórar mínútur í seinni hálfleik 
að gera út um leikinn og markið 
var af betri gerðinni. Norðmaður-
inn John Arne Riise tók þá boltann 
viðstöðulaust og þrumaði honum í 
bláhornið af löngu færi.

Peter Crouch innsiglaði 
sigurinn á 63. mínútu með skalla-
marki eftir aðra stoðsendingu frá 
Finnan. Þetta var sjöunda mark 
Crouch í síðustu sjö leikjum sem 
hann hefur verið í byrjunarliðinu 
en hann skoraði þrennu gegn Ars-
enal um síðustu helgi. 

Það eina slæma við leikinn 
fyrir Liverpool er meiðsli Fabio 
Aurelio, sem var borinn út af 
þegar sautján mínútur voru eftir. 
Það var meira að segja hægt að 
sjá jákvæða hluti við gult spjald 
hjá Dirk Kuyt því það þýðir að 
hann tekur út leikbann í seinni 
leiknum, sem ætti að vera forms-
atriði fyrir enska liðið.

Létt hjá Liverpool í Hollandi



Ekki fleiri væmin tónlistarmyndbönd



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

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

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

Flugstöð Leifs Eiríkssonar
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„Ég verð því miður fjarri góðu 
gamni, er stödd á Ítalíu, í Napólí,“ 
segir Aldís Hafsteinsdóttir, bæjar-
stjóri í Hveragerði. Á föstudag-
inn keppir stúlknadúettinn Hara 
til úrslita í sjónvarpsþættinum X-
Factor en þær eru sem kunnugt er 
frá Hveragerði. „En ég sendi þeim 
hlýjar kveðjur og andlegan stuðn-
ing,“ bætir Aldís við. Hinn 29. 
mars var frábærum árangri Höru 
hrósað í samþykkt bæjarstjórn-
ar Hveragerðis: „Bæjarstjórn 
Hveragerðisbæjar gleðst yfir frá-
bærum árangri Hara, systranna 
Rakelar og Hildar Magnúsar-
dætra, í X-faktor keppninni. Þær 
hafa verið góðir fulltrúar Hver-
gerðinga í keppninni og fram-
ganga þeirra verið þeim og fjöl-

skyldum þeirra til mikils sóma. 
Bæjarstjórn vill fyrir hönd bæjar-
búa senda þeim baráttukveðj-
ur og góðar óskir nú þegar loka-
slagur keppninnar er að hefjast,“ 
stendur í yfirlýsingunni. 

Gríðarlegur kostnaður fylg-
ir því að taka þátt í svona keppni 
og geta keppendur oft orðið fyrir 
miklu vinnutapi. Aldís sagði það 
ekki hafa komið til tals hjá bæjar-
stjórninni að styrkja stúlkurnar 
fjárhagslega og sagði að andleg-
ur stuðningur yrði látinn nægja í 
bili.

Og bæjarstjórinn segir bæjar-
búa vera ákaflega stolta af sínum 
stúlkum. „Þær hafa verið áber-
andi í bæjarlífinu undanfarin ár 
og við vissum að þær myndu gera 

glimrandi góða hluti í þessari 
keppni og það hefur komið á dag-
inn,“ segir Aldís sem telur nokkuð 
víst að Hvergerðingar eigi eftir 
að safnast saman og styðja eftir-
lætis dætur bæjarins. 

Hara fær hlýjar kveðjur frá Napólí

Stórleikkonan Sandra Bullock er 
væntanleg til landsins til að leika í 
stórmyndinni Agenda 1 sem verð-
ur að mestu leyti tekin upp á Vest-
fjörðum. Þetta staðfestir Kristj-
án Grétarsson, framkvæmdastjóri 
Saga Film, í samtali við Fréttablað-
ið.

Sandra Bullock er ein stærsta 
stjarnan í Hollywood en hún varð 
heimsfræg á einni nóttu þegar hún 
lék aðalhlutverkið í stórsmellinum 
Speed ásamt Keanu Reeves. Ferill 
Bullock hefur síðan þá legið nánast 
beina leið upp á við og nægir þar að 
nefna grínmyndina Miss Congenial-
ity þar sem Bullock var tilnefnd til 
Golden Globe-verðlauna auk þess 
sem hún lék eitt aðalhlutverkanna í 
Óskarsverðlaunamyndinni Crash. 

„Þeir komu hingað frá Bandaríkj-
unum á síðasta ári í dulargervi,“ 
segir Kristján. „Þóttust vera frá 
sjálfstætt starfandi kvikmynda-
fyrirtæki og leituðu til okkar í 
von um aðstoð,“ útskýrir Kristj-
án. „Mér leist nú ekkert á blikuna 
en lét til leiðast, lánaði þeim bílinn 
minn og einn mann,“ bætir Kristj-
án við og skellir upp úr, finnst til-
hugsunin augljóslega fyndin að 
slíkir menn skyldu beita þessum 
brögðum. „Þeir fóru síðan á Vest-
firði og villtust en komu síðan aftur 
til okkar, ánægðir með ferðina. Þá 
kom á daginn að þetta voru stórlax-
ar frá Hollywood ásamt einhverj-
um lögfræðingi,“ segir Kristján 
en það eru fyrirtækin Dead Crow 
Production og breska félagið Focus 
Films sem koma að þessu verkefni 
ásamt Saga-Film.

Að sögn framkvæmdastjórans 
varð leikstjórinn Olatunde Osuns-
anmi og framleiðendur myndar-
innar svo hrifnir af landslagi Vest-
fjarða og ákváðu meðal annars að 
breyta innisenum í útisenur til að 
nýta sér umhverfið betur. „Myndin 
er vetrarmynd og þess vegna verð-
um við að bíða fram í lok ársins 

þar til að tökurnar hér á landi geta 
hafist,“ segir Kristján en tökuliðið 
verður að stærstum hluta íslenskt 

og þá er ekki loku fyrir það skot-
ið að fjöldi íslenskra leikara komi 
þarna við sögu. 

„Þetta var frábær tími sem ég 
vann með Bjarna. Ég fullyrði 
að ég hafi yngst á sál og líkama 
síðan. Ég var eins og varúlfur, 
ég er sambrýnd frá náttúrunnar 
hendi.“

„Hann var örvhentur! Ég var 
klukkutíma að eiga við hann. 
Hörkuviðureign. Já, þetta er 
stærsti urriðinn sem ég hef tekið,” 
segir Sigurður Valur Sveinsson eða 
Siggi Sveins, hin þekkta örvhenta 
stórskytta úr handboltanum.

Sigurður var að veiðum á mánu-
dag við Minnivallalæk við fjórða 
mann þegar hljóp á snærið hjá 
honum. Heljarmikill urriði, 15 
punda og 83 sentimetrar á lengd. 
Siggi segir að helst megi setja í 
stórurriða í Minnivallalæknum ef 
maður hittir ekki á ísaldarurriðann 
í Þingvallavatninu.

„Þetta var virkilega gaman. 
Ætla ég að vera iðinn við kolann 
í sumar? Jahh, maður fer svona 
þetta hefðbundna. Mikið á Skaga-
heiðina. Svo ætla ég á Melrakka-
sléttuna og kanna ókunnar slóðir. 
Ég er alveg búinn að slaufa laxin-

um vegna þess verðs sem komið er 
á leyfin.”

Siggi er kunnur veiðimaður og 
hefur verið lengi með stöngina á 
lofti. Byrjaði sem strákur í Elliða-
vatninu á sínum tíma. Á síðustu 
árum hefur hann aðallega verið að 
veiða í vötnum, í silungsveiði og 
leyfir sér að fara í eina litla lax-
veiðiá hvert sumar.

„Þetta var gott. Að slappa af í 
einn dag og taka mesta hrollinn 
úr sér. Nú er maður góður í þrjár 
vikur. Ég tók hann á Bomber þurr-
flugu. Skemmtileg fluga sem flýt-
ur ofan á og er notuð mikið í lax-
inn.“

Urriðinn góði var drepinn en í 
Minnivallalæk má bara veiða og 
sleppa. En Siggi neitar því kröftug-
lega. Þar eru undantekningar á. 
„Jájájá, það má drepa einn ef hann 
fer yfir 40 sentimetra.“

Setti í örvhentan stórurriðaGnoðavogi 44, s. 588 8686. 
Opið alla laugardaga 11-14
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Þegar ég var ritstjóri Mannlífs 
hringdi til mín kona sem hafði 

verið misnotuð af bróður sínum 
frá 6 til 14 ára aldurs. Oftast þegar 
konur sem orðið hafa fyrir þess 
háttar ofbeldi birtast í fjölmiðlum 
eru þær sterkar og fastar fyrir en 
þessi var það ekki. Hún var geð-
veik og leið svo illa að hún hafði 
nokkrum sinnum reynt að fyrir-
fara sér. Erindið var að fá birta 
eftir sig grein um misnotkunina 
og áhrif hennar og ef fjölmiðl-
ar eiga ekki að segja slíkar sögur 
frá hverju eiga þeir þá að segja? 
Ég flaug út á land að hitta hana og 
bætti við greinina örfáum atriðum 
sem vantaði. Annars var hún vel 
skrifuð og ég var stolt af að birta 
hana. Að ósk konunnar kom nafn 
hennar hvergi fram eða hvar hún 
ólst upp. Engin leið var að þekkja 
hana af myndunum.

síðar hringdi konan og 
gekk úr skugga um að blaðið væri 
komið upp í prentsmiðju, þakk-
aði síðan fyrir sig og kvaddi. Fá-
einum dögum síðar hringdi mág-
kona hennar til að segja mér að 
hún hefði svipt sig lífi. Þannig fór 
það og sorgin lómar enn yfir mér 
og lætur mig ekki í friði. Og eins 
og dauði hennar hefði ekki verið 
nógu mikið áfall kærði yngsti 
bróðir hennar mig til siðanefnd-
ar BÍ fyrir að hafa gert fjölskyldu 
hans það að birta sögu systur hans 
– jafnveikrar manneskju. Fyrir 
mér fólst fréttin einmitt í því, kyn-
ferðisofbeldi er banvænt. Það eina 
sem ég hefði átt að hafa áhyggjur 
af var hvort allt var satt sem kom 
fram í greininni en það staðfesti 
bróðirinn í kærunni.

ég mætti fyrir siða-
nefnd benti ég á að konan hefði oft 
reynt að svipta sig lífi og spurði 
hvar Mannlíf hefði þá verið. Einn 
nefndarmanna var fljótur til 
svars: „Já, en nú tókst henni það.“ 
Ég fékk þyngsta dóm siðanefnd-
ar en sá sem nauðgaði litlu systur 
sinni gengur laus og á aldrei eftir 
að taka út refsingu sína, enda er 
sú sem ætti að sækja hann til saka 
dáin. Tveimur árum síðar veitti 
BÍ mér verðlaun fyrir nákvæm-
lega það sama og mér hafði áður 
verið hegnt fyrir, að segja sögu 
konu sem hafði verið misnotuð 
sem barn. 

sögðu að ég hefði feng-
ið uppreisn æru. Samt hefur mér 
aldrei liðið þannig. Þegar ég á síst 
von á finn ég goggað í hvirfilinn 
á mér. Verst kveður að því eftir 
að hafa séð fjallað um misnotkun 
í fjölmiðlum, svo sem þegar kvik-
myndagerðarmenn sögðu frá því 
að einn Breiðavíkurmanna hefði 
ekki treyst sér aftur með þeim 
vestur og svipt sig lífi. Auðvit-
að ætti ég bara að gleðjast yfir 
svona frjálslegri umræðu. Ekki 
hefði að minnsta kosti hvarflað að 
mér sumarið 2003 að svona mikið 
myndi breytast á aðeins fjórum 
árum.

„En nú tókst 
henni það“

Í einu tilliti erum við þó öll eins:
Okkur þykir gott að fá hrós fyrir vel unnin störf.

Á dögunum kom í ljós að samkvæmt Íslensku ánægjuvoginni væru
viðskiptavinir TM þeir ánægðustu af viðskiptavinum tryggingafélaga.

Að sama skapi getum við fullyrt að ef ánægjumæling færi fram á 
meðal starfsfólks félaganna myndi hún örugglega leiða í ljós að við 
erum það tryggingafélag sem er ánægðast með viðskiptavini sína.

Takk fyrir traustið!
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