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Rannsóknardeild lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu segir útilokað að upplýsa eldsupptök í stórbrunanum í miðbæ Reykjavíkur. Búið að yfirheyra yfir
tuttugu einstaklinga. Enginn grunaður um íkveikju.
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unnar á höfuðborgarsvæðinu
telur að eldsupptök í stórbrunanum í miðbæ Reykjavíkur verði
aldrei upplýst. Ástæðan er sú að
þakið var fjarlægt af skemmtistaðnum Pravda við Austurstræti
22 meðan á slökkvistarfi í miðbænum stóð og um leið stór hluti
brunavettvangsins sem nauðsynlegt hefði verið að rannsaka.
Rannsóknardeildin telur sig þó
hafa útilokað að um íkveikju hafi
verið að ræða.
Benedikt Lund hjá rannsóknardeild lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu segir útilokað að segja
til um hver eldsupptökin voru þar
sem stór hluti brunavettvangsins
var fjarlægður meðan á slökkvistarfinu stóð. „Þess vegna verður
aldrei hægt að staðfesta eldsupptök í þessu tilfelli. Til að geta
staðfest hvað þarna gerðist hefði
sá hluti brunavettvangsins sem
mokað var í burtu þurft að
standa.“
Meðan á slökkvistarfi stóð
þurfti að fjarlægja þak og milliveggi hússins við Austurstræti 22

þar sem ekki er útilokað að eldsupptökin hafi verið. „Við erum
búnir að útiloka að kviknað hafi
út frá loftljósi í söluturninum
Fröken Reykjavík, eins og lengst
af var talið.“ Benedikt segir að
líklegast hafi kviknað í út frá rafmagni í húsunum.
Rannsóknardeild lögreglunnar
er búin að útiloka að um íkveikju
hafi verið að ræða og enginn
hefur legið undir grun um að hafa
kveikt í húsunum á þeim tíma
sem rannsóknin hefur staðið yfir.
Alls hafa verið yfirheyrðir á milli
tuttugu og þrjátíu einstaklingar,
að sögn lögreglunnar. Könnuð
voru tryggingamál og fleira og
niðurstaða lögreglunnar var að
enginn hefði haft hag af því að
kveikja í húsunum. Átta manns
hafa sinnt rannsókninni sem
hefur verið umfangsmikil og
tímafrek.
Bæði húsin sem brunnu, Lækjargata 2 og Austurstræti 22, voru
tryggð hjá Vátryggingafélagi
Íslands. Ásgeir Baldursson, forstjóri VÍS, segir tjónið nema 200
til 400 milljónum króna.
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¥SLENSKA FRAMLAGIÈ Å %UROVISION KEPPNINNI Å ¹R F¾R MIKLA ATHYGLI Å &INNLANDI

&ORMENN STJËRNM¹LAFLOKKA

Slegist um Eirík Hauksson

Varað við álrisa

3®.'6!+%00.) „Öll þessi athygli

hlýtur náttúrlega að vera mjög
jákvæð, en þetta getur nú líka verið
svolítið þreytandi,“ varð Helgu
Steingrímsdóttur, konu Eiríks
Haukssonar, að orði þegar fjölmiðlafólk var orðið hvað æstast í
Eurovision-veisluhöldum í gærkvöldi.
Risavaxin Finlandia-höllin, sem
er í hjarta Helsinki, var full og
uppáklæddir þjónar höfðu vart
undan að bera fram finnskar kræsingar. Íslenskt fjölmiðlafólk sem
ekki er vant jafn mikilli baráttu
um viðmælendur mátti sín lítils í
keppninni um samtal við leðurklædda og rauðhærða söngvarann.
„Þetta tekur svolítið á,“ sagði
Eiríkur og hló við þegar hann náði
að slíta sig frá dagskrárgerðarkonu finnska ríkissjónvarpsins
sem ekki hafði viljað sleppa af
honum hendinni í langan tíma.
„Þetta er samt alveg eitthvað
sem ég ræð við,“ bætti hann strax
við. „Ég get nú alveg drukkið fram
á nótt, reykt pakka á dag en sungið
á daginn. Það er ekki málið,“ sagði

+/3.).'!2 Steingrímur J.

Sigfússon og Ómar Ragnarsson
fjalla um yfirtökutilraun Alcoa á
Alcan í skilaboðum sínum til
kjósenda í Fréttablaðinu í dag.
Guðjón Arnar Kristjánsson
ræðir mikilvægi þess að hækka
skattleysismörkin, Ingibjörg
Sólrún Gísladóttir boðar stórsókn
í menntamálum. Geir H. Haarde
skrifar um mikilvægi verðmætasköpunar og Jón Sigurðsson um
dóm kjósenda.
SJ¹ SÅÈU 
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hann nánast hughreystandi við
blaðamann áður en pólska söngliðið dreif hann til sín í myndatöku.
„Íslenska lagið er með afbrigðum
gott í ár,“ útskýrði Finni við inn-

ganginn sem fylgdist með hamaganginum í kringum söngvarann. Í sirkusi Eurovision lítur
Eiríkur út fyrir að vera ljónatemjarinn þetta árið.
KDK

HÆKKUM SKATTLEYSISMÖRK
Í 150 ÞÚSUND HJÁ ÞEIM
TEKJULÆGSTU
www.xf.is
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%LÅSABET )) %NGLANDSDROTTNING HEIMSËTTI (VÅTA HÒSIÈ

Þakkaði stuðninginn
7!3().'4/. !0 George W. Bush,
forseti Bandaríkjanna, tók á móti
Elísabetu Englandsdrottningu í
gær með mikilli viðhöfn við Hvíta
húsið í Washington.
Yfir sjö þúsund gestum var
boðið til athafnarinnar sem haldin
var á suðurlóðinni. Í ávarpi sínu til
drottningarinnar lagði forsetinn
áherslu á mikilvægi bandalags
Bretlands og Bandaríkjanna í
stríðinu gegn hryðjuverkum og þá
sérstaklega samstarf þjóðanna í
Afganistan og Írak. Hann þakkaði
drottningunni fyrir stuðninginn
og sagði að samstarf þeirra væri
vænlegast til að ná fram friði í
heiminum. Elísabet drottning

Ari, var skálað í kampavíni
eftir undirritunina?
b.EI ER ÖAÈ EKKI BARA FYRIR KELLINGAR
OG HOMMAm
¶JËNUSTUSAMNINGUR MILLI HEILBRIGÈIS
R¹ÈUNEYTISINS OG 3 VAR UNDIRRITAÈUR ¹
DÎGUNUM SEM TRYGGIR 3 MEÈAL ANNARS
 MILLJËNIR KRËNA ¹ TVEIMUR ¹RUM !RI
-ATTHÅASSON ER FRAMKV¾MDASTJËRI HJ¹ 3

sagði að nú væri kominn tími til að
horfa fram á veginn og halda
áfram að leggja áherslu á að gera
heiminn öruggari og rækta vinskapinn á milli þjóðanna.
Öll umgjörð heimsóknarinnar
var mjög formleg og í fyrsta sinn í
forsetatíð George W. Bush var
haldinn kvöldverður fyrir 134
gesti þar sem karlar voru klæddir
í kjól og hvítt.
Þetta er í fimmta skipti sem
drottningin heimsækir Bandaríkin en síðast kom hún 1991 þegar
George Bush eldri var forseti.
Aðaltilefnið að þessu sinni er 400
ára afmæli landnáms Englendinga
í Virginíu.
LBB
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Fríverslun nær bara
til færeyskra vara
Íslensk fyrirtæki skoða möguleikann á því að flytja landbúnaðarvörur í gegnum
Færeyjar til Íslands. Fyrirtækin horfa til þess að flytja vörur til Færeyja, vinna þær
þar og pakka og flytja síðan hingað til lands. Skaðlegt, segir Sigurgeir Þorgeirsson.
6)¨3+)04) Íslensk fyrirtæki, meðal
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Å KJALLARA HÒSSINS UTAN FR¹ OG ÖVÅ LEIKUR
GRUNUR ¹ AÈ UM ÅKVEIKJU SÁ AÈ R¾ÈA
-9.$(2%)¨!2

(ÒS BRANN ¹ !KUREYRI

Grunur um
íkveikju
%,$36/¨) Rannsókn á upptökum

eldsins í húsinu við Lundargötu
17 á Akureyri á sunnudag hefur
ekki leitt neitt nýtt í ljós. Grunur
leikur á að um íkveikju sé að
ræða. Enginn hefur verið
yfirheyrður vegna málsins.
„Það er ljóst að það var farið
inn í kjallarann utan frá en að svo
stöddu er of snemmt að fullyrða
nokkuð um upptök eldsins þótt
ýmislegt bendi til þess að kveikt
hafi verið í,“ segir Daníel
Guðmundsson, yfirlögregluþjónn
á Akureyri.
Lögreglan á Akureyri óskar
eftir upplýsingum frá þeim sem
kunna að hafa orðið varir við
mannaferðir í kringum húsið á
sunnudagsmorgun.
Húsið er stórskemmt eftir
brunann og óíbúðarhæft.
ÖO
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-EÈ SVEPPI Å ÒLPUVASANUM
+ARLMAÈUR HEFUR VERIÈ D¾MDUR ¥ (ÁR
AÈSDËMI 3UÈURLANDS Å  ÖÒSUND
KRËNA SEKT FYRIR AÈ REYNA AÈ SMYGLA
FÅKNIEFNUM INN Å FANGELSIÈ ¹ ,ITLA
(RAUNI ¥ ÒLPUVASA HANS FUNDUST  
GRÎMM AF SVEPPUM FJËRIR SKAMMTAR
AF ,3$ OG   GRÎMM AF HASSI

annars Ferskar kjötvörur og
Aðföng, eru þegar byrjuð að skoða
möguleikann á því að flytja landbúnaðarvörur til Færeyja, meðal
annars frá Danmörku, vinna þær
þar og pakka og flytja tollfrjálst til
Íslands. Þetta telja þau hugsanlega
vera hægt þar sem samningur
Íslands og Færeyja frá 1. nóvember
gerir ráð fyrir tollfrjálsum viðskiptum.
Sérstakur samráðshópur um
samninginn fundar um efnisatriði
og möguleg áhrif hans um næstu
mánaðamót en margar fyrirspurnir hafa borist frá fyrirtækjum um
möguleikana sem samningurinn
opnar fyrir.
Berglind Ásgeirsdóttir, skrifstofustjóri viðskiptaskrifstofu utanríkisráðuneytisins, segir ýmis álitamál uppi, meðal annars um hvenær
vörur teljist vera upprunnar á
Íslandi eða í Færeyjum samkvæmt
samningnum. „Þessi samningurinn
nær til vara sem eru upprunar í
Færeyjum og Íslandi. Það er grundvallaratriði samningsins. Hins
vegar er það ekkert launungarmál
að það eru ýmis álitamál í samningnum sem þarf að skoða betur.“
Grétar Már Sigurðsson, ráðuneytisstjóri í utanríkisráðuneytinu, segir alveg ljóst að samningurinn gildi aðeins um færeyskar og
íslenskar vörur. „Ef að vara er ekki
upprunnin í Færeyjum þá kemur
hún ekki inn í landið á grundvelli
samningsins. Þetta er ekki neitt
álitamál. Við vorum að semja um
fríverslun með íslenskar og færeyskar landbúnaðarafurðir og
aðrar ekki.“

54!.2¥+)32¨5.%94)¨ b6IÈ VORUM AÈ SEMJA UM FRÅVERSLUN MEÈ ÅSLENSKAR OG
F¾REYSKAR LANDBÒNAÈARAFURÈIR OG AÈRAR EKKI m SEGIR 'RÁTAR -¹R 3IGURÈSSON R¹ÈUNEYTIS
STJËRI
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Stefán Bjargmundsson, deildarstjóri tollgæslunnar hjá sýslumanninum á Eskifirði og einn
helsti sérfræðingur landsins í
samningum af þessu tagi, segir
samninginn einstakan hvað varðar vítt gildissvið hans. „Það er sérstakt með samninginn við Færeyjar að hann gildir um allar vörur.
Þar er ekki að finna undanþágur
líkt og í öðrum fríverslunarsamningum. Þetta gæti þýtt að auðveldara væri að flytja tollfrjálst inn
varning í gegnum Færeyjar en
það er þó ekkert ljóst í þeim
efnum.“
Sigurgeir Þorgeirsson, framkvæmdastjóri
Bændasamtakanna, segir það ekki ákjósanlegt
fyrir bændur og íslenskan land-

búnað ef samningurinn fyrir
Færeyjar opnar
fyrir stórfelldan innflutning.
„Það liggur í
augum uppi að
það yrði skaðlegt
fyrir
íslenskan land3)'52'%)2
búnað ef þetta
¶/2'%)233/.
væri hægt. Ég
þekki ekki upprunareglurnar
nógu vel í þessum nýja samningi
en við vorum ekki varaðir við
þessu á sínum tíma. Þvert á móti
var þessi samningur kynntur
þannig fyrir okkur að hann opnaði fyrst og fremst leið inn nýjan
markað.“
MAGNUSH FRETTABLADIDIS

6EIKINDI FORSETANS

Útskrifaður af
spítala í gær
6%)+).$) Forseti Íslands, Ólafur

Ragnar Grímsson, var útskrifaður af Landspítala – háskólasjúkrahúsi
síðdegis í gær.
Forsetinn
gekkst undir
fjölda rannsókna en er að
sögn lækna við
«,!&52 2!'.!2
góða heilsu.
'2¥-33/.
Forsetanum var
ráðlagt að hvíla sig næstu daga.
„Þetta voru viðamiklar
rannsóknir en niðurstöðurnar
leiddu ekkert alvarlegt í ljós og
heilsufar forsetans er gott.
Forsetinn mun hvíla sig næstu
daga samkvæmt læknisráði en ég
býst við að hann komi til starfa á
ný síðar í vikunni,“ segir Örnólfur Thorsson forsetaritari.
Forsetinn var staddur á Hótel
Búðum á Snæfellsnesi þegar hann
kenndi sér meins. Læknir frá
Ólafsvík skoðaði forsetann og
óskaði eftir því að hann yrði
fluttur á Landspítalann.
ÖO

2EYKINGABANN Å 3KOTLANDI

Krárnar finna
fyrir samdrætti
3+/4,!.$ Sala á áfengi hefur
dregist saman um ellefu prósent
síðan reykingabann var sett á
skoskum krám fyrir tæpu ári.
Þetta kemur fram í niðurstöðum
könnunar þarlends sambands
vínveitingamanna. Starfsfólki
hefur verið fækkað á þriðjungi
kránna á sama tíma.
Andy Kerr, heilbrigðisráðherra
Skota, er ötull talsmaður reykingalaganna. Hann gagnrýnir
könnun veitingamanna og segir
hana ekki sýna fram á tengsl
bannsins við fækkun starfsfólks.
Einnig væri úrtak könnunarinnar
takmarkað, en henni svöruðu 530
krár. BBC greinir frá þessu.
KËÖ

,ISTAH¹SKËLI ¥SLANDS F¾R LËÈ FR¹ BORGINNI OG TRYGGT REKSTRARFÁ FR¹ RÅKINU

7ÏAA96<H>CH

E:J<:DI'%+
CÅh`g#%*#%*"7Z^ch`^eijg":`^cc('Äh#`b#"6aaiVÂ&%%a{c#

%#"
%
%
#
%
&#&,

KZgÂ

CDI6Á>G7ÏA6G
De^Â/6aaVk^g`VYV\V`a#./%%"&-/%%d\aVj\VgYV\V`a#&'/%%"&+/%%#Hb^/*'*-%'%#

Vilja enn helst lóð í miðbænum
-%..).' „Þetta er stórkostlegur dagur,“ segir
Hjálmar H. Ragnarsson, rektor Listaháskóla
Íslands. Reykjavíkurborg gaf í gær skólanum lóð og
skrifað var undir viljayfirlýsingu um framtíðar
rekstrarframlög frá ríkinu.
Lóðin sem Listaháskólinn fær er við hlið náttúrufræðahússins Öskju í Vatnsmýri. Stjórn skólans
hefur hins vegar lengi leitað að lóð í miðbænum og
ekki er loku skotið fyrir að það rætist því stjórnendum hans er frjálst að ráðstafa lóðinni í Vatnsmýri að
vild.
„Við teljum þessa lóð vera frábæran byggingarkost.
Hins vegar er sá sveigjanleiki ef aðrir kostir bjóðast
að skipta þessari lóð inn í það,“ segir Hjálmar.
Meðal möguleika sem hafa verið nefndir fyrir
staðsetningu Listaháskólans í miðbænum er
svokallaður Vegasreitur neðan Laugavegar. Einnig
hefur verið nefnt að byggja yfir skólann í nágrenni
Háskólans í Reykjavík við Öskjuhlíð.
„Það hafa margir haft samband í gegn um tíðina
og þeir geta óskað eftir viðræðum,“ segir Hjálmar
sem kveður að í allra síðasta lagi um næstu áramót
verði auglýst samkeppni um hönnun skólans.
Fyrir Hjálmar sjálfan er þessi áfangi líka mikill
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Å NËVEMBER AÈ FARA EKKI Å KLIPPINGU FYRR EN LOKIÈ V¾RI VIÈ Ö¹
SAMNINGA SEM UNDIRRITAÈIR VORU Å G¾R ¥ DAG FER HANN LOKS TIL
RAKARANS
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léttir. „Ég hét því í nóvember að skerða ekki hár á
höfði mínu fyrr en þessi samningur væri í höfn og
er orðinn ansi síðhærður. Nú fer ég í klippingu,“
segir rektor.
GAR

Kjósum sterkan
hóp kvenna
á þing!

Guðfinna S. Bjarnadóttir

Sigríður Ásthildur Andersen

Fv. rektor HR, 2. sæti Rvk. norður

Lögfræðingur, 5. sæti Rvk. norður

Grazyna María Okuniewska

Ásta Möller

Hjúkrunarfr., 6. sæti Rvk. norður

Alþingismaður, 4. sæti Rvk. suður

Dögg Pálsdóttir

Herdís Þórðardóttir

Hrl., 6. sæti Rvk. suður

Fiskverkandi, 4. sæti Norðvestur

Arnbjörg Sveinsdóttir

Ólöf Nordal

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir

Alþingismaður, 2. sæti Norðaustur

Framkv.stj., 3. sæti Norðaustur

Varaformaður og menntamálaráðherra, 1. sæti Suðvestur

Þessar konur eiga allar góðan möguleika á þingsæti í komandi
alþingiskosningum.
Með góðri kosningu Sjálfstæðisflokksins mun hlutur kvenna
á Alþingi aukast verulega og fleiri konur sitja í þingflokki
Sjálfstæðisflokksins en í nokkrum öðrum þingflokki frá
lýðveldisstofnun.
Björk Guðjónsdóttir

Unnur Brá Konráðsdóttir

Forseti bæjarstjórnar, 4. sæti Suður

Sveitarstjóri, 5. sæti Suður

Ragnheiður Elín Árnadóttir

Ragnheiður Ríkharðsdóttir

Aðstoðarm. ráðh., 5. sæti Suðvestur

Bæjarstjóri, 6. sæti Suðvestur

xd.is

Nýir tímar - á traustum grunni
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-AÈUR SEM MISSTI ALLT SITT Å BRUNA ¹ 3ELFOSSI SKARST ¹ HENDI VIÈ FLËTTA FR¹ ELDINUM

.IÈURL¾GING EÈA FANGELSI

&LÒÈI ELDSVOÈA ¹ N¹TTFÎTUNUM

Með spjald sem
sagði þá þjófa

með glerbrot í hælnum, það er svo
vont að stíga í hann,“ segir Ríkharð sem var berfættur í náttfötum þegar hann yfirgaf húsið.
Ríkharð, sem býr einn í húsinu,
fór til nágranna síns og lét hringja
eftir hjálp. Slökkvilið kom skömmu
síðar og gekk greiðlega að ráða
niðurlögum eldsins. Húsið er afar
illa farið en eldsupptök eru ekki
kunn.
Ríkharð var fluttur á heilsugæslustöð þar sem gert var að
sárum hans, og fékk síðan inni hjá
vandamönnum. „Maður er hálfráðvilltur eftir svona og veit eiginlega ekki hvað maður á af sér að
gera,“ segir hann.
SH

"25.) „Það er nánast allt ónýtt,“

segir Ríkharð Guðmundsson, 47
ára maður sem bjargaði sér út úr
brennandi húsi sínu á Selfossi í
fyrrinótt.
Ríkharð var að koma úr sturtu
þegar hann fann lykt af reyk og
heyrði píp í reykskynjara. „Ég
opnaði hurðina fram á gang og sá
að þar var allt fullt af reyk og svo
mikill eldur að ég þorði ekki að
hlaupa þvert yfir ganginn til að
komast út um svaladyrnar.“
Ríkharð greip þá til þess ráðs að
brjóta rúðu í þvottaherbergi við
hlið baðherbergisins, og flýja eldinn út um gluggann. Við það skarst
hann á hendi. „Ég er með djúpt sár

%,$52).. 3,®++452 2ÅKHARÈ 'UÈ
MUNDSSON FLÒÈI HÒS SITT ¹ N¹TTFÎTUNUM
OG FËR TIL N¹GRANNA TIL AÈ HRINGJA ¹
SLÎKKVILIÈIÈ

á hendinni sem ég fékk sjálfsagt
þegar ég var að klifra niður úr
glugganum. Svo held ég að ég sé

"!.$!2¥+). !0 Tveir búðarhnuplarar fengu óvenjulegan dóm á
dögunum fyrir að stela úr búðinni
Wal-Mart í bænum Attalla í
Alabama. Þeir voru dæmdir til að
standa fyrir utan búðina í fjórar
klukkustundir tvo laugardaga í
röð með spjöld þar sem á stóð:
„Ég er þjófur, ég stal úr WalMart“, eða sitja að öðrum kosti í
fangelsi í 60 daga.
Niel Hawkins, framkvæmdastjóri Wal-Mart í Attalla, var
ánægður með niðurstöðu dómarans og sagði að nú myndi fólk
kannski hugsa sig tvisvar um
áður en það reyndi að stela úr
búðinni.
LBB

Óttuðust að ganga risabrúðu
truflaði alþingiskosningar
Lögreglan og Listahátíð í Reykjavík hafa náð lendingu um tilhögun opnunaratriðis hátíðarinnar. Lögreglan óttaðist að för átta metra hárrar brúðu um götur borgarinnar myndi hefta för kjósenda að ráðhúsinu.
vestur Sæbrautina að hafnarbakkanum þar sem hún leggst til
svefns.
Laugardaginn 12. maí, á kjördag, fer risessan frá hafnarbakkanum klukkan hálf ellefu og
gengur að Ingólfstorgi. Þaðan
fer hún um Aðalstræti, Lækjargötu og Fríkirkjuveg og aftur að
Lækjartorgi. Lokaganga risessunnar hefst þennan sama dag
klukkan þrjú. Þá gengur hún frá
Lækjartorgi, upp Hverfisgötuna,
aftur upp á Snorrabraut og niður
á Sæbraut og að hafnarbakkanum þar sem verkinu lýkur um
klukkan fimm. Götum verður
lokað rétt á meðan sýningin fer
þar um.
Þórunn
lofar
borgarbúum
miklu sjónarspili. „Eurovision
og kosningarnar munu falla
algerlega í skuggann – ég lofa
því.“

-%..).' Af ótta við truflun á

(!2-) 3,%'.)2 &/2%,$2!2 +ATE OG
'ERRY -C#ANN HAFA BIÈLAÈ TIL R¾N
INGJANNA AÈ VINNA DËTTUR ÖEIRRA EKKI
MEIN OG SLEPPA HENNI ÒR HALDI
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-ËÈIR BROTTNUMDAR STÒLKU

Grátbiður stúlkunni vægðar
,)33!"/. !0 Ekkert hefur enn

spurst til Madeleine McCann,
þriggja ára gamallar breskrar
stúlku sem hvarf af hótelherbergi
í Portúgal á fimmtudagskvöld.
Talið er að stúlkunni hafi verið
rænt og grátbað móðir hennar
ræningjana að meiða hana hvorki
né hræða í átakanlegu ákalli sem
sjónvarpað var í Portúgal í gær.
Að því er fram kemur á
fréttavef BBC hefur portúgalska
lögreglan nú til rannsóknar
vitnisburð sjónarvotta sem
segjast hafa séð sköllóttan mann
draga litla stúlku með sér að
bátahöfn skammt frá hótelinu.
Fyrrum lögregluforingi í
Portúgal sagði í viðtali að grunur
léki á að ræninginn væri breskur
og að ránið væri þaulskipulagt.
Foreldrar Madeleine eru vel
efnaðir og hafa heitið hundrað
þúsund pundum í verðlaun fyrir
upplýsingar um afdrif dóttur
sinnar.
SH

alþingiskosningum krafðist lögregla þess að áætlaðri leið
franska götuleikhússins Royal
de Luxe um götur miðborgar
Reykjavíkur á kjördag yrði
breytt.
„Upphaflega vildu þau fara
leiðir í kring um ráðhúsið en við
tókum ekki í mál að það væri
farið í nærliggjandi götur við
ráðhúsið,“ segir Árni Friðleifsson, varðstjóri hjá umferðardeild lögreglunnar. Ein kjördeilda
Reykvíkinga
er
í
ráðhúsinu.
Franska sýningin, sem er opnunaratriði Listahátíðar í Reykjavík, fjallar um svokallaða risessu
sem freistar þess að hemja föður
sinn sem óvart er vakinn af aldalöngum svefni og er í versta
skapi.
„Við höfum átt marga samráðsfundi með lögreglunni og
höfum samræmt leiðirnar eftir
þeirra óskum. Það verður til að
mynda ekki farið hjá ráðhúsinu,“
segir Þórunn Sigurðardóttir, listrænn stjórnandi listahátíðarinnar.
Risessan er átta metra há
brúða sem stýrt verður víða um
miðborgina. Ferð hennar hefst í
Hljómskálagarðinum
klukkan
hálf ellefu á föstudag. Þá gengur
hún Fríkirkjuveg, Pósthússtræti,
Tryggvagötu, Hafnarstræti að
Lækjartorgi og þaðan upp Bankastræti og Skólavörðustíg að Hallgrímskirkju þar sem hún leggur
sig til hvílu klukkan eitt. Eftir
tveggja tíma blund heldur risessan aftur niður Skólavörðustíg
og Klapparstíg, upp Laugaveg og
þaðan norður Snorrabrautina og
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Trúir þú á tilviljanir?
Á lista Sameinuðu þjóðanna þar sem ríkjum heims er raðað eftir lífskjörum er Ísland í 2. sæti.
Í könnun viðskiptaháskólans í Sviss er Ísland í 4. sæti á lista yﬁr samkeppnishæfustu þjóðir heims í samanburði
60 landa og í efsta sæti í Evrópu.
Alþjóða efnahagsstofnunin mælir samkeppnisstöðu 117 hagkerfa og er Ísland í 14. sæti og hefur hækkað um
18 sæti síðan árið 1995.
Í könnun Alþjóðabankans sem tók til þess hvar viðskiptaumhverﬁ væri einfaldast eða vænlegast lenti Ísland í
12. sæti.
Atvinnuleysi mælist lægst hér á landi meðal allra Evrópuríkja og þótt víðar væri leitað.
Í skýrslu framkvæmdastjórnar ESB (2004) var Ísland í 3. sæti þeirra ríkja á Evrópska efnahagssvæðinu sem
mest lögðu fram til rannsókna og nýsköpunar.
Nýleg samanburðarrannsókn bendir til þess að stjórnarfarslegur stöðugleiki hér sé sá mesti sem þekkist.
Samkvæmt nýrri skýrslu frá Alþjóða efnahagsstofnuninni erum við Íslendingar í 4. sæti þegar skoðuð er staða
þjóða í jafnréttismálum.
Ísland er í 2. sæti yﬁr þau lönd þar sem spilling er talin minnst.
Ísland er í 6. sæti á lista OECD yﬁr ríkustu lönd heims (2005). Þar er borin saman verg landsframleiðsla á
mann með tilliti til kaupmáttar. Kaupmáttur hér á landi var þá 23% hærri en að meðaltali í aðildarríkjum OECD.
Ísland er þriðja aðgengilegasta landið fyrir erlenda fjárfesta samkvæmt úttekt viðskiptatímaritsins Forbes.
Samkvæmt niðurstöðum sem bandaríska rannsóknarstofnunin The Heritage Foundation og stórblaðið Wall
Street Journal birtu í janúar var Ísland í 5. sæti á lista yﬁr þau lönd þar sem mest viðskiptafrelsi ríkir.

Telur þú rétt að halda áfram á sömu braut eða er rétt að ýta á stopp
takkann og horfa á aðrar þjóðir sigla fram úr okkur?
Íslenska efnahagsundrið er engin tilviljun. Það er afrakstur markvissrar
stefnumótunar sem miðar að því að Ísland sé alls staðar í fremstu röð.
Við erum rétt að byrja.

Árangur áfram
- ekkert stopp

framsokn.is
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"ÒIÈ ER AÈ KANNA VETTVANG FLUGSLYSSINS Å +AMERÒN

%NGINN KOMST LÅFS AF
!0 Enginn þeirra 114
manna sem voru í kenýsku farþegaþotunni sem hrapaði í skógi í
Kamerún á föstudag komst lífs af.
Þetta fullyrti Luc Ndjodo, fulltrúi
þarlendra yfirvalda, eftir að hafa
kannað
vettvang
slyssins.
Aðspurður sagðist hann ekki hafa
séð neina á lífi. „Nei,“ svaraði
hann. „Ég var þarna. Ég sá
engan.“
Vélin lenti í mýrlendi og sökk að
stórum hluta í forarbrúnt vatn.
Brak úr vélinni dreifðist um stórt
svæði. Verið er að undirbúa að
dæla vatninu burt og er þannig
vonast til að hægt verði að finna
lík allra farþeganna.

+!-%2².

Ferð þú reglulega til tannlæknis?
*¹
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Ætti að leyfa sölu léttvíns og
bjórs í matvöruverslunum?
3EGÈU ÖÅNA SKOÈUN ¹ VISIRIS

Fullkomnasti farsími í heimi
Nokia N95
5 megapixla myndavél
mp3 spilari
3 Kynslóð
WLAN
GPS
100 fríar stafrænar framkallanir
frá Hans Petersen fylgja
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Mjög erfið skilyrði eru á svæðinu, þykkur skógur og tuttugu
mínútna gangur þangað sem bílar
komast næst. Því þarf að bera lík
og líkamshluta á börum langa leið
til að unnt sé að flytja látna í líkhús.
Vélin var á leið frá Douala, höfuðborg Kamerún, til Naíróbí, höfuðborgar Kenýu, og hrapaði eftir
einungis tuttugu kílómetra flug.
Ekki liggur fyrir hvað olli slysinu,
en bandarískur sérfræðingur í
flugmálum segir að í ljósi þess
hversu snemma eftir flugtak vélin
hrapaði bendi allt til þess að um
stórkostlega bilun í byggingu vélarinnar hafi verið að ræða.
SH

&2 6%446!.') "JÎRGUNARSVEITARMENN ¹ VETTVANGI ÖAR SEM ÖOTAN HRAPAÈI Å FENJA
SKËGI N¾RRI -ANGE 0ONGO Å +AMERÒN
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Arnarvarpið í vanda
Fjögur högl fundust í haferni sem fannst dauður nýverið. Illa lítur út með arnarvarp í ár. Meira hefur borið á truflunum á varpslóðum arna í vor en undanfarið. Erfitt að koma lögum yfir þá sem trufla varpið segir fuglafræðingur.
.44²2! Arnarvarp virðist ekki

hafa gengið vel í ár, og er aðeins
vitað um 33 arnarhreiður samanborið við allt að 44 á árum áður.
Áætlað er að 64 fullorðin arnarpör
séu á Íslandi, og því innan við
helmingur sem hefur verpt í ár.
„Það hefur borið venju fremur
mikið á truflunum. Þótt það sé
kannski erfitt að fullyrða hvað
þær hafa í för með sér,“ segir
Kristinn Haukur Skarphéðinsson,
fuglafræðingur hjá Náttúrufræðistofnun Íslands (NÍ).
Að minnsta kosti fjögur högl
fundust með röntgenmyndatöku
af fullvöxnum haferni sem fannst
dauður við Breiðafjörð í apríl, en
Kristinn segir ekki hægt að fullyrða að þau hafi dregið fuglinn til
bana. Hann segir það sorglegt að
nú þegar hafernir hafi verið friðaðir í næstum heila öld hér á landi
séu enn merki um að skotið sé á
fuglana. Það sé alltaf afar slæmt
þegar fullvaxinn fugl drepist, það
taki haferni 5-6 ár að verða kynþroska, og fullvaxnir fuglar því
afar dýrmætir fyrir stofninn.
Eftirlitsmenn fundu að auki

¥ -9.$!4®+5 (RUND µR «LADËTTIR DÕRAL¾KNIR RÎNTGENMYNDAÈI ÎRNINN SEM FANNST

DAUÈUR VIÈ "REIÈAFJÎRÈ ¹ DÎGUNUM

2®.4'%.  ÖESSARI RÎNTGENMYND SJ¹ST

TVÎ HÎGL GREINILEGA OG EITT TIL VIÈBËTAR
M¹ SJ¹ ËGLÎGGT OFARLEGA TIL VINSTRI -9.$.¥

merki um truflanir við 12 af 75
varpsvæðum sem könnuð voru í
vor. Tveir varphólmar höfðu verið
brenndir, grjót borið í hreiður og
fuglahræður og flögg sett upp til
að fæla erni frá óðulum.
Skýrt er í lögum að bannað er að
trufla arnarvarp, en Kristinn segir
erfitt að koma lögum yfir þá sem
trufli varpið, hreiðrin séu afskekkt
og erfitt að finna sökudólga og
sönnunargögn. Því sé brýnt að
auka eftirlit með arnarvarpinu og
auka áróður og fræðslu.
Kristinn segir erfitt að fullyrða

-9.$.¥

um áhrifin af truflununum. Í einstaka tilvikum skýri það af hverju
ákveðin pör hafi ekki orpið, en
aðrar ástæður komi væntanlega
einnig til. Tíðarfar í vor hafi þó
einmitt verið álitið hagstætt og
því komi ástandið nokkuð á óvart.
Þeir sem reyna að trufla arnarvarp eru yfirleitt æðarbændur
sem vilja með því verja varp sitt
fyrir ránfuglinum. Kristinn segir
að langflestir æðarbændur virði
friðhelgi arnarins, en örfáir komi
óorði á stéttina með því að trufla
ernina.
BRJANN FRETTABLADIDIS

3TJËRN +EILIS RÁÈ FORSTÎÈUMANN FAGSKËLA ¹N ÖESS AÈ AUGLÕSA STÎÈUNA

Staða Hjálmars var ekki auglýst
„Við höfðum strax
samband við Hjálmar [Árnason]
vegna þess að reynsla hans á eftir
að skipta sköpum í þessu starfi,“
segir Árni Sigfússon, bæjarstjóri
Reykjanesbæjar, um ráðningu
Hjálmars Árnasonar, fráfarandi
þingmanns Framsóknarflokksins,
sem forstöðumanns starfsgreinatengds fagskóla. Hann verður með
höfuðstöðvar á svæði gömlu herstöðvar varnarliðsins á Keflavíkurflugvelli. Staða Hjálmars var
ekki auglýst og því hafði enginn
annar tækifæri til þess að sækjast
eftir stöðunni.
Runólfur Ágústsson, fyrrverandi rektor Háskólans á Bifröst,
er framkvæmdastjóri fræðamiðstöðvarinnar sem ber heitið Keilir,
hlutafé þess í upphafi er um 300
milljónir króna. Meðal hluthafa í

!46)..5-,

Meðal dagskráratriða í dag, 8. maí:
Leikskólinn Efstahjalla kl. 9–16. Sýning og opið hús.
Íþróttahúsið Smáranum kl. 10.30. Íþróttadagur Glóðarinnar.
Sýningar og gömlu góðu leikirnir.
Hamraborg 11 kl. 16–18. Opið hús hjá Kópavogsdeild Rauða
krossins. Sjálfboðaliðar kynna verkefni. Veitingar.
Digranesskóli kl. 16. Sólkerfisganga fyrir almenning.
Myndlistarsýningar • danssýning • opin hús.

Kynnið ykkur dagskrána nánar á kopavogur.is
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3TÕRIR STARFSTENGD
UM FAGSKËLA

&AGNAR R¹ÈNINGU
(J¹LMARS

Keili eru Hitaveita Suðurnesja,
fjárfestingafélagið Geysir Green
Energy, Háskóli Íslands og ýmis
önnur útrásarfyrirtæki.
Fyrsta verkefni Keilis verður
að stofnsetja frumgreinadeild
fyrir næsta skólaár en námið við
deildina verður þróað í samráði

við Háskóla Íslands.
Hjálmar verður forstöðumaður
stofnunar starfsgreinatengds fagskóla en fyrsta skref hans verður
að koma á fót flugakademíu í samráði við fyrirtæki í flugþjónustu.
Ýmis flugtengd störf verða kennd
í akademíunni.
Runólfur segir stjórn Keilis
hafa sett sig í samband við Hjálmar um leið og ljóst var að hann
myndi hætta þingstörfum. „Hjálmar hefur mikla reynslu af skólamálum og var meðal annars skólastjóri í Fjölbrautaskóla Suðurnesja.
Stjórnin lagði áherslu á að fá
Hjálmar strax til starfa og ég
fagna því að það hafi tekist.“
Árni Sigfússon er formaður
stjórnarinnar.
Ekki náðist í Hjálmar Árnason,
þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir. MH

VIÐ BORGUM OG BORGUM
EN ALLTAF HÆKKA LÁNIN!
AFNEMUM VERÐTRYGGINGUNA
Guðjón A. Kristjánsson
Norðvesturkjördæmi

Kolbrún Stefánsdóttir
Suðvesturkjördæmi

Jón Magnússon
Reykjavík Suður

Sigurjón Þórðarson
Norðausturkjördæmi

Magnús þór Hafsteinsson
Reykjavík Norður

Grétar Mar Jónsson
Suðurkjördæmi

Þeir sem fengið hafa lán til húsnæðiskaupa kannast við að þrátt fyrir
stöðugar afborganir kemur nær alltaf fram á greiðsluseðlinum að höfuðstóll lánsins, með verðbótum, hafi hækkað. Þessu veldur verðtr yggingin.
Nauðsynlegt er að bankarnir bjóði okkur Íslendingum sambærileg lán
og bjóðast erlendis, þar sem engin verðtrygging þekkist.

Við viljum búa í sanngjarnara samfélagi
• Skattleysismörk hækki strax í 150 þúsund hjá þeim tekjulægstu.

• Aldraðir og öryrkjar geti haft 1.000.000 kr. tekjur án
bótaskerðingar og tekjutenging við maka verði afnumin.
• Lífeyrisgreiðslur beri 10% skatt
líkt og fjármagnstekjur.

www.xf.is

Skeifan 7 | Reykjavík | sími 553 6061
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2ANNSËKNARLÎGREGLAN ¹ %SKIFIRÈI RANNSAKAR MEINT KYNFERÈISBROT GAGNVART STÒLKU

Kærður fyrir kynferðisbrot í bíl
Rannsóknarlögreglan á Eskifirði hefur til rannsóknar meint kynferðisbrot pilts
gagnvart tvítugri stúlku sem átti
sér stað í bíl aðfaranótt laugardagsins 28. apríl á Egilsstöðum. Stúlkan lagði fram kæru
hjá lögreglunni á Egilsstöðum
en rannsóknardeildin á Eskifirði
fékk málið í kjölfarið til rannsóknar.
Stúlkan kærði piltinn, sem er á
svipuðum aldri og hún, fyrir að
beita sig kynferðislegu ofbeldi
inni í bíl sem hún hafði verið farþegi í ásamt öðrum en þau voru
tvö í bílnum þegar meint brot á að
hafa átt sér stað. Vitnaleiðslur
,®'2%',5-,

!0).. /' 34²,+!. 5NG KÅNVERSK

STÒLKA SETTIST ÖARNA ¹ BEKK HJ¹ APA
NOKKRUM Å DÕRAGARÈI Å 3JANGH¾ NÒ
Å VIKUNNI ÖEGAR +ÅNVERJAR HÁLDU SÅNA
¹RLEGU MAÅH¹TÅÈ
&2¡44!",!¨)¨!&0

hafa staðið yfir vegna málsins
undanfarna viku.
Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins fékk stúlkan, sem er nemandi í Hússtjórnarskólanum á
Hallormsstað, taugaáfall nokkrum dögum eftir að meint brot átti
sér stað og fór hún til foreldra
sinna sem búa á suðvesturhorni
landsins í kjölfarið.
Lögreglan verst frétta af málinu en staðfestir að teknar hafi
verið skýrslur af fólki sem hafði
verið að skemmta sér með stúlkunni fyrr um kvöldið og einnig
fólki sem hugsanlega varð vitni að
undanfara þess að meint brot átti
sér stað.
MH

3ENDA ÒT ¹ BREIÈTJALDSFORMI

Hentar nýjum
sjónvarpstækjum
4+.) Stöð 2 og Sýn hafa hafið

&2 %'),334®¨5- ,ÎGREGLAN RANNSAKAR
HVORT BROTIÈ HAFI VERIÈ GAGNVART STÒLKU
MEÈ KYNFERÈISLEGUM H¾TTI

útsendingar á breiðtjaldsformi,
sem hentar nýjum sjónvarpstækjum sem eru hönnuð fyrir
hlutföllin 16:9. Í tilkynningu frá
Stöð 2 kemur fram að slík
sjónvarpstæki séu á um helmingi
íslenskra heimila.
Flestir innlendir þættir á Stöð 2
og Sýn eru sýndir með breiðtjaldssniði, en áhorfendur þurfa
að velja það sérstaklega á
myndlyklum sínum. Fyrst um
sinn verða aðeins sumir erlendir
þættir sýndir með breiðtjaldssniði. Til stendur að auðkenna
útsendingar þar sem boðið er upp
á þennan möguleika.
BJ
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«MAR 2AGNARSSON )

3TEINGRÅMUR * 3IGFÒSSON 6

)NGIBJÎRG 3ËLRÒN 'ÅSLADËTTIR 3

5GGV¾NLEG ÖRËUN

¥SLAND ¹ EINNI HENDI

&J¹RFESTUM Å MENNTUN

Frétt um það að Alcoa kunni að
yfirtaka Alcan sýnir
að full ástæða var
fyrir því á vorþingi
Íslandshreyfingarinnar í fyrradag að vara
sterklega við því að
orkuauðlindin og afnot hennar
geti komist í eigu voldugs erlends
auðhrings. Þessi þróun er uggvænleg í ljósi þess hvernig
íslensk stjórnvöld ráðstafa sífellt
verðmætari orku landsins til
álfyrirtækja á útsöluverði og
stefna að því að fyrirhuguð álver
muni þurfa alla virkjanlega orku
landsins með ómældum náttúruspjöllum og aðeins veita 2% af
vinnuafli landsmanna atvinnu.

Í gær barst hrollvekjandi áminning um það hversu
hættulegt er að setja
öll eggin í sömu
körfuna þegar fréttist
af fjandsamlegri yfirtökutilraun Alcoa á
álrisanum Alcan. Afleiðingar af
svona sviptingum geta hæglega
orðið til þess að öll eða svo til öll
álframleiðsla landsins yrði á
einni hendi. Með því eignast einn
erlendur auðhringur langstærstan hluta íslensks orkumarkaðar.
Ég trúi ekki öðru en að Íslendingar hugsi sinn gang á lokametrum
kosningabaráttunnar og hafni
stóriðjuflokkunum næstkomandi
laugardag. Nú er nóg komið!

Í gær kynntum við í Samfylkingunni
metnaðarfullt
fjárfestingarátak
í
menntun þar sem við
setjum stefnuna á að
íslenska skólakerfið
jafnist á við það besta
sem gerist. Við ætlum að einbeita
okkur sérstaklega að aukinni fullorðinsfræðslu, minnka miðstýringu, auka sveigjanleika í námi,
bjóða ókeypis skólabækur í framhaldsskólum og minnka brottfall
nemenda úr framhaldsskólum.
Við setjum stefnuna á að auka
menntunarstig þjóðarinnar um
eitt ár á mann að meðaltali. Það
myndi auka tekjur þjóðarbúsins
um hvorki meira né minna en 40
milljarða króna á ári. Við högnumst öll á fjárfestingu í menntun.

*ËN 3IGURÈSSON "

'UÈJËN !RNAR +RISTJ¹NSSON &

4ÎKUM MIÈ AF
DËMI KJËSENDA

3ANNGJARNARA SAMFÁLAG

Á undanförnum árum hafa orðið
hér á landi ótrúlegar framfarir.
Kaupmáttur
hefur
aukist, atvinnuleysi er
lágt, menntun hefur
vaxið
gríðarlega,
atvinnulífið er í blóma,
staða ríkissjóðs er
sterk og getan til að efla velferðarkerfin enn frekar því mikil. Ef
niðurstöður kosninga verða hins
vegar í takt við nýlegar kannanir
mun Framsóknarflokkurinn ekki
eiga aðild að næstu ríkisstjórn og
óvíst hvernig ný ríkisstjórn heldur á stjórn landsmála.
Svarhlutfall kannana er þó lágt
og hlutfall óákveðinna allnokkuð.
Vísbendingar eru um að stuðningur við ríkisstjórnina fari vaxandi og sömuleiðis hlutfall þeirra
sem vilja Framsóknarflokkinn
áfram í ríkisstjórn. Skilaboð mín
til þeirra eru einföld. Framsóknarflokkurinn fer ekki í ríkisstjórn, hvorki til hægri né vinstri
ef fylgið fer ekki hækkandi. Við
munum einfaldlega taka mið af
dómi kjósenda.

Frjálslyndi
flokkurinn
telur
afdráttarlaust að svo sé
komið í íslensku samfélagi að leiðrétta beri
velferðarhallann sem
aukist hefur í tíð núverandi ríkisstjórnar. Það
er augljóst að tekjulægstu einstaklingarnir hafa orðið útundan
við skattabreytingar undanfarinna ára. Nú er komið að því að
bæta kjör þeirra lægst launuðu
og það ætlum við að gera með því
að hækka skattleysismörk þeirra
í 150.000 kr. á mánuði. Það er réttlætismál fyrir þjóðina að verðtrygging verði afnumin og vaxtakjör hér á landi verði sambærileg
og í þeim löndum sem við berum
okkur saman við. Óréttlætið er þó
mest gangvart öldruðum og
öryrkjum. Frjálslyndi flokkurinn
ætlar að koma á milljón króna frítekjumarki og afnema tekjutengingu við maka. Kjósum sanngjarnara samfélag, öllum til
hagsbóta.

'EIR ( (AARDE $

6ELFERÈARM¹LIN ¹BERANDI
Einn skemmtilegasti hluti kosningabaráttunnar eru
þeir fjölmörgu fundir
og viðburðir sem
haldnir eru víðs vegar
um land. Ég hef fundið það vel á fundum
okkar sjálfstæðismanna og samtölum við kjósendur undanfarna
daga og vikur að velferðarmálin
eru fólki hugleikin í þessari
kosningabaráttu. Það er eðlilegt
og skiljanlegt, því við viljum að
sjálfsögðu öll tryggja að velferðarkerfið sé öflugt og að
þeim sem á þurfa að halda séu
tryggð mannsæmandi kjör. Mikilvægt er hins vegar að hafa í
huga að án öflugrar verðmætasköpunar stendur velferðin á
veikum grunni. Það er því mikilvægt að við höldum áfram að ná
árangri í efnahagsmálum með
ábyrgri efnahagsstjórn og kraftmiklu atvinnulífi.
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"ORGARSTJËRINN VERÈUR VIÈ ËSKUM UM OPINN FUND UM HEIMILI FYRIR HEIMILISLAUSA

Fundar með íbúum Njálsgötu
34*«2.3µ3,! Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson borgarstjóri ætlar að
verða við óskum íbúa og húseigenda á Njálsgötu og eiga með þeim
fund um fyrirhugað heimili fyrir
heimilislausa á Njálsgötu 74.
Eins og komið hefur fram í
Fréttablaðinu hefur fjöldi fólks í
nágrenni Njálsgötu 74 skrifað
undir mótmæli vegna heimilisins
sem þar á að reka fyrir tíu karla.
Nágrannarnir telja borgaryfirvöld
hafa staðið illa að því að kynna
málið. Langflestir vissu fyrst um
málið eftir að Fréttablaðið skýrði
frá því. Kröfðust nágrannarnir
þess að Vilhjálmur borgarstjóri og
Jórunn Frímannsdóttir, formaður

velferðarráðs
Reykjavíkur,
útskýrðu málið á opnum fundi.
Samkvæmt
tölvupósti
sem
nágrannarnir hafa fengið frá Jórunni er borgarstjórinn reiðubúinn
að eiga með þeim fund eftir tvær
vikur, eða þriðjudaginn 22. maí.
Í tölvupósti nokkurra íbúa við
götuna hvetja þeir nágranna sína
til að mæta á fundinn:
„Mjög mikilvægt er að við fjölmennum á þennan fund, ekki bara
til að mótmæla heldur til að afla
okkur upplýsinga um fyrirhugaða
starfsemi og fá tækifæri til að
spyrja gagnrýnna spurninga.
Leggjum við til að allir undirbúi
nokkrar spurningar og spyrji

6),(*,-52 ¶ 6)(*,-33/. "ORGAR
STJËRINN R¾ÈIR VIÈ Ë¹N¾GÈA ÅBÒA ¹ .J¹LS
GÎTU EFTIR TV¾R VIKUR
&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

borgarstjóra, formann velferðarráðs og aðra sem þarna mæta fyrir
hönd borgarinnar þeirra spurninga sem á þeim brenna,“ segir í
fjöldapósti til íbúa nærri Njálsgötu 74.
GAR

Samið um kaup á
nýrri eftirlitsflugvél
Skrifað var undir samning um kaup á nýrri eftirlitsflugvél fyrir Landhelgisgæslu Íslands í gær. Kemur til landsins í júlí 2009 og kostar 2,1 milljarð króna.
Tilviljun að skrifað er undir samning mánudag fyrir kosningar segir ráðherra.
Landhelgisgæsla Íslands (LGH) fær nýja eftirlitsflugvél sem sérstaklega er
hönnuð fyrir löggæslu, leit og
björgun afhenta í júlí 2009, en
skrifað var undir samning um
kaup og breytingar á vélinni í
Þjóðmenningarhúsinu í gær.
Vélin er af gerðinni Dash 8Q300, og mun leysa hina 30 ára
gömlu Fokker-vél gæslunnar af
hólmi. Flugvélin verður smíðuð af
fyrirtækinu Bombardier í Kanada, og svo breytt í eftirlitsflugvél
af Field Aviation í Kanada. Kostnaður við kaup og breytingar á vélinni verða um 2,1 milljarður króna,
miðað við gengi dollarsins í dag,
auk þess sem um 200 milljónum
króna verður varið í að koma upp
varahlutalager fyrir vélina.
Georg Kr. Lárusson, forstjóri
LGH, segir að þegar vélin verði
afhent verði gjörbylting á starf-

,!.$(%,')3'3,!.

(!.$3!,!¨ ¶EIR RNI - -ATHIESEN
FJ¹RM¹LAR¹ÈHERRA TIL H¾GRI OG *OSEPH
&ARRELL FORSTJËRI &IELD !VIATION HANDSÎL
UÈU SAMNINGINN ¹SAMT "IRNI "JARNASYNI
DËMSM¹LAR¹ÈHERRA
&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

Hvað er að vera ég?
64 ungskáld takast á við stóra spurningu.
Hugmyndaauðgi, sköpunarkraftur
og hæfni nemenda til þess að
tjá sig í rituðu máli birtist nú á
mjólkurfernum landsins.

%&4)2,)436¡, .Õ FLUGVÁL ,ANDHELGISG¾SLU ¥SLANDS GETUR NUMIÈ MENGUN MEÈ SÁRSTÎK

UM RADAR AÈ NËTTU SEM DEGI EN Å DAG ERU ÖAÈ MANNSAUGUN UM BORÈ Å &OKKER VÁL
G¾SLUNNAR SEM FYLGJAST MEÈ MENGUN

semi gæslunnar. Stærsta breytingin sé trúlega afar fullkominn
samskiptabúnaður vélarinnar.
„Við erum að fá flugvél með
nýjustu tækni til að stunda eftirlit,
fylgjast með umferð, mengun og
fleiru,“ segir Georg.
Vélin verður búin ýmsum tækjabúnaði, og mun geta greint mengun og hafís að nóttu sem degi, sem
og skipategundir, athafnir og auðkenni. Geirþrúður Alfreðsdóttir,
flugrekstrarstjóri LGH, nefnir
sem dæmi að myndavél á vélinni
geri áhöfninni kleift að lesa 25 cm
háa stafi á bátshlið í um 9 kílómetra fjarlægð að degi, og 2,8
kílómetra fjarlægð að nóttu til.
Geirþrúður segir að vélin henti
afar vel við íslenskar aðstæður,
hún geti lent og tekið á loft af
stuttum flugbrautum og í talsverðum hliðarvindi. Flugþolið sé

svipað og á Fokker-vélinni sem
landhelgisgæslan á í dag.
Sænska strandgæslan hefur
samið um kaup á þremur samskonar vélum, og fær þá fyrstu
afhenta í sumar. Georg segir að
haft hafi verið samstarf við
sænsku strandgæsluna, sem hafi
stytt til muna þann tíma sem hafi
þurft til að undirbúa útboð á vélinni, ákveða hvaða búnað þurfi að
kaupa og hvað henti við eftirlit
yfir Norður-Atlantshafi.
Björn Bjarnason dómsmálaráðherra skrifaði undir samninga um
kaup á vélinni í gær. Hann segir
það tilviljun að skrifað sé undir
slíkan samning í vikunni fyrir
kosningar. „Ég hef ekki stýrt neinum tímasetningum í þessu, það
eru ríkiskaup og þeir sem eru í
þessum samningum sem ráða
því.“
BRJANN FRETTABLADIDIS

Jafnrétti í reynd - atkvæði kvenna
Hádegisfundur um jafnréttismál í Iðnó í dag 8. maí kl. 12:15

Kíktu á öll verkin á www.ms.is.

Árelía Eydís Guðmundssdóttir
mun kynna vottun á
jafnlaunastefnu fyrirtækja.
Frambjóðendur sitja fyrir svörum.
Allir velkomnir!
Framsókn í Reykjavík

Mjólk, andleg
næring á fernum!

GS 300

+ 6,3 milljónir í skottið
á tvöfaldan miða!

!
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V
6xHarley
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Ð
I
G
E
R
D

6xLexus
+ 3 milljónir
í bakpokann
á tvöfaldan miða!

Tryggðu þér miða fyrir kl. 18
ÍSLENSKA / SIA.IS / ICE 35362 04/07

50 þúsund vinningar dregnir út á árinu!
40 aðalvinningar á 2 milljónir hver eða
4 milljónir á tvöfaldan miða.
Hringdu núna í síma 561 7757
Kauptu miða á www.das.is

-vinningur í hverri viku
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%NDURSKOÈUN ¹ SKIPULAGI SÁRGREINA L¾KNINGA ¹ ,3( AÈ HEFJAST

Sérgreinarnar flestar hér
(%),"2)'¨)3-, Hafin er endur-

skoðun á því hvernig sérgreinum
lækninga verði hagað á Landspítala - háskólasjúkrahúsi, LSH. Í
nýlegri samantekt Magnúsar Péturssonar forstjóra kemur fram
að mikilvægt sé að reglugerð um
sérfræðimenntun og sérfræðileyfi lækninga verði endurskoðuð
og löguð að ákvæðum ESB og
aðstæðum hér. Ákveða þurfi
hvaða sérgreinar og undirsérgreinar eigi að starfrækja við
LSH.
Í samantektinni er bent á að
sérgreinar og undirsérgreinar
séu samtals sjötíu og fimm talsins hér á landi eða mun fleiri en

annars staðar á Norðurlöndum.
Íslendingar hafi 26 aðalsérgreinar og tæplega fimmtíu undirsérgreinar meðan aðrar nágrannaþjóðir
takmarki
fjölda
undirsérgreina. Ákveða þurfi
„hvaða sérgreinar eigi að starfrækja við LSH og hvaða undirsérgreinar,“ segir í samantektinni.
Yfir sérgreinum, sérstökum
verkefnum og fjórum öðrum
verkefnum starfa samtals tæplega áttatíu yfirlæknar. Magnús
velti upp þeirri spurningu á kynningarfundi nýlega hvort færa ætti
rekstrarlega ábyrgð á yfirlæknana, margir þeirra teldu til dæmis
að aukin aðild að starfsmanna-

%.$523+/¨5. %NDURSKOÈAÈ VERÈUR

HVAÈA L¾KNASÁRGREINAR ¹ AÈ HAFA VIÈ
,ANDSPÅTALA H¹SKËLASJÒKRAHÒS

málum væri æskileg en af hagnýtum ástæðum gæti verið óráðlegt að færa rekstrarábyrgð
alfarið á þeirra hendur.
GHS

&ORSTJËRI !LCAN SEGIR NIÈURSTÎÈU ÅBÒAKOSNINGANNA Å (AFNARFIRÈI EKKI BINDANDI

Gætu kosið oft um stækkun
JB=K:G;>H"
D<7N<<>C<6G"
K:G@;G¡Á>

<gZ^c^c\WjgÂVgk^g`_V
BVcck^g`_V]ccjc
KVicV"d\higVjb[g¨Â^
Jb]kZg[^hkZg`[g¨Â^
?VgÂi¨`c^d\\gjcYjc
H`^ejaV\d\hVb\c\jg
;gVb`k¨bYV[g¨Â^
C{iigjk{

5-(6%2&)3-, „Ég útiloka ekkert í því máli að það
verði tekið á því frekar,“ segir bæjarstjóri Hafnarfjarðarbæjar, aðspurður hvort svo geti farið að
blásið verði til kosninga um álver í Hafnarfirði á
hverju kjörtímabili, eða þar til Alcan hætti við.
„Við höfum ekki umboð til að tala um hvað gerist
á næsta kjörtímabili,“ segir hann. „Það hefur alltaf
legið ljóst fyrir að Alcan myndi skoða sín mál.“
Gunnar Guðlaugsson, framkvæmdastjóri rafgreiningar innan ISAL, tekur í sama streng og segir
að það „blasi við að þessu var hafnað með mjög
naumum meirihluta. Ég tel að ekki sé hægt að líta á
kosninguna sem bindandi um aldur og ævi. Annar
meirihluti ætti að hafa leyfi til að láta kjósa um
þetta aftur,“ segir Gunnar.
Eins og greint var frá í Fréttablaðinu lét Dick
Evans, forstjóri Alcan, þau orð falla á fundi að
niðurstaða íbúakosninga í Hafnarfirði hefði tafið
fyrir ákvörðuninni um að stækka álverið þar. Hann
er bjartsýnn á að Alcan takist að snúa almenningsálitinu.
„Svona stór verkefni verða oft fyrir svona töfum,“
sagði Evans og tók fram að kosningin í Hafnarfirði

,6%2)¨ ¥ 342!5-36¥+ ¥BÒAR Å (AFNARFIRÈI G¾TU M¹TT KJËSA UM

ST¾KKUN ¹LVERSINS ¹ HVERJU KJÎRTÅMABILI

&2¡44!",!¨)¨(!2)

hefði ekki verið bindandi. „Nú þurfum við að athuga
hvernig við getum aflað stuðnings innan samfélagsins,“ sagði hann.
KËÖ

0 kr. í útborgun*
Nýr, fallegri og miklu
betri Opel.

Jbh`cVg[gZhijgZgi^a+#_c
C{cVg^jeeaÅh^c\Vg{lll#kZg`#]^#^h

28.412*

kr. á mánuði

fyrir beinskiptan Opel Astra 1.6

31.836*

( Verð: 1.890.000 kr. )

kr. á mánuði

fyrir sjálfskiptan Opel Astra 1.8

lll#]^#^h

( Verð: 2.120.000 kr. )

H¨kVg][ÂV'Hb^*'*-%%%^]#^h
B^ÂVÂk^Â&%%WaVhVbc^c\d\\gZ^Âhajg-)b{cjÂ^#

6j`V]aji^g{bncY0{a[Za\jgd\Äd`ja_h

www.toyota.is

ÞESSIR 14 BÍLAR HAFA SANNAÐ
SIG SEM SANNKALLAÐIR
GÆÐA- OG ÚRVALSBÍLAR

VW Golf GTi 2000 Bensín sjsk.
Á götuna: 08/05 Ekinn: 25.000 km
Verð: 2.790.000 kr. Skr.nr. TS-749

Toyota Corolla S/D Terra 1400 Bensín
5 gíra Á götuna: 06/04 Ekinn: 71.000 km
Verð: 1.180.000 kr. Skr.nr. OS-405

Toyota Corolla H/B Terra 1400 Bensín
5 gíra Á götuna: 12/04 Ekinn: 37.000 km
Verð: 1.390.000 kr. Skr.nr. BE-147

Citroen C3 H/B SX 1600 Bensín 5 gíra
Á götuna: 01.06 Ekinn: 59.000 km
Verð: 1.470.000 kr. Skr.nr. VN-440

Hyundai Sonata 2000 Bensín 5 gíra
Á götuna: 07.03 Ekinn: 50.000 km
Verð: 1.250.000 kr. Skr.nr. MR-585

Toyota Hilux 2500 Dísel 5 gíra
Á götuna: 11.04 Ekinn: 71.000 km
Verð: 3.210.000 kr. Skr.nr. YH-159

Toyota Land Cruiser 120 VX 4000 Bensín sjsk.
Á götuna: 06.04 Ekinn: 60.000 km
Verð: 4.100.000 kr. Skr.nr. JF-496

Toyota RAV4 2WD 1800 Bensín 5 gíra
Á götuna: 12.01 Ekinn: 82.000 km
Verð: 1.090.000 kr. Skr.nr. UR-187

Toyota RAV4 2000 Bensín 5 gíra
Á götuna: 11/03 Ekinn: 58.000 km
Verð: 1.570.000 kr. Skr.nr. JG-228

Toyota RAV4 2000 Bensín 5 gíra
Á götuna: 01.04 Ekinn: 52.000 km
Verð: 1.980.000 kr. Skr.nr. NY-159

Toyota Tundra Access CAB 4WD
4700 Bensín Sjálfsk
Á götuna: 08/00 Ekinn: 46.000 km
Verð: 1.890.000 kr. Skr.nr. PE-871

ÍSLENSKA SIA.IS TOY 37543 05/07

Toyota Avensis S/D EXE 2000 Bensín sjsk.
Á götuna: 08/03 Ekinn: 58.000 km
Verð: 1.900.000 kr. Skr.nr. PY-169
Sóllúga Spoiler

Toyota Land Cruiser 100 4700 Bensín. Sjálfsk, sóllúga
Á götuna: 10/02 Ekinn: 81.000 km
Verð: 4.150.000 kr. Skr.nr. RE-750

Range Rover New SE 4400 Bensín sjsk.
Á götuna: 09/02 Ekinn: 87.000 km
Verð: 5.890.000 kr. Skr.nr. KK-765

BNB-sölugreining
Bílarnir ganga í gegnum strangt gæðamat sem tekur mið af aldri, akstri og
viðhaldssögu bílsins. Þeir sem standast kröfurnar lenda annað hvort í flokknum
Úrvalsbílar eða Gæðabílar. Ef bíllinn stenst ekki kröfur okkar bjóðum við þér hann
ekki.
Núna bjóðum við 16 betri notaða bíla á sannkölluðum úrvalskjörum.
Toyota Kópavogi
Nýbýlavegi 4
Kópavogur
Sími: 570-5070

BETRI NOTAÐIR BÍLAR
ÚRVALSBÍLL

GÆÐABÍLL

SVONA SAFNAR ÞÚ
GLITNISPUNKTUM
•
•
•
•
•

Kreditkortanotkun
Gullvild og Platínum
Viðbótarlífeyrissparnaður
Eignastýring
Tryggingar hjá Sjóvá
og margt fleira

SVONA NOTAR ÞÚ
GLITNISPUNKTANA
•
•
•
•

NÝJUNG Í BANKAVIÐSKIPTUM
Vildarklúbbur Glitnis er nýtt tryggðarkerfi fyrir viðskiptavini Glitnis. Meðlimir í Gullvild og Platínum geta skráð sig
í klúbbinn og safnað verðmætum Glitnispunktum fyrir það
eitt að vera í viðskiptum.

Vildarklúbbur Glitnis margborgar sig ... punktur!

Útborgun í peningum
Ferðalög
Innborgun á sparnað
Góðgerðamál
og margt fleira

VILDAR
KLÚBBUR

GLITNIS
SKRÁÐU ÞIG
NÚNA!
Þeir sem skrá sig fyrir
17. júní fá 10.000
Glitnispunkta strax!

Kynntu þér málið á www.glitnir.is, í næsta útbúi eða hjá Þjónustuveri í síma 440 4000.
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3AMNINGUR YFIRLÎGREGLUÖJËNA ¹ 6ESTURLANDI

Löggæsla stórefld
,®'2%',5-, Viðbragðstími

(%)¨5236®2¨52 ¥ +!3-¥2 ,ÎGREGLA

*AMMU +ASMÅR FYLKIS ¹ )NDLANDI STEND
UR HEIÈURSVÎRÈ Å 3RINAGAR Å +ASMÅR Å
G¾R ER 3RINAGAR TËK VIÈ SEM FYLKISHÎF
UÈBORGIN *AMMU ER HÎFUÈBORGIN ¹
VETURNA
&2¡44!",!¨)¨!0

lögreglunnar á Vesturlandi mun
styttast og löggæslan verða mun
sýnilegri og öflugri en verið
hefur. Þetta er innihald samnings
sem hefur verið undirritaður af
yfirlögregluþjónunum á Vesturlandi.
Haraldur Johannessen ríkislögreglustjóri segir samninginn
gerðan í kjölfar nýlegra breytinga á lögreglulögum.
„Með honum verður leitast við
að stytta viðbragðstíma lögreglunnar á Vesturlandi og auka
þjónustu hennar við íbúa og
vegfarendur í fjórðungnum.
Lögregluliðin munu sjá

"ORGARAFUNDUR Å "OLUNGARVÅK

Kvótamálin
efst á baugi
!46)..5-, Fullt var út úr dyrum

#(2)34)!. +,!2 +LAR ÖYKIR EKKI HAFA SÕNT

MIKIL MERKI IÈRUNAR

&2¡44!",!¨)¨!0

,EIÈTOGI RAUÈU HERDEILDARINNAR

Christian Klar
ekki náðaður
"%2,¥. !0 Horst Köhler, forseti
Þýskalands, hefur synjað
náðunarbeiðni Christians Klar,
fyrrverandi forsprakka hryðjuverkahópsins Rauðu herdeildarinnar. Klar er 54 ára og hefur
setið í fangelsi í 24 ár. Hann var
dæmdur í sexfalt lífstíðarfangelsi
fyrir aðild að mörgum alræmdustu morðum samtakanna.
Fyrr á árinu var öðrum
liðsmanni Rauðu herdeildarinnar,
Birgitte Mohnhaupt, sleppt úr
fangelsi. Köhler átti fund með
Klar í síðustu viku og þótti það
benda til þess að líklegt væri að
hann fengi einnig náðun, en
andstaða við það var hins vegar
mikil. Köhler gaf ekki upp
forsendu ákvörðunar sinnar.
SH

í ráðhúsinu í Bolungarvík í
fyrrakvöld
þegar efnt var
til íbúafundar
vegna atvinnuástands í bæjarfélaginu. Hátt í
70 Bolvíkingar
hafa misst vinnuna á síðustu
%).!2 +
misserum.
'5¨&)..33/.
Guðmundur
Halldórsson, fyrrverandi
skipstjóri og skipuleggjandi
fundarins, segir að mikil ánægja
hefði verið með fundinn.
Frambjóðendur stjórnmálaflokkanna sátu fundinn og að
sögn Guðmundar brunnu
sjávarútvegsmálin heitast á
bæjarbúum.
„Einar K. Guðfinnsson sjávarútvegsráðherra var meðal annars
spurður út í breytingar á slægingarstuðlinum. Verði af þessum
breytingum er um að ræða
kvótarýrnun upp á 800 milljónir
hér í plássinu,“ segir Guðmundur.
ÖO

3+!'!&*®2¨52
$RANGEYJARJARL BYGGIR LAUG
*ËN %IRÅKSSON $RANGEYJARJARL ¾TLAR AÈ
GERA NÕJA LAUG AUSTAN VIÈ NÒVERANDI
b'RETTISLAUGn Å FJÎRUBORÈINU AÈ 2EYKJ
UM ¹ 2EYKJASTRÎND "ÒNINGSAÈSTAÈA
VERÈUR VIÈ LAUGINA

sameiginlega um allt eftirlit á
svæðinu án tillits til umdæmamarka. Þetta verður til þess að
hægt verður að stytta viðbragðstímann verulega frá því sem nú
er. Þeir lögreglumenn sem næstir
eru vettvangi sinna þeim
verkefnum sem upp koma og
ljúka vettvangsvinnunni,“ segir
ríkislögreglustjóri.
Þetta verður meðal annars gert
mögulegt með því að nýta betur
fjármagn, mannafla og tæki sem
tiltæk er á svæðinu. Einnig er
stefnt að því að samræma
vaktakerfi lögregluembættanna
og fjölga sólarhringsvöktum.
JSS

&2 5.$)22)45. 6IÈSTADDIR UNDIRRITUN FV (ARALDUR 7INKEL YFIRMAÈUR STJËRNSÕSLU

SVIÈS «LAFUR (AUKSSON LÎGREGLUSTJËRI ¹ !KRANESI 3TEF¹N 3KARPHÁÈINSSON LÎG
REGLUSTJËRI Å "ORGARNESI «LAFUR + «LAFSSON LÎGREGLUSTJËRI 3N¾FELLINGA OG (ARALDUR
*OHANNESSEN RÅKISLÎGREGLUSTJËRI

Óþarfar og óskiljanlegar lagabreytingar
Stjórnarseta í Nýsköpunarsjóði atvinnulífsins er takmörkuð við fimm ár, samkvæmt nýjum lögum um sjóðinn. Hagsmunaaðilar lögðust gegn lagaákvæðinu
sem framkvæmdastjóri Samtaka iðnaðarins segir óþarft og óskiljanlegt.
34*«2.-, Stjórnarmenn í Nýsköpunarsjóði atvinnulífsins má aðeins
skipa fimm sinnum, samkvæmt
breytingum á lögum um sjóðinn
sem Alþingi samþykkti 17. mars.
Eftir því sem næst verður komist er Nýsköpunarsjóður eina stofnunin sem slíkt ákvæði nær til.
Alþýðusambandið, Landssamband
útvegsmanna,
Samtök atvinnulífsins, Samtök
fiskvinnslustöðva og Samtök iðnaðarins
lögðust
í
umsögn
ein36%)..
dregið
gegn
(!..%33/.
takmörkun
á
skipunartíma stjórnarmanna og
sögðu óheppilegt að skipa stjórn
til svo skamms tíma í senn.
Í minnisblaði viðskiptaráðuneytisins um málið segir að sjóðir sem
fjárfesti í sprotafyrirtækjum þurfi
að hafa framsýna og skapandi
stjórn. Því sé lagt til að menn verði

ekki skipaðir til stjórnarsetu oftar
en fimm sinnum. Jafnframt segir
að stjórnarmenn Nýsköpunarsjóðs
hafi flestir setið skemur en sem
þessu nemur og ekki séð að það
breyti miklu fyrir skipunartíma
núverandi stjórnarmanna. „Hér er
því fyrst og fremst um að ræða
varúðarreglu, sem er í anda góðs
verklags,“ segir í minnisblaðinu.
Viðskiptaráðherra skipar alla
fimm stjórnarmenn Nýsköpunarsjóðs til eins árs í senn. Iðnaðarráðherra og sjávarútvegsráðherra
tilnefna hvor sinn stjórnarmanninn, einn er skipaður samkvæmt
tilnefningu Alþýðusambandsins,
einn eftir ábendingu samtaka fyrirtækja í iðnaði og einn eftir ábendingu samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi.
Sveinn
Hannesson,
framkvæmdastjóri Samtaka iðnaðarins,
er óánægður með breytinguna og
kveðst ekkert skilja í henni. „Þetta
er óskiljanlegt og óþarft,“ segir
Sveinn. „Meirihluti stjórnarmanna
er tilnefndur af atvinnulífinu; ASÍ,
iðnaðinum og sjávarútveginum og

.µ3+®05.!23*«¨52 !46)..5,¥&3).3

&R¹ OG MEÈ VORINU MEGA MENN MEST
SITJA FIMM ¹R Å STJËRN SJËÈSINS &RAM
KV¾MDASTJËRI 3AMTAKA IÈNAÈARINS SKILUR
EKKERT Å NÕJU LAGA¹KV¾ÈI

þessir aðilar ættu að geta sett sér
reglur ef þeir vilja hafa einhverjar
reglur. Ráðherrarnir geta svo auðvitað skipt um sína fulltrúa eins oft
og þeir vilja en þeir þurfa ekki að
setja um það lög.“ Að auki telur
Sveinn aðrar breytingar laganna
til þess eins fallnar að auka afskipti
og inngrip ráðherra í starfsemi
sjóðsins. „Ráðherra ákveður og
ráðherra samþykkir. Þarna gætir
tilhneigingar til að auka áhrif ráðherra á sjóðinn sem við teljum ekki
til bóta,“ segir Sveinn Hannesson.
BJORN FRETTABLADIDIS

SKRÁÐU
ÞIG NÚNA
ÞEIR SEM SKRÁ SIG FYRIR
17. JÚNÍ FÁ 10.000
GLITNISPUNKTA!

sími

Fullur

ENNEMM / SÍA / NM27179

Nú getur þú hringt í 1441 og fyllt á Frelsið
með símanum þínum – þú þarft bara að skrá
debet- eða kreditkortið þitt einu sinni á Mínu
Frelsi á siminn.is eða í verslunum Símans
Fylltu á Frelsið með GSM símanum og þú færð:*
– 0 kr. í 2 GSM vini
– 0 kr. mínútan eftir fyrstu 3 mínútur
hvers símtals

* GSM vinir: 60 mín/SMS á dag samtals í 2 GSM vinanúmer hjá Símanum.
* Frelsi stöðvar tímann: Þegar þú hefur talað í 3 mínútur, stöðvum við tímann og þú greiðir ekkert fyrir
símtalið næsta hálftímann. Gildir í öll GSM hjá Símanum nema vinanúmer til 1. september 2007.

Áfyllingar með Mínu Frelsi úr GSM símanum eða á
Netinu sem eru 1.000 kr. eða hærri virkja ofangreindan
afslátt í 30 daga eftir áfyllingu. Nánar á siminn.is

800 7000 – siminn.is
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„ ORÐRÉTT“

Vinnur að plötu með evrópoppi

Annasamt embætti

Einlægt

b«LAFUR FANN FYRIR STERKUM
ÖREYTUEINKENNUM Å G¾RMORG
UN OG ÖVÅ VAR KALLAÈ EFTIR
L¾KNI FR¹ «LAFSVÅKm

b¡G VIL BYRJA ¹ AÈ SENDA «LAFI
2AGNARI 'RÅMSSYNI FORSETA
¥SLANDS BESTU KVEÈJUR MEÈ
VON UM AÈ HANN N¹I FULLRI
HEILSU SEM ALLRA FYRSTm

®2.«,&52 4(/233/. &/2
3%4!2)4!2) 5- 6%)+).$) «,!&3
2!'.!23 '2¥-33/.!2 &/23%4!
¥3,!.$3
&RÁTTABLAÈIÈ  MAÅ
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nær og fjær

&RÁTTABLAÈIÈ  MAÅ

,ISTAMAÈURINN "JARTMAR ¶ËRÈARSON STENDUR Å
STËRR¾ÈUM ÖESSA DAGA (ANN ER ÎNNUM KAFINN
VIÈ AÈ SEMJA DANSSPOR FYRIR FJÎLLISTAVERKEFNI OG
FER MEÈ HLUTVERK Å NÕRRI SJËNVARPSÖ¹TTARÎÈ
¶ESS ¹ MILLI VINNUR HANN AÈ PLÎTU SEM
INNIHELDUR AÈ EIGIN SÎGN EVRËPOPP
b5NDANFARIÈ HEF SÁÈ ÁG UM HREYF
INGASTJËRNUN FYRIR SÕNINGUNA 'YÈJAN Å
VÁLINNI SEM VERÈUR FRUMSÕND Å VARÈ
SKIPINU «ÈNI N¾STKOMANDI FIMMTU
DAG m SEGIR "JARTMAR b,EIKHËPURINN
6ATNADANSMEYJAFÁLAGIÈ (RAFNHILD
UR STENDUR FYRIR SÕNINGUNNI EN HANN
SAMANSTENDUR AF LEIKKONUM SEM
VORU ALLAR Å SAMA ÒTSKRIFTAR¹RGANGI
Å ,EIKLISTARSKËLANUM ¶AR ¹ MEÈAL
-ARGRÁT 6ILHJ¹LMSDËTTIR OG 'UÈLAUG
%LÅSABET «LAFSDËTTIR ÒR 3TELPUNUMm
3J¹LFUR FER "JARTMAR MEÈ HLUT

VERK Å NÕRRI SPENNUÖ¹TTARÎÈ 0RESSUNNI SEM LEIK
STÕRT ER AF «SKARI *ËNASSYNI OG BYGGIST ¹ HAND
RITI EFTIR NOKKRA AF FREMSTU GL¾PASAGNAHÎFUND
UM ÖJËÈARINNAR b¡G FER MEÈ HLUTVERK ,¹RUSAR
LJËSMYNDARA ¹ DAGBLAÈINU SEM Ö¾TTIRNIR HVERF
AST UM TLI HONUM VERÈI EKKI BARA BEST LÕST
SEM FREKAR FÒLLYNDUM N¹UNGA m SEGIR HANN
HL¾JANDI OG HEFUR GREINILEGA GAMAN AF AÈ F¹
T¾KIF¾RI TIL AÈ SETJA UPP SKEIFU FYRIR FRAM
AN VÁLINA
¶¹ VINNUR "JARTMAR AÈ PLÎTU Å SAMVINNU
VIÈ ®RLYG 3M¹RA b¡G ER MEÈ DANSPLÎTU Å
BÅGERÈ EN ÖETTA ER ALLT ¹ VINNSLUSTIGI
%IGINLEGA VIL ÁG EKKI SEGJA OF MIKIÈ
AÈ SINNIm (ANN B¾TIR HINS VEGAR VIÈ
AÈ H¾GT SÁ AÈ NIÈURHALA TVEIMUR
LAGANNA KOSTNAÈARLAUST
AF SÅÈUNUM BJARTMARIS OG
MYSPACECOMBJARTMART
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Blakað til sóknar
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Eins og margt skrýtið og
skemmtilegt í þessari veröld er blakíþróttin upprunnin í Bandaríkjunum.
Blak var fyrst spilað um
þarsíðustu aldamót. Svo vel
féll það iðkendum í geð að
nú á dögum er íþróttin sú
næstvinsælasta í heiminum,
samkvæmt upplýsingum
alfræðivefjarins Wikipedia, en fátt getur velt knattspyrnu úr efsta sæti listans.
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5PPLÕSINGAFULLTRÒI

Óskaplega
leiðinleg

b-ÁR FINNST ÖETTA M¹L MEÈ TENGDA
DËTTUR *ËNÅNU VIÈSJ¹RVERT OG UNDAR
LEGT EF ÖAÈ ¹ AÈ ÖAGGA ÖAÈ NIÈUR ÖVÅ
AÈ ÁG HELD AÈ ERLENDIS MYNDU FLESTIR
R¹ÈHERRAR SEGJA AF SÁR Å SVONA STÎÈU
*ËNÅNA VAR SPURÈ RÁTTM¾TRA SPURN
INGA OG SVO VAR VIÈHAFNARVIÈTAL TEKIÈ
VIÈ ÖESSA GULLFALLEGU STÒLKU SEM
ER V¾NTANLEG TENGDADËTTIR HENN
AR m SEGIR 'LÒMUR "ALDVINSSON UPP
LÕSINGAFULLTRÒI HJ¹ 4RYGGINGASTOFNUN
RÅKISINS b-ÁR FINNST AÈ ÖAÈ EIGI AÈ
RANNSAKA ÖETTA M¹L OG SPYRJA *ËN
ÅNU HVORT HÒN ¾TLI EKKI AÈ SEGJA AF
SÁR ALLAVEGA MEÈAN M¹LIÈ ER RANN
SAKAÈm
'LÒMUR TELUR AÈ KOSNINGABAR¹TT
AN HAFI VERIÈ ËSKAPLEGA LEIÈINLEG
b¶AÈ ER HELST VERIÈ AÈ TALA UM TANN
HEILSU BARNA SEM ÁG HEF EKKERT ¹
MËTI EN ÖAÈ VANTAR BARA AÈ FËLK TALI
UM AÈALM¹LIN ¶ETTA ER LEIÈINLEGASTA
KOSNINGABAR¹TTA SEM ÁG HEF ORÈIÈ
VITNI AÈm

„Það er alveg óhætt að segja að
blakið sé í stórsókn hér á landi,“
segir Sævar Már Guðmundsson,
framkvæmdastjóri Blaksambands
Íslands. Hann segir að um nokkurt
skeið hafi iðkendum blaks ekki
fjölgað en með tilkomu svokallaðs
krakkablaks hafi mikil nýliðun
orðið og skráðir félagsmenn í
Blaksambandi Íslands séu nú tæplega tvö þúsund talsins.
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N 3KÕSTROKKUR EÈA HVIRFILBYL
UR ER LOFT SEM SNÕST ËGNARHRATT Å
HRING LÅKT OG NIÈURFALL Å BAÈKARI
(ANN ER AÈEINS NOKKUR HUNDRUÈ
METRAR Å ÖVERM¹L EN VINDHRAÈ
INN GETUR FARIÈ YFIR  MS OG ER
EYÈILEGGING Å SAMR¾MI VIÈ ÖAÈ
3KÕSTROKKAR MYNDAST Å ËSTÎÈ
UGU LOFTI OFT Å GRENND VIÈ ÖRUMU
VEÈUR ®FLUGIR SKÕSTROKKAR ERU
ALGENGIR ¹ VORIN Å "ANDARÅKJUNUM
OG Å STRAL
ÅU ¶EIR ERU
HINS VEGAR
ËALGENGIR ¹
¥SLANDI OG
YFIRLEITT EKKI
ÎFLUGIR

3!-34!¨! ,IÈIÈ STYRKIR SAMHELDNINA
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Í lok síðasta mánaðar voru tvö
mjög fjölmenn blakmót haldin,
annars vegar Íslandsmeistaramót
yngri flokka sem haldið var í Snæfellsbæ og hins vegar Öldungamót
sem fram fór í Garðabæ. Um 500
börn í 66 liðum tóku þátt í Íslandsmeistaramótinu en um helmingi
fleiri keppendur mættu til leiks á
móti öldunganna. „Þetta hentar
bara öllum svo vel og er líka svo
ótrúlega
skemmtilegt,“
segir
Sævar um ástæður þessarar miklu
þátttöku og segir vonir standa til
að enn frekari nýliðun verði á
næstunni.
KAREN FRETTABLADIDIS

%)."%)4).'). ¥ &92)22²-) "LAKIÈ HELDUR FËLKI GREINILEGA Å FORMI OG ¹HUGINN DOFNAR

EKKI MEÈ TÅMANUM
&2¡44!",!¨)¨(®2¨52

6%2.$!2$µ2,).'52 +6%..!..! ¥ (+
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3OPHIA ,OREN FYLGDIST MEÈ STELPUNUM Å
(+ Å KEPPNINNI

+2!++!",!+ %INFALDARA FORM ÅÖRËTTAR
INNAR RUDDI SÁR TIL RÒMS ¹RIÈ  OG
SEGIR FRAMKV¾MDASTJËRI "LAKSAMBANDS
¥SLANDS ÖAÈ NJËTA SÅAUKINNA VINS¾LDA

Við
tengjum
samfélög
og
auðlindir

Orkuveita Reykjavíkur er tengiliður á milli náttúruauðlinda og samfélaga. Eitt þessara samfélaga er háskólasamfélagið. Íslendingar hafa notið
góðs af störfum íslensks vísindafólks og í nýtingu jarðhita erum við í forystu. Þann 6. maí veitti Umhverfis- og orkusannsóknasjóður Orkuveitu
Reykjavíkur 100 milljónir króna til 40 rannsóknaverkefna. Markmiðið er að halda forystunni.
Verkefnin sem styrkina hlutu eru margvísleg og ná til fjölda fræðisviða. Flest eru á sviði
verkfræði og jarðfræði en mikið ber á umhverfis- og orkusannsóknum ásamt loftslagsverkefnum. Orkuveitan þakkar áhuga íslensks vísindafólks á umhverfis- og orkurannsóknum.
Styrkirnir voru veittir við hátíðlega athöfn í höfuðstöðvum OR. Allar nánari upplýsingar um

ÍSLENSKA SIA.IS ICE 37521 05.2007

verkefnin og verkefnisstjórana er að finna á vef Orkuveitunnar, www.or.is

• Orkuveita Reykjavíkur rekur stærstu jarðvarmaveitu í heimi.

www.or.is
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3VONA ERUM VIÈ
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 +OMUR TIL GEÈL¾KNA ¹ ¹RUNUM  

Fjölbreytt búfræðitengt nám í boði
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,ANDBÒNAÈARH¹SKËLI ¥SLANDS SEM ER MEÈ
HÎFUÈSTÎÈVAR ¹ (VANNEYRI TËK TIL STARFA
UNDIR FYRRGREINDU NAFNI  JANÒAR  3KËL
INN ER RANNSËKNASTOFNUN ¹ H¹SKËLASTIGI !UK
ÖESS ER BOÈIÈ UPP ¹ STARFSMENNTAN¹M Å BÒ
FR¾ÈI OG GARÈYRKJUTENGDUM GREINUM SEM
EKKI TELST TIL H¹SKËLASTIGSINS
¶RJ¹R DEILDIR ERU VIÈ SKËLANN AUÈLINDA
DEILD UMHVERFISDEILD OG STARFS OG ENDUR
MENNTUNARDEILD
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Með eld á
heilanum
,ÎGREGLAN ¹
!KUREYRI LEIT
AR BRENNUVARGA
SEM GRUNAÈIR
ERU UM AÈ HAFA
KVEIKT Å ÅBÒÈ
ARHÒSI RUSLA
G¹MUM OG
FERÈAKLËSETTUM
Å B¾NUM %YJ
%9*«,&52 ®2.
ËLFUR ®RN *ËNS
*«.33/.
SON ER S¹LFR¾È
S¹LFR¾ÈINGUR
INGUR
(VERNIG LÕSIR ÅKVEIKJU¾ÈI SÁR
¥KVEIKJU¾ÈI ER RÎSKUN ¹ HVATASTJËRN
UN ¶ETTA ER EKKI ALGENG GEÈRÎSKUN
OG ALLS KONAR HUGMYNDIR ERU TIL UM
HVAÈAN ÖETTA KEMUR OG AF HVERJU
)LL MEÈFERÈ ¹ DÕRUM ATFERLISRASKAN
IR MISNOTKUN Å ¾SKU L¾RDËMSTR
UFLANIR OG ATHYGLISSÕKI ERU ALGENGIR
Ö¾TTIR Å FORTÅÈ BRENNUVARGS %INNIG ER
LITIÈ ¹ ÖESSA GEÈRÎSKUN SEM MERKI
UM ÖRËUN ¹ ÎÈRUM VANDAM¹LUM
EINS OG UPPHAF ¹ ALVARLEGRI GEÈRÎSK
UN "RENNUVARGAR ERU VISSULEGA MEÈ
ELD ¹ HEILANUM OG ANDFÁLAGSLEG PER
SËNULEIKARÎSKUN HELST OFT Å HENDUR
VIÈ ÅKVEIKJU¾ÈI
%R H¾GT AÈ L¾KNA BRENNUVARG
¥ EINHVERJUM TILFELLUM ER H¾GT AÈ
MEÈHÎNDLA EINSTAKLING MEÈ GËÈUM
¹RANGRI ¥ SUMUM TILFELLUM ERU
HUGR¾N ATFERLISMEÈFERÈ OG SKILYRÈ
INGAR NOTAÈAR TIL MEÈFERÈAR

 H¹SKËLASTIGI KOMA TIL GREINA BÒVÅSINDI
HESTAFR¾ÈI N¹TTÒRU OG UMHVERFISFR¾ÈI
SKËGFR¾ÈI OG LANDGR¾ÈSLA OG UMHVERFIS
SKIPULAG "OÈIÈ ER UPP ¹ FRAMHALDSN¹M TIL
MEISTARA OG DOKTORSPRËFS ¹ ÎLLUM BRAUT
UM NEMA HESTAFR¾ÈI 5MHVERFISSKIPULAG
IÈ ER HUGSAÈ SEM FORN¹M FYRIR LANDSLAGS
ARKITEKTÒR

BOÈIÈ ER UPP ¹ FJÎLDA N¹MSKEIÈA ¹RLEGA
5PPGEFINN FJÎLDI STARFSMANNA SKËLANS SÁ
MIÈ TEKIÈ AF VEFSÅÈU HANS ER  3TARFSEMI
SKËLANS HEFUR AUKIST UMTALSVERT OG NEMEND
UM FJÎLGAÈ NOKKUÈ 2EKTOR SKËLANS ER DOKTOR
GÒST 3IGURÈSSON

(VAÈ FELST Å STARFSMENNTAN¹MINU
(VAR ERU STARFSSTÎÈVAR SKËLANS
!UK HÎFUÈSTÎÈVANNA ¹ (VANNEYRI ER SKËLINN
MEÈ STARFSEMI ¹ 2EYKJUM Å ®LFUSI -ÎÈRU
VÎLLUM Å (ÎRG¹RDAL (ESTI Å "ORGARFIRÈI OG
3TËRA RMËTI Å RNESSÕSLU ¶¹ TEKUR SKËLINN
Ö¹TT Å EFNAGREININGUM OG MATV¾LARANNSËKN
UM ¹ +ELDNAHOLTI Å 2EYKJAVÅK

fréttir og fróðleikur
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(VAÈA N¹MSBRAUTIR KOMA TIL GREINA

&IMM N¹MSLEIÈIR ERU ¹ FRAMHALDSSKËLA
STIGI VIÈ SKËLANN BLËMASKREYTINGAR BÒFR¾ÈI
GARÈYRKJUFRAMLEIÈSLA SKËGURUMHVERFI OG
SKRÒÈGARÈYRKJA "OÈIÈ ER UPP ¹ FJARN¹M ¹
FIMM BRAUTUM BÒFR¾ÈIBRAUT GARÈ OG SKËG
ARPLÎNTUBRAUT SKËGR¾KTARBRAUT UMHVERFIS
FR¾ÈIBRAUT OG YLR¾KTARBRAUT !UK ÖESS STARF
R¾KIR SKËLINN ENDURMENNTUNARDEILD ÖAR SEM

Sarkozy fékk umboð til umbóta
Nicolas Sarkozy, verðandi
forseti Frakklands, ætlar
sér engan tíma að missa í að
hrinda í framkvæmd metnaðarfullum umbótum í anda
markaðshyggju og baráttu
gegn glæpum, en fyrsti
slagurinn sem hann þarf
að taka eftir að hann tekur
við embætti hinn 16. maí er
að berjast fyrir sigri flokks
síns í þingkosningum í júní.
Íhaldsmaðurinn og innflytjendasonurinn Sarkozy sigraði keppinautinn Segolene Royal örugglega
með 53,06 gegn 46,94 prósentum
atkvæða. Kjörsókn var 84 prósent,
samkvæmt lokaúrslitum sem birt
voru snemma í gærmorgun. Sigurinn færði Sarkozy skýrt umboð til
að hrinda í framkvæmd sýn sinni á
framtíð Frakklands: Hann vill losa
um hömlur vinnumarkaðarins,
kallar
35-stunda-vinnuvikuna
„fáránlega“ og áformar hertar ráðstafanir gegn glæpum og innflytjendum.

b&ORSETI ALLRA &RAKKAm
„Franska þjóðin hefur kosið breytingar,“ tjáði Sarkozy stuðningsmönnum í sigurræðu á sunnudagskvöld. Hann talaði einnig til þeirra
sem kusu hann ekki og sagðist
myndu verða „forseti allra Frakka,

6j\ah^c\jbha^i
kZgWg[Vh_h^ch
BVg`Wg[
Hi_gcGZ`higVg[aV\h@Vje ^c\hWVc`V][#]Z[jg
{`kZ^VhaiVkZgWg[Vh_cjbBVg`Wg[#:g V
\ZgihVbg¨b^k^a\cg#(%$'%%(jbkZgWg[Vh_^
d\[_{g[Zhi^c\Vgh_^#
ÏYV\Zghi¨gh_h^chgbVg&%%b#`g#B^Vk^ {
hi¨giZajghi_gcgZ`higVg[aV\h^chV]V\hbjcjb
]ajiYZ^aYVgh`giZ^c^h]V[VhWZijg`db^[ng^ggjb
h_jbd\ kkZgjgh_cjbha^i^#I^a`ncc^c\ Zhh
Z[c^hd\ccjg\\cjbha^i]V[VkZg^hZcY;_{gb{aV"
Z[i^ga^i^cjZ^chd\a\\ZgVg{[ng^g#
<^aY^hiV`Vha^iVccVbjcZ^\VhghiV[^bbijYV\^cc
(&#bV'%%,#=ajiYZ^aYVgh`giZ^c^h]V[VgZgj]kVii^gi^aV
^ccaZnhV]ajih^cc[gVbV Z^bibV#KZ^iijgZg&%%
V[ha{iijgV[haj `cjcVccVggVh_VhZbZgjWd^
]_{@Vje ^c\^#

3)'523,, 3!2+/:9 (INN VERÈANDI FORSETI BINDISLAUS Å GALLABUXUM VEIFAR HÁR VEGFARENDUM ER HANN YFIRGAF HËTEL Å 0ARÅS Å G¾R
¹SAMT FJÎLSKYLDU SINNI (ANN HYGGST VERJA N¾STU DÎGUM Å FRIÈI FYRIR KASTLJËSI FJÎLMIÈLANNA
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án undantekninga“.
Á óvart komu niðurstöður
útgöngukannana sem birtar voru í
gær. Samkvæmt könnun Ipsos/
Dell kusu til að mynda 46 prósent
opinberra
starfsmanna
(„blákraga“) Sarkozy, þótt sá hópur sé
hefðbundnir vinstrikjósendur. 44
prósent fólks sem hefur úr litlu að
spila kaus hann, og 32 prósent
þeirra sem að öllu jöfnu kjósa
græningja. Meira að segja 14 prósent þeirra sem venjulega kjósa
framboð á vinstrijaðrinum kusu
hægrimanninn.

5MBOÈ TIL UMBËTA
Í forsíðufyrirsögn dagblaðsins
Les Echos segir: „Sarkozy forseti:
víðtækt umboð til djúpstæðra
umbóta í landinu.“
En hann á ekki auðvelt verk
fyrir höndum. Bóka má að áhrifamikil verkalýðsfélögin muni beita
sér af öllu afli gegn tilraunum til
að lengja vinnutímann og brjóta
upp rausnarlegar vinnuverndarreglur sem meðal annars gera
mjög örðugt að segja fólki upp.
Kosningaloforð Sarkozy gengu
þó ekki eingöngu út á þessar breytingar á reglum vinnumarkaðarins,
heldur lofaði hann Frökkum jafnframt að vernda þá fyrir sársaukafyllstu fylgifiskum hnattvæðingarinnar.
Breytingaboðskapur hans er
líka bara trúverðugur upp að vissu
marki, þar sem hann hefur sjálfur
lengi verið virkur þátttakandi í því

6aaVgc{cVg^jeeah^c\Vg[{hi]_{g{\_[jb@Vje ^c\h
WVc`V][#hbV))),%%%ZV{gVY\_d[5`Vjei]^c\#^h#
Hi_gcGZ`higVg[aV\h@Vje ^c\hWVc`V][#
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M¾TIR EFTIR TAPIÈ ¹ FLOKKSSTJËRNARFUND
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stjórnkerfi sem hann hefur kennt
um þær ógöngur sem hann segist
vilja leiða Frakkland út úr. Í tíð
hans sem fjármálaráðherra árið
2004 sýndi hann sig að vera hallan
undir ríkisstýrða verndarstefnu,
þar sem hann stóð vörð um innlend
„forystufyrirtæki“
(national
champions) í iðnaði og beitti sér
gegn yfirtöku erlendra aðila á
frönskum fyrirtækjum, svo sem
er Siemens í Þýzkalandi vildi
kaupa Alstom-raftæknifyrirtækið.

«VÅST UM VIÈTÎKUR
Það er líka aldrei að vita hvernig
almenningur mun taka því, ef
hann reynir með hraði að ráðast til
atlögu gegn nokkrum af heilögum
kúm fransks samfélags: 35-stundavinnuvikunni, verkalýðsfélögunum sem efna til lamandi verkfalla
af minnsta tilefni eða félagslegu
öryggisneti sem hefur grafið
undan alþjóðlegri samkeppnishæfni fransks efnahagslífs. Fyrirheit hans um bætt tengsl við
Bandaríkin gæti líka hugsanlega
kostað hann fylgi snemma á forsetaferlinum.
Til að kosningaslagorðið „Í sameiningu verður allt mögulegt“ geti
mögulega ræst verður Sarkozy að
sannfæra Frakka um að hann sé í
reynd maður sem sameinar en
sundrar ekki. Og það er ekki að
því hlaupið fyrir stjórnmálamann
sem hefur á ferli sínum fram til
þessa getið sér orð fyrir hörku og
takmarkalausan metnað.
Um umbótaáform Sarkozy var
skrifað í dagblaðið Le Figaro:
„Festið sætisbeltin. Þetta verður
mikil rússíbanareið.“
Sarkozy mun eyða næstu dögum
utan sjónmáls fjölmiðlanna, að
sögn Francois Fillon, náins ráðgjafa hans, sem þykir líklegt forsætisráðherraefni, vinni UMPflokkurinn þingkosningarnar 10.
og 17. júní. Verðandi forsetinn hélt
í gær ásamt fjölskyldu sinni frá
hóteli í París til ótilgreinds hvíldardvalarstaðar, þar sem hann
hyggst „slaka aðeins á ... og byrja
að skipuleggja og undirbúa sitt
lið,“ að því er Fillon greindi frá í
sjónvarpsviðtali.

3TRAX ÎNNUR KOSNINGABAR¹TTA
Að hinum langa kosningabaráttuslag um forsetaembættið loknum
gefst annars lítið svigrúm til að
slaka á. UMP-flokkur Sarkozy
verður að ná aftur meirihluta á
þingi til að forsetinn haldi ótvíræðu umboði sínu til að hrinda
umbótaáformunum í framkvæmd.
Sigri vinstriflokkarnir sæti hann
uppi með stjórnarsambúð við þá,
sem myndi setja áformum hans
miklar hömlur.
Sarkozy hefur boðað mikinn
framkvæmdatíma fyrstu 100 daga
sína í embætti. Hann ætlar að
leggja stóra umbótalagapakka
fyrir þingið á sérboðuðu aukaþingi
í júlí. Í þessum frumvörpum á
meðal annars að gera yfirvinnu
fram yfir 35 stundir á viku skattfrjálsar, til að hvetja fólk til að
vinna meira. Í öðru verður kveðið
á um hertar refsingar fyrir síbrotamenn, og í því þriðja yrði innflytjendum gert erfiðara að fá ættmenni sín til að flytja líka til
Frakklands.
«EIRÈIR
Að kvöldi kjördags kom til óeirða á
stöku stað. Að sögn lögreglu voru
270 manns færðir til yfirheyrslu
og 367 bílar brenndir. Á meðalnóttu er kveikt í um 100 bílum í
landinu, einkum í úthverfum
stærstu borganna þar sem arabískir og afrískir innflytjendur eru
fjölmennir. Sarkozy er allt annað
en vinsæll í þeirra hópi. Sem innanríkisráðherra kallaði hann einu
sinni
ungu
óeirðaseggina
„úrþvætti“ sem ætti að „spúla út“.
Þó var eitt af því sem kom á óvart
við úrslit kosninganna að Sarkozy
fékk 43,5 prósent atkvæðanna í
Seine-Saint-Denis-sýslu norður af
París, þar sem innflytjendur eru
mjög fjölmennir og atvinnuleysi
útbreitt. Þar var „skjálftamiðja“
óeirðanna síðla árs 2005, sem
engan enda virtust ætla að taka.

&2¡44!3+µ2).'
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Við syndum til góðs

Nú ætla starfsmenn Símans að synda til styrktar sunddeild
Íþróttafélags fatlaðra og erum við því óvenju fáliðuð í dag.
Starfsfólk Símans
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Atvinnuuppbygging í forgrunni
Frambjóðendur allra flokka í Norðvesturkjördæmi eru sammála um að atvinnumál séu í forgrunni í kjördæminu. Samgöngumál
eru forsenda slíkrar uppbyggingar og ekki síst fjarskipti. Jafnræði byggðanna í landinu er nefnt sem kosningamál auk áherslu á
velferðarmál. Svavar Hávarðsson innti efstu menn á listum flokkanna eftir því hvaða verkefni væru helst aðkallandi í kjördæminu.
+/3.).'!2 
Frambjóðendur allra flokka eru sammála um
að atvinnumál séu í forgrunni í Norðvesturkjördæmi en eins og í hinum landsbyggðarkjördæmunum tveimur reynist erfitt að
greina málaflokkinn frá samgöngu-, menntaog velferðarmálum. Stærð kjördæmisins litar
einnig áherslur þar sem staða Vestfjarða og
norðvesturhluta kjördæmisins er mjög ólík
stöðunni í syðri hlutanum. Neikvæðum hagvexti og fjöldauppsögnum er þar stillt upp
til móts við grósku þeirra byggða kjördæmisins sem næst eru höfuðborgarsvæðinu. Má
því segja að byggðajöfnun sé brennipunktur
stjórnmálarökræðunnar í Norðvesturkjördæmi.

!TVINNUM¹LIN FYRIRFERÈARMEST
Umræðan um atvinnumál í kjördæminu fer
fram í skugga fjöldauppsagna hjá tveimur
fyrirtækjum á norðanverðum Vestfjörðum
að undanförnu, segir Guðjón Arnar Kristjánsson, Frjálslynda flokknum. „Það er
ljóst að í kjördæminu skipta atvinnumálin
mjög miklu máli og brenna mjög á sumum
svæðum sérstaklega. Þetta eru svæðin þar
sem kvótakerfið hefur bitnað hvað harðast á byggðunum, tilfærsla aflaheimilda
og samdráttur í sjávarútvegi.“ Jón Bjarnason, Vinstri grænum, vill að fiskveiðiréttindi verði tengd byggðunum „svo ekki verði
mögulegt að flytja þau burt og fólkið sem
eftir situr sé réttlaust. Auðlindin er líka
fólkið og okkur þykir vænt um okkar heimabyggð, hvar sem við erum, og viljum fá að
búa þar. Þá viljum við líka njóta jafnréttis.“
Guðbjartur Hannesson, Samfylkingu, segir
að í ljósi þess að fyrirtæki eru búin að fjárfesta fyrir milljarða í kvóta að þá sé „ekki
hægt að gera fyrirtækjum það að hlaupa frá
þessu kerfi. Það er verkefnið eftir sem áður
að jafna stöðu byggðarlaganna innan fiskveiðikerfisins“.
Sturla Böðvarsson bendir á hvað stóriðjuuppbyggingin á Grundartanga hafi haft jákvæð áhrif. „Við styðjum það heilshugar
að sú uppbygging haldi áfram. Við sjáum
Borgarnes-Akranessvæðið og að áhrifanna gætir upp á Snæfellsnes og í Dalina.“
Hann segir að sjávarútvegsfyrirtækin hafi
verið að styrkja stöðu sína en það séu miklar sveiflur í þeirri atvinnugrein. Þetta komi
skýrast fram á Vestfjörðunum sem verði
helst leiðrétt með samgöngubótum til uppbyggingar og þróunar greinarinnar. Pálína Vagnsdóttir, Íslandshreyfingunni, leggur ríka áherslu á að umhverfismál séu líka
efnahagsmál. „Við viljum að þjóðin fái að
njóta þess sem landið hefur að bjóða. Það
er bjargföst trú mín að mannauðurinn er
það sem skal virkja í þessu landi; hver og
einn einstaklingur er mikilvægur.“ Magnús Stefánsson, Framsóknarflokki, segir að
samgöngumálin séu mikilvægust í breiðum skilningi og áframhaldandi atvinnuuppbygging og styrking velferðarþjónustunnar
verði að skoða í því ljósi.
"ÒSETUJÎFNUN
Í samgöngumálum kjördæmisins eru frambjóðendur sammála um að tenging á milli
norður- og suðursvæðis Vestfjarða og Vestfjarðavegur séu aðkallandi verkefni. Einnig breikkun Vesturlandsvegar með tvöföld-

um jarðgöngum undir Hvalfjörðinn. Þetta séu
stóru verkefnin sem verði að koma af stað til
viðbótar við áætlaðar framkvæmdir. Kjósendur á Vestfjörðum fara fram á að hraðar
verði farið en segir í nýafgreiddri samgönguáætlun. Sturla Böðvarsson segir að jarðgöng
á milli Arnarfjarðar og Dýrafjarðar beri helst
á góma og útilokar ekki að, ef vel tekst til með
þróun efnahagsmála, verði verkefnum flýtt.
Magnús Stefánsson slær sama varnagla og
segir að samgöngumál verði einfaldlega að
vinna eins hratt og efnahagsforsendur leyfa.
Jón Bjarnason vill „gera raunverulegt stórátak í samgöngumálum. Við horfum til Vestfjarða ekki síst, á jarðgöng og fleira sem þar
þarf að gera.“ Hann bendir á að stofnvegurinn
um kjördæmið sé hættur að bera aukna umferð og að strandsiglingar verði að skoðast í
því samhengi. Guðbjartur Hannesson segir að
í samgöngumálum séu Vestfirðingar að krefjast jafnræðis til að geta keppt við aðra landshluta. Til þess þurfi þeir að hafa góðar samgöngur og fjarskipti. „Ég fullyrði að Vestfirðir hafa setið illilega eftir. Menn verða
einfaldlega að einhenda sér í að klára þetta
því byggðunum blæðir á meðan við gerum
ekki eitthvað róttækt.“ Pálína Vagnsdóttir vill
fara mun hraðar í uppbyggingu samgangna
en áætlað er. „Gleymum því ekki að það er
ekki um einstefnu að ræða frá Vestfjörðum
og til höfuðborgarsvæðisins heldur vill fólk
koma hér sem gestir.“ Guðjón Arnar Kristjánsson tekur sem dæmi að ferðaþjónusta eigi
sér framtíð í kjördæminu en það taki tíma að
byggja hana upp. „Það er langtímamarkmið
að byggja upp ferðaþjónustu og það er mjög
erfitt án góðra samgangna. Í suðurhluta kjördæmisins eru góðar samgöngur með Hvalfjarðargöngum sem tengja svæðið vel við suðvesturhorn landsins. Þetta er þróun sem við
viljum að eigi sér stað annars staðar í kjördæminu.“

«T¾MANDI MÎGULEIKAR
Menntamál eru frambjóðendum hugleikin, bæði sem byggðamál og sem velferðarmál þótt málaflokkurinn falli yfirleitt utan
þeirrar skilgreiningar. Skólana í kjördæminu
þarf alla að styrkja og auka tækifæri á öllum
námsstigum og í því sambandi eru fjarskiptamálin sérstaklega nefnd til sögunnar. Magnús Stefánsson tekur sem dæmi að gera verði
háskólasetrið á Ísafirði að háskóla sem fyrst
„og gefa ungmennum kost á því að stunda
sitt nám í eða sem næst sinni heimabyggð.“
Jón Bjarnason segir jafnrétti til náms forgangsmál. „Skólastarf, sama á hvaða stigi
það er, er lífæð allra samfélaga.“ Guðbjartur Hannesson bendir á að boðið er upp á nám
í heimabyggð í eitt til tvö ár sem ljúka þarf í
Reykjavík. „Miðað við þá tækni sem er fyrir
hendi er þetta óásættanlegt með öllu.“ Guðjón Arnar Kristjánsson segir fleira koma til í
samhengi við aukna menntun. „Við eigum að
efla rannsóknaaðstöðu í kjördæminu. Þetta
fer tvímælalaust saman við menntamál.“
Pálína Vagnsdóttir flokkar menntamál sem
velferðarmál. „Hér á Vestfjörðum verður að
koma háskóli og efla verk- og iðnmenntun.“
Sturla Böðvarsson segir menntamál sérstakt
áherslumál sitt; það að íbúar landsbyggðarinnar hafi góðan aðgang að framhaldsmenntun og háskólamenntun.
«LÅK FORGANGSRÎÈUN
Velferðarmál í breiðum skilningi eru
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áherslumál allra flokka jafnt. Munurinn
liggur í forgangsröðun verkefna til að ná
þeirri velferð sem er krafa dagsins. En
innan Norðvesturkjördæmis kristallast að

margra mati gallar nýrrar kjördæmaskiptingar og frambjóðendur minnast á að það
komi niður á greinandi umræðu um ólík
byggðasvæði.
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réttmætt er að halda því fram að umræður um
menntastefnu og rannsóknir hafi með öllu verið
skugga megin í kosningabaráttunni. Þær hafa eigi
að síður verið minni en efni standa til. Hvers vegna
þarf að ræða þessi viðfangsefni öðrum fremur?
Í fyrsta lagi er rétt að meta þau umbrot og framfarir sem átt
hafa sér stað. Í öðru lagi blasa við þýðingarmikil viðfangsefni
sem vert er að varpa ljósi á. Í þriðja lagi er ljóst að efnahagsleg
velferð þjóðarinnar til lengri tíma ræðst meir af þróun menntunar og rannsókna en mörgu öðru sem fær meira rúm í umræðunni.
Mikilvægi fræðslumálanna ræðst einnig af breyttu þjóðlífi.
Uppeldi barna fer í ríkari mæli en áður fram í skólum. Eigi sú
þróun ekki að leiða til einhliða opinbers uppeldis þarf svigrúm
fyrir nýja strauma. Samspil skóla og fjölskyldu er mikilvægara en
nokkru sinni fyrr. Ábyrgð foreldra og fjölskyldu má ekki gleymast. Skyldur þurfa að fylgja réttindum í skólastarfi eins og öðru.
Ágæt dæmi um áhugaverð nýmæli þar um hefur mátt sjá að
Hrafnagili og í skólum Hjallastefnunnar. Enginn vafi leikur á að
ný lagaleg umgjörð um sjálfstæða skóla var mikið framfaraskref
og á vonandi eftir að leysa nýja orku úr læðingi í skólastarfi.
Á síðasta ári voru kynntar róttækar og afar merkar hugmyndir um svokallaðan nýjan framhaldsskóla. Þær fólu í sér fráhvarf
frá aðskilnaði bóknáms og iðnnáms í framhaldsskólum og aukið
sjálfstæði skólanna. Enn fremur geyma þær farveg fyrir skólana
sjálfa til þess að þróa lengd framhaldsnámsins eftir aðstæðum.
Ljóst var orðið að ein miðstýringarákvörðun í því efni myndi illa
ganga upp.
Af viðbrögðum við þessum nýju hugmyndum var ekki annað
ráðið en breið pólitísk samstaða væri fyrir hendi um nýtt skipulag framhaldsskólans á þessum grunni. Á miklu veltur að ekkert hik verði um framkvæmdina og engar tafir á að gera þessar tillögur að veruleika. Þetta er eitt af stóru viðfangsefnunum
sem við blasa.
Liðinn áratug eða svo hefur fjöldi nemenda við háskólanám
meir en tvöfaldast. Háskólastarfsemi hefur samhliða fest rætur
og blómstrað á landsbyggðinni. Þetta er þróun sem felur í sér
fleiri tækifæri til menntunar og er um leið ein af forsendum alhliða efnahagslegra og atvinnulegra framfara í landinu.
Augljóst var hins vegar að á þessu sviði gat það ekki verið
eina markmiðið að reka meirihlutann af tíu minnstu háskólum
heims. Metnaðarfull stefnumótun rektors Háskóla Íslands um
að koma skólanum í fremstu röð háskóla og rannsóknarstofnana
var því rökrétt framhaldsskref.
Sú ákvörðun stjórnvalda að mæta fjárhagslegum óskum Háskólans á næstu fjórum árum til þess að takast á við þetta risastóra viðfangsefni verður að teljast með merkustu pólitísku
ákvörðunum þess kjörtímabils sem er að líða. Að vísu hefði verið
rétt að taka slíka ákvörðun með formlegum hætti á Alþingi. Eigi
að síður er mest um vert að um hana sýnist vera góð og breið
samstaða.
Með sterkari og metnaðarfyllri Háskóla Íslands er um leið
opnað fyrir möguleika á öflugra samkeppnisumhverfi rannsókna.
Það er næsta skref sem stíga þarf. Gifta Íslands ræðst ekki síst af
því að hér verði áfram horft af metnaði hátt og langt fram.
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!LDRAÈIR OG ÎRYRKJAR
3TYÈJUM %++) RÅKISSTJËRNARÚOKKANA
Å N¾STU KOSTNINGUM
3TYÈJUM %++) Ö¹ SEM HAFA SÅÈASTLIÈIN  ¹R
,¹TIÈ OKKUR BORGA SKATTA AF ELLILIÅFEYRI OG ÎRORKUGREIÈSLUM
6ILJA EKKI H¾KKA SKATTLEYSISMÎRK UPP Å  ÖKR ¹ M¹NUÈI
(AFA AUKIÈ SKATTBYRÈI OKKAR UM ¹ SÅÈUSTU  ¹RUM EN L¾KKUÈU
SKATTA H¹TEKJUMANNA ¹ SAMA TÅMABILI
4AKA  AF LÅFEYR OKKAR Å FORMI SKATTA L¾KKUNAR ¹ BËTUM OG LÅFEYRI
6EITA SJ¹LFUM SÁR BETRI EFTIRLAUN EN ALMENNIR LAUNÖEGAR F¹

-5.)¨ DËMUR ÖJËÈARINNAR FELLUR
Å N¾STU KOSNINGUM
(¾TTUM AÈ KJËSA AF GÎMLUM VANA

$¾MUM VERKIN EN EKKI LOFORÈIN
!LDRAÈUR ÎRYRKI

6ILJA ÖETTA EKKI

6ILJA ÖEIR ÖETTA

%KKI ER LENGUR H¾GT AÈ SJ¹ HVAÈ BENS
ÅNLÅTRINN KOSTAR HJ¹ OLÅUFÁLAGINU . ¹
VEFSÅÈU FÁLAGSINS LÅKT OG GREINT VAR FR¹
Å &RÁTTABLAÈINU Å G¾R 6EL M¹ VERA AÈ
FYRIRT¾KIÈ HAFI GËÈA OG GILDA ¹ST¾ÈU
TIL AÈ H¾TTA AÈ BIRTA VERÈIÈ ¹ SÅÈUNNI
EN SKÕRINGAR )NGUNNAR 3VEINSDËTT
UR FRAMKV¾MDASTJËRA NEYTENDASVIÈS
. VERÈA ÖË AÈ TELJAST HELDUR H¾PN
AR (ÒN SAGÈI Å &RÁTTABLAÈINU Å G¾R
AÈ ¹KVEÈIÈ HEFÈI VERIÈ AÈ GERA ÖETTA
VEGNA ÖESS AÈ bÖETTA ER EKKI ÖAÈ SEM
NEYTANDINN VILL SJ¹ ¹ HEIMASÅÈUNNIm
)NGUNN L¾TUR ÖESS EKKI GETIÈ HVAÈ
HÒN HAFI FYRIR SÁR ÖEGAR HÒN KVEÈ
UR UPP ÖENNAN DËM YFIR NEYTEND
UM EN VÅST ER AÈ . SEM "JARNI
"ENEDIKTSSON ÖINGMAÈUR VEIT
IR STJËRNARFORMENNSKU HEFUR LAGT
INN ¹ NÕJA BRAUT ËGAGNS¾IS

¶AÈ ER ÖË EKKI ÖANNIG AÈ EKKI FINN
IST EINN EINASTI VERÈMIÈI ¹ HEIMASÅÈU
. ¶AR ER NEFNILEGA UPPLÕST AÈ HJ¹
FYRIRT¾KINU SÁ H¾GT AÈ KAUPA KAFFI
VÁL FYRIR  KRËNUR LEIKFANGATRAKTOR
FYRIR SAMA VERÈ SLÁTTUJ¹RN FYRIR 
OG SUMARDEKK ¹  !F ÖVÅ VERÈ
UR AÈ DRAGA Ö¹ ¹LYKTUN AÈ NEYTANDINN
VILJI GETA N¹LGAST UPPLÕSINGAR UM VERÈ
¹ HEIMASÅÈUNNI p BARA ALLS
EKKI ¹ BENSÅNI

cÖEIRRA SEM ELDRI
ERU
4EXTI OG MYND FARA
STUNDUM SKEMMTI
LEGA ILLA SAMAN
b¶JËÈIN
ÖARFNAST
REYNSLU

OG ÖEKKINGAR ÖEIRRA SEM ELDRI ERU m
SEGIR Å KOSNINGAB¾KLINGI SJ¹LFST¾È
ISMANNA Å 2EYKJAVÅK VIÈ HLIÈ MYND
AR AF 3IGURÈI +¹RA +RISTJ¹NSSYNI SEM ER
YNGSTI ÖINGMAÈUR FLOKKSINS OG Å HËPI
ÖEIRRA REYNSLUMINNSTU !NNARS STAÈAR
Å B¾KLINGNUM SEGIR b&RAMLÎG TIL HEIL
BRIGÈISM¹LA MEÈ ÖEIM H¾STU Å HEIM
INUMm OG VIÈ HLIÈINA ER MYND AF 0ÁTRI
"LÎNDAL SEM HVAÈ HARÈAST HEFUR TALAÈ
FYRIR AÈHALDI Å RÅKISREKSTRINUM /G ENN
SEGIR b,YKILLINN AÈ FRAM
TÅÈINNIm ÖAR SEM "JÎRN
"JARNASON SITUR EN SEM
KUNNUGT ER ¾TLAR HANN
AÈ L¹TA AF ÖINGMENNSKU
EFTIR N¾STA KJÎRTÅMABIL
BJORN FRETTABLADIDIS

Kosið um velferðina
A

llt tekur enda, líka þessi
skrif mín í Fréttablaðið.
Samkomulag hefur orðið á milli
ritstjórnar og mín um að þetta
verði síðasta grein mín í þennan fastadálk – og kannski tími til
kominn. Við, á mínum aldri, sem
erum svo heppin að eiga barnabörn, horfum á þau og hugsum hvað tíminn líði hratt, mér
áskotnaðist önnur mælistika um
hraða tímans þegar það rann
upp fyrir mér að ég hef haldið þessum skrifum úti í þrjú ár –
kannski tími til kominn að hætta.
Ég held að tilraunir mínar til
að skrifa um annað en pólitík og
segja í staðinn eitthvað um daginn og veginn, bókmenntir, vísindi eða listir, hafi nær algjörlega mistekist. Það hvarflar ekki
að mér að biðjast afsökunar á
þessari staðreynd en finnst rétt
að halda því til haga að stundum
dettur mér eitthvað í hug sem
ekki tengist pólitík þó ég hafi
kannski ekki sett það á blað.
Allt útlit er fyrir að kosningarnar nú um helgina verði
spennandi. Ríkisstjórnin hefur
setið í tólf ár og ég er ekki ein
um að finnast tími til kominn að
gefa henni frí. Hinar margítrekuðu skoðanakannanir benda þó
til að sá róður geti orðið þungur. Ég verð að segja að ég er
alveg steinhissa á slíkum spám
og vona sannarlega að þær reynist falsspár. Kosningabaráttan hefur samt ekki hjálpað fólki
til við að gera upp hug sinn. Ein
ástæða þess er einmitt skoðanakannanirnar og áhugi fréttamanna á að ræða þær endalaust í stað þess að ræða málefnin sem skipta máli. Fréttamenn
geta ekki skotið sér undan þeirri
ábyrgð sem þeir bera í kosningabaráttunni og ég ætla að leyfa
mér að halda því fram að þeir
hafi ekki staðið sig mjög vel.
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Í mínum huga eru það fyrst og
fremst velferðarmálin eða misskiptingin sem kosið verður um.
Stjórnarflokkarnir geta ekki
skotið sér undan því, en þeir
reyna og sérstaklega finnst mér
fjármálaráðherrann ósvífinn í
málflutningi, enda notar hann
sömu taktík og prófessor Hannes Hólmsteinn. Málflutningurinn gengur út á það að fátækir og verr settir hafi það betra
hér en fátækir og verr settir í útlöndum. Og hvað með það, spyr
ég. Staðreynd er að undanfarið
hefur verið mikið góðæri í landinu – góðæri sem ekki er ríkisstjórninni að þakka. Í þessu góðæri hafa kjör þeirra ríku batnað meira en hinna, misskiptingin
í þjóðfélaginu er því meiri nú en
hún var – um það verður ekki
deilt.
Munur á jafnaðarkonum og
sjálfstæðiskonum er sá að við
jafnaðarkonurnar viljum leiðrétta þessa misskiptingu en
sjálfstæðiskonum finnst þetta
bara fínt eins og það er. Sjálfstæðiskonur vilja skilgreina
hvað felst í sjúkratryggingum.
Við jafnaðarkonur teljum engra
skilgreininga þörf í þeim efnum.
Velferðarkerfið á að tryggja
öllum sömu góðu heilbrigðisþjónustuna – við teljum óþarft
að leggjast í einhverja greiningarvinnu um það. Skilgreining
sjúkratrygginga er fyrsta skref-

ið í þá átt að segja fólki að velferðarkerfið sjái því einungis fyrir einhverri „skilgreindri“
grunnþjónustu og ef það vilji
meira verði fólk að kaupa sér
sérstakar tryggingar til að
standa undir því.
Í tíð ríkisstjórnarinnar hefur
ríkisbáknið þanist út. Það er
töluleg staðreynd sem ekki verður hrakin að ríkið tekur nú til sín
10% stærri hlut af þjóðarkökunni en það gerði fyrir tíu árum
síðan. Engu að síður hefur hagur
þeirra sem helst þurfa á velferðarkerfinu að halda ekki batnað. Það þarf ekki og á ekki að
koma neinum á óvart vegna þess
að forgangsverkefni flokkanna
sem hafa verið við stjórn eru allt
önnur en að halda við velferðarkerfinu, hvað svo sem þeir
segja núna. Ríkisstjórnarflokkarnir hafa lagt meiri áherslu á
að tryggja efnahagslega afkomu
einstakra flokksmanna sinna
en þeirra sem þurfa á almannatryggingakerfinu að halda. Þær
áherslur sem lagðar voru við
sölu bankanna eru bestu dæmin
þar um, eins og afmælisveislur
ýmsar bera vott um.
Ríkisstjórnarflokkarnir lögðu
ekki bara áherslu á að tryggja
efnahag dyggra flokksmanna,
heldur tryggðu ráðamenn líka
eigin afkomu þegar þeir lögðu
fram og samþykktu eftirlaunafrumvarpið, sem ég tel táknrænt um hvernig stjórnmálamenn eiga ekki að hegða sér.
Hvaða launþegar aðrir en ráðherrar geta farið á full eftirlaun
eftir tíu ára starf fimmtíu og
fimm ára gamlir? Hvaða launþegi vildi ekki gjarnan hafa þau
réttindi?
Ég kveð og þakka fyrir mig.
Auk þess legg ég til að eftirlaunaósóminn verði afnuminn
með lögum.

Við vorum bara fimm
efnalítið fólk á ekki lengur kost á því að
eignast húsnæði. Sjálfstæðisflokkurinn
segir nú brýnast að einkavæða heilbrigðiskerfið.
Misrétti fer vaxandi og mitt í allri velþeim kjörtímabilum sem liðin eru
sældinni boðar stjórnmálaflokkur aðsíðan Sjálfstæðisflokkur og Framgerðaáætlun til að útrýma fátækt! Sá
sóknarflokkur mynduðu saman ríkisflokkur er að sjálfsögðu VG, sem hefur
stjórn hefur mikið vatn runnið til sjávar.
staðið vaktina undanfarin ár. Hve margir
Í stað þess að framleidd væru 90 þúsund
tonn af áli verða nú framleidd milljón
skyldu gera sér grein fyrir að við vorum
tonn af áli og stefnir í enn meira – jafnbara fimm á þingi? Við hefðum verið öfl®'-5.$52 *«.!33/.
vel þótt vitað sé að um er að ræða atugri helmingi fleiri að ekki sé minnst á
vinnustarfsemi sem skapar minni virðisauka en
fjórum sinnum fleiri, 20 talsins eins og þingmenn
flestar aðrar atvinnugreinar. Kárahnjúkunum var
Samfylkingarinnar. Nú hræðast aðrir flokkar að
fórnað, tekist var á um Þjórsárverin, JökulárnVG kunni að eflast. Þorsteinn Pálsson, ritstjóri
ar í Skagafirði og ekki er útséð um aðrar náttúruþessa blaðs, skrifar leiðara skelfingu lostinn yfir
perlur sem ríkisstjórn Framsóknarflokks og Sjálfþeim möguleika. Hann segir Sjálfstæðisflokk og
stæðisflokks rennir hýru auga til. Og nú á að selja
Samfylkingu eiga vel saman. Þeir flokkar þurfi
Landsvirkjun og öll hin orkufyrirtækin! Kannski
lítið að slá af til að ganga í eina sæng.
eignast Alcan eða Alcoa Landsvirkjun og semja
En ég spyr: Væri það gott fyrir þjóðina að
við sjálf sig um orkuverð.
áfram yrði keyrð sama stefna – án undansláttar?
Allir muna eftir Landssímasölunni, vatnafrumEr ekki kominn tími til að fá svolitla hrygglengju í
varpinu, S-hópnum, einkavinavæðingunni og
velferðar-, umhverfis- og utanríkismálapólitíkina
hinum staðföstu stuðningsmönnum Íraksinnrásá Alþingi? Væri það ekki til góðs að þingmannaarinnar. Kannski muna færri eftir frumvarpinu
fjöldi VG á Alþingi yrði fjórfaldaður? Hugsum
um auðlindir í jörðu þar sem einkaeignarrétturinn
málið með reynslu undangenginna ára í huga.
var færður langt niður í jarðskorpuna. Allir muna
eftir afnámi húsnæðislaganna þar sem félagsleg
Höfundur er þingmaður VG.
úrræði voru strokuð út með þeim afleiðingum að
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3AMNINGANEFNDIR
HEILBRIGÈIS OG TRYGGINGAM¹LAR¹ÈHERRA
OG 4ANNL¾KNAFÁLAGS ¥SLANDS HAFA N¹È
SAMKOMULAGI UM TANNL¾KNAÖJËN
USTU VEGNA ÖRIGGJA OG TËLF ¹RA BARNA
3AMNINGURINN N¾R TIL FORVARNARSKOÈ
ANA BARNA ¹ ÖESSUM ALDRI OG SKR¹N
INGAR TANNHEILSU ÖEIRRA 3AMKV¾MT
SAMNINGNUM MUN -IÈSTÎÈ TANN
VERNDAR TAKA VIÈ SKR¹NINGARGÎGNUM
OG SJ¹ UM ALLA ÒRVINNSLU ÖEIRRA
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ÖAR SEM HANN VAR YNGSTI KEPPANDINN ¹  MANNA MËTI
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Ungar bardagahetjur
Þorgils Eiður Einarsson, 13 ára, hreppti silfurverðlaun á Norðurlandamóti í kung fu um
helgina.
Það er engum ofsögum sagt að íslenskir keppendur
hafi staðið sig vel á Norðurlandamóti í kung fu, sem
haldið var í Osló um helgina. Keppendurnir, sem eru
á aldrinum átta til þrettán ára, hrepptu tvenn gullverðlaun og ein silfur, sem hlýtur að teljast góður árangur í ljósi þess að kung fu hefur aðeins verið kennt
hérlendis síðastliðin þrjú ár. Með í för var Þorgils
Eiður Einarsson, 13 ára, sem getur vel við unað þar
sem hann sneri heim með silfur í farteskinu.
„Þetta var algjör snilld,“ segir Þorgils um árangurinn. Hann skemmti sér konunglega í ferðinni, en
hann hafði ekki komið áður til Noregs. „Við vorum í
einn dag og sýndum sérstakar sverðæfingar, sem ég

var búinn að æfa í mánuð. Þetta voru bara hreyfingar. Engin slagsmál.“ Þorgils tekur kung fu auðheyrilega alvarlega, því ekki er nóg með að hann hafi æft
á hverjum degi fyrir mótið klukkutíma í senn, heldur
passar hann vel upp á mataræðið. „Ég borða góðan íslenskan mat. Líka fullt af ávöxtum og grænmeti.“
Að sögn Þorgils vaknaði áhuginn fyrir bardagalistum snemma og var hann aðeins tíu ára þegar hann
byrjaði að æfa kung fu. „Ég var að lesa Fréttablaðið
með pabba og sá kung fu námskeið auglýst í Heilsudrekanum. Ég ákvað að prófa, þótt ég væri líka að
æfa tai-kwan-do. Svo valdi ég bara kung fu. Tai-kwando er samt alveg skemmtilegt líka.“
Á næsta ári fer Norðurlandamótið fram í Finnlandi
og hyggst Þorgils taka aftur þátt ásamt hópi hressra
krakka á vegum Heilsudrekans.
ROALD FRETTABLADIDIS

;

=

3!-!. HËPURINN
HLAUT ÅSLENSKU LÕÈHEILSUVERÈLAUNIN NÕLEGA (ËPURINN ER SAM
VINNUVERKEFNI NOKKURRA FRJ¹LSRA FÁLAGASAMTAKA SVEITARFÁLAGA OG
STOFNANA SEM L¹TA SIG VELFERÈ BARNA VARÈA

&YRIR KONUR ¹
BREYTINGASKEIÈINU

0ËSTSENDUM UM LAND ALLT
²TSÎLUSTAÈIR 9GGDRASILL &R¾IÈ &JARÈARKAUP -AÈUR LIFANDI "ORGARTÒNI OG
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Heilsukostur
– matreiðslunámskeið

Langar þig að breyta um lífsstíl?
Meistarakokkar
sjá um námskeiðið
Helga Mogensen
Andrés Jóakimsson
Patricia Brizuela
Auður Konráðsdóttir

Kynntu þér samspil heilsu og mataræðis fyrir sumarið
Leiðbeint verður um grunn að góðu mataræði og heilsufæði.
Lögð verður áhersla á að kenna fólki hvernig unnt er að matreiða hollan
og góðan mat án mikillar fyrirhafnar. Kynntar verða uppskriftir og
ráðleggingar veittar um heilnæmt hráefni.
Allir sem sækja námskeiðið fá afslátt í verslunum Maður lifandi.
Nánari upplýsingar og skráning hjá
helgamog@madurlifandi.is
Verð 4.500 kr.

maður lifandi

Maður lifandi, Borgartúni 24, sími 58 58 700, www.madurlifandi.is

b3JAKRADANSINN HJ¹LPAR FËLKI AÈ
KOMA JAFNV¾GI Å LÅF SITT (ANN
SNERTIR VIÈ ÖEIM ORKUSTÎÈVUM SEM
ALLIR BÒA YFIR OG SNÒAST EINS OG HJËL
Å LÅKAMANUM m SEGIR -ARTA %IRÅKS
DËTTIR JËGADANSKENNARI SPURÈ ÒTÅ
N¹MSKEIÈ SEM HÒN ¾TLAR AÈ HALDA
Å 'ERÈUBERGI  MAÅ b ÖESSU
N¹MSKEIÈI ER DANSAÈ OG FARIÈ Å
JËGASTÎÈUR Å GEGNUM SJÎ HELSTU
ORKUSTÎÈVAR LÅKAMANS OG FR¾ÈST
UM J¹KV¾ÈA EIGINLEIKA ÖEIRRA UM
LEIÈ ¶¹ OPNAST HEILL HEIMUR ÖVÅ
Ö¾R HAFA ¹HRIF ¹ ÎLL SVIÈ LÅFSINS
HEIMILI VELMEGUN LISTIR OG SKÎP
UN KYNORKU TILFINNINGAR OG ÒTR¹S
K¾RLEIKA OG HUGSANIR MUNNLEGA
TJ¹NINGU OG HLUTVERK OKKAR HÁR ¹
JÎRÈ INNS¾I OG INNRI RÎDDm
-ARTA TEKUR FRAM AÈ AÈEINS SÁ UM
EITT N¹MSKEIÈ AÈ R¾ÈA OG SKR¹N
INGIN SÁ Å SÅMA   OG ¹
PULSINNIS b6IÈ ¾TLUM AÈ AUKA
LÅFSGLEÈINA OG DRAGA AÈ OKKUR
SKEMMTILEG T¾KIF¾RI Å GEGNUM
SJAKRADANSINN m LOFAR HÒN

!NDOXUNAREFNI Å TEI ERU TALIN DRAGA ÒR LÅKUM ¹ KRABBAMEINI

Te dregur úr líkum
á húðkrabbameini
Rannsóknir sýna að grænt og
svart te minnkar hugsanlega
líkur á húðkrabbameini.
Tveir bollar af grænu eða svörtu
tei gætu dregið úr líkum á
krabbameini. Þetta eru niðurstöður breskra og bandarískra rannsókna á greindum húðkrabbameinstilfellum árin 1993 til 1995
og 1997 til 2000.
Lífsstíll, mataræði og neysla
á grænu og svörtu tei var skoðuð hjá sjúklingum sem þjáðust
af húðkrabba og heilbrigðum einstaklingum á aldursbilinu 25 til
74 ára.
Rannsóknirnar leiddu í ljós að
þeir sem drukku reglulega te voru
í minni hættu á að fá húðkrabbaEFLIR almannatengsl / H N OTSKÓGUR grafís k hönnun

Fimmtudaginn 10. maí kl. 18–21
hjá Maður lifandi í Borgartúni 24.

mein og er það rakið til andoxunarefna tesins, sem eiga að hindra
myndun
krabbameinsfrumna.
Enn fremur er talið að sítrónusneiðar, sem eru vinsælar út í te
í Bandaríkjunum, eigi sinn þátt í
að ýta undir heilsusamleg áhrif
tesins, og því sé gott að setja eina
eða tvær sneiðar út í.
Vonast er til að rannsóknirnar
varpi frekara ljósi á því hvernig krabbamein þróast. Vísindamenn benda þó á að te sé ekki
vörn gegn útfjólubláum geislum
sólarinnar. Sólarvörn 15+ komi að
góðum notum, en best sé auðvitað að skýla sér fyrir sólinni þegar
hún skín skærast.
Frá þessu er greint á bbc.
co.uk.
RVE

Sumar RopeYoga!
5 vikna námskeið á kr. 9.900.7 vikur í opna kerﬁnu í bónus!

RopeYoga
Ný námskeið hefjast 29. maí

Innritun í síma 581 3730

Heildrænt hug- og heilsuræktarkerﬁ.
Markviss uppbygging og styrking
fyrir líkamann.
Sérstök áhersla lögð
á miðjuna – kvið og bak.

Barnagæsla - Leikland JSB
Vertu velkomin í okkar hóp!

Kennt er 2x í viku 60 mínútur í senn.
Í boði eru hádegis- og
síðdegisnámskeið.
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6ÅSINDAGÎGN BENDA TIL ÖESS AÈ VIÈ EIGUM EKKI AÈ VAKNA SNEMMA EÈA FARA SEINT
AÈ SOFA

-ORGNARNIR
ERFIÈASTIR
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Sködduð mæna löguð með nanótækni
Læknum hefur tekist að gera
við skaddaða mænu í músum
með hjálp nanótækni. Tæknin
getur mögulega læknað Parkinsons og Alzheimer.
Nanótækni felst í mótun smæstu
eininga lífsins, sjálfum sameindunum sem liggja að grunni allra
efnasambanda. Þessi tækni hefur
nú þegar gert vísindamönnum
kleift að búa til efni sem ekkert
festist við og föt sem ekki verða
óhrein. Nú er farið að beita tækninni til að örva líkamann til að
lækna sig sjálfur.
Læknateymi
dr.
Samuels
I. Stupp, stjórnanda Lífnanótæknistofnunar
Northwesternháskólans í Bandaríkjunum, hefur
tekist að gera við skaddaða mænu
í tilraunamúsum. Mýsnar höfðu
misst hreyfimátt afturlima, en sex
vikum eftir nanómeðferð gátu þær

notað limina á eðlilegan hátt. Þetta
vekur vonir um að hægt verði að
nota aðferðina til að laga skaddaða mænu, hjörtu, lifur og jafnvel
heila í mönnum.
Aðferðin felst í notkun örþunnra
nanótrefja sem sprautað er á
þann stað sem hefur orðið fyrir
skemmdum. Trefjarnar hindra
bæði myndun örvefjar og örva
nærliggjandi frumur til að hefja
uppbyggingu og endurnýjun. Samkvæmt dr. Stupp væri hægt að búa
til mismunandi trefjar fyrir hvern
og einn sjúkling sem myndu taka
mið af þörfum viðkomandi sjúklings.
Ef svo fer sem horfir gæti þarna
verið komin lækning við mörgum hrörnunarsjúkdómum, þar á
meðal Parkinsons og Alzheimer,
en trefjarnar gætu hugsanlega
bætt skaða á mikilvægum taugafrumum í heila, rétt eins og þeir
virðast gera í mænu.
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6ÅSINDAMENN FINNA SÁR MISMUNANDI
VIÈFANGSEFNI OG SUM ÖEIRRA KOMA
SP¹NSKT FYRIR SJËNIR 6ÅSINDAMAÈURINN
$ANIEL "RATZKE STARFAR VIÈ H¹SKËLANN
Å 4ÔBINGEN Å ¶ÕSKALANDI (ANN HEFUR
SÅÈUSTU ¹R RANNSAKAÈ VIÈBRAGÈSTÅMA
FËLKS ¹ MISMUNANDI TÅMUM SËLAR

} Heilsa
,ANGLÅFISGEN FUNDIÈ
+!,/2¥53.!544 -!4!2¨) ,%.')2
,¥& '%.)¨ 3%- "%2 "92'¨  ¶6¥
%2 &5.$)¨

!LLT FR¹ MILLISTRÅÈS¹RUNUM HEFUR VERIÈ
VITAÈ AÈ N¾RINGARRÅKT EN KALORÅUSNAUTT
MATAR¾ÈI LENGIR LÅF N¾R ALLRA DÕRA
ALLT FR¹ BANDORMUM TIL HUNDA .Ò ER
BÒIÈ AÈ FINNA GENIÈ SEM BER ¹BYRGÈ ¹
ÖESSU LANGLÅFI
'ENIÈ KALLAST PHA  OG FUNDU VÅSINDA
MENN ÖAÈ MEÈ TILRAUNUM ¹ HRING
ORMUM 4ALIÈ ER AÈ TILGANGUR GENS
INS SÁ AÈ HJ¹LPA LÅFVERUM AÈ LIFA LENG
UR VIÈ ERFIÈAR AÈST¾ÈUR Å VON UM
BETRI TÅÈ
'EN N¹SKYLD OG KEIMLÅK PHA  FINNAST
Å MANNFËLKI OG GERA VÅSINDAMENN SÁR
VONIR UM AÈ H¾GT SÁ AÈ BÒA TIL LYF
SEM VIRKJAR GENIN ¹N SVELTIS
TG

Vertu
í
gó um
TG

málum!
Sumar-TT!

5 vikna námskeið á kr. 18.500.7 vikur í opna kerﬁnu í bónus!
Stelpur - Konur / Staðurinn - Ræktin

Ný námskeið hefjast 29. maí

Innritun í síma 581 3730

Þú léttist og styrkist andlega og líkamlega!

Í boði eru morgun-,
hádegis- og síðdegisnámskeið

Átaksnámskeiðin sívinsælu fyrir konur á öllum aldri.
TT-1
• Lokuð 5 vikna námskeið 3 x í viku
• Fræðslufundir 1x í viku, vigtun og mælingar
• Líkamsrækt

Barnagæsla – Leikland JSB
Vertu velkomin í okkar hóp!

• Persónuleg þjónusta í notalegu umhverﬁ þar
sem alger trúnaður ríkir
• Frjáls aðgangur að tímum í opna kerﬁnu
og tækjasal
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,¾KNUM HEFUR TEKIST AÈ GERA VIÈ SKADDAÈA M¾NU Å MÒSUM MEÈ HJ¹LP NANËT¾KNI

HRINGSINS .Ò VAR KOMIÈ AÈ ÖVÅ AÈ
RANNSAKA H¾FNI FËLKS TIL AÈ SINNA
MÎRGUM VERKUM Å EINU OG HVAÈA
¹HRIF KLUKKAN HEFÈI ¹ HANA
.IÈURSTÎÈURNAR KOMA EKKI ¹
ËVART %RFIÈAST ER AÈ SINNA MÎRGUM
VERKUM Å EINU SNEMMA ¹ MORGNANA
OG SEINT ¹ KVÎLDIN (VERJUM HEFÈI
DOTTIÈ ÖAÈ Å HUG
.Ò ERU Å ÖAÈ MINNSTA TIL VÅSINDA
LEG GÎGN SEM STYÈJA Ö¹ KRÎFU AÈ
ENGINN ¾TTI AÈ ÖURFA AÈ VAKNA OF
SNEMMA EÈA VAKA OF LENGI
TG

YOGASTÖÐIN HEILSUBÓT
Síðumúla 15, s. 5885711 og 6946103

YOGA YOGA YOGA
Líkamsæfingar, öndunaræfingar
slökun og hugleiðsla
Sértímar fyrir barnshafandi
og kraftyoga
Allir yoga unnendur velkomnir

www.yogaheilsa.is • yogaheilsa@yogaheilsa.is

.¾STU FYRIRLESTRAR OG N¹MSKEIÈ
 MAÅ %RUM VIÈ ANDLEG OG LÅKAMLEG
EITUREFNA ÒRGANGS RUSLASKRÅMSLI
%DDA "JÎRGVINSDËTTIR LEIKKONA

 MAÅ VINTÕRALÅF
"ENEDIKTA *ËNSDËTTIR HEILSUR¹ÈGJAÙ

 MAÅ (EILSUKOSTUR
-ATREIÈSLUN¹MSKEIÈ
-EISTARAKOKKAR -AÈUR LIFANDI

 MAÅ /PIN HL¹TURJËGATÅMÅ

WWWMADURLIFANDIIS +RISTJ¹N (ELGASON HL¹TURJËGAKENNARI

;
Rýmingarsala

10 50%
til

afsláttur af öllum
vörum í búðinni, nýjum og eldri
Ótrúlegt úrval af fallegum gjafavörum
Verið velkomin

=

2UGGUSTËLAR ERU B¾ÈI FAGRIR OG HAGNÕTIR 3ÁRSTAKLEGA
NÕTAST ÖEIR VEL NÕBÎKUÈUM M¾ÈRUM OG FEÈRUM SEM RUGGA
VILJA BARNINU Å RË

Vertu til er vorið kallar á þig
Þegar sólarljósið hellist inn um
gluggana og lýsir upp hverja
einustu rykörðu sem kann að
leynast á heimilinu finna margir fyrir þörf til að þrífa heimili
sín hátt og lágt. Vorhreingerning er þannig oft gerð af illri
nauðsyn fremur en öðru.
Þegar gera á hreint á heimilinu
skiptir undirbúningur oft jafn
miklu máli og sjálf athöfnin. Allar
nauðsynlegar
hreinlætisvörur
verða að vera til taks og ómögulegt er að hafa götótta gúmmíhanska á höndunum. Farið því yfir
birgðirnar og endurnýið þar sem
við á.
Best er að byrja tiltektina með
því að setja alla hluti á sinn stað,
en þetta getur oft tekið eina eða
tvær tarnir á sumum heimilum og
verður þannig einn mikilvægasti
þáttur aðgerðarinnar.
Þegar allt er komið á sinn stað er
næsta mál að taka niður gardínur
og þrífa þær, svo má ráðast í skápa
og skúffur. Taka allt út, sortera og
flokka og henda því sem ýmist er
útrunnið eða búið að missa gildi
sitt. Því næst eru skáparnir þrifnir og svo er raðað í þá aftur, eftir
því hvað er notað mest. Það sem er
mest notað fer yst og það sem er
minnst notað fer innst.
Ef fólk kýs að þrífa veggina heima hjá sér er best að nota
moppur í það en muna að nota litla
sápu þar sem óhreinindi á veggjum sitja yfirleitt ekki mjög föst.
Nú eru allir lauslegir munir

'OTT ER AÈ VERA VEL UNDIRBÒINN ÖEGAR VORHREINGERNINGIN STENDUR FYRIR DYRUM

teknir af gólfum og mottur barðar,
sængur, pullur, púðar og koddar
viðraðir og gluggar opnaðir upp
á gátt. Nauðsynlegt að lofta vel
út og hafa góða, hvetjandi tónlist
á fóninum til að efla táp og fjör.
Við mælum með Abba, AC/DC eða
Daft Punk. Svo er allt skúrað og
ryksugað, sófinn, ofnar og gólflistar og húsgögn eru færð til svo

að hægt sé að þrífa undir þeim.
Þegar þessu stórkostlega verki
er lokið er nauðsynlegt að halda
upp á dugnaðinn, til dæmis með
góðri máltíð eða heitu unaðsbaði,
hvítvínsglasi og jafnvel stórum
vindli ef því er að skipta. Koma
svo!
MHG

,EÈRUÈ FEGURÈ &ALLEGUR H¾GINDA
STËLL ÒR MJÒKU LEÈRI FR¹ "" )TALIA

Ítölsk
húsgögn
Fremstir síðan 1966.
Ítalir hafa löngum verið heimsþekktir fyrir góðan smekk og
ástríðu fyrir vandaðri framleiðslu.
Síðan árið 1966 hefur húsgagnaframleiðandinn
B&B
Italia verið ofarlega á listanum yfir þá sem skara fram úr
í smekkvísi en þeir hafa lagt
sig fram um að skynja það sem
koma skal og framleiða eftir
því. Höfuðstöðvar B&B Italia eru í Como-héraðinu á Ítalíu
en verslanir þeirra eru í öllum
borgum heimsins og nú í mars
var ein að opna í Soho-hverfinu
í New York.
Til að kynna sér vöruúrval og
framleiðslu B&B Italia má fara
á vefsíðuna www.bebitalia.it
MHG

6AXIÈ BURT
$!'",!¨ /' 342!5*2.

6AX GETUR VERIÈ ÖR¹L¹TT EF ÖAÈ
FESTIST Å FÎTUM OG
DÒKUM 'ËÈ LEIÈ TIL AÈ
N¹ VAXI ÒR EFNI ER AÈ
LEGGJA DAGBLAÈ YFIR
BLETTINN OG STRAUJA
YFIR ¶¹ BR¹ÈNAR
VAXIÈ OG SOGAST UPP
Å DAGBLAÈIÈ
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LAGT AF STAÐ Í ÞRIÐJU TITILVÖRNINA

SPORTMYND/ANTON

LANDSBANKADEILDIN Í FÓTBOLTA FER AF STAÐ Á LAUGARDAGINN.
FH-INGAR HAFA UNNIÐ SÍÐUSTU ÞRJÚ ÁR OG ÆTLA SÉR FJÓRÐA TITILINN.
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sport

ALLIR ELTA FH
FRÁ RITSTJÓRA
Óskar Hrafn
Þorvaldsson

Forráðamenn FH
hafa búið
til umgjörð
sem
hæfir liði í
fremstu röð
og stuðningsmennirnir hafa
ekki látið
sitt eftir
liggja. Það
er einhver
stórveldisbragur á FH
og ég kann
vel við það.

Landsbankadeildin í fótbolta hefst á laugardaginn. Flestir eiga von á því FH-ingar muni vinna
Íslandsmeistaratitilinn fjórða árið í röð og sá
sem þetta skrifar er þar ekki undanskilinn.
FH-ingar hafa byggt upp ótrúlega öflugt lið á
tiltölulega stuttum tíma. Forráðamenn félagsins
hafa búið til umgjörð sem hæfir liði í fremstu
röð og stuðningsmennirnir hafa heldur ekki
látið sitt eftir liggja. Það er einhver stórveldisbragur á FH sem ég kann vel við. Og það verður
að líkindum engin breyting á í
sumar. Andstæðingar FH verða
í eltingarleik í sumar. Ekki
bara inni á vellinum heldur
líka utan vallar. Andstæðingana vantar ekki bara
betri fótboltamenn
heldur líka betri
umgjörð. Þá vantar
meiri stemningu, meira
sjálfstraust. Það eina sem
mörg af þessum liðum
eiga eru peningar. En
peningar kaupa ekki árangur
eins og margoft hefur komið
fram. Um það geta til að mynda KRingar og Valsmenn vitnað.
En af hverju er FH með langbesta liðið?
1) FH-ingar hafa haldið svipuðu liði undanfarin
þrjú ár.
2) Félaginu hefur tekist að stoppa í þau göt sem
hafa myndast með brotthvarfi leikmanna eins og
Allans Borgvardt og Ármanns Smára Björnssonar
án sýnilegra vandræða.
3) FH-liðið er með þjálfara sem hefur sýnt að
hann veit hvað hann vill og það sem meira er –
hann veit hvernig á að ná því fram.
4) FH-liðið er það eina á Íslandi sem hefur fyrirfram skilgreindan sóknarleik sem byggist ekki á
tilviljunarkenndum sendingum fram völlinn og
síðan að vona það besta. FH-liðið raðar saman
mönnum í stöður sem henta leikstílnum. Þar er
tilviljun ekki látin ráða ferðinni.
5) Leikmenn liðsins er komnir með óbilandi
sjálfstraust eftir sigurgöngu síðustu ára. Sjálfstraustið lýsir sér þó ekki í hroka heldur í þeirri
vissu að FH-liðið hefur á sannfærandi hátt einokað hlaðborðið í Landsbankadeildinni undanfarin
þrjú ár.
6) FH hefur unnið tvo titla það sem af er þessu
ári, þá tvo sem í boði hafa verið.
7) Leikmenn FH eru enn eins og gráðugir
gammar á eftir bikarnum sem þeim hefur ekki
tekist að landa á síðustu þremur árum. Þeir eru
drifnir áfram að því takmarki að sigra loksins
tvöfalt.
Við hin liðin níu sem ætla sér að keppa við
FH í Landsbankadeildinni í sumar segir ég:
Gangi ykkur vel!
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LANDSBANKADEILDIN Í FÓTBOLTA FER AF STAÐ Á LAUGARDAGINN.
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SPORTMYND/ANTON

Útgefandi: 365, Ritstjóri: Óskar Hrafn
Þorvaldsson oskar@frettabladid.is,
Útlitshönnun: Kristín Agnarsdóttir
kristina@frettabladid.is

Forsíðumyndina tók Anton
Brink af þeim leikmönnum og
þjálfurum FH sem hafa orðið
Íslandsmeistarar undanfarin þrjú
ár. Sjá viðtal á blaðsíðu 10.

Florentina Grecu, markvörður Stjörnunnar, valdi Ísland fram yfir Serbíu þegar hún ákvað að hleypa heimdraganum.

SPORTMYND/ANTON

TEKUR GARÐABÆ
FRAM YFIR DANMÖRK
Rúmenski markvörðurinn Florentina Grecu, sem leikur með Stjörnunni, er ein af bestu
handboltakonum landsins. Hún hefur verið hér í þrjú ár og sér ekki eftir því að hafa
valið Ísland fram yfir Serbíu á sínum tíma. EFTIR ÓSKAR HRAFN ÞORVALDSSON

É

g hef verið hérna í þrjú ár og
líkar alveg afskaplega vel,“
segir hin 24 ára gamla rúmenska Florentina Grecu sem varð
á dögunum Íslandsmeistari í handbolta annað árið í röð. Grecu, sem
kom hingað þegar hún var tvítug,
lék í þrjú ár með ÍBV en skipti yfir
í Stjörnuna síðastliðið haust.
Grecu kom hingað til lands
vegna þess að hún var of sein að
finna sér lið í Evrópu en hún gat
valið á milli Serbíu og Íslands. Og
valdi Ísland.
„Ég sé ekki eftir því. Hér líður

192

mér afar vel,“ segir Grecu en hún
býr hér með manni sínum og vinnur þrjá tíma á leikskóla auk þess
að spila handbolta. „Ég hef það
mjög gott fjárhagslega og við
erum mjög hamingjusöm,“ segir
Grecu.
Hana dreymir um að spila í
sterkari deild í Evrópu og það er
líkt með henni og mörgum öðrum
að Danmörk er draumastaðurinn.
„Ég er með tilboð frá Danmörku
en ég á eitt ár eftir af samningi
mínum við Stjörnuna og ætla að
virða hann. Ég stefni að því að fara

til Danmerkur á næsta ári og það
verður hvatning fyrir mig á næsta
ári að verða enn betri til að komast
að hjá betra liði,“ segir Grecu.
En hefur hún einhvern tíma
hugleitt að sækja um íslenskan
ríkisborgararétt þegar hún hefur
rétt til?
„Ég get ekki sagt að ég hafi
hugsað út í það. Kannski aðeins
smá en ég er Rúmeni og spila með
rúmenska landsliðinu þegar ég
get. Ég yrði að hugsa mig afskaplega vel um en það er ekki hægt að
útiloka neitt,“ segir Grecu.

LEIKIR er fjöldinn sem tvíburarnir Arnar og Bjarki Gunnlaugssynir, sem leika

nú með FH, hafa spilað í efstu deild á gifturíkum ferlinum. Þeir hafa hvor um
sig spilað 96 leiki með ÍA og KR og hafa samanlagt skorað 85 mörk í þeim.

DRAUMALIÐIÐ
» ÓLAFUR ÞÓRÐARSON er einhver litríkasti og skemmtilegasti knattspyrnumaður sem Ísland hefur alið af sér. Ólafur er
uppalinn Skagamaður og lék fyrstu árin með ÍA. Hann spilaði
síðan sem atvinnumaður með Brann og Lyn í Noregi en kom
heim árið 1993 og spilaði með ÍA til loka ársins 1997. Þá varð
hann spilandi þjálfari hjá Fylki í tvö ár áður en hann sneri aftur
upp á Skaga sem þjálfari. Hann lagði skóna á hilluna eftir tímabilið 2002 og hætti sem þjálfari ÍA á miðju síðasta tímabili. Hann
stýrir nú Fram í Landsbankadeildinni. Ólafur lék 182 leiki í efstu
deild og skoraði í þeim 28 mörk.
Hann varð sex sinnum meistari
með ÍA sem leikmaður og einu
sinni sem þjálfari. Ólafur lék 72
A-landsleiki á ferlinum. Sport
fékk Ólaf til að velja draumalið
sitt úr þeim hópi leikmanna sem
hann spilaði með á löngum og
farsælum ferli.

Pétur
Pétursson
Árni
Sveinsson
Pétur
Ormslev

Sævar
Jónsson

Arnór
Guðjohnsen
Ólafur
Þórðarson
Ásgeir
Sigurvinsson

Sigurður
Jónsson
Guðni
Bergsson

Bjarni
Sigurðsson

Atli
Eðvaldsson

Kaupauki
DING
N
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M
I
E
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T
E
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M
A
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GEISLADISKUR ME
LLUM L GUNUM òR
EUROVISION FYLGIR
LLUM GRILLUM
ESSA VIKUNA

49.899

Grilltangir
fylgja
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MEISTARATITLAR

Ryan Giggs hefur níu
sinnum orðið meistari
með Manchester United
í ensku úrvalsdeildinni.
Giggs varð fyrst meistari
tímabilið 1992 til 1993, þá
aðeins nítján ára gamall.
Hann hefur verið frábær
með United í vetur og
á stóran þátt í titlinum
sem félagið landaði um
helgina.
Fríða Rún Einarsdóttir átti
eftirminnilegan aprílmánuð
og vann sjö gull í fimleikum
og Skólahreysti.
SPORTMYND/ANTON

» FÉKK GÆSAHÚÐ « ÞEGAR

ÞJÓÐSÖNGURINN VAR SPILAÐUR

Fríða Rún Einarsdóttir er fimmtán ára Kópavogsmær. Hún er efnilegasta fimleikastúlka landsins og vann meðal annars
til sex gullverðlauna á Norðurlandamóti unglinga á dögunum. EFTIR ÓSKAR HRAFN ÞORVALDSSON

É

g æfi fjóra tíma á dag, sex
sinnum í viku,“ segir fimleikastúlkan Fríða Rún Einarsdóttir spurð um hvaða vinna
liggi að baki þeim frábæra árangri
að vinna til sex gullverðlauna á
Norðurlandamóti unglinga, sem er
besti árangur sem íslenskt fimleikafólk hefur náð á þeim vettvangi.
GÓLFÆFINGAR
SKEMMTILEGASTAR
„Ég held að árangurinn á Norðurlandamótinu núna sé algjörlega
toppurinn á ferlinum. Það gekk
alveg frábærlega og það var
yndislegt að heyra þjóðsönginn spilaðan. Ég fékk
gæsahúð þá,“ segir
Fríða Rún en hún vann

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

www.birkiaska.is

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

www.birkiaska.is

Vali› fæ›ubótarefni ársins 2002 í Finnlandi

gull í fjölþraut og liðakeppninni
auk þess sem hún sigraði í öllum
einstaklingsgreinunum, stökki, á
jafnvægisslá, í gólfæfingum og á
tvíslá. „Mér finnst skemmtilegast
í gólfæfingum,“ svarar Fríða Rún
spurð hvaða grein fimleikanna sé
skemmtilegust.
Aprílmánuður var síðan fullkomnaður þegar hún bar sigur úr
býtum í Skólahreysti 2007 ásamt
félögum sínum úr Lindaskóla,
Haraldi Birgissyni, Guðmundi
Erni Magnússyni og Rakel Reynisdóttur. „Þetta var skemmtileg
tilbreyting. Það var mikil stemning og gaman að glíma við fjölbreyttar greinar,“ segir Fríða
Rún.
Fimleikabakgrunnurinn
kom sér vel í keppninni en hún
segir að meirihluti keppendanna í

Skólahreystinni hafi æft fimleika
þannig að forskotið hafi ekki
verið mikið.
ÁHUGINN ENN MIKILL
Fríða Rún var aðeins fimm ára
þegar hún byrjaði að æfa fimleika
og fann sig strax. „Ég hef alltaf
þurft að vera mikið á hreyfingu og
byrjaði
í
samkvæmisdönsum
þegar ég var fjögurra ára. Það var
hins vegar full rólegt fyrir mig
þannig ég byrjaði að æfa fimleika
og sé ekki eftir því. Ég fann strax
að þetta er íþróttin fyrir mig,“
segir Fríða Rún og bætir við að
hún sé ekkert að fá leið á þessu
þótt æfingarnar séu oft erfiðar.
„Mér finnst þetta alltaf jafn
gaman. Auðvitað koma tímar sem
eru erfiðir en áhuginn er ennþá

HVAR ER HÚN NÚ?
RAGNHEIÐUR RUNÓLFSDÓTTIR
Skagastúlkan Ragnheiður Runólfsdóttir er sigursælasta sunddrottning
Íslands frá upphafi. Íslandsmetin sem hún setti á ferlinum skipta hundruðum og hún var valin í A-landsliðið aðeins tólf ára gömul. Ragnheiður bar
ægishjálm yfir aðrar sundkonur á Íslandi allt þar til hún lagði sundbolinn á
hilluna eftir Ólympíuleikana í Barcelona árið 1992. Sama ár lauk hún námi
frá Háskólanum í Alabama í íþróttaeðlisfræði. Hún kom heim og byrjaði að
þjálfa sund og kenna uppi á Akranesi. Hún var þrjú ár í Mosfellsbæ og tvö í
Keflavík áður en hún flutti aftur upp á Skaga árið 1999. Á sama tíma kynntist
hún sambýlismanni sínum, þingmanninum Magnúsi Þór Hafsteinssyni.
Hún hellti sér út í þjálfun í fullri
vinnu árið 2001 og hefur síðan
unnið sem þjálfari hjá Sundfélagi
Akraness og stýrir gríðarlega vel
sóttum sundskóla sem sinnir
ungbarnasundi og krökkum upp
til fimm ára. Ragnheiður á þrjú
börn: Birgi Viktor 12 ára, Önnu
Söru 5 ára og Sigurjónu 3 ára.

mjög mikill,“ segir Fríða Rún.
Hún stefnir hátt og segist vera
að gæla við að komast jafnvel á
Ólympíuleikana í Peking á næsta
ári. Framundan eru ferðalög á Smáþjóðaleikana í Mónakó og Ólympíuleika æskunnar í Belgrad. Auk þess
vonast Fríða Rún til að komast á
HM í Þýskalandi í september.
GOTT SKIPULAG
En lífið er ekki bara fimleikar.
Fríða Rún er að klára 10. bekk í
Lindaskóla og segist reyna að vera
dugleg að læra þegar hún hefur
tíma. „Það er auðvitað mikið að
gera en ég reyni að skipuleggja
mig vel. Ég hef alltaf náð að klára
allt og er að því er ég veit best
bara fyrirmyndarnemandi,“ segir
Fríða Rós og hlær.
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SKIPTIMYNTIN ORÐIN AÐ GULLI
Tveir leikmenn, BARON DAVIS og STEPHEN JACKSON, eiga stærstan
þátt í óvæntri og sögulegri velgengi Golden State Warriors í
úrslitakeppni NBA-deildarinnar í körfubolta. Þeir fara báðir
sínar eigin leiðir, geta tekið upp á hverju sem er inni á vellinum
en hafa það sameiginlegt að búa yfir einstökum hæfileikum. Þeir
höfðu verið afskrifaðir af mörgum þegar þeir komu til Golden
State. EFTIR ÓSKAR ÓFEIG JÓNSSON
Þegar Don Nelson setti
Baron Davis og Stephen
Jackson hlið við hlið í
bakvarðarsveit Golden
State uppgötvaði hann
hinsvegar tvíeyki sem
hreinlega keyrði yfir
besta lið deildarkeppninnar, Dallas Mavericks. Saman skoruðu
þeir félagar tæp 48 stig að meðaltali í
einvíginu, Davis var með 25,0 stig í leik
en Jackson skoraði 22,8 stig í leik.
JACKSON HJARTAÐ OG SÁLIN
Baron Davis segir Jackson vera hjarta
og sál liðsins og ekki að ástæðulausu.
Jackson hefur fundið nýja lífdaga í
Golden State eftir erfitt ár þar sem
hann lenti bæði í slagsmálunum í leik
Detroit og Indiana sem og handtöku
fyrir utan strippstað á síðasta ári.
Snilli Chris Mullin nær nú út fyrir
körfuboltavöllinn því hann hefur
komið öllum þessum mönnum saman.
Það var hann sem fékk Baron Davis í
skiptum fyrir Speedy Claxton og Dale
Davis í febrúar 2005, það var hann sem
hringdi í Don Nelson og sannfærði
hann um að fara að þjálfa aftur og það
var hann sem nældi í Stephen Jackson
í átta manna skiptum við Indiana
Pacers. Framhaldið er orðið hluti af
sögunni, Indiana Pacers komst ekki í
úrslitakeppnina en Golden State er
búið að vinna 13 af síðustu 16 leikjum
sínum og er komið inn í undanúrslitin í
úrslitakeppni Vesturdeildar.
ÞURFTI AÐ VERA LEIÐTOGI
„Frá mínum sjónarhóli séð hefur þetta
verið tækifæri fyrir mig að sýna hvað
ég get,“ sagði Baron Davis um skiptin
frá New Orleans til Golden State. Tími
Davis með Hornets-liðinu, bæði í Charlotte og New Orleans, var allt annað en
dans á rósum. Davis var kominn með
slæmt orð á sér, stóð í sífellum illdeilum við þjálfara sína á milli þess að
hann glímdi við erfið meiðsli. Lykillinn
að velgengninni var koma Don Nelson

til Golden State. „Hann sagði mér að
ég þyrfti að verða leiðtogi þegar hann
hringdi í mig. Ég vissi að allt sem
þurfti til var að ég fengi rétta leikmenn í kringum mig,“ sagði Davis og
leikstíll Nelson hentar honum líka
betur en nokkuð annar. Davis hefur
líka fórnað ýmsu til þess að vera klár í
þessa úrslitakeppni. Hann var til
dæmis aðeins frá í tíu daga eftir að
hafa farið í hnéaðgerð í febrúar.
Golden State þurfti á öllu sínu að halda
til þess að komast í úrslitakeppnina og
komst þangað loksins á síðasta degi
eftir að hafa unnið 9 af síðustu 10 leikjum sínum.
SÁ HÆFILEIKARÍKASTI
Nelson hefur lýst Davis sem hæfileikaríkasta körfuboltamanni sem hann
hefur þjálfað, sem eru stór orð frá
manni sem hefur þjálfað menn
eins og Chris Mullin, Tim
Hardaway, Dirk Nowitzki
og Mitch Richmond. Þeir
sem hafa orðið vitni að
frammistöðu Barons Davis
í úrslitakeppninni eru farnir
að sjá af hverju. Stephen
Jackson kom til Golden State í
janúar og hafði meðal annars
afrekað það að tryggja Indiana
sigur á Golden State fyrr á
tímabilinu, sigur sem hefði
hugsanlega getað þýtt að
Warriors kæmist ekki í úrslitakeppnina. Það var svo tæpt að Golden Stateliðið væri í þeirri stöðu og að geta
slegið Dallas Mavericks út úr fyrstu
umferð úrslitakeppninnar.

Baron Davis og Stephen Jackson hafa fundið fjölina sína sína hjá Golden State Warriors eftir að
hafa verið afskrifaðir af restinni af NBA-deildinni.
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TÍMABIL sem
Don Nelson,
þjálfari Golden
State Warriors,
hefur þjálfað í
NBA-deildinni í
körfubolta.

OFT VERIÐ AFSKRIFAÐUR
Stephen Jackson hefur oft verið afskrifaður en alltaf risið upp aftur. Hann var
valinn af Phoenix Suns í nýliðavalinu
1997 en var látinn fara áður en tímabilið
byrjaði. Hann spilaði ekki sinn fyrsta leik
fyrr en 2000 og þá með New Jersey Nets.
Jackson átti mikinn þátt í að San Antonio
Spurs varð meistari 2003 en hann skoraði

þá 12,8 stig að meðaltali í sinni fyrstu
úrslitakeppni. Jackson elti betri samning
til Atlanta og var síðan skipt yfir til
Indiana. Það var ekki langt liðið á hans
fyrsta tímabil með Pacers þegar allt
varð vitlaust í leik gegn Detroit. Jackson var dæmdur í 30 leikja bann fyrir
sinn þátt í slagsmálunum. Jackson var
handtekinn rétt fyrir tímabilið fyrir
að hafa lent í ólátum fyrir utan súludansstað í Indianapolis. Jackson var
síðan á endanum skipt til Golden State í
janúar þar sem átta menn skiptu um lið.
Hann skoraði 29 stig í sínum fyrsta leik og
var frábær þann tíma sem Baron Davis
var frá vegna meiðsla.
HINN FULLKOMNI LIÐSFÉLAGI
Jackson hefur slæmt orð á sér en
margir hafa komið honum til varnar.
Hann er skapbráður og fljótfær en
þykir jafnframt trúr og tryggur félagi.
Tim Duncan kallaði hann á sínum tíma
hinn fullkomna liðsfélaga.
Frammistaða Jacksons í einvíginu
gegn Dallas var mögnuð og ekki síst
varnarlega þar sem hann komst inn í
kollinn á Dirk Nowitzki og átti mikinn
þátt í að Þjóðverjinn var nánast óþekkjanlegur í einvíginu. Í lokaleiknum setti
Jackson niður sjö fyrstu þriggja
stiga skotin sín og skoraði alls 33

stig. Þar af setti hann niður fjóra þrista
og alls 15 stig þegar Golden State gerði
út um leikinn með því að vinna fimm
mínútna kafla 19-3.
GETUR BARA STOPPAÐ SIG SJÁLFUR
„Sá eini sem getur stoppað Stephen
Jackson er hann sjálfur. Þegar hann
missir stjórn á skapi sínu verður henn
einskis verður leikmaður en þegar
hann heldur haus getur enginn stoppað
hann á vellinum,“ sagði Don Nelson
um Stephen. Jackson var rekinn út úr
húsi í tveimur leikjanna og fékk alls
þrjár tæknivillur í einvíginu en þegar
betur var skoðað var eins og orðspor
hans hefði mikið um það að segja.
Baron Davis talaði um það eftir leikinn
að hann biðlaði til Jackson þegar hann
fann að meiðslin myndu hamla hans
leik. Þó að Davis hafi gert Dallas grikk
á annarri löppinni var það framganga
Jackson sem sló Dallas-liðið algjörlega
út af laginu.
Golden State Warriors mætir Utah
Jazz í næstu umferð og fór fyrsti leikur
liðanna fram í nótt. Það verður fróðlegt að sjá hvort ævintýri þeirra Baron
Davis og Stephen Jackson haldi áfram
eða hvort Jerry Sloan og lærisveinar
hans komi Warriors-liðinu aftur niður
á jörðina.

Þannig er mál
með vexti ...
... að það er hægt að létta greiðslubyrðina.
VEXTIR FRÁ

F í t o n / S Í A

AÐEINS

3,4%
Miðað við myntkörfu 4,
Libor-vextir 23.4.2007.

Reiknaðu út hvernig
greiðslubyrði þín lækkar á
www.frjalsi.is eða hafðu
samband í síma 540 5000.

SAMANBURÐUR Á LÁNUM
MYNTKÖRFULÁN ***
LÁNSUPPHÆÐ
VEXTIR
GREIÐSLUBYRÐI****

20.000.000
4,0% *
66.500

BLANDAÐ LÁN **

ÍBÚÐARLÁN

20.000.000

20.000.000

4,4% *
100.800

5,0%
96.600

* M.v. 1. mánaða Libor vexti 23.04.2007. ** 50% íbúðarlán/50% erlent lán í CHF og JPY.
*** Vextir á erlendri myntkörfu ráðast af veðsetningu og myntsamsetningu og eru á bilinu 3,4% til 4,5% m.v. myntkörfu 4.
**** Mánaðarlegar afborganir fyrsta árið, lánstími 40 ár, einungis greiddir vextir af myntkörfuláninu fyrstu þrjú árin, án verðbóta eða gengisbreytinga.
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Á LEIÐ Í SÖGUBÆKURNAR
Hollenski markahrókurinn
RUUD VAN NISTELROOY
skoraði tvö mörk fyrir Real
Madrid í 3-2 sigri á Sevilla
um helgina. Þar með er
hann orðinn markahæsti
leikmaður spænsku
úrvalsdeildarinnar með
20 mörk. Haldi hann
toppsætinu kemst hann
á spjöld sögunnar. EFTIR

Hollenski framherjinn Ruud van Nistelrooy skorar mörk
hvar sem hann er.

ÓSKAR HRAFN ÞORVALDSSON

Hollendingurinn
Ruud van Nistelrooy hefur verið
sjóðandi heitur í
framlínu
Real
Madrid í spænsku
úrvalsdeildinni að undanförnu.
Hann hefur skorað níu mörk í síðustu níu leikjum liðsins og átt stóran þátt í því að liðið er aðeins
tveimur stigum á eftir Barcelona á
toppi deildarinnar.
Í SÖGUBÆKURNAR
Það er óhætt að segja að van Nistelrooy hafi alltaf skorað, hvar sem
hann hefur stigið niður fæti. Hann
var markahæsti leikmaður hollensku deildarinnar í tvígang með
PSV, 1999 með 31 mark og 2000
með 29 mörk. Hann var einnig
markahæsti
leikmaður
ensku
úrvalsdeildarinnar með Manchester United árið 2002 en þá skoraði
hann 25 mörk. Eins og áður sagði er
van Nistelrooy markahæstur í
spænsku úralsdeildinni með 20
mörk, einu meira en Alberto Diego
Milito og Freddie Kanoute. Verði
hann efstur til loka nær hann þeim

áfanga að verða fyrsti framherjinn
sem hirðir markakóngstitil í þremur af sex bestu deildum heims.
EKKI SLÆMUR FÉLAGSSKAPUR
Það má með sanni segja að van
Nistelrooy sé ekki í félagsskap af
verri endanum þegar þeir leikmenn sem hafa orðið markakóngar í tveimur deildum eru skoðaðir.
Þeirra á meðal eru landi hans
Marco van Basten sem varð tvívegis markakóngur með Ajax í
Hollandi og tvívegis með AC Milan
á Ítalíu og Brasilíumennirnir Romario og Ronaldo sem urðu báðir
markakóngar með
PSV í Hollandi
og Barcelona á Spáni
en
Ronaldo

HAFA ORÐIÐ MARKAKÓNGAR Í TVEIMUR
John Charles (Leeds
United, Englandi 1957
og Juventus á Ítalíu
1958)
Marco van Basten
(Ajax, Hollandi 1984 og
1987 og AC Milan, Ítalíu
1990 og 1992).

Romario (PSV, Hollandi
1989 og 1991 og Barcelona, Spáni 1994)
Ronaldo (PSV, Hollandi
1995, Barcelona, spáni
1997 og Real Madrid,
Spáni 2004)

varð auk þess markahæstur með
Real Madrid.
HÖRÐ KEPPNI
Það munar ekki miklu á van Nistelrooy og næstu mönnum því Argentínumaðurinn Alberto Diego Milito,
sem leikur með Real Zaragoza, og
Frakkinn Freddie Kanoute hjá
Sevilla eru báðir með nítján mörk.
Þeir eru .þó ekki í eins miklu stuði
og van Nistelrooy. Kanoute hefur
ekki skorað í deildinni síðan 18.
mars síðastliðinn og Milito hefur
ekki fundið netmöskvana í undanförnum fjórum leikjum. Öfugt
við van Nistelrooy , sem hefur
skorað fjögur mörk í síðustu
tveimur leikjum og níu
mörk í síðustu níu.

DEILDUM

Marcio Amoroso (Udinese,
Ítalíu 1999 og
Borussia Dortmund, Þýskalandi
2002).

Internazionale,
ítalíu 2003).

Christian Vieri (Atletico
Madrid, Spáni 1998 og

Ruud van Nistelrooy
(PSV, Hollandi 1999 og
2000 og Manchester
United, Englandi
2003.

MILAN GEGN INTER 8-3!
Fari svo að AC Milan sigri í Meistaradeildinni er líklegt að harmsaga núverandi
leiktíðar á Ítalíu verði endurrituð. Titlar
telja í sögubókum og sjálfsagt munu
komandi kynslóðir líta á árin 2006 og 2007
sem gullöld ítalska boltans. Árin sem Ítalir
urðu heimsmeistarar og ítalskt lið varð
Evrópumeistari. Svona geta nokkrir leikir
breytt miklu. AC Milan er búið að eiga
einhverja döprustu leiktíð sína í deildinni í
mörg ár, þjakað af Calciopoli-málinu og
mínusstigunum átta sem liðið lagði af stað
með. En frá áramótum hefur stígandi verið
í leik liðsins og á vordögum hefur það
verið óstöðvandi. Hamskiptin á liðinu eru
NAUTABANINN algjör á nokkrum vikum. Þannig á liðið
Einar Logi Vignisson sem mætti teinrétt og keikt til leiks gegn
Manchester United lítið sameiginlegt með
liðinu sem átti í miklum vandræðum að
brjóta Celtic á bak aftur og þurfti einstaklingsframtak Kaká til í framlengingu síðari
leiksins.
Ítalir hafa verið í miklu þunglyndi í vetur
og haft hálfgerða skömm á fótbolta.
Lélegasta leiktíð frá stríðslokum segja
menn og aðsóknin endurspeglar það. Ekki
verið minni í fjörutíu ár. Upprisa Milan
hefur vakið menn af þyrnirósarsvefni

þunglyndisins og ráða fjölmiðlar sér vart
fyrir kæti. Geðshræringin dásamlega
öfgakennd að sjálfsögðu. Þakklætið í garð
Milan fyrir að bjarga heiðri þjóðarinnar
svo mikið að strikað er yfir allt sem á
undan er gengið. Þannig voru átta af ellefu
sérfræðingum sem La Gazzetta dello Sport
leitaði til á þeirri skoðun að Milan væri
sterkara lið en meistarar Inter sem
sigruðu í deildinni með mestu yfirburðum í
sögunni. Inter lagði Milan sannfærandi að
velli í báðum innbyrðisviðureignum
vetrarins.
Á sveif með Milan lögðust óvilhallir
meistarar úr ýmsum áttum; Marcello
Lippi, Pierluigi Casiraghi, Claudio Ranieri,
Luca Marchegiani, Giuseppe Giannini,
Franco Causio, Giuseppe Signori og
Gianfranco Zola. Aðeins Giancarlo
Antognoni, Zbignew Boniek og Fabrizio
Ravanelli töldu Inter fremri.
En kálið er ekki sopið þótt í ausuna sé
komið og tapi Milan úrslitaleiknum blasir
svartnættið við á nýjan leik. Þá verður
leiktíðarinnar minnst í framtíðinni sem
eignar Englendinga. „Annus horribilis“
heitið sem svo oft hefur verið notað í vetur
jafnframt geirneglt á spjöld sögunnar.

Súpur

Súpa dagsins

575,-

Sumarleg tómatsúpa

575,-

Fiskisúpa Geysis

1.295,-

Allar súpur eru bornar fram með
heimabökuðu brauði

Smáréttir,
forréttir og
salöt

Nachos með guacamole & salsa 595,Brushetta með ferskum tómötum,
oregano, basil og hvítlauk
795,Djúpsteiktur Camembert með
heimabökuðu brauði,
aldinmauki og berjum

1095,-

Geitosta brulée með vínberjum og
heimabökuðu brauði
945,-

3ja rétta
máltíð
Súpa dagsins
Kjúklingurbringur
með tómatsalsa,
hrísgrjónum og
grænmeti dagsins
Súkkulaðimús með
berjum

3.945,-

Risarækja á spjóti með grænmetisquiche og sýrðum rjóma
965,Chefsalat :
með skinku og osti
með sjávarsælgæti

Lítið / stórt
795,- / 1395,895,- / 1475,-

Kjúklingasalat m. ólífum, papriku,
lauk og brauðteningum
1.345,Fylltar pönnukökur m. grænm. 995,Fylltar pönnukökur m. kjúkl. 995,-

Hamborgarar og
samlokur
Allir hamborgar og samlokur eru
bornir fram með frönskum og
kokteilsósu

Hvítlauksborgari með osti, salati,
rauðlauk og tómat
1.295,BBQ borgari með osti, beikoni,
salati, rauðlauk og tómat 1.295,Hvalborgari með humarmajonesi,
salati, lauk og tómat
1.295,Geysir klúbbsamloka með kjúklingi,
beikoni og spældu eggi
1.295,Ristuð nautakjötssamloka með lauk,
sveppum og béarnaise
1.475,Egg og beikon,
ristað brauð og smjör

895,-

Fiskur

Fiskur dagsins

1.645,-

Saltfiskur að hætti portkonunnar
með kartöflum og ólífutómatbasilikuspjóti
2345,Grillaður lax með kartöflum,
grænmeti og hvítlaukssmjöri 2295,Ýsugratin “Geysis”

1645,-

Sjávarrétta Quesadillas

1645,-

Fiskur og franskar
með sósu og salati

1595,-

Kjötréttir

Lambalundir með bernaise,
timiankartöflum og grænmeti
dagsins
2.785,Nautasteik m. rósmarínsósu,
timiankartöflum og grænmeti
dagsins
2.995,Kjúklingurbringur með tómatsalsa,
hrísgrjónum og grænmeti dagsins
2.475,“Wiener Schnitzel” pönnusteikt
svínasnitzel í raspi með steiktum
kartöflum
2.395,-

3ja rétta
máltíð
Sumarleg
tómatsúpa
Grillaður lax
með kartöflum,
grænmeti og
hvítlaukssmjöri
Bláberjaskyrkaka

3.765,-

Pasta

Spaghetti ai, olio et pepperoncini, spaghetti með hvítlauk,
chilli og ólífuolíu
1.345,Spaghetti Bolognese

1.595,-

Spaghetti með
sjávarsælgæti í rjómasósu

eftirréttir

Súkkulaðimús með berjum
Crème Brûlée
Bláberjaskyrkaka
Ískaffi með vanilluís
Pönnukökur með sykri
Pönnukökur með
bananarjóma og súkkulaði
Pönnukökur með
jarðarberjasultu og rjóma
Ferskt ávaxta- og berjasalat
Volg eplakaka með ís & rjóma
Súkkulaðikaka með ís & rjóma
Vanilluís með rjóma
og súkkulaðisósu

1695,-

895,895,895,695,695,695,695,945,795,795,795,-

Geysir Bistro & Bar • Aðalstræti 2 • Sími 517 4300 • www.geysirbistrobar.is
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DAÐI LÁRUSSON
2004
18+0/0
2005
18+0/0
2006
18+0/0

»

Markvörður 54 leikir af 54
(100%) Í byrjunarliði 54 Varamaður 0 Fyrirliði í 24 leikjum

»
»

»

ÁSGEIR GUNNAR
ÁSGEIRSSON

»

Miðjumaður 51 leikur af 54
(94%) Í byrjunarliði 39 Varamaður 12

»

»

GUÐMUNDUR
SÆVARSSON
2004
15+3/1
2005
18+0/0
2006
15+0/1

»

Hægri bakvörður 51 leikur af
54 (94%) Í byrjunarliði 48
Varamaður 3

»

»

TOMMY NIELSEN
2004
17+0/3
2005
15+0/0
2006
12+0/1

»

Miðvörður 44 leikir af 54 (81%)
Í byrjunarliði 44 Varamaður 0

»

FREYR BJARNASON
2004
17+0/1
2005
18+0/1
2006
8+0/1

»

Bakvörður 43 leikir af 54 (80%)
Í byrjunarliði 43 Varamaður 0

»

»

ATLI VIÐAR BJÖRNSSON
2004
16+1/6
2005
5+9/3
2006
7+2/4

»

Framherji 40 leikir af 54 (74%)
Í byrjunarliði 27 Varamaður 13

»

»

DAVÍÐ ÞÓR VIÐARSSON
2004
2+6/0
2005
18+0/1
2006
11+0/0

»

Miðjumaður 37 leikir af 54 (69%)
Í byrjunarliði 31 Varamaður 6

»

FH-ingar hafa orðið Íslandsmeistarar undanfarin þrjú ár.
Markvörðurinn Daði Lárusson hefur spilað alla leiki liðsins
þessi þrjú ár. Ef eitthvað er að marka hann eru FH-ingar
ekki orðnir saddir. EFTIR ÓSKAR HRAFN ÞORVALDSSON

V

2004
7+9/2 mörk
2005
14+3/2
2006
18+0/2

»

„LÍÐUR EINS OG VIÐ
EIGUM BIKARINN“

»

ið erum ekki búnir að fá
nóg. Mér sjálfum líður ekkert öðruvísi en tvö síðustu
ár. Mér líður eins og við eigum bikarinn og munum halda dauðahaldi í
hann. Ég held að þannig sé með
alla. Það er komið stolt í mannskapinn og menn þekkja tilfinninguna
sem fylgir því að vinna Íslandsmeistaratitilinn. Ég lofa því að við
erum enn jafn hungraðir,“ segir
Daði Lárusson, markvörður og
fyrirliði FH, spurður um stemninguna í herbúðum FH fyrir komandi
tímabil í Landsbankadeildinni.

TOPPURINN AÐ LYFTA
BIKARNUM
Daði er uppalinn FH-ingur og hann
segir það hafa verið toppinn á ferlinum þegar hann lyfti sjálfur
Íslandsmeistarabikarnum á loft í
fyrra en hann tók við fyrirliðabandinu af Heimi Guðjónssyni
sem lagði skóna á hilluna fyrir síðasta tímabil og skellti sér í þjálfaragallann. „Þegar ég lyfti bikarnum á loft leið mér ótrúlega vel.
Þetta varð allt svo raunverulegt.
Þetta var hlutur sem var afskaplega fjarlægur þegar ég lék í yngri
flokkunum enda var FH á þeim
tíma ekki þekkt fyrir að vinna
titla,“ segir Daði, sem er eini leikmaður FH sem hefur spilað alla 54
leiki liðsins á þessum þremur
Íslandsmeistaratímabilum.
SAMSTILLTUR HÓPUR
FH-ingar hafa að sönnu borið ægishjálm yfir önnur lið á Íslandi undanfarin þrjú ár undir stjórn Ólafs
Jóhannessonar og Daði segir þátt
Ólafs vera gífurlega mikilvægan.
„Það er í raun lyginni líkast að
þjálfaranum hafi tekist að halda
hópnum saman og hafa alla góða.
Honum hefur tekist að halda
mönnum á tánum öll þessi ár og
það sama er uppi á teningnum í ár.
Það er svo margt sem þjálfarinn
þarf að huga að og hann hefur séð
til þess að hópurinn sé samstilltur.
Það standa allir þétt við bakið hver
á öðrum og menn sýna á stundum
ótrúlega þolinmæði. Það er held ég
helsti styrkur FH-liðsins að leikmenn hugsa fyrst um liðið og síðan

2004

2006

sjálfa sig,“ segir Daði og bætir við
að ekki megi gleyma stjórninni og
stuðningsmönnunum.
„Stjórnin hefur staðið sig frábærlega við að skapa flotta umgjörð
í kringum félagið og vöxturinn
hefur verið ótrúlegur. Í kjölfarið
hefur stemningin á vellinum aukist
til muna og það er ekki síst að taka
strákunum í Botnleðju sem settu á
fót Hafnarfjarðarmafíuna. Fyrst
voru þetta nokkrir strákar en nú er
þetta breiðfylking hóps sem styður
okkur sama hvað á dynur. Það sem
er líka skemmtilegast við stuðningsmennina er að þeir fagna hverjum
titli eins og hann sé sá fyrsti.“
BÍÐ EFTIR TOPPTÍMABILINU
Daði, sem er 33 ára, hefur á undanförnum árum skipað sér í hóp
bestu markvarða landsins með
stöðugri frammistöðu. Hann segist þó enn vera að bíða eftir sínu
besta tímabili.
„Ég er alltaf að bíða eftir topptímabilinu. Ég er alltaf í því að
reyna að toppa sjálfan mig á
hverju ári enda er það hluti af því
að halda einbeitingunni ár eftir ár.
Mér finnst ég hafa farið þessi þrjú
síðustu tímabil á pari, þau voru öll
frekar svipuð. Sumir leikir voru
góðir, aðrir verri en flestir svona
þokkalegir,“ segir Daði hógværðin
uppmáluð. Og það er ekki hægt að
fá hann til að segja að hann sé besti
markvörður deildarinnar. „Þeir
sem þekkja mig vita að ég myndi
aldrei viðurkenna það. Það er fullt
af góðum markvörðum en eigum
við ekki að segja að ég sé í hópi
bestu markvarða landsins,“ segir
Daði og hlær.
MEÐ SAMNING TIL 2010
Og Daði er ekki á þeim buxunum
að hætta þótt titlunum fjölgi sem
og árunum. „Ég er með samning
við FH til 2010. Þá verð ég 37 ára
gamall. Ég ætla að klára þennan
samning með fullri reisn en síðan
verður bara að skoða árið 2011
þegar þar að kemur. Ef skrokkurinn er í lagi þá er aldrei að vita
hvað gerist. Eru markmenn ekki
að toppa á þessum aldri nú til
dags?“ spyr Daði og hlær.

2005

FH hefur unnið
Íslandsmeistaratitilinn þrívegis á
þremur árum. Fyrst
árið 2004 þar sem
félagið tryggði sigur
í síðustu umferðinni
gegn KA á Akureyri.
Árið 2005 hafði
liðið sjaldséða
yfirburði, var 16
stigum á undan
liðinu í öðru sæti.
Í fyrra kom þriðji
titillinn þó kannski
með minnsta
glæsibragnum en
samt urðu FH-ingar
sex stigum á undan
KR-ingum.
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„ÓÁNÆGÐUR EF ÉG VINN EKKI
FLEIRI LEIKI EN ÉG TAPA”
Guðjón Þórðarson
gerir kröfu um
það að synir hans
Bjarni og Þórður
verði í fantaformi
í sumar enda segir
þá búa yfir getu,
karakter og þekkingu til að skara
fram úr.
SPORTMYND/HÖRÐUR

GUÐJÓN ÞÓRÐARSON hefur tekið við Skagaliðinu á nýjan leik eftir ellefu ára fjarveru.
Síðast þegar Guðjón stýrði liðinu varð það tvöfaldur meistari. Margt hefur breyst og
kröfurnar eru ekki þær sömu í dag. EFTIR ÓSKAR HRAFN ÞORVALDSSON

Þ

að er engin pressa á mér. Í
það minnsta ekki utanaðkomandi. Ég set pressu á
sjálfan mig og væri náttúrlega að
ljúga ef ég segði að ég ætlaði að
fara í fótboltaleik og ætlaði ekki
að vinna. Þannig er það nú bara,“
segir Guðjón Þórðarson, sem er
kominn heim á nýjan leik – upp á
Akranes eftir ellefu ára fjarveru.
TEKUR TÍMA AÐ NÁ ÁRANGRI
Það er kannski ekki búist við miklu
af ÍA enda hefur félagið gengið í
gegnum mikla endurnýjun á
undanförnum árum. Guðjón hræðist það ekki að hópurinn sé ungur
og segir hina gamalkunnu samstöðu og vilja geta flutt fjöll þegar
svo ber undir.

„Samstaðan hefur verið sterk á
Skaganum í gegnum tíðina en það
þarf að vinna vel til að búa til
umhverfi þar sem árangur á að
nást. Það þarf fjárhagslegt sjálfstæði, sterka og stöðuga stjórn og
menn þurfa að gera sér grein fyrir
því að árangri er ekki náð á stuttum tíma. Það þarf að búa til lið og
liðsanda og ef það væri auðvelt þá
væru væntanlega allir á toppnum,“ segir Guðjón og hlær.
AÐ SIGLA LYGNAN SJÓ
Aðspurður um markmið ÍA í sumar
segir Guðjón það ljóst vera að ÍA sé
ekki að fara að berjast um titilinn.
„Ég held að FH, KR og Valur séu
með sterkustu liðin. Okkar markmið er að sigla lygnan sjó. Ef við

sjáum fram á að það markmið náist
getum við sett stefnuna hærra. Það
er hins vegar alveg ljóst að ég verð
óánægður ef ég vinn ekki fleiri leiki
en ég tapa,“ segir Guðjón.
GERIR KRÖFUR TIL SONANNA
Bæði Bjarni og Þórður, synir Guðjóns, munu spila undir stjórn föður
síns í sumar. Bjarni var einn af
bestu mönnum deildarinnar í fyrra
en Þórður náði sér ekki á strik vegna
meiðsla. „Ég verð með Þórð á hægri
kantinum og Bjarna sem framliggjandi miðjumann. Auðvitað geri ég
kröfur til drengjana. Þetta er góðir
leikmenn sem hafa getu, reynslu og
þekkingu til að standa sig,” segir
Guðjón. Athyglisvert er að skoða að
þegar bræðurnir spiluðu síðast sitt í

hvor lagi fyrir föður sinn endaði það
með Íslandsmeistaratitili.
ERFITT AÐ FÁ LEIKMENN
Illa hefur gengið fyrir Guðjón að
fá íslenska leikmenn upp á Akranes enda segist hann ekki taka þátt
í þeirri launastefnu sem sé í gangi
hjá mörgum liðum. „Það er bara
einn leikmaður, Árni Thor Guðmundsson, sem er úr bænum og
það segir sitt. Það er alveg klárt að
það er verið að borga ákveðnum
hópi leikmanna svakalega mikið
fyrir þá vinnu sem þeir eru að
leggja af mörkum. Ég skil þá vel
að fara þangað sem peningarnir
eru mestir en ég legg bara ekki
sama mat á verðmæti þeirra og
þeir sjálfir.“

Flottustu grill og garðhúsgögn í bænum!
Harðviður

Askalind 4 • 201 Kópavogur • Sími 554 0400 • www.grillbudin.is

» ÞÓRÐUR OG BJARNI
Þórður og Bjarni Guðjónssynir eiga
það sameiginlegt að hafa orðið
tvöfaldir meistarar þegar þeir léku
síðast fyrir föður sinn á Íslandi;
það er að Skagamenn unnu bæði
Íslandsmótið og bikarkeppnina
þegar feðgarnir stóðu saman í
baráttunni hér á landi. Þórður vann
tvöfalt með Skagamönnum, varð
markakóngur og kosinn efnilegasti
leikmaður deildarinnar þegar hann
lék síðast fyrir föður sinn 1993.
Bjarni varð tvöfaldur meistari, annar
markahæsti maður deildarinnar og
var kosinn efnilegasti leikmaður
deildarinnar þegar hann lék síðast
fyrir föður sinn 1996.
Þórður Guðjónsson hefur spilað
52 leiki undir stjórn föður síns í
úrvalsdeild karla á Íslandi, bæði
fyrir KA (16) og ÍA (36). Þórður
hefur skorað 27 mörk í þessum
leikjum, þar af 25 þeirra í búningi
Skagamanna. Þórður spilaði sína
fyrstu leiki í efstu deild með KA
þegar Guðjón þjálfaði liðið 1990.
Þórður jafnaði markametið og
skoraði 19 mörk í 18 leikjum þegar
hann lék síðast fyrir föður sinn
hér á landi sumarið 1993. Þórður
skoraði einnig 11 mörk í 17 leikjum
þegar hann lék fyrir föður sinn í
B-deildinni sumarið 1991.
Bjarni Guðjónsson hefur spilað
17 leiki undir stjórn föður síns í
úrvalsdeild karla á Íslandi. Bjarni
skoraði 13 mörk í 17 leikjum sumarið 1996 en það var hins vegar Logi
Ólafsson sem gaf honum fyrsta
tækifærið þegar Bjarni kom inn á
sem varamaður í 2-1 sigri á Fram á
Laugardalsvellinum 8. september
1995. Bjarni skoraði fimm mörk í
fyrstu tveimur leikjum sínum undir
stjórn Guðjóns í maí 1996. Bjarni
lék einnig rúmlega 90 leiki fyrir
föður sinn hjá Stoke á árunum
2000 til 2002.
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GÆFI ALLT FYRIR AÐ
SKORA TÍU MÖRK
Sinisa Valdimar Kekic er aldursforseti Landsbankadeildarinnar. Hann verður 38 ára
í nóvember en segist vera í toppformi. Víkingar treysta á að galdurinn í fótum Kekic
minnki ekki þótt árunum fjölgi. EFTIR ÓSKAR HRAFN ÞORVALDSSON

Sinisa Kekic er aldursforseti Landsbankadeildarinnar. Hann stefnir að því að festa
Víking í sessi í efstu deild, sem gleður örugglega gömlu kempurnar Einar Þorsteinsson og Gunnlaug Lárusson.
SPORTMYND/HÖRÐUR

Þeir eru ekki margir
sem geta mótmælt
því að Sinisa Valdimar Kekic hafi verið
einn besti leikmaður
íslenskrar
knattspyrnu þau tíu ár
sem hann hefur dvalið hér á landi. Þessi 37 ára gamli
leikmaður lék lengst af með
Grindavík en söðlaði um í fyrra og
lék með Þrótti í 1. deildinni. Nú er
hann mættur aftur í úrvalsdeildina með Víkingi og segist vera í
toppformi þrátt fyrir að vera aldursforseti deildarinnar.
„Ég hef ekki misst úr eina
æfingu í vetur og er bara í toppformi,“ segir elsti leikmaður
Landsbankadeildarinnar í samtali
við Sport. Kekic segir heilsuna
vera góða og þótt hann verði
stundum þreyttur eftir leiki sé
það bara eðlilegt.

Kekic er reyndasti leikmaður
Víkings og ljóst að mikið mun
mæða á honum í sumar. „Ég finn
auðvitað til ábyrgðar sem elsti
leikmaður liðsins og reyni eins og
ég get að miðla reynslu minni til
hinna leikmanna liðsins. Við tölum
mikið saman og reynum að bæta
okkur sem lið. Ég finn að þjálfarinn treystir mér og vona að ég
standi undir því,“ segir Kekic, sem
hefur eingöngu spilað sem framliggjandi miðjumaður hjá Víkingi
og er afskaplega ánægður með að
vera bara í einni stöðu eftir að hafa
flakkað á milli varnar, miðju og
sóknar á löngum ferli.
„Þessi staða hentar mér vel. Ég
er ekki jafn fljótur og ég var en ég
reyni alltaf að vera hættulegur,“
segir Kekic og hlær.
Spurður um markmið sín segir
Kekic að það skipti öllu máli að
Víkingur vinni leiki en viðurkennir

Byggt til að sigra

þó að hann myndi gefa allt fyrir að
skora tíu mörk í deildinni. „Það
myndi vera afskaplega mikilvægt
fyrir liðið. Þetta verður auðvitað
erfitt en ég hef tröllatrú á liðinu.
Það er góð samstaða frá formanni
til yngsta leikmanns. Við erum
með gott lið sem erfitt er að spila
á móti,“ segir Kekic.
Kekic flutti til Reykjavíkur síðasta sumar eftir að hafa búið í
Grindavík lengstan hluta dvalar
sinnar hér á Íslandi og honum
líður vel í höfuðborginni. „Lífið er
alveg stórglæsilegt og miklu
skemmtilegra að búa hér heldur
en í Grindavík,“ segir Kekic, sem
veit ekki hvort þetta er hans síðasta tímabil.
„Ég er með samning út þetta
tímabil en ef ég er heill heilsu
langar mig til að spila áfram. Í það
minnsta þar til ég hef ekki lengur
gaman af því að spila fótbolta.“

Nýju hjólin eru komin
– og fara hratt!

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

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

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

> Saman náum við árangri .  
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HVAÐVEISTU

» UM CRISTIANO RONALDO?

Í SKÓGINUM
STÓÐ KOFI
EINN

1. Hvað heitir hann fullu nafni?
2. Hvað heitir fyrsta liðið sem hann
spilaði með?
3. Eftir hverjum er hann nefndur?
4. Hvað kostaði hann mikið þegar
Manchester United keypti hann frá
Sporting Lissabon?

Einar Árni Jóhannsson, þjálfari Njarðvíkur, virðist hafa
leitað huggunar í gömlu jólalagi eftir að lið hans beið lægri
hlut fyrir KR í DHL-höllinni í
fjórða leik liðanna í úrslitum
um Íslandsmeistaratitilinn í
körfubolta. KR-ingar fóru
með sigur af hólmi nokkuð
óvænt, 3-1, og ákvað Einar
Árni nú á dögunum að hætta
að þjálfa Njarðvíkurliðið.
Vonandi verður þessi snjalli
þjálfari þó ekki lengi frá
hliðarlínunni. Þessa skemmtilegu mynd tók Hörður Sveinsson, ljósmyndari Sport.

5. Hvað fær hann í vikulaun
samkvæmt nýjum samningi sem
hann skrifaði undir við Manchester
United í mars á þessu ári?
6. Hvað var hann gamall þegar
hann lék sinn fyrsta landsleik fyrir
Portúgal?
Svör: 1. Hann heitir fullu nafni Cristiano Ronaldo
dos Santos Aveiro. 2. Það heitir Andorinha og
spilaði hann með því til tíu ára aldurs. 3. Hann er
var nefndur eftir Ronald Reagan sem var uppáhaldsleikari föður hans. 4. Hann kostaði 12,24
milljónir punda (um 1,6 milljarða). 5. Hann fær
120 þúsund pund (um 15,6 milljónir) í vikulaun.
6. Hann var átján ára.

STÆRSTA STUNDIN
Reiðhjólaverslun | Varahlutir | Verkstæði | Allt árið

Monterey 3.0

Promax V-Bremsur
21 gíra grip-shift
Shimano
Framdemparar
Standari
Grátt/hvítt Álstell
Kenda 700x50c
13,7 kg.

kr. 35.849

Nevada 4.0
Mountain/Hard Trail

26” fjallahjól
Prómax V-Bremsur
24 gíra Grip-shift
Shimano
Framdempari
Blátt/grátt Álstell
13,3 kg.

kr. 29.953

kr. 64.125

Discovery 1

Dempari
Tvöfaldar gjarðir
Diskabremsur
24 gíra Shimano Skipta
Kenda 26x2,1

kr. 61.584

Tahoe Comp

Lifestyle

Mountain/Hard Trail

kr. 45.875

Newest 2.0

SR Suntour XCR
vökvademparar 80 mm
Shimano Deore diskabremsur
framan og aftan
Shimano Deore 27 gíra
skiptar
Álstell 12,5 kg.

» ALFREÐ GÍSLASON
kr. 89.926

Edge 400

Road Sport

M&XL stell
7000 álstell
Shimano Tigara
Carbon gaffall
10,3 kg.

Dirt jump hjól
Diskabremsur að fram
Shimano Alivio
Sran TRX skiptir
Kenda 2,35

Mountain/Dual Suspention

Sunﬁre 3.0

Promax V-Bremsur
700x38 dekk
24 gíra Shimano
13,7 kg.

Panic 3.0
Dirt jump hjól

Lifestyle

Mountain/Hard Trail

kr. 85.932

Kildemoes fjallahjól 26”
Diskabremsur framan
og aftan
Shimano Acera 24 gíra
skiptar

kr. 61.672

Hvellur | G. Tómasson ehf. | Súðarvogi 6 | 104 Reykjavík | www.hvellur.com | 577 6400

Alfreð Gíslason er ekki bara einn af albestu handknattleiksmönnum sem
Ísland hefur alið af sér heldur er hann líka sá handboltaþjálfari sem hefur
náð lengst á erlendri grund. Sport fékk Alfreð til að líta yfir farinn veg
og rifja upp stærstu stundina á farsælum ferli sínum sem leikmaður og
þjálfari.
„Það er auðvitað margt sem kemur upp í hugann en þó held ég að það sé
ekki spurning að B-keppnin í Frakklandi árið 1989 standi upp úr hjá mér
sem leikmanni. Stemningin í París var hreint út sagt ótrúleg og það var
ógleymanlegt að vinna þá keppni. Það skemmdi síðan ekki fyrir að ég var
valinn Íþróttamaður ársins sama ár. Þegar ég lít yfir þjálfaraferilinn þá var
það afar sætt að vinna þýsku deildina með Magdeburg árið 2002 og síðan
meistaradeildina árið eftir. Síðan má ekki gleyma þeirri upplifun að hlusta
á mörg þúsund Íslendinga syngja þjóðsönginn gegn Svíum í Laugardalshöllinni í fyrra. Það er nokkuð sem lifir með manni.“

farið á fjöll L fréttablaðið L 17
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ÚRBÚNINGS-

KLEFANUM
VÍKINGUR 100 ÁRA Í
APRÍL Á NÆSTA ÁRI
Stjórn Knattspyrnufélagsins
Víkings hefur ákveðið að halda
myndarlega upp á 100 ára afmæli
félagsins í apríl á næsta ári. Haldin
verður sögusýning í höfuðstöðvum
félagsins í Fossvogi í Reykjavík. Þar
er fyrirhugað að sýna ýmsa muni
úr sögunni svo sem verðlaunagripi,
myndefni hvers konar, einkennisklæðnaði, gamla sem nýja og/eða
annað sem tengist félaginu. Saga
félagsins í 100 ár verður skráð og
einstakar deildir félagsins munu
standa fyrir margs konar viðburðum
í tilefni afmælisins. Víkingur óskar
eftir því við félagsmenn sína og
aðra velunnara þess að fá til láns
eða eignar hluti sem kunna að vera
í þerra vörslu á fyrirhugaða sögusýningu og þeir beðnir um að hafa
samband í tölvupósti á netfangið
100arasyning@vikingur.is

ZDRAVEVSKI Á LEIÐ Í
VESTURBÆINN
Svo gæti farið
að makedónska
stórskyttan
Jovan Zdravevski, sem
leikið hefur með
Skallagrími í
Borgarnesi
undanfarin þrjú tímabil, gangi í raðir
Íslandsmeistara KR fyrir næsta tímabil í Iceland Express-deildinni. Jovan
hefur af mörgum verið talinn einn af
bestu leikmönnum deildarinnar og
væri koma hans í vesturbæinn mikill
liðsstyrkur fyrir meistarana, sem
stefna hátt á komandi árum.

FRÁBÆRT TÍMABIL
ÍVARS HJÁ READING
Varnarmaðurinn
sterki Ívar
Ingimarsson
hefur staðið sig
gríðarlega vel með
Reading á sínu
fyrsta tímabili í ensku úrvalsdeildinni. Ívar hefur verið lykilmaður
og jafnframt fyrirliði í spútnikliði
Reading og var verðlaunaður um
helgina. Hann var kosinn leikmaður
ársins af stuðningsmönnum félagsins en auk þess hefur hann verið
kjörinn leikmaður ársins af fjölmörgum staðarblöðum.

Sparisjóðurinn
í Keflavík
sterkur stuðningsaðili
samfélagsins í 100 ár

Sparisjóðurinn í Keflavík er aðalstyrktaraðili Keflavíkurliðsins

Einn tveir og þrír 12 088

www.spkef.is
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ERTÞÚAÐ
FYLGJASTMEÐ?
1. Hver var valinn besti leikmaður
úrslitakeppninnar í Iceland Express
deild karla í körfubolta?

ÆTLAR AÐ VERÐA
BESTUR Í HEIMI

»

«

AARON COLTER er íslenskur
mótorhjólakappi sem býr í
Bandaríkjunum. Þrátt fyrir að vera
aðeins fimmtán ára og ekki kominn
með mótorhjólapróf getur hann
gert ótrúlegustu hluti á mótorhjóli
sínu. EFTIR ÓSKAR HRAFN ÞORVALDSSON

2. Hvað varð Jose Reina, markvörður
Liverpool, margar vítaspyrnur gegn
Chelsea í seinni undanúrslitaleik
liðanna í meistaradeildinni?

É

3. Hvaða leikmaður varð markahæstur
í DHL-deild karla í handknattleik?

g gef trú á því að ég geti
orðið bestur í heimi í keppni
götumótorhjóla með frjálsri
aðferð,“ segir íslenski mótorhjólakappinn Aaron Colter sem er
búsettur í Bandaríkjunum. Hann
var staddur hér á dögunum við
sýningar og vöktu kúnstir hans á
hjólinu mikla athygli. Aaron á
íslenska ömmu og að hans sögn
lítur öll fjölskyldan á sig sem
Íslendinga.

4. Í hvaða íþrótt bætti Bergur Ingi Pétursson sitt eigið
Íslandsmet?
5. Hvað skoraði Margrét
Lára Viðarsdóttir mörg
mörk fyrir Val í Lengjubikar kvenna í fótbolta?
6. Fyrir hverjum töpuðu
NBA-meistararnir Miami
Heat 4-0 í úrslitakeppninni
núna?

HEIMSYFIRRRÁÐ
Aaron er aðeins fimmtán ára gamall en hefur ekið götuhjólum frá
því að hann var tólf ára. „Ég byrjaði nú tveggja ára,“ segir Aaron og
hlær en hann hefur ekki enn leyfi
til að keyra mótorhjól í umferðinni. „Ég ek á brautum sem eru
lokaðar,“ segir hann.
Aaron getur þrátt fyrir ungan
aldur státað sig af því að vera bestur í Bandaríkjunum í sinni íþrótt
en hann vann nýverið bandaríska
meistaramótið. Hann stefnir á
heimsmeistaramótið í Ungverjalandi í byrjun næsta mánaðar og
telur sig eiga góða möguleika. „Ég
hef aldrei keppt áður í Evópu en
ég hef keppt gegn mönnum þaðan
og unnið þá. Ég hef fulla trú á því
að ég geti unnið þá og orðið bestur
í heimi. Það er að sjálfsögðu
stefnan,“ segir Aaron.

7. Hvað var Íslendingaliðið West
Ham sektað um háa upphæð vegna
ólöglegra samninga við Carlos
Tevez og Javier
Mascherano?
8. Hvað heitir þjálfari
kvennaliðs Hauka
í körfubolta sem
vann tvöfalt í ár?
9. Hvað skoraði
Eiður Smári Guðjohnsen mörg mörk
fyrir Barcelona í aprílmánuði?
10. Í hvaða sæti er íslenska karlalandsliðið í fótbolta á styrkleikalista FIFA?

Aaron Colter sýnir hér listir sínar á mótorhjólinu á sýningu um borð í varðskipinu
Óðni.
SPORTMYND/BRUCE COLTER

VEL HÆGT AÐ LIFA Á ÞESSU
Aaron er enn í gagnfræðaskóla en
er slíkur fyrirmyndarnemandi að
hann getur nánast mætt þegar

hann vill í skólann. Enda er mikið
um ferðalög hjá honum og því erfitt að vera með toppmætingu í
skólanum. „Jú, það hefur gengið
þokkalega. Ég hef verið með A í
öllum greinum undanfarnar þrjár
annir og það veitir mér ákveðið
frelsi. Og það veitir ekki af því þar
sem ég er á ferðalögum út um
allt,“ segir Aaron og hlær.
Hann segir það vel mögulegt að
lifa af þessari íþrótt. „Það eru alltaf að koma meiri og meiri peningar inn í sportið og ég sé fram á það
að bestu mennirnir geti haft ansi
góða peninga upp úr þess, jafnvel
milljónir dollara. Þetta er að verða
vinsælt sjónvarpsefni og þannig
aukast tekjurnar,“ segir Aaron.
EKKI HÆTTULEGT
Aaron sýndi listir sínar við Smáralind 1. maí að viðstöddu fjölmenni
og trúði fólk vart sínum eigin
augum. Þrátt fyrir hvassan vind,
sem Aaron á ekki að venjast frá
Bandaríkjunum, fór hann á kostum á hjólinu og gerði kúnstir sem
nær ómögulegt er að leika eftir.
En er þetta ekki hættuleg
íþrótt?
„Það eru allar íþróttir hættulegar ef ekki er farið varlega. Ég
er með góðan hjálm og hef verið
tiltölulega heppin. Ég hef bara
farið úr axlarlið og marist nokkrum sinnum. Það er ekki neitt neitt
og það eru miklu minni meiðsli í
þessu en til að mynda ameríska
fótboltanum,“ segir Aaron og
hlær.

Svör: 1. Það var KR-ingurinn Tyson Patterson. 2. Hann
varði tvær vítaspyrnur. 3. Það var HK-ingurinn Valdimar
Þórsson með 162 mörk. 4. Hann bætti eigið Íslandsmet
í sleggjukasti. 5. Hún skoraði 17 mörk í sjö leikjum. 6.
Miami Heat tapaði fyrir Chicago Bulls. 7. Félagið var
sektað um 5,5 milljónir punda. 8. Hann heitir Ágúst
Björgvinsson. 9. Hann skoraði eitt mark, gegn Getafe í
spænska bikarnum. 10. Það er í 97. sæti.

TUGURINN

10 SEM HAFA SKORAÐ FYRSTA MARKIÐ Í EFSTU DEILD KARLA Í FÓTBOLTA
3. ATLI VIÐAR BJÖRNSSON,
FH Framherjinn skoraði fyrsta
mark efstu deildar 2004 á móti
KR-ingum á KR-velli eftir 26.
mínútur.
4. ÓLAFUR ÖRN BJARNASON, GRINDAVÍK Varnarmaðurinn sterki skoraði fyrsta mark
efstu deildar 2003 úr vítaspyrnu
á 10. mínútu gegn Val á Grindavíkurvelli.
1. SIMUN SAMUELSEN,
KEFLAVÍK Færeyingurinn
skoraði opnunarmark efstu
deildar karla 2006 á móti ÍBV á
Hásteinsvelli eftir 20 mínútur.

5. PAUL MCSHANE,
GRINDAVÍK Skoski miðjumaðurinn skoraði fyrsta mark
efstu deildar 2002 á móti KR á
KR-velli eftir 10 mínútna leik.

2. SIGURBJÖRN HREIÐARSSON, VAL Fyrirliði Vals
skoraði fyrsta mark efstu deildar
2005 úr vítaspyrnu eftir 13
mínútna leik gegn Grindavík á
Hlíðarenda.

6. STEINGRÍMUR JÓHANNESSON, FYLKI Framherjinn
fljóti skoraði fyrsta mark efstu
deildar 2001 gegn KR á Fylkisvelli eftir 42 mínútur.

7. GUÐMUNDUR STEINARSSON, KEFLAVÍK Framherjinn skoraði fyrsta mark efstu
deildar 2000 úr vítaspyrnu eftir
15 mínútuna leik gegn Breiðabliki á Keflavíkurvelli.

8. SIGÞÓR JÚLÍUSSON,
KR Kantmaðurinn knái
skoraði fyrsta mark efstu
deildar 1999 gegn ÍA á
KR-velli eftir aðeins 17
sekúndur.
9. STEINGRÍMUR
JÓHANNESSON,
ÍBV Eyjamaðurinn
skoraði fyrsta mark
efstu deildar 1998 á
móti Þrótti á Laugardalsvelli
eftir 6 mínútur.
10. VALDIMAR K. SIGURÐSSON, SKALLAGRÍMI Borgnesingurinn skoraði fyrsta mark
efstu deildar 1997 úr vítaspyrnu
gegn Leiftri í Borgarnesi.
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VÁL   %K ÖÒS 2AFM Å RÒÈUM OG
SPEGLUM GËÈUR BÅLL .Õ SKOÈAÈUR 6ERÈ
ÖÒS 3  

4IL SÎLU -"ENZ 4URISMO  FARÖ ¹RG
k EKINN Ö ÎRYGGISBELTI +LËSETT
KAFFIVEL $VD 3JËNVARP VINNA GETUR FYLGT
UPPL WWWALLRAHANDAIS OG Å SÅMA 
   

-ËTORHJËL
4OYOTA ,ANDCR '8 ¹RG k %K  ÖÒS
.ÕLEG VÁL OG UPPT SJ¹LFSK HJ¹ UMBOÈI
m BREYTTUR GËÈ DEKK OG NÕLEGAR KRËM
FELGUR 4ÎLUVERT ENDURNÕAÈUR 'ËÈUR BÅLL
6ERÈ KR  ÖÒSUND 5PPL Å 


-AZDA -8  , "SK ¹RG 
EK  KM EINN MEÈ ÎLLU

*EPPAÒTSALA   *EEP 'RAND
#HEROKEE FR¹   &ORD %XPLORER FR¹
 $ODGE $URANGO FR¹  4OYOTA
4ACOMA FR¹  &ORD & FR¹ 
.ÕIR.ÕLEGIR BÅLAR FR¹ 53!%VRËPU ALLT
AÈ  UNDIR MARKAÈSVERÈI ¥SLENSK
BYRGÈ "ÅLAL¹N  ¹RA TRAUST FYRIRT¾KI
3ÅMI   WWWISLANDUSCOM

&ORD %XPLORER 3PORT X 4AC k EK 
Ö MÅLUR 4OPPBÅLL MEÈ ÎLLU 6   
L¹N 5PPL Å S  

$ODGE 3TRATUS

-AZDA -06 ,8  MANNA SSK ¹RG
 EK  KM 6ERÈ
 KR

 ¹RG KEYRÈUR  ÖÒS
MÅLUR BENSÅN CC 3LAGRÕMI
JA DYRA  HESTÎFL SJ¹LFSKIPT
UR RÒMGËÈUR FRAMHJËLADRIFINN
6ERÈ  ÖÒS ¹HV SIRKA 
ÖÒS
5PPL Å S  

&ORD %CONOLINE ¹RGl %K Ö
MANNA BENSÅN MIKIÈ ENDURNÕ 3
 

 (AYABUSA ¹RG k %K Ö HV
Ö 6ERÈ Ö STGR %NGIN SKIPTI
5PPL Å S  

"-7 % I!  EK Ö KM
SJ¹LFSKIPTUR LEÈUR .AVISJËNVARP OFL
6ERÈ Ö KR ENGIN SKIPTI 3 

.ISSAN !LMERA  RG  DYRA
BEINSK%K Ö 6ERÈ ÖÒS HV
ÖÒS 3 
4OYOTA ,AND CRUISER ¹RG 6 BEINSK
EK  ÖÒS 6ERÈ  ÖÒS STAÈGREITT
5PPL Å S  

(YUNDAI -ATRIX , SSK ¹RG 
EK  KM 6ERÈ 

8 EHF
-ALARHÎFÈI   2EYKJAVÅK
3ÅMI  

2EANULT -EGANÁ 24   'ËÈUR
BÅLL EN ÖARFNAST SM¹ LAGF¾RINGAR
HUGASAMIR HRINGI Å S   MILLI
KL  OG 
4OYOTA #OROLLA k 3TATION %KINN  ÖÒS
.Õ SKOÈAÈUR $R¹TTARB 3ÅMI  

0ALLBÅLAR

 MILLJËNIR

4OYOTA #AMRY (9"2)$  ,KM
.ÕR FR¹ ÖÒS TIL LEIGUBÅLSTJ ALMENNT
VÖÒS (IGHLANDER ¹ ,EXUS 28
GRUNNI  HÎ  ,KM  FR¹
ÖÒS .ÕIR.ÕLEGIR BÅLAR FR¹ 53!
%VRËPU ALLT AÈ  UNDIR MARKAÈS
VERÈI ¥SLENSK BYRGÈ "ÅLAL¹N  ¹RA
TRAUST FYRIRT¾KI 3ÅMI   WWW
ISLANDUSCOM
67 0OLO  ¹RG k  DYRA EK 
ÖÒS GËÈUR BÅLL HV  ÖÒS ¹SETT
 ÖÒS EN F¾ST MEÈ GËÈUM STAÈGR
AFSL¾TTI 5PPL Å S  

4IL SÎLU --# 0AJERO ¹RG l 
BENSÅN  MANNA 5PPL Å S  

 STGR

4IL SÎLU ER "MW )!  %KINN
 ÖÒS m FELGUR GLERLÒGA OFL ,ISTAVERÈ
 ÖÒS &¾ST ¹  STGR
M ENGIN SKIPTI HVÅLANDI CA 
5PPL I S  

0ALLBÅLAR ²TSALA &ORD & FR¹ ÖÒS
4OYOTA 4ACOMA FR¹ ÖÒS %INNIG &ORD
$ODGE 2!-  X DÅSEL ¹N
HRAÈATAKMARKARA .ÕIR.ÕLEGIR BÅLAR FR¹
53!%VRËPU ALLT AÈ  UNDIR MARK
AÈSVERÈI ¥SLENSK BYRGÈ "ÅLAL¹N  ¹RA
TRAUST FYRIRT¾KI 3ÅMI   WWW
ISLANDUSCOM

4IL SÎLU /PEL !STRA SKUTBÅLL RG k %K
Ö .Õ TÅMAREIM NÕ KÒPLING NÕJAR
BREMSUR HEILS¹RSDEKK .Õ SKOÈAÈUR
6ERÈHUGMYND UM Ö 3  
.ISSAN -ICRA   SJ¹LFSK k EINUNGIS
EKINN  ÖÒS &R¹B¾RT EINTAK 6ERÈ 
ÖÒS 5PPL Å S  

3UZUKI RM Z CC STROKE  Å TOPP
STANDI VERÈ TIL BOÈ UPPL Å SÅMA 

+ERRUR

'OLF ¹RG k %K  Ö .ELGD DEKK
FYLGJA 6ERÈ  Ö (ONDA #IVIC STAISON
¹RG k %K  Ö 4ILVALINN VINNUBÅLL
6  Ö .Õ TÅMAREYM 5PPL Å S 


²TSALA ¹ %ASYLINE KERRUM

%NDURNÕJAÈUR
-USSO DIESEL TURBO  CYLINDRA BEIN
SKIPTUR ¹RGERÈ  m BREYTING ¹LF
ELGUR NÕ DEKK TÅMAREIM OG TÒRBÅNA
AUKALJËS $6$ SPILARI FORTJALD AFTAN ¹
GAFL EKINN  ÖÒSKM SKl VERÈ KR
  

9AMAHA 2  KEYRT  KM
!LPINE 3TAR GALLI SHOEI HJ¹LMUR HANSKAR
3IDI SKËR  3TANDAR UNDIR HJËLIÈ B¾ÈI
FRAMAN OG AFTAN HITI Å HANDFÎNGUM
MITTISTASKA !LLT FYLGIR MEÈ &ËR ¹ GÎTUNA
SEINT SÅÈASTA SUMAR 6ERÈ  3
 

"ENS  ¹RG NÕLEGA INNRÁTTAÈUR
OLÅUFÅRING ¶ARFNAST LOKAFR¹GANGS OG SELST
MEÈ BILAÈA VÁL 6ERÈ TILBOÈ 5PPL Å S
 

3TËRÒTSALA ¹ BÅLUM .ÕR  $ODGE
#ARAVAN FR¹ KR ÖÒS 2ÒMGËÈUR
 MANNA FJÎLSKYLDUBÅLL &¾ST SEM X
.ÕIR.ÕLEGIR BÅLAR FR¹ 53!%VRËPU ALLT
AÈ  UNDIR MARKAÈSVERÈI ¥SLENSK
BYRGÈ "ÅLAL¹N  ¹RA TRAUST FYRIRT¾KI
3ÅMI   WWWISLANDUSCOM

%ASYLINE  )NNANM XXCM
"URÈARG  KG -EÈ STURTUM ,ISTAVERÈ
 4),"/¨36%2¨ KR 
,YFTAIS
  .JARÈARBRAUT 
2EYKJANESB¾

6ÎRUBÅLAR
WWWTRUKKURIS
3ÅMI  

4IL SÎLU JEPPA EÈA FËLGSBÅLSKERRA Å 2VK
%INNIG ¹ SAMA STAÈ LÅTIL FRYSTIKISTA MEÈ
 HËLFUM TIL SÎLU 4ILBOÈ ËSKAST 5PPL
Å S  
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(JËLHÕSI

"¹TAR

*APANSKAR 6ÁLAR
"ÅLAPARTASALA

6ERSLUN

µMISLEGT

%RUM AÈ RÅFA FLESTAR GERÈIR JAPANSKRA OG
KËRESKRA BÅLA OFL AUK FLESTRA GERÈA AF &IAT
OG 67 3     

+7 2AFSTÎÈ
4IL SÎLU RAFSTÎÈ MEÈ *OHN $EERE
DIESELVÁL  6OLT  (Z 
FASA  +7+6! 3AMBYGGÈ
¹ UNDIRSTÎÈU AÈ FULLU FR¹GENGIN
4IL ¹ LAGER
6¡,!2 %(& 3   
   
6ARAHLUTIR Å 3UNNY ¹RG k ,EGACY k
!CCENT k 3  

0ARTASALAN 3ÅMI  

3UZUKI UTANBORÈSMËTORAR

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

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

4IL SÎLU :ODIAC LENGD   MEÈ 
HA MËTOR OG NÕJUM VAGNI 5PPL Å S
 

+AJAKAR

KEYPT
& SELT
4IL SÎLU

&RANSKUR SJËKAJAK TIL SÎLU ¹SAMT  FM
SEGLI AKKERI KERRU OFL 5PPL Å S 
 5LRIK

6INNUVÁLAR

ÞJÓNUSTA
,ANDSINS MESTA ÒRVAL AF GARÈHÒSGÎGN
UM 3TERKLEG OG ÖUNGBYGGÈ (ENTA VEL
FYRIR ÅSLENSKT VEÈURFAR TIL AÈ STANDA
ÒTI ALLT ¹RIÈ 6IÈARKË $ALVEG  
+ËPAVOGI WWWVIDARKOIS 3ÅMI 


'L¾SIVAGNAR
(AFNARFIRÈI

EHF(VALEYRARBRAUT

 ÕMSAR ST¾RÈIR AF ÅSSK¹PUM ¹  OG 
Ö ¶VOTTAVÁL ¹  Ö %LDAVÁL ¹  Ö .Õ
ELDHÒSVIFTA ¹  Ö m TV ¹  Ö m TV ¹
 Ö ®RBYLGJUOFN ¹  Ö (ÒSBÅLAÅSSK¹PUR
¹  Ö &RYSTISK¹PUR ¹  Ö +OMMËÈA ¹
 Ö "ARNAÖRÅHJËL ¹  Ö 2ÒM ¹  Ö .ÕJIR
RAFMAGNSKRAKKABÅLAR SEM H¾GT ER AÈ
SITA Å ¹  Ö 4VEIR SNÒNINGSKAPTEINSSTËL
AR ¹  Ö 'ASGRILL ¹  Ö 4OYOTA (ILUX k
SK k ¹  Ö 3  



&ELLIHÕSA OG HÒSBÅLALEIGA EINNIG FELLI
HÕSA OG TJALDVAGNAVIÈGERÈIR OG VARA
HLUTA ÖJËNUSTA
SÅMI  
4IL SÎLU #!-0,)4%  FET ¹RGl MEÈ
FORTJ ER ¹ LOFTP OG NÕJUM DEKKJUM
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  EFTIR
KL

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

4ILVALIÈ FYRIR VEITING

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

&YRIR 3JOPPUVEITIN

4ÎKUM AÈ OKKUR ÖRIF Å HEIMAHÒSUM
FLUTNINGSÖRIF OG HREINGERNINGAR VÎNDUÈ
VINNUBRÎGÈ &ÎST VERÈTILBOÈ 5PPL Å S
 

0IZZAOFN HR¾RIVÁL OG PIZZABAKKAR TIL
SÎLU 5PPL Å S  

%NGIN ÒTBORGUN YFIRTAKA ¹ L¹NI 4IL SÎLU
 F 0ALOMINO #OLT ¹RG k 'RJËTGRIND
NÕ DEKK STËR GEYMIR OG GASK 3J¹LFV
MIÈST OG RAFMD¾L ¹ VATNI Å VASK
%FTIRST AF L¹NI  Ö 5PPL  
OG  
4IL LEIGU GL¾SILEG HJËLHÕSI AF ÕMSUM
ST¾RÈUM -EÈ SËLARSELLU OG FORTJÎLDUM
(ELGAR OG VIKULEIGA VERÈ FR¹  KR
5PPL Å S   3AMSEL EHF BTNETIS
HJOLHYSALEIGAN !4(  AFSL EF LEIGT ER
Å GEGNUM STÁTTARFÁLÎG 0ANTIÈ TÅMANLEGA
FYRIR SUMARIÈ

(REINGERNINGAR

(ITABORÈ K¾LIR OG INNRÁTTINGAR FR¹
&ROSTVERK TIL SÎLU 5PPL Å S  

(LJËÈF¾RI
'ARÈYRKJA

4JALDVAGNAR
4IL SÎU CAMP LET TJALDVAGN ER ¹ mDEKKJ
UMVERÈ  UPPL Å S
+JARTAN

4IL SÎLU EIN MEÈ ÎLLU

,YFTARAR

(ITACHI  ¹RGERÈ  3MURKERFI
DÕPTAM¾LIR HRAÈTENGI FLEYGUR OG 
SKËFLUR 5PPL GEFUR 'ÅSLI Å SÅMA 


"ÅLAÖJËNUSTA
4IL 3ÎLU ËNOTAÈ 4ABBERT  $- ¹RG
 KOJUHÒS EINS OG NÕTT KOSTAR NÕTT
   4),"/¨    UPPL Å
S  

2AFMAGNSGÅTAR 7 MAGNARI POKI
SNÒRA ËL STILLIT¾KI OG GÅTARNEGLUR
+R 'ÅTARINN 3TËRHÎFÈA  3ÅMI
  WWWGITARINNIS GITARINN
GITARINNIS

4ÎLVUR
&ELLIHÕSI

+ÎRFUBÅLALEIGAN

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

(JËLBARÈAR
 STK m ¹ ,EGACY FEL ¹  Ö  STK m
  m ¹ ¹LF ¹  Ö  STK  m
¹ ¹LF ¹  Ö  STK m /PEL FEL ¹  Ö 
STK  m ¹  Ö STK m
¹  Ö 3  

4), 3®,5

6ARAHLUTIR
"ÅLAPARTAR EHF
3  

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

BILAPARTAR BILAPARTARIS
WWWBILAPARTARIS
6ARAHLUTIR Å 67 'OLF 0OLO OG 9ARIS
2ENAULT +ANGOO 6IÈGERÈIR +AUPI BÅLA
5PPL Å S     

"ÅLHLUTIR +APLAHRAUNI 
3  

3ÁRH¾FUM OKKUR Å 6OLKSWAGEN 3KODA
OG $AIHATSU %IGUM EINNIG VARAHLUTI
Å FLEIRI TEGUNDIR BÅLA +AUPUM BÅLA TIL
NIÈURRIFS
6IÈ ERUM FLEST ALLIR ¹ WWWPARTA
SOLURIS

«DÕRAR TÎLVUVIÈGERÈIR

!LHLIÈA TÎLVUVIÈGERÈIR OG UPPF¾RSLUR
5PPL Å S  

«DÕRAR TÎLVUVIÈGERÈIR

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

4IL BYGGINGA
'RUNNAR
'RÎFUM GRUNNA OG FLEYGUM
%INNG ÒTVEGUM VIÈ ALLT FYLLINGA
EFNI
5PPL Å SÅMA    

6INNUSKÒR TIL SÎLU 5PPL Å S  
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'RAFA OG VÎRUBÅLL MEÈ
KRABBA

(ÒSAVIÈHALD

&ATABREYTINGAR

3TÅFLUÖJËNUSTA

!LLAR FATABREYTINGAR STYTTUM
BUXUR SAMD¾GUS SKIPTUM UM
RENNIL¹SA ¹ BUXUM OG JÎKKUM
EINNIG LEÈURJÎKKUM
/PIN M¹NUDAG FÎSTUDAG FR¹
KL   LAUGARDAGA  
3ÅMI   3KRADDARINN ¹
(ORNINU ,INDARGÎTU 

6ANTAR YKKUR AÈ L¹TA MOKA
GRUNNA EÈA GERA GARÈINN FLOTT
AN KOMUST EINNIG Å SM¹GRÎFU
!LLT KEMUR TIL GREINA
5PPLÕSINGAR GEFUR )NGËLFUR Å
SÅMA  

'ETUM B¾TT VIÈ OKKUR VERKEFNUM Å
HELLULÎGNUM TYRFINGUM OG DRENLÎGN
UM &ÎST VERÈTILBOÈ 5PPL Å S 


HEILSA

"LËMSTRANDI GARÈAR

&ELLI TRÁ KLIPPUM OG SINNU ÎÈRUM GARÈ
VERKUM ¶IÈ HRINGIÈ OG VIÈ KOMUM
'ERUM TILBOÈ 3  

$ULSPEKI HEILUN
"ËKHALD

(EILUN 5PPLIFIR ÖÒ STREITU ¹LAG  %RTU
ORKULAUS 6EITTI HEILUN OG R¹ÈGJÎF
4ÅMAP Å S  

3P¹DËMAR

3PENNANDI TÅMI FRAM UNDAN 3P¹K
9RSA"JÎRG Å BEINU SAMB 3ÅMASP¹
DRAUMAR¹ÈN &JARHEILUN 3 
 MÅN  6ISA%URO S  
 MÅN 3ÅMATÅMI   (RINGDU
NÒNA

!NDREA

¡G SP¹I Å SPIL BOLLA OG KRISTALSKÒLU
6ERÈ STÎDD Å B¾NUM FR¹  TIL 
3ÅMAPANTANIR Å  

3P¹KONA

3P¹I Å SPIL OG BOLLA R¾È DRAUMA
4ÅMAPANTANIR Å S   3TELLA

3P¹SÅMI $ADDÕAR 


  (ÒSEIGNAÖJËNUSTAN 
 ,EKAÖÁTTINGAR ÖAKVIÈG MÒRV
IÈG
HÒSAKL
ÎLL M¹LNINGARVINNA
H¹ÖRÕSTIÖV ÖAKÖÁTTIEFNI  TEYGJ
ANL 
.Ò ER RÁTTI TÅMINN FYRIR TRJ¹KLIPPINGAR
SEM OG AÈ F¹ TILBOÈ Å GARÈSL¹TT OG ÎNNUR
VERKEFNI SUMARSINS (ÒSFÁLÎG EINSTAKL
INGAR OG FYRIRT¾KI VERIÈ VELKOMIN Å HËP
¹N¾GÈRA VIÈSKIPTAVINA FR¹  'ARÈAR
"EST S  

"OTNLAUS ORKA BETRI LÅÈAN (ERBALIFE
3HAPEWORK (EILSUR¹ÈGJÎF OG EFTIRFYLGNI
+AUPAUKI FYLGIR (ALLDËRA "JARNA HJÒKR
UNARFR¾ÈINGUR WWWHALLDORABJARNAIS
3     
RANGUR MEÈ (ERBALIFE 2¹ÈGJÎF OG EFT
IRFYLGNI %DDA "ORG WWWLIFSSTILLIS 3
 

3ÅMASP¹

6)3!%52/   KR MÅN EÈA STAÈGR
&AST VERÈ /PIÈ VIRKA DAGA   HELGAR
 

-¹LARAR

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

,2 (%..).' HEILSU OG MEGRUNARKÒRINN
HEFUR STLEIGIÈ Å GEGN Å 3KANDINAVÅU HEFUR
ÖÒ ¹HUGA 5PPL Å S  

!LLAN DAGINN ALLA DAGA

 

(EILSUVÎRUR

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

2AFVIRKJUN

,ÁTTARI OG HRESSARI MEÈ (ERBALIFE WWW
DAGAMUNURIS STA S  

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

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

'ARÈSL¹TTUR BEÈAHREINSUN TRJ¹KLIPPING
AR ÖÎKULAGNIR GARÈAÒÈUN OG ALLT ANNAÈ
SEM VIÈKEMUR GARÈINUM +OMUM ¹
STAÈINN OG GERUM VERÈTILBOÈ ÖÁR AÈ
KOSTNAÈARLAUSU 'ARÈLÅF S  

®KUKENNSLA
6ERKFAG EHF

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

®NNUR ÖJËNUSTA

4ÎKUM AÈ OKKUR ALLT VIÈHALD
HÒSA SS MÒRUN M¹LUN FLOTUN
GLERJUN RENNUR NIÈURFÎLL BLIKK
OFL
5PPL Å S  
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'LERJUNGLUGGAVIÈGERÈIR
-ËÈUHREINSUN GLERJA

>r<BC</

7A

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

'ARÈSL¹TTUR TRJ¹KLIPPINGAR GARÈAÒÈUN
BEÈAHREINSUN OFL (ÁR F¾RÈU ALLA VIÈ
HALDSÖJËNUSTU ¹ EINUM STAÈ FYRIR GARÈ
INN 'ARÈLIST   WWWGARDLISTIS

4EK AÈ MÁR ALLT ALM VIÈHALD HÒSA
SS M¹LUN MÒRUN FLÅSA  PARKETLAGNIR
OG TRÁSMÅÈI NÕSMÅÈI ¹ GLUGGUM OG
ÅSETNINGU &ÎST TILBOÈ EÈA TÅMAVINNA
3  

4), 3®,5

0ÅPULAGNIR

!LHLIÈA M¹LNINGARÖJËNUSTA OG SPRUNGU
VIÈGERÈIR &¹ÈU TILBOÈ TÅMANLEGA
FYRIR SUMARIÈ 5PPL Å S  
(ALLGRÅMUR
-¹LARI GETUR B¾TT VIÈ SIG VERKEFNUM
FYRIR SUMARIÈ ²TI OG INNI VINNA 'ERI FÎST
VERÈTILBOÈ 5PPL Å S  'ÅSLI

www.granithusid.is

4ÎLVUR

AUGLÝSINGASÍMI

6ANDAÈAR TÎLVUVIÈGERÈIR

550 5000

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

tur

3L¹TTUVERK ËDÕRT
4ÎKUM AÈ OKKUR GARÈSL¹TT
KLIPPUM RUNNA TÎKUM BEÈIN
EITRUM FYRIR ALLRI ËR¾KT FELLUM
TRÁ OG ÎLL ALMENN GARÈAVINNA
'ËÈ REYNSLA OG MIKILL METN
AÈUR
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  
(LYNUR

6ANTAR ÖIG M¹LARA

&LÅSALAGNIR 'ETUM B¾TT VIÈ OKKUR VERK
EFNUM Å FLÅSALÎGNUM VÎNDUÈ VINNU
BRÎGÈ OG GËÈUR FR¹GANGUR 5PPL Å SÅMA
 ,ISTFLÅSAR EFH

S: 544 5100

plö

-¹LARAMEISTARI GETUR B¾TT VIÈ SIG VERK
EFNUM UTANHÒS ¶ÎK BLOKKIR OG ÎNNUR
M¹LNINGARVINNA 3   *ËN )
'ARÈARSSON

'ETUM B¾TT VIÈ OKKUR VERKEFNUM Å
PÅPULÎGNUM 5PPLÕSINGAR Å SÅMA 
   

(VER SKIPTIR HVERJU SEM ER
WWWSKIPTIMARKADURIS
¶Ò F¾RÈ AÈ SKR¹ FRÅTT TIL 
%RT ÖÒ AÈ FLYTJA "ÒSLËÈAFL FYRIRT¾KJAFL
PÅANËFL OFL %XTRA STËR BÅLL &LUTNINGAÖJ
-IKAELS 3   WWWFLYTJAIS

3L¹TTUVÁLAMARKAÈURINN

4RAKTOR HP"RIGGS  3TRATTON VÎKVA
SKIPTUR SL¹TTUBREIDD  CM 6ORTILBOÈ
KR
3L¹TTUVÁLAMARKAÈURINN
6AGNHÎFÈA  2VK 3  

&LUTNINGAR !KUREYRI 2VK !KUREYRI &LYT
BÒSTËÈIR INNRÁTTINGAR HÒSGÎGN OG FLEST
AN ALMENNAN FLUTNING ,EITIÈ TILBOÈA 3
  3TEF¹N 3TEINGRÅMSSON 

ítb

"ÒSLËÈAGEYMSLA /LIVERS GEYMIR BÒSLËÈIR
INNSIGLAÈAR Å PLASTI ¹ BRETTUM 3TARFAÈ Å
 ¹R 'EYMT Å VÎKTUÈU OG UPPHITUÈU
HÒSN¾ÈI 3     
3¾KJUM OG SENDUM BÒSLËÈIRNAR

4), 3®,5

Gr
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"ÒSLËÈARFLUTNINGAR

0ÅANË FLUTN OG ALLIR ALM FLUTN !LLAR
ST¾RÈIR BÅLA !UKAMAÈUR EF ËSKAÈ ER
5PPL I S     

orð

"ÒSLËÈAFLUTNINGAR

granítflísar
handlaugar

Helluhraun 2 - Hafnarfjörður
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3NYRTING

4IL SÎLU  Ö FM EIGNARLËÈ Å
'RÕMSNESI Å LANDI -IÈEYNGIS BÒIÈ ER
AÈ TAKA SÎKKUL OG ROTÖRË TEIKNINGAR OG
BYGGINGARLEYFI FYLGJA MEÈ 3JËN ER SÎGU
RÅKARI 6   MILJ 5PPL Å S  
3IGURÈUR

!TVINNA ËSKAST

!TVINNUHÒSN¾ÈI

6ANTAR ÖIG GËÈAR TEKJUR
/KKUR VANTAR FËLK TIL ÖESS AÈ
SELJA ¹SKRIFTIR 4ÅMAKAUP OG
BËNUS
(AFÈU SAMBAND Å SÅMA 


6ERSLUNARHÒSN¾ÈI ËSKAST FYRIR VERSLUN
SEM SELUR FALLEGA HEIMILIS OG GJAFAVÎRU
5PPL Å S    AMALAR SIMNETIS
«SKA EFTIR SAMNÕTINGU ¹ SKRIFSTOFURÕMI
3NYRTILEGT FYRIRT¾KI MEÈ FYRIRFERÈALÅT
INN INNFLUTING ËSKAR EFTIR AÈ SAMLEIGJA
MEÈ ÎÈRU FYRIRT¾KI SKRIFTOFUHÒSN¾ÈI
0L¹SSÖÎRF FYRIR  STARFSMENN SEM M¹
VERA Å  STËRU RÕMI EÈA  SAMLIGGJANDI
SM¾RRI %INGÎNGU SNYRTILEGT HÒSN¾ÈI
KEMUR TIL GREINA 5PPLÕSINGAR Å SÅMA
 

6ILT ÖÒ TRYGGJA ÖÁR SUMAR
VINNU

'EYMSLUHÒSN¾ÈI

HEIMILIÐ
'EFINS
!%' ELDAVÁL X ¹ ÖÒS OG !%'
ELDHÒSVIFTA F¾ST GEFINS 5PPL Å S 
 "JÎRN

"ARNAG¾SLA
6ANTAR BARNAPÅU   ¹RA FYRIR  ¹RA
STÒLKU Å SUMAR ER Å -OSF 5PPL Å S
 

$ÕRAHALD
4IL SÎLU GULLFALLEGIR HREINR¾KTAÈ
IR #HIHUAHUA HVOLPAR 5PPL Å S 

4IL SÎLU  M¹NAÈA ENSKUR 3ETTER
ÎRMERKTUR SPRAUTAÈUR BARNGËÈUR OG
SKEMMTILEGUR HUNDUR 3ELST MEÈ BÒRI ¹
GËÈU VERÈI 3     

¶INN EIGIN GEYMSLUBÅLSKÒR   OG 
M %INNIG BRETTI "ÒSLËÈIR FYRIRT¾KI
IÈNAÈARMENN 5PPHITAÈ OG VAKTAÈ 3
  WWWGEYMSLAEITTIS

3KALLI (RAUNB¾ ËSKAR EFTIR STARFSFËLKI Å
KVÎLD HELGAR OG DAGVINNU NÒ ÖEGAR OG Å
SUMAR 5PPLÕSINGAR Å S  
2IZZO 0IZZERIA «SKUM EFTIR FËLKI TIL STARFA
NÒ ÖEGAR ¥ AFGREIÈSLUSTÎRF TIL ÒTKEYRSLU
OG PIZZABAKSTURS .¹NARI UPPL GEFUR
'ÅSLI Å S  

"ÒSLËÈAGEYMSLA /LIVERS GEYMIR BÒSLËÈIR
INNSIGLAÈAR Å PLASTI ¹ BRETTUM 3TARFAÈ Å
 ¹R 'EYMT Å VÎKTUÈU OG UPPHITUÈU
HÒSN¾ÈI 3     
3¾KJUM OG SENDUM BÒSLËÈIRNAR

3UMARSTARF ¹ !KUREYRI

6ANTAR DUGLEGT OG ¹REIÈANLEGT FËLK Å
VINNU VIÈ SL¹TT ¹ !KUREYRI 6ERÈA AÈ VERA
MEÈ BÅLPRËF OG GETA UNNIÈ SJ¹LFST¾TT
5PPL Å S  

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

+/&) 4«-!3!2 &2.$! ËSKAR EFTIR
BROSMILDUM OG DUGLEGUM STARFSM Å
FULLT OG HLUTASTARF 5PPL ¹ STAÈNUM

/RLOFSHÒS ¹  !KUREYRI MEÈ ÎLLUM
HÒSBÒNAÈI TIL LEIGU UM HELGAR EÈA VIKUR
Å SENN 3  

!KTU 4AKTU
!KTU 4AKTU ,EITAR EFTIR STARFS
FËLKI Å  VAKTAVINNU OG
HLUTASTARFI !ÈEINS REGLUSAMT OG
DUGLEGT FËLK KEMUR TIL GREINA %F
ÖÒ VILLT VINNA ¹ SKEMMTILEGUM
OG LÅFLEGUM VINNUSTAÈ Ö¹ ER
ÖETTA RÁTTI STAÈURINN FYRIR ÖIG
5MSËKNIR ¹ AKTUTAKTUIS

«SKUM EFTIR EINSTAKLINGI ¹ ALDRINUM 
 ¹RA TIL FRAMTÅÈARSTARFA Å SÎLUMENSKU
OG ÒTKEYRSLU 5PPL Å S   MILLI
  

-ARKAÈS OG RITSTJËRI

6EFURINN PLÒSIS 888 SAMFÁLAG ÅSLEND
INGA ¹ NETINU VILL R¹ÈA MARKAÈS OG
RITSTJËRA &REKARI UPPL ¹ WWWPLÒSIS

(ÒSN¾ÈI Å BOÈI
.ÕSTANDSETT OG FALLEG  FM ÅBÒÈ TIL
LEIGU Å (LÅÈUNUM Å JÒNÅ OG JÒLÅ 6ERÈ
AÈEINS  ÖÒS (AFIÈ SAMBAND VIÈ
"RYNHILDI Å SÅMA  
JA HERB  FM ÅBÒÈ VIÈ SHOLT ER TIL
LEIGU Å SUMAR *ÒNÅ JÒLÅ ¹GÒST ¥BÒÈIN
ER MEÈ HÒSGÎGNUM 5PPL GEFNAR Å S
 

¶ERNA HËTELSTARF
«SKUM EFTIR AÈ R¹ÈA ÖERNU TIL
STARFA VIÈ ÖRIF OG TILTEKTIR ¹ HËT
ELHERBERGJUM 3TARFIÈ ER LAUST
NÒ ÖEGAR EÈA FLJËTLEGA
.¹NARI UPPL VEITIR -ARGRÁT
"ENJAMÅNSDËTTIR ¹ (ËTEL
«ÈINSVÁ «ÈINSTORGI EÈA SÅMI
 

4IL LEIGU LAUS STRAX

HERB ¥BÒÈ Å 3ELJAHVERFI 5PPL Å S
 

&JÎLVERK VERKTAKAR EHF
«SKA EFTIR AÈ R¹ÈA VANANN
MANN ¹ HJËLAGRÎFU -IKIL VINNA
'ËÈ LAUN FYRIR RÁTTANN MANN
5PPL Å S   4RAUSTI 
  'UÈMANN

4IL LEIGU JA HERB ÅBÒÈ Å (LÅÈARHJALLA Å
+ËP ,AUS STRAX ,EIGUTÅMI  ¹R 5PPL Å
S  

(ÒSN¾ÈI ËSKAST

2EGLUSREYKL PAR LEITAR AÈ  JA HERB
HÒSN¾ÈI -EÈ GREIÈLSUG   ÖÒS
3KILV GR HEITIÈ -EÈM EF ËSKAÈ  M¹N
FYRIRFRAM 3     

3UMARBÒSTAÈIR

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

«SKA EFTIR KONU ELDRI EN ¹RA TIL AÈ
HUGSA UM BÎRN ¹ HEIMILI Å 2EYKJANESB¾
EINSTAKA SINNUM Å NOKKRA DAGA Å SENN
3  
3TARFSKRAFTUR ËSKAST ,ÅTIÈ INNFLUTNINGSFYR
IRT¾KI MEÈ ¹HUGAVERÈA VÎRU ËSKAR EFTIR
VÎNDUÈUM STARFSMANNI 3TARFIÈ FELUR
MA Å SÁR ÎFLUN NÕRRA VIÈSKIPTAVINA OG
HEIMSËKNIR TIL ÖEIRRA 6IÈKOMANDI ÖARF
AÈ HAFA EIGIN BIFREIÈ TIL UMR¹ÈA OG HAFA
RÅKA ÖJËNUSTULUND ¹SAMT ÖVÅ AÈ GETA
UNNIÈ SJ¹LFST¾TT 6INNUTÅMI OG LAUN EFTIR
SAMKOMULAGI 5PPL ¹ SKRIFSTOFUTÅMA Å
SÅMA  

(ELLULIST EHF

«SKA EFTIR MÎNNUM Å HELLULAGNIR
UMSËKNIR SKULUM BERAST ¹ SANDRA
HELLULISTIS MEÈ UPPLÕSINGUM UM VIÈ
KOMANDI

&!34%)'.)2

6ANTAR ÅBÒÈ FYRIR  EINSTAKLINGA FYRIR
MAX  Ö PER M¹NUÈ 3ÅMI  
%GGERT

!6- 3TARFSMANNALAUSNIR
GETA FUNDIÈ FYRIR YKKUR
FR¹B¾RA STARFSKRAFTA FR¹
%NGLANDI
B¾ÈI KARLA OG KONUR SVO SEM
BYGGINGARIÈNAÈI MATREIÈSLU
FËLK ÖJËNUSTUFËLK FËLK ÒR
TÎLVUGEIRANUM ®LL HAFA MIKLA
REYNSLU ¹ SÅNU SVIÈI !63TARFSMANNALAUSNIR GETA BOÈIÈ
UPP ¹ LAUSR¹ÈNA STARFSMENN
TIL SKAMMS TÅMA ÖEGAR UM
VEIKINDI FRÅ EÈA SKAMMAN FYR
IRVARA ER AÈ R¾ÈA 6IÈ KOMUM
VEL FRAM VIÈ STARFSFËLK OKKAR 
AFKÎSTIN ERU EFTIR ÖVÅ
3J¹IÈ SÅÈUNA OKKAR WWWAVM
IS EÈA HRINGIÈ Å !LAN  
EMAIL AVM AVMIS

)NGUNNARSKËLI FORFALLA
KENNSLA
&ORFALLAKENNARI ËSKAST TIL VORS
6ERÈUR AÈ GETA HAFIÈ STÎRF STRAX
HUGASAMIR HAFI SAMBAND VIÈ
'UÈLAUGU SKËLASTJËRA Å SÅMA
  EÈA GUSTUR INGUNN
ARSKOLIIS

TILKYNNINGAR
µMISLEGT
%NGAR SKULDIR (¾RRI
TEKJUR

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

3ÅMADÎMUR ËSKAST

2AUÈA 4ORGIÈ VILL KAUPA DJARFAR UPPTÎKUR
KVENNA .¹NARI UPPL ¹ WWWRAUDATORG
IDIS OG Å S  

3KEMMTILEG OG L¾RDËMS
RÅK STÎRF 
3V¾ÈISSKRIFSTOFA UM M¹LEFNI
FATLAÈRA ¹ 2EYKJANESI LEITAR AÈ
STARFSFËLKI TIL SUMARSTARFA SEM
OG FRAMTÅÈARSTARFA %RUM STARF
R¾KT ¹ STËRHÎFUÈBORGARSV¾ÈINU
.¹NARI UPPLÕSINGAR UM STÎRFIN
ERU VEITT Å SÅMA   OG ¹
HEIMASÅÈUNNI WWWSMFRIS

5NGUR OG STERKUR MAÈUR ËSKAR EFTIR
VINNU !LLT KEMUR TIL GREINA 3 


2AUÈA 4ORGIÈ LEITAR SAMSTARFS VIÈ GLAÈ
LYNDAR SÅMADÎMUR .¹NARI UPPLÕSINGAR
¹ WWWRAUDATORGIDIS

$JARFAR UPPTÎKUR ËSKAST

HÚSNÆÐI

4ÎKUM AÈ OKKUR ÕMISS VERKEFNI TD NIÈ
URRIF ¹ INNRÁTTINGUM AÈSTOÈ VIÈ FLUTN
INGA OG FLEIRA 5PPL Å S  

3TARFSFËLK Å 'ARÈVINNU

«SKA EFTIR STARFSKRÎFTUM Å GARÈSL¹TT OG
UMHIRÈU 5PPL Å S   'ARÈLÅF

/RLOFSHÒS ¹ !KUREYRI

!TVINNA Å BOÈI

 ¹RA +ONA ËSKAR EFTIR VINNU M¹ VERA
VAKTAVINNA (ÎRKUDUGLEG OG ER FR¹ BRAS
ILÅU ER MEÈ ATVINNULEYFI 3 

"EITNINGARFËLK ËSKAST HÒSN¾ÈI Å BOÈI
UPPLÕSINGAR OG UMSËKNIR SENDIST ¹
BEITA VISIRIS

'ISTING

ATVINNA

«SKA EFTIR SUMARSTARFI -ARGT KEMUR TIL
GREINA EN ÒTISTARF ER EFST ¹ LISTA 3TUNDVÅS
OG HARÈDUGLEGUR .¹NARI UPPLÕSINGAR Å
S  

!46)..!

%INKAM¹L

3MIÈIR
%RUM MEÈ VANA SMIÈI SEM ËSKA EFTIR MIKILLI VINNU
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

+RAFTAÚ EHF

-ÒRARAR
%RUM MEÈ VANA MÒRARA SEM ËSKA
EFTIR MIKILLI VINNU
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

+RAFTAÚ EHF

3TARFSFËLK VANTAR
3TARFSFËLK VANTAR Å TÅSKUVÎRUVERSLUN FULLT STARF
HLUTASTARF EÈA SUMARVINNA
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

&INNST ěÀR GAMAN
Aċ VERSLA
%RUM Aċ LEITA EFTIR STARFSKRAFTI TIL ěESS Aċ SINNA VINNUBÑċUM
ěRIFUM OG INNKAUPUM 6INNUTÄMINN ER FR¸  

«SKUM AÈ R¹ÈA
'RUNNSKËLAKENNARA ¹ YNGSTA STIG OG MIÈSTIGI   STARF
3KOÈAÈU AÈST¾ÈUR OG VERTU MEÈ Å LIÈI SEM BYGGIR UPP
5PPLÕSINGAR UM STÎRÙN GEFA 3VEINBJÎRN -ARKÒS .J¹LSSON SKËLASTJËRI Å
SÅMUM  OG 
NETFANG SVEINBJORNNJALSSON ALFTANESSKOLIIS OG

,ÀTT STARF SEM HENTAR FÊLKI ¸ ÍLLUM ALDRI
5M FRAMTÄċARSTARF ER Aċ RäċA
HUGASAMIR HAü SAMBAND VIċ "ALDVIN "JÍRNSSON Ä SÄMA  
EċA ¸ BALDVIN EYKTIS

'UÈLAUG %RLA 'UNNARSDËTTIR AÈSTOÈARSKËLASTJËRI
Å SÅMUM  OG 
NETFANG GUDLAUGERLAGUNNARSDOTTIR ALFTANESSKOLIIS
5MSËKNIR SENDIST LFTANESSKËLA  LFTANESI
5MSËKNARFRESTUR TIL  MAÅ 
3J¹ EINNIG VEÙNA WWWALFTANESSKOLIIS OG WWWALFTANESIS
,AUN ERU SAMKV¾MT KJARASAMNINGI ,. OG +¥

%YKT EHF  ,YNGH¸LSI    2EYKJAVÄK
3ÄMI    &AX  
.ETFANG EYKT EYKTIS  WWWEYKTIS

3KËLASTJËRI

4),+9..).'!2

3ÕSLUMAÈURINN ¹ (ÒSAVÅK

500"/¨
5PPBOÈ MUNU BYRJA ¹ SKRIFSTOFU EMB¾TTISINS
AÈ ²TGARÈI  (ÒSAVÅK SEM HÁR SEGIR ¹
EFTIRFARANDI EIGNUM
!ÈALBRAUT  FNR  2AUFARHÎFN ÖINGL EIG
3ÒLUÙSKUR EHF GERÈARBEIÈENDUR /LÅUVERSLUN ¥SLANDS
HF 3ÕSLUMAÈURINN ¹ (ÒSAVÅK OG 6ÎRÈUR ¥SLANDSTRYGG
ING HF M¹NUDAGINN  MAÅ  KL 
!ÈALBRAUT  FNR  2AUFARHÎFN ÖINGL EIG
3ÒLUÙSKUR EHF GERÈARBEIÈENDUR /LÅUVERSLUN ¥SLANDS
HF OG 3ÕSLUMAÈURINN ¹ (ÒSAVÅK M¹NUDAGINN  MAÅ
 KL 
SGATA  EFRIH¾È   2AUFARHÎFN ÖINGL EIG
3IGRÒN "JÎRNSDËTTIR GERÈARBEIÈANDI 'LITNIR BANKI HF
M¹NUDAGINN  MAÅ  KL 
%IGNARHLUTI GERÈARÖOLA Å 3TËRHËLI  FNR  
(ÒSAVÅK ÖINGL EIG 'UÈJËN )NGVARSSON GERÈARBEIÈ
ENDUR 3ÕSLUMAÈURINN ¹ (ÒSAVÅK OG 3ÎFNUNARSJËÈUR
LÅFEYRISRÁTTINDA M¹NUDAGINN  MAÅ  KL 
&JARÈARVEGUR  FNR  ¶ËRSHÎFN ÖINGL EIG
¶ËRARINN *AKOB ¶ËRISSON GERÈARBEIÈENDUR ¥BÒÈA
L¹NASJËÈUR +AUPÖING BANKI HF ,ÅFEYRISSJËÈIR "ANKA
STR¾TI  NBIS SPARISJËÈUR HF OG ¶ËRSHAFNARHREPPUR
M¹NUDAGINN  MAÅ  KL 
&JARÈARVEGUR  FNR  ¶ËRSHÎFN ÖINGL EIG
!ÈALSTEINN (ERBERTSSON GERÈARBEIÈENDUR ¥BÒÈAL¹NA
SJËÈUR /LÅUFÁLAGIÈ EHF OG 6ÎRÈUR ¥SLANDSTRYGGING HF
M¹NUDAGINN  MAÅ  KL 

%YKT ÊSKAR EFTIR
STARFSFÊLKI
ªSKUM EFTIR Aċ R¸ċA STARFSMANN ¸ LAGER ¸ (ÍFċATORG "ORGARTÑNI
3TARFSSVIċ
±TSKRIFT OG UMSJÊN EFNIS OG VERKFäRA ¸SAMT INNKAUPUM ¸ EFNIS
OG VERKFäRALAGER
(äFNISKRÍFUR
ĐSKILEGT ER Aċ VIċKOMANDI SÀ IċNAċARMAċUR EN ěÊ EKKI SKILYRċI
6IċKOMANDI ěARF Aċ HAFA BÄLPRÊF

5M FRAMTÄċARSTARF ER Aċ RäċA
HUGASAMIR HAü SAMBAND VIċ "ALDVIN "JÍRNSSON Ä SÄMA  
BALDVIN EYKTIS EċA 3IGURċ %LÄNBERGSSON Ä SÄMA  

'ARÈARSBRAUT  FNR   (ÒSAVÅK ÖINGL
EIG ¶ËRANNA *ËNSDËTTIR OG VAR KASON GERÈARBEIÈ
ANDI ¥BÒÈAL¹NASJËÈUR M¹NUDAGINN  MAÅ 
KL 
3KÒTUSTAÈASKËLI FNR  3KÒTUSTAÈAHREPPI
ÖINGL EIG (ËTEL 6ALHÎLL EHF GERÈARBEIÈANDI ,ÅFEYRIS
SJËÈURINN ,ÅÙÈN M¹NUDAGINN  MAÅ  KL 
3ÕSLUMAÈURINN ¹ (ÒSAVÅK
 MAÅ 

%YKT EHF  ,YNGH¸LSI    2EYKJAVÄK
3ÄMI    &AX  
.ETFANG EYKT EYKTIS  WWWEYKTIS
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Falleinkunn í menntamálum
5-2¨!.
-ENNTAM¹L

S

amfylkingarfólk
veit
að
hægt er að gera mikið betur
í menntamálum hér á landi. Sigurður Kári Kristjánsson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, virðist hins vegar vera á öðru máli í
grein sinni í Fréttablaðinu 3. maí
sl. Þar lýsir hann því hvernig
allt sé í fínu standi í menntamálum á Íslandi og segir okkur vera
þar í fremstu röð. Sigurður Kári
skammast heilmikið út í undirrituð fyrir að styðjast í gagnrýni
okkar við gögn frá OECD, sem þó
sérhæfir sig í að bera saman tölfræði á milli landa.

3TYÈJUMST VIÈ NÕJUSTU
SKÕRSLU /%#$
Við studdumst við nýjustu
skýrslu OECD um menntamál
(Education at a Glance) frá 2006.
Þar sést að við stöndum illa í alþjóðlegum samanburði á stöðu
framhalds- og háskóla. Þennan samanburð vill Sjálfstæðisflokkurinn ekki heyra. Flestar
samanburðartölur OECD í þessari skýrslu eru frá árinu 2004
og gefa því góða mynd af stöðu
menntamála.
Frammistaða íslenskra stjórnvalda er að sjálfsögðu mæld
í samanburði við önnur lönd.
Vörn Sjálfstæðisflokksins virðist
hins vegar felast í að vilja bera
saman framlög mismunandi ára
milli landa. Það gengur auðvitað ekki að bera saman framlögin til framhaldsskóla eins og þau
voru á Íslandi árið 2007 við framlög til framhaldsskóla í Svíþjóð
árið 2004.
Það er lenska hjá Sjálfstæðisflokknum að véfengja ætíð óhagstæðan samanburð, hvort sem
hann kemur frá OECD, Landssambandi eldri borgara, ASÍ eða
öðrum aðilum.
%RUM VÅST Å  S¾TI
Í töflu B2.1c á bls. 207 í skýrslu
OECD um opinber útgjöld til háskólastigsins sést að Ísland er að
verja 1,2% af landsframleiðslu
en meðaltalið í OECD er 1,4%.
Danir, Norðmenn og Finnar verja
1,8% og Svíar 1,5%. Ísland er í
21. sæti af 30 þjóðum.
Í sömu töflu má sjá hverju
önnur ríki verja til framhaldsskóla en samkvæmt upplýsinga-

'²34 «,!&52
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þjónustu Alþingis varði Ísland
1,3% til þeirra. Sá samanburður sýnir að Ísland er í 16. sæti af
30 OECD-þjóðum. Sigurður Kári
reynir ekki að hrekja þennan
samanburð í grein sinni og minnist ekki á hann.
68% á aldursbilinu 25-34 ára
hafa lokið framhaldsskólanámi
en á hinum Norðurlöndunum er
þetta 86-96% skv. töflu A1 2a
á bls. 38. Meðaltalið í OECD er
77% og í ESB 78%. Við erum hér
í 23. sæti af 30 þjóðum.
31% á aldrinum 25-34 ára
hafa lokið háskólanámi hér en á
hinum Norðurlöndunum er þetta
hlutfall 35-42% skv. töflu A1.3a. á
bls. 39. Hér er Ísland í 17. sæti af
30 þjóðum. Sigurður Kári rengir
ekki þessa tölu.
Sigurði Kára tekst því ekki að
hrekja samanburðinn. Honum er
bara illa við samanburðinn sjálfan. Heimild sem hann vitnar
sjálfur til í greininni styður mál
okkar enn frekar. Samkvæmt tölfræðiskýrslu norrænu Hagstofunnar (Nordic Statistical Yearbook 2006) sést að hlutfall fólks
á aldrinum 15-74 sem hafði lokið
námi á háskólastigi árið 2005 var
18,9% á Íslandi en 24,7% í Noregi, 23,3% í Svíþjóð, 22,2% í Danmörku og 26,5% í Finnlandi.

.IÈURSKURÈUR TIL
FRAMHALDSSKËLANNA ¹RIÈ 
Sigurður Kári heldur því fram
að á þessu kjörtímabili hafi fjárframlögin aukist svo mikið að
samanburðurinn
sé
úreldur.
Lítum því aðeins betur á hvað
hefur gerst í þróun útgjalda til
framhaldsskólanna frá árinu
2004.
Á vef Hagstofunnar kemur
fram að 2004-2005 hafi framlög
til framhaldsskóla lækkað um
123,7 milljónir og hlutur framhaldsskólans í landsframleiðsl-

Óviðunandi hagur

unni lækkað úr 1,41% í 1,33%. Á
sama tíma fjölgaði skráðum nemendum á framhaldsskólastigi um
873.
Þá nemur niðurskurður til
framhaldsskóla 2007, 650 milljónir króna. Það virtist koma stjórnvöldum á óvart að þeir einstaklingar sem fæddust í stórum árgöngum 1989 og 1990 skiluðu sér
í menntaskóla. Fjármagn hefur
ekki fylgt þessari „óvæntu“ nemendafjölgun.
Loks hefur reiknilíkaninu sem
nota á til að reikna út raunkostnað á hvern nemanda í framhaldsskóla verið breytt þannig að nú
er það notað til að dreifa niðurskurðinum.
Sigurður Kári getur því ekki
haldið því fram að Sjálfstæðisflokkurinn hafi tekið sig saman
í andlitinu á kjörtímabilinu nema
síður sé.

*AFNAÈARMENN HAFA SÕNT
VILJA SINN Å VERKI
En í samanburði á heildarútgjöldum til menntamála komum
við þó ágætlega út í skýrslu
OECD. Sú staða er hins vegar tilkomin vegna þess að við erum
nálægt toppi þegar kemur að útgjöldum til leik- og grunnskóla.
Þau skólastig eru hins vegar
rekin af sveitarfélögum en ekki
ríkisvaldinu. Ríkisvaldið rekur
framhalds- og háskólana þar sem
við fáum hina alræmdu falleinkunn. En það hafa verið jafnaðarmenn í Reykjavík, Hafnarfirði
og víðar sem hafa rekið flesta
grunnskóla og leikskóla landsins
undanfarinn áratug.
Það er fjárfesting sveitarfélaga í grunnskólum og leikskólum
sem togar Ísland upp þegar litið
er til heildarútgjalda til menntamála. Framlög ríkisvaldsins til
framhalds- og háskólanna toga
okkur hins vegar niður.
Ísland er jafnframt hið eina af
Norðurlöndunum sem ekki styrkir sína námsmenn heldur lánar
þeim eingöngu. Sjálfstæðisflokkurinn er búinn að stjórna menntamálaráðuneytinu í 16 ár. Árangurinn er falleinkun í menntamálum. Við þessi orð stöndum við.
Varnarleikur Sjálfstæðisflokksins er tilraun til sjónarspils, eins
og ofangreindar staðreyndir
sýna glögglega.
Höfundar eru alþingismenn
Samfylkingarinnar.
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öfundar þessarar greinar
hafa sýnt með margvíslegum hætti á liðnum misserum að
hagur stórs hóps eldri borgara
á Íslandi hefur ekki verið með
þeim hætti sem skyldi. Lífeyrisþegar hafa dregist afturúr öðrum
þjóðfélagshópum. Fernt hefur
ráðið mestu um það.
Í fyrsta lagi hefur sá hluti lífeyris frá almannatryggingum
sem flestir fá (grunnlífeyrir og
tekjutrygging eins og hún var
skilgreind til ársins 2006) ekki
aukist jafn hratt og lágmarkslaun, meðaltekjur og hærri tekjur á vinnumarkaði.
Í öðru lagi hafa tekjur úr flestum lífeyrissjóðum fylgt verðlagi
frá ári til árs en ekki kaupmáttarþróuninni í samfélaginu. Vegna
þeirrar
kaupmáttaraukningar
sem verið hefur frá 1995 hefur
þessi þáttur lífeyristekna dregist
afturúr tekjum á vinnumarkaði.
Í þriðja lagi hafa skerðingarákvæði vegna greiðslna frá Tryggingastofnun valdið því að ellilífeyrisþegi heldur minna eftir af
tekjum sínum úr lífeyrissjóði en
eðlilegt getur talist.
Í fjórða lagi hefur skattbyrði
lífeyrisþega og þeirra sem lægstar hafa tekjurnar aukist mun
meira en hjá öðrum tekjuhópum.
Það varð vegna rýrnunar skattleysismarka að raungildi. Lífeyrisþegar hafa alla jafna lægri tekjur en fólk á vinnumarkaði og slíkir hópar eru viðkvæmari fyrir
raunlækkun skattleysismarkanna
en fólk með hærri tekjur. Skattleysismörk eru nú 90.000 krónur
á mánuði en ættu að vera hærri
en 140.000 krónur ef þau hefðu
haldið gildi sínu miðað við launavísitölu frá 1988.
Ofangreind þróun hefur leitt til
þess að hækkun kaupmáttar ráðstöfunartekna dæmigerðs ellilífeyrisþega með t.d. um 53 þúsund
krónur í tekjur úr lífeyrissjóði
á mánuði og greiðslur almannatrygginga, hefur verið mun minni
en varð hjá meðaltekjufólki og
hátekjufólki á síðasta áratug.
Þannig hafa ráðstöfunartekjur hans hækkað um u.þ.b. 20%
frá árinu 1995 á meðan hækkunin er sögð yfir 60% fyrir heimilin í landinu. Þegar þessi þróun er
höfð í huga vekur furðu að stjórn-

%).!2
2.!3/.

«,!&52
«,!&33/.

málaheimspekiprófessor
við
Háskóla Íslands
skuli halda því
ítrekað fram, að
kjör íslenskra
lífeyrisþega
séu betri en er
hjá
sambærilegum hópum
í grannríkjunum. Það er gert
34%&.
með tilvísunum
«,!&33/.
í talnaefni, m.a
frá ráðuneytum, sem er ósambærilegt og villandi. Við höfum í fyrri grein bent
á annað efni sem sýnir hið gagnstæða, en í því voru notaðar sambærilegri reikniaðferðir. Fleira
mætti tína til um það.
Nýleg skoðanakönnun Gallup
um mat einstaklinga á hvort kjör
þeirra hafi batnað, staðið í stað
eða versnað styður niðurstöður
okkar fyllilega. Fólk finnur þessa
þróun á eigin skinni. Mun færri
í hópi eldri svarenda telja kjör
sín hafa batnað á sl. 4 árum en
er meðal þjóðarinnar alls og mun
fleiri úr hópi eldri svarenda segja
kjör sín hafa staðið í stað eða
versnað. Þetta er afleitur vitnisburður um misjafna kjaraþróun á
góðæristíma í samfélaginu.
Enginn skyldi því leggja trúnað á tal um að lífeyriskjör eldri
borgara séu almennt betri hér á
landi en í grannríkjunum. Það er
væntanlega sagt til að fela ofangreinda þróun lífeyriskjara og
réttlæta áframhaldandi sinnuleysi stjórnvalda um hag lífeyrisþega.
Einar Árnason er hagfræðingur Landssambands eldri borgara, Ólafur Ólafsson er formaður LEB og fyrrverandi landlæknir og Stefán Ólafsson er prófessor
við Háskóla Íslands.

Þegar öllu er á botninn hvolft er

traust efnahagsstjórn
stærsta velferðarmálið

Nýir tímar - á traustum grunni
xd.is
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Um grundvallaratriði Baugsmálsins
5-2¨!.
"AUGSM¹LIÈ

N

áhirðin gerði örvæntingarfulla
tilraun til að hafa áhrif á gang
Baugsmálsins þegar það var til
meðferðar í Héraðsdómi Reykjavíkur á dögunum. Dreift var nafnlausu bréfi til dómara málsins, lögmanna og valinna áhrifamanna,
með níði um ákveðna einstaklinga,
einkum dómara, sem komið hafa
að málinu á ýmsum stigum þess.
Með bréfinu var klárlega gerð tilraun til að vekja ugg og ótta hjá
dómendum. Þið skulið passa ykkur
eða hafa verra af! Ólyktin var svo
stæk af bréfinu að það gat aðeins
komið úr einni átt. Sú staðreynd
dró reyndar úr áhrifamætti bréfsins þar sem bréfritararnir hafa átt
sína frægðartíð og hún er að líða
hjá sem betur fer.
Á síðasta degi réttarhaldanna lét
Jón Steinar Gunnlaugsson, hæstaréttardómari, sér sæma að ryðjast fram í fjölmiðlum og ráðast að
Ingibjörgu S. Pálmadóttur í þeim
tilgangi að kasta rýrð á framburð
hennar í málinu. Hann hafði áður
gegnt lögmannsstörfum fyrir hana.
Þetta þótti ýmsum ósæmileg hegðun og óheiðarleg og var hann gagnrýndur fyrir, m.a. af Sigurði Líndal, prófessor. Sigurður uppskar
ærumeiðingar frá höfundi Reykjavíkurbréfs Morgunblaðsins fyrir
þessa gagnrýni sína.

3AKFELLING ¹ VEIKUM GRUNNI
Þegar nú úrslit málsins í Héraðsdómi Reykjavíkur liggja fyrir má
spyrja hvort nafnlausa bréfið hafi
haft einhver áhrif á dómarana? Ég
leyfi mér að svara því neitandi.
Óþægilegur vafi hefur þó læðst að
fólki líkt og fram hefur komið opinberlega, einkum varðandi þann
lið er lýtur að sakfellingu Jóns Ásgeirs Jóhannessonar. Sú sakfelling hvílir á framburði Jóns Geralds Sullenberger og starfsmanns í
fyrirtæki hans Nordica Inc. í Flórída. Spurt er hvort verið geti að
dómurinn hafi hent þessu beini í
hundskjafta náhirðarinnar til að
þagga niður í henni? Ég leyfi mér
að halda því fram að svo hafi ekki
verið. Eigi að síður þykja mér forsendur sakfellingarinnar hvíla á
veikum grunni, þ. á m. framburði
Jóns Geralds Sullenberger sem
fyrir dómi lýsti í smáatriðum persónulegri óvild sinni í garð Jóns
Ásgeirs.
Varðandi
frávísun
málsins

gegn Jóni Geraldi Sullenberger kom auðvitað aldrei neitt
annað til greina.
Fyrir
liggur
bréf frá upphaflegum saksóknara málsins með
rökstuðningi
(2%).. ,/&433/. um þá ákvörðun
að ákæra hann
ekki, hann var aldrei yfirheyrður
sem sakborningur og ekki ákærður í fyrra skiptið. Slíkum ákvörðunum verður ekki breytt og ákæra
í seinna skiptið var aðeins til málamynda. Jón Gerald Sullenberger
sprangaði um ganga dómshússins
í fullvissu þess að hann yrði aldrei
sakfelldur og hegðaði sér þar eins
og þetta væri hans prívat mál en
ekki opinbert sakamál á hendur þeim Jóni Ásgeiri og Tryggva
Jónssyni. Tók meira að segja að sér
hlutverk gestgjafa þegar ritstjóri
Morgunblaðsins, Styrmir Gunnarsson, mætti á svæðið til að bera
vitni, heilsaði honum og klappaði á
bakið líkt og hann stýrði „prótókólnum“ fyrir ákæruvaldið.
Morgunblaðið segir í leiðara
föstudaginn 4. maí sl. að Baugsmálið snúist um hvað stjórnendur
almenningshlutafélags mega gera
með fjármuni slíks félags sem er
skráð á opinberum markaði. Eftir
niðurstöðu Héraðsdóms Reykjavíkur liggur fyrir að ekki hefur
verið dæmt fyrir auðgunarbrot
eða önnur slík brot þar sem misfarið er með fjármuni félagsins. Sýknað var í þeim lið er laut að slíkum
þætti og liðum er lutu að viðskiptalánum var vísað frá dómi. Alvarlegasta þætti ákærunnar varðandi
fjársvik hafði áður verið vísað frá
á báðum dómsstigum á þeirri forsendu að ekki hafi verið um neitt
afbrot að ræða heldur viðskipti!
Þá er athyglisverð sú yfirlýsing leiðarahöfundar Morgunblaðsins, að fyrirfram hafi enginn getað
fullyrt að um lögbrot hafi verið að
ræða. En þá hefði ekki átt að fara
af stað með málið samkvæmt þeim
reglum sem hér gilda!

-¹LIÈ BL¹SIÈ ÒT UMFRAM TILEFNI
Morgunblaðið heldur í leiðaranum uppteknum hætti og nefnir
Baugsmál í sömu andrá og risastór efnahagsbrot vestan hafs og
austan þar sem stórir hópar starfsmanna, hluthafa og viðskiptaaðila biðu mikið tjón af framferði
stjórnenda. Baugsmálið á ekkert

sameiginlegt með slíkum málum.
Öðru nær. Enginn hefur orðið fyrir
tjóni. Stjórn, starfsmenn, hluthafar, viðskiptaaðilar og endurskoðendur hafa lýst yfir stuðningi við
Jón Ásgeir Jóhannesson, forstjóra
fyrirtækisins.

Baugsmálið á rætur sínar í
hatri, heift og öfund í garð Jóns
Ásgeirs Jóhannessonar vegna
velgengni hans í viðskiptum.
Allt frá árinu 1999 höfðu
ákveðnir samkeppnisaðilar
og öfundarmenn Jóns Ásgeirs
og Baugs dreift ósannindum
og óhróðri um starfshætti og
framgöngu hans í viðskiptum
og við uppbyggingu Baugs.
Í
niðurstöðu Héraðsdóms
Reykjavíkur má finna gagnrýni
þess efnis að málið hafi verið blásið út langt umfram tilefni. Staðreyndir tala sínu máli. Samtals
hafa 59 ákæruliðir komið fram í
tveimur ákærum, 43 verið vísað
frá, 12 lyktað með sýknu og 4 með
sakfellingu, þar af einum að því
er laut að sakargiftum á hendur
Jóni Ásgeiri Jóhannessyni. Fram
kemur í dómnum að réttarhöldin hafi verið of umfangsmikil og
vitni leidd fyrir dóm af ákæruvaldinu, sem höfðu ekki frá neinu að
segja. Áður hafa fjórir einstaklingar verið sýknaðir af öllum sakargiftum ákæruvaldsins í málinu, þ.
e.a.s. tveir endurskoðendur félagsins og þau Kristín Jóhannesdóttir,
systir Jóns Ásgeirs, og Jóhannes
Jónsson, faðir hans.
Málatilbúnaður lögreglu og
ákæruvalds er hruninn til grunna
samkvæmt framansögðu ef sú niðurstaða fær staðfestingu Hæstaréttar Íslands, sem nú liggur fyrir
eftir héraðsdóminn, hvað þá ef
sýknað verður í þeim liðum, sem
þó standa eftir. Um þetta þegir
leiðarahöfundur Morgunblaðsins.

%N HVER ER Ö¹ KJARNI "AUGSM¹LSINS
Baugsmálið á rætur sínar í hatri,
heift og öfund í garð Jóns Ásgeirs
Jóhannessonar vegna velgengni
hans í viðskiptum. Allt frá árinu
1999 höfðu ákveðnir samkeppnisaðilar og öfundarmenn Jóns Ásgeirs og Baugs dreift ósannindum og óhróðri um starfshætti og
framgöngu hans í viðskiptum og
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við uppbyggingu Baugs. Sumir
þessara manna höfðu eyra áhrifamikilla stjórnmálamanna og í ljós
hefur komið, að hina valdamestu
meðal þeirra skorti þekkingu og
dómgreind til að sjá í gegnum þann
óhróður, sem borinn var á borð
fyrir þá.
Morgunblaðið hóf snemma að
kyrja undir þennan söng og birti
rangar og misvísandi fréttir, m.a.
af álagningu í verslunum Baugs.
Allar slíkar ásakanir voru hraktar m.a. af opinberum stofnunum.
Morgunblaðið hamraði einnig á því
að fyrirtækið væri orðið of stórt
og hvatti ritstjóri blaðsins, Styrmir Gunnarsson, eigendur Baugs í
einkasamtölum til að koma sér úr
landi!
Smám saman varð til eitrað andrúmsloft í kringum Baug sem náði
hættumarki í ársbyrjun 2002. Samkeppnisstofnun hafði ráðist til atlögu gegn „röngum“ aðilum þegar
húsleit var gerð hjá olíufélögunum í desember 2001 og verðbólgan lét á sér kræla um líkt
leyti. Hatrið blossaði upp. Baugur var ákjósanlegur blóraböggull
og hentugur sameiginlegur andstæðingur Morgunblaðsins og
stjórnmálamanna úr liði stjórnar og stjórnarandstæðinga, svo
ekki sé minnst á samkeppnisaðila
á markaði og í viðskiptum. Ráðist
var til atlögu gegn Baugi, Jóni Ásgeiri og viðskiptafélögum hans á
mörgum vígstöðvum, t.d. í Tryggingamiðstöðinni og Íslandsbanka,
og íslenskir bankar drógu skyndilega til baka vilyrði fyrir stuðningi
við yfirtöku á Arcadia í ársbyrjun
2002, svo dæmi séu nefnd.
Inn í þetta eitraða andrúmsloft gekk Jónína Benediktsdóttir
með ásakanir sínar og náði þeim
tökum á Styrmi Gunnarssyni, ritstjóra Morgunblaðsins, í ársbyrjun
2002 að hann afréð að veita henni
og Jóni Geraldi Sullenberger liðsinni sitt og Morgunblaðsins við
að koma málinu til lögreglunnar.
Það munaði um minna. Lögmaður Morgunblaðsins var fenginn til
starfans í áheyrn framkvæmdastjóra Sjálfstæðisflokksins. Ekki
sakaði hve innmúraður og innvígður lögmaðurinn var að sögn ritstjórans. Um allt þetta voru grunsemdir í upphafi sem síðar fengust
staðfestar með tölvupóstum milli
Jónínu og Styrmis, sem Fréttablaðið birti haustið 2005. Þar er ritstjóri Morgunblaðsins afhjúpaður
sem gerandi í málinu og trúverðugleiki blaðsins því enginn í allri
umfjöllun um Baug og/eða eigendur fyrirtækisins.

"REITT YFIR MISTÎK LÎGREGLUNNAR
Á grundvelli ásakana Jóns Geralds
um stórfelldan fjárdrátt fékk lögreglan heimild til húsleitar í höfuðstöðvum Baugs hinn 28. ágúst 2002.
Á fyrsta degi kom þó í ljós að ásökun um fjárdrátt upp á 62 milljónir
króna reyndist ósönn þar sem umræddur reikningur fól í sér skuldaviðurkenningu fyrirtækis Jóns
Geralds Sullenbergers gagnvart
Baugi en hafði ekki verið gjaldfærður. Jón Gerald hafði þóst ekki
eiga eintak af reikningnum áður en
ruðst var inn í Baug. Seinna fannst
þó reikningurinn í fórum hans í
Flórída. Í stað þess að snúa þá málinu upp á Jón Gerald fyrir rangar
sakargiftir var ásökuninni á hendur þeim Jóni Ásgeiri og Tryggva
Jónssonar snúið í bókhaldsbrot.

Það er því rangt sem haft er eftir
Sigurði Tómasi Magnússyni, settum ríkissaksóknara, í Morgunblaðinu 4. maí, að héraðsdómur hafi
„fallist á mjög alvarlegt brot sem
var hluti af upphaflegri kæru frá
Jóni Gerald“. Þarna er viljandi eða
óviljandi verið að breiða yfir mistök lögreglunnar.
Varðandi hinn þátt upphaflegrar ásökunar Jóns Geralds um misferli með fjármuni Baugs vegna
skemmtibáts í Flórida liggur fyrir
að lögreglan skoðaði aldrei af alvöru sönnunargögn, sem studdu
framburð og skýringar Jóns Ásgeirs og Tryggva. Þeir hafa nú
verið sýknaðir vegna þessa áburðar Jóns Geralds Sullenberger í
Héraðsdómi Reykjavíkur.
Á upphafsstigum málsins mátti
þeim vera ljóst sem stýrðu rannsókninni að eitthvað meira en lítið
var bogið við þessar ásakanir Jóns
Geralds Sullenberger. Viðbrögð
lögreglunnar voru þau að halda
áfram að leita og grafa upp önnur
mál innan fyrirtækisins. Þessi leit
stóð yfir árum saman og þurfti félagið ítrekað að leiðrétta og upplýsa um atriði, sem fullyrt var að
fælu í sér alvarleg lögbrot. Vorið
2004 var félaginu t.d. afhent bréf
í fjórum liðum af lögreglunni,
sem fól í sér ásakanir um hundruð
milljóna króna fjárdrátt í gegnum
reikninga félagsins í Lúxemborg.
Lögreglan óskaði eftir heimild félagsins til húsleitar til að rannsaka
þau mál! Miklum þrýstingi var
beitt og haft í hótunum um alvarlegar aðgerðir ef ekki yrði orðið
við beiðni lögreglunnar. Félagið
neitaði lögreglunni um óheftan aðgang að bókhaldi fyrirtækisins, en
afhenti nauðsynleg gögn og skýringar. Í ljós kom að ásakanir þessar voru á misskilningi byggðar og
rötuðu því ekki inn í ákærur málsins í upphaflegri mynd.
Vorið og sumarið 2004 varð þess
vart að valdamiklir stjórnmálamenn gengu á milli manna og báru
út sögur um að í uppsiglingu væri
ákæra um stórfelld auðgunarbrot
Baugsmanna. Sama vor var skattrannsókn á fyrirtækinu í fullum
gangi og það fylgdi sögu þessara
sömu stjórnmálamanna að stærsta
skattsvikamál sögunnar væri á
lokastigi rannsóknar. Glæpamennirnir væru á leið í fangelsi. Þessar
sögusagnir voru notaðar á bakvið
tjöldin til að hafa áhrif á afstöðu
manna í fjölmiðlamálinu, en því
lauk með eftirminnilegum hætti
snemma sumars 2004.

!È HAFA ¹HRIF FREMUR EN AÈ SEGJA
FRÁTTIR
Kjarni Baugsmálsins er ekki eins
sakleysislegur og Morgunblaðið vill vera láta. Málið snýst eins
og áður segir um heift, hatur og
öfund. En það snýst líka um annað.
Baugsmálið er birtingarmynd alls
hins versta sem fylgir því að fjölmiðill á borð við Morgunblaðið
hættir að segja fréttir en fer að
búa þær til, skiptir sér af atburðarás og flækir sér inn í samskipti
við lögreglu og önnur stjórnvöld
í þeim tilgangi að ná fram niðurstöðu, sem er blaðinu eða ritstjórn
þess að skapi. Tekur sér vald til
að knýja mál áfram eins og það
sé hluti stjórnkerfisins. Slíkt kann
aldrei góðri lukku að stýra.
Höfundur er formaður stjórnar
Baugs Group hf.

Rafstöðvar
Bensín- og díselrafstöðvar
í stærðum 2,5 kW -4,2 kW.
HAGSTÆTT VERÐ

ÁRMÚLA 11 | Sími 568-1500 | Lónsbakka | Sími 461-1070 | www.thor.is
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Óbreytt stefna í Bretlandi
Baugur Group er ekki að skoða
sölu á eignum sínum í Bretlandi
líkt og breska dagblaðið Daily Telegraph sagði á sunnudag. „Það
stendur ekkert annað til en að
halda áfram eins og við höfum
gert hingað til,“ segir Gunnar
Sigurðsson, framkvæmdastjóri
Baugs í Bretlandi, og vísar frétt
breska blaðsins á bug.
Blaðið sagði Baug vera að
íhuga sölu á eignum í Bretlandi til
að losa um fé sem þar sé bundið.
Hafi félagið verið stórtækt í fyrirtækjakaupum og ekkert selt síðastliðin fjögur ár.
Gunnar segir Baug hafa á þessum árum unnið að því að byggja (/53% /& &2!3%2 'UNNAR 3IGURÈSSON FRAMKV¾MDASTJËRI
upp eignasafn í Bretlandi af FJ¹RFESTINGA "AUGS Å "RETLANDI SEGIR EKKERT TIL Å FRÁTTUM BRESKRA
miklum krafti. Hafi tekist mjög FJÎLMIÈLA AÈ FYRIRT¾KIÈ SÁ AÈ ÅHUGA SÎLU ¹ EIGNUM ÖAR Å LANDI

vel til enda séu frábær fyrirtæki
í safninu. Á meðal eigna Baugs
í Bretlandi eru leikfangakeðjan
Hamleys, matvörukeðjan Iceland,
Whittard of Chelsea og verslanakeðjurnar Oasis, Karen Millen,
Jane Norman og fleiri. Þá keypti
Baugur verslanakeðjuna House
of Fraser ásamt fleiri fjárfestum
fyrir 77 milljarða króna í byrjun
nóvember í fyrra. Nú á það í viðræðum um yfirtöku á Mosaic Fashions.
„Fjárfestingastefna okkar hefur
í engu breyst. Við sjáum áfram
mikil tækifæri í að hjálpa núverandi eignum að vaxa og sjáum
fram á að stækka á næstu árum,
helst með svipuðum hraða og undanfarin ár,“ segir Gunnar.
JAB

,9& "²). 4), -YNDIN ER TEKIN Å FRAM
LEIÈSLUSTÎÈ LYFJAFRAMLEIÈANDANS -ERCK
+'A! Å $ARMSTADT Å ¶ÕSKALANDI
./2$)#0(/4/3!&0

Tvö félög
standa eftir
Tvö félög standa eftir í baráttunni um samheitalyfjahluta
þýska lyfjafyrirtækisins Merck.
Þetta
staðhæfir
Bloombergfréttastofan.
Í síðustu viku dró Actavis sig
út úr baráttunni um félagið. Fyrirséð var að það yrði dýrara verði
keypt en stjórnendur félagsins
töldu skynsamlegt. Þá hafa fjárfestingarsjóðirnir Apax Partners og Bain Capital einnig dregið
sameiginlegt tilboð sitt til baka.
Ísraelska lyfjafyrirtækið Teva
Pharmaceuticals og bandaríska
félagið Mylan standa eftir. Líklegt er talið að gengið verði frá
samningum innan tveggja vikna.
Talið er að kaupandi muni greiða
í kringum 4,5 milljarða evra fyrir
samheitalyfjahluta Merck. Það
nemur um fjögur hundruð milljörðum íslenskra króna.
HHS

Talið er að Landsbankinn hyggist
gera tilboð í írska bankann Irish
Nationwide Building Society, sem
er með höfuðstöðvar í Dublin. Írska
blaðið Irish Times segir að Landsbankinn telji írska fyrirtækið falla
vel að starfsemi bankans.
Irish Nationwide Building Society var stofnað árið 1873 og því
þrettán árum eldri en Landsbankinn. Þetta er einn elsti banki Írlands með starfsemi víða. Bankinn
sinnir hefðbundinni fjármálastarfsemi en mesta umfangið liggur á
sviði fasteignalána á Írlandi.
Að sögn Irish Times greindi
stjórn Irish Nationwide Building Society starfsmönnum frá því
á ársfundi fyrirtækisins um þarsíðustu helgi að stjórnin vonist til
að sala á bankanum verði gengin í
gegn fyrir árslok. Blaðið segir hins
vegar að forsvarsmenn Landsbankans hafi ekki viljað tjá sig um
viðskiptin.
JAB
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„Það er alltaf rosalega
gaman að koma til Stuttgart. Þetta er eins og að
koma heim.“
+NATTSPYRNUGOÈSÎGNIN F¾DDIST
ÖENNAN DAG ¹RIÈ 

TIMAMOT FRETTABLADIDIS

¶%44! '%2¨)34  -!¥ 
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Coca-Cola fundið upp

 +ÎTLUGOS HEFST EN ER LÅTIÈ

 ÖESSUM DEGI FYRIR  ¹RI FANN
DRYKK ÒR KËKARUNNA COCA OG
LYFJAFR¾ÈINGURINN *OHN 0EMPERT
COLA HNETUM OG FÁKK DRYKKURINN
ON UPP SÅRËPSBRAGÈTEGUND SEM
NAFNIÈ 0EMPERTONlS &RENCH 7INE
VARÈ SÅÈAR UPPISTAÈAN Å HINUM SÅ
#OLA RIÈ  SELDI HANN FRAM
VINS¾LA SVALADRYKK #OCA #OLA
LEIÈSLUNA Å GEGNUM LYFSALA Å !TL
5PPFINNINGAMAÈURINN F¾DDIST Å
ANTA SAMA ¹R OG ¹FENGISBANN VAR
+NOXVILLE  JÒLÅ ¹RIÈ  (ANN
SETT ¹ Å "ANDARÅKJUNUM ¶AR MEÈ
ÒTSKRIFAÈIST SEM L¾KNIR FR¹ SKËLA
ÖURFTI HANN AÈ BREYTA DRYKKNUM
Å 2ËM AÈEINS  ¹RA GAMALL EN
OG GEFA HONUM NÕTT NAFN 3AM
SÅÈAR VARÈ HANN SÁR EINNIG ÒTI
STARFSFÁLAGI HANS &RANK 2OBIN
#/#! #/,!  ÖESSUM DEGI ¹RIÈ
UM GR¹ÈU Å LYFJAFR¾ÈI
SON ¹TTI HUGMYNDINA AÈ NAFNINU
 VAR #OCA #OLA FUNDIÈ UPP
0EMPERTON STARFAÈI VIÈ LYFSÎLU
#OCA #OLA OG *OHN MARKAÈSSETTI
OG SELDI EIGIN FRAMLEIÈSLU EN ILMVATN SEM HANN
DRYKKINN SEM Ë¹FENGAN FRÅSKANDI OG ENDURN¾R
KALLAÈI 3WEET 3OUTHERN "OUQUET VAR MJÎG VINS¾LT ANDI GOSDRYKK ¶EGAR ¹FENGISBANNINU VAR AFLÁTT AÈ
RIÈ  FLUTTIST HANN TIL !TLANTA EN EFTIR AÈ HAFA
EINS EINU ¹RI SÅÈAR HÁLT 0EMBERTON ¹FRAM AÈ VINNA
BARIST MEÈ BANDAMÎNNUM Å STRÅÈINU S¾RÈIST HANN AÈ FYRRI DRYKKNUM EN EFTIRLÁT SYNI SÅNUM #HARLES
OG ER TALIÈ AÈ S¹R HANS HAFI GERT HANN AÈ MORFÅN
ÖRËUN ¹ ÖEIM NÕJA 0EMPERTON DË HINN  ¹GÒST
OG KËKAÅNFÅKLI
 AÈEINS NOKKRUM M¹NUÈUM EFTIR AÈ #OCA
¥ FÅKN SINNI FËR 0EMPERTON AÈ VINNA AÈ HEILSU
#OLA FYRIRT¾KIÈ VAR STOFNAÈ

 %IMSKIPIÈ  SGEIRSSON

OG HLÕST LÅTIÈ TJËN AF
KEMUR TIL LANDSINS ¶ETTA
ER FYRSTA VÁLKNÒNA MILLI
LANDASKIPIÈ Å EIGU ¥SLEND
INGA
 %FNT ER TIL H¹TÅÈARHALDA TIL

AÈ FAGNA LOKUM STYRJALDAR
INNAR Å %VRËPU
 4OM *ONES HELDUR TËN

LEIKA ¹ (ËTEL ¥SLANDI
 !LÖINGI SAMÖYKKIR LAGA

BREYTINGU SEM FELUR Å SÁR
AÈ SAMKYNHNEIGÈIR F¹I RÁTT
TIL STJÒP¾TTLEIÈINGA
 4ATE -ODERN LISTASAFNIÈ

Å ,ONDON OPNAR DYR SÅNAR
BLAÈAMÎNNUM

&2)¨2)+ *«.33/. &2!-3«+.!2()2¨3+,$)¨ &%245'4

6ILL GULLINN HLJËÈNEMA
Ástvinur minn,

Friðjón Pálsson,
er látinn. Útför hefur farið fram. Þeir sem vilja minnast
hans láti Parkinsons-samtökin njóta þess.
Jóhanna Eggerz.

Móðir okkar,

Guðrún Jónasdóttir
frá Öxney,

lést 4. maí á St. Franciskusspítalanum í Stykkishólmi.
Hreinn Jóhannsson
Sigríður Jóhannsdóttir
Brynja Jóhannsdóttir

Elskulegur eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir og afi,

Gylfi Felixson
tannlæknir, Vesturási 4,

Friðrik Jónsson, sendiráðunautur í utanríkisráðuneytinu, er fertugur í dag. Friðrik er liðtækur tónlistarmaður
og réttur höfundur framsóknarlagsins svokallaða. Margir hafa gengið út frá því að lag og texti væri eftir Magnús Stefánsson félagsmálaráðherra en Friðrik sagðist ekki
taka slíkan misskilning nærri sér. „Magnús á frumkvæðið
að því að lagið var tekið upp, útsett og gefið út, þannig að
hann á jafn mikið í því og ég. Sjálfur er ég reyndar enn þá
að velta því fyrir mér hvaðan lagið er stolið,“ sagði hann
og hló við.
Friðrik er búsettur á Akranesi og tekur iðulega strætó
til vinnu í höfuðborginni. Framsóknarlaginu skaut upp í
kolli hans í slíkri strætóferð að morgni síðasta dags vetrar. „Ég skrifaði textann að viðlaginu í lófatölvuna mína
í strætó,“ útskýrði Friðrik. Lagið var svo frumflutt degi
síðar, þegar kosningaskrifstofa Framsóknarflokksins var
opnuð á Akranesi. „Konan rak mig af stað með gítarinn að
taka prufukeyrslu á laginu. Ég labbaði inn og taldi í og restin er bara orðin hluti af mannkynssögunni,“ sagði hann.
Friðrik er framsóknarmaður í húð og hár. „Genetískur.
En það hefur ekki brotist út í söng áður,“ sagði hann sposkur. „Reyndar kynntist ég konunni minni á framsóknartónleikum á Hótel Borg fyrir kosningarnar 1987.“
Þessa dagana er Friðrik líka að rifja upp gamla takta
með hljómsveitarbræðrum sínum úr menntaskóla, sem
strengdu þess heit að koma aftur saman um fertugt.
Bassaleikari hljómsveitarinnar reið á vaðið í júní. „Þá
gáfum við honum bassa og bassamagnara. Gítarleikarinn
varð fertugur í nóvember og fékk gítar og gítarmagnara.
Við æfðum líka fyrir afmælið og tróðum upp í veislunni.
Það var það vel heppnað að lögreglan mætti,“ sagði Friðrik grafalvarlegur. Hann væntir þess því að fá annaðhvort
gítar eða hljómborð að gjöf í dag. „Að minnsta kosti gullsleginn hljóðnema,“ sagði hann og hló við.
Friðrik kveðst enn vera að skipuleggja hina eiginlegu afmælisveislu, en dagsetningin er ekki enn komin á hreint.
„Í ljósi þessa lags geri ég ráð fyrir að ég sæki um að fá húsnæði Framsóknarflokksins á Hverfisgötunni lánað, svona í
skiptum fyrir stefgjöldin,“ sagði hann kíminn.
SUNNA FRETTABLADIDIS

verður jarðsunginn frá Árbæjarkirkju miðvikudaginn
9. maí kl. 15.00. Þeim sem vilja minnast hans er bent á
Minningarsjóð líknardeildar LSH í Kópavogi,
sími 543-1159.
Jóhanna Oddgeirsdóttir
Oddgeir Gylfason
Kjartan Gylfason
Unnur Gylfadóttir
Felix Gylfason
og barnabörn.

Stefanía Arnardóttir
Anna Guðbjartsdóttir
Tryggvi Þorvaldsson
Klara Ósk Hallgrímsdóttir

AFMÆLI

Ástkær faðir okkar, bróðir og afi,

%AGLE %YE #HERRY
TËNLISTARMAÈUR ER
 ¹RA

6ALGEIR 3KAGFJÎRÈ
LEIKARI OG TËNLISTAR
MAÈUR ER  ¹RS

Eymundur Kristjánsson,
Bleikugróf 13, Rvík, áður til heimilis að
Lundagötu 17B, Akureyri,

lést á Landspítalanum við Hringbraut laugardaginn
5. maí sl. Útförin fer fram frá Dómkirkjunni í
Reykjavík laugardaginn 19. maí kl. 11.00.

Eiginmaður minn, faðir okkar,
tegndafaðir, afi og langafi,

()2¨3+,$)¨ («'62! &RIÈRIK SAMDI FRAMSËKNARLAGIÈ SVOKALLAÈA Å
STR¾TË OG SEGIR FRUMFLUTNING ÖESS VERA ORÈINN HLUTA AF MANNKYNSSÎG
UNNI
&2¡44!",!¨)¨'6!

4RACI ,ORDS LEIK
KONA ER  ¹RA

%LLEN +RISTJ¹NS
DËTTIR TËNLISTARKONA
ER  ¹RA

Börn, systkini og barnabörn.
-AGNÒS 4UMI
'UÈMUNDSSON
PRËFESSOR Å JARÈEÈL
ISFR¾ÈI ER  ¹RA

Kristján Guðlaugsson
málarameistari, Goðheimum 26,
Reykjavík,

+RISTJ¹N &INNBOGA
SON KNATTSPYRNU
MAÈUR ER  ¹RA

lést föstudaginn 4. maí. Útför auglýst síðar.
Ástríður Ólafsdóttir
Fríða Kristjánsdóttir
Helga Kristjánsdóttir Ólafur Hreiðarsson
barnabörn og barnabarnabarn.

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

Ástkær eiginmaður minn og besti vinur,

Hörður Sævaldsson
tannlæknir, Sefgörðum 10, Seltjarnarnesi,

andaðist að heimili sínu 6. maí sl. Hann verður kvaddur í kyrrþey með nánustu ástvinum sínum.
Ragnheiður Marteinsdóttir
Helga Harðardóttir
Sturla Jónsson
Hildur Harðardóttir
Óskar Einarsson
Friðrika Þóra Harðardóttir Friðbjörn Sigurðsson
Hjördís Edda Harðardóttir Arnór Halldórsson
Ragnheiður Harðar Harðardóttir Lýður Þorgeirsson
Sævaldur Hörður Harðarson
Hörður Harðarson
Sigríður Marta Harðardóttir
barnabörn og langafabörn.

Ástkær móðir okkar,

Una Bára Ólafsdóttir,
sem lést á Droplaugarstöðum fimmtudaginn 26. apríl
verður jarðsungin frá Langholtskirkju fimmtudaginn
10. maí kl. 13.00.
Fyrir hönd ættingja,
Edda Guðmundsdóttir
Magnús Guðmundsson
Lára G. Nielsen.
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Sólin skein undurfagurt
inn um svefnherbergisgluggann. Úti var sumarið farið að láta á sér kræla
og jafnvel mátti heyra í
tjaldi eða lóu niðri í fjöru.
„Djö…, helv…, gleymdi ég
að draga fyrir gluggann?!“ segir
húsbóndinn, fer fram úr og tekur
hraustlega á gluggatjöldunum.
Lætur þau finna til tevatnsins.
Klukkan er rétt að verða sex um
morguninn og eftir að hafa bylt
sér í tæpa tvo tíma, svitnað í einn
og legið svo andvaka það sem eftir
lifði nætur ákveður hann að fara
á fætur. Á gólfinu stendur hálftóm tveggja lítra kókflaska, tómur
snakkpoki og bréf utan um Snickers. Að ógleymdri tölvunni sem

hefur haldið honum réttum megin
við strikið síðustu fimm daga.
„Andsk…!“ öskrar hann um leið og
hann rekur tána í rúmið. Stappar
niður fótum og kýlir í hurðina með
krepptum hnefa þannig að húsfreyjan vaknar af værum blundi.
„Hvað?“ spyr hún en hrekkur í kút
þegar við blasir afmyndað andlit
húsbóndans. Felur sig undir sænginni. „Ekkert,“ svarar hann og
haltrar inn á klósett. Í speglinum
blasir við pirrað andlit manns sem
hefur enga stjórn á sér næstu vikuna, jafnvel vikurnar. „Að maður
skuli leggja þetta á sig,“ spyr hann
sjálfan sig í speglinum og hefst
handa við að bursta tennurnar. Og
þær eru burstaðar af miklu offorsi, jafnvel reiði. Ekkert má fara

úrskeiðis því slíkt gæti kostað litla
kjarnorkustyrjöld á baðherberginu.
Í eldhúsinu blasa við tveir valmöguleikar: að fá sér fjórðu ristuðu brauðsneiðina á rúmum fjórum tímum eða brjálast. Fyrri kosturinn verður fyrir valinu enda
allir í húsinu í fastasvefni. Fjögur blótsyrði fá að fjúka upphátt á
meðan beðið er eftir brauðinu og
þegar í ljós kemur að það hefur
brunnið „aðeins“ fær brauðristin
að fjúka út um gluggann. „Kostnaðurinn við rúðuskiptinguna, ný
ristavél auk borgarferðar til Parísar til að lægja öldurnar eru þó
ekkert á við peninginn sem fer í að
reykja á ári,“ hugsar húsbóndinn,
glaður yfir vali sínu.
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Birta, bækur og búseta
KL. 20.00
Er nauðsynlegt að skjóta þá?
Hvalaskoðun, hvalveiðar og íslenskar sjávarbyggðir. Níels Einarsson, mannfræðingur og forstöðumaður Stofnunar Vilhjálms
Stefánssonar á Akureyri, flytur erindi í ReykjavíkurAkademíunni í
JL-húsinu við Hringbraut.

MENNING FRETTABLADIDIS

¥ TILEFNI AF TUTTUGU OG FIMM ¹RA AFM¾LI "ËKASAFNS
'ARÈAB¾JAR EFNIR MENNINGAR OG SAFNANEFND
B¾JARINS TIL UPPLESTRARDAGSKR¹RINNAR b"ËKIN
OG BIRTANm ÖAR ¹ B¾ ¥ KVÎLD HEIMS¾KJA *ËN
9NGVI *ËHANNSSON BËKMENNTAFR¾ÈINGUR OG
GAGNRÕNANDI OG 2ÒNAR (ELGI 6IGNISSON RIT
HÎFUNDUR OG ÖÕÈANDI SAFNIÈ
*ËN 9NGVI R¾ÈIR UM ATHYGLISVERÈUSTU
B¾KUR ¹RSINS  EN HANN HEFUR GAGN
RÕNT B¾KUR FYRIR SJËNVARPSÖ¹TTINN +ASTLJËS
2ÒNAR (ELGI MUN ¹ HINN BËGINN R¾ÈA
SÕN SÅNA ¹ MANNLÅFIÈ Å 'ARÈAB¾
2ÒNAR (ELGI MUN TIL AÈ MYNDA
FREISTA ÖESS AÈ SKILGREINA
B¾JARANDANN MEÈ SÅNUM
RITHÎFUNDARAUGUM GREINA
HUGSUNARH¹TT B¾JARBÒA OG
¹HERSLUR 3UMT SÁR HANN Å
KËMÅSKU LJËSI ANNAÈ LÅTUR
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Ort í maí
„Apríl er grimmastur mánaða“ – á þessum orðum hefst frægasti ljóðabálkur 20. aldar, Eyðilandið eftir T.S. Eliot, og í framhaldinu koma þessar línur (þýðing Sverris Hólmarssonar): „græðir grös upp úr dauðri moldinni, hrærir girndum saman við minningar, glæðir vorregni visnaðar
rætur.“ Apríl er grimmastur mánaða: Forvígismaður nútímakveðskapar
gat auðvitað ekki haldið áfram lofsöng rómantískra skálda nítjándu aldar
um vorið – hann varð að líta það öðrum augum, enda segir hann í framhaldinu „veturinn veitti okkur yl / þakti grundina gleymskusnjó“.
„Vorið góða, grænt og hlýtt“ orti Jónas Hallgrímsson eftir Heine og
kallaði Vorvísur: „allt er nú sem orðið nýtt, / ærnar, kýr og smalinn“ segir
þar og vakti grunsemdir um að Jónas hefði sem fyrr farið frjálslega með
frumtextann; það er erfitt að sjá þýska skáldið og Parísarbúann Heine
fyrir sér, hugsandi um ærnar, kýr og smalann. Hér mætast þeir hinn löglærði, sjálfhverfi sveimhugi og sveinn úr djúpum dali, svo notað sé orðalag Kristjáns Árnasonar, og það er langt á milli. Enda segir Páll Valsson í
bók sinni um Jónas: „svo íslenskar eru þessar vísur að allri gerð og hugsun að enn hefur ekki tekist að benda á frumkvæðið.“
Sé bara horft til formsins finnst mér það að vísu blasa við: Im wunderschönen Monat Mai, í maímánuðinum undurfagra, segir hjá Heine í Ljóðrænu millispili í Buch der Lieder, og er fyrsta línan í tveimur vísum sem
eru ekki ósvipaðar Vorvísunum að gerð, þótt aðeins fuglasöngurinn minni
á Jónas. Maímánuðurinn verður Heine tilefni til að játa hinni heittelskuðu
ást sína og þrá, kannski er hann bara að hræra saman girndum og minningum eins og Eliot síðar, meðan Jónas fýsti „alltaf þó, aftur að fara í
göngur.“
Göngur: Marga hefur einmitt fýst að fara í göngur í byrjun maí. Til
þess var fólk hvatt til dæmis í Rauða fánanum, sem Félag ungra kommúnista gaf út í lok apríl 1936. Í því blaði birtist nafnlaust baráttuljóð sem hét
Seinasti apríl. Síðar kom það á bók undir nafninu „Lifandi Ímynd Frelsisins“ og var lagt í munn aðalpersónunni. Íslendingar kannast nú orðið
vel við kvæðið, sem samið var á hótelherbergi í Kaupmannahöfn og hefst
á orðunum „Ó hve létt er þitt skóhljóð“, og þá undir þriðja nafninu: Maístjarnan. Maístjarnan er dæmi um kvæði sem fær mismunandi merkingu eftir því samhengi sem það birtist í. Í Rauða fánanum er það baráttukvæði, í skáldsögunni Heimsljósi er það orðið ástarljóð sem Ólafur Kárason yrkir til Jórunnar í Veghúsum. Líklega fylgir þetta vorkvæðunum:
Þau eru um breytingar, um nýtt líf, um ástina en oft með svo almennum
hætti að lesandinn getur skilið þau táknrænum skilningi sem breytist eftir
því sem stendur á hjá honum eða henni, þegar vetrinum lýkur og maísólin
skín, „og söngurinn um eilífð jarðargróðans steig upp úr moldinni“, eins
og segir hjá Einari Braga (Regn í maí).
Og hér verður að skjóta því inn í að ást í maí var líka hugleikin Sigurði
Norland, presti í Hindisvík, sem vildi kenna Englendingum að semja
hringhendur og orti þess vegna á ensku: „She is fine as morn’ in May
/ mild, divine and clever / like a shining summer’s day / she is mine
forever.“ Þetta hafa Englendingar ekki gert betur sjálfir.
Maí er tími ástarinnar og tími breytinganna. T. S. Eliot, sem gat um
grimmd aprílmánaðar, orti líka um möguleika maímánaðar í hinum síðasta
af kvartettunum sínum fjórum (Little Gidding í Four Quartets) og lék sér
þá með tvöfalda merkingu orðsins „may“ í ensku: það sem gæti ekki gerst
í maí...

Kolbrún Halldórsdóttir
1. sæti Reykjavíkurkjördæmi suður

HANN ALVARLEGRI AUGUM OG SPYR SIG MEÈAL
ANNARS HVORT LISTAMENN EIGI HEIMA
INNAN UM KAUPAHÁÈNA Å 'ARÈAB¾
2ÒNAR (ELGI ER F¾DDUR ¹ ¥SAFIRÈI EN
HEFUR BÒIÈ Å 'ARÈAB¾ SÅÈASTLIÈIN
ÖRETT¹N ¹R OG SÁR ÖVÅ MANNLÅFIÈ JAFNT
MEÈ AUGUM AÈKOMUMANNS SEM
HEIMAMANNS
$AGSKR¹IN HEFST KL  Å FÁLAGSMIÈ
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SÕNINGU *OHNS "OCK Å GALLERÅI +LING
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AÈ STUÈA GESTI

2ÒNAR (ELGI 6IGNISSON SPYR HVORT
LISTAMENN EIGI HEIMA INNAN UM
KAUPAHÁÈNA

3PR¾KIR SALSA DIPLËMATAR
Hljómsveitin Salsa Celtica
snýr aftur til Íslands til að
leika á heimstónlistarhátíðinni Vorblót. Tónlist hennar
er frumleg blanda af suðrænni sveiflu og norrænum
áhrifum sem vakið hefur
stormandi lukku og fjör í
fótum um allar jarðir.
Trompetblásarinn og slagverksleikarinn Toby Shippey er einn
af stofnendum sveitarinnar, sem
fyrir rúmum áratug byrjaði að
bræða saman blóðheita latíntónlist og keltneska tónlistarhefð í
Edinborg í Skotlandi. Hann kveðst
kátur yfir annarri Íslandsheimsókn enda skemmtu hljómsveitarmeðlimir sér afbragðsvel síðast.
„Hljómsveitin byrjaði reyndar
sem meiri félagsskapur en hugmynd um eitthvert risaband. Ég
vissi ekki mikið um salsatónlist til
að byrja með, við vorum bara að
prófa okkur áfram.“ Tónlistarlífið
í Edinborg er einstakt og Shippey
útskýrir að hljómsveitin hefði vart
getað orðið til annars staðar. „Hér
er mjög fjölbreytt tónlistarlíf en
það koma ekki margar frægar
rokksveitir frá Endinborg, meira
um djasstónlistarmenn, þjóðlagamúsík, hiphop og soul-listafólk og
allir eru að spila saman því borgin
er svo lítil. Tilraunamennskan er
því meiri. Fyrir okkur snýst þetta
ekki um hvaða tónlistarstefnum
við erum að blanda saman heldur
um gæði útkomunnar, við viljum
bara búa til góða tónlist.“
Latínaðdáendur í borginni tóku
við sér þegar tónlist Salsa Celtica
fór að heyrast á krám og börum og
þá byrjaði boltinn að rúlla. Stuttu
síðar var farið að bjóða henni að
spila á hátíðum og ýmiss konar
uppákomum í fjarlægum löndum
á sama tíma og salsabylgja reið
yfir heimsbyggðina.
Shippey hlær við þegar hann
er spurður hvort salsa sé vinsæll

Alma Lísa Jóhannsdóttir
2. sæti Suðurkjördæmi
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dans í Skotlandi. „Ég veit ekki við
hvað ég á að miða, ég held að salsa
sé ekki mjög vinsælt á Íslandi eða
hvað? En fyrir svona fimm árum
varð alger salsasprenging í Bretlandi og allir fóru á salsanámskeið
en fyrir tíu árum vissu fæstir
hvernig tónlist þetta er.“
Shippey viðurkennir að ef til vill
hafi hljómveitin lagt sitt af mörkum í salsabylgjunni. „Já, ætli við
séum ekki svona salsa-diplómatar,“ segir hann gamansamur. Í fjölmörgum borgum eru salsaklúbbar eða salsakvöld þar sem dansáhugafólk mætir til þess að dilla
sér og skaka við þessa skemmtilegu tónlist og hafa dansskólar
hérlendis til að mynda staðið fyrir
slíkum uppákomum.
Nú, fjórum plötum síðar, er
hljómsveitin búin að finna sinn
eigin hljóm og félagarnir farnir að
tala spænsku. Innanborðs eru allra
þjóða spilarar, gítarleikari frá

Þuríður Backman
2. sæti Norðausturkjördæmi

Chile, skoskur pípuleikari og fiðlari frá Írlandi en á plötunum hafa
þeir einnig fengið til sín fjölmarga
gesti, þar á meðal víðfræga salsalistamenn og þjóðlagasöngvara.
Shippey segir kankvís að enn
hafi enginn kjánast til þess að stæla
tónlist Salsa Celtica. „Fólk hefur
orðið fyrir áhrifum en það er ekki
byrjað að herma eftir okkur, við
höfum ekki komið af stað neinni
bylgju keltneskrar salsatónlistar enn þá. Ég frétti samt af því að
bandarískur salsalistamaður hefði
gert plötu með keltnesku ívafi en
það var átta árum eftir að við byrjuðum. Svo er víst líka til flamencohljómsveit sem farin er að blanda
keltneskum áhrifum í sína músík.
Maður veit aldrei hvað kemur
tísku af stað.“
Tónleikar Salsa Celtica verða á
skemmtistaðnum Nasa við Austurvöll hinn 18. maí.
KRISTRUN FRETTABLADIDIS

Auður Lilja Erlingsdóttir
3. sæti Reykjavíkurkjördæmi suður

KVENFRELSI ER OKKAR MÁL
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Hýrnar um
hólma og sker
Léttsveit Kvennakórs Reykjavíkur heldur tvenna vortónleika
í kvöld og annað kvöld í Bústaðakirkju. Hefjast tónleikarnir bæði
kvöldin kl. 20. Tveir karlar slæðast með í tónleikahald kórsins:
Tómas R. Einarsson bassaleikari
hefur fylgt kórnum um árabil og
styrkt þær með áslætti sínum og
í kvöld verður Bergþór Pálsson
söngvari gestur við flutning á dagskrá sem er sótt hingað og þangað. Lög eftir Inga T. Lárusson sem
þær hafa æft upp vegna heimsóknar sinnar austur á land síðar í
þessum mánuði, en þaðan var Ingi
ættaður, slagara frá stríðsárunum
eru þær líka með á efnisskránni
og svo syngja stelpurnar slagara
frá unglingsárum sínum: dægurlög blómatímans. Kórstjóri er Jóhanna Þórhallsdóttir og undirleikari Aðalheiður Þorsteinsdóttir
píanóleikari.
Léttsveitin er 120 kvenna kór
og hafa þær sungið víða sér og
öðrum til skemmtunar og yndisauka. Mörgum er í fersku minni
heimildarmynd sem sýnd var í
sjónvarpi fyrir fáum mánuðum
frá ferðalagi kórsins um Evrópu
en þær hafa víða farið: Bolungarvík, Dublin, Havana, Kaupmannahöfn, Feneyjar og Vestmannaeyjar. Það er óhætt að lofa hressum
söng með sveiflu þar sem Jóhanna
og hennar kátu konur – og karlar –
eru á ferð.
PBB
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Hipp og hopp
Hinn heimsfrægi hiphop-dansflokkur Pokemon Crew heldur
tvær sýningar á Stóra sviði Borgarleikhússins í kvöld og annað
kvöld.
Pokemon Crew kemur frá Lyon
í Frakklandi. Hópurinn samanstendur af átta dönsurum sem
hafa unnið til fjölda verðlauna
þar á meðal til BBoy Championship-verðlaunanna í London árið
2006. Hópurinn þykir einn sá allra
besti í heiminum í dag og hefur
ferðast um allan heim og hvarvetna hlotið frábærar móttökur.

Katrín Jakobsdóttir
1. sæti Reykjavíkurkjördæmi norður

Ragnheiður Eiríksdóttir
3. sæti Suðurkjördæmi

Álfheiður Ingadóttir
2. sæti Reykjavíkurkjördæmi suður

Ingibjörg Inga Guðmundsdóttir
2. sæti Norðvesturkjördæmi

Guðfríður Lilja Grétarsdóttir
2. sæti Suðvesturkjördæmi

ALLT ANNAÐ LÍF! – með vinstri grænum

Björg Gunnarsdóttir
3. sæti Norðvesturkjördæmi
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Mannamyndir sýndar í Höfn
Verk eftir sex íslenska listamenn
voru valin á stórsýningu á portrettlistaverkum sem nú er uppi í Friðriksborgarhöll í Kaupmannahöfn.
Það eru þau Dodda Maggý Kristjánsdóttir, Helgi Gíslason, Kristveig Halldórsdóttir, Magdalena
Margrét Kjartansdóttir, Sesselja Tómasdóttir og Sigrún Eldjárn sem nutu þess heiðurs að fá
inni á sýningunni, sem var opnuð
á fimmtudag.
Sýningin byggir á samkeppni
um verðlaun fyrir portrett sem
efnt er til að frumkvæði hallarsafnsins sem á stærsta safn portrettmynda á Norðurlöndunum.
Eru verðlaunin kennd við bruggarann J.C. Jacobsen og nema 75

þúsund krónum dönskum. Fagleg dómnefnd valdi verk á
sýninguna sem var safnað á
síðasta ári. Þar eru ekki eingöngu hefðbundin portrettmálverk heldur hafa listamennirnir frjálst val um
efnistök. Þetta er í fyrsta
sinn sem efnt er til
norrænnar
samsýningar af þessu
tagi en framvegis verða þær
haldnar annað
hvert ár.
Ekki var íslenska listafólkið
sigursælt:
Sonja Lillebæk

Christensen frá Danmörku,
Svíinn Sven Ljungberg og
Daninn Torben Eskerod
skipuðu verðlaunapallinn.
En ánægjulegt er að íslenskir portrettistar skuli
nýta sér þennan vettvang.
Mannlýsing í mynd er sérhæft listform og mörg af
meistaraverkum myndlistarinnar eru einmitt pöntun á mynd af
mektarmanni.
PBB
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Ögmundur Jónasson
1. sæti Suðvesturkjördæmi

Gestur Svavarsson
3. sæti Suðvesturkjördæmi

Atli Gíslason
1. sæti Suðurkjördæmi

Paul Nikolov
3. sæti Reykjavíkurkjördæmi norður

KVENFRELSI ER LÍKA OKKAR MÁL
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MUNU ÖEIR R¾ÈA UM VINNUNA Å KRING
UM UPPSETNINGUNA OG SEGJA FR¹ STARFI
ÖESSA LEIKHËPS SEM ÖYKIR EINN AF TÅU
BESTU LEIKHËPUM VERALDAR
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F  (LJËMSVEITIRNAR SÅVINS¾LU
(RAÈAKSTUR BANNAÈUR OG 0LÒTË
LEIKA SKEMMTILEGA TËNLIST ¹SAMT
GËÈUM GESTUM %INNIG TREÈUR UPP
DÒETTINN GÒST OG !ILEEN

F  -ARÅA +ONR¹ÈSDËTTIR KLAR
INETT HELDUR BURTFARARTËNLEIKA FR¹
4ËNLISTARSKËLANUM Å 2EYKJAVÅK Å
3ALNUM Å +ËPAVOGI ,EIKIN VERÈA
VERK EFTIR 2OBERT 3CHUMANN ¶ORKEL
3IGURBJÎRNSSON 2EZSÎ +ËKAÅ OG 7
! -OZART !ÈGANGUR ËKEYPIS OG ALLIR
VELKOMNIR

N N 3µ.).'!2
F  9FIRLITSSÕNING VERKUM HÎGG
MYNDALISTAMANNSINS !NDREW
2OGERS STENDUR YFIR Å ,ISTASAFNI
!KUREYRAR EN LISTAMAÈURINN HEFUR
NÕLEGA LOKIÈ VIÈ AÈ KOMA UPP
STËRT¾KUM LANDSLISTAVERKUMS Å
N¹GRENNI !KUREYRARB¾JAR

F  ¥ ,JËSMYNDASAFNI
2EYKJAVÅKUR STANDA NÒ YFIR SÕNINGAR
¹ VERKUM FRÎNSKU LJËSMYNDARANNA
*O $UCHENE OG $AMIEN 0EYRET Å
TILEFNI AF &RÎNSKU VORI ¹ ¥SLANDI ¥
3KOTINU SÕNIR FINNSKI LJËSMYNDARINN
3ARI 0OIJ¼RVI

F  +RISTINN ' (ARÈARSON SÕNIR
Å !NIMA GALLERÅ Å )NGËLFSSTR¾TI
3ÕNINGIN STENDUR TIL  MAÅ

F  3ÕNING !ÈALHEIÈAR
3 %YSTEINSDËTTUR Å 'ALLERÅ
"REKKUGÎTU  ¹ !KUREYRI ER FRAM
LENGD OG MUN STANDA TIL OG MEÈ
SUNNUDAGSINS  MAÅ /PNUNARTÅMI
ER LAUGAR OG SUNNUDAGA FR¹   OG
AÈRA DAGA EFTIR SAMKOMULAGI Å SÅMA
 

F  ,ËA (LÅN (J¹LMTÕSDËTTIR
SÕNIR Å  'ALLERY VIÈ (VERFISGÎTU
 SÕNINGUNNI ERU TEIKNINGAR OG
SKÒLPTÒRAR
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F  3K¹LDASPÅRUKVÎLD Å
0ENNANUM %YMUNDSSON +VÎLDIÈ
BER YFIRSKRIFTINA (UGSJËNIR OG RAUN
S¾I "ENEDIKT 3 ,AFLEUR ÒTG¹FU
STJËRI FJALLAR UM VERK 4OLSTOYS OG
6OLTAIRE OG LES ÒR 3ÎGU HEIMSPEK
INNAR EFTIR 'UNNAR $AL %INNIG MUN
"ENEDIKT FJALLA UM HUGSJËNIR Å DAG
FRAMMI FYRIR STAÈREYNDUM LÅFSINS LISTIR
OG ÒTG¹FU ÒT FR¹ EIGIN REYNSLU OG REIFA
HUGMYNDIR SÅNAR ÒR NÕÒTKOMINNI BËK
SINNI .Õ SÕN Å PËLITÅK
5PPLÕSINGAR UM VIÈBURÈI OG SÕNINGAR
SENDIST ¹ HVAR FRETTABLADIDIS EKKI
SÅÈAR EN SËLARHRING FYRIR BIRTINGU

Björn Valur Gíslason
3. sæti Norðausturkjördæmi

Árni Þór Sigurðsson
2. sæti Reykjavíkurkjördæmi norður

Jón Bjarnason
1. sæti Norðvesturkjördæmi

Steingrímur J. Sigfússon
1. sæti Norðausturkjördæmi

ALLT ANNAÐ LÍF! – með vinstri grænum
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Vildu ekki Framsókn í brúðkaupið
„Já, ég fann fyrir þau annan sal og
sá um veisluna fyrir þau. Ég sjálfur er sjálfstæðismaður og skildi
þeirra sjónarmið,“ segir Stefán
Ingi, veitingamaður hjá Veisluhaldi ehf.
Ungum
brúðhjónum,
sem
gengu í það heilaga um síðustu
helgi, brá heldur í brún þegar þau
óku framhjá samkomuhúsinu þar
sem til stóð að halda brúðkaupsveislu þeirra: Ýmishúsinu svonefnda sem er undir Öskjuhlíð.
Á þaki hússins er búið að koma
fyrir gríðarmiklum auglýsingum þar sem Framsóknarflokkurinn er auglýstur með risavöxnum myndum af frambjóðendum.
Fer þar Jón Sigurðsson formaður
fyrir sínu fólki. Hvorki hjá brúði

né brúðguma var hinn minnsti
áhugi fyrir því að halda brúðkaupsveisluna undir slíku þaki
og það þrátt fyrir að framsóknarmaddaman hafi verið þaulsetin í sínum hjónaböndum bæði í
landstjórn og borg. En kannski
ekki eins hamingjusöm og hún er
þaulsetin. Brúðguminn vildi ekki
tjá sig um þetta undir nafni í samtali við Fréttablaðið en sagði þó
að þessi afstaða þeirra hefði notið
skilnings allra.
Ekki var við það komandi að
fá þessar auglýsingar fjarlægðar
fyrir veisluna og brást þá Stefán
Ingi skjótt við og fékk sal í Rúgbrauðsgerðinni. Þar fór veislan
fram og skemmtu menn sér hið
besta.
JBG

µ-)3(²3)¨ %KKI VAR VIÈ ÖAÈ KOMANDI AÈ HALDA BRÒÈKAUPSVEISLU UNDIR ÖESSU ÖAKI
&2¡44!",!¨)¨'6!

0ARÅS KENNIR BLAÈAFULLTRÒ
ANUM UM ËFARIR SÅNAR
Hótelerfinginn París Hilton
er afar ósátt við 45 daga
fangelsisdóm sem hún fékk
fyrir helgi. París var dæmd
fyrir að rjúfa skilorð sem
hún fékk þegar hún var tekin ölvuð undir stýri. Hilton
kennir blaðafulltrúa sínum
um fangelsisdóminn og hefur látið hann róa.

"!2. '%2¨) ²43,!')¨ +ATE -OSS ÖR¹IR

AÈ EIGNAST BARN MEÈ 0ETE $OHERTY OG
TELUR AÈ HANN YRÈI SKEMMTILEGUR PABBI
&2¡44!",!¨)¨'%449

Kate Moss
langar í barn
Kate Moss vill eignast barn með
kærasta sínum Pete Doherty.
Samkvæmt breska blaðinu Daily
Express sagði Kate vinkonu sinni
frá þessari ósk. „Allir eru helteknir af hugmyndinni um hjónaband
og hvar við stöndum gagnvart því.
Það skiptir engu máli af því að við
erum saman,“ sagði fyrirsætan.
Hún sagði þau hins vegar þurfa
þau tengsl sem hljótast af því að
eignast barn. „Pete væri skemmtilegur pabbi.“
Kate á fyrir dótturina Lilu
Grace, en Pete Doherty á soninn Astile. „Við eigum tónlistina
okkar saman og við erum að gera
plötu, en barn myndi gera útslagið fyrir Pete og mig,“ sagði fyrirsætan. Pete Doherty hefur verið
áberandi í fjölmiðlum fyrir eiturlyfjaneyslu sína, en það truflar Kate ekki. Hún segist telja að
barn myndi hjálpa honum að losa
sig við ósiðinn.

«"%)3,5¨ &%'52¨ (ËPURINN AÈ BAKI
FEGURÈARSAMKEPPNINNI STYRKTI 3ËLSTAFI
UM T¾PA H¹LFA MILLJËN &2¡44!",!¨)¨6!,,)

Hálf milljón
til Sólstafa
Aðstandendur Óbeislaðrar fegurðar, hinnar óhefðbundnu fegurðarsamkeppni sem fram fór á Ísafirði síðasta dag vetrar, söfnuðu
alls 497.000 krónum til handa Sólstöfum. Þetta kemur fram í fréttatilkynningu frá hópnum, en upphaflegt takmark var hálf milljón
króna. „Það er okkur mikill heiður
og ánægja að geta lagt Sólstöfum
lið, því mikið starf er óunnið hjá
þessum hetjum sem standa að Sólstöfum,“ segir í tilkynningu.

„Ég skil ekki hvað gerðist því ég
gerði bara það sem mér var sagt.
Ég skrifa venjulega undir það sem
fólk segir mér að skrifa undir,“
segir hótelerfinginn París Hilton,
sem dæmd var til 45 daga fangelsisvistar á föstudag. París er svo
brjáluð yfir dómnum að hún hefur
rekið fjölmiðlafulltrúann sinn og
kennir honum alfarið um ófarir
sínar.

«34452 («4%,%2&).') 0ARÅS (ILTON VAR D¾MD TIL  DAGA FANGELSISVISTAR FYRIR HELGI
(ÒN KENNIR BLAÈAFULLTRÒA SÅNUM UM ALLT KLÒÈRIÈ OG HEFUR REKIÈ HANN ÒR STARFI
&2¡44!",!¨)¨'%449)-!'%3
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&JÎLMIÈLAR SÕNDU RÁTTARHÎLDUNUM YFIR
0ARÅS (ILTON AFAR MIKINN ¹HUGA 3ANN
KALLAÈUR SIRKUS VAR ÖEGAR HÒN M¾TTI TIL
DËMSUPPKVAÈNINGARINNAR ¹ FÎSTUDAG
&2¡44!",!¨)¨'%449)-!'%3

Hin 26 ára París var dæmd til
fangelsisvistar eftir að hún var
fundin sek um að rjúfa skilorð og
keyra án ökuleyfis. París hélt því
statt og stöðugt fram fyrir rétti
að hún hefði aldrei sest upp í bifreiðina ef hún hefði vitað að ökuleyfi hennar hefði verið afturkallað.
Blaðafulltrúi Parísar, Elliott
Mintz, bar vitni fyrir rétti og sagði
að hvorki hann né skjólstæðingur
sinn hefðu vitað að ökuleyfið hefði
verið afturkallað eftir að hún var
tekin ölvuð undir stýri í fyrra.
Dómarinn var afar ósáttur við
framburð Mintz, sagði hann „al-

gjört rugl“, þar eð pappírar hefðu
fundist í bíl Parísar þar sem fram
kæmi að hún hefði verið svipt ökuleyfi.
París
kenndi
blaðafulltrúa
sínum alfarið um þessi mistök,
sagði að hann hefði tilkynnt henni
að ökuleyfið hefði aðeins verið
afturkallað í 30 daga og að henni
væri áfram frjálst að keyra til og
frá vinnu. Eftir að réttarhöldunum lauk og hún hafði verið dæmd
í fangelsi rak París blaðafulltrúann Mintz.
„Ég á þetta ekki skilið,“ sagði
París um helgina. Hún hefur
ákveðið að áfrýja dóminum.

(%,%. -)22%. (ÁR Å HLUTVERKI DROTTN

INGARINNAR

Hafnaði
drottningunni
Helen Mirren hefur móðgað Elísabetu Bretlandsdrottningu með því
að afþakka persónulegt boð hennar um kvöldverð í Buckinghamhöll. Leikkonan fékk Óskarsverðlaunin fyrir túlkun sína á Elísabetu í kvikmyndinni Drottningin
en taldi sig vera of upptekna fyrir
kvöldverðinn. Að sögn er Elísabet
sármóðguð yfir hegðun Mirren.
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4OM #RUISE KEYPTI NÕJA GL¾SIVILLU
HANDA EIGINKONUNNI +ATIE (OLMES
JAFNVEL ÖËTT HÒSIÈ V¾RI EKKI TIL SÎLU
4OM RAKST ¹ SANNKALLAÈA DRAUMA
HÎLL Å "EVERLY (ILLS OG STËÈST EKKI
FREISTINGUNA ¥ HÒSINU ERU SJÎ SVEFN
HERBERGI NÅU BAÈHERBERGI SUNDLAUG
OG NOKKRIR TENNISVELLIR FYRIR UTAN
!LLS ÖURFTI (OLLYWOOD LEIKARINN AÈ
PUNGA ÒT RÒMLEGA   MILLJÎRÈUM
KRËNA FYRIR VILLUNA
EN
HANN S¹ EKKI EFTIR
NEINU b¶ARNA ER ALLT
TIL ALLS SVO 4OM
KOM MEÈ TILBOÈ
SEM VAR EKKI
H¾GT AÈ HAFNA m
SEGIR VINUR LEIK
ARANS

,EIKKONAN -ICHELLE 2ODRIGUEZ ER
ËS¹TT VIÈ RITSTJËRA TÅMARITSINS #URVE
EFTIR AÈ HÒN BIRTIST ¹ FORSÅÈU BLAÈS
INS ¹N SINNAR VITUNDAR #URVE ER
TÅMARIT SEM HÎFÈAR TIL LESBÅA EN
TALSVERÈAR GETG¹TUR HAFA VERIÈ UPPI
UM HVORT 2ODRIGUEZ SÁ
SAMKYNHNEIGÈ (ÒN ER
EKKI S¹TT VIÈ AÈ TÅMARITIÈ
REYNI MEÈ ÖESSU AÈ
bDRAGA HANA ÒT ÒR
SK¹PNUMm b¶EIR
BYGGJA ÖETTA
BARA ¹ EIGIN
GRUNSEMDUM
¡G ER SVOSEM EKKERT
MËÈGUÈ EN ÖAÈ M¹
KOMA SKÕRT FRAM AÈ ÁG
HAFÈI EKKI HUGMYND
UM AÈ ÖEIR ¾TLUÈU
AÈ NOTA MIG TIL AÈ SELJA
BLAÈIÈ m SEGIR HÒN

Auglýsing um kjörfund í alþingiskosningum
í Sveitarfélaginu Árborg
Kjörfundur vegna alþingiskosninga í Sveitarfélaginu Árborg
verður haldinn laugardaginn 12. maí 2007.
Kjörfundur hefst kl. 9:00 og lýkur kl. 22:00.
.RVLèHUt¿mm kjördeildum í sveitarfélaginu. Skipt er í kjördeildir eftir búsetu kjósenda.

Vallaskóli, Sólvöllum 2, Selfossi
Kjördeild I
Fyrir kjósendur við götur á Selfossi með götuheitum sem byrja á bókstöfunum A-F.
Íslendingar búsettir erlendis.
Óstaðsettir í hús í Sveitarfélaginu Árborg.

Vallaskóli, Sólvöllum 2, Selfossi
Kjördeild II
Fyrir kjósendur við götur á Selfossi með götuheitum sem byrja á bókstöfunum G-N.

Vallaskóli, Sólvöllum 2, Selfossi
Kjördeild III
Fyrir kjósendur við götur á Selfossi með götuheitum sem byrja á bókstöfunum R-Þ.
Fyrir kjósendur eftirtalinna bæja og húsa:
Bjarg (vestan Ölfusár), Hafnartún, Hagi, Hrefnutangi, Norðurbær, Vesturbær, Selfoss 1, Selfoss 2, Selfoss 3, Selfoss 4, Selfoss 5, Selfoss 6, Ásamýri 1, Austurkot,
Byggðarhorn, Björk, Dísastaðir 1, Dísastaðir 2, Eyði-Sandvík, Fossmúli, Geirakot 1, Geirakot 2, Hraunprýði, Hreiðurborg, Jórvík, Kaldaðarnes, Litla-Sandvík,
Ljónsstaðir, Lækjamót, Lækjargarður, Móskógar, Nýibær, Smjördalir, Sóley, Stekkar 2, Stóra-Sandvík, Stóra-Sandvík 3, Stóra-Sandvík 4, Votmúli.

3IR 0AUL -C#ARTNEY ER NÒ ORÈAÈ
UR VIÈ ËPERUSÎNGKONUNA .ATÎSHU
-ARSH EFTIR AÈ HANN J¹TAÈI FYRIR
VINUM SÅNUM AÈ SÁR FYND
IST HÒN EINKAR GL¾SI
LEG ¶AU HITTUST ¹ #LASSI
CAL "RIT !WARDS ÖAR SEM
'ARÈAR 4HOR #ORTES
VAKTI MIKLA ATHYGLI
OG VEL FËR ¹ MEÈ
ÖEIM 3IR 0AUL BAÈ
SÁRSTAKLEGA UM AÈ
VERA KYNNTUR FYRIR
SÎNGKONUNNI SEM
ÖYKIR AFAR LÅK (EATHER
-ILLS

Ath. Kjörfundur á Selfossi er í sama húsnæði og verið hefur undanfarin ár, gamla Sólvallaskóla. Inngangur um vestur- og norðurdyr.

Grunnskólinn á Stokkseyri
Kjördeild IV
Fyrir kjósendur við allar götur á Stokkseyri.
Fyrir kjósendur eftirtalinna bæja og húsa:
Baldurshagi, Birkihlíð, Bjarg, Bjarmaland, Brekkholt, Bræðratunga, Dvergasteinar, Dvergasteinar 4, Eystri-Hólmur, Fagridalur, Heimaklettur, Helgastaðir,
Hof, Hraunhlaða, Lyngheiði, Lyngholt, Merkigarður, Nýborg, Ranakot, Sandgerði, Sandprýði, Sjólyst 1, Snekkjuvogur, Stardalur, Stardalur 2, Tjörn, Túnprýði,
Vatnsdalur, Baugsstaðir 1, Baugsstaðir 2, Baugsstaðir 3, Brattsholt, Brautartunga, Efra-Sel, Eystri-Grund, Hólar, Holt 1, Holt 2, Holt 3, Hæringsstaðir, Keldnakot,
Kumbaravogur, B-gata 1, B-gata 3, Kökkur, Syðra-Sel, Skip, Stokkseyrarsel, Tóftir, Vestri-Grund 2.

Félagsheimilið Staður á Eyrarbakka
"RESKI ROKKARINN 0ETE $OHERTY
ER AFTUR KOMINN Å KLANDUR EFTIR AÈ
HANN VAR HANDTEKINN Å ,ONDON
GRUNAÈUR UM AÈ VERA MEÈ FÅKNI
EFNI UNDIR HÎNDUM 0ETE SEM ER
 ¹RA VAR STÎÈVAÈUR AF LÎGREGLU Å
+ENSINGTON HVERFINU ¹ LAUGARDAGS
KVÎLD OG ER HERMT AÈ HANN HAFI
B¾ÈI VERIÈ MEÈ KRAKK OG KANNA
BIS ¹ SÁR $OHERTY ÖURFTI AÈ GISTA
FANGAGEYMSLUR YFIR NËTT
EN VAR SVO SLEPPT
GEGN TRYGGINGU 
MEÈAN 0ETE VAR Å
FANGELSI VAR UNN
USTA HANS +ATE
-OSS VÅÈS FJARRI
ANNARS STAÈAR Å
%NGLANDI

Kjördeild V
Fyrir kjósendur við allar götur á Eyrarbakka.
Fyrir kjósendur eftirtalinna bæja og húsa:
Austurvöllur, Brenna 2, Einarshöfn 2, Einarshöfn 3, Einarshöfn 4, Einarshöfn 5, Gamla-Hraun 1, Gamla-Hraun 2, Garðbær, Heiðdalshús, Hóp, Hreggviður, Höfn,
Kaldbakur, Kirkjubær, Kirkjuhvoll, Litla-Háeyri, Lundur, Mundakot 1, Mundakot 2, Óseyri, Skúmsstaðir 2, Skúmsstaðir 5, Sóltún, Sólvangur, Steinskot 1.
Sérstök athygli er vakin á því að kjósendum er skylt að gera kjörstjórn grein fyrir sér með því að framvísa persónuskilríkjum með mynd.
$èVHWXU\¿rkjörstjórnar Sveitarfélagsins Árborgar á kjördegi verður í Vallaskóla, Sólvöllum 2, Selfossi. Sími: 480 5834 og 480 5835.

Selfossi, 2. maí 2007.
<¿rkjörstjórn Sveitarfélagsins Árborgar
Ingimundur Sigurmundsson
Bogi Karlsson
Steinunn Fjóla Sigurðardóttir

FYLGSTU MEÐ

GLITNIS
PUNKTUNUM

SAFNAST UPP Í
NETBANKA GLITNIS

Fyrsta stórmynd sumarsins

HEIMSFRUMSÝNING

STÆRSTA ORRUSTAN ER INNRI BARÁTTAN

SÍMI 564 0000
SPIDERMAN 3
SPIDERMAN 3 SÝND Í LÚXUS
NEXT
PATHFINDER
HILLS HAVE EYES 2
PERFECT STRANGER
TMNT

kl. 5 - 8 - 11
kl. 5 - 8 - 11
kl. 5.45 - 8 - 10.15
kl. 5.45 - 8 - 10.15
kl. 10.30
kl. 8
kl. 6

SÍMI 462 3500

SÍMI 551 9000
B.I. 10 ÁRA
B.I. 14 ÁRA
B.I. 16 ÁRA
B.I. 18 ÁRA
B.I. 16 ÁRA
B.I. 7 ÁRA

SPIDERMAN 3
PATHFINDER
INLAND EMPIRE
HILLS HAVE EYES 2
ÚTI ER ÆVINTÝRI ÍSLENSKT TAL

kl. 5.30 - 8.30 - 11.20
kl. 8 - 10.15
kl. 5.45 - 9
kl. 6 - 8 - 10
kl. 6

B.I. 10 ÁRA
B.I. 16 ÁRA
B.I. 16 ÁRA
B.I. 18 ÁRA

SPIDERMAN 3
NEXT

kl. 6 - 8 - 10.40*
kl. 6 - 9 - 11

B.I. 10 ÁRA
B.I. 14 ÁRA

*KRAFTSÝNING

MIÐASALA Á

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

6OLTA F¾R GËÈAR VIÈTÎKUR
Nýjasta plata Bjarkar Guðmundsdóttur,
Volta, kom út í gær og stefnir í að verða
vinsælasta plata hennar í langan tíma.
Volta hefur selst afar vel hérlendis síðan hún kom út
í gær. „Salan hérna heima er sú mesta sem við höfum
séð hjá Björk í langan tíma,“ segir Ásmundur Jónsson, útgáfustjóri Smekkleysu. „Þetta er góð innspýting í plötusöluna hérna, sem hefur verið frekar róleg
undanfarið.“
Volta hefur fengið gríðarlega góða dóma bæði í innlendum sem erlendum fjölmiðlum, þar á meðal fjórar stjörnur í Fréttablaðinu, fimm stjörnur í Attitude
og fjórar af fimm mögulegum í tímaritunum Mojo
og Uncut. Í dómi Uncut segir að Volta sé kraftmesta
plata Bjarkar í tíu ár. „Á Volta virðist hún skynja
dauðleika sinn. Á sama tíma hefur hún aldrei hljómað
jafnlifandi. Ást hennar á börnum, jörðinni og mannkyninu gegnumlykur alla plötuna,“ segir þar.

!LMENN SPILUN ¹ ""#
Ásmundur er að vonum hæstánægður með þessa
prýðilegu dóma. „Hún fær góða dóma í öllum helstu
fjölmiðlum heims þannig séð, þar á meðal í Guardian,
Independent, í Þýskalandi og í frönsku pressunni. Ég
hef engan dóm séð minni en fjórar stjörnur eða minni
en 8 af 10 mögulegum.“
Fyrsta smáskífulag plötunnar, Earth Intruders, hefur
jafnframt vakið mikla athygli og er það þegar komið
í almenna spilun hjá BBC í Bretlandi. Náði ekkert lag
af síðustu tveimur plötum Bjarkar þeim árangri.
9FIR TVEIMUR MILLJËNUM
Að sögn Ásmundar seldust síðustu tvær plötur Bjarkar, Medúlla og Vespertine, í um einni og hálfri til
tveimur milljónum eintaka hvor víðs vegar um heiminn. Býst hann við því að Volta eigi eftir að seljast enn
betur. „Miðað við þessa athygli held ég að fólk geti
verið bjartsýnt, það er engin spurning.“

"*®2+ .ÕJASTA PLATA "JARKAR 6OLTA HEFUR FENGIÈ ¹KAFLEGA GËÈAR
VIÈTÎKUR

Volta er sjötta hljóðversplata Bjarkar og sú fyrsta
síðan Medúlla kom út árið 2004. Tónleikaferð Bjarkar
um Bandaríkin er nýhafin og fékk hún afar góða
dóma fyrir fyrstu tónleika sína í Radio City Music
Hall í New York. Hoppaði hún um sviðið í appelsínugulum kjól og söng lög af Volta í bland við eldri slagara á borð við Joga, Army of Me og The Anchor Song,
sem var sungið á íslensku. Taldi greinarhöfundur tónleikana hafa verið þá bestu sem hann hefði séð hingað til með Björk.

«SKA EFTIR AÈ KAUPA ENSKT LINGAPON
N¹MSKEIÈ SEM SAMSTENDUR AF FJËRUM
JAFNSTËRUM KÎSSUM KASETTUM
OG ÖREMUR BËKUM
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  
"JÎRGVIN «MAR «LAFSSON

Líf að loknum ferli
Frank Fredericks, meðlimur í Alþjóða Ólympíunefndinni – IOC
og fyrrum spretthlaupari, heldur erindi um ,,líf að loknum ferli”
þriðjudaginn 8. maí á fundi Samtaka íslenskra ólympíufara.
THE LIVES OF OTHERS
NEXT
SUNSHINE
MÝRIN 2 FYRIR 1
KÖLD SLÓÐ 2 FYRIR 1
HOT FUZZ
HAGATORG

kl. 5.30 - 8- 10.30
kl. 8 - 10.15
kl. 10.20
kl. 5.40 - 8
kl. 5.50 - 8
kl. 5.40 - 10.10
www.haskolabio.is

B.I. 16 ÁRA
B.I. 14 ÁRA
B.I. 16 ÁRA
B.I. 12 ÁRA
B.I. 12 ÁRA
B.I. 16 ÁRA
SÍMI 530 1919

Fundurinn hefst kl. 18:00 og er haldinn í Íþróttamiðstöðinni í
Laugardal, sal E – 3. hæð. Fundurinn er öllum opinn meðan
húsrúm leyfir. Aðgangur er ókeypis.
Nánari upplýsingar á www.isi.is

FREYR FRETTABLADIDIS

Iron Lung
spilar í kvöld
Bandaríska
þungarokkshljómsveitin
Iron
Lung
heldur
tónleika hér á
landi í kvöld
og
annað
kvöld.
Iron )2/. ,5.' (LJËM
Lung, sem er SVEITIN )RON ,ONG
HELDUR TVENNA TËN
dúett,
ætlar LEIKA ¹ ¥SLANDI Å KVÎLD
að hefja tón- OG ANNAÈ KVÎLD
leikaferð sína
um Evrópu hér á landi. Tónlist
sveitarinnar er kraftmikil, þung
og sér á báti.Tríóið Death Metal
Supersquad og hin blýþunga
Plastic Gods hita upp á fyrri
tónleikunum, sem verða í Kaffi
Hljómalind. Hefjast þeir klukkan
19.00 og kostar 800 krónur inn. Á
síðari tónleikunum, sem verða á
Barnum, hita I Adapt og hin efnilega Celestine upp. Tónleikarnir
hefjast klukkan 21.00 og er miðaverð einnig 800 krónur.

Fór beint
á toppinn
í U.S.A

SPRENGHLÆGILEG
MYND FRÁ
BEN STILLER !

Stærsta orrustan er innri baráttan
HVER ÞARF UPPHÆÐIN AÐ VERA SVO ÞÚ SVÍKIR ÞJÓÐ ÞÍNA...

SANNSÖGULEG MYND UM STÆRSTA HNEYKSLISMÁL Í SÖGU FBI

/ ÁLFABAKKA
SPIDER MAN 3

kl. 3:30 - 6 - 9 - 10:30

B.i.10

SPIDER MAN 3 VIP kl. 6 - 9

/ AKUREYRI

/ KEFLAVÍK

/ KRINGLUNNI

THE GOOD SHEPERD

kl.10:10

B.i.12

NEXT

kl. 6 - 8 - 10

B.i.12

SPIDERMAN 3

kl. 8 - 10

B.i. 10

BLADES OF GLORY

kl. 8 - 10

B.i.12

MR. BEAN´S HOLIDAY

kl. 4 - 6

Leyfð

BLADES OF GLORY

kl. 6 - 8:10 - 10:20

B.i.12

BLADES OF GLORY

kl. 8

Leyfð

BREACH

kl. 8 - 10

B.i.12

BLADES OF GLORY

kl. 3:40 - 5:50 - 8 - 10:10

B.i.12

ROBINSON F... M/- ÍSL TAL

kl. 4

Leyfð

THE MESSENGERS

kl. 8

B.i.16

SHOOTER

kl. 8

B.i.16

WILD HOGS

kl. 8

b.i 7

ROBINSON... M/- ÍSL TAL

kl. 6

Leyfð

BREACH

kl. 8:10 - 10:30

B.i.12

BECAUSE I SAID SO

kl. 6

Leyfð

300.

kl. 10

B.i.16

DIGITAL-3D
DIGITAL

www.SAMbio.is

Þrjár til viðbótar

Sparar í fatakaupum

Að
minnsta
30)$%2 -!. .ÕJASTA
kosti
þrjár
MYNDIN UM 0ÁTUR
kvikmynd0ARKER OG FÁLAGA HEFUR
ir til viðbótNOTIÈ GRÅÈARLEGRA
VINS¾LDA
ar verða gerðar um köngulóarmanninn. Sú
nýjasta, Spider Man 3, hefur
farið
fram
úr
björtustu
vonum
framleiðenda myndarinnar
hvað
varðar aðsóknartölur og ætla
þeir þess vegna
ana í Bandaríkjunum. Sló hún þar
að hamra járnið á meðan það er
með met Pirates of the Caribbheitt.
ean: Dead Man´s Chest, sem þén„Allir vilja gera fjórðu, fimmtu,
aði 135,6 milljónir dollara í fyrra,
sjöttu og enn þá fleiri myndir,“
eða um 8,5 milljarða króna.
sagði Michael Lynton hjá Sony
Lynton segir að það hve Spider
Pictures. „Við munum gera eins
Man 3 höfði til margra aldurshópa
margar og góður söguþráður leyfskipti mestu máli hvað varðar vinir.“
sældirnar. „Hún hefur laðað til sín
Spider Man 3 þénaði 148 milljfjölskyldur og fengið þær þannig
ónir dollara, eða um 9,3 milljarða
aftur í kvikmyndahúsin.“
króna, fyrstu þrjá sýningardag-

Julia Roberts ætlar að klæða nýjasta
erfingjann í notuð föt. Roberts á von
á þriðja barni sínu með tökumanninum Danny Moder í haust, en fyrir
eiga þau tvíburana Hazel og Phinnaeus. Leikkonan ku hafa eytt ansi
háum fjárhæðum í föt á tvíburana
þegar hún gekk með þau undir belti.
Hún vill ekki endurtaka leikinn heldur spara peninga. Það gæti þó komið
sumum spánskt fyrir sjónir þar sem
Roberts var á sínum tíma hæstlaun-

NÝJUNG
Í BANKA
VIÐSKIPTUM

aða leikkona í Hollywood.
Í viðtali hjá Opruh Winfrey sagðist Roberts hafa vaxið sem manneskja eftir að hún varð móðir. Hún
sagði jafnframt að hún hefði nánast
verið búin að gefa upp alla von um
að verða ólétt á ný.
6%8 3%- -!..%3+*! *ULIA 2OBERTS
SEGIST HAFA VAXIÈ SEM MANNESKJA EFTIR
AÈ HÒN VARÈ MËÈIR ¶RIÈJA BARN HENNAR
MUN KL¾ÈAST NOTUÈUM FÎTUM
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Hefur vantað herslumuninn
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"ALDUR 3IGURÈSSON ER

&RÁTTABLAÈIÈ HELDUR ¹FRAM AÈ TELJA NIÈUR AÈ ¥S
LANDSMËTINU Å KNATTSPYRNU OG VIÈ SP¹UM BIKAR
MEISTURUM +EFLAVÅKUR FJËRÈA S¾TINU
+EFLVÅKINGAR VORU AÈ MARGRA MATI MEÈ SKEMMTI
LEGASTA LIÈIÈ Å ,ANDSBANKADEILD KARLA Å FYRRA BAN
EITRAÈ SËKNARLIÈ SEM LAGÈI MIKIÈ KAPP ¹ AÈ SPILA
DJARFA OG ¹HORFENDAV¾NA KNATTSPYRNU
+RISTJ¹N 'UÈMUNDSSON HEFUR MËTAÈ FLOTT LIÈ
Å +EFLAVÅK OG HONUM VARÈ AÈ ËSK SINNI AÈ
HALDA SÅNU LEIKMANNAHËP FYRIR ÖETTA TÅMABIL EFTIR
AÈ HAFA N¹NAST ÖURFT AÈ ENDURBYGGJA LIÈIÈ EFTIR
BROTTFALLIÈ ¹ SÅÈASTA VETUR ¶AÈ EITT ¾TTI AÈ GEFA
¹ST¾ÈU TIL BJARTSÕNI ÖVÅ ÖAÈ ER KOMINN TÅMI ¹
AÈ +EFLAVÅK FARI AÈ BLANDA SÁR Å BAR¹TTUNA UM ¥S
LANDSMEISTARATITILINN
+EFLAVÅKURLIÈIÈ HEFUR UNNIÈ BIKARINN TVISVAR SINN
UM ¹ SÅÈUSTU ÖREMUR ¹RUM EN ÖAÈ HEFUR VANT
AÈ HERSLUMUNINN AÈ KOMA SÁR AÈ FULLUM KRAFTI

DRAUMALEIKMAÈUR HVERS ÖJ¹LFARA
(ANN GERIR MARGT VEL OG GETUR
SPILAÈ ALLS STAÈAR ¹ VELLINUM
¶AÈ VAR HINS VEGAR LJËST AÈ
HANN ER BESTUR ¹ MIÈJUNNI OG
MEÈ TILKOMU 3VÅANS +ENNETH
'USTAFSSONAR Å VÎRNINA Å
FYRRA Ö¹ GAT "ALDUR FARIÈ Å
SÅNA BESTU STÎÈU MEÈ GËÈUM
¹RANGRI "ALDUR ER MARKS¾KINN
MIÈJUMAÈUR MEÈ MIKLA
HLAUPAGETU SEM KEMUR MËTHERJUM
+EFLAVÅKURLIÈSINS ¹VALLT Å VANDR¾ÈI ¶AÈ
M¹ SEGJA AÈ SPÒTNIKSUMAR "ALDURS HAFI
VERIÈ Å FYRRA OG Å ¹R ER H¾GT AÈ SETJA KRÎFUR
¹ STR¹KINN AÈ HANN KOMI SÁR Å HËP BESTU
LEIKMANNA DEILDARINNAR

INN Å SLAGINN UM TITILINN +EFLAVÅKURLIÈIÈ HEFUR ¹
GËÈUM DEGI GETAÈ UNNIÈ ÎLL LIÈ DEILDARINNAR
3TUÈNINGSMENN +EFLAVÅKUR SETJA MIKINN SVIP ¹
LEIK LIÈSINS OG ÖEIR ¾TTU AÈ KOMA FERSKIR INN Å
SUMARIÈ ÖAR SEM KÎRFUBOLTAVETURINN VAR MEÈ
DAUFARA MËTI ¶AÈ M¹ ÖVÅ BÒAST VIÈ *OEY $RUM
MER OG AÈRIR HRESSIR KAPPAR ÒR TROMMUSVEITINNI
KOMI FULLIR AF ORKU OG SKEMMTILEGUM SIGURSÎNG
UM ÖEGAR +EFLVÅKINGAR SPILA SINN FYRSTA LEIK ¹
+2 VELLINUM +EFLAVÅKURLIÈIÈ F¾R RISAPRËF Å FYRSTU
TVEIMUR UMFERÈUNUM ÖEGAR LIÈIÈ M¾TIR &( OG
+2 OG ÖAR GETA ÖEIR GEFIÈ TËNINN FYRIR ÖAÈ SEM
KOMA SKAL Å SUMAR
(EIMAVÎLLURINN LIÈSINS HEFUR SKILAÈ MÎRGUM
STIGUM EN LIÈIÈ N¹ÈI HINSVEGAR EKKI AÈ VINNA
DEILDARLEIK UTAN +EFLAVÅKUR Å FYRRA TLI +EFLVÅK
INGAR SÁR OFAR ÖARF LIÈIÈ AÈ F¹ FLEIRI EN FJÎGUR STIG
¹ ÒTIVELLI

 8 &!+4/2)..
'UÈMUNDUR 3TEINARSSON ER
EINN ALLRA H¾TTULEGASTI SËKNARMAÈUR
DEILDARINNAR EN ÖAÈ ERU LIÈIN SJÎ ¹R
SÅÈAN AÈ HANN SKORAÈI TÅU MÎRK ¹
TÅMABILI 'UÈMUNDUR HEFUR ¹TT MJÎG
GËÈA SPRETTI ¹ SÅÈUSTU ¹RUM EN VANTAR
ENN AÈ GETA SPILAÈ HEILT TÅMABIL Å
SÅNUM BESTA GÅR 'ERIST ÖAÈ Å SUMAR ER
+EFLAVÅK Å GËÈUM M¹LUM
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3TR¹KARNIR LAMDIR NIÈUR AF "ELGUNUM
Íslenska U-17 landsliðið lauk í gær keppni á Evrópumótinu í Belgíu með 5-1 tapi gegn heimamönnum. Lúkas
Kostic, þjálfari liðsins, segir það lykilatriði í leiknum er dómari leiksins tók ekkert á grófum brotum Belg-

(%--) ¥ "!2445..) (ERMANN (REIÈ
ARSSON HEFUR HÁR BETUR Å SKALLAEINVÅGI
GEGN !ARON ,ENNON
./2$)# 0(/4/3'%449

4OTTENHAM VANN #HARLTON

Charlton fallið
&«4"/,4) Hermann Hreiðarsson

og félagar í Charlton féllu í gær
úr ensku úrvalsdeildinni eftir að
hafa tapað, 2-0, fyrir Tottenham á
heimavelli. Dimitar Berbatov og
Jermain Defoe skoruðu mörk
Tottenham.
Þetta er í fjórða sinn sem Hermann leikur með liði sem fellur úr úrvalsdeildinni. Áður hafði
hann fallið með Crystal Palace,
Wimbledon og Ipswich.
Eins og Fréttablaðið hefur áður
sagt er Hermanni nú frjálst að
fara frá liðinu samkvæmt samningi sínum við Charlton.
ES¹

&«4"/,4) Íslenska U-17 landsliðið tapaði í gær fyrir heimamönnum á Evrópumótinu í Belgíu, 51, í loka-leik liðsins í keppninni.
Þar með hlaut Ísland ekkert stig
í keppninni og kemst ekki áfram
í undanúrslit eða leik um fimmta
sæti mótsins.
Kolbeinn Sigþórsson skoraði
mark Íslands í gær en það var það
eina sem Ísland skoraði á mótinu.
Þetta var í fyrsta sinn sem Ísland
á landslið í úrslitakeppni stórmóts í knattspyrnu en þarna voru
saman komin átta bestu lið álfunnar í þessum aldursflokki.
„Strákarnir spiluðu feikivel í
fyrri hálfleik en það var okkar
besti hálfleikur á mótinu,“ sagði
Lúkas Kostic landsliðsþjálfari
eftir leikinn. Staðan í hálfleik var
1-1. Ísland náði reyndar að skora
annað mark í hálfleiknum en það
var dæmt af vegna rangstöðu.
„Við áttum skot að marki sem
var varið. Varnarmaður Belga ætlaði að hreinsa boltann úr teignum
en hikaði og Dofri (Snorrason) náði
að skora. Markið var svo dæmt af
og er ég ekki viss um þann dóm. Ég
sá það ekki nógu vel en aðrir sem

%).! -!2+ ¥3,!.$3 +OLBEINN 3IGÖËRSSON SKORAÈI EINA MARK ¥SLANDS ¹ MËTINU Å G¾R

ER HANN JAFNAÈI METIN GEGN "ELGUM Å FYRRI H¹LFLEIK

sáu atvikið betur segja að Dofri
hafi ekki verið rangstæður.“
Lúkas segir þó að vendipunktur leiksins hafi verið tvö umdeild
atvik undir lok fyrri hálfleiksins.
„Dómarar leiksins, sem voru

&2¡44!",!¨)¨!,%+3!.$!2 $*/2/6)#

frá Georgíu, voru á bandi heimamanna. Öll vafaatriði féllu Belgum í hag. Svo þegar Finnur lenti
í einvígi við leikmann fékk hann
olnbogaskot í hausinn og lá eftir á
vellinum með risastóra kúlu. Dóm-

arinn verður að stoppa leikinn við
höfuðhögg en gerði ekki neitt.“
Skömmu síðar varð svo Hólmar
Örn Eyjólfsson fyrir olnbogaskoti.
„Hann fékk högg á nefið og munninn þannig að blæddi úr beint
fyrir framan annan línuvörðinn. Aftur dæmdu þeir ekki neitt.
Hvaða skilaboð voru dómararnir
að gefa?“
Hann segir að þetta hafi haft
áhrif á leik íslenska liðsins í síðari hálfleik. „Ég sagði þeim að
vera áfram prúðir sem og þeir
gerðu. En dómararnir höfðu tekið
alla orku úr okkar liði og það nýttu
Belgarnir sér og skoruðu mörkin í
kjölfarið,“ sagði Lúkas.
Þrátt fyrir allt er hann ánægður
með sína menn.
„Það er margt í okkar leik sem
má laga en þeir voru prúðir og
reyndu allan tímann að spila fótbolta. Við lögðumst ekki í vörn og
kýldum boltann fram þegar við
gátum. Við reyndum að sækja eins
mikið og við gátum og vil ég heldur tapa þannig þótt það hafi verið
stórt eins og í dag. Við töpuðum þó
í knattspyrnuleik.“
EIRIKUR FRETTABLADIDIS

SLEMIKUSR

DINA!
N
M
Y
U
Á
Ð
SJ ÐU LEIKINN!
SPILA

SENDU SMS JA FSP NIÐ!
Á 1900 OG ÞÚ GÆTIÁRSPUIDENRMAN,

VINNINGAR ERU BÍÓMIÐAR
NLIST ÚR SPIDERMAN,
SPIDERMAN TÖLVULEIKIR, TÓ
IRA
DVD MYNDIR OG MARGT FLE

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

$RAMATÅK Å ÒRSLITAKEPPNI ."! DEILDARINNAR Å KÎRFUBOLTA

Hætti bara ekki að blæða úr Nash
Úrslitakeppni NBAdeildarinnar tók á sig nýja mynd á
sunnudagskvöldið þegar Phoenix
Suns og San Antonio Spurs léku
sinn fyrsta leik í undanúrsltum
Vesturdeildar. Leikurinn var mjög
skemmtilegur, jafn og spennandi
en á lokamínútunum tóku örlögin
völdin.
„Það var ekkert sem ég gat
gert. Þetta var að sjálfsögðu mjög
svekkjandi en þetta var ekki í
mínum höndum,“ sagði Steve
Nash, sem mátti ekki fara inn á
á lokamínútunnni þar sem læknar liðsins gátu ekki stöðvað blæðingu úr skurði niður eftir miðju
nefi hans.
Skurðurinn á Nash opnaðist
þegar hann rakst á Tony Parker
þegar 2 mínútur og 53 sekúndur voru eftir af leiknum. Parker
hafði þá stolið boltanm af Nash í
stöðunni 100-99 fyrir San Antonio.
Nash fékk aðhlynningu og skoraði næstu fimm stig Phoenix áður
en dómarar leiksins neituðu að
hleypa honum inn á þegar 54 sekúndur voru eftir. Phoenix var þá
með boltann en Spurs var tveimur
stigum yfir, 106-104.
Sjúkraþjálfari liðsins lét hafa
það eftir sér eftir leikinn að það
hefði verið betra ef Nash hefði
nefbrotnað. Hann og félagar hans
reyndu og reyndu að stöðva blæðinguna en tókst ekki, sama hversu
oft var skipt um plástra eða hin
ýmsu smyrsl borin á sárið. „Auð-

+®2&5"/,4)

",«¨5'52 3TEVE .ASH M¹TTI EKKI FARA INN ¹ VÎLLINN ÖAR SEM EKKI TËKST AÈ STÎÈVA
BL¾ÈINGU ÒR NEFI HANS
./2$)# 0(/4/3'%449

vitað vildi ég komast inn á og við
reyndum allt til þess,“ sagði Nash
en þótt aðeins tæpar þrjár mínútur hefðu verið eftir af leiknum tók það um hálftíma að klára
hann. Þennan tíma var ekki minni
spenna að fylgjast með læknum
Phoenix huga að Nash, sem skipti
nokkrum sinnum um búning þar
sem þeir urðu alblóðugir hver á
fætur öðrum.
Eftir leikinn þurfti sex spor til
þess að loka skurðinum. Steve

Nash var með 31 stig og 8 stoðsendingar í leiknum en hjá Spurs
voru þeir Tim Duncan (33 stig og
16 fráköst) og Tony Parker (32
stig og 8 stoðsendingar) illviðráðanlegir.
„Þetta er nokkuð sem maður
sér bara í boxhringnum. Auðvitað
fann maður til með Steve því öll
lið þurfa að hafa sína bestu menn
inni á í lokin og hann var ekki
með,“ sagði Robert Horry, leikmaður San Antonio.
ËËJ
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!FTENPOSTEN VELUR BESTU ÒTLENDINGANA Å NORSKU ÒRVALSDEILDINNI FR¹ UPPHAFI

BREYTTU

GLITNIS

PUNKTUM
Í PENINGA

Árni Gautur besti útlendingurinn frá upphafi í Noregi
&«4"/,4) Bertil Valderhaug, rit-

stjóri íþróttadeildar Aftenposten,
vill meina að Árni Gautur Arason
landsliðsmarkvörður sé besti útlendingur sem spilað hafi í norsku
úrvalsdeildinni
frá
upphafi.
Reyndar komast tveir íslenskir
markverðir á lista fimmtán efstu
manna en Bjarni Sigurðsson, sem
varði mark Brann á níunda áratug
síðustu aldar, er í sjötta sæti.
Í umsögn sinni um Árna Gaut
segir Valderhaug að hann hafi
unnið sjö meistaratitla með Rosenborg og einn með Vålerenga.
„Hann á samt silfurmedalíu og
bronsmedalíu. Meistaradeildarleikir hans með Rosenborg voru
ógleymanlegir.“
Um Bjarna segir Valderhaug
að hann sé goðsögn í Brann þar
sem hann lék á sínum tíma. „Var
oft lýst sem lifandi vegg í marki
Brann. Varð þó aldrei meistari.“
Þriðji Íslendingurinn kemst á
listann en það er Stefán Gíslason,
leikmaður Lyn, sem hefur átt góðu
gengi að fagna í vor. „Afar van-

2.) '!5452 (ÁR ¹ LANDSLIÈS¾FINGU
&2¡44!",!¨)¨2«"%24

metinn leikmaður,“ segir hann
um Stefán sem hann hefur í þrettánda sæti. „Með frábæra yfirsýn,
öruggur á boltann og getur stýrt
spilinu vel. Lyn má vera ánægt ef
því tekst að halda honum hjá félaginu.“

Meðal þekktra knattspyrnumanna sem eru á listanum má
nefna Christian Wilhelmsson (3.
sæti), Tobias Linderoth (7. sæti),
Paul Scharner (9. sæti) og John
Obi Mikel (15. sæti).
Valderhaug nefnir einnig ellefu
leikmenn sem voru nálægt því að
komast á listann. Þar af eru fjórir Íslendingar. Þeir eru Rúnar
Kristinsson (Lilleström), Veigar
Páll Gunnarsson (Stabæk), Heiðar
Helguson (Lilleström) og Kristján
Örn Sigurðsson (Brann).
Árni Gautur gat þó ekki tekið
undir valið í samtali við Aftenposten. „Það hafa verið margir
góðir leikmenn í Noregi. Ég veit
ekki hvort ég er betri en allir þessir,“ sagði hann er hann las yfir listann.
Samningur hans við félagið
rennur út í haust og ganga viðræður hægt við félagið um nýjan
samning. „Ég veit ekki hvað verður eða hvort félagið vill halda mér.
En mér líður vel hjá Vålerenga,“
sagði Árni Gautur.
ES¹

4EITUR VILL ÖJ¹LFA .JARÈVÅK
Njarðvíkingar eru að leita sér að nýjum þjálfara í Iceland Express-deild karla
eftir að Einar Árni Jóhannsson ákvað að hætta með liðið. Sigursælasti leikmaður félagsins segist spenntur fyrir að fá tækifæri til að þjálfa liðið.
+®2&5"/,4) Teitur Örlygsson sæk-

ist eftir því að fá að taka við meistaraflokksliði karla hjá Njarðvíkingum, sem eru nú þjálfaralausir eftir að Einar Árni Jóhannsson
hætti með liðið. Teitur hefur ekkert komið að Njarðvíkurliðinu
síðan hann lagði skóna á hilluna
vorið 2003.
„Áhugi minn á körfubolta dofnaði aðeins en síðan blossaði hann
upp aftur og ég sá að ég gat ekkert
verið án þess að lifa og hrærast í
körfunni. Ég hætti aldrei að fylgjast með liðinu en núna er ég klár
aftur og mig langar alveg rosalega
að taka þátt í þessu,“ segir Teitur. Hann er sigursælasti körfuboltamaður Íslands frá upphafi,
vann tíu Íslandsmeistaratitla og
sjö bikarmeistaratitla með Njarðvík á árunum 1984 til 2002 og er
bæði leikjahæsti (406) og stigahæsti (6.597) leikmaður félagsins
frá upphafi.
„Ég segi ekki að ég sé að fara
aftur í þjálfun. Þetta yrði í fyrsta
skipti sem ég yrði alvöru þjálfari.
Þetta ár sem ég var með Friðriki
Ragnarssyni þróaðist það þannig
að Friðrik tók við þessu og ég var
bara leikmaður. Ég var að spila
þarna í kringum 35 mínútur í leik
og Friðrik tók þetta því að sér,“
segir Teitur en saman gerðu þeir
Njarðvíkinga að Íslandsmeisturum sumarið 2001.
Teitur var titlaður þjálfari þennan veturinn en í kjölfar hans tók
Friðrik við og þjálfaði Njarðvíkurliðið til ársins 2004. „Þetta yrði
mitt fyrsta tækifæri þar sem ég
fengi að vera með lið frá byrjun.
Ég er búinn að láta þá vita af því
að ég hef áhuga á þessu og mér
heyrist að þeir séu jákvæðir fyrir
mér,“ segir Teitur og bætir við:
„Við eigum eftir að funda saman
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en ég kem sterklega til greina og
ég er gríðarlega spenntur.“
Teitur veit að kröfurnar eru
miklar í Njarðvík og þekkir það
sem leikmaður. „Í Njarðvík eru
svolítið klikkaðar kröfur. Út af
velgengni liðsins undanfarin ár
þekkir fólk ekkert annað í bænum
og þá ósjálfrátt myndast svona
miklar kröfur,“ segir Teitur, sem
þekkir það frá sínum tíma sem
leikmaður að til mikils er ætlast af meistaraflokksleikmönnum
Njarðvíkur.

Njarðvíkingar hafa haft þann
háttinn á að ráða Njarðvíkinga
sem þjálfara. Hrannar Hólm, sem
þjálfaði liðið frá 1995-1996, er síðasti þjálfarinn sem er ekki uppalinn Njarðvíkingur og er sá eini
fyrir utan erlenda þjálfara í sigursælli sögu Njarðvíkur í úrvalsdeild karla sem ekki hefur komið
upp í gegnum félagsstarfið. Það er
ekki ólíklegt að Teitur Örlygsson
bætist í hópinn og lengi keðjuna
enn frekar.
OOJ FRETTABLADIDIS

2ÒNAR +RISTINSSON SPILAR MEÈ +2 EF HANN KEMUR HEIM Å T¾KA TÅÈ

Rúnar gæti komið heim í lok maí
&«4"/,4) Eins og búist hefur verið
við í allan vetur er Rúnar Kristinsson af öllum líkindum á leið í
KR. Ekkert er þó frágengið enn
sem komið er.
„Ég er ekki búinn að ganga frá
samningi við KR né neins konar
samkomulagi. Ég hef hins vegar
rætt við Teit og ef við höldum
okkur uppi, sem skýrist vonandi
um helgina, þá eru mestar líkur
á því að ég fari heim og spili með

KR,“ sagði Rúnar.
Lokeren, lið Rúnars í Belgíu,
er í þriðja neðsta sæti deildarinnar eins og er, með fimm stiga
forskot á liðið fyrir neðan. Tvær
umferðir eru eftir af belgísku
deildinni og ef liðið vinnur Zulte
Waregem um helgina hefur liðið
tryggt sæti sitt í deildinni.
Deildin klárast svo 19. maí og
ef Lokeren bjargar sér ætti ekkert að vera því til fyrirstöðu að

hann komi heim og leiki með KR.
Ef Lokeren þarf hins vegar að
taka þátt í sérstakri aukakeppni
um lið í úrvalsdeildinni sem þau
tvö neðstu í deildinni þurfa að
gera frestast heimför Rúnars um
mánuð.
„Það getur margt gerst í þessum leikjum og miklu meiri óvissa
um hvað gerist í kjölfarið. Ég get
ekkert fullyrt um hvað gerist þá,“
sagði Rúnar.
ES¹
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&( FYRSTA LIÈIÈ SEM VINNUR DEILDARBIKARINN OG -EISTARAKEPPNINA ¹ SAMA ¹RINU

FH getur fyrst liða náð fernunni
&«4"/,4) Það er allt annað en auð-

velt fyrir FH-inga að bæta sig
milli ára, svo frábær hefur sigurganga liðsins verið undanfarin
ár, en þetta afrekuðu þeir samt á
sunnudagskvöldið. FH-liðið náði
þá í fyrsta sinn að vinna báða titlana sem eru í boði á vormótunum en þeir eru deildameistarar og
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þegar þeir unnu þrefalt. ÍA fékk
tvö tækifæri til þess að vinna
Meistarakeppnina það sumar en
tapaði báðum leikjum sínum, fyrst
1-3 fyrir KR um vorið og svo 3-5
í október. Eyjamenn unnu einnig þrjá titla sumarið 1998 en þá
klikkaði liðið á deildarbikarnum,
datt út fyrir verðandi meisturum
KR-inga í átta liða úrslitunum.
Bjarki Gunnlaugsson hefur
byrjað vel með FH og skoraði
fyrsta mark liðsins í báðum úrslitaleikjunum á síðustu dögum.
Mark hans í meistarakeppninni
dugði til sigurs en Valsmenn náðu
að tryggja sér framlengingu í úrslitaleik Lengjubikarsins.
FH-ingar hafa nú unnið tíu titla

meistarar meistaranna árið 2007.
Ekkert félag hefur unnið báða
þessa titla á sama ári síðan deildabikarinn var settur á laggirnar
vorið 1996.
FH-ingar hafa unnið þrjá Íslandsmeistaratitla í röð en þeir
eiga enn eftir að vinna bikarkeppnina og hafa enn fremur aldrei
unnið fleiri en tvo titla á einu ári
undanfarin ár. Hafnfirðingar vonast örugglega til að hrakfarir FHinga í bikarkeppninni séu á enda
en þrír af átta tapleikjum FH-liðsins undanfarin þrjú tímabil hafa
komið í bikarnum.
Engu liði hefur tekist að vinna
fjóra titla á sama árinu. Skagamenn komust næstir því 1996

.«' !& ")+525- &( INGAR HAFA UNNIÈ TVO TITLA ¹ SÅÈUSTU DÎGUM OG ERU Å GËÈUM GÅR

FYRIR ¥SLANDSMËTIÈ

síðan þeir komu aftur upp í efstu
deild sumarið 2001. Þeir hafa
unnið þrjá Íslandsmeistaratitla,
fjóra deildarmeistaratitla og hafa

(RAFN ÖJ¹LFAR ¶ËR ¹FRAM

Vill fá tvo nýja
íslenska menn
+®2&5"/,4) Hrafn Kristjánsson hefur gert nýjan tveggja ára
samning um að þjálfa áfram nýliða Þórs frá Akureyri í Iceland
Express-deild karla í körfubolta.
Hrafn hefur þjálfað Þórsliðið
undanfarin þrjú tímabil og komið
liðinu tvívegis upp í úrvalsdeildina en liðið féll úr deildinni á miðárinu.
Einhverjar breytingar verða
á Þórsliðinu, sem vann alla leiki
sína í vetur, en Hrafn vill styrkja
liðið með tveimur íslenskum leikmönnum.
„Þegar litið er á hópinn hjá okkur
er ljóst að hann þarfnast styrkingar í stöðu leikstjórnanda og
undir körfunni og nú þarf að
leggjast yfir þau mál. Planið er að
bæta við okkur tveimur íslenskum leikmönnum fyrir næsta tímabil auk tveggja erlendra,“ segir
Hrafn á síðunni.
ËËJ
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5MR¾ÈUFUNDUR Å ,AUGARDAL

Frægur hlaupari á landinu
&2*,3!2 ¥¶2«44)2 Frank Fredericks, heimsfrægur frjálsíþróttamaður frá Namibíu, hefur framsögu á umræðufundi Samtaka íslenskra ólympíufara sem fram fer
í dag.
Umfjöllunarefnið er „líf að
loknum ferli“ og hefst fundurinn
kl. 18 í fundarsal E á þriðju hæð í
Íþróttamiðstöðinni í Laugardal.
Frank Fredericks er einn frægasti spretthlaupari í heiminum síðustu ár og eftir að hann
lagði hlaupaskóna á hilluna hefur
hann tekið virkan þátt í störfum
íþróttahreyfingarinnar og er eftirsóttur fyrirlesari.
Fredericks vann til fernra silfurverðlauna á Ólympíuleikum
1992 og 1996, fékk tvenn í 100
metra hlaupi og tvenn í 200 metra
hlaupi.
ËËJ
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tvisvar orðið meistarar meistaranna auk þess að vinna Atlantic-bikarinn einu sinni en keppni í
honum var frestað í vor.
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Amerísk afþreying er sú besta
!MERICAkS .EXT 4OP -ODEL HEFST ¹
MORGUN EFTIR NOKKURT HLÁ "RESKA ÒT
G¹FAN AF Ö¾TTINUM ER BÒIN SEM
BETUR FER !MERÅKANAR GERA LANGBESTU
RAUNVERULEIKAÖ¾TTINA "ANDARÅSKAR
S¹PUËPERUR ERU LÅKA BESTAR "OLD AND
THE "EAUTIFUL ERU N¹TTÒRLEGA FR¹B¾R
IR Ö¾TTIR OG FRAMLEIÈENDUR 'UIDING
,IGHT HLJËTA AÈ VERA AÈ GERA EITT
HVAÈ RÁTT EFTIR ÎLL ÖESSI ¹R (INIR ¹STR
ÎLSKU .¹GRANNAR SKORA EINNIG H¹TT ¹
MÅNUM LISTA ¡G SKIL HINS VEGAR EKK
ERT Å SUÈUR AMERÅSKU S¹PUËPERUNUM
SEM SÕNDAR ERU ¹ 3TÎÈ  !LLIR AÈ RÅF
AST OG UMHVERFIÈ F¹R¹NLEGT 6¾RI
GAMAN AÈ SJ¹ HVERNIG VIÈ MYND
UM GERA ÖETTA 3PENNAN HEFUR N¹È
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4HE &OURTH !NGEL
#AUSE OF $EATH
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KEPPAST NÒ UM AÈ HALDA FR¹B¾RT PARTÅ EFTIR
FËTBOLTALEIK 3IGURVEGARARNIR FARA Å FERÈA
LAG ÒT Å SVEIT ÖAR SEM ÖEIM ER BOÈIÈ UPP ¹
MATARVEISLU

 3HARK  .ÕIR BANDARÅSK
IR SPENNUÖ¾TTIR SEM FJALLA UM STJÎRNULÎG
FR¾ÈINGINN HARÈSVÅRAÈA 3EBASTIAN 3TARK
SEM SÎÈLAÈ HEFUR UM OG GERST OPINBER SAK
SËKNARI

 ,AS 6EGAS  3PENNANDI
BANDARÅSK Ö¹TTARÎÈ SEM GERIST Å PARTÅBORG
INNI ,AS 6EGAS
 4HE 5NIT 
 4WENTY &OUR 
 "RAM 3TOKERS $RACULA E
$RAKÒLASAGA &RANCIS &ORD #OPPOLA BYGG
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+EANU 2EEVES 7INONA 2YDER 'ARY /LD
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 "ALLISTIC %CKS VS 3EVER
 &RIDAY !FTER .EXT
 3IMPSONS 
 &RÁTTIR OG ¥SLAND Å DAG
 4ËNLISTARMYNDBÎND FR¹ 0OPP
4Å6Å

 )NSIDER ¥ ÖESSUM Ö¹TTUM FARA
STJËRNENDURNIR MEÈ OKKUR Å INNSTA HRING
STJARNANNA ÖAR SEM VIÈ F¹UM AÈ SJ¹ EINKA
VIÈTÎL NÕJUSTU UPPLÕSINGARNAR OG SANNLEIK
ANN ¹ BAKVIÈ HEITASTA SLÒÈRIÈ Å (OLLYWOOD
¶ESSIR SKEMMTILEGU Ö¾TTIR KOMA FR¹ SÎMU
FRAMLEIÈENDUM OG %NTERTAINMENT 4ONIGHT
,EYFÈ ÎLLUM ALDURSHËPUM

 &RÁTTIR
 ¥SLAND Å DAG
 %NTERTAINMENT 4ONIGHT ¥ GEGN
UM ¹RIN HEFUR %NTERTAINMENT 4ONIGHT FJALL
AÈ UM ALLT ÖAÈ SEM ER AÈ GERAST Å SKEMMT
ANABRANSANUM OG ¹TT EINKAVIÈTÎL VIÈ FR¾G
AR STJÎRNUR .ÕJAR FRÁTTIR AF FR¾GA FËLKINU KVIK
MYNDUM SJËNVARPI TËNLIST TÅSKU OG ALLS
KYNS UPP¹KOMUR SEM GERAST Å BRANSANUM
ERU GERÈ GËÈ SKIL Å ÖESSUM FR¾GU Ö¹TT
UM %F ÖÒ VILT VITA HVAÈ ER AÈ GERAST Å (OLLY
WOOD Ö¹ VILTU EKKI MISSA AF ÖESSUM Ö¹TT
UM ,EYFÈ ÎLLUM ALDURSHËPUM
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H¹MARKI Å 'L¾STUM &ALL
3TEPHANIE VAR ¾GILEGT
¡G VORKENNDI HENNI
N¾STUM ÖVÅ
%UROVISION KEPPNIN ER ¹
LAUGARDAGINN %IRÅKUR (AUKS
SON STÅGUR ¹ SVIÈ ¹ FIMMTU
DAGINN OG KEMST VONANDI
UPP Å AÈALKEPPNINA UM HELG
INA ¡G ER SAMT EKKERT SVO ROSA
LEGA VISS ¶AÈ VERÈUR AF NËGU AF
TAKA ¹ LAUGARDAGINN +OSNINGA
VÎKUR OG %UROVISION ,ÅKLEGA EKKI
MIKIL UMFERÈ ¹ GÎTUM BORGARINNAR
ÖAÈ KVÎLDIÈ -ÁR ÖYKIR NOKKUÈ VÅST
AÈ SÎNGVAKEPPNIN HAFI VINNINGINN ¹
MÅNU HEIMILI
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AÈ GLÅMA VIÈ ERFIÈAR BRAUTIR OG KEPPNIN HEFUR
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DRAMA AF BESTU GERÈ

 %VERYBODY ,OVES 2AYMOND
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ÖESSI GETUR AÈEINS ENDAÈ ILLA
EN 3TARK REYNIR EFTIR BESTU GETU
AÈ KOMA Å VEG FYRIR AÈ ÒR ÖESSU
VERÈI BLËÈBAÈ
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Óvænt endurkoma Simma í handboltann
„Ég gat varla staðið í fæturna
eftir leikinn og Hjálmar bróðir
var rúmliggjandi,“ segir Sigmar
Vilhjálmsson. Hann lék síðasta
leikinn með meistaraflokki Hattar

„Ég fer ofsalega oft á Vegamót
og verð eiginlega aldrei fyrir
vonbrigðum þar. Þeir hafa mjög
lengi haft gott eldhús og mat á
góðu verði.“
-ARGRÁT +RISTÅN 3IGURÈARDËTTIR &ABÒLA
TËNLISTARKONA

1

6
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7

9

3

4

um,“ segir Sigmar en á
héraðsvefnum
austurlandid.is kemur fram að
þeim Hjálmari og Sigmari hafi verið falið að
fylla upp í götin á varnarleik liðsins.
Sigmar er reyndar alls
ekki ókunnur parkettinu og harpixinu því hann hefur
'®-5, +%-0!

3IGMAR 6ILHJ¹LMS
SON ÖËTTI EFNILEGUR
HANDBOLTAMAÈUR
¹ SÅNUM YNGRI
¹RUM OG KOMST
MEÈAL ANNARS
Å SEXT¹N ¹RA
LANDSLIÈ 3VÅA

10

+JARTAN 'UNNARSSON FYRR
UM FRAMKV¾MDASTJËRI 3J¹LFST¾È
ISFLOKKSINS OG 3IGRÅÈUR 3N¾V
ARR STAÈGENGILL R¹ÈUNEYTISSTJËRA
OG SENDIHERRA Å UTANRÅKISR¹ÈUNEYT
INU EIGA VON ¹ BARNI Å LOK JÒLÅ 3AM
KV¾MT UPPLÕSINGUM
&RÁTTABLAÈSINS ER 3IG
RÅÈUR KOMIN SJÎ M¹N
UÈI ¹ LEIÈ OG HEILSAST
VEL ¶AU HAFA EKKI VILJ
AÈ TJ¹ SIG VIÈ FJÎL
MIÈLA UM M¹LIÈ
OG HAFA HALDIÈ
ÖESSU LEYNDU EN
HAFA ÖË FENG
IÈ AÈ VITA KYN
BARNSINS SEM
KU VERA STR¹K
UR ¶AU +JARTAN
OG 3IGRÅÈUR ERU
BARNLAUS FYRIR EN
+JARTAN ER  ¹RA OG 3IGRÅÈUR VERÈUR
 ¹RA Å LOK JÒNÅ ¹ ÖESSU ¹RI
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,2¡44
 ¹ EFTIR  Å RÎÈ  HRËPA  AF 
TVEIR EINS  H¹RS  LAUFTRÁ 
BERIST TIL  F¾ÈA  FOR  TVEIR
EINS  INNILOKA
,«¨2¡44
 ÒTDEILDU  TVEIR EINS  FORVITINN
 EFNI  GJAFMILDUR  FISKUR 
ANGRA  SVALL  HRYGGUR  KYRRÈ
,!53.
,2¡44  N¾ST  ¾Î  ¾PA 
FR¹  UU  ULLAR  ¹LMUR  BT
 ALA  AUR  LL  KRËA
,«¨2¡44  G¾FU  ¾¾  SPURULL
 TAU  ÎRL¹TUR  ¹LL  AMA 
RALL  BAK  RË

Gó› rá› og gagnlegar
uppl‡singar um heita vatni›

meðal annars afrekað að komast
í hópinn hjá 16 ára landsliði Svía.
„En svo flutti ég heim og fór að
æfa með Hetti. Og þar stöðnuðu
hæfileikarnir,“ segir Sigmar sem
þó lék einnig með yngri flokkum ÍR og Vals. Hann segir leikinn
hins vegar ekki hafa vakið gamla
handboltadrauma. „Keppnisskapið er einfaldlega oft meira en líkamlegt form og þó ég fari í World
Class á hverjum degi þá er það allt
öðruvísi en að berjast inni á vellinum,“ segir Sigmar og bætir því við
að hann hafi fundið fyrir vöðvum
sem hann vissi ekki að væru til.
„En eflaust mun ég láta mig hafa
það að taka einn eða tvo leiki með
liðinu á næsta ári,“ bætir varnarjaxlinn Sigmar við.
FGG
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(*,-!2 ,ÁK ¹ ¹RUM ¹ÈUR MEÈ B¾ÈI
&RAM OG (+

frá Egilsstöðum í fyrstu deild Íslandsmótsins í handknattleik á
dögunum, ásamt bróður sínum
Hjálmari Vilhjálmssyni.
Hattarmenn höfðu ekki riðið
feitum hesti frá viðureignum
sínum í deildinni, höfðu tapað
öllum leikjunum og brugðu
því á það ráð að fá bræðurna Sigmar og Hjálmar til aðstoðar við að
innbyrða fyrsta sigurinn. Og það tókst.
Höttur vann Gróttu
með 31 marki gegn
28 úti á Seltjarnarnesi. „Ég skoraði
þrjú og var rekinn
út af í tvær mínútur tvisvar sinn-

(%4*5,%' &2!-'!.'! 3VEINN SÕNDI MIKLA DIRFSKU OG HUGREKKI ÖEGAR HANN GËMAÈI ¹SAMT SAMSTARFSMÎNNUM SÅNUM RÒSSNESKAN

GL¾PAFLOKK
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'ËMAÈI BÅR¾FNA MATARÖJËFA
Sveinn Kjartansson, matreiðslumeistarinn góðkunni á Fylgifiskum, sýndi mikið hugrekki og
dirfsku á föstudaginn þegar hann
elti uppi glæpaflokk frá Rússlandi. Þeir höfðu látið greipar sópa
í veisluþjónustu staðarins á Suðurlandsbraut og rænt bíl staðarins. „Þetta gæti líka hafa verið
heimska,“ segir Sveinn í samtali
við Fréttablaðið.
Málavextir voru þeir að Sveinn
og kollegar hans hjá Fylgifiskum höfðu verið að útbúa veislu
fyrir kvöldið og komu til þess að
ganga frá síðustu réttunum. Þegar
þeir komu að húsnæðinu á Suðurlandsbrautinni sáu þeir að brotist hafði verið inn og hverjum einasta munnbita stolið. „Við ætluðum auðvitað að bæta þennan

www.stillumhitann.is
AUGLÝSINGASÍMI

550 5000

TIL SÖLU LÉNIÐ
www.jol.is
Vinsælasti jólavefur síðust ára samkvæmt Samræmdri Vefmælingu
www.modernus.is/sv. Vefur fylgir með léninu.
Nánari upplýsingar veitir Jón Gunnar Gylfason
í síma +1 218-556-8828 eða jongunnar@jol.is

skaða, hófumst handa við að búa
til nýja rétti en þegar við ætluðum
að keyra réttina út uppgötvast að
bílnum hafði líka verið stolið,“ útskýrir Sveinn og voru þá góð ráð
dýr. „Við hringdum auðvitað bara
á lögregluna,“ segir Sveinn.
Þegar starfsfólkið stóð fyrir
utan húsnæðið í öngum sínum yfir
þjófnaðinum keyrir hins vegar
bíll framhjá þeim sem er grunsamlega líkur Fylgifiska-bílnum. Og Sveinn æðir af stað til að
sjá hvert hann fer. „Hann svínar
fyrir annan bíl og keyrir inn í port
sem er þarna skammt hjá,“ segir
Sveinn og viðurkennir að honum
hafi liðið eins og stórborgarlöggu
í bandarískri kvikmynd. „Hjartað
tók nokkur aukaslög og „rushið“
lifði langt fram eftir kvöldi,“ segir

Sveinn. „Ég sé hvar bílnum er lagt
og út koma tveir strákar. Ég geng
bara að þeim og spyr hvað þeir
séu að spá,“ segir Sveinn en mikið
fát kom á þjófana þegar kokkakrumlurnar náðu taki á þeim. „Ég
varð þess þó fljótlega áskynja að
þeir voru ekki íslenskumælandi
og held að þetta hafi hreinlega
bara verið bófagengi sem fer um
bæinn og stelur öllu steini léttara,“ segir Sveinn sem bætir því
þó við að þegar leitað var að stolna
matnum var augljóst að þjófarnir
höfðu tekið hraustlega til matar
síns. Aðeins einn lítill brauðmoli
var eftir af öllum veisluföngunum. „Þannig að kannski verður
að líta á þetta rán sem einhvers
konar hrós.“
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Gerir það gott í Þýskalandi
Þorleifi Erni Arnarssyni hafa borist fimm tilboð frá þýskum leikhúsum í kjölfar sýninga á Eilífri
hamingju í Berlín í febrúar. Þorleifur er leikstjóri sýningarinnar og stundar nú leikstjóranám
í Berlín. „Leikhúsin eru öll að
ákveða hvað þau ætla að gera
næsta vetur. Það á eftir að koma
í ljós hvað passar inn og hvað ég
get tekið að mér,“ sagði Þorleifur
og bendir á að staðan sé enn nokkuð óljós.
Sýningarnar á Eilífri hamingju
í Maxím Gorkí-leikhúsinu voru
vel sóttar af þýsku leikhúsfólki
að sögn Þorleifs, en Maxím Gorkíleikhúsið er eitt þeirra sem hafa
lýst yfir áhuga á samstarfi við Þorleif. „Þar myndi ég setja upp verk
eftir Lars Norén. Það yrði frumsýnt á norrænni hátíð í Sophiensale og færi þaðan yfir í Maxím
Gorkí,“ útskýrði Þorleifur.

Hann er einnig í viðræðum við
Schaubühne-leikhúsið.
„Gengi
það eftir yrði þetta brjálæðislega
spennandi. Það er svona eins og að
vera valinn í brasilíska landsliðið,“ sagði Þorleifur. Í kortunum er
einnig sýning í borginni Schwerin
í Austur-Þýskalandi og uppsetning á Hamlet. „Svo hafa margir af
stórleikurunum í Berlín tekið sig
saman og stofnað sitt eigið leikhús
og ég hef verið í viðræðum við þá
um að koma inn með sýningu. Það
er samt alveg á frumstigi,“ sagði
Þorleifur og benti á að síðasta sýning á Eilífri hamingju hér á landi
fer fram í Borgarleikhúsinu á
morgun.
SUN

%&4)23«4452

¶ORLEIFUR ®RN !RNARSSON ÅHUGAR FIMM TIL
BOÈ SEM HONUM HAFA BORIST FR¹ ÖÕSKUM
LEIKHÒSUM
&2¡44!",!¨)¨2«3!

www.visir.is

3¥-!.²-%2 &2¡44!",!¨3).3   FAX   2ITSTJËRN   FAX   RITSTJORN FRETTABLADIDIS
$2%)&).' DREIFING POSTHUSIDIS !UGLÕSINGADEILD AUGLYSINGAR FRETTABLADIDIS 6EFFANG VISIRIS

6)¨ 3%'*5- &2¡44)2

FYRSTUR MEÐ
FRÉTTIRNAR

3-!5',µ3).'!3¥-).. %2  

"!+¶!.+!2
+!2%.!2 $ +*!24!.3$«4452

Þaulæfður
kosningaréttur

É

g man vel eftir langömmu
minni. Hún var falleg gömul
kona sem gekk í stórrósóttum kjólum og mundi vel eftir því þegar hún
sá gúmmístígvél í fyrsta sinn. Þegar
hún var unglingur höfðu konur ekki
kosningarétt. Það höfðu vinnumenn, snauðir bændur og þurrabúðarmenn ekki heldur. Fólk hafði
misjafna sýn á lýðræðið þá og nú.
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var ekki
hluti mannréttinda heldur stjórntæki sem veitti vitrum mönnum
rétt til þess að velja vitrustu mennina á þing svo þeir gætu stjórnað.
Síðan eru liðin mörg ár.
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mínu, sem
lengi hefur starfað með elstu borgurum landsins, þykir kjördagar
ávallt svolítið erfiðir. Á þeim dögum
fær jafnvel fólk sem starfsfólk
heldur að sé öllum löngu gleymt
heimsóknir. Gæskuríkir gestirnir tilkynna starfsþýinu að blessuð
gamla konan eða maðurinn hafi nú
alltaf viljað nýta atkvæðisrétt sinn
í gegnum tíðina og engin breyting
sé nú á.
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ég gat fyrst kosið voru
þúsaldarmót á næstunni. Skömmu
fyrir kosningar spurði enskukennarinn minn bekkinn út í skoðanir
hans á því hvað hægt væri að gera
í þágu þriðja heimsins svokallaða.
Krúttkynslóðin var ekki fullmótuð
og fátt varð um svör. Flest vorum
við búin að hlusta yfir okkur á boðskap Smashing Pumpkins og Nirvana og það hafði fengið okkur til
að efast um tilgang alls. Depurð og
tortryggni voru aðalsmerki unglinga þá, hugsjónir jafn hallærislegar og herðapúðar.

%&4)2 nokkra þögn svaraði töffari bekkjarins því að í raun væri
ekkert hægt að gera. Til dæmis
myndu allir skógar eyðast upp ef
þjóðir þróunarríkjanna ætluðu að
fara að nota klósettpappír. Sársaukaviprurnar sem fóru um andlit míns indæla og vinstrisinnaða
enskukennara við að heyra þetta
svar munu aldrei hverfa mér úr
minni. Skömmu síðar fór ég ásamt
sveitunga mínum og bekkjarbróður, sem svo umhugað var um skóga
veraldar, í félagsheimili Landeyja
til að kjósa til Alþingis.
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¥ gegnum árin hef ég reynt að telja
mér trú um að ekki sé til sá einstaklingur sem ekki hefur eitthvað fram
að færa. Því hljóti atkvæði hans að
vera merkilegt og vel ígrundað. Ég
er ekki alveg sannfærð en vona hið
besta. Nóg hefur landinn æft sig að
kjósa yfir öllum Idol-þáttunum og
auðvitað lærði þjóðin að meta mikilvægi hvers atkvæðis með því að
fylgjast með Rockstar Supernova
og koma Magna okkar áfram. Ég
segi bara x við Eirík Hauksson og
held af stað til Helsinki.

Kreditheimild* með 0% vöxtum
og engum kostnaði í DMK!
Nýttu þér þessi einstöku kjör.
Sæktu um DMK á spron.is
* skv. útlánareglum SPRON

