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Jón Eiríksson lætur ekkert aftra sér frá því að stundabogfimi.
Jón Eiríksson hefur stundað bog-fimi frá því að íþróttagreinin vartekin upp hérlendis með stofnunÍþróttafélags fatlaðra 1974.„Íþróttafélag fatlaðra tók þessaíþróttagrein upp á sína arma,“útskýrir Jón. „Félagsskapurinnhefur alltaf verið blandaður og fasti kjarninn í kringum tíu manns.Töluvert rennsli hefur hins vegar 

verið á mönnum frá stofnun félags-ins. Ég tók tölurnar saman um dag-inn og útkoman var um 200manns.“
Að sögn Jóns hefur félagsskap-urinn aðstöðu í húsi Íþróttafélagsfatlaðra að Hátúni 14. „Við hitt-umst þrisvar sinnum í viku, í umþað bil tvo til tvo og hálfan tíma ísenn. Innandyra erum við að skjótaaf átján metra færi. Við höfumverið utandyra á sumrin þegarveður leyfir og þá er skotið af þrjá-tíu metra færi. Það er hins vegarkeppt upp í allt að níutíu metra færi á erlendum mótum. Það erreyndar algengur misskilningurað mikla krafta þurfi í bogfimi.Þvert á móti er þetta íþrótt sem krefst töluverðrar tæknikunnáttuog einbeitingu. Hún reynir þvíekki síður á hugann heldur en lík-amann.“

Þrátt fyrir fámennan hóp segirJón að Íslendi

Hefur stundað bog-
fimi í rúm þrjátíu ár

 Alls völdu 33 starfs-
menn Ríkisútvarpsins að hætta og 
þiggja biðlaun eftir að stofnuninni 
verður breytt í opinbert hlutafé-
lag.

„Þetta er upp á hár sú tala sem 
við gerðum ráð fyrir,“ segir Páll 
Magnússon útvarpsstjóri. Áætlað-
ur kostnaður við biðlaunin er um 
90 milljónir króna.

Starfsmenn Ríkisútvarpsins 
eru nú um 340. Höfðu 116 þeirra 
áunnið sér rétt til biðlauna. Það 
er því ríflega fjórðungur þeirra 
sem eiga biðlaunaréttinn sem 
nýtir hann. Allir úr hópnum eiga 
rétt á tólf mánaða biðlaunum 
nema einn sem á sex mánaða bið-
launarétt.

Að sögn Páls voru tæp 60 pró-
sent þeirra sem þiggja biðlaunin 

sextíu ára og eldri. „Það lá beinast 
við að það fólk sem nær lífeyris-
réttindum á því tólf mánaða tíma-
bili sem biðlaunarétturinn gildir 
myndi nýta hann því það má líta 
svo á að annars væri fólk að vinna 
kauplaust fram að lífeyrisréttind-
unum.“

Páll segir að þeir sem hætti séu 
úr öllum deildum Ríkisútvarpsins. 
„Þetta var frekar í samræmi við 
það sem við höfðum reiknað með,“ 
segir útvarpsstjóri sem ekki á von 
á því að nú verði lagst í manna-
ráðningar í stað þeirra sem hætta. 
„Það er ekki endilega sjálfgefið að 
við þurfum að ráða í allar þessar 
stöður og það er í sjálfu sér ekkert 
markmið. Kannski getum við nýtt 
þetta í þeim hagræðingaráform-
um sem við höfum.“

Biðlaunin kosta 90 milljónir

Landslagshönnun 
ferðamannastaða

á traustum grunni
ÞRIÐJUDAGUR 13. FEBRÚAR 2007

Rafrænt greiðslumat
Ráðgjöf og aðstoð
Lánsumsóknir rafrænt á NetinuSvar innan fjögurra daga
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Sveitarstjórnarmenn í 
bænum Bondo eru að spá í að 
kaupa 40 fermetra spegil og festa 
hann upp í fjallshlíð. Spegillinn 
myndi endurvarpa sólarljósinu 
niður í dalinn, sem er svo djúpur 
að þar sést engin sól frá því 
snemma í desember og þangað til 
í lok febrúar ár hvert.

„Þetta myndi auka gildi 
bæjarins,“ sagði Renzo Giovanali 
borgarstjóri. Ákvörðun verður þó 
ekki tekin fyrr en í sumar.

Fordæmi er fyrir þessari 
framkvæmd. Íbúar í bænum 
Viganella á Ítalíu hafa nú þegar 
komið sér upp slíkum spegli og 
eru hæstánægðir með birtuna.

Vilja sólarspegil

Gudrun Schyman, 
forystukona sænskra femínista, 
hefur lagt til að mynd af rithöf-

undinum Astrid 
Lindgren prýði 
sænsku einu krónuna 
í staðinn fyrir mynd 
af sænska konungin-
um. Hún leggur líka 
til að mynd af 
einhverri af 
söguhetjum Astridar 

Lindgren verði á bakhlið seðils.
Gudrun er í stjórn Republik-

anska föreningen sem vill afnema 
myndir af sænskum konungum á 
gjaldmiðli landsins.   

Konungsmynd 
verði fjarlægð

Leynd hvílir yfir Ís-
landsferð leikarans

 Meirihluti lands-
manna er mótfallinn því að fyrir-
tækið Norðurvegur ehf. leggi 
heilsárveg yfir Kjöl frá Gullfossi 
að Silfrastöðum í Skagafirði. 
Þetta kemur fram í nýrri könnun 
Fréttablaðsins. 

799 manns á höfuðborgarsvæð-
inu og á landsbyggðinni voru 
spurðir og tóku 82 prósent 
afstöðu. Af þeim vilja tæp 43 pró-
sent að vegurinn verði lagður en 
rúm 57 prósent vilja það ekki. 

Meirihluti fólks sem býr utan 
höfuðborgarsvæðisins er hlynnt-

ur því að vegurinn verði lagður 
en tæp 37 prósent íbúa á höfuð-
borgarsvæðinu. 480 íbúar á höf-
uðborgarsvæðinu voru spurðir og 
318 á landsbyggðinni.

Ætlunin með veginum er að 
stytta vegalengdir milli Suður- og 
Norðurlands. Leiðin frá Selfossi 
til Akureyrar mun styttast um 
141 kílómetra og kílómetrafjöld-
inn frá Gullfossi til höfuðstaðar 
Norðurlands mun verða 358 í stað 
595. 

Kjartan Ólafsson, þingmaður 
Sjálfstæðisflokks og stjórnar-

maður í Norðurvegi, segir að nið-
urstaðan sýni fram á hversu mik-
ilvægt mál lagning heilsárvegar 
yfir Kjöl sé fyrir fólk á lands-
byggðinni. Þingmaðurinn telur 
jafnframt að kynna þurfi fram-
kvæmdina betur fyrir lands-
mönnum.  

Árni Finnsson, formaður Nátt-
úruverndarsamtaka Íslands, 
segir að niðurstaðan í könnuninni 
staðfesti að náttúruverndar-
hyggja meðal Íslendinga hafi 
farið vaxandi. 

Hafna vegi um Kjöl 
Rúmur meirihluti Íslendinga er á móti heilsársvegi um Kjöl. Meirihluti lands-
byggðarfólks vill að vegurinn verði lagður. Fleiri konur en karlar eru á móti. 
Tæp 37 prósent íbúa á höfuðborgarsvæðinu segja „já“ við veginum um Kjöl.  

 „Við Straum verður ekki 
sakast þótt skiptar skoðanir séu 
innan stjórnkerfisins um túlkun 
laga um ársreikninga og stjórn-
sýsluframkvæmd ársreikninga-
skrár,“ segir Straumur-Burðarás í 
tilkynningu til Kauphallar í gær.

 Davíð Oddsson seðlabanka-
stjóri hefur lýst efasemdum um 
lögmæti þess að bankinn geri upp í 
evrum. Geir H. Haarde forsætis-
ráðherra upplýsti í Silfri Egils á 
sunnudag að unnið væri að því að 
kanna lögmæti heimildarinnar.

Segjast hafa 
farið að lögum

 Tuttugu manns 
hafa greinst með veirusýkinguna 
inflúensu það sem af er árinu að 
sögn Guðrúnar Sigmundsdóttur, 
yfirlæknis hjá sóttvarnasviði 
landlæknisembættisins. Guðrún 
segir að inflúensutilfellin hafi 
greinst fyrr á þessu ári en árið 
2006 þegar þau fyrstu komu upp í 
febrúar. 

Að sögn Guðrúnar má búast 
við að tala greindra tilfella aukist 
á næstu dögum þegar niðurstöður 
koma úr fleiri rannsóknum. 
Guðrún segir að inflúensan berist 
hingað árlega um svipað leyti og 
til Norðurlandanna.

20 hafa greinst 
með inflúensu



 „Hér er um viðbót-
arúrræði að ræða til einstaklinga 
sem búa við öryggisleysi og eru á 
biðlista eftir þjónustu í Reykja-
vík,“ segir í greinargerð um nýja 
tegund öryggissíma á vegum Vel-
ferðarsviðs Reykjavíkur í sam-
vinnu við Öryggismiðstöð Íslands.

Með því að styðja á einn hnapp 
komast þeir sem hafa öryggissím-
ann í samband við starfsmann sem 
Öryggismiðstöð Íslands ætlar að 
ráða sérstaklega til verksins. 
Öryggissíminn verður starfrækt-
ur utan hefðbundins dagvinnu-
tíma heimahjúkrunar og félags-
legrar þjónustu, sem sagt á 
kvöldin, á nóttunni og um helgar.

Gerð verður tilraun með örygg-
issímann í sex mánuði. „Valinn 
verður hópur 100 einstaklinga úr 
röðum umsækjenda um þjónustu-
íbúðir og hjúkrunarrými og ein-
staklingar sem útskriftarteymi 
LSH (Landspítalans) velur,“ segir 
í greinargerðinni með tillögu um 
verkefnið sem samþykkt hefur 
verið í bæði velferðarráði og borg-
arráði.

Þrír hópar eru sagðir vera meg-
inmarkhópar fyrir öryggissíma: 
fólk sem hefur verið metið í brýnni 
þörf fyrir hjúkrun, þeir sem eru á 
biðlista eftir þjónustuíbúð og sjúk-
lingar sem eru nýútskrifaðir af 
spítala.

„Rökstuðningur fyrir uppsetn-
ingu öryggissíma er fyrst og 
fremst sá að að hann auki öryggis-
tilfinningu aldraðra einstaklinga 
sem búa heima, bæði þeirra sem 
eru á biðlista eftir þjónustu þar 
sem öryggissíminn myndi brúa bil 
meðan á bið stendur, en ekki síður 
myndi hann gagnast einstakling-

um sem búa heima með margþætta 
félags- og heilbrigðisþjónustu og 
þurfa mikinn stuðning til að geta 
búið sem lengst á eigin heimili.“

Öryggissímann má nota í neyð-
artilfellum og ef fólk er óttaslegið 
eða finnur til óöryggis.

Ef tilraunaverkefnið gengur 

vel á að bjóða öryggissímann á bil-
inu 500 til 700 manns sem talið er 
að sé sá fjöldi sem síminn getur 
nýst. Miðað við að 500 manns 
hefðu símann er áætlaður kostn-
aður á ári 35 miljónir króna eða 70 
þúsund krónur á hvern síma.

Aldraðir á biðlistum 
fá öryggissíma heim
Eitt hundrað aldraðir og veikir Reykvíkingar sem eru á biðlista eftir þjónustu-
íbúð fá í tilraunaskyni sérstakan öryggissíma heim til sín. Reynist öryggissím-
inn vel gætu á bilinu 500 til 700 manns verið tengdir kerfinu.

Opið: Alla virka daga kl. 9:00-18:00 og laugardaga kl. 12:00-16:00. Sími: 525 8020.

NOTAÐIR BÍLAR
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NISSAN ALMERA VISIA
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 Meira en 80 manns fórust í sprengjuárásum á miðborg Bagdad 
í gær, þegar ár var liðið frá því að hið gyllta hvolþak sjía-moskunnar í 
Samarrah var eyðilagt. Hátt á annað hundrað manns særðust.

Að minnsta kosti tvær bílasprengjur sprungu á fjölmennu markaðs-
torgi í hádeginu og þriðja sprengjan sprakk ekki langt þar frá. Þykkur 
reykjarmökkur barst frá húsi sem kviknaði í við markaðstorgið.

Skömmu fyrir sprengingarnar höfðu stjórnvöld hvatt landsmenn til 
þess að helga fimmtán mínútur því að minnast árásarinnar á gylltu 
moskuna í Samarrah.

„Sprengingin í helgidómnum hratt af stað blindu ofbeldi í landinu, þar 
sem tugir þúsunda saklausra manna féllu. Guð einn veit hvenær þessum 
harmleik linnir,“ sagði Ali al-Sistani, æðsti klerkur sjía í Írak, í yfirlýsingu 
sem hann sendi frá sér skömmu fyrir sprengingarnar.

Hann hvatti stjórnvöld til þess að endurreisa hvolfþak moskunnar en 
hvatti landsmenn jafnframt til þess að sýna stillingu.

Árásirnar í Bagdad urðu þrátt fyrir að bæði íraskir og bandarískir 
hermenn hafi stóreflt öryggisgæslu í Bagdad og vinni hörðum höndum að 
því að koma á friði í höfuðborginni.

Tugir myrtir á torgi

 Lögreglan á Selfossi 
kallaði til sérsveit Ríkislögreglu-
stjóra á sunnudagskvöld eftir að 
tilkynnt hafði verið um tvo 
skothvelli í íbúð í bænum. Þegar 
sveitin fór á vettvang komu 
húsráðendur af fjöllum, enda var 
þar allt með kyrrum kjörum og 
fólk farið í háttinn. Íbúarnir 
sögðust þó hafa heyrt hvellina en 
þeir hefðu talið að um flugelda 
hefði verið að ræða. 

Lögreglan svipaðist um í 
íbúðinni en fann hvorki skotvopn 
né nein ummerki um að skotum 
hefði verið hleypt af. Af öryggis-
ástæðum var vettvangurinn þó 
tryggður og fylgst með að engar 
óeðlilegar mannaferðir væru í 
hverfinu.

Sögðust hafa 
heyrt skothvelli

 Verðbólga hækkaði úr 
6,9 prósentum í janúar í 7,4 pró-
sent í febrúar á einu ári og vísitala 

neysluverðs án 
húsnæðis um 
6,2 prósent. 
Ástæðan fyrir 
hækkuninni nú 
er fyrst og 
fremst kostn-
aður við eigin 
húsnæði, þar 
með talið hækk-
að markaðs-
verð, hækkandi 

vextir og hækkun á viðhaldi. 
Í tilkynningu Hagstofunnar 

kemur fram að áhrifa vetrarút-
salna gæti enn og verð á fötum og 
skóm hafi lækkað um 4,1 prósent 
af þeim sökum. Kostnaður vegna 
eigin húsnæðis hafi hins vegar 
hækkað um 1,8 prósent, þar af 

voru áhrif hækkunar markaðs-
verðs 0,27 prósent, 0,06 prósent af 
hækkun vaxta og 0,08 prósent 
vegna hækkunar á viðhaldi. Verð 
á mat og drykkjarvörum hélst 
nánast óbreytt milli mánaða og 
hækkaði aðeins um 0,2 prósent. 

Vísitala neysluverðs í febrúar 
2007 er 268 stig og hækkaði um 
0,41 prósent frá fyrra mánuði. 
Vísitala neysluverðs án húsnæðis 
er óbreytt frá því í janúar, eða 
245,3 stig. 

Undanfarna þrjá mánuði hefur 
vísitala neysluverðs hækkað um 
0,7 prósent sem jafngildir 2,9 pró-
senta verðbólgu á ári. Vísitala 
neysluverðs í febrúar 2007, sem 
er 268 stig, gildir til verðtrygging-
ar í mars 2007. Vísitala fyrir eldri 
fjárskuldbindingar, sem breytast 
eftir lánskjaravísitölu, er 5.292 
stig fyrir mars 2007.

Gæsluvarðhald yfir 
karlmanni á fimmtugsaldri sem 
grunaður er um kynferðislega 
misnotkun gegn börnum rennur 
út í dag. Klámfengnar myndir af 
barnungum stúlkum fundust inni 
á tölvu mannsins. Ein þeirra er 
íslensk.

Í gær gat Björgvin Björgvins-
son, aðstoðaryfirlögregluþjónn 
hjá lögreglu höfuðborgarsvæðis-
ins, ekki tjáð sig um hvort 
gæsluvarðhaldið yfir manninum 
yrði framlengt.

Að sögn Björgvins rannsakar 
lögreglan einnig tölvur þriggja 
manna sem grunaðir eru um 
misnotkun gegn börnum. Ekkert 
hefur þó fundist í tölvunum sem 
gefur tilefni til að fara fram á 
gæsluvarðhald yfir þeim.

Gæsluvarðhald 
rennur út í dag

Dagný, ertu á hraðri niður-
leið?

 Þýskur ferðamað-
ur á sjötugsaldri sem lét stranga 
öryggisgæslu á flugvelli í Maníla 
á Filippseyjum fara í taugarnar á 
sér kom pirringi sínum á fram-
færi með því að girða niður um 
sig buxurnar þegar hann var 
beðinn um að fara í gegnum 
gegnumlýsingartækið í annað 
sinn.

Öryggisvörðum var ekki 
skemmt yfir uppátækinu og í stað 
þess að fara um borð í flugvélina 
sem var á leið til Frankfurt þurfti 
Hans Jürgen Oskar von Nagus-
chewski að dúsa í haldi lögreglu 
yfir helgina eftir að formleg 
kvörtun hafði verið lögð fram á 
hendur honum fyrir  að brjóta 
gegn blygðunarkennd fólks. 

Lét buxur falla 
á flugvellinum

Geir H. Haarde forsætis-
ráðherra sagði í umræðum um 
Byrgismálið á Alþingi í gær að 
ríkisstjórnin hefði ákveðið að 

geðsvið Landspít-
alans stæði því 
fólki opið sem 
hefði verið 
skjólstæðingar
Byrgisins. Einnig 
verður myndað 
sérstakt teymi 
sérfræðinga til 

að annast mál þessa hóps. 
Össur Skarphéðinsson, 

þingmaður Samfylkingar, tók mál 
Byrgisins til umræðu í byrjun 
þingfundar og urðu hvöss 
orðaskipti milli þingmanna. Össur 
og fleiri þingmenn lögðu ríka 
áherslu á ábyrgð í málefnum 
Byrgisins. Jón Kristjánsson, 
fyrrverandi heilbrigðisráðherra, 
sagði að allir sem komu að máli 
Byrgisins varðandi fjárveitingar 
og styrki til þess, hefðu verið 
blekktir. 

Geðsvið Land-
spítala opnað

Írönsk stjórnvöld höfn-
uðu í gær ásökunum Bandaríkja-
manna um að Íranar hefðu látið 
herskáa sjía í Írak fá öflugar 
sprengjur sem hafa orðið meira en 
170 bandarískum hermönnum að 
bana.

„Það ætti að láta dómstól sanna 
málið og staðfesta það,“ sagði Mah-
moud Ahmadinejad, forseti Írans, í 
bandaríska morgunsjónvarpsþætt-
inum Good Morning America. „Við 
erum á móti öllum gerðum átaka í 
Írak,“ bætti hann við.

Umræddar sprengjur eru nógu 
öflugar til að vinna á brynvörn her-
farartækja.

Íranar neita 
ásökunum
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Vandamál
með símann?

1414 – og vandamálið er úr sögunni

Gríptu augnablikið og lifðu núna

Suma daga gengur ekkert upp og hlutirnir virka ekki sem skyldi. 
Í þjónustuveri Vodafone vinna 150 manns sem sjá til þess að 
vandamál sem kunna að koma upp fái farsælan endi. Alveg eins 
og í ævintýrunum.



 Jón Ásgeir Jóhannes-
son, forstjóri Baugs Group, svar-
aði spurningum saksóknara fyrir 
Héraðsdómi Reykjavíkur í gær, 
en þá hófst aðalmeðferð í þeim 
hluta Baugsmálsins sem enn er til 
meðferðar hjá dómstólum.

Eingöngu var spurt út í þá átta 
ákæruliði sem snúa að meintum 
ólöglegum lánveitingum Baugs til 
tengdra aðila í gær, en Jón Ásgeir 
verður spurður út í aðra ákæruliði 
í dag og á morgun. 

Jón Ásgeir sagði í gær að ekki 
hefði verið um eiginlegar lánveit-
ingar að ræða, heldur hefðu 
ákveðnir aðilar haft viðskipta-
reikninga hjá Baugi. Fjárfestinga-
félagið Gaumur, fjölskyldufyrir-
tæki Jóns Ásgeirs, hafi gengið á 
undan Baugi í fjárfestingum til að 
Baugur tæki ekki upphafsáhættu.

Við réttarhöldin í gær spurði 
Sigurður Tómas Magnússon, sett-
ur ríkissaksóknari í málinu, Jón 
Ásgeir meðal annars um lán til 
Gaums að upphæð átta milljónir 
króna. Sækjandinn vitnaði í lög-
regluskýrslu þar sem Jón Ásgeir 
sagði að Gaumur hefði farið í þessa 
fjárfestingu vegna þess að fyrir-
tækið hefði verið í mikilli hættu á 
að fara í gjaldþrot, og menn hefðu 
ekki viljað tengja Baug félaginu.

Jón Ásgeir gaf aðrar skýringar 
á þessum meintu lánveitingum í 
réttarsal í gær, og bar því við að á 
þeim tíma sem hann gaf skýrslu 
hjá lögreglu hefði hann talið sig 
þekkja staðreyndir málsins, en að 
vandlega athuguðu máli hefði 
komið í ljós að hann hafi ekki vitað 
söguna alla. Nú sé ljóst að SPRON 
hafi gefið út reikning á Gaum 
fyrir mistök, reikningurinn hafi í 

raun átt að vera á Baug. Það muni 
starfsmenn SPRON eflaust stað-
festa fyrir dómi.

Sækjandinn spurði Jón 
Ásgeir einnig um það hvort 
hann hefði haft samband 
við framkvæmdastjóra 
þess fyrirtækis sem 
geymdi tölvupósta hans 
og Tryggva Jónssonar, fyrr-
um aðstoðarforstjóra Baugs, og 
beðið hann að eyða tölvupóstum 
þeirra í kjölfar húsleitar í höfuð-
stöðvum Baugs í ágúst 2002. Jón 
sagði að þetta hefði þegar verið 
skýrt ýtarlega fyrir lögreglu, póst-

urinn hefði aðeins verið geymdur 
á netþjóni hjá þjónustufyrirtæk-

inu þar til honum var hlaðið 
niður í tölvur þeirra Tryggva.

Spurningum um hvort far-
tölva hans hafi eyðilagst á 

þessum tíma svaraði Jón 
Ásgeir þannig að það 
myndi hann ekki svo 
vel, en tölvur væru 

ólíkindatól og komið hefði fyrir að 
þær skemmdust, þó hann myndi 
ekki eftir því í þessu tilviki.

Eftir hádegishlé tilkynnti Arn-
grímur Ísberg dómsformaður að 
honum þættu spurningar sækjanda 
fremur „lausar í reipunum“, og því 
myndi dómari byrja á að spyrja 
sakborning út í ákæruefnið áður en 
sækjandi spyrði. Þetta er nokkuð 
óvenjulegt, því yfirleitt spyrja 
dómarar frekar eftir að sækjandi 
og verjandi hafa spurt sakborning, 
ef þeim þykir eitthvað sem máli 
skiptir ekki hafa komið fram.

Svör hjá lögreglu 
reyndust ekki rétt
Aðalmeðferð í Baugsmálinu hófst í gær. Þar dró Jón Ásgeir hluta framburðar 
síns hjá lögreglu um meint lán til baka og sagðist ekki hafa haft allar upplýsing-
ar. Dómara þótti sækjandi spyrja ómarkvisst og spurði sjálfur fjölda spurninga.

BAUGS M Á L I Ð

 Þýska byggingarvöruverslunin 
Bauhaus mun greiða 818 milljónir króna fyrir 
byggingarrétt á sex hektara lóð við Vestur-
landsveg undir Úlfarsfelli. Samkvæmt 
samningi Bauhaus og Reykjavíkurborgar sem 
borgarráð hefur nú staðfest má fyrirtækið 
reisa allt að 24.500 fermetra byggingar á 
lóðinni. Lóðin er ekki byggingarhæf í augna-
blikinu en borgin hefur skuldbundið sig til að 
ljúka bráðabirgðaaðkomu og bráðabirgðateng-
ingum vatns og rafmagns í maí næstkomandi. 
Endanlegar umferðartengingar og tengingar 
við veitukerfi borgarinnar eiga síðan aö vera 
tilbúnar í lok ágúst eða september.

Greiðir 818 milljónir fyrir lóð

 Hugo Chavez, 
forseti Venesú-
ela, mun kynna 
tilskipun síðar í 
vikunni sem 
gefur honum 
vald til að taka 
yfir stjórn á 
matvæladreif-
ingu í landinu 
ef til skorts 
kemur og getur 

hugsanlega falið í sér matvöru-
markaði og birgðageymslur.

Iðnaðar- og viðskiptaráðherra 
landsins, Maria Cristina Iglesias, 
sagði í gær að tilskipunin myndi 
hjálpa til við að vinna bug á 
birgðavanda sem hefur valdið 
miklum skorti á kjöti, mjólk og 
sykri undanfarnar vikur.

Fulltrúar iðnaðarins segja verð-
stjórnun um að kenna sem neyðir 
smásala að selja með tapi.

Vald yfir mat-
væladreifingu

 Samorka, samtök orku- 
og veitufyrirtækja, fagnar 
aukinni útrás íslenskrar þekking-
ar á nýtingu endurnýjanlegra 
orkulinda. Um þetta var ályktað á 
aðalfundi samtakanna í gær.

Í ályktuninni er minnst á 
skýrslu Sameinuðu þjóðanna um 
loftslagsbreytingar. Orsök 
hlýnunar lofthjúps er þar sögð 
vera brennsla á jarðefnaelds-
neyti; kolum, olíu og gasi. 

Ísland er því í einstakri stöðu, 
segir Samorka, því um 72 prósent 
orkunýtingar er frá endurnýjan-
legum orkugjöfum. Nú séu 
íslenskir fjárfestar að hefja útrás 
í krafti þekkingar og reynslu á 
þessu sviði. Því er fagnað.

Fagnar útrás



HÆTTU BARA Í RÆKTINNI

Nýr og veglegri Corolla
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Nýr Corolla er bíllinn sem þig langar í, 
bíllinn sem leyfir þér að vera eins og þú vilt, 
þar sem þú nýtur þín best.

Verð frá 2.069.000*. kr.

Meira innanrými
Enn fullkomnari vél

Framúrskarandi aksturseiginleikar

Hátt endursöluverð

Enn meiri þægindi

Glæsilegri

Hljóðlátari

Stærri

Og allt hitt sem þú finnur þegar þú kemur og

reynsluekur nýjum Corolla. Þar sem þú nýtur þín best.

Toyota Kópavogi 
Nýbýlavegi 4
Kópavogur
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbær
Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14 
Selfoss
Sími: 480-8000

Toyota Austurlandi
Miðási 2 
Egilsstaðir
Sími: 470-5070

*Corolla SD Terra



Finnst þér stjórnmálaumræða 
áhugaverð?

Kannt þú skyndihjálp?

 Í samgönguáætlun 
2007 til 2018, sem Sturla Böðvars-
son samgönguráðherra kynnti í 
gær, er gert ráð fyrir að rúmlega 
380 milljörðum króna verði varið 
til samgöngumála á næstu tólf 
árum. Af þeirri upphæð renna 
kringum 324 milljarðar króna eða 
85 prósent til vegamála. Til flug-
mála renna um 35 milljarðar og 22 
milljarðar króna til siglingamála. 
Áætlunin er tvíþætt: annars vegar 
áætlun til næstu fjögurra ára og 
hins vegar stefnumótandi áætlun 
til tólf ára. Áætlunin verður lögð 
til afgreiðslu fyrir Alþingi sem 
ákvarðar framkvæmdir í sam-
göngumálum á næstu árum.

Framlög til vegamála hækka 
nokkuð í nýrri samgönguáætlun. 
Framlögin til vegamála verða 105 
milljarðar árin 2007 til 2010, 130 
milljarðar árin 2011 til 2014 og 121 
milljarður á síðasta tímabilinu. 
Framlög til vegamála voru innan 
við 80 milljarðar árin 2003 til 
2006.

Verja á um 42 milljörðum króna 
til vegaframkvæmda á lands-
byggðinni og um 37 milljörðum til 
framkvæmda á höfuðborgarsvæð-
inu. Þá verður tæpum 38 milljörð-

um ráðstafað til jarðganga. Í áætl-
uninni er lagt til að unnt verði að 
vinna við gerð tvennra jarðganga 
samtímis í stað einna á gildandi 
samgönguáætlun.

Hringveginn á að breikka í 
áföngum. Fyrst frá Selfossi upp í 
Borgarnes og síðar frá Markar-
fljóti að Selfossi og frá Borgarnesi 
til Akureyrar. Samtals er gert ráð 
fyrir 33 milljörðum króna í þetta 
verkefni. Sundabraut er á dagskrá 
strax frá og með þessu ári, gert er 
ráð fyrir átta milljörðum til þeirr-
ar framkvæmdar á fyrsta tímabil-
inu og tólf milljörðum á árunum 
2011-2014.

Til flugmála verður varið alls 
um 35 milljörðum króna. Meðal 
umfangsmikilla verkefna sem 
ráðist verður í árin 2007 til 2010 

má nefna samgöngumiðstöð í 
Reykjavík og lengingu flugbrauta 
á Akureyrar- og Egilsstaðaflug-
velli. Gert er ráð fyrir sérstakri 
fjáröflun vegna lengingar flug-
brautar á Akureyrarflugvelli til 
suðurs árin 2008 og 2009.

Í áætluninni er gert ráð fyrir að 
ráðast megi í nokkur viðamikil 
verkefni sem fjármögnuð verða 
með sérstakri fjáröflun. Má þar 
nefna framkvæmdir eins og sam-
göngumiðstöð í Reykjavík, átak í 
breikkun og endurbótum á aðal-
vegum út frá Reykjavík til aust-
urs og norðurs og smíði og rekstur 
Bakkafjöruferju. Með sérstakri 
fjáröflun er átt við einkafram-
kvæmd, sérstaka lántöku eða nýja 
gjaldtöku af umferðinni.

380 milljarðar renna  
til samgöngumála
Áætlað er að 380 milljarðar renni til samgöngumála til 2018. Áhersla á vegamál 
eykst frá fyrri samgönguáætlun. Unnið verður að byggingu tvennra jarðganga á 
hverjum tíma. Lengingu flugbrautar á Akureyrarflugvelli verður lokið árið 2009.

 Þýskur dómstóll ákvað 
í gær að veita einum fyrrverandi 
leiðtoga hryðjuverkahópsins 
Rauðu herdeildarinnar reynslu-
lausn úr fangelsi. Brigitte Mohn-
haupt hefur afplánað 24 ár af 
fimm lífstíðardómum sem hún 
var dæmd til árið 1985 fyrir aðild 
sína að níu morðum auk annars. 
Verður henni sleppt 27. mars.

Rétturinn ákvað að Mohnhaupt 
uppfyllti skilyrði til reynslulausn-
ar og samfélaginu stafaði ekki 
lengur hætta af henni að sögn 
talskonu réttarins sem tók sér-
staklega fram að ákvörðunin væri 
lagalegs eðlis og ekki byggð á 
miskunnsemi. Mohnhaupt verður 

á fimm ára skilorði.
Baader-Meinhof samtökin, sem 

nefndu sig Rauðu herdeildina, 
störfuðu á tímabilinu 1970 til 1998 

og börðust liðsmenn þeirra gegn 
því sem þeir töldu kapítalíska 
kúgun á verkalýðnum og heims-
valdastefnu Bandaríkjanna. 
Meðal aðferða sem hópurinn beitti 
voru mannrán, bankarán og vopn-
aðar árásir á þekkta einstaklinga 
úr stjórnmálum og viðskiptalífi. 
Rauða herdeildin myrti alls 34 
manns og hundruð slösuðust í 
aðgerðum hópsins.

Mohnhaupt var fyrst handtek-
in árið 1972 og sat í fimm ár í 
fangelsi. Innan árs var hún hand-
tekin aftur en þá sleppt eftir sex 
mánuði. Árið 1982 var hún hand-
tekin í þriðja skiptið og hefur 
setið inni síðan.

 Karlmaður hefur verið 
dæmdur í Hæstarétti til að afplána 
240 daga eftirstöðvar tveggja ára 
fangelsisrefsingar, en fangelsis-
málastofnun hafði veitt honum 
reynslulausn. Hæstiréttur stað-
festir þar með úrskurð Héraðs-
dóms Reykjavíkur.

Maðurinn er grunaður um rán 
frelsissviptingu og hlutdeild í 
hættulegri líkamsárás í lok jan-
úar. Þá höfðu hann og kærasta 
hans verið í íbúð hjá manni um 
nótt við neyslu fíkniefna. Ók hús-
ráðandi kærustu mannsins heim, 
en maðurinn varð eftir. Þegar hús-
ráðandi kom til baka saknaði hann 
fartölvu og fleiri muna úr íbúðinni 

og maðurinn var á bak og burt. 
Húsráðandi hafði samband við 
kærustu mannsins sem kvaðst 

hafa haft uppi á tölvunni og væri á 
leiðinni með hana. Nokkru síðar 
ruddust maðurinn og kærastan, 
ásamt tveim karlmönnum, inn í 
íbúðina. Þau bundu húsráðanda á 
stól, settu golfkúlu í munn hans, 
límband fyrir munninn og gúmmí-
hettu á höfuð hans. Þau lömdu 
hann síðan, meðal annars með 
járnkylfu. Hann féll í gólfið og þá 
spörkuðu þau í hann. Loks helltu 
þau yfir hann kveikjarabensíni og 
hótuðu honum. Svo létu þau greip-
ar sópa um íbúðina og stálu bíl 
húsráðanda.

Þung viðurlög liggja við brot-
um af þessu tagi, eða allt að sex 
ára fangelsi.

Bundu mann og misþyrmdu

 Fyrirtækið Hagar hf. 
birti á heimasíðu sinni í gær 
upplýsingar um væntanlega 
verðlækkun á mat- og drykkjar-
vörum. Fyrirtækið rekur verslan-
irnar Hagkaup, Bónus og 10-11. 

Á heimasíðunni má sjá lækkun 
á virðisaukaskatti á fjölmörgum 
tegundum matvæla, hvaða 
flokkar bera vörugjöld og hvort 
þau falla niður eða ekki. Virðis-
aukaskattur lækkar 1. mars 
næstkomandi og telja forstöðu-
menn Haga að niðurfelling 
vörugjalda skili sér að fullu í 
lækkuðu vöruverði á sex til sjö 
vikum.

Birta verðlækk-
un á heimasíðu



Glitnir hefur gerst bakhjarl UNIFEM á Íslandi með 10 milljón króna framlagi til starfsemi
samtakanna. Tilgangurinn er að leggja UNIFEM lið í baráttunni gegn ofbeldi gegn konum
og stuðla þannig að aukinni velgengni allra samfélaga um allan heim.

Markmið UNIFEM er að efla efnahagslegt öryggi og réttindi kvenna, stuðla að aukinni
þátttöku þeirra í stjórnun, pólitískri stefnumótun og ákvarðanatöku og því að mann-
réttindi kvenna séu virt.

Frekari upplýsingar um UNIFEM og hvernig þú getur lagt þitt af mörkum má finna á www.unifem.is.

ÞÍN VELGENGNI ER OKKAR VERKEFNI

GLITNIR STYRKIR UNIFEM Á ÍSLANDI
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 Ein besta aðferðin 
til að draga úr mengandi útblæstri 
frá bílum er að skipta bensínbílum 
út fyrir dísilbíla að sögn Sigurðar 
Friðleifssonar frá Orkusetrinu. 
Þetta kom fram í erindi sem hann 
hélt á ráðstefnu um sjálfbærar 
samgöngur sem haldin var á Akur-
eyri um helgina.

Sigurður benti á að olíunotkun í 
samgöngum á íbúa hefði aukist 
mikið að undanförnu og sömuleið-
is útblástur koltvísýrings. Sagði 
hann ýmis ráð til vera til að draga 
úr honum, meðal annars notkun 
innlends eldsneytis á borð við raf-
magn, vetni, metan og lífdísil í 
stað bensíns.

Máli sínu til stuðnings tók Sig-
urður sem dæmi að á síðasta ári 
hefðu 610 Toyota Rav4 jepplingar 

selst en af þeim hefði aðeins 21 
verið með dísilvél. Væri hlutfallið 
öfugt hefði mátt minnka útblástur 
koltvísýrings um 5.226 tonn á líf-
tíma bílanna sem Sigurður reikn-
aði níu ár.

Skipulagsmál og ferðavenjur 
voru einnig meðal umræðuefna og 
Sturla Böðvarsson samgönguráð-
herra kynnti samgönguáætlun, 
sem verður lögð fyrir Alþingi í 
vikunni. Markmið hennar eru 
greiðari samgöngur, öryggi og 
jákvæð byggðaþróun. Umhverfis-
skýrsla fylgir henni í fyrsta sinn. 
Er Ísland á meðal fyrstu Evrópu-
ríkja sem fer af stað með slíkt mat 
á landsvísu.

Minni mengun með dísilbílum

 Rúm 57 prósent 
þeirra sem tóku afstöðu í nýrri 
skoðanakönnun Fréttablaðsins 
um fyrirhugaða lagningu heil-
sársvegar yfir Kjöl vilja ekki að 
vegurinn verði lagður. 799 Íslend-
ingar á höfuðborgarsvæðinu og á 
landsbyggðinni voru spurðir um 
afstöðu sína til lagningar vegar-
ins og tóku 82 prósent afstöðu. 
Sextán prósent aðspurðra voru 
óákveðin og tvö prósent vildu ekki 
svara. 

Fyrirtækið Norðurvegur ehf. 
vill leggja veginn frá Gullfossi að 
Silfrastöðum í Skagafirði. Ætlunin 
með veginum er að tengja Suður-
land og Norðurland.  Samkvæmt 
skýrslu sem Rannsóknarstofnun 
Háskólans á Akureyri vann fyrir 
Norðurveg mun vegalengdin á 
milli Reykjavíkur og Akureyrar 
styttast um 47 kílómetra ef vegur-
inn verður lagður og leiðin milli 
Selfoss og Akureyrar um 141 kíló-
metra.

Andstaðan við lagningu vegar-
ins er meiri í þéttbýli en á lands-
byggðinni. Tveir af hverjum 
þremur aðspurðum á höfuðborg-
arsvæðinu eru á móti lagningu 

hans en rúmlega helmingur fólks 
á landsbyggðinni vill að hann 
verði lagður. 

Færri konur en karlar vilja að 
vegurinn verði lagður: tæp 40 pró-
sent kvenna og 45 prósent karla.

Kjartan Ólafsson, stjórnarmað-
ur í Norðurvegi og þingmaður 
Sjálfstæðisflokksins, segir að  
ekki sé óeðlilegt að fleiri íbúar á 
landsbyggðinni vilji að vegurinn 
verði lagður. Kjartan segir að 
könnunin sannfæri hann um að 
lagning vegarins sé stórt byggða-
mál fyrir fólk á landsbyggðinni. 
Hann segir að niðurstaðan sýni 
líka fram á lagning vegarins hafi 
ekki verið nægilega vel kynnt á 
meðal landsmanna en að ætlunin 
sé að bæta úr því. 

Norðurvegur hyggst innheimta 
vegatoll, 2.000 krónur fyrir fólks-
bifreiðar, til að greiða niður þá 
rúmlega fjóra milljarða sem talið 
er að framkvæmdin muni kosta. 
Samkvæmt áætlunum Norðurveg-
ar verður búið að greiða kostnað-
inn niður á sextán til átján árum. 
Að sögn Kjartans er áætlað að 
eftir það komist vegurinn í ríkis-
eign. 

Árni Finnsson, formaður Nátt-
úruverndarsamtaka Íslands, fagn-
ar niðurstöðunni í könnuninni. 
Hann segir að hún staðfesti þá trú 
sem meðlimir samtakanna hafi 
borið í brjósti: að náttúruverndar-
hyggja meðal Íslendinga hafi 
farið vaxandi. Hann segir helstu 
rökin gegn veginum vera þau að 
hann verði eins og ör í landslagi 
Íslands.

Meirihluti vill ekki 
heilsársveg um Kjöl
Tveir af hverjum þremur á höfuðborgarsvæðinu andsnúnir veginum. Meirihluti 
landsbyggðarfólks vill að vegurinn verði lagður. Stjórnarmaður hjá Norðurvegi 
segir ekki óeðlilegt að landsbyggðarfólk vilji að vegurinn verði lagður.

Ferskt úr kæli

Knorr Vie er til í tveimur tegundum

Knorr Vie inniheldur það hollasta og besta úr 200 g 

af grænmeti og ávöxtum – ekkert annað! 

Enginn viðbættur sykur

Engin viðbætt vítamín

Engin rotvarnarefni

Engin litarefni

Engin bragðefni 

Knorr Vie
 100% náttúrulegt ávaxta- og grænmetisdrykkur
Í Knorr Vie eru eingöngu pressaðir ávextir og grænmeti. 

Knorr Vie hjálpar þér að ná ráðlögðum dagskammti af 

grænmeti og ávöxtum (500 g)* á einfaldan og fljótlegan 

hátt. Gríptu eina og eina flösku í dagsins önn: 
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 Egypski múslimaklerk-
urinn Osama Hassan Mustafa 
Nasr, einnig þekktur undir 
nafninu Abu Omar, hefur verið 
látinn laus í Egyptalandi. 
Egypskur dómstóll komst að 
þeirri niðurstöðu að ástæðulaust 
væri að hafa hann í haldi.

Bandarískir leyniþjónustu-
menn eru taldir hafa rænt honum 
í Mílanó á Ítalíu árið 2003 og notið 
til þess aðstoðar ítalskra leyni-
þjónustumanna. Síðan hafi þeir 
flutt hann með leynilegu flugi til 
Eyptalands, þar sem hann sjálfur 
segist hafa sætt pyntingum.

Ítalskir saksóknarar hafa 
rannsakað ránið á Abu Omar og 
telja það brot gegn fullveldi 
Ítalíu.

Látinn laus í 
Egyptalandi





 Meira en mán-
uði eftir að Rúmenía og Búlgaría 
gengu í Evrópusambandið hefur 
enn ekki verið samið um aðild 
þessara tveggja ríkja að Evrópska 
efnahagssvæðinu, eins og þó ber 
að gera án tafar samkvæmt 
ákvæðum samningsins um EES. 

„Ástæðan er einfaldlega sú að 
við höfum ekki náð saman, EFTA-
hliðin og ESB-hliðin, um fjárhæðir 
og nánara fyrirkomulag um það 
hvernig þessum greiðslum skuli 
háttað út af inngöngu nýju ríkj-
anna,“ segir Stefán Haukur 
Jóhannesson, sendiherra í Brus-
sel, sem hefur tekið þátt í samn-
ingaviðræðunum um stækkun 
EES.

Þegar tíu ný ríki fengu aðild að 
Evrópusambandinu þann 1. maí 
árið 2004 tókust í tæka tíð samn-
ingar um samhliða stækkun EES. 
Nú hafa tvö ríki enn bæst í hópinn 
og fer Evrópusambandið fram á 
að EFTA-ríkin þrjú, Ísland, Noreg-
ur og Liechtenstein, greiði 33,8 
milljónir evra á ári vegna stækk-
unarinnar og Noregur greiði að 
auki 37,3 milljónir. Fyrir Ísland 
myndi þetta þýða að greiðslur 
hækki um um það bil 150 milljónir 
króna á ári, en greiðslur Íslands í 
þróunarsjóð EFTA nema nú um 
500 milljónum króna.

„Við höfum sett fram óskir um 
að á móti okkar framlagi komi 
frekari ívilnanir á ákveðnum sjáv-
arafurðum sem ennþá ber að tolla 
í ESB og höfum verið að bíða eftir 
viðbrögðum frá ESB um það,“ 
segir Stefán Haukur. „En þetta 
tengist líka því að Norðmenn eru 
að semja tvíhliða við ESB og eiga 
svolítið eftir í land þar. Við náum 
ekki að ljúka þessum viðræðum 
um EFTA/EES-sjóðinn fyrr en 
Norðmenn hafa líka lokið sínum 
tvíhliða viðræðum.“

Af hálfu ESB hefur þetta mál 
algeran forgang í samskiptum við 
EES, sem þýðir meðal annars að 
ekkert af lögum og ákvörðunum 
ESB tekur gildi innan EES fyrr en 
stækkunarmálið hefur verið 
leyst.

„Ef þetta dregst til lengri tíma 
þá mun þetta þýða að EES-samn-
ingurinn mun ekki þróast í takt 
við þróun innri markaðarins. Það 
myndi grafa undan þessari eins-
leitni sem þarf að ríkja á öllu EES-
svæðinu, það er ESB-megin og svo 
hjá Íslandi, Noregi og Liechten-
stein. Þannig að til lengri tíma 
gæti þetta vissulega orðið vanda-
mál þó að við munum ekki finna 
fyrir þessu neitt að ráði í fyrstu.“

Stefán segir þó enga hættu á 
því að EES-samningurinn verði í 
uppnámi vegna málsins.

„Vissulega er þetta óheppilegt 
að við náðum ekki að ljúka þessum 
viðræðum áður en Búlgaría og 
Rúmenía gengu í ESB, en EES-
samningurinn er alls ekki í hættu. 
Það er allt of djúpt í árinni tekið. 
Ég er sannfærður um að við 
munum leysa þetta á næstu 
vikum.“

EES-greiðslur 
Íslands hækka
Enn er ólokið samningum um aðild Búlgaríu og 
Rúmeníu að Evrópska efnahagssvæðinu. Sendiherra 
Íslands í Brussel segir að til lengri tíma litið gæti 
það orðið vandamál. Ósamið um greiðslur til ESB.

 Ríkisstjórn Portú-
gals hóf í gær gerð frumvarps 
sem gerir konum kleift að fara í 
fóstureyðingu fram á tíundu viku 
meðgöngu kjósi þær svo.

Þrátt fyrir að þjóðaratkvæða-
greiðsla um slíkt frumvarp, sem 
fram fór á sunnudag, hafi verið 
ógild sökum of lítillar kjörsóknar 
segir Jose Socrates, forsætisráð-
herra Portúgals, að af þeim sem 
kusu hafi 60 prósent viljað leyfa 
fóstureyðingar sem gefi honum 
lögmæti til að koma breytingun-
um á með frumvarpi í þinginu þar 
sem flokkur hans er í meirihluta.

Stjórnarandstöðuflokkar hafa 
lýst yfir að þeir muni ekki standa í 

vegi fyrir slíku frumvarpi.
Kjörsóknin á sunnudag var rétt 

innan við 44 prósent en hún þarf 
að vera yfir 50 prósent til að 
atkvæðagreiðslan teljist gild. 
Sama gerðist árið 1998 þegar kosið 
var um sama mál. 

Vinna að frumvarpi



 Mönnuðum bensínstöðv-
um fækkar um fimm til sjö á höf-
uðborgarsvæðinu næstu þrjú ár að 
mati fulltrúa Atlantsolíu, sem 
byggja mál sitt á þróun mála í Dan-
mörku.

„Þróunin verður sú að sjálfsaf-
greiðslustöðvum fjölgar á kostnað 
þjónustustöðva,“ segir Albert Þór 
Magnússon, framkvæmdastjóri 
Atlantsolíu. „Ástæðan er sú að 
sífellt fleiri nýta sér sjálfsaf-
greiðslu, þar sem afsláttur á milli 
hennar og þjónustu hefur aukist 
um allt að 60 prósent. Þjónustu-
stöðvar munu því smám saman 
heltast úr lestinni.“

Máli sínu til stuðnings vísar 

Albert til þeirrar þróunar sem 
hefur átt sér stað á erlendum vett-
vangi. „Íslenskir ferðamenn sjá að 
þjónustustöðvum hefur fækkað 
töluvert úti,“ segir hann. „Sem 
dæmi hefur um hundrað bensín-
stöðvum verið lokað eða breytt í 
sjálfsafgreiðslustöðvar í Dan-
mörku.“

Albert segir sams konar þróun 
eiga eftir að verða hérlendis á 
næstu árum. Eins og staðan er séu 
Íslendingar á frumstigi þeirrar 
þróunar. „Það segir sig sjálft að 
fólk velur sjálfsafgreiðslu fram 
yfir þjónustu, þar sem hún er ódýr-
ari. Svo er meiri hagur af sjálfsaf-
greiðslustöðvum þar sem þær eru 

minni um sig en þjónustustöðvar 
og taka þar af leiðandi minna pláss. 
Þetta er óhjákvæmileg þróun sem 
fyrirtækin eru að búa sig undir.“

Stefán Karl Segatta, fram-
kvæmdastjóri neytendasviðs hjá 
Skeljungi, er ekki jafn viss um að 
þróunin verði þessi. „Ég tel að 
sjálfsafgreiðslustöðvum muni 
fjölga hraðar en þjónustustöðvum. 
Þannig að hlutfallslega séð mun 
þjónustustöðvum kannski fækka, 
þótt núverandi þjónustustöðvum 
loki ekki. Ég tel að fólk sæki eftir 
sem áður í það sem þar er í boði, 
hvort sem það er til að láta mæla 
olíu eða kaupa rúðusköfu og þar 
fram eftir götum.“

Telja að þjónustustöðvum muni fækka
 Samorka, samtök orku- 

og veitufyrirtækja, fagna aukinni 
útrás þekkingar á nýtingu 
endurnýjanlegra orkulinda. 
Hlýnun jarðar kallar á aukinn 
hlut endurnýjanlegra orkugjafa, 
og ljóst er að Íslendingar munu 
leggja sitt af mörkum í þeirri 
baráttu.

Í ályktun aðalfundar Samorku 
kemur einnig fram að á Íslandi 
komi um 72 prósent heildarorku 
frá endurnýjanlegum orkugjöfum 
og nær hundrað prósent ef litið er 
til raforkuframleiðslu og hús-
hitunar. Í löndum Evrópusam-
bandsins er hlutfallið ekki nema 
sjö prósent.

Fagna aukinni 
útrás þekkingar

 Lögreglan á Sauðár-
króki handtók á laugardagskvöld 
tæplega fertugan karlmann eftir 
að á fimmta tug gramma af hassi 
hafði fundist í fórum hans. 
Maðurinn var handtekinn í íbúð 
þar sem hann var gestkomandi. 
Hann hefur ekki áður komist í 
kast við lögin vegna fíkniefna-
mála.

Að sögn varðstjóra hjá 
lögreglunni á Sauðárkróki er 
gengið út frá því að maðurinn hafi 
ætlað efnin til eigin neyslu þar 
sem engir fjármunir eða aðrar 
vísbendingar um sölu fundust við 
leit á honum. Maðurinn gekkst við 
eignarhaldi á efnunum og telst 
málið að fullu upplýst. 

Með á fimmta 
tug gramma af 
kannabisefnum

 Maður einn í 
Oregon-ríki í Bandaríkjunum 
skaut kafara með 22 kalíbera riffli 
í andlitið. Hann taldi sig hafa hæft 
vatnarottu og brá heldur í brún 
þegar sannleikurinn kom í ljós.

Byssumaðurinn og vegfarandi 
komu kafaranum til hjálpar. Hann 
var samstundis fluttur á sjúkrahús 
og gekkst þar undir átta klukku-
stunda langa aðgerð til að 
fjarlægja byssukúluna og beinbrot 
úr andliti. Kúlan lenti við hægra 
eyra mannsins, sem jafnar sig nú 
eftir aðgerð.

Byssumaðurinn var kærður 
fyrir ólöglegan vopnaburð og eign-
arhald á eiturlyfjum. 

Skaut kafara 
beint í andlitið



fréttir og fróðleikur

Klaufaleg ummæli á ferða-
lögum erlendis og meintur 
skortur á stefnufestu hefur 
lækkað flugið á kosninga-
baráttu franska sósíalistans 
Segolene Royal. Aukið fylgi 
mælist við höfuðkeppi-
nautinn á hægri vængnum, 
Nicolas Sarkozy.

Sjálf kallar frambjóðandinn Royal 
það „þátttökulýðræði“. Gagnrýn-
endur hennar segja þá hátt í 5.000 
umræðufundi sem haldnir hafa 
verið á liðnum vikum í flokksdeild-
um franska Sósíalistaflokksins vítt 
og breitt um landið undir yfir-
skriftinni „frambjóðandinn hlust-
ar“ endurspegla að hana skorti 
skýra pólitíska sýn. Hún reyni að 
láta afrakstur „hlustunarherferð-
arinnar“ koma í staðinn fyrir sann-
færandi eigin stefnumið. 

Afrakstur herferðarinnar var 
kynntur í formi 100 punkta stefnu-
skrár á sunnudag. Royal hélt af því 
tilefni nærri tveggja klukkustunda 
ræðu að viðstöddum hátt í 20.000 
stuðningsmönnum í ráðstefnumið-

stöð í Villepinte í útjaðri Parísar. 
Þar sagði hún „hlustunarfasa“ 
kosningabaráttunnar hafa skilað 
góðum árangri; sér fyndist hún 
standa betur að vígi eftir að hafa 
hlustað a hugmyndir óbreyttra 
flokksmanna. „Með mig í forseta-
stól munu stjórnmál aldrei fara 
fram án ykkar,“ lýsti hún yfir við 
mikinn fögnuð viðstaddra. 

Meginatriðin í hinni 100 punkta 
stefnuskrá snúa að félagslegum 
þáttum svo sem hækkun lágmarks-
launa, lífeyris- og atvinnuleysis-
bóta. Hún vék í ræðu sinni einnig 
að utanríkismálum, sem almennt 
eru ekki álitin hennar sterka hlið.  
Hún hvatti til sterks Evrópusam-
bands, að Afríku væri gefinn meiri 
gaumur og tengsl efld við Rúss-
land. Frakkland ætti jafnframt að 
vera traustur bandamaður Banda-
ríkjanna, án þess þó að láta ráða-
menn í Washington spila með sig. 

Auk þess að hafa bakað sér með 
„hlustundarherferðinni“ ásakanir 
um lýðskrum og stefnuleysi hefur 
vafasamur árangur af ferðum henn-
ar á erlendri grundu á undanförn-
um vikum lækkað flugið á kosn-
ingabaráttu Royal. Í ferðirnar fór 
hún til að sýna og sanna að hún væri 
eins vel heima á þeim vettvangi og 
heima fyrir, en klaufaleg ummæli 
bæði í ferð til Kína í janúar og til 
Líbanon nú á dögunum hafa spillt 
mjög fyrir þeim ásetningi. 

Gagnrýnendur Royal, bæði 
innan Sósíalistaflokksins og sér-
staklega í herbúðum höfuðkeppi-
nautarins Sarkozys, halda því fram 
að hana skorti reynslu og þekkingu 
á alþjóðamálum til að vera 
treystandi fyrir forsetaembætti 
kjarnorkuveldis. Reynsla hennar af 
ríkisstjórnarþátttöku takmarkaðist 
við að fara með fjölskyldumál og 
um tíma umhverfismál, í forsetatíð 
Francois Mitterrand.

Sarkozy gagnrýndi Royal í ræðu 
á sunnudag með því að segja að 
hugmyndir hennar væru aðeins 
sniðnar að því að falla félögum í 
Sósíalistaflokknum í geð. Hann 
vildi ólíkt henni tala til allra 
Frakka. 

Francois Rebsamen, kosninga-
stjóri Royal, vísaði gagnrýni Sar-
kozy á bug og sagði hana ekkert 

annað en „innantóm viðbragðs-
stjórnmál“. 

Á sama tíma hefur kosningabarátta 
Sarkozys komist á góða siglingu 
síðan hann hlaut formlega útnefn-
ingu stjórnarflokksins UMP með 
pompi og pragt hinn 13. janúar. 
Jafnframt framboðinu er hann enn 
innanríkisráðherra í óvinsælli rík-
isstjórn Chirac-skjólstæðingsins 
Dominique de Villepin og af ráð-
herradómi hyggst hann ekki láta 
fyrr en í marz eða um mánuði áður 
en fyrri umferð forsetakosning-
anna fer fram hinn 22. apríl. 

Þetta hefur reyndar orðið tilefni 
gagnrýni. Sem innanríkisráðherra 
er Sarkozy yfirmaður lögreglunnar 
og leyniþjónustunnar. Kosninga-
stjórar hans hafa verið sakaðir um 
að fá leyniþjónustuna til að safna 
upplýsingum um tiltekna ráðgjafa 
Royal og hann hefur sjálfur verið 
sakaður um að beita áhrifum sínum 
til að Parísarlögreglan lét einskis 
ófreistað til að hafa uppi á þjófum 
skellinöðru sonar hans. 

Lengi vel var fylgi þeirra Royal 
og Sarkozy nánast hnífjafnt í skoð-
anakönnunum, en í þeim síðustu 
hefur heldur dregið í sundur með 
þeim. Þegar svarendur eru beðnir 
að velja á milli þeirra tveggja 
mælist Sarkozy nú með 53-54 pró-
senta fylgi en Royal með 46-47 pró-
sent.

Sarkozy lagði mikið upp úr óvenju-
legri kosningabaráttuferð út fyrir 
landsteinana á dögunum, er hann 
ávarpaði hluta þeirra á að gizka 
300.000 Frakka sem búa og starfa í 
Lundúnaborg. Þar bar hann út boð-
skap sinn um hið „niðurnjörvaða 
samfélag“ í Frakklandi, sem hann 
ætlaði sér að leysa úr viðjum, fengi 
hann til þess umboð kjósenda. Það 
fór ekki á milli mála hvaða skilaboð 
hann vildi gefa er hann heilsaði upp 
á Tony Blair í Downingstræti og lét 
sjónvarpsmyndavélar elta sig í 
heimsókn á vinnumiðlun í Lundún-
um: Bretum hafi tekist betur að 
hlúa að atvinnulífinu (með reglu-
verki sem ýtir undir frumkvöðla-
starfsemi, skapar störf og heldur 
atvinnuleysi lágu) og sem forseti 
myndi hann taka þá sér til fyrir-

myndar til að breyta þessu í Frakk-
landi. 

Slík nánd við „engilsaxneska 
frjálshyggju“ þykir reyndar vafa-
söm í augum margra Frakka. „Má 
vera að hagvöxtur hafi verið meiri 
í Bretlandi, en það er mikið ójafn-
aðarsamfélag þar sem milljónir 
manna lifa í fátækt,“ hefur breska 
vikuritið The Economist eftir 
ónafngreindum eldri frammá-
manni í franska Sósíalistaflokkn-
um. Eric Besson, efnahagsmálaráð-
gjafi Royal, kallaði Sarkozy nýlega 
„amerískan ný-íhaldsmann með 
franskt vegabréf“. 

Ástæðunnar fyrir því að Sarkozy 
sækist eftir þessari nánd kann að 
vera að leita í því að hann vilji máta 
sig sem valkost við fráfarandi for-
setann Jacques Chirac, sem eitt 
sinn sagði að það væri „ekkert til 
að öfundast út í eða taka sér til fyr-
irmyndar í bresku samfélagi“. Með 
því að sýna sig með engilsaxnesk-
um vinum sínum undirstrikar Sar-
kozy hve frábrugðinn hann er þeim 
sem fara fremstir fyrir hinni óvin-
sælu ríkisstjórn sem hann situr 
sjálfur enn í. 

Þá áhættu sem Sarkozy kann að 
vera að taka með frjálshyggju-eng-
ilsaxanándinni reynir hann reynd-
ar að jafna út með ræðum með 
íhaldssamari sjónarmiðum, svo 
sem um að hart skuli tekið á glæp-
um og þjóðin vernduð fyrir hvers 
konar vá. 

Royal reynir að ná vopnum sínum
Eldveggur 

skiptir mestu
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Ég sperrti upp augun um 
daginn þegar ég heyrði einn 

ráðherranna segja að nú þyrfti 
almenningur, eins og hann sagði, 
að láta til sín taka. Vegna þess, 
sagði hann sá ágæti maður, 
almenningur hefur valdið. Vá, 
hugsaði ég, þetta er flott!

Væri ekki gaman ef þetta væri 
rétt hjá ráðherranum að almenn-
ingur, við, réðum einhverju? En 
auðvitað var þetta bara bull og 
lýðskrum af verstu tegund. 
Kannski jafnvel meira en það. Ég 
allavega spyr sjálfa mig, höfum 
við, almenningur, fólkið, þú og ég 
haft eitthvað að segja hér í þessu 
þjóðfélagi undanfarin ár? Ég er 
þeirrar skoðunar að svo sé ekki.

Undanfarin fjöldamörg ár, 
hefur verið við völd ríkisstjórn 
sem kærir sig kollótta um hvað 
okkur finnst. Hún hefur notfært 
sér það sem fylgismenn hennar 
telja að felist í þingræði. Hún 
kemur fram vilja sínum, hún 
kemur því fram  sem henni 
þóknast. Utan einu sinni á fallegu 
sumri að við sögðum hingað og 
ekki lengra, eða kannski forsetinn 
í nafni okkar. Þá ákvað ríkis-
stjórnin að sniðganga  stjórnar-
skrána og þjóðina í leiðinni.
Ríkisstjórnin varð undir og í stað 
þess að leyfa okkur, fólkinu í 
landinu, að segja hug okkar, þá 
bakkaði þingmeirihlutinn og sagði 
eins og þegar eitthvað klikkar í 
bíó; „taka tvö“. – Nema í alvöru 
heimi, okkar venjulega heimi þá 
er ekki til „taka tvö“ – ég trúi því 
þó að við erum mörg sem vildum 
að svo væri. Gætum bara bakkað 
og sagt „taka tvö“ þegar eitthvað 
fer öðru vísi en við hefðum helst 
kosið. – Þeir sem völdin hafa hér á 
landi bjuggu þann undraheim til 
fyrir sig en ekki fyrir okkur. 

Á þessum fjöldamörgu árum 
hefur margt breyst. Fyrirtæki 

starfa í allt öðru umhverfi en áður 
– til heilla fyrir okkur öll. Það er 
ekki ríkisstjórninni að þakka, 
heldur löggjöfinni sem við tókum 
yfir með EES-samningnum. Í því 
andrúmslofti hafa mörg falleg 
blóm í viðskiptalífinu blómstrað.

Ekki nóg með EES-samninginn 
sem ríkisstjórnin á ekkert í, 
heldur hefur einkavæðing líka 
breytt þjóðfélaginu. Einkavæðing-
in hefði samkvæmt kennslubók-
unum átt að verða til bóta. Ötul 
talskona sem ég er þess þjóðfé-
lagsmunsturs þar sem ríkið er 
ekki með puttana alls staðar, er ég 
meira en lítið hugsi yfir hvernig 
einkavæðingin gekk fyrir sig. Allt 
virðist hafa verið selt bestu vinum 
stjórnmálamannanna á undir-
verði. Nú baða nýju eigendurnir 
sig í einum allsherjar gróða sem 
kona skilur hvorki upp né niður í.  

Hér er að verða til þjóðfélag 
sem gengur út á snobb fyrir 
peningum, frægð og völdum. 
Auðmennirnir nýju virðast ekki 
kunna mannasiði, þeir  spreða 
left, right og centre og kalla þá 
forpokaða leiðindapúka, sem 

skilja ekki að þeir vilji hafa 
almennilega skemmtikrafta í 
afmælinu sínu – hafandi borgað 
fyrir þá af auði sem þeim 
áskotnaðist á fáum árum vegna 
þess að þeir gátu keypt fjöl-
skyldusilfur þjóðarinnar á 
tombóluverði.

Kona furðar sig ekki á þessari 
hegðan, því landsfeðurnir sem 
gæta eiga fjöreggsins eru ekki til 
fyrirmyndar. Þeir hafa með 
lagasetningu skammtað sér lífeyri 
sem er úr takti við það sem annað 
launafólk í þessu landi á að 
venjast. Það er grátbroslegt að 
þeir sömu valdhafar skirrast ekki 
við að segja að lífeyrismálum sé 
hvergi jafn vel fyrir komið og hér 
á landi þegar þau fá tækifæri til. 
Þegar ég heyri slíkar yfirlýsingar 
frá ráðamönnum spyr ég mig 
hvort þeir séu að tala um eigin 
kjör, eða okkar hinna. Það er 
nefnilega ein stór lygi að lífeyri-
skjör almennings í okkar fagra 
landi séu i lagi. – Það er bara 
svoleiðis!

Upphaf þessa reiðilestrar var 
að ráðherrann sagðist treysta á 
almenning. Nú eigum við, þessar 
elskur, að sjá til þess að kaup-
mennirnir stingi ekki í eigin vasa 
virðisaukaskattinum sem á að 
lækka 1. mars. Mér sýnist nú á 
buddunni minni að það sé búið að 
hækka allt, þannig að eftir 1. mars 
þá verðum við í sömu sporum og 
við vorum í nóvember. Eitt 
fyriræki auglýsir meira að segja 
að það sé búið að lækka virðis-
aukaskattinn. Galdurinn hlýtur að 
liggja í því að þeir ætli að minnka 
okrið í einn mánuð eða svo og 
síðan að vera á sama okurskalan-
um og fyrr eftir 1. mars. Er hægt 
skilja þetta háttalag öðruvísi?

Auk þess legg ég til að 
eftirlaunaósóminn verði afnuminn 
með lögum.

Hefur almenningur áhrif?

Undanfarin fjöldamörg ár, 
hefur verið við völd ríkisstjórn 
sem kærir sig kollótta um hvað 
okkur finnst.  

Alcan á Íslandi hefur mikinn metnað til að 
vera meðal þeirra fremstu varðandi 

frammistöðu í umhverfis-, heilbrigðis- og 
öryggismálum.

Að uppfylla þann metnað og að standast 
markmið og væntingar, krefst skuldbinding-
ar allra starfsmanna fyrirtækisins. Með því 
að gera umhverfis-, heilbrigðis- og öryggismál að 
grundvallarþáttum í daglegri stjórnun, hefur fyrir-
tækið náð framúrskarandi árangri við stjórnun mála-
flokkanna. Vitund og menning varðandi umhverfis-, 
heilbrigðis- og öryggismál er á háu stigi þar sem 
mikil þekking hefur byggst upp meðal starfsmanna 
fyrirtækisins.

Með stöðugum umbótum og árangursríku stjórn-
kerfi er leitast við að þróa og innleiða tækninýjungar 
og skilgreina besta verklag. Stefna fyrirtækisins 
varðandi ofangreinda málaflokka er mótuð af og end-
urspeglar gildi fyrirtækisins sem eru heiðarleiki, 
ábyrgð, traust og samvinna. 

Einn af mikilvægustu þáttum í stefnu Alcan er 
ekki einungis að fylgja lögum og reglum, heldur er 
metnaðurinn sá að ganga ávallt skrefinu lengra en 
viðeigandi lög, reglur og innri staðlar segja til um. 
Einnig er stefna fyrirtækisins að gera reglulega 
úttektir á starfsemi fyrirtækisins og skýra opinber-
lega frá frammistöðu og þannig stuðla að opnum og 
gegnsæjum samskiptum og byggja upp langtímasam-

band við hagsmunaaðila. Mikil forvarnavinna 
liggur að baki árangri fyrirtækisins í mála-
flokkunum. Til að mæta kröfum sem gerðar 
eru til fyrirtækisins er mikið og öflugt starf 
unnið daglega varðandi málaflokkana. Sem 
dæmi má nefna áhættugreiningar, innri og 
ytri úttektir, mælingar í umhverfi og vinnu-
umhverfi, þjálfun og fræðslu, rekstur slökkvi-
liðs ISAL, neyðarvarnastjórn, grænt bókhald, 
skráningu og rannsókn atvika. 

Með áhættugreiningum leitast Alcan á 
Íslandi við að koma í veg fyrir áhættu í starfsemi fyr-
irtækisins og að meta þá áhættu sem ekki er hægt að 
koma í veg fyrir. Ráðist er á rót áhættunnar til að lág-
marka líkur á atvikum (slysi eða tjóni) og til að draga 
úr afleiðingum hugsanlegra atvika.

Mikill samstarfsvilji er hjá fyrirtækinu og mikil-
vægt er fyrir alla, ekki síst Hafnfirðinga, að gera sér 
grein fyrir því mikla starfi og þeim mikla metnaði 
sem Alcan hefur varðandi umhverfis-, heilbrigðis- og 
öryggismál. Þann 14. febrúar nk. mun Alcan, í sam-
vinnu við Stjórnvísi, halda morgunverðarfund um 
umhverfis- og vinnuumhverfisstjórnun fyrirtækis-
ins. Einnig verður fjallað um hvernig áhættugrein-
ingar fyrirtækisins falla að nýrri reglugerð um skipu-
lag og framkvæmd vinnuverndarstarfs á vinnustöðum 
nr. 920/2006.  

Skráning á fundinn er á heimasíðu Stjórnvísi 
(www.stjornvisi.is).

Höfundur er verkfræðingur og leiðtogi áhættustýr-
inga hjá Alcan á Íslandi.

Metnaður á öllum sviðum

E
kki eru nema fáir áratugir síðan litið var á börn á 
Íslandi sem vinnukraft. Skólaganga þeirra miðaðist 
við sauðburð og réttir og sjálfsagt þótti að gefa börn-
um frí í skóla þegar mikill afli barst að landi, til að 
bjarga verðmætum. Viðhorfið var að börn hefðu gott 

af því að vinna og að þau yrðu ekki að manni nema að finna 
fyrir mótlæti. Þessi viðhorf einkenndu allt starf með börnum. 
Þau einkenndu skólastarf, að minnsta kosti víðast hvar, og þau 
einkenndu ekki síst það starf sem unnið var með börnum sem 
á einhvern hátt þóttu hafa afvegaleiðst. Virðing fyrir börnum, 
lífi þeirra og gildismati var ekki sett á oddinn.

Hugmyndin að baki því að einangra börn sem voru á skjön 
við kerfið, ýmist vegna þess að þau þóttu hafa afvegaleiðst 
eða vegna þess að foreldrar þeirra þóttu ekki færir um að ann-
ast þau, byggir á þessu gamla viðhorfi. Að fjarlægja börnin 
úr umhverfi sínu, láta þau vinna og finna til mótlætis átti að 
herða þau og gera þau með því að betri mönnum. 

Þessari aðferð fylgdi ekki bara djúp sorg barnanna, sem í 
þessar aðstæður voru komin, vegna aðskilnaðar frá fjölskyldu 
og umhverfi. Þær gátu einnig verið kjörlendi fyrir fólk sem 
leitaði útrásar fyrir vanlíðan sinni með því að beita börnin 
ofbeldi. Einangrunin gerði það að verkum að hægt reyndist 
um vik að fela það sem fram fór. Viðhorfið að börn ættu að 
finna fyrir mótlæti í einhvers konar betrunarvist orsakaði það 
að almenningur, foreldrar, kennarar og skyldmenni barnanna 
skelltu við skollaeyrum þegar þau reyndu að tjá sig um það 
sem fram fór, meira að segja barnaverndaryfirvöld sem ráðin 
höfðu tekið af foreldrum og áttu að gæta hagsmuna barn-
anna.

Viðhorf til barna í íslensku samfélagi hafa góðu heilli breyst. 
Íslendingar eru aðilar að barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna 
og hafa þar með samþykkt að öll börn eiga að búa við mann-
réttindi og tjáningarfrelsi. Þau eiga rétt til mannsæmandi lífs 
og þau eiga líka rétt til einkalífs. Þessi viðhorf eiga að vera, 
og eru víðast hvar, leiðarljós í starfi með börnum. Sagan af 
Breiðavíkurdrengjunum er því sem betur fer ekki líkleg til að 
endurtaka sig. 

Sagan af Breiðavíkurdrengjunum og mörgum öðrum börn-
um sem vistuð voru við aðstæður þar sem þau gátu ekki mynd-
að þau grunntengsl við foreldri eða uppalanda sem hverju 
barni eru nauðsynleg, gerir þó að verkum að íslenskt samfé-
lag verður að gera upp við hin úreltu viðhorf til barna. Mikil-
vægt er að veita þeim aðstoð sem um sárt eiga að binda vegna 
meðferðar og æsku. Hitt er ekki síður mikilvægt að styðja 
enn betur við gott starf sem unnið er með börnum, starf sem 
byggir á faglegum metnaði og virðingu fyrir börnum og mann-
réttindum þeirra. Með því verður komið í veg fyrir að sagan 
endurtaki sig.

Viðhorf byggt 
á virðingu



Smáauglýsingasími
550 5000

Auglýsingasími Allt
550 5880

Þú getur pantað 
smáauglýsingar á visir.is

Jón Eiríksson lætur ekkert 
aftra sér frá því að stunda 
bogfimi.

Jón Eiríksson hefur stundað bog-
fimi frá því að íþróttagreinin var 
tekin upp hérlendis með stofnun 
Íþróttafélags fatlaðra 1974.

„Íþróttafélag fatlaðra tók þessa 
íþróttagrein upp á sína arma,“ 
útskýrir Jón. „Félagsskapurinn 
hefur alltaf verið blandaður og 
fasti kjarninn í kringum tíu manns. 
Töluvert rennsli hefur hins vegar 
verið á mönnum frá stofnun félags-
ins. Ég tók tölurnar saman um dag-
inn og útkoman var um 200 
manns.“

Að sögn Jóns hefur félagsskap-
urinn aðstöðu í húsi Íþróttafélags 
fatlaðra að Hátúni 14. „Við hitt-
umst þrisvar sinnum í viku, í um 
það bil tvo til tvo og hálfan tíma í 
senn. Innandyra erum við að skjóta 
af átján metra færi. Við höfum 
verið utandyra á sumrin þegar 
veður leyfir og þá er skotið af þrjá-
tíu metra færi. Það er hins vegar 
keppt upp í allt að níutíu metra 
færi á erlendum mótum. Það er 
reyndar algengur misskilningur 
að mikla krafta þurfi í bogfimi. 
Þvert á móti er þetta íþrótt sem 
krefst töluverðrar tæknikunnáttu 
og einbeitingu. Hún reynir því 
ekki síður á hugann heldur en lík-
amann.“

Þrátt fyrir fámennan hóp segir 
Jón að Íslendingum hafi vegnað 
ágætlega á mótum erlendis. „Í 
fyrra fóru tveir á mót í Hollandi 
og stóðu sig þokkalega vel. Svo 
höfum við reglulega heimsótt 
klúbba í Þýskalandi. Mestmegnis 
hefur þetta verið einstaklings-
framtak, eins og gildir oft um 
fámennar íþróttagreinar. Því 
miður höfum við þó ekki getað 
tekið á móti erlendum gestum 
vegna aðstöðuleysis.“

Jón segir margt á döfinni hjá 
félaginu. „Fram undan er innanfé-
lagsmót og Íslandsmót í mars, sem 
haldið er á vegum Íþróttasam-
bands fatlaðra. Svo býst ég við að 
bogfiminefnd ÍSÍ standi fyrir mót-
inu á árinu, en Íþróttafélag fatl-
aðra hefur aðild að sambandinu.“

Krefst 
einbeit-
ingar



Tuttugu manns hafa greinst 
með innflúensu það sem af er 
árinu.

Fyrsta inflúensutilfellið greindist 
nú á milli jóla og nýárs. Það er 
töluvert fyrr en á síðasta ári þegar 
flensunnar varð fyrst vart í febrú-
ar. Guðrún Sigmundsdóttir, yfir-
læknir á sóttvarnarsviði Land-
læknisembættisins, segir 
áhyggjur þó óþarfar. Tímasetn-
ingin sé eðlileg og meðferðarúr-
ræði góð.

„Tuttugu manns hafa greinst 
með inflúensu frá því í desember 
og viðbúið er að sú tala hækki á 
næstu dögum, eftir að niðurstöður 
koma úr fleiri rannsóknum,“ segir 
Guðrún. „Raunveruleg tala þeirra 
sem veikjast í samfélaginu er 
hærri, þetta eru bara greind til-
felli á rannsóknastofunni. Fólk 
þarf þó engar áhyggjur að hafa af 
því að heimsfaraldur sé á næsta 
leiti. Þetta er þessi dæmigerða 
inflúensa sem berst árlega hingað 

til lands, um svipað leyti og á 
Norðurlöndunum.“

Að sögn Guðrúnar er inflúensa 
veirusýking, sem skipta má í tvo 
flokka, nánar tiltekið A og B og er 
A sú algengari. „Einkenni inflú-
ensu eru þau að maður fær háan 
hita fyrirvaralaust, sem fylgir oft 
þurr hósti, höfuðverkur, nef-
rennsli, hálssárindi og beinverkir. 
Sumir rugla inflúensu saman við 
kvef. Munurinn er sá að kvefinu 
fylgir lægri hiti og meira nef-
rennsli. Í stuttu máli sagt verður 
maður veikari af inflúensu en 
kvefi.

Áður en inflúensan berst til 
landsins, eru sýni tekin til að spá 
fyrir um komu hennar. Hins vegar 
er ekki alltaf þörf á að greina 
inflúensu með sýni, þar sem hún 
gengur oftast yfir,“ útskýrir Guð-
rún. „Það er yfirleitt bara nóg að 
greina sjúkdóminn eftir einkenn-
unum.“

Guðrún segir að hægt sé að 
nota veirulyf til að meðhöndla 
inflúensu, svo sem „tamiflu“ og 

„relenza“. „Til að lyfin beri sem 
bestan árangur, þarf bæði að 
greina inflúensu og hefja meðferð 
sem fyrst. Meðferð tekur fimm 
daga og styttir veikindatímann. 
Langflestum batnar hins vegar af 
sjálfsdáðum. Þó er hætt við að 
eldri borgarar fái fylgikvilla inflú-
ensu í kjölfarið, til að mynda 
lungnabólgu.“

Þá segir Guðrún að tilmæli séu 
frá sóttvarnalækni að eldri borg-
arar og þeir sem eru með undir-
liggjandi sjúkdóma láti bólusetja 
sig gegn innflúensu. „Það hefur 
gengið ágætlega að bólusetja í ár, 
en yfirleitt eru bólusettir á bilinu 
50.000-55.000 manns. Fyrirtæki 
eru einnig í síauknum mæli farin 
að panta skammta fyrir starfs-
menn.“

Í lokin mælir Guðrún með að 
þeir sem veikist af inflúensu taki 
sér góðan tíma til að jafna sig. Þá 
sé reglulegur handþvottur góð 
aðferð til að forðast útbreiðslu 
veirunnar.

roald@frettabladid.is

Tuttugu hafa þegar greinst

Flestir kannast við að koma sér ekki af stað í verkin 
sem fyrir liggja þótt fólk fresti því misjafnlega lengi. 
Á meðan einn kemur sér ekki fram úr rúminu klukk-
an sex á morgnana til að fara í líkamsrækt áður en 
hann vinnur sinn tíu tíma vinnudag þá er annar sem 
kemur sér ekki fram úr rúminu yfirleitt. Það er eðli-
legt að eiga misgóða daga en þegar framkvæmda-
leysið er farið að trufla daglegt líf þarf að taka í 
taumana.

Þegar depurð hvílir yfir fólki virðast verkefnin 
og vandamálin vaxa svo um munar. Hér eins og ann-
ars staðar er það hugsunin sem skiptir máli. Depurð-
inni fylgja ýmsir fylgifiskar, s.s. hrakspár um útkom-
una, vantrú á eigin getu og í kjölfarið vonleysi þar 
sem allt sýnist óyfirstíganlegt. Þegar sinnuleysið 
dregst á langinn bætist svo kvíðinn við því að allt 
stefnir í óefni. Kvíðanum fylgir óskýr hugsun og 
vandamálin verða í brennidepli. Þannig hefur mynd-
ast vítahringur sem oft reynist þrautinni þyngri að 
rjúfa.

Ef við ættum að halda af stað einn daginn og 
ganga alla þá kílómetra sem við eigum eftir að ganga 
um ævina myndum við trúlegast bara setjast niður 
og andvarpa. Það er enginn stuðningur í því fólginn 
að hugsa um framtíðina sem eitt stórt verkefni, held-
ur ætti frekar að hugsa um eitt skref í einu, misstórt 
eftir hverjum og einum. Við erum nú einu sinni mis-
jafnlega stórstígt fólk. Á meðan einn þraukar frá 
mánuði til mánaðar, hugsar annar milli klukku-
stunda. Lausnin felst ekki í að bíða eftir andagiftinni 
til að koma manni í gang. Hvatinn kemur ekki á 
undan virkninni heldur öfugt. 

Sú tilhneiging fólks að líta framhjá því jákvæða, 

t.d. að hafa komið einhverju í verk, ýtir undir frek-
ara aðgerðaleysi og depurð sem viðheldur víta-
hringnum. Kannaðu því hvaða hugsanir það eru sem 
standa í vegi fyrir virkninni. Til að hafa möguleika á 
að afsanna þessar neikvæðu staðhæfingar og hrak-
spár er nauðsynlegt að skrá niður dagsverkið. Virkn-
iskráning er því fyrsta skrefið í því að koma sér aftur 
af stað. 

Í fyrsta lagi eru verkefni vikunnar skráð í hefð-
bundna stundatöflu. Mikilvægt er að skrá raunhæf 
verkefni í töfluna en ekki það sem þú hefðir viljað 
komast yfir, og gjarnan byrja á léttustu verkunum. Í 
öðru lagi er spáð fyrir um bæði ánægju og erfiði 
verksins á kvarðanum 0–10 og það skráð í töfluna. 
Þegar verkinu er lokið er skráð hver raunin svo varð, 
hversu erfitt og ánægjulegt var að vinna verkið.

Í þriðja lagi skal skipuleggja ánægjulegar stundir 
og setja í töfluna fyrir hvern dag. Þetta þurfa ekki að 
vera tímafrekir eða stórir hlutir eins og að fara í 
þyrluflugferð heldur einhver gæðastund, t.d. dekur-
bað eða tíu mínútna lestur dagblaða áður en farið er 
í vinnuna. 

Í fjórða lagi er afrakstur dagsins skoðaður. Gefðu 
sjálfum þér klapp á bakið; allt er betra en ekkert. 
Skoðaðu svo muninn á forspánni og raunútkomu 
hvað varðar ánægju og erfiði og sjáðu hvort útkom-
an varð ekki jákvæðari en hrakspáin sagði til um. 
Með þessum hætti muntu eiga auðveldara með að 
losa þig út úr vítahringnum því að hugsunin breytist. 
Þú kemst að því að þótt þú teljir verkin verða leiðin-
leg og erfið þá er raunin kannski önnur. Hver veit 
nema ferðin í ræktina færi þér frekari staðfestu til 
að fara aftur!
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Fullkomin baðvog sem mælir þyngd, 
fitu og vatnsprósentu.
Tækifærisverð: 9.900 kr.

Baðvog, PPW 2200

Fullkomin baðvog sem mælir þyngd, 
fitu, vöðva og vatnsprósentu.
Minni fyrir 10 einstaklinga.
Tækifærisverð: 8.800 kr.

Baðvog, PPW 5310



Hátt koparmagn í 
blóði líkleg orsök 
fæðingarþunglyndis.

Konur sem hafa þjáðst 
af fæðingarþunglyndi 
virðast hafa óeðlilega 
mikið af kopar í blóð-
inu, samkvæmt nýrri 
rannsókn. Steinefni 
hafa því líklega eitt-
hvað með sjúkdóminn 
að gera. Margar konur 
fá leiða eftir fæðingu 
en um fimmtán pró-

sent kvenna upplifa 
alvarlegt fæðingar-
þunglyndi. Ekki er 
ljóst af hverju sumar 
konur eru viðkvæm-
ari fyrir þessu en 
aðrar en talið er að 
það geti skipt máli 
hvernig líkaminn 
vinnur úr kopar. 
Skýrt var frá niður-
stöðum rannsóknar-
innar í tímaritinu 
Journal of Trace 
Elements in Medic-
ine and Biology.

Kopar getur valdið 
fæðingarþunglyndiFlestum þykir hvimleitt að líta 

út eins og vampíra í hvert sinn 
sem tennurnar eru burstaðar.

Fjölmargir kannast við að það 
blæði úr tannholdi við tannburst-
un, sér í lagi barnshafandi konur 
og reykingafólk en líka aðrir. 

Til þess að koma í veg fyrir 
tannholdsblæðingar er þó hægt að 
taka sitthvað til bragðs. Fyrst og 
fremst er nauðsynlegt að bursta 
tennurnar og tannholdið reglu-
lega, jafnvel þó að blæði úr því. 
Það getur verið sárt en með reglu-
legri, ýtarlegri burstun lagast 
vandinn smátt og smátt. Bætiefni 

geta líka komið að góðu gagni til 
að vinna gegn eða stöðva tann-
holdsblæðingar. Sú meðferð sem 
hefur reynst mörgum áhrifarík er 
að nota 1.000 mg af C-vítamíni 
með P-vítamíni, rútíni og hespe-
rídíni, þrisvar á dag, en frekari 
upplýsingar um þessi bætiefni er 
eflaust hægt að fá hjá lyfjafræð-
ingum apótekanna.

Burstun og bætiefni

Hætta á ristilkrabba minnkar 
eftir því sem D-vítamínmagn 
blóðs eykst.

Hægt er að draga úr hættunni á 
ristilkrabbameini með því að taka 
inn 1.000 til 2.000 alþjóðlegar ein-
ingar af D-vítamíni daglega. Nið-
urstaða þessi fékkst með því að 
lesa saman niðurstöður nokkurra 
krabbameinsrannsókna sem áður 
hafa verið gerðar.

Þetta stríðir þó gegn því sem 
áður var talið, að D-vítamín gæti 
ekki dregið úr hættunni á ristil-
krabbameini. Menn telja það lík-
legt að stærð skammtarins skipti 
máli og getur verið að að D-vítam-
ínskammturinn hafi ekki verið 
nægilega stór til að skipta sköp-
um.

Doktor Edward D. Gorham á 
rannsóknarstöð sjóhersins í San 
Diego og kollegar hans komust að 
því að eftir því sem D-vítamín-
magnið jókst í blóðinu minnkaði 
hættan á ristilkrabbmeini. Hætt-
an minnkaði um allt að 54 prósent 
hjá þeim sem voru með sem mest 
magn af D-vítamíni í samanburði 
við þá sem voru með minnsta 
magnið.

Gegn ristil-
krabbameini

Þekktar jurtir geta haft góð 
áhrif á heilsuna.

Cayenne-pipar inniheldur C-
vítamín og magnesíum og örvar 
blóðflæði og meltingarfærin. 
Einnig nýtist hann í baráttuni 
gegn kvefi.

Kanill geturt dregið úr 
ógleði og niðurgangi.

Svartur pipar er góður gegn 
gigt, harðlífi, lofthræðslu og 
ógleði.

Engiferrót er góð við ógleði 
og með því að tyggja hana dreg-
ur hún úr særindum er fylgja 
hálsbólgu.

Engiferrót 
við ógleði



Hvað þýðir það að vera sefa-
sjúkur, andfélagslegur eða með 
jaðar-persónuleikaröskun?

„Með orðinu persónuleikaröskun 
er annars vegar vísað í persónu-
leikann, en þá er til dæmis átt við 
hegðun, framkomu og ákveðinn 
takt sem fólk hefur í lífinu og hins 
vegar því þegar þessi hegðun 
hefur farið úrskeiðis,“ segir Hörð-
ur Þorgilsson sálfræðingur en árið 
1993 kom út Sálfræðibókin sem 
Hörður og Jakob Smári ritstýrðu 
og í þeirri bók er að finna gagnleg-
ar lýsingar á persónuleikaröskun-
um.

„Persónuleikaröskun er það 
kallað þegar hegðun manneskjunn-
ar veldur henni vanlíðan eða öðrum 
óþægindum. Þannig er þetta ekki 
tímabundin röskun eins og oft á við 
um til dæmis kvíða eða þunglyndi,“ 
segir Hörður og bendir jafnframt á 
að þrátt fyrir að hugtakið hafi fest 
sig í sessi séu uppi misjafnar skoð-
anir meðal fræðimanna um gildi 
þessara greininga. 

„Sumir halda því fram að þetta 
séu áhugaverðustu og alvarleg-
ustu raskanir nútímans en allt 
annað sjónarhorn segir að þetta sé 
tilviljanakenndur grautur sem 
greini illa milli þeirra sem eru 
eðlilegir og óeðlilegir. Þannig eru 
þetta ekki fastar stærðir sem hægt 
er að mæla,“ segir hann. 

„Til þess að fá formlega grein-
ingu þarf fólk að uppfylla ákveðin 
viðmið, en tveir þriðju allra sem 
greinast með einhvers konar per-
sónuleikaröskun uppfylla einnig 
skilyrði um aðra. Ástæðurnar fyrir 
þessu gætu verið sameiginlegir 
orsakaþættir, en oft eru ógreinileg 
landamæri á milli flokkanna. 

Gagnrýnisraddir benda þannig á 
að greiningarnar séu erfiðar við-
fangs og vandmeðfarnar og jafn-
vel hlaðnar karllægu gildismati, 
enda sé ekki verið að lýsa stað-
reyndum heldur því hvernig við 
metum það hvað er gott og gilt,“ 
segir Hörður og nefnir að til dæmis 
væri hægt að búa til persónuleika-
röskun í kringum dæmigerða karl-
rembu. „Hana gætum við kallað 
„sjálfstæðis-persónuleikaröskun“
sem mótsögn við persónuleika-
röskun þeirra sem verða of háðir 
öðrum (e. dependency personality 
disorder). Slíkur einstaklingur 
myndi taka vinnu fram yfir fjöl-
skyldu, vera tregur til að taka tillit 
til þarfa annarra þegar teknar eru 
ákvarðanir um frí eða frítíma og 
láta aðra um ábyrgð á mikilvæg-

um þáttum í lífi fjölskyldunnar.“
Kenningar um orsakir persónu-

leikaraskana eru einnig margar og 
menn ekki á eitt sáttir um hvernig 
persónuleiki mótast. 

„Fólk fæðist mismunandi og við 
höfum ólíka eðliseiginleika. Syst-
kini sem alast upp við svipaðar 
aðstæður geta þannig verið gjör-
ólíkir persónuleikar sem vinna 
misjafnlega úr sínum  málum. En 
almennt séð má rekja þetta til upp-
eldishátta þar sem vanræksla, 
refsingar, ástleysi, misnotkun og 
álíka þættir koma við sögu. Af slík-
um þáttum getur viðkomandi mót-
ast og komið sér þannig upp til-
finningalífi, sjálfsmynd og hugsun 
eða viðhorfi sem stýrir því hvern-
ig einstaklingurinn hegðar sér.“

Þegar persónuleiki raskast



Margar konur finna alltaf fyrir 
fyrirtíðaspennu áður en blæð-
ingar hefjast en einkennin geta 
verið mismikil. Sigrún Arnar-
dóttir kvensjúkdómalæknir 
segir að ýmislegt sé hægt að 
gera til þess að halda einkenn-
unum niðri.

Sigrún segir að fyrirtíðaspenna sé 
mjög algeng hjá konum. „Sextíu 
til áttatíu prósent kvenna finna 
einhver einkenni fyrirtíðaspennu 
en það eru hins vegar ekki nema 
svona tíu prósent sem eru með 
mikla fyrirtíðaspennu,“ segir hún.

Einkenni fyrirtíðaspennu eru 
bæði líkamleg og andleg að sögn 
Sigrúnar. „Líkamlegu einkennin 
eru þau að konum finnst þær vera 
uppþandar, finna fyrir brjósta-
spennu, þreytu og höfuðverk. And-
legu einkennin eru einbeitingar-
skortur, pirringur og jafnvel 
þunglyndi. Dæmi eru um að 

konum líði það illa seinni hluta 
tíðahringsins að þær séu í sjálfs-
vígshugleiðingum en það er mjög 
sjaldgæft.“ 

Sigrún segir að ef þessi ein-
kenni komi alltaf fram á sama tíma 
í mánuði og aðeins í seinni hluta 
tíðahringsins sé mjög líklegt að 
um fyrirtíðaspennu sé að ræða. Ef 
þau hins vegar komi fram hvenær 
sem er í tíðahringnum sé líklega 
eitthvað annað að. „Oft skella 
konur skuldinni á fyrirtíðaspennu 
en eru jafnvel með þunglyndi eða 
kvíða eða einhverja andlega sjúk-
dóma sem þær finna ekki alltaf 
fyrir á sama tíma í mánuðinum. 
Við kvensjúkdómalæknar þurfum 
því að fá nákvæma sögu þeirra 
kvenna sem leita til okkar svo við 
sjáum hvort þetta sé eitthvað sem 
við eigum að meðhöndla með 
hormónum eða lyfjum eða eitthvað 
sem við eigum að vísa áfram til 
geðlækna eða sálfræðinga.“

Sigrún segir að á tímabili hafi 
verið talið að þær konur sem fyndu 
fyrir fyrirtíðaspennu væru með 

lægra prógestron en aðrar konur 
og því hafi þeim verið gefið það til 
að reyna að halda einkennunum 
niðri. „Rannsóknir hafa hins vegar 
ekki sýnt fram á að nokkur munur 
sé á hormónum hjá konum sem eru 
með fyrirtíðaspennu og öðrum 
konum þannig að ástæðan virðist 
ekki vera hormónaskortur. Það lyf 
sem hefur eiginlega reynst best 
við fyrirtíðaspennu er þunglyndis-
lyf í flokki sem heitir SSRI en það 
eykur serótónín milli frumnanna. 
Stundum þurfa konur bara að nota 
þetta lyf í seinni hluta tíðahrings-
ins og það virðist vera nóg.“ 

Pillan hefur einnig verið notuð 
til þess að halda niðri einkennum 
fyrirtíðaspennu. „Hjá konum sem 
hafa væg einkenni fyrirtíðaspennu 
getur pillan verið lausnin. Margar 
ungar konur hafa verið settar á 
pilluna ef þær eru með þessi ein-
kenni því pillan stoppar egglosið 
og bælir svolítið þessar sveiflur 
og hefur því reynst sumum mjög 
vel,“ segir Sigrún.

Fyrirtíðaspenna algengt 
vandamál hjá konum

Í nýjasta hefti læknaritsins Cancer er fjallað um framfarir 
sem orðið hafa innan læknavísinda í baráttunni gegn brjósta-
krabba. Lífslíkur aukast stöðugt.

Baráttan gegn brjósta-
krabba hófst fyrir alvöru á 
níunda áratugnum en þá 
var hafist handa við að 
hvetja konur til að fara í 
könnun reglulega. Mikið 
vatn hefur runnið til sjávar 
síðan þá og meðal annars 
komið í ljós að brjósta-
krabbi er ekki einn sjúk-
dómur, heldur margir 
skyldir sjúkdómar sem 
fást þarf við á mismunandi 
hátt.

Áður fyrr var einungis 
boðið upp á lyfjameðferð 
eða skurðaðgerð en í dag er 
krabbamein meðhöndlað 
með mörgum aðferðum, 
jafnvel samtímis, eftir því 
hvað við, á með góðum 
árangri. Ef litið er á fram-
farir síðustu 20 ára er 
engin ástæða til að örvænta. 
Í grein læknaritsins Canc-
er er gengið svo langt að 
segja að hugsanlega verði 
uppskurður óþarfur í 
nálægri framtíð, svo hratt 
gangi að finna nýjar lækn-
ingaaðferðir með hjálp 
framfara í geislafræðum, 
erfðafræði og hormóna-
fræði.

Meðferð stöðugt 
betri og áhrifaríkari PANTAÐU Í SÍMA

WWW.JUMBO.IS

554 6999

SAMLOKUBAKKI  |  TORTILLABAKKI  |  BLANDAÐUR BAKKI
ÞÚ GETUR PANTAÐ GIRNILEGA VEISLUBAKKA FRÁ OKKUR MEÐ LITLUM FYRIRVARA

15. - 28. maí

5 km - 10 km - hálft maraþon - heilt maraþon 
Æðsti draumur margra hlaupara er að hlaupa á múrnum mikla í Kína 
og gefst hér einstakt tækifæri til að kynnast landi og þjóð í leiðinni. 
Markmið ferðarinnar, ásamt því að taka þátt í maraþoninu er að fara
í skemmtilega skoðunarferð um þetta einstæða land, sem á sér langa 
og merkilega sögu. Fljúgum til Stokkhólms og áfram til Peking. Þar 
eru þekktir staðir eins og Torg hins himneska friðar, Forboðna borgin
og Sumarhöllin skoðaðir. Farið verður í ferð á Kínamúrinn daginn fyrir 
hlaupið til að skoða aðstæður, en hlaupið er þann 19. maí 2007.
Daginn eftir er Himnamusterið skoðað, áður en haldið er með lest til 
borgarinnar Xi’an, en gist er um borð í lestinni. Í þessari fornu
höfuðborg Kína verður skoðaður einn merkilegasti fornleifafundur
veraldar, Terrakotta herinn. Flogið tilbaka til Peking og farið í 
skemmtilega ferð inn í land þar sem einnig er farið í hjólaferð. Þetta 
er því ekki bara ferð fyrir þá sem vilja hlaupa maraþon, heldur líka þá
sem vilja fara í svolítið öðruvísi ferð.
Fararstjóri: Eggert Claessen
Pétur Frantzson mun veita faglega ráðgjöf og aðstoð varðandi hlaupið
Verð: 268.800 kr.

kynningarfundur í Síðamúla 2, 
14. febrúar 2007 kl. 20.00
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Lýðheilsustöð og félag smá-
bátaeigenda hafa gefið út 
bækling með 20 fiskréttaupp-
skriftum og á hann að fara inn 
á hvert heimili á landinu. Með 
því vilja þau stuðla að aukinni 
fiskneyslu, til heilsubótar fyrir 
landsmenn.

„Ef unglingurinn fær vondan fisk 
á diskinn sinn þá tekur langan 
tíma að fá hann að borðinu aftur 
þegar fiskur er í matinn. Því er 
meðhöndlun hráefnisins öll svo 
mikilvæg.“ Þetta sagði Örn Páls-
son, framkvæmdastjóri Lands-
sambands smábátaeigenda, á 
kynningarfundinum sem haldinn 
var í tilefni átaksins Borðum meiri 
fisk. Sá fundur var haldinn uppi á 
vinalegu loftinu hjá Sægreifanum 
í Geirsgötu 8 og þar var boðið upp 
á ilmandi fiskisúpu ásamt Ora 
síldarpinnum og öðru góðmeti. Að 
sjálfsögðu var súpan úr eðalhrá-
efni og unglingarnir sem mættir 
voru úr 10. bekk Austurbæjar-
skóla kunnu vel að meta hana eins 
og aðrir viðstaddir.

Lýðheilsustöð og félag smá-
bátaeigenda hafa sameinast um að 

gefa út bækling með 20 völdum 
fiskuppskriftum sem dreifa á um 
allt land. Markmiðið með því er að 
fá Íslendinga og þá einkum ungt 
fólk til að borða meiri fisk og helst 
ekki sjaldnar en tvisvar í viku. 
Það ætti að skila sér í hraustari 
þjóð.

Samkvæmt rannsókn Lýð-
heilsustöðvar minnkaði fiskneysla 
landsmanna um 30% frá 1990 til 
2002. Minnst var hún meðal ungl-
ingsstúlkna sem einungis borðuðu 
sem svarar einum munnbita á dag. 
Anna Elísabet Ólafsdóttir, for-
stjóri Lýðheilsustöðvar, segir þær 
niðurstöður mikið áhyggjuefni því 
fiskur sé svo hollur. „Margir vilja 
meina að það sé einmitt fiskinum 
og lýsinu að þakka hversu heilsu-
hraust og langlíf þjóðin hefur 
verið,“ segir hún og hvetur lands-
menn til að bæta mataræðið og 
vera duglega að matreiða fisk á 
sem fjölbreyttastan hátt, bæði 
hvunndags og spari. Bæklingur-
inn góði á að vera gott verkfæri til 
þess. Þar eru uppskriftirnar 
merktar með stjörnum sem segja 
til um hversu einfaldar þær eru. 
Ein stjarna er einföld uppskrift. 
Tvær stjörnur aðeins flóknari og 
svo framvegis. 

Í bæklingnum er líka bent á 

leiðir til að þekkja ferskan fisk því 
gæði hráefnisins skipta að sjálf-
sögðu miklu máli eins og vikið var 
að í upphafi. 

Fisk fyrir heilsuna

Ýmis form getnaðarvarna 
standa mannfólkinu til boða. 
Svipaðar aðferðir bjóðast 
fyrir heimilis- og húsdýr og 
nú vilja Ástralar kanna hvort 
þær séu mögulegur kostur 
fyrir villt dýr.

Fjölgun aðkomudýra í Ástralíu 
hefur lengi verið vandamál. 
Þegar kanínur komu til Ástralíu 
gengu þær mjög nærri stofnum 
margra pokadýrategunda. Til að 
hafa hemil á kanínunum voru 
rauðrefir fluttir inn en fljótlega 
urðu þeir einnig plága. Nú vilja 
margir ástralskir ráða- og vís-
indamenn koma af stað umfangs-
miklum getnaðarvarnaráætlun-
um fyrir villt dýr til að halda 

tegundum eins og refum og kan-
ínum í skefjum í eitt skipti fyrir 
öll.

Áætlunin felst í dreifingu 
ónæmisvaka með bólusetningu 
sem gera það að verkum að 
ónæmiskerfi dýranna ráðast á 
egg eða sáðfrumur, eða hindra 
nauðsynlega hormónamyndun 
og valda fósturláti og hindrar 
fjölgun dýranna. Bólusetning 
getur farið fram eftir ýmsum 
leiðum eftir dýrategundum.

Skoðanir eru mjög skiptar 
um ágæti áætlunarinnar. Sumir 
segja hana mannúðlegri en að 
skjóta dýr og veiða, á meðan 
aðrir benda á að slík herferð 
gæti haft ófyrirsjáanlegar 
afleiðingar í för með sér. Hluti 
dýrastofna sé ónæmur gagnvart 
bólusetningunni og þeim dýrum 
myndi stöðugt fjölga þangað til 
bólusetning virkaði ekki. Þeir 
einstaklingar gætu verið minna 
hæfir í náttúrunni, til dæmis 
borið með sér sjúkdómsgen, en 
vegna bólusetningarinnar næðu 
þeir yfirhöndinni, tegundinni til 
miska.

Hugmyndir að bólusetning-
unni er ekki ný af nálinni og 
fóru fyrstu tilraunirnar fram 
fyrir 20 árum. 

Umdeildar getnað-
arvarnir í Ástralíu

Áfengisauglýsingar verða 
líklega bannaðar að einhverju 
leyti í Hollandi á næstunni.

Hollenska ríkisstjórnin hefur lagt 
fram frumvarp sem á að banna 
áfengisauglýsingar í ljósvaka-
miðlum fram til klukkan níu á 
kvöldin þar sem núgildandi reglur 
í landinu þykja ekki vernda börn 
og unglinga nægilega fyrir þeim.

Rannsóknir benda til þess að 
áfengisauglýsingar skapi jákvætt 
viðhorf til áfengisneyslu og í 
meirihluta Evrópusambandsríkja 
eru þær bannaðar algjörlega eða 
að hluta.

Auglýsingar 
bannaðar

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

Birkiaska

Reiki
Heilunar- og sjálfsstyrkingarnámskeið RVK

Kvöld- og helgarnámskeið í boði, 
næstu námskeið eru: 

FYRIR BÆTTA LÍÐAN OG BETRI STJÓRN Á LÍFI ÞÍNU

Pantanir í síma 553 3934,
milli kl. 10 og 13 virka daga.

Guðrún Óladóttir
reikimeistari og hómópati

Þeir sem hafa áhuga á framhaldsnám-
skeiði í sjálfsstyrkingu hafi samband.

I. stig helgarnámskeið
   17. – 18. febrúar.

II. stig kvöldnámskeið
   26. – 28. febrúar.

I. stig kvöldnámskeið
    26. –28. mars.

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

Vali› fæ›ubótarefni ársins 2002 í Finnlandi

Minnistöflur

www.svefn.is
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PGV ehf. ı Bæjarhrauni 6 ı 220 Hafnafjörður ı Sími: 564 6080 ı Fax: 564 6081 ı www.pgv.is

GLUGGI TIL FRAMTÍÐAR …

• ENGIN MÁLNINGAVINNA

• HVORKI FÚI NÉ RYÐ

• FRÁBÆR HITA OG HLJÓÐEINANGRUN

• FALLEGT ÚTLIT

• MARGIR OPNUNARMÖGULEIKAR

• ÖRUGG VIND- OG VATNSÞÉTTING

„Það er meira en nóg að gera. Í 
næsta mánuði fara í sölu hjá okkur 
ríflega 120 íbúðir á höfuðborgar-
svæðinu. Við erum að reisa sjötíu 
íbúða hús fremst á Norðurbakkan-
um í Hafnarfirði, það er stærsta 
íbúðaverkefnið eins og er. Svo 
erum við að reisa 27 íbúðir í Sjá-
landshverfinu í Garðabæ og í 
Vallakór í Kópavogi eru svo 24 
íbúðir í byggingu,“ segir Davíð 
Már Sigurðsson,  sviðsstjóri fjár-
mála- og rekstrarsviðs ÞG verk-
taka. „Seinni hluta ársins reiknum 
við svo með að setja annað eins 
magn í sölu eða vel á þriðja hundr-
að íbúðir.“

Fyrirtækið fór af stað árið 1998, 
en það hefur stækkað mikið á þess-

um hartnær áratug sem það hefur 
starfað. Davíð segir að verkefnum 
hafi fjölgað jafnt og þétt og rekst-
urinn sé afar traustur. „Nú  starfa 
rétt um 100 manns hjá fyrirtæk-
inu, en við úthýsum miklu af verk-
efnum svo það eru að jafnaði mun 
fleiri að störfum fyrir okkur á degi 
hverjum. Það er mikil eftirspurn 
eftir góðu íbúðarhúsnæði og það 
eru biðlistar eftir íbúðum. Það eru 
sennilega hátt í hundrað á biðlista 
hjá okkur núna.“

ÞG hefur starfað mikið fyrir 
Orkuveitu Reykjavíkur „Við erum 
búnir að vera aðalverktaki í fyrstu 
tveimur útboðunum í Hellisheiðar-
virkjun en við erum að ljúka seinni 
áfanganum um þesar mundir. Þá 

sáum við um alla uppsteypu á aðal-
stöðvum Orkuveitu Reykjavíkur 
uppi á Höfða. Það var stórt og flók-
ið verk sem var mjög krefjandi 
vegna hallandi útveggja hússins. 
Við reistum einnig prentsmiðju 
Morgunblaðsins í Hádegismóum 
sem og verslun Húsasmiðjunnar 
að Vínlandsleið í Grafarholti svo 
fátt eitt sé nefnt,“ segir Davíð. „Í 
byrjun mars hefjum við fram-
kvæmdir á glæsilegu skrifstofu- 
og verslunarhúsnæði í Urðar-
hvarfi 8. Það verður 25 þúsund 
fermetrar með bílakjöllurum. Við 
sjáum fram á að þurfa að tvöfalda 
mannskapinn hjá okkur á þessu ári 
til að sinna þeim verkefnum sem 
eru fyrirliggjandi hjá okkur.“ - öhö

Sjá fram á tvöfalt fleiri starfsmenn
 ÞG verktakar hafa mikla reynslu af framkvæmdum fyrir opinbera aðila, fyrirtæki og einstaklinga ásamt því að byggja atvinnu- og íbúðarhúsnæði á eig-

in vegum. Reynslubankinn stækkar ört en fram undan er meðal annars bygging 25 þúsund fermetra skrifstofu- og verslunarhúsnæðis ásamt bílakjallara.

Stöðvarhús Orkuveitunnar á Hellisheiði er tilkomumikil bygging sem óneitanlega minnir á húsnæði úr James Bond-mynd.

ÞG verktakar sjá meðal annars um Langlínu í Garðabæ en þar á að byggja 27 nýjar 
íbúðir.

PA byggingarverktaki á Akureyri sinnir fjölþætt-
um verkefnum í bænum við byggingu íbúðar- og 
iðnaðarhúsnæðis. Alfreð Pálsson hjá PA segir 
meira að gera í iðnaðarhúsnæði nú, en bindur 
vonir við að aukning verði í byggingu íbúðarhús-
næðis þegar líður á árið.

„Við erum að byggja 
við Verkmenntaskól-
ann á Akureyri og 
erum einnig að 
innrétta fyrstu og 
aðra hæð á Fjórð-
ungssjúkrahús-
inu hér á Akur-
eyri. Þá erum við 
að reisa tvö lím-
tréshús hér í 
bænum, annað 
1.200 fermetra 
og það 

þriðja, 2.000 fermetra hús fyrirliggjandi,“ segir 
Alfreð.

PA byggingarverktaki hefur starfað frá 1996 
og að sögn Alfreðs hefur verkefnum fjölgað 
stöðugt síðan þá. „Í upphafi unnu 7 hjá fyrirtæk-
inu en núna erum við á bilinu 50 til 55. Við höfum 
eingöngu verið að vinna hér á Akureyri og það 
hefur verið nóg að gera í bænum. Við ákváðum að 
fara ekki í frekari landvinninga meðan svo mikið 
er að gera hér á heimasvæðinu. Við viljum frekar 
hafa fókusinn hérna,“ segir Alfreð.

Hann segir að aðgerðir í efnahagsmálum hafi 
dregið úr byggingu íbúðarhúsnæðis á síðustu 
misserum. „Við erum lítið í íbúðabyggingum núna 
og höfum aðallega verið í uppbyggingu iðnaðar-
húsnæðis. Mér finnst íbúðabyggingarnar vera að 
koma til aftur núna, en fyrir tveim árum var mik-
ill uppgangur í þeim geira. Eftir niðursveiflu og 
afturhald í bönkunum dró verulega úr byggingu 

íbúðarhúsnæðis. Núna verðum við varir við að 
það sé að glæðast aftur, hægt og rólega, og 

verður vonandi komið í eðlilegt horf 
á seinni hluta ársins.“ -  öhö

Vonast eftir aukningu í 
byggingu íbúðarhúsnæðis

Nóg að gera á Akureyri, 
segir Alfreð Pálsson 
húsasmiður.



Ertu í framkvæmdahug?

Stálgrindarhús
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Nú er unnið að byggingu menning-
arhúss á Akureyri og er ætlað að 
húsið verði fokhelt í október á 
þessu ári. Haraldur Jósepsson er 
verkstjóri á staðnum og hann segir 
spennandi að reisa hringhús af 
þessari gerð.

„Þetta er búið að vera erfitt í 
vetur vegna frosts en við erum 
samt á tíma og gengur ágætlega. 
Við stefnum að því að vera búnir 

með þennan verkþátt í október. Við 
sjáum um uppsteypuna, glugga og 
gler og klæðningu utan á húsið,“ 
segir Haraldur Jósepsson, verk-
stjóri hjá Ístak, sem sér um upp-
steypu og ytri frágang menningar-
húss sem nú rís á Akureyri.

Fyrsta skóflustungan var tekin 
í ágúst í fyrra og byrjað að steypa 
í nóvember. Að jafnaði vinna um 
20 manns við bygginguna núna, en 

Haraldur segir að starfsmönnum 
fjölgi þegar líði á vorið. „Þetta er 
snúin framkvæmd þar sem húsið 
er hringlaga en mjög skemmti-
legt,“ segir Haraldur. ̀ „Það þarf að 
notast við sérstök mót sem eru 
stillt á hring. Þá myndast alls 
konar horn sem eru minni en níu-
tíu gráður. Húsið er tekið út á 
fyrstu hæð og tvær hæðirnar fyrir 
ofan fyrstu hæðina stækka. - öhö

Skemmtilegt að reisa öðruvísi hús
Menningarhúsð á Akureyri er óðum að taka á sig mynd en verkið er á áætlun.

„Þegar verið er að ganga frá 
nýbyggingum er gott að ræða við 
fagmann í gólfefnum um val á 
efnum. Það þarf að huga að mörgu, 
til dæmis til hvers hvert rými verð-
ur nýtt og hversu mikið álag gólfið 
á hverjum stað þarf að þola,“ segir 
Klemenz Jónsson dúkalagninga-
meistari.

Hann rekur sjálfstætt verktaka-
fyrirtæki í dúkalögnum á Akureyri 
og segir nóg að gera í þessu fagi. 
„Fólk gerir sér sem betur fer flest 
grein fyrir mikilvægi þess að frá-
gangur á gólfum sé góður.“

Klemenz segir mikið af nýjum 
og nútímalegum munstrum í boði í 
gólfdúkum og að gott úrval sé af 
fallegum og sterkum dúkum á 
markaðinum í dag. „Dúkar hafa 
marga kosti. Þeir eru bæði nánast 
samskeytalaust gólfefni og þeir 
eru einnig mjög þægilegir þegar 
kemur að þrifum. Þá eru dúkar 
mun endingarbetri en margt annað 
gólfefni því þeir rispast lítið og 
auðvelt er að bóna þá að nýju. 
Þegar verið er að velja gólfefni 
þarf að huga vel að því til hvaða 
nota rýmið er ætlað og því eru 
dúkar til dæmis mjög vinsælir á 
baðherbergjum og í þvottahúsum 
þar sem meiri líkur eru á að leki 
komi upp. Dúkarnir eru eina gólf-
efnið sem halda vatni alveg og því 
njóta þeir þessara vinsælda. PHC 
dúkarnir eru vinsælastir í þessum 
herbergjum en þeir eru úr gegn-
heilu plasti og eru þar að auki við-
haldsfríir. Þeir koma með endan-
legri húð sem er gegnheil og því er 
dúkurinn alltaf eins og nýr. Það er 
líka komið mjög mikið af skemmti-
legum korkefnum sem eru góð, til 

dæmis í eldhús. Ef þú ætla að vinna 
mikið á ákveðnu svæði skiptir 
miklu að velja mjúk gólfefni. Kork-
urinn líkir eftir gólfflísum en hefur 
mýktina fram yfir flísarnar. Flís-
arnar verða frekar kaldar en kork-
urinn er þægilegri þegar unnið er 

lengi á gólfinu.“ Klemenz segir 
dúka vera vinsæla í nýbyggingum. 
„Það er hins vegar mikilvægt að 
leita til fagmanna. Maður sér 
stundum gólf sem eru mjög ljót 
vegna þess að ekki var staðið rétt 
að lagningu dúkanna. Réttur frá-

gangur undir dúkunum er það sem 
mestu máli skiptir upp á endingu 
að gera. Oft lítur gólf sem lagt 
hefur verið á, af þeim sem lítið 
kunna til, ekki illa út í fyrstu. Það 
er hins vegar fljótt að koma í ljós. 
Við ráðleggjum líka fólki við val á 

gólfefnunum og það er gott að geta 
miðlað af reynslu sinni og þekk-
ingu.“

Klemenz hefur fengist við dúka-
lagnir í tíu ár en vann áður sem 
húsasmiður og er jafnframt lærð-
ur smiður. - öhö

Skiptir miklu að velja réttu gólfefnin
Klemenz Jónsson, dúkalagningameistari á Akureyri, segir að huga verði vel að vali á gólfefnum við frágang nýbygginga. Með réttu vali og góðum frá-

gangi megi tryggja mun lengri endingartíma.

Klemenz Jónsson dúkalagningameistari segir dúka vera vinsæla í nýbyggingum, en þeir hafa ýmsa kosti fram yfir önnur gólfefni.
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Landslagsarkitektar vinna 
víðtækt starf. Þeir hanna allt 
frá stökum lóðum til skipu-
lags heilu íbúðahverfanna. 
Landform ehf. landslagsarki-
tektastofa á Selfossi, með Odd 
Hermannsson í fararbroddi, 
hefur fengist við ótal verkefni, 
þar á meðal hönnun á um-
hverfi nokkurra vel þekktra 
ferðamannastaða.

„Það er varla hægt að svara því í 
fáum orðum um hvað starf lands-
lagsarkitekta snýst því við erum 
að vinna á gífurlega víðtæku 
sviði,“ segir Oddur Hermannsson, 
landslagsarkitekt og eigandi Land-
forms ehf. á Selfossi. „Þó má segja 
að það tengist helst skipulagi og 
hönnun á framkvæmdum frá hug-
mynd til raunveruleika,“ útskýrir 
hann og bendir á að til Landforms 
leiti allt frá einstaklingum og fyr-
irtækjum til stofnana og sveitar-
félaga.

Fyrir tíu til fimmtán árum var 
það yfirleitt þannig að landslags-
arkitektar komu ekki að fram-
kvæmdum á byggingum fyrr en 
búið var að taka flestar ákvarðan-
ir um hönnun þeirra. „Í dag 
komum við inn í ákvörðunarferlið 

mikið fyrr. Við erum jafnvel farin 
að skoða lóðir áður en farið er af 
stað með byggingu,“ segir Oddur 
og útskýrir að Landform vinni 
náið með arkitektum, verkfræð-
ingum og öllum sem koma að 
mannvirkjagerðinni. Verkkaupinn 
setji yfirleitt saman hönnunar-
hópa sem í séu allt frá landslags-
arkitektum til arkitekta, lagna-
manna, og raflagnahönnuða, þeir 
fari yfir málin í byrjun og hittist 
nokkrum sinnum á ferlinu til að 
ganga úr skugga um að allir séu að 
hanna í rétta átt.

Að mörgu þarf að huga þegar 
lóð byggingar er hönnuð. „Taka 
þarf tillit til nágranna og óska 
þess sem byggir, þá þarf að huga 
að jarðvegsaðstæðum, bæði hvaða 
aðstæður eru fyrir og hvað þarf að 
byggja upp til að allt fari vel. Það 
þarf að huga að veðurfari, hvernig 
húsin snúa og hvar tré eiga að 
vera,“ segir Oddur og bætir við að 
aðkoman að húsinu verði að vera 
góð hvort sem fólk sé gangandi, 
hjólandi eða akandi. Oddur segir 
það koma fyrir að verkkaupar hafi 
furðulegar hugmyndir. Það færist 
til að mynda í aukana að viðskipta-
vinir vilji fallega garða en vilji 
helst ekki eyða neinum tíma í að 
viðhalda þeim. „Stundum hefur 
komið upp í mér púki og ég hef 
boðið fólki að malbika garðinn en 
fólk er ekki sátt við það,“ segir 
Oddur glettinn. 

Landform hefur í töluverðum 
mæli hannað umhverfi nokkurra 
vel þekktra ferðamannastaða eins 

og við Skógarfoss, Gullfoss og 
Dynjandi. Oddur segir töluvert 
öðrum aðferðum beitt við slík 
verkefni. „Maður þarf aðallega að 
gera sér grein fyrir því hve mikið 
álag er á viðkomandi svæði, hve 
margir ferðamenn koma og á 
hvaða árstíma. Nú er ferðamanna-
tíminn að lengjast og fólk er hér 
bæði á vorin og haustin þegar nátt-
úran er hvað viðkvæmust. Þetta 
manngerða umhverfi þarf því að 
vera sterkara. Til að allt sé lipurt 
og gangi vel upp þarf að vera 
mikið flæði og fyrirfram ákveðið 
ferli sem ekki má klikka,“ segir 
Oddur og bendir á að hugsa verði 
aðkomuna að slíkum stöðum sem 
nokkurs konar lestarstöð. „Það 
getur komið gífurlegur fjöldi fólks 
á stuttum tíma. Við Gullfoss hef 
ég talið upp í 24 rútur sem gerir 
um tvö þúsund manns á sama 
tíma,“ segir Oddur en eftir að 
fjöldinn hefur verið áætlaður þarf 
einnig að meta dreifingu fólksins 

um svæðið. Hvort það gangi niður 
að fossi eða fari á útsýnispallinn. 
„Þetta er hlutur sem ég held að á 
allra næstu árum þurfi að huga 
mikið meira að. Það er að helstu 
náttúruperlur okkar beri þennan 

fjölda,“ útskýrir Oddur og tekur 
fram að öll vinna við slíka staði sé 
vel undirbúin í samstarfi við 
Umhverfisstofnun og fulltrúa 
ríkis og sveitarfélaga.

solveig@frettabladid.is

Huga þarf meira að landslags-
hönnun ferðamannastaða

Landform hannaði lóð Sunnulækjar-
skóla á Selfossi.

„Á allra næstu árum þarf að huga meira að umhverfi náttúruperlna okkar svo að þær 
beri þann fjölda ferðamanna sem þangað koma,“ segir Oddur.  

Landform hefur hannað umhverfi nokkurra ferðamannastaða, til dæmis göngustíga og bílastæði við Gullfoss.

Starf landslagsarkitekta er gífurlega 
víðtækt. Oddur Hermannsson er lands-
lagsarkitekt og eigandi fyrirtækisins 
Landforms á Selfossi.

Partner K750 / Þyngd 9,7 kg / Skurðdýpt 12,5 cm
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Bauma-vinnuvélasýningin í 
München í Þýskalandi er gríðar-
stór en yfir 3.000 fyrirtæki og ein-
staklingar kynna þar vélar sínar, 
tól og tæki. Sýningarsvæðið er 
540.000 fermetrar og því engin 
vanþörf á fjórum dögum til að 
skoða það sem fyrir augu ber.

Þetta er í sjötta 
skiptið sem sýningin 
fer fram en hún er 
haldin þriðja hvert ár. 
Statt og stöðugt hefur 
hún stækkað og aldrei 
hafa fleiri skráð sig 
til þátttöku en nú og 
búast sýningarhaldar-
ar við allt að 500.000 
gestum.

MEST, í samstarfi 
við ferðaskrifstofuna 
Pravtical, stendur 

fyrir hópferð til Bauma dagana 
22. til 26. apríl. Flogið verður í 
beinu leiguflugi til München og 
gist á fimm stjörnu hóteli meðan á 
ferð stendur. Boðið verður upp á 
daglegar rútuferðir á sýninguna 
og heimsótt verða valin fyrirtæki, 
auk þess sem boðið verður upp á 

morgun- og kvöld-
verði alla dagana. 
Ferðin kostar 178.000 
krónur.

Nánari upplýsing-
ar er að finna á www.
bauma.de og www.
practical.is.

Ferð á stærstu 
vinnuvélasýn-
ingu heims

 Mest og Practical standa fyrir ferð á Bauma-vinnuvéla-
sýninguna 22. til 26. apríl. Sýningarsvæðið er á stærð við 55 
fótboltavelli.

Sýningarsvæðið minnir 
um margt á byggingar-
svæði þar sem kranar 
gnæfa yfir umhverfinu. 

Vinnuvélar af öllum stærðum og gerðum  má finna á Bauma. 

Eins og sést er sýningarsvæði Bauma ekkert frímerki.  450.000 fermetrar eru nýttir undir sýninguna.
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Hús og heimili er fimmtán ára gamalt 
fyrirtæki sem sérhæfir sig í eininga-
húsum og bjálkahúsum. Hans Kristján 
Guðmundsson, hjá Hús og heimili, segir 
að sumarhús Íslendinga hafi stækkað á 
síðustu árum.

Hús og heimili flytja inn einingar frá Finnlandi 
sem notaðar eru til að reisa bjálkahús og ein-
ingahús hér á landi. Hans segir að síðan fyrir-
tækið hóf starfsemi sína fyrir fimmtán árum 
hafi það reist á fimmta hundrað hús víðs vegar 

um landið. „Við höfum bæði verið að byggja 
íbúðarhús og sumarhús og þó að húsin séu for-
smíðuð úti eru þau löguð að íslenskum aðstæð-
um hvað varðar vind, snjó, jarðskjálfta og 
annað,“ segir hann.

Fyrirtækið er með staðlaðar teikningar að 
húsum en viðskiptavinir geta einnig komið 
með eigin hugmyndir og teikningar. „Kjörorð 
okkar er Láttu drauminn rætast. Við reynum 
því að sníða okkur algjörlega að óskum við-
skiptavinarins og erum mjög opnir fyrir öllum 
hugmyndum,“ segir Hans.

Bjálkahúsin sem Hús og heimili eru með 

eru tvenns konar. „Við erum bæði með svokall-
aða heilbjálka og samlímda bjálka eða límtré. 
Límtréð er alltaf að verða vinsælla því það er 
örlítið stabílla efni og auðveldara að reisa 
þannig hús.“

Hans segir að síðustu ár hafi þróunin verið 
sú að fólk vilji hafa sumarhúsin stærri en áður 
og þau séu flest að verða heilsárshús. „Sumar-
húsin eru orðin svona annað heimili fólks og 
oft vel á annað hundrað fermetrar með öllum 
nútímaþægindum,“ segir hann.

emilia@frettabladid.is

Sumarhúsin annað heimili 

Húsin frá fyrirtækinu hafa verið reist víðs vegar um landið. 

Allar einingarnar í húsin eru fluttar inn 
frá Finnlandi.

Hans segir að sumarhús Íslendinga séu 
flest orðin eins og annað heimili þeirra.

Hús og heimili byggja bæði íbúðarhús og sumarhús.

Barna- og unglingageðdeild LSH 
við Dalbraut 12 hefur lengi búið 
við þröngan húsakost og hefur 
um skeið verið hugað að framtíð-
aruppbyggingu húsnæðis fyrir 
starfsemina. Í nokkur ár hefur 
verið unnið að undirbúningi 
stækkunar deildarinnar en ákveð-
ið var að lokum að nýta og endur-
bæta húsnæðið við Dalbraut.

Útboð á nýbyggingu Barna- og 
unglingadeildar (BUGL) við Dal-
braut var auglýst í desember og 
voru tilboð opnuð 17. janúar 2007. 
Fjórtán tilboð bárust í fram-
kvæmdina. Verkkaupi er Land-
spítali - háskólasjúkrahús. 
Umsjón með framkvæmdunum 
hefur Framkvæmdasýsla ríkis-
ins. Arkís ehf. er arkitekt bygg-
ingarinnar, hönnun lóðar annaðist 
Landhönnun ehf., Línuhönnun hf. 
hannaði burðarþol og lagnir og 
Raftæknistofan ehf. raflagnir.

Nýbyggingin er tvær hæðir og 
kjallari. Burðarvirki er steypt, 
útveggir að hluta til pússaðir og 
að hluta klæddir málmklæðn-
ingu. Þak er viðsnúið og fergt. 
Innveggir eru úr gifsi og í bygg-
ingunni er loftræsikerfi. Húsið er 
alls 1.244 m² að stærð. 

Byggingin fer fram í fjórum 
áföngum:

1. Nýbygging göngudeildar 
2. Nýbygging iðjuþjálfunar og 

skóla 
3. Viðbygging og endurinnrétt-

ing innlagnadeilda 
4. Endurinnrétting sameiginlegs 

hluta göngu- og innlagna-
deilda 

Áætlað er að húsinu verði skil-
að fullbúnu 23. maí árið 2008 en 
lóð skal fullfrágengin eigi síðar 
en 27. júní 2008.

Nýtt og betrumbætt 
húsnæði

Barna- og unglingadeild hefur lengi búið við þröngan kost. Nýtt húsnæði verður 
tilbúið í maí 2008.
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 ALLT Á EINUM STAÐ Verktakar.is er vefur sem sérhæfir sig í því 
að veita almenningi  upplýsingar um  verktaka og fagmenn í byggingar-
iðnaði. Þar er hægt að skrá 
fyrirtæki svo fólk í bygg-
ingarhugleiðingum hafi 
greiðari aðgang að þeim. 
Þetta geta verið allt frá 
arkitektum, fasteignasölum 
og málningarverktökum til 
trésmiða og allt þar á milli. 

Ráðstefna um burðarþolshönnun og niðurbrotsmódel 
vega verður haldin á Grand hóteli Reykjavík 22. og 
23. mars nk. Á ráðstefnunni munu sérfræðingar 
kynna meðal annars þær aðferðir sem notaðar eru nú 
við burðarþolshönnun á Norðurlöndunum, Mið-Evr-
ópu og Bandaríkjunum. 

Helstu sérfræðingar á sviði veghönnunar og nið-
urbrotsmódela munu einnig kynna hvað er nýtt á 
þessu sviði og hver stefnan er. Gert er ráð fyrir ítar-
legum umræðum í lok beggja ráðstefnudaganna.

Af vef Tæknifræðingafélags Íslands, www.tfi.is.

Burðarþol og niðurbrot vega

Umferðin um vegi landsins eykst 
ár frá ári.

Fyrirtækið SG hús á Selfossi vinn-
ur að byggingu timburhúsa um 
allt land. Óskar G. Jónsson fram-
kvæmdastjóri segir það að búa í 
timburhúsi vera ákveðinn lífsstíl.

„Fyrirtækið er að stofni til frá 
1965. Þetta var áður SG eininga-
hús en árið 1996 seldi fyrirtækið 
starfsmönnum reksturinn og þá 
varð það að SG húsum sem það 
heitir í dag. Ég tók við rekstrinum 
þá og hef stýrt fyrirtækinu síðan,“ 
segir Óskar. „Við vinnum að verk-
efnum um allt land. Við erum 
mikið á Suðurlandi og höfuðborg-
arsvæðinu en erum einnig fyrir 
norðan og austan. Þá erum við að 
reisa átta hús í Hafnarfirði um 
þessar mundir.“

Óskar segir það hafa sýnt sig 
að fólki líði almennt vel í timbur-
húsum. „Þetta er einhver umhverf-
isvænasti byggingarmöguleikinn 
sem við höfum í dag. Við notum 
bara timbur og gifs í þessi hús. Ég 
held að þetta sé fyrst og fremst 
lífsmáti fólks að vilja búa í timb-
urhúsi. Fólk hefur séð það að timb-
urhús eru síst lakari kostur en 
steinhús og standast fyllilega 
íslenska veðráttu,“ segir Óskar. 
„Það timbur sem við notum kemur 
að meiginhluta til frá Finnlandi. 
Stærstu birgjarnir okkar eru 
Húsasmiðjan en við tökum einnig 
harðvið sjálf hingað til lands.“

Hjá SG húsum starfa um 45 
manns og Óskar segir nóg að gera. 
„Við vorum að gera fokheldan 500 
fermetra leikskóla í Borgarnesi 
og það gekk mjög vel. Við full-
kláruðum verkið að utan á fimmt-
án vinnudögum sem hlýtur að telj-
ast ansi gott. Með því að taka 
timbrið frá Finnlandi frá föstum 
birgjum fáum alltaf sömu gæðin í 
timbri. Það teljum við skipta miklu 
máli. Við erum með 1.400 fermetra 
verkstæði á Selfossi og öll sam-
setning fer fram þar inni.”

Þá byggir fyrirtækið mikið af 
sumarhúsum. „Það er um fjórð-
ungur af okkar framleiðslu. Það er 
búin að vera aukning á sölu sum-
arhúsa undanfarið og fólk virðist 
hafa meiri áhuga á að eignast slíkt 
núna.“ - öhö

Ákveðinn lífs-
stíll að búa í 
timburhúsi

Sala sumarhúsa hefur aukist hjá SG 
einingarhúsum.



fréttablaðið á traustum grunni  13. FEBRÚAR 2007  ÞRIÐJUDAGUR12

SKEIFAN 3E-F · SÍMI 581-2333 · WWW.RAFVER.IS

gel-arnar
...enginn reykháfur
gel-arnar

...enginn reykháfur

Einnig til fyrir rafmagn!

Viður eða gler
Ýmsir litir í boði
Auðveld uppsetning
Hægt að staðsetja
nánast hvar sem er
Lyktarlaus bruni

„Það sem byggingarverkfræð-
ingur byrjar á að gera er að 
hanna burðarþolið í bygg-
ingunni,“ segir Gísli og bætir 
við: „Svo erum við líka mikið í 
hljóðvist, sem felst í að passa 
upp á að ekki bergmáli í hús-
inu eða í frárennslislögnum, 
jafnvel vatns- og hitalögnum.“

Það er ekki byggt hús án þess að 
verkfræðingar komi þar að en þeir 
sjá oft um verkefnastjórnun, gera 
verkáætlanir, kaupa inn efni, reka 
og ráða menn og láta verkið ganga 
að sögn Gísla. „Verkfræðingur 
kemur alltaf að hönnunarstigi og 
mjög mikið að framkvæmdinni 

einnig. Svo er heil stétt manna á 
verkfræðistofum sem er ráðin af 
verkkaupa, til þess að fylgjast með 
verktakanum þegar hann er að 
byggja, fyrir hönd verkkaupans. 
Það eru þá bæði verkfræðingar 
fyrir hönd verktakans og verk-
kaupans þegar hús eru byggð,“ 
segir Gísli.

Gísli segir verkfræðinginn fá 
teikningar frá arkitekt til að útfæra 
steypu, burðarveggi og þak þannig 
að þetta hangi allt saman uppi og 
hrynji ekki. „Verkfræðingar og 
arkitektar vinna mikið saman við 
hönnun bygginga og teikningar 
ganga oft á milli með breytingum á 
báða bóga.“

Verkfræðingar halda gjarnan 
utan um peningamálin þegar verið 

er að byggja, auk þess að mæla 
afköst og fylgjast með því að 
útreikningar á tíma séu réttir og 
hvort verkinu ljúki á réttum tíma. 
„Sama á við um efni en verkfræð-
ingar reikna oft út hversu mikið 
magn þarf og gera samninga við 
undirverktaka. Þannig að það má 
segja að við fylgjum verkinu eftir 
frá því að bygging er hönnuð og 
þangað til hún er máluð,“ segir 
Gísli. 

„Vélaverkfræðingar hanna síðan 
loftræstingu í húsin, rafmagns-
verkfræðingar sjá um lýsingu og 
rafkerfibyggingarverkfræðingur 
sér um brunahönnun, lagnir og 
burðarþol. Þannig að allir þessir 
aðilar þurfa að vinna saman auk 
arkitektsins.“ sigridurh@frettabladid.is

Húsið þarf að hanga uppi

Gísli Pálsson byggingarverkfræðingur segir verkfræðinga fylgja byggingunni eftir allt frá því að hún er hönnuð og þar til búið er 
að mála hana. FRÉTTABLAÐIÐ/BRINK
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Söluaðili:
Verslanir Húsasmiðjunnar um land allt
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Stórhöfða 33 • 110 Reykjavík
Sími: 577-4100 • Fax: 577-4101

GSM: 898-0860 • altak@altak.is • www.altak.is

Valsað báruál
Litað valsað báruál í 0,7 mm þykkt á svipuðu verði 
og stálÁltak valsar báruál og afgreiðir pantanir í 
réttum lengdum með 2-4 daga fyrirvara. 

Eigum eftirfarandi liti fyrirliggjandi á lager:

Ólitað ál
RAL 3002 Rautt
RAL 3009 Rautt
RAL 5009 Blátt
RAL 7016 Dökkgrátt
RAL 9006 Silfurmetalic
RAL 9010 Hvítt
RAL 9007 Dökkur Metalic

Horfðu til himins
Gæða þakgluggar á sérstöku 
tilboði út október.

Margar stærði til á  lager.

55 x 78 • 55 x 98 • 66 x 118 • 78 x 98
78 x 140 • 94 x 118 • 114 x 118 • 94 x 140

Stallað
þakefni
Áltak á til á lager, 
stallað þakefni úr 
áli í eftirfarandi litum:

RAL 3009   RYÐRAUTT
RAL 9005   SVART
RAL 9010   HVÍTT
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Ný aðferðafræði er að ryðja sér til 
rúms á sviði mannvirkjagerðar en 
það er notkun upplýsingalíkana við 
undirbúning, hönnun, byggingu og 
rekstur mannvirkja. Um þetta 
fjallar Óskar Valdimarsson, for-
stjóri Framkvæmdasýslu ríkisins, 
í nýrri grein í blaðinu Verktækni.

Aðferðir við mannvirkjahönnun 
og byggingaframkvæmdir hafa 
þróast tiltölulega hægt og því hefur 
byggingariðnaðurinn ekki náð að 
auka framleiðni og gæði á sam-
bærilegan hátt og aðrar greinar 
iðnaðar. Nú er hins vegar almennt 
talið að reynslumeiri fyrirtæki á 
Vesturlöndum séu tilbúin að takast 
á við grundvallarbreytingar á 
aðferðafræðinni.

Þessi nýja nálgun byggist á því 
að nýta sýndarheim tölvutækninn-
ar við gerð líkana eins og þeirra 
sem notuð hafa verið til dæmis í 
geimvísindum og bílaiðnaði. Talið 

er raunhæft að mannvirki verði 
byggð í sýndarlíkönum áður en 
framkvæmdir hefjast.

Til þessa hafa hönnunargögn 
stærri mannvirkja samanstaðið af 
hundruðum eða þúsundum mis-
munandi skjala sem oft hafa þann 
galla að misræmis gætir á milli 
þeirra. Nýja aðferðafræðin hefur á 
ensku fengið heitið „Bulding Infor-
mation Modeling“, skammstafað 
BIM. Um er að ræða fjölþætt hug-
búnaðarkerfi sem ekki aðeins nýt-
ist við að samhæfa og vista hönn-
unargögn mannvirkis, heldur 
einnig til að líkja eftir byggingu 
þess og rekstri. Upplýsingalíkönin 
hafa þannig að geyma mikið af 
upplýsingum um einstaka hluta 
mannvirkisins og er þrívíddarsýn-
in einungis ein af mögulegum 
afurðum líkansins.

Frétt fengin af vef Fram-
kvæmdasýslu ríkisins www.fsr.is.

Mannvirki byggð í 
sýndarlíkönum

Upplýsingalíkön er hægt að nota við undirbúning, hönnun, byggingu og rekstur 
mannvirkja.

Engu líkara er en Ito-húsið sé á hvolfi, þar 
sem timbrið virðist hvíla ofan á glerinu. 

Hérna sést lesstofa Ito-hússins.

Hiroshi Hara þykir vera einn af 
merkari arkitektum Japans. Hara, 
sem er fæddur í Kawasaki árið 
1936, gerðist prófessor við arki-
tektadeild Tókýó-háskóla eftir að 
hafa lokið meistaragráðu þaðan 
1964. Hann gat sér góðs orðstírs 
strax snemma á sjöunda áratugn-
um fyrir framsækni og frumlegan 
stíl. Verk hans þykja ágætis vitn-
isburður um það, en af þeim má 
nefna stórar og massífar bygging-
ar á borð við Yamato International 
Building (1985-86) í Tókýó, Umeda 
skýjakljúfinn í Osaka (1988-93) og 
Kyoto-lestarstöðina (1991-97). 
Meðfylgjandi myndir eru einmitt 
af Umeda-skýjakljúfnum og 
Kyoto-lestarstöðinni ásamt Ito-
húsi, sem sannar að Hara er ekki 
síður fær um að hanna smærri 
húsnæði. - rve

Umeda-skýjakljúfurinn er sjöunda stærsta bygging Osaka-borgar í Japan og jafn-
framt eitt helsta kennileiti borgarinnar. Byggingin samastendur af tveimur fjörutíu 
hæða turnum, sem brú og rúllustigar tengja saman á tveimur efstu hæðunum.

Einn fremsti arkitekt Japans

Innan úr foreldrasvæði Ito-hússins.

Ito-hús skiptist í þrjá aðskilda hluta, það er að segja svokallað 100 fermetra for-
eldrasvæði, 41 fermetra barnasvæði og 35 fermetra lesstofu, og er samanlagt 176 
fermetra stórt.

Timburverkið kallast á við trén í kring.

Me  Ecoseal dúk er náttúran varin

UMHVERFISVÆN AKKKERFI

Umhverfisvæna akkerfi  frá Ecoseal inniheldur hvorki PVC né halógen og er

án eiturefna. Ecoseal TPO-dúkur er sá mest nota i í heiminum af essari tegund.

Ecoseal veitir allt a  20 ára ábyrg . Ecoseal dúkurinn er í samræmi vi  alla al jó lega

og íslenska sta la og regluger ir. Öll tæknileg atri i var andi hönnun og lagningu dúksins

eru í höndum sérfræ inga Trelleborg. essi einstaki dúkur veitir hús ökum langtímavernd

á umhverfisvænan hátt. 

Ecoseal – hágæ aframlei sla sem fer vel me  umhverfi

BYGGINGAKERFI

DÚK AK

www.dukthak.is

dukthak@dukthak.is

TPOUMHVERFISVÆN AKKKERFI





















Fjölmenningin allsráðandi



[Hlutabréf]

Barnvæni bandaríski afþreying-
arrisinn Disney skilaði um 1,7 
milljarða bandaríkjadala hagnaði 
á síðasta rekstrarfjórðungi 
fyrirtækisins. Þetta jafngildir 
rúmlega 115 milljörðum íslenskra 
króna sem er rúmlega tvöfalt 
meiri hagnaður en fyrirtækið 
skilaði á sama tíma árið 2005.

Þá námu tekjur fyrirtækisins 
tæpum 9,7 milljörðum banda-
ríkjadala, jafnvirði 658 milljarðar 
íslenskra króna, á tímabilinu.

Góð sala á síðustu kvikmynd-
inni um sjóræningjana í Karíba-
hafinu og teiknimyndinni Cars á 
DVD-mynddiskum eiga stóran 
þátt í auknum hagnaði Disney.

Disney tvöfald-
ar hagnaðinn

Vinnslustöðin í Vestmannaeyjum 
skilaði 335 milljóna króna 
hagnaði á síðasta ári samanborið 
við 442 milljóna króna hagnað 
árið áður. Samdrátturinn nemur 
107 milljónum króna á milli ára. 

Heildartekjur Vinnslustöðvar-
innar námu rétt rúmum 5,8 
milljörðum króna á árinu en það 
er tæplega 1,4 milljörðum meira 
en árið á undan. Eigið fé lækkaði 
um 80 milljónir sem stafar af 445 
milljóna króna arðgreiðslu. Á móti 
hækkaði eigið fé vegna mismunar 
á kaupum og úthlutun eigin bréfa 
til hluthafa. Gengistap nam 796 
milljónum króna sem er viðsnún-
ingur frá 280 milljóna gengishagn-
aði árið 2005.

Samdráttur hjá 
Vinnslustöð

Straumur-Burðarás Fjárfestingabanki 
segir engum vafa undirorpið að bank-
inn hafi að öllu leyti fylgt réttum lögum 
við ákvörðun um að færa bókhald og 
semja ársreikning í evrum.

Bankinn sendi frá sér tilkynningu til 
Kauphallarinnar í gær til að bregðast 
við fréttum þar sem sett hefur verið 
spurningarmerki við lögmæti ákvörð-
unarinnar. Greint hafði verði frá efa-
semdum Davíðs Oddssonar seðlabanka-
stjóra, auk þess sem Geir H. Haarde 
forsætisráðherra upplýsti í sjónvarps-
þættinum Silfri Egils á sunnudag að 
unnið væri að því að kanna hvort farið 
hefði verið að lögum er umrædd heim-
ild var veitt.

„Við Straum verður ekki sakast þótt skiptar skoðanir séu 
innan stjórnkerfisins um túlkun laga um ársreikninga og 
stjórnsýsluframkvæmd ársreikningaskrár,“ segir í tilkynn-

ingu bankans og sá ágreiningur 
sagður bankanum óviðkomandi.

Bent er á að samkvæmt lögum 
um ársreikninga sé ársreikninga-
skrá bær til að veita fyrirtækjum 
leyfi til færslu bókhalds í erlend-
um gjaldmiðli. „Með bréfi dag-
settu 31. október 2006 sótti 
Straumur um slíkt leyfi til 
ársreikningaskrár. Erindið var 
meðal annars stutt þeim rökum 
að Straumur hefði verulegan 
hluta fjárfestinga sinna í erlend-
um fjárfestingarvörum og skuld-
ir þeim tengdar í erlendum gjald-
miðlum. Leyfið var veitt með 
bréfi ársreikningaskrár dagsettu 

5. desember 2006. Í bréfinu kemur meðal annars fram að 
bankinn uppfylli þau skilyrði sem talin eru í 8. gr. laga um 
ársreikninga,“ segir bankinn.

Við Straum verður ekki sakast

Marel hagnast um rúmar 44 millj-
ónir króna á fjórða ársfjórðungi 
2006 gangi eftir meðalspá við-
skiptabankanna þriggja.

Félagið birtir í dag ársuppgjör 
og heldur á morgun kynningar-
fund fyrir fjárfesta þar sem farið 
verður yfir ársreikning þess.

Glitnir spáir félaginu sýnu 
minnstum hagnaði á fjórða árs-
fjórðungi, 38 milljónum króna, 
Kaupþing spáir 46 milljóna króna 
hagnaði og Landsbankinn 49 millj-
ónum króna. Gangi meðalspá 
bankanna eftir nemur árshagnað-
ur fyrirtækisins rúmum 103 millj-
ónum króna. 

Marel birtir 
uppgjör í dag
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Ný fyrirmynd í flutningum
Stærri, sterkari og betri

Nýr Mercedes-Benz Sprinter setur nýjan gæðastaðal
fyrir sendiferðabíla. Hann er rúmbetri, öruggari og 
þægilegri en nokkru sinni fyrr. Með upphækkuðu þaki, 
allt upp í 17 rúmmetra rými og flutningsgetu upp á 3 
tonn getur þú flutt nánast hvað sem er í Sprinter. Og 
til að auðvelda þér að koma því fyrir eru dyrnar 1,3 
metrar á breidd.

Ein af merkari nýjungum Sprinter er ADAPTIVE ESP® 
stöðugleikakerfi sem vaktar  og verndar farm bílsins og 
gerir þar með ferðina með dýrmætan varninginn 
margfalt öruggari. Í farþegarými er lykilorðið þægindi 
þar sem öll hönnun tekur mið af því að ökumanninum 
líði sem best á langri keyrslu. Komdu og kynntu þér
rúmbesta Sprinter allra tíma.

Eigum bíla til afhendingar strax.



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.

„Hlutir fela ekki í sér gleði, 
hún býr í okkur.“ 

Tsjernenko kemst til valda

Röskva, samtök félags-
hyggjufólks við Háskóla 
Íslands, hlaut meirihluta 
atkvæða til Stúdentaráðs 
Háskóla Íslands fyrir helgi 
og fimm menn kjörna í ráðið. 
Ítalski mannfræðineminn 

Fabrizio Frascaroli er 
fimmti maður á lista Röskvu 
og eftir því sem næst verður 
komist er hann fyrsti útlend-
ingurinn sem tekur sæti í 
Stúdentaráði Háskóla 
Íslands. „Það hefur að 

Elskulegi faðir okkar, tengdafaðir,
afi og langafi,

Símon Jóhannsson (Lilaa)
fv. verkstjóri hjá Hafskip,

verður jarðsunginn í Fríkirkjunni í Hafnarfirði
miðvikudaginn 14. febrúar kl. 15.00. Þeim sem vilja
minnast hanns er bent á Minningarsjóð Félags
eldri borgara. Reikn. 1158 - 26 - 185.

Borghildur Símonardóttir Þorgeir Daníelsson
Gunnlaugur Marteinn Símonarson
Jóhann Páll Símonarson Viktoría Hólm Gunnarsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Þökkum auðsýnda samúð og vinarhug við
andlát og útför okkar elskulega
föður, tengdaföður, afa og langafa,

Eggerts Reynarðs Pálssonar
frá Ólafsfirði.

Sérstakar þakkir til starfsfólks Dvalarheimilis
Hornbrekku, Ólafsfirði, fyrir mjög góða umönnun
og hlýhug. Guð blessi ykkur öll.

Mikael Gestur Mikaelsson
Minný Kristbjörg Eggertsdóttir   Ari Sigþór Eðvaldsson
Margrét Ólöf Eggertsdóttir       Pétur Guðmundsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær sonur minn, faðir, tengdafaðir, afi
og langafi,

Bergþór Njáll
Guðmundsson,

lést að morgni föstudagsins 9. febrúar.
Útförin auglýst síðar.

María Magnúsdóttir
María Bergþórsdóttir    Guðmundur Hjálmarsson
Helgi Bergþórsson
Kristín Bergþórsdóttir    Pétur Þór Lárusson
Ingibjörg H. Bergþórsdóttir    Guðmundur Kr. Ragnarsson
Guðmundur Örvar Bergþórsson Aðalheiður Gísladóttir
Rúnar Þór Bergþórsson
Albert Valur Albertsson
Brynjar Bergþórsson       Apríl Eik Stefánsdóttir
barnabörn og baranbarnabörn.

Ástkær tengdafaðir minn, afi,
langafi og bróðir,

Jóhann Hallvarðsson
frá Geldingaá, Prestastíg 6, Reykjavík,

andaðist á líknardeild Landspítala Landakoti aðfara-
nótt föstudagsins 9. febrúar. Jarðarförin auglýst síðar.

Sigríður Ósk  Óskarsdóttir
Jóhann Davíð Snorrason Valdís Ólafsdóttir
Ingvi Pétur Snorrason Ásdís Erla Jónsdóttir
Snorri Ingvarsson
Auður Ingvadóttir
Björg Hallvarðsdóttir.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Guðný Sigurrós
Sigurðardóttir
til heimilis að Miðtúni 86, Reykjavík, 

lést á Landspítalanum hinn 7. febrúar sl.
Jarðarförin fer fram frá Dómkirkjunni í Reykjavík 
miðvikudaginn 14. febrúar kl. 15.00.

Magnús Guðmundsson   Þuríður Pétursdóttir
Svanhildur Guðmundsdóttir Sverrir Örn Kaaber
Sigurður Þór Guðmundsson May Elí Torsteinsdatter
Þorvaldur Guðmundsson Guðbjörg Vallý Ragnarsdóttir
Ingibjörg Guðmundsdóttir  Guðmundur Þorgils Þorkelsson
Einar Ingvar Guðmundsson Brynhildur Axelsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Eiginkona mín og móðir okkar, tengda-
móðir, amma og langamma,

Björg Sigurrós Jóhannsdóttir,
Mið-Móa í Fljótum,    

andaðist á Fjórðungssjúkrahúsinu Akureyri laug-
ardaginn 3. þessa mánaðar. Útför hennar fer fram
laugardaginn 17. þessa mánaðar. Athöfnin hefst í
Sauðárkrókskirkju kl. 13.00. Jarðsett verður að Barði í
Fljótum.

Páll Ragnar Guðmundsson
Guðmundur Óli Pálsson Guðrún Kristín Kristófersdóttir
Sigríður Pálsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir og
amma,

Sigríður Steinsdóttir,
Dvalarheimilinu Höfða, Akranesi,

lést á Sjúkrahúsi Akraness föstudaginn 9. febrúar.
Útförin fer fram frá Akraneskirkju þriðjudaginn
20. febrúar kl. 14.

Eysteinn Jónsson Jóna Þorgeirsdóttir
Unnur Jónsdóttir
Björn Jónsson Sigríður Ketilsdóttir
Steinn Þór Jónsson Eva Þorkelsdóttir
Elsa Jónsdóttir Jón Haukur Bjarnason
Guðmundur Jónsson Þorbjörg Björnsdóttir
Ólafur Jónsson Kristín Sigurðardóttir
Sigurjón Jónsson
Erla Sigurðardóttir Hannes Óli Jóhannsson
og ömmubörn.

Hjartkær eiginkona mín, móðir, tengda-
móðir, amma og langamma,

Sigríður J. Guðlaugsdóttir
(Sissý), Vogatungu 75, Kópavogi,

lést miðvikudaginn 31. janúar sl. Jarðarförin hefur
farið fram í kyrrþey að ósk hinnar látnu. Þökkum inni-
lega samúð og hlýhug við andlát hennar og útför.

Hilmar Þorkelsson
Guðlaugur Ævar Hilmarsson Steinunn Aldís Einarsdóttir
Jóhannes Ævar Hilmarsson   Berglind Jóhannsdóttir
Sverrir Ævar Hilmarsson       Steinunn Sigríður Jakobsdóttir
Jakob Ævar Hilmarsson         Kristín Þorsteinsdóttir
Hilmar Ævar Hilmarsson      Anna Heiða Pálsdóttir
Kristinn Ævar Hilmarsson
barnabörn og barnabarnabörn   

Elskulega fjölskylda og vinir. Kærar þakkir
fyrir allan stuðninginn sem við höfum
fengið við brottför

Torfa Freys 
Alexanderssonar

af þessari jörð. Minning hans lifir í hjörtum okkar.
Ekki gleyma gleðinni og kærleikanum.
Guð blessi ykkur öll.

Renata Edwardsdóttir
Karólína Vilborg Torfadóttir
Hafdís Lilja Torfadóttir
Alexander Valdimarsson
Hafdís Lilja Pétursdóttir Ágúst Guðmundsson
Bjarki Þór Alexandersson Elín Jónsdóttir og Óliver
Soffía Bæringsdóttir Helgi Hafsteinsson
Hlynur Bæringsson Unnur Edda Davíðsdóttir
Valdimar Ólafsson Helga Árnadóttir
Vilborg Torfadóttir

Kistur • Krossar • Sálmaskrár • Duftker • Blóm • Fáni • Gestabók • Erfidrykkja • Prestur
Kirkja • Legstaður • Tónlist • Tilkynningar í fjölmiðla • Landsbyggðarþjónusta • Líkflutningar

Suðurhlíð 35 Fossvogi • www.utforin.is
Vaktsími: 581 3300 & 896 8242 • Sólarhringsvakt

Komum heim til aðstandenda ef óskað er

Bryndís ValbjarnardóttirSverrir Einarsson

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS

Það sem hafa ber í huga varðandi andlát og útför

Hermann Jónasson Geir Harðarson



minnsta kosti ekki gerst í fjölda-
mörg ár,“ segir Fabrizio til að slá 
varnagla. 

Fabrizio var að vonum kampa-
kátur með sigurinn þegar Frétta-
blaðið náði tali af honum, enda er 
þetta í fyrsta sinn í fimm ár sem 
Röskva fær hreinan meirihluta í 
Stúdentaráði. „Þetta var virkilega 
góður sigur og við auðvitað í skýj-
unum,“ segir hann. „Það spillir 
ekki fyrir að Röskva er nítján ára 
um þessar mundir og því ýmsu að 
fagna.“

Fabrizio þekkir vel til Háskóla 
Íslands, hann kom fyrst til Íslands 
árið 2000 sem skiptinemi við HÍ. 
Honum líkaði svo vel að hann sett-
ist hér að, lauk B.A.-prófi í mann-
fræði árið 2003 og á því síðasta 
skráði hann sig í meistaranám í 
sama fagi. Undanfarin ár hefur 
Fabrizio einnig rekið Stúdenta-
kjallarann, sem hefur gengið í end-
urnýjun lífdaga undir hans stjórn. 

Fljótlega eftir að hann hóf nám 
við HÍ komst Fabrizio í kynni við 
félagsstarf Röskvu og fann sig vel 
þar. „Þetta var virkilega gott fólk, 
með svipaðar áherslur og lífsskoð-
anir og ég. Þau tóku mér vel frá 
upphafi og ég er hæstánægður 
með að hafa fengið að leggja lóð á 
vogarskálar þeirra.“

Fabrizio hlakkar til að hefja 
störf í Stúdentaráði og segir að 
mörgu að huga hvað hagsmuni 
stúdenta snertir. „Ég hef mestar 
áhyggjur af bilinu sem hefur 
myndast milli stjórnmálamanna 
og almennings. Það birtist til 
dæmis í háskólasamfélaginu og ég 
held að það sér mikilvægt að brúa 
það bil.“ 

AFMÆLI

70 ára í dag
Belive it or not?

Þórir H. Ottósson
til heimilis að Hátúni 10b.

Ef þið, vinir og vandamenn, viljið 
heiðra mig, lítið við á CLAS-

SIK, Ármúla 5, milli kl. 19 til 21 í 
kvöld og hittið gæjann.

70 ára afmæli
Sjötugur er í dag 

Sigurgeir Ísaksson
Tjarnartúni 3, Akureyri.

Hann verður að heiman í dag.

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



„Ég át pillu fyrir 
hundinn,“ sagði konan 
á hinum enda línunn-
ar. „Ég var bara að  
hugsa um eitthvað allt 
annað og sá þessar 

tvær pillur, hélt að 
þær væru fyrir mig 

og tók þær,“ bætti hún við. 
Sagðist síðan hafa verið eitthvað 
utan við sig og þess vegna hefði 
þetta gerst. Til upplýsingar má 
benda á að þessar pillur voru handa 
fjórfætlingnum sem glímir við 
mikið ofnæmi en það hefur áhrif á 
feldinn. Sem betur fyrir konuna 
hafði þetta ekki mikil áhrif á starf-
semi líkamans. Hár fóru ekki vaxa 
á ólíklegum stöðum og engar fregn-
ir hafa borist um að „feldurinn“ 

hennar sé eitthvað orðinn betri 
þrátt fyrir að lyfið eigi að virka 
þannig. Hundurinn slapp hins 
vegar fyrir horn enda meinilla við 
hvers kyns pilluát.

Þessi arfgengi „sjúkdómur“ 
hefur lengi herjað á fjölskyldu kon-
unnar og getur haft áhrif á utanað-
komandi sem koma inni í fjölskyld-
una. Þeir upplifa að finna veski í  
ísskápnum, ostinn þar sem glösin 
eru og mjólkina í híbýlum ruslaföt-
unnar. Ósjaldan hefur það komið 
fyrir að þeir standi hreinlega og 
gapi þegar matvörunni hefur hag-
anlega verið stillt upp inni á bað-
herberginu eins og um hreinlætis-
vöru væri að ræða. Sjúklingurinn 
hefur þá ekki gert sér grein fyrir 
athæfi sínu og horfir oft ásökunar-

augum á sakleysingjann og þykist 
ekkert vita um málið. „Ég gerði 
þetta ekki,“ afsakar hann sig og 
snýr sér að daglegu amstri.

Ekki er til nein lækning við 
þessum kvilla. Í það minnsta engin 
sem vitað er um. Sjúkdómurinn 
hefur verið kallaður ýmsum nöfn-
um en um hann hefur þó aldrei 
verið skrifað í læknatímaritum. 
Hann birtist oftast þegar síst skyldi 
og getur haft kostulegar afleiðing-
ar. Aðstandendum skal bent á að 
nálgast skuli þessa einstaklinga 
með mikilli varúð og nærgætni, 
sýna þeim þolinmæði og láta sem 
ekkert hafi í skorist. Aðeins þannig 
er hægt að lifa í sátt og samlyndi 
með þeim sem eru haldnir sjúk-
dómnum „að vera utan við sig“.

Forvitnin tekur 
völdin ...

Nýr heimur 
bíður ...

Það er komið að 
því að breiða út 

vængina ... 

og standa 
á eigin 
fótum!

Æi! Þetta hlýtur að 
hafa verið vont!

Ýkt, feit!
Afsakið?

Skyrtan þín 
er ýkt feit!

Hvað
meinarðu?

Þetta er 
geðveikt þunn 

skyrta!

Þegar ég segi að 
hún sé „ýkt feit” 

meina ég auðvitað 
að hún sé lekker!

Lekker?
Hvað ertu 

að tala 
um?

Hann notar hvert 
einasta tækifæri til 
að sýna mér hvað 

ég er gamall!
Þú gerir 

honum það 
svo auðvelt!

Jú, Landssamband 
píanóspilara og 

svo Landssamtök 
táknmálskennara

eru búin að hringja 
út af honum!

Ég sakna þess 
að syngja á 
hans sterku 
greinum!

Ég sakna 
hnetuforðans

míns sem hann 
geymdi alltaf 
inni í sér fyrir 

mig!

Ég hvíldi 
mig alltaf í 

skugganum af 
honum!

Strákar, ég heyrði 
að það hefði verið 
plantað nýju tré í 
staðinn fyrir Eika! 

Sara er í 
skólanum til 
klukkan tvö.

Og Hannes er í 
leikskólanum til 

hádegis.

Svo hef ég afganginn 
af deginum eftir það 

til að ...

keyra heim og svo til baka og ná í 
Hannes ... Svo fer ég og næ í Sollu 
og get þá skemmt mér við að fara 
til baka og ná í Hannes aftur og 

svo heim aftur!

Jibbí!
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Kl. 20.00
Mannfræðingurinn dr. Katrín Anna Lund 
heldur erindi á vegum Mannfræðingafélags 
Íslands. Erindi hennar „Að skapa fjöll eða, 
einn daginn gæti einhver aulinn skrifað 
doktorsritgerð um þetta“ fjallar um rann-
sókn sem gerð var meðal fjallgöngufólks í 
Skotlandi þar sem rýnt er í tengslin milli 
þeirrar líkamlegu athafnar að ganga og 
frásagna fjallgöngufólks af göngum sínum. 
Reykjavíkurakademían, Hringbraut 121, 
4.hæð.

Schiller í Goethe-bíó

!

Um síðustu helgi var ljósmynda-
sýningin Útkall 2006 opnuð í 
Kringlunni. Sýningin var sett upp 
í tilefni 112-dagsins sem haldinn 
var hátíðlegur víða um land á 
sunnudaginn en þá efndu við-
bragðsaðilar í björgun og 
almannavörnum til fjölbreyttrar 
dagskrár þar sem störf sjálfboða-
liða í forvörnum, leit og björgun, 
almannavörnum og neyðaraðstoð 
voru kynnt.

Á sýningunni má finna úrval 
ljósmynda af björgunarfólki, 

slökkviliðs- og lögreglumönnum 
sem og sjálfboðaliðum Rauða 
krossins við störf sín – allt frá 
myndum af hversdagslegum 
atburðum úr amstri dagsins til 
mynda af björgunaraðgerðum og 
slysstöðum til sjós og lands.

Þetta er í þriðja sinn sem sýn-
ingin Útkall er haldin en mynd-
irnar hafa vakið töluverða athygli 
enda er þar að finna fréttaljós-
myndir sem sumir hafa séð í 
augnablik en mögulega ekki gefið 
sér tíma til þess að skoða nánar. 

Á sýningunni gefst einnig tæki-
færi til þess að skoða myndirnar 
í samhengi en þær varpa þar með 
ljósi á hið fjölbreytta starf 
íslenskra sjálfboðaliða og fag-
fólks sem margir treysta á þegar 
í nauðir rekur.

Myndirnar eru teknar af 
atvinnuljósmyndurum, flestar af 
ljósmyndurum Fréttablaðsins og 
Morgunblaðsins. Sýningin er 
opin á þjónustutíma Kringlunnar 
og stendur til 16. febrúar.

Miðasalan í Iðnó er opin 11.00 til 16:00 virka daga
og tveim tímum fyrir sýningu. Sími miðasölu er 562 9700.

SALA Í FULLUM GANGI Á EFTIRFARANDI SÝNINGAR:
í febrúar:
10/2, 15/2, 16/2, 17/2, 23/2, 24/2, 25/2. 
Í mars:
2/3, 3/3, 4/3, 7/3, 9/3, 10/3, 15/3, 17/3,
18/3, 22/3, 23/3, 24/3, 29/3, 30/3, 31/3.
Allar sýningar hefjast kl. 20 nema 10/3 kl. 15.
ÓSÓTTAR PANTANIR SELDAR DAGLEGA!!

Í GLÆNÝRRI GAMANSÝNINGU
BJARNI HAUKUR (HELLISBÚINN)

pabbinn.is

                     

                

                  

           

                   

                  

                     

„DAUÐUR,  SKÍTUGUR, TÓMUR“
DAGUR VONAR



Kvikmyndin The Queen, 
sem fjallar um viðbrögð 
bresku konungsfjölskyld-
unnar við dauða Díönu 
prinsessu, var valin besta 
myndin á Bafta-verðlauna-
hátíðinni sem var haldin í 
London í fyrrakvöld. 

Helen Mirren, sem nýlega fékk 
Golden Globe-verðlaunin, var 
jafnframt kjörin besta leikkonan í 
aðalhlutverki og fékk myndin því 
tvenn verðlaun en hún hafði verið 
tilnefnd til tíu í heildina.

The Last King of Scotland hlaut 
þrenn verðlaun, þar á meðal sem 
besta breska myndin, auk þess 
sem Forest Whitaker var kjörinn 
besti leikarinn í aðalhlutverki fyrir túlkun sína á einræðisherr-

anum frá Úganda, Idi Amin. Þetta 
voru þriðju verðlaun Whitaker á 
skömmum tíma, því hann hafði 
áður fengið Golden Globe- og 
Screen Actors Guild-verðlaunin 
fyrir frammistöðu sína. „Þetta 
skiptir mig miklu máli því það er 
mjög merkilegt að fá viðurkenn-
ingu utan heimalandsins,“ sagði 
hann.

Paul Greengrass var valinn besti 
leikstjórinn fyrir myndina Unit-
ed 93. Myndin Little Miss Suns-
hine fékk tvenn verðlaun, annars 
vegar fyrir besta handritið og 
hins vegar hlaut Alan Arkin verð-
laun sem besti aukaleikarinn. 
Besta aukaleikkonan var kjörin 
Jennifer Hudson fyrir hlutverk 
sitt í Dreamgirls.

Nýjasta James Bond-myndin, 
Casino Royale, hafði verið tilnefnd 
til níu Bafta-verðlauna en hlaut 

aðeins ein, fyrir besta hljóðið.

Ævintýramyndin spænska Pan´s 
Labyrinth fékk þrenn verðlaun, 
þar á meðal sem besta erlenda 
myndin. Kynnir hátíðarinnar 
var sjónvarpsmaðurinn Jonat-
han Ross. Tók hann við keflinu 
af leikaranum Stephen Fry sem 
hafði kynnt hátíðina við miklar 
vinsælir síðustu sex árin.

Anthony Kiedis, söngvari Red Hot 
Chili Peppers, var háður netklámi 
en tókst að venja sig af ósiðnum 
þegar hann sá í hvað stefndi.

„Loksins þegar ég fékk mér 
tölvu uppgötvaði ég hinn ótak-
markaða heim klámsins. Ég átt-
aði mig á því að tilfinningin sem 
ég fékk var sú sama og þegar mig 
langaði í eiturlyf á árum áður. Ég 

varð að 
taka mig í 
gegn til að 
ég gæti 
hætt,“
sagði Kied-
is.

Var háður 
netklámi



Kántríhljómsveitin The 
Dixie Chicks sópaði til sín 
verðlaunum á Grammy-
verðlaunahátíðinni sem var 
haldin í Bandaríkjunum um 
helgina. The Red Hot Chili 
Pepper hlaut fern verðlaun.

Gellurnar í The Dixie Chicks hlutu 
alls fimm verðlaun, þar á meðal 
fyrir bestu plötuna og besta lagið. 
Fjögur ár eru liðin síðan sveitin 
olli miklu fjaðrafoki þegar hún 
sagðist á tónleikum skammast sín 
fyrir það að George Bush Banda-
ríkjaforseti kæmi frá Texas eins 
og þær. Fyrir vikið var hljómsveit-
in bönnuð á mörgum bandarískum 
útvarpsstöðvum auk þess sem 
meðlimirnir fengu margar dauða-
hótanir. „Við hefðum ekki getað 
gert þessa plötu án þess að hafa 
lent í öllu því sem við höfum lent í, 
þannig að við sjáum ekki eftir 
neinu,“ sagði Emily Robison út 
The Dixie Chicks.

Kaliforníu-rokkararnir í The Red 
Hot Chili Peppers fengu fern 
Grammy-verðlaun. Meðal annars 
var tvöfalda platan þeirra, 
Stadium Arcadium, valin besta 
rokkplatan og Dani California 
besta rokklagið. Bandaríska R&B-
söngkonan Mary J Blige hlaut 
einnig fern verðlaun en hún hafði 
fengið flestar tilnefningar, eða 
átta talsins.

Breska hljómsveitin The Police, 
sem hyggur á tónleikaferð eftir 
áralangt hlé, hóf leikinn á hátíð-
inni með því að spila slagarann 
Roxanne frá árinu 1979. Stóðu 
hinir tólf þúsund áhorfendur í 

salnum upp að því loknu og hylltu 
sveitina. „Dömur og herrar, við 
erum hljómsveitin The Police og 
við erum mættir aftur,“ sagði 
bassaleikarinn og söngvarinn 
Sting.

Athygli vakti að breski söngvar-
inn James Blunt, sem var tilnefnd-
ur til fimm verðlauna, fór heim til 
sín tómhentur, rétt eins og landar 
hans Corinne Bailey Rae, KT 
Tunstall og hljómsveitin The Artic 
Monkeys.

Carrie Underwood, sem vann 
American Idol-keppnina árið 2005, 
hlaut þrenn verðlaun, þar á meðal 
sem besti nýliðinn. Justin Timber-
lake vann fyrir besta danslagið, 
Sexy Back, og fyrir dúett sinn með 
TI, My Love. Þá fékk Gnarls Bark-
ley tvenn verðlaun, annars vegar 
fyrir bestu jaðarplötuna og hins 
vegar bestu frammistöðuna í 
jaðargeiranum.



Þessi sveit er í efsta sæti á sölu-
lista Virgin Megastore í London 
þessa dagana og ég verð að viður-
kenna að ég er frekar hissa. Ekki 
vegna þess að ég eigi erfitt með að 
tengja mig við þessa frumraun 
bresku Íslandsvinanna í Klaxons, 
heldur einmitt vegna þess að ég á 
auðvelt með það. 

Ég býst við því að sveitin geti 
fagnað óvæntri velgengni sinni 
þeirri staðreynd að lag þeirra Atl-
antis To Interzone varð afar vin-
sælt á dansgólfum klúbbanna í 
London í sumar. Ég náði í skottið á 
þeim þegar þeir spiluðu á Air-
waves núna síðast og var mjög 
heillaður.

Mig grunar að þessi sveit gæti 
orðið sú fyrsta í nýrri breskri 
bylgju, sem mun einkennast af til-
raunakenndum og hávaðasömum 
sambræðingi af pönkskotnu rokki 
og klúbbatónlist frá síðasta ára-
tugi. Hér má heyra pönkskotinn 
bassagítar, sem hljómar eins og 
hann sé plokkaður af uppvakningi 
Traci Pew úr Birthday Party, 
blandaðan við raftrommur og gít-
arhljóðskúlptúra sem gætu alveg 
eins verið hannaðir af Blixa Barg-
eld og félögum hans úr þýsku iðn-
aðarsveitinni Einsturzende Neu-
bauten. 

Það sem kemur svo mest á óvart 
við þennan árekstur mismunandi 
hljóðheima er ekki hversu vel 
þetta fellur saman, heldur hversu 
fáránlega grípandi þetta er. 

Lagasmíðarnar eru nefnilega 
vel poppaðar, þó svo að Klaxons sé 
ekki að reyna að vera einhver 
poppsveit. Þeir hika t.d. ekki við 
harðar kaflaskiptingar, þar sem 
taktur breytist, og eru ekkert endi-
lega að endurtaka sama viðlagið 
aftur og aftur. Engu að síður eru 
laglínur sérstaklega grípandi, og 
hrynjandi og „grúf“ alltaf mjög 
dansvæn. 

Það skemmir svo heldur ekki að 
það er ekki eitt einasta lag á þess-
ari plötu sem virkar ekki upplífg-
andi á þann sem hlustar. Nema þá 
að viðkomandi sé annað-hvort 
dauður, eða hafi gjörsamlega stífl-
að á sér eyrun í gegnum tíðina með 
stöðugri hlustun á „gömlu góðu 
lögin“.

Myths of the Near Future er 
ekki bara stórkostleg frumraun, 

heldur líka plata sem vex og vex 
við hverja hlustun. Dæmd til að 
verða klassík. Nú eiga þeir sem 
misstu af Klaxons á Airwaveshá-
tíðinni eftir að naga sig í handar-
bökin.

Stórkostleg frumraun

Platan Van Morri-
son at the Movies: 
Soundtrack Hits 
kemur út á þriðju-
dag. Platan hefur 
að geyma nítján 
lög eftir Van Mor-
rison sem hafa 
hljómað í kvik-
myndum í gegnum 
tíðina. Á meðal 
þeirra eru Gloria úr myndinni The 
Outsiders, Wild Night úr Thelma 
& Louise og Brown Eyed Girl úr 
Born on the Fourth of July. Einnig 
er á plötunni tónleikaupptaka af 
laginu Moondance úr An Ameri-

can Werewolf in London, 
sem var tekin upp í Los 
Angeles árið 1986.

Að auki er á plötunni 
áður óútgefin tónleikaút-
gáfa Morrisons af lagi 
Pink Floyd, Comfortably 
Numb. Lagið er að finna í 
myndinni The Departed 
eftir Martin Scorsese, 
sem er mikill aðdáandi 

Morrisons. 
Van Morrison er um þessar 

mundir á tónleikaferð. Hann mun 
halda tvenna tónleika í Bandaríkj-
unum í lok febrúar og í apríl held-
ur hann síðan ferna tónleika.

Van Morrison í bíó

Söngkonan Kylie Min-
ogue hefur beðið aðdá-
endur sína um að láta 
fyrrverandi kærasta 
sinn, Olivier Martinez, 
í friði.

„Olivier á ekki skilið 
þá meðferð sem hann 
hefur fengið undanfar-
ið. Það er mjög ósann-
gjarnt að ráðast svona 
gegn manni sem mér 
þykir mjög vænt um og ber mikla 
virðingu fyrir,“ sagði Kylie á 
heimasíðu sinni. „Vonandi getið 

þið, aðdáendur mínir, 
stutt við bakið á Olli og 
mér vegna þess að það 
er aldrei auðvelt að 
ganga í gegnum skiln-
að.“

Kylie og Olivier 
voru saman í fjögur ár 
þar til þau hættu saman 
fyrr í þessum mánuði. 
Hafði orðrómur þá 
verið uppi um að Olivi-

er hafi haldið framhjá Kylie og 
olli það mikilli reiði á meðal aðdá-
enda hennar.

Látið Olivier í friði

ÍTALSKT PASTA
MEÐ PEPPERÓNÍ

THE PURSUIT OF HAPPYNESS       kl. 5.30, 8 og 10.30
SÝND Í LÚXUS         kl. 5.30, 8 og 10.30
ANNA AND THE MOODS ENSKT TAL      kl. 4, 6 og 7 STUTTMYND / ÓTEXTUÐ
ANNA & SKAPSVEIFLURNAR ÍSL. TAL kl. 4 og 5 STUTTMYND
ROCKY BALBOA        kl. 8 og 10.20 B.I. 12 ÁRA
VEFUR KARLOTTU ÍSL. TAL        kl. 3.40
NIGHT AT THE MUSEUM       kl. 5.40, 8 og 10.20
APOCALYPTO       kl. 10.10 B.I. 16 ÁRA
KÖLD SLÓÐ       kl. 8 B.I. 12 ÁRA !óíbí.rk045

Gildir á allar sýningar í
Regnboganum merktar með rauðu

SÍMI 564 0000 SÍMI 551 9000 SÍMI 462 3500

MIÐASALA Í SMÁRABÍÓ OG REGNBOGANN Á

FRÁBÆR STÓRMYND SEM 
SLEGIÐ HEFUR Í GEGN. 

WILL SMITH ER TILNEFNDUR TIL 
ÓSKARSVERÐLAUNA FYRIR LEIK 
SINN Í MYNDINNI.

BYGGÐ Á SANNRI SÖGU UM 
MANNINN SEM REYNDI ÞAÐ 
ÓMÖGULEGA!

FRÁBÆR STÓRMYND SEM 
SLEGIÐ HEFUR Í GEGN. 

WILL SMITH ER TILNEFNDUR TIL 
ÓSKARSVERÐLAUNA FYRIR LEIK 
SINN Í MYNDINNI.

BYGGÐ Á SANNRI SÖGU UM 
MANNINN SEM REYNDI ÞAÐ 
ÓMÖGULEGA!

700 kr. fyrir fullorðna 
og 500 kr. fyrir börn

Gagnrýni. baggalútur.isGagnrýni. baggalútur.is

SÍÐUSTU SÝNINGAR

SÍÐUSTU SÝNINGAR

...SÍÐASTA LOTAN!

"STALLONE LOKAR 
SERÍUNNI MEÐ 
GLÆSIBRAG"
V.J.V. - TOPP5.IS

PAN´S LABYRINTH     kl. 5.45, 8 og 10.15 B.I. 14 ÁRA
ANNA AND THE MOODS ENSKT TAL    kl. 6 og 7 STUTTMYND / ÓTEXTUÐ
ROCKY BALBOA     kl. 5.40 B.I. 12 ÁRA
LITTLE CHILDREN     kl. 8 og 10.30 B.I. 14 ÁRA
LITTLE MISS SUNSHINE     kl. 5.50, 8 og 10.10 B.I. 7 ÁRA
MÝRIN        kl. 10.20 B.I. 12 ÁRA
KÖLD SLÓÐ/COLD TRAIL    kl. 8 ENGLISH SUBTITLES B.I. 12 ÁRA

THE PURSUIT OF HAPPYNESS       kl. 8 og 10.20
ANNA & SKAPSVEIFLURNAR ÍSL. TAL kl. 6 og 7 STUTTMYND
ROCKY BALBOA       kl. 10.30 B.I. 12 ÁRA
DREAMGIRLS       kl. 5.40 og 8

ÓSKARSVERÐLAUNA

TILNEFNING1



Platan Söngva-
keppni Sjón-
varpsins 2007 
er komin út. 
Eins og nafnið 
gefur til kynna 
geymir platan 

lögin úr Söngvakeppninni sem nú 
stendur hvað hæst. 

Úrslit hennar fara fram næst-
komandi laugardag og þá ræðst 
hvert laganna níu sem komin eru í 
úrslit verður framlag Íslands í 
lokakeppni Eurovision í Helsinki í 
vor. 

Platan í ár geymir öll lögin 24 
sem tóku þátt í undankeppninni. 
Um tvö hundruð lög voru send í 
keppnina í upphafi og dómnefnd 
valdi úr þeim þau 24 lög sem lands-
menn hafa séð og heyrt etja kappi 
undanfarin laugardagskvöld. 

Öll lögin 
komin út

Fyrsta plata popparans Mika, Life 
in Cartoon Motion, fór beint í topp-
sæti breska vinsældalistans sína 
fyrstu viku á lista.

Fyrsta smáskífulag plötunnar, 
Grace Kelly, hélt toppsæti sínu á 
smáskífulistanum og hefur því 
setið þar í fjórar vikur samfleytt.

Önnur plata Bloc Party,  A 
Weekend in the City, lenti í öðru 
sæti sína fyrstu viku á lista og í 
því þriðja varð Fall Out Boy með 
plötuna Infinity On High. Í fjórða 
lenti Norah Jones með plötuna Not 
Too Late og í fimmta sætinu sat 
Amy Winehouse með Back To 
Black.

Mika beint á 
toppinn

Isaac Cohen birtist í löngu 
viðtali við vikublaðið News 
of the World þar sem hann 
greindi frá ástarsambandi 
sínu við Britney Spears í 
smáatriðum.

Cohen og Spears voru saman í sex 
vikur skömmu eftir að söngkonan 
skildi við Kevin Federline. Cohen 
dregur ekki dul á ást sína á Britn-
ey en segir hana vera bugaða 
manneskju. „Hún elskar að njót-
ast og er ótrúlega ævintýragjörn,“ 
sagði Cohen við blaðið. „Henni leið 
best þegar við lágum þétt að hvort 
öðru en þegar kynlífið var búið 
brotnaði hún saman og grét yfir 
því að enginn gæti látið hana í 
friði,“ útskýrir Cohen. „Hún 
spurði mig ósjaldan hvað hún 
hefði gert til að verðskulda þessa 
meðferð.“ Að hætti News of the 
World eru lýsingar á hvers kyns 
kynlífi fyrirferðarmiklar í við-
talinu en ef lesið er milli línanna 
má glöggt sjá að andlegt ástand 
Britney Spears er ekki upp á 
marga fiska.

Isaac og Britney hittust fyrst í 
byrjun desember en þá hafði 
Britney sést í félagsskap með 
partídýrinu Paris Hilton. Britney 
var útmáluð sem vond mamma í 
fjölmiðlum og ekki urðu lætin 
minni þegar hún sást stíga út úr 
bíl nærfatalaus. „Þegar ég hitti 
Britney var hún útbrunnin. Hún 
vissi vel af vondum drykkjarvenj-
um sínum og að hún notaði áfengi 
sem vörn. Ég sá hins vegar aldrei 
þessa útjöskuðu stjörnu heldur 
bara litla og feimna stúlku sem 
var ákaflega óhamingjusöm yfir 
endalokum hjónabands-
ins,“ segir Isaac og bætir 
því við að Britney hræð-
ist mjög að missa for-

ræðið yfir drengjunum sínum 
tveimur. 

Og Britney virðist 
ekki vera búin að ná sér 
eftir skilnaðinn ef 
marka má orð Cohens. 
Brúðarkjóllinn hangir 

enn inni í svefnher-
berginu og sjálfs-

traustið er 
fokið út í 
veður og 
vind. „Hún 
var alltaf að 

spyrja mig hvort hún væri feit eða 
ekki,“ sagði Cohen. „Henni var 
stundum nákvæmlega sama 
hvernig hún leit út og hugsaði ekk-
ert um sjálfa sig svo dögum 
skipti.“

Isaac segist þykja mjög vænt 
um söngkonuna en viðurkennir að 
þeim hafi ekki verið ætlað að vera 
saman. „Kannski, á öðrum tíma-
punkti, hefði þetta getað gengið 
upp en þetta var bara of snemmt 
fyrir hana að byrja nýtt líf með 
nýjum einstaklingi.“

Nýjasta gamanmynd Eddies 
Murphy, Norbit, fór beint í efsta 
sæti bandaríska aðsóknarlistans 
sína fyrstu viku á lista. 

Í myndinni leikur Murphy þrjú 
hlutverk og þykir fara á kostum. 
Murphy hefur áður leikið margar 
persónur í sömu myndinni, m.a. í 
Nutty Professor og Coming to 
America.

Í öðru sæti á aðsóknarlistanum 
lenti hryllingsmyndin Hannibal 
Rising, sem fjallar um mannæt-
una Hannibal á sínum yngri 
árum.

Leikur þrjár 
persónur

Bubbi Morthens heldur tónleika í 
Grindavíkurkirkju á fimmtudags-
kvöld klukkan 20.30. Á tónleikun-
um mun Bubbi spila bæði nýtt efni 
og gamalt. Eftir annasamt afmæl-
isár í fyrra hefur Bubbi 
ákveðið að leggja 
áherslu á að heim-
sækja landsbyggð-
ina á þessu ári og 
marka tónleikarnir í 
Grindavík upphaf 
þess. Miðaverð er 
2.000 krónur.

Bubbi í 
Grindavík

fyrsta kvikmynd byggÐ Á raunverulegu sakamÁli sem er 
frumsÝnd ÁÐur en mÁliÐ hefur veriÐ tekiÐ fyrir Í dÓmssal 

hversu langt ertu tilbÚin aÐ ganga 
til aÐ hylja glÆp

Sýnd í Háskólabíói

ÓSKARSVERÐLAUNA8 TILNEFNINGAR TIL

L.I.B. TOPP5.IS

BYGGÐ Á METSÖLUSKÁLDSÖGU PATRICK SUSKIND

SJÁIÐ EINA MERKUSTU MYND ÁRSINS EN 
MYNDIN HEFUR SLEGIÐ Í GEGN Í EVRÓPU

BÓKIN HEFUR VERIÐ ENDURÚT-
GEFIN Í TENGSLUM VIÐ FRUM-

SÝNINGU MYNDARINNAR

ATH! 

FORELDRAR

2
TILNEFNINGAR

TIL ÓSKARS

1
TILNEFNING

TIL ÓSKARS FRÉTTABLAÐIÐ

ILMURINN

Háskólabíó
FORELDRAR kl. 8 Leyfð

BABEL kl. 6 - 9 B.i.16

STRANGER THAN FICTION kl. 5:50 Leyfð

PERFUME kl. 6 - 9 B.i.12

DREAMGIRLS kl. 6 - 9 B.i.7

BLOOD DIAMOND kl. 6 - 9 B.i.16

ÓSKARSVERÐLAUNA5 TILNEFNINGAR TIL

ER ÞETTA ...

NÆSTI FORSETI ?

Christopher Walken Robin Williams

FBL TOPP5.IS

ÓSKARSVERÐLAUNA7 TILNEFNINGAR TIL

Ævintýraleg spenna og hasar

/ KRINGLUNNI / KEFLAVÍK/ ÁLFABAKKA / AKUREYRI

DIGITAL

DIGITAL

DIGITAL

DIGITAL

VEFURINN HENNAR.. M/- Ísl tal. kl. 3:40 - 5:50 Leyfð

BABEL kl. 8 - 10:50 B.i.16

BABEL VIP kl. 5

FORELDRAR kl. 6 Leyfð

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

SKOLAÐ Í BURTU M/- Ísl tal kl. 3:40 Leyfð

ALPHA DOG kl. 5:40 - 8 - 10:30 B.i.16

ALPHA DOG VIP kl. 8 - 10:30 

PERFUME kl. 5 - 8 - 10:50 B.i.12

MAN OF THE YEAR kl. 8 - 10:30 B.i.7

BLOOD DIAMOND kl. 5 - 8 - 10:50 B.i.16

ALPHA DOG kl. 8 - 10:30 B.i.16

MAN OF THE YEAR kl. 8:10 - 10:30 B.i.7

BLOOD DIAMOND kl. 8 B.i.16

VEFURINN HENN..M/- Ísl tal kl. 6 Leyfð

CHARLOTTE´S... M/-Ensk tal kl. 6 Leyfð

THE PRESTIGE kl. 10:30 B.i.12

HAPPY FEET M/-Ensk tal kl. 6 Leyfð

VEFURINN HENN..M/- Ísl tal kl. 6 Leyfð

PERFUME kl. 8 B.i.12 

FORELDRAR kl. 6 Leyfð

BLOOD DIAMOND kl. 8 B.i.16

ALPHA DOG kl. 8 B.i. 12

LITLE CHILDREN kl. 8 B.i. 14

Skráðu þig á SAMbio.is

Grunn- og framhaldsnám við Háskóla Íslands er kynnt í Háskólabíói við Hagatorg
Nýtt grunn- og framhaldsnám er kynnt í Kennaraháskóla Íslands við Stakkahlíð

Það gerist hjá okkur
Stúdentar og kennarar Háskóla Íslands og Kennaraháskóla Íslands
taka vel á móti þér á Háskóladeginum laugardaginn 17. febrúar kl. 11-16 

www.khi.is

www.hi.is



 Jón Arnór Stefánsson 
er kominn aftur í ítalska körfu-
boltann eftir að hafa spilað með 
spænska liðinu Pamesa Valencia 
fyrri hluta tímabilsins. Jón Arnór 
gerði í gær samning við Lottomat-
ica Roma til 2008 en frábær 
frammistaða hans með Carpisa 
Napoli í fyrra hefur unnið honum 
samastað í einu besta liði Evrópu.

Meiðsli og veikindi hafa sett 
mikinn svip á tíma Jóns Arnórs á 
Spáni en hann skoraði 4,1 stig á 18 
mínútum í þeim 16 leikjum sem 
hann spilaði með Pamesa. Jón 
Arnór meiddist illa á ökkla í lands-
leik gegn Lúxemborg í haust og sú 
meiðsli höfðu mikil áhrif á fram-
göngu hans í hinni sterku ACB-
deild á Spáni.

Jón Arnór spilaði einn sinn 
besta leik með Carpisa Napoli á 
móti sínu nýja félagi á síðasta 
tímabili en hann skoraði þá 21 stig 
í 90-74 sigurleik. Jón Arnór hitti 
meðal annars úr fimm af sjö 
þriggja stiga skotum sínum í leikn-
um og klikkaði aðeins á þremur 
skotum allan leikinn. Þetta var 
eina skiptið sem Jón Arnór skor-
aði yfir 20 stig í ítölsku deildinni. 
Þjálfari og forráðamenn Lottom-
atica Roma lögðu á það mikla 
áherslu að ná í Jón og þessi leikur 
hefur örugglega haft mikið um 
það að segja eins og öll frammi-

staða hans á Ítalíu í fyrra en Jón 
Arnór var meðal annars ítalskur 
bikarmeistari með Carpisa Nap-
oli.

Jón Arnór getur orðið fyrsti 
Íslendingurinn til þess að spila í 
Meistaradeildinni, Euroleague, en 
Pavel Ermolinskij er sá eini sem 
hefur komið nálægt leik í keppni 
bestu liða Evrópu en hann var á 
skýrslu í leik Unicaja gegn Panat-
hinaikos 3. nóvember 2004. Pavel 
kom ekki inn á í leiknum en það má 
telja víst að Jón Arnór taki virkan 
þátt í leik síns nýja félags. 

Jón Arnór fer til Rómar í fyrra-
málið en stefnt er að því að hann 
leiki með sínu nýja félagi í Meist-
aradeild Evrópu á miðvikudag en 
þá tekur Lottomatica Roma á móti 
Pau Orthez frá Frakklandi. Lott-
omatica Roma er sem stendur í 6. 
til 7. sæti ítölsku deildarinnar 
ásamt Benetton Treviso. Í Meist-
aradeildinni er liðið komið í 16 liða 
úrslit. Þess má geta að Jón Arnór 
þarf ekki að heimsækja hina blóð-
heitu Napólíbúa á tímabilinu því 
Lottomatica Roma er búið með úti-
leik sinn í Napólí.

Jón Arnór Stefánsson hefur yfirgefið herbúðir spænska liðsins Pamesa Valencia 
og samið við ítalska liðið Lottomatica Roma sem er í Meistaradeild Evrópu.

Sænska alpaskíðadrottning-
in Anja Paerson varð um helgina 
fyrsti skíðamaðurinn til þess að 
verða heimsmeistari í öllum 
fimm greinum alpaíþrótta og hún 
á enn möguleika á að vinna allar 
fimm greinarnar á heimsmeist-
aramótinu í alpagreinum sem nú 
fer fram í Åre í Svíþjóð. 

Paerson er þegar búin að vinna 
risasvig, tvíkeppni og brun og á 
eftir að keppa í svigi og stórsvigi 
en hún hefur unnið heimsmeist-
aratitilinn í báðum þeim greinum. 
Paerson hefur verið að vinna sig 
út úr erfiðum hnémeiðslum og af 
þeim sökum hefur frammistaða 
hennar komið á óvart.

Getur unnið 
fimm gull

 Kamerúninn Samuel 
Eto’o gerði allt vitlaust í herbúð-
um Barcelona á sunnudagskvöld-
ið þegar hann neitaði að fara inn 
á 83. mínútu leiksins. Eto’o lét 
hafa það eftir sér að honum hefði 
verið lofað að spila í hálftíma og 
hann væri ekki tilbúinn til að 
fara inn á í aðeins fimm mínútur. 

Í stað þess að ganga á fund 
Rijkaards og skýra sitt mál 
daginn eftir þá mætti Eto’o 
snemma á æfingu í gær og æfði 
ekki með hinum í Barcelona-
liðinu. 

Æfði einn í gær

Keppt var í forkeppni fyrir 
stórsvigskeppni karla á heims-
meistaramótinu í alpagreinum í 
Åre í Svíþjóð í gær. Þrír íslenskir 
skíðakappar voru skráðir til leiks 
en enginn þeirra komst í aðal-
keppnina.

Gísli Rafn Guðmundsson var 
þó hársbreidd frá niðurskurðin-
um en 25 efstu komust áfram í 
aðalkeppnina. Þorsteinn Ingason 
féll úr leik í seinni umferð en 
hann var í 27. sæti eftir fyrri 
umferðina. Gísli Rafn var þá í 29. 
sæti.

Kristinn Valsson varð að hætta 
við þátttöku vegna veikinda.

Gísli hársbreidd 
frá niðurskurði

Gleðilegar ræstingar 
– og farsælan vinnudag!

R
V

62
26

Rekstrarvörur
1982–200725ára

TASKI Swingo 450 
Einstakleg lipur vél sem 
hentar vel þar sem er þröngt.
Raunhæf afköst 450m2/klst

TASKI Swingo 1250 B
Hentar meðalstórum 
fyrirtækjum og stofnunum.
Raunhæf afköst 1250m2/klst

Nánari upplýsingar veita 
sölumenn og ráðgjafar hjá RV

Bikarkeppninni ekki breytt á þessu ári

 ÍR-ingar eru ekki alveg 
búnir að gleyma Iceland Express 
deildinni þrátt fyrir að bikarúr-
slitaleikurinn sé fram undan. ÍR 
vann 16 stiga sigur, 97-81, á Kefla-
vík í Seljaskóla og kom í veg fyrir 
fjórða deildartapið í röð. 

„Við þurftum á þessum sigri að 
halda. Við vorum búnir að vera 
eins og drullusokkar í síðustu 
leikjum en nú náðum við að þjappa 
okkur saman. Við lékum án þriggja 
lykilmanna en komum bara 
ákveðnir og urðum að vinna þenn-
an leik,“ sagði Eiríkur Önundar-
son, fyrirliði ÍR-inga. „Við spiluð-
um mjög góða liðsvörn og létum 
boltann síðan ganga í sókninni og 
réðum hraðanum í leiknum,“ sagði 
Eiríkur um grunninn á bak við sig-
urinn. Eiríkur sjálfur á þar mest 
hrós fyrir enda með mjög góðan 
leik, skoraði 19 stig og gaf 9 stoð-
sendingar.

Keith Vassell átti sinn besta 
leik í ÍR-búningnum til þessa, 
skoraði 21 stig og tók 14 fráköst. 
„Keith er að komast í form og 
hann er mjög mikilvægur fyrir 
okkur. Hann er frábær leikmaður 
og reynslubolti og það er svo mik-
ilvægt að hafa slíkan leikmann 
með sér,“ sagði Eiríkur en gömlu 
refirnir í liðinu voru lykilmenn í 
að landa sigrinum.

Leikur Keflvíkinga var eins og 
oft áður á útivelli að undanförnu, 
eftir ágæta byrjun hrynur sóknar-
leikur liðsins í öðrum leikhluta og 

liðið hafði síðan ekki burði til þess 
að koma aftur inn í leikinn. Liðið á 
von á hörkubakverði frá Banda-
ríkjunum sem ætti að hjálpa mikið 
til.

Þegar Eiríkur var spurður út í 
hvort hann hefði áhyggjur af 
meiddum og veikum mönnum 
fyrir bikarúrslitaleikinn á laugar-
daginn svaraði hann að bragði: 
„Það verða allir klárir í bikarleik-
inn, þá mæta menn veikir og lask-
aðir og fórna öllu.“

Gömlu refirnir í essinu sínu





Litli ljóti andarunginn og fjölskylda hans
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Hugarsmíð Ágústu Evu Erlends-
dóttur og Gauks Úlfarssonar, 
Silvía Nótt, er komin aftur á stjá 
eftir hrakfarirnar í kringum Euro-
vision í fyrra. Nú liggur fyrir að 
plata Silvíu komi út á næstunni og 
nýverið var tilkynnt um risaplötu-
samning um borð í hvalskoðunar-
skipinu Eldingu. Að venju tókst 
Ágústu Evu að skapa mikið 
fjölmiðlafár þegar hún brá 
sér í líki Silvíu. 

Einhver snurða hefur 
hlaupið á þráðinn hjá sjón-

varpsstjörnunni og Skjá einum en 
hún lýsti því yfir í samtali við 
Fréttablaðið að hún hefði lítinn 
áhuga á að sjónvarpsstöðin sýndi 
nýja þáttaröð um sig. „Allir eru að 
reyna að skemma fyrir mér feril 
minn sem tónlistarmaður með ein-
hverjum lélegum þætti,“ sagði 

Silvía. „Fólk á rétt á að vita 
sannleikann og það er ekki allt 
sannleikur sem kemur fram í 
sjónvarpinu,“ bætir hún við. 

Silvía var sjálfsöryggið 
uppmálað og sagðist 

vera Íslands besta 
ljós. „Og þeir á 
Skjá einum eru að 
reyna að slökkva 
það ljós,“ segir 
Silvía. „Þeir létu 

mig gera ljóta hluti og klipptu allt 
úr samhengi,“ útskýrir sjónvarps-
persónan. „Ég vil mótmæla að 
þessu andlega blóðbaði verði hellt 
yfir þjóðina,“ segir Silvía sem 
vildi lítið tjá sig um líkamlegan 
tvíbura sinn, Ágústu Evu, sem sló 
í gegn sem Eva Lind í kvikmynd-
inni Mýrinni. 

Magnús Ragnarsson, sjón-
varpsstjóri Skjás eins, hló að þess-
um yfirlýsingum Silvíu Nætur. 
„Já, hún er víst eitthvað ósátt með 
sýningarnar um helgina. Silvía 
verður bara að bíta í þetta súra 
epli og standa við sína samninga,“ 
útskýrir Magnús. „Við getum ekki 
alltaf verið að breyta hlutunum 
eftir hennar höfði,“ bætir hann 
við.

Silvía sendir Skjá einum tóninn

… fær Björn Steinbekk sem 
ætlar að færa Íslendingum 
MTV-tónlistarhátíðina með 
tilheyrandi stjörnufans eftir 
nokkur ár.

Innkoma Jóns Ásgeirs og Ingi-
bjargar Pálmadóttur í Héraðsdóm 
Reykjavíkur fór varla fram hjá 
nokkrum manni þegar aðalmeð-
ferð seinni helmings Baugsmáls-
ins hófst í gær. Forstjórinn skart-
aði skærgulum innkaupapoka frá 
Bónus-versluninni en Ingibjörg 
bar appelsínugulan poka frá Hag-
kaupum. Baugur er sem kunnugt 
er aðaleigandi þessara tveggja 
verslanakeðja og stungu pokarnir 
nokkuð í stúf við allar þær svörtu 
skjalatöskur og brúnu pappakassa 
sem bornir voru inn í héraðsdóm. 

„Ég veit ekkert um hvort 
þetta hafi verið fyrirfram 
ákveðið eða ekki en þetta 
eru fallegir pokar,“ segir 
Finnur Árnason, forstjóri 
Haga. „Jón Ásgeir stend-
ur hins vegar augljóslega 
með sínu fyrirtæki. 
Hann er stoltur af 
því og má vera 
það,“ bætir 
hann við. 

„Mér virð-
ist það vera 
alveg ljóst að 

guli pokinn er engin tilviljun,“ 
segir almannatengillinn Eggert 
Skúlason. „Hann vill með þessu 
tengja sig við grasrótina sem 
Bónus er,“ bætir Eggert við. Egg-
ert segir verslunina vera þekkta 
meðal almennings fyrir að veita 
landsmönnum mat á lágu verði og 
Jón vilji með þessu sýna að hann 
sé maður fólksins í landinu. „Auð-
vitað eru þetta bara vangaveltur 
en miðað við lýsingar er augljóst 
að pokinn er ákveðið stílbrot sem 
styrkir þá tilgátu að þetta sé pott-

þétt gert meðvitað,“ útskýrir 
Eggert. „Þetta er úthugs-

aður leikur hjá Jóni 
Ásgeiri en útkoman 
verður síðan að koma í 
ljós.“

Alþýðlegur athafnamaður

Breski stórleikarinn Jude Law 
lenti á Keflavíkurflugvelli síðdeg-
is í gær. Tvær stórar svartar Benz-
bifreiðar sóttu stórleikarann sem 
er hér á landi ásamt þremur börn-
um sínum, hinum ellefu ára gamla 
Rafferty, sjö ára gömlu Iris og 
hinn fimm ára gamla Rudy. Með í 
för var barnapía þeirra en mikil 
leynd hvílir yfir ferðum leikar-
ans.

Law hefur löngum viljað vernda 
fjölskyldu sína frá kastljósi fjöl-
miðlanna og gekk meðal annars í 
skrokk á ljósmyndara sem reyndi 
að taka myndir af börnunum hans 
nýlega. Ljósmyndari Víkurfrétta, 
Hilmar Bragi, gætti sín af þeim 
sökum og forðaðist í lengstu lög að 
láta Law sjá sig.

Fréttablaðið hafði samband við 
fólk sem hefur ferjað stórstjörnur 
hingað til lands en allir komu þeir 
af fjöllum þegar fréttin um Law 
var borin undir þá. Ekki er vitað á 
þessari stundu hvort einhver verk-
efni liggja fyrir hjá Law hér á 
landi en hann er um þessar mundir 
að leika í kvikmyndinni Sleuth í 
leikstjórn Kenneths Brannagh 
ásamt leikstjóranum. 

Samkvæmt upplýsingum 

Fréttablaðsins hefur Law komist í 
kynni við Ísland í gegnum mótleik-
konu sína, Cate Blanchett, sem 
dvaldist hér á landi fyrir skömmu. 
Blanchett gisti á Nordica Hotel við 
Suðurlandsbraut en fór meðal ann-
ars á Hótel Búðir á Snæfellsnesi 
og borðaði á veitingastaðnum Við 
tjörnina. Eftir því sem Fréttablað-
ið kemst næst mun Law væntan-
lega endurtaka þennan leik. Þá má 
fastlega búast við því að Law hafi 
heyrt af lofi stórleikarans Harris-
ons Ford á indverskum mat hjá 
Austur-Indíafélaginu við Hverfis-
götu.

Einkalíf Laws hefur verið tölu-
vert í umræðunni eftir að hann 
sagði skilið við eiginkonu sína Sadie 
Frost. Law tók saman við leikkon-
una Siennu Miller en samband 
þeirra var vægast sagt stormasamt. 
Law átti í ástarsambandi við barn-
fóstru barna sinna og komst Miller 
að því. Skömmu síðar komust bresk-
ir fjölmiðlar á snoðir um ástarsam-
band leikkonunnar og Bond-leikar-
ans Daniel Craig og ákváðu 
hjónaleysin að segja sambandinu 
endanlega slitið eftir að hafa reynt 
um stutta hríð að láta hlutina ganga 
upp.
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Ísíðustu viku fréttist af innrás 
lögreglu – nú í Austurríki – í enn 

einn barnaklámhringinn sem náði 
vítt um veröld. Líka til Íslands. 
Hjá Interpol er geymd hálf millj-
ón klámmynda með börnum sem 
allar hafa verið teknar úr fórum 
þeirra sem una sér við að sjá börn-
um misþyrmt.

miður bera glæpamenn 
afbrigðilegar hneigðir sjaldan 
utan á sér, flestir líta út fyrir að 
vera fullkomlega eðlilegir. Aldrei 
er reyndar talað um konur sem 
þjást af barnagirnd, svo yfirleitt 
hljóta þetta að vera karlar. Að 
óreyndu hefði maður ímyndað sér 
svona einn eða tvo ljóta og lævís-
lega perverta innan um allt venju-
lega fólkið en miðað við upplýs-
ingar úr Kompási er hér á landi 
fjöldinn allur af áhugamönnum 
um kynlíf með börnum. Hvort 
vandamálið fari vaxandi er ekki 
vitað, en það væri þarft rannsókn-
arverkefni.

eða sinnuleysi eru ein-
hvers konar mælikvarðar á þroska 
samfélags. Hér sitja barnaníðing-
ar inni í mesta lagi í fáein ár, virð-
ast sjaldnast fá eftirmeðferð og 
geta svo tekið til við fyrri iðju um 
leið og þeir sleppa út, jafnvel enn í 
umsjá yfirvalda. Það bendir til 
sinnuleysis. Sagt er að fælingar-
máttur langrar fangelsisvistar sé 
lítill og því skili takmörkuðum 
árangri að lengja refsingar. Því til 
sönnunar er stundum bent á háa 
glæpatíðni í Bandaríkjunum þrátt 
fyrir langa fangelsisdóma þar í 
landi; lítil frétt frá Kaliforníu 
segir að nýlega hafi barnaníðing-
ur verið dæmdur í 800 ára tugt-
húsvist. Svo langur dómur ber 
auðvitað öfgunum vitni, en í 
honum felst að minnsta kosti yfir-
lýsing um að þjóðfélagið sam-
þykki ekki kynferðisglæpi gegn 
börnum. Að sá sem níðist á barni 
sé ekki velkominn í samfélag sið-
aðra og verði varanlega tekinn úr 
umferð.

öfgar eða sinnuleysi 
bera þjóðfélagi gott vitni, en skýr-
ari afstaða í dómum sem fjalla um 
misnotkun barna þarf að koma til. 
Alls kyns ofbeldi sem þrífst í 
skúmaskotum gegn þeim sem síst 
skyldi er ekki einkamál þeirra 
sem að koma, vakandi samfélag 
fólks passar hvað annars börn.Við 
þurfum virkari umræðu um 
ábyrgð okkar allra, klámvæðingu 
og mikilvægi þess að hafa skoðan-
ir á því sem skiptir máli. Það þarf 
heilt þorp til að ala upp barn.

Vakandi 
samfélag

Responds to your lifeNýr Kia
* 7 ára/150.000 km verksmiðjuábyrgð vegna galla í aflrás og 5 ára/150.000 km verksmiðjuábyrgð vegna galla í öðrum hlutum bílsins.
Þetta á við um Kia cee’d í öllum EB löndum (auk Noregs, Sviss, Íslands og Gíbraltar).

SJÖ ÁRA 
GÆFA
FRAMUNDAN
Svo góður bíll að hann 
er í sjö ára ábyrgð


