
Smáauglýsingasími

Erna Þorbjörg Einarsdóttir á litrík-an kjól, er með stórt húðflúr og hef-ur litlar áhyggjur af áliti annarra.„Ég keypti þennan fallega kjól á kílóa-
markaði í Kolaportinu. Hann lá þar í 
hrúgu og ég dró hann upp úr henni.
Var að fara á árshátíð um kvöldið og 
því sérlega heppilegt að finna ódýran
og fínan kjól þennan dag,“ segir Erna
Þorbjörg og bætir því við að auðvitað
hafi það verið litirnir sem heilluðu
hana fyrst og fremst við kjólinn. „Núna 
er ég búin að stytta hann og nota bara
dags daglega. Það er fínt að klæðast
svona litríkum fötum hversdags, það 
lífgar upp á þetta,“ segir hún.Erna skartar heilmiklu húðflúri á
handleggnum af japanskri geisju sem 
stendur við kínverskt haf. Hún segist
hafa verið aldeilis ósmeyk við að fá 
sér slíkt húðflúr, jafnvel þótt það sé 
stórt, litríkt og áberandi. „Mig langaði
til að fá mér húðflúr svo ég bara gerði 
það. Amma ráðlagði mér reyndar að
láta ekki gera það á upphandlegginn,
svo ég lét flúra á framhandlegg. Mynd-
ina fann ég á netinu en við Jón Páll
húðflúrmeistari breyttum henni þar til
mér fannst hún hafa fengið endanlegt 
útlit,“ segir Erna sem er nú á fyrsta ári
í grafískri hönnun við Listaháskóla
Íslands.

Hún segist hvorki eiga sér nein
uppáhaldshönn ð

Óttalaus í 
fatavali
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Viltu verða milljónamær?
Í dag fá allar konur happaþrennu
með bókunum sínum. 
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BT bæklingur fylgir   Fréttablaðinu í dag

 Stjórnvöld og fyrirtæki í 
ferðaþjónustu sem vilja nota list-
sköpun í markaðsstarfi mega ekki 
reyna að stýra eða hafa áhrif á 
sköpun listamanna. Þetta segir 
Ólafur Elíasson myndlistarmaður 
sem talaði á ársfundi Útflutnings-
ráðs í gær. 

Listir og ímynd þjóðar var yfir-
skrift fundarins og miðlaði Ólafur 
fundarmönnum af margþættri 
reynslu sinni og störfum. 

Ólafur sagði Ísland hafa mikla 

möguleika á sviði markaðssetn-
ingar en láta þyrfti af gamaldags 
auglýsingum þar sem fólki er 
„skipað“ að koma og sjá náttúru 
landsins.

Notaði hann auglýsingu 66° 
norður sem dæmi um vel heppn-
aða markaðssetningu en í henni 
væri skírskotað til náttúrunnar og 
fólki, án orða. Fólki sé boðið að 
koma og upplifa sjálft sig í 
íslensku umhverfi. Sem dæmi um 
illa heppnaða markaðssetningu 

benti Ólafur á auglýsingu flugfé-
lags þar sem fólki var sagt að 
koma og sjá fegurð norðurljós-
anna. Þar væri talað niður til 
fólks.

Jón Karl Ólafsson, forstjóri 
Icelandair, sagði á fundinum að 
forsenda fjölgunar ferðamanna til 
Íslands utan háannatíma væri 
markaðssetning lista og menning-
ar. Nefndi hann hátíðirnar Food 
and Fun og Iceland Airwaves sem  
vel heppnuð dæmi um slíkt. 

Varist að tala niður til fólks

 „Ég er farinn á hausinn  og reksturinn 
kominn á sölu,“ segir Benjamín Ólafsson, eig-
andi verslunarinnar 101 gæludýr, sem stendur 
við Hafnarstræti í Reykjavík. 

Kaupmenn við götuna og næsta nágrenni 
eru óánægðir með framkvæmdir Reykjavíkur-
borgar, sem að sögn Benjamíns hófust í sept-
ember og áttu að standa í tvær vikur. 

„Ég hef verið að byggja upp fjölskyldufyr-
irtæki hérna en nú er fjögurra ára vinna farin 
í vaskinn,“ segir Benjamín og ber borginni illa 
söguna. „Það er ömurlegt hvernig Reykjavík-
urborg kemur fram við verslunareigendur. 

Okkur er sagt að til standi að ráðast í fram-
kvæmdir, degi áður en þær hefjast. Það er eins 
og þetta komi okkur ekki við.“

Guðrún Kristmundsdóttir, eigandi Bæjarins 
bestu, kveðst hafa misst umtalsverð viðskipti 
vegna framkvæmdanna og lýsir ástandinu sem 
skelfilegu. Hún hafi hins vegar ákveðið að sýna 
þolinmæði þar sem tími hafi verið kominn á að 
lagfæra umhverfið.

Halldór Eyjólfsson, framkvæmdastjóri 
Rammagerðarinnar, segir verslunina hafa 
tapað milljónum króna vegna framkvæmd-
anna.

„Nú er fyrirtækið að athuga hvaða rétt það 
hefur varðandi þetta mál,“ segir hann.

Benjamín Ólafsson segir kaupmönnum hafa 
beinlínis verið slátrað enda komi ekki við-
skiptavinir á meðan aðgengi að versluninni sé 
jafn slæmt og það er. Þeir fáu sem komi séu 
jafnvel afgreiddir yfir mannhæðarhátt grind-
verk sem reist hefur verið við búðina. 

„Ég er búinn að leggja allt mitt í þennan  
rekstur og nú er eins og hleypt hafi verið af 
byssu í hausinn á mér. Þetta er búið fyrir mér.“

Benjamín hefur ritað borgarlögmanni bréf 
um málið en engin svör fengið. 

Kaupmaður í þrot vegna 
framkvæmda borgarinnar
Kaupmenn eru óánægðir með framkvæmdir Reykjavíkurborgar við Hafnarstræti. Eigandi gæludýraversl-
unar segist vera farinn á hausinn. Rammagerðin hefur tapað milljónum og kannar réttarstöðu sína.

Góðir kranamenn
gulls ígildi

„Það er ekkert 
launungarmál að okkur finnst 
þetta slæm þróun,“ segir Jóhann-
es Gunnarsson, formaður 
Neytendasamtakanna, um 
samstarf tryggingafélaga og 
banka sem hann telur einkennast 
af ónægri samkeppni. 

Stóru tryggingafélögin þrjú á 
íslenska markaðnum eiga hvert 
fyrir sig í samstarfi við banka um 
ýmsa þjónustu.

 Jóhannes telur slíkt samstarf 
draga úr hreyfingu viðskiptavina 
og þar með hamla samkeppni.

Jón Þór Gunnarsson, deildar-
stjóri þróunar- og gæðadeildar 
VÍS, er þessu algjörlega ósam-
mála. „Fyrst og fremst snýst 
samstarfið um að bjóða viðskipta-
vinum góða þjónustu. Samkeppni 
er hörð milli tryggingafyrirtækja 
og það er ekkert óeðlilegt að 
tryggingafélög og bankar bjóði 
saman upp á þjónustu þar sem 
það á við.“

Samspil banka 
og tryggingafé-
laga slæm þróun



Anna, lagði lögreglan hald á 
sönnunargögnin?

 Tekist hefur að 
einangra níu gen í mýflugum sem 
talin eru vekja ofnæmið sem 
veldur hinu illræmda sumarex-
emi í íslenskum hrossum á 
erlendri grund. 

Sigurbjörg Þorsteinsdóttir, 
ónæmisfræðingur á Keldum, 
segir unnið að tilraunum með 
þróun bóluefnis gegn exeminu. 
Efnið sé nú tilbúið til frekari 
prófunar. Jafnframt er unnið að 
tilraunum til að lækna hross sem 
fengið hafa sumarexem, annars 
vegar með því að gefa þeim 
ofnæmisprótínbygg og hins vegar 
með því að sprauta þau með 
ofnæmisprótínum.

Rannsóknir á sumarexeminu 
hafa staðið í rúm sex ár. Þær eru 
samstarfsverkefni Tilraunastöðv-
ar Háskóla Íslands að Keldum og 
Háskólans í Bern í Sviss. 

Ofnæmisvakar 
einangraðir

Opið: Alla virka daga kl. 9:00-18:00 og laugardaga kl. 12:00-16:00. Sími: 525 8020.
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Lilja Viðarsdótt-
ir, sendiherra og 
aðstoðarfram-
kvæmdastjóri
Fríverslunar-
samtaka Evrópu 
(EFTA), andað-
ist á Landspít-
ala - háskóla-
sjúkrahúsi í 
gær, 49 ára að 
aldri. Hún var 
í fararbroddi þeirra embættis-
manna sem sömdu fyrir Íslands 
hönd um Evrópska efnahags-
svæðið og gegndi lykilstörfum 
við rekstur þess samnings alla 
tíð síðan.

Lilja var skipuð sendiherra í 
utanríkisþjónustu Íslands árið 
2006 og tók á sama tíma við 
starfi aðstoðarframkvæmda-
stjóra EFTA. Hún lætur eftir 
sig eiginmann, Roger Ver-
brugghe, auk móður og syst-
kina.

Lilja Viðarsdóttir 
sendiherra látin

Frumvarp um jafna 
stöðu og rétt kvenna og karla 
gerir ráð fyrir að Jafnréttisstofa 
geti krafið hið opinbera og 
fyrirtæki um upplýsingar. Fáist 
þær ekki geti hún lagt á dagsekt-
ir. Félagsmálaráðherra kynnti 
frumvarpsdrögin í gær. 

Lagt er til að framkvæmda-
áætlun fylgi jafnréttisáætlunum 
fyrirtækja sem skal endurskoða á 
þriggja ára fresti. Sé því ekki 
sinnt megi leggja dagsektir á 
viðkomandi fyrirtæki. Þá er 
launaleynd afnumin.

Stefnt er að því að leggja 
frumvarpið fram í haust.

Dagsektir verði 
heimilaðar

 Tilhögun á sölu 15,2 pró-
senta eignarhlutar íslenska ríkis-
ins í Hitaveitu Suðurnesja var 
kynnt með auglýsingu í gær. Þetta 
er í fyrsta sinn sem ríkið býður 
hlut í orkufyrirtæki til sölu til 
einkaaðila. Allir þeir sem starfa 
eða hafa búsetu á Íslandi eða innan 
Evrópska efnahagssvæðisins 
(EES) er frjálst að bjóða í hlutinn. 
Auk þess geta þeir aðilar sem 
standa fyrir utan það svæði, en 
starfa eða hafa búsetu í landi sem 
Ísland hefur gert sérstaka þjóð-
réttarlega samninga við, boðið í 
hlutinn. Stefnt er að því að sölu-
ferlinu ljúki í lok aprílmánaðar.

Samkvæmt samþykktum Hita-
veitu Suðurnesja á félagið sjálft 
og núverandi hluthafar þó for-
kaupsrétt á eignarhlutnum. Það 
þýðir að Hitaveitan eða eigendur 
hennar geta nýtt sér rétt til að 
kaupa hlutinn á sömu forsendum 
og besta tilboð annarra aðila bygg-
ist á. 

Ögmundur Jónasson, þingmað-
ur Vinstri grænna, segir þetta 
augljóslega vera lið í einkavæð-
ingaráformum ríkisstjórnarinnar 
í orkumálum. „Þarna er verið að 
stíga skref í átt að því að einka-
væða þennan geira og koma grunn-
þjónustunni í hendur einkaaðila. 
Ég tel þetta vera mikið óheillaspor 
sem menn eru að stíga með þessu. 
Dæmi erlendis frá hafa enda sýnt 
að það hefur ekki gefið góða raun 
að fara með þessi gæði út á mark-
aðstorgið.“

Hann segir tímasetningu söl-
unnar vera mjög óeðlilega. „Menn 
ættu að bíða eftir nýrri ríkisstjórn 
í vor í stað þess að notfæra sér síð-

ustu metra þessarar trausti rúnu 
ríkisstjórnar til þess að hrinda 
þessum áformum í framkvæmd. 
Og það liggur ekki vafi á því að 
kjósi menn þessa ríkisstjórn yfir 
sig að nýju þá verður haldið áfram 
að einkavæða almannaþjónustuna 
í enn stærra mæli en fram til 
þessa.“

Einar Oddur Kristjánsson, 
þingmaður Sjálfstæðisflokks, 
segir að heimild fyrir sölunni hafi 
verið til staðar í fjárlögum árum 
saman. Hann telur að opinberir 
aðilar eigi að draga sig að öllu 
leyti úr nýframkvæmdum í orku-
málum. „Það er mjög rangt að 
opinberir aðilar geti verið að 
útvega niðurgreitt fjármagn inn í 
eina atvinnugrein frekar en 
aðra.“

Einar Oddur segist þó ekki vera 
mótfallinn því að ríkið eigi Lands-
virkjun áfram. „Það á að loka á 
Landsvirkjun þannig að hún hætti 
að virkja. En við getum geymt 
hana eins og hún er og leyft henni 
að mala gull. Við eigum hins vegar 
að láta frjálsu framtaki það eftir 
að virkja.“ 

Ríkið auglýsir hlut sinn 
í Hitaveitu Suðurnesja
Hlutur ríkisins í Hitaveitu Suðurnesja er til sölu. Ögmundur Jónasson segir 
þetta skref í þá átt að koma grunnþjónustu í hendur einkaaðila. Einar Oddur 
Kristjánsson segir heimild til sölunnar hafa verið til staðar árum saman.

 Árásir og ofsóknir 
gegn yfirmönnum hafa einkennt 
andrúmsloftið á renniverkstæði 
Össurar hf. undanfarna mánuði, 
að sögn starfsmanns. Bílar hafa 
verið rispaðir, eigur skemmdar og 
verkstjórum hótað. Lögregla tók 
skýrslu af starfsmönnum vegna 
málsins. Starfsmannastjóri Össur-
ar neitar að tjá sig um einstök 
starfsmannamál, en segir ýmis 
óæskileg mál koma upp á 230 
manna vinnustað.

Starfsmaður fyrirtækisins, 
sem ekki vildi láta nafns síns 
getið, segir andrúmsloftið hafa 
snarversnað þegar skipt var um 
stjórnendur á renniverkstæðinu 

fyrir nokkru. Mönnum hafi verið 
mjög í nöp við stjórnendurna og 
þá sérstaklega yfirmanninn. Um 
það leyti hafi ofsóknirnar hafist.

Hann segir bíla hafa verið risp-
aða og úðað á þá ókvæðisorðum, 
verkstjóra sendar hótanir með 
SMS og 25 lítra olíubrúsi hafi verið 
tæmdur inn í skáp eins verkstjór-
ans, skápnum læst og lyklinum 
fleygt. Svo langt gengu ofsóknirn-
ar að lögregla tók skýrslu af 
starfsmönnum í tengslum við 
skemmdir á bifreið.

Björn Guðmundsson, yfirmað-
urinn sem árásirnar eru sagðar 
beinast að, neitar að tjá sig um 
málið. „Við viljum halda þessu 
meðal okkar,“ segir Jón Kr. Gísla-
son, starfsmannastjóri Össurar. 
„Einstök starfsmannamál verða 
ekki rædd við fjölmiðla.“ 

 Sameining Útflutningsráðs, Ferða-
málastofu, viðskiptaþjónustu utanríkisráðuneytis-
ins og fleiri stoða kemur til greina, að mati Val-
gerðar Sverrisdóttur utanríkisráðherra.

Á ársfundi Útflutningsráðs í gær sagði Valgerður 
þá er starfa á vettvangi hins opinbera hljóta að 
spyrja sig hvort ekki væri tímabært að endurskipu-
leggja í heild hvernig sinna ætti útflutningsaðstoð, 
menningarútrás og markaðs- og ímyndarmálum 
Íslands. 

Sagði hún mögulegt að tengja slíka vinnu við end-
urskipulagningu á Stjórnarráðinu og verkaskipt-
ingu ráðuneyta. Varpaði hún áðurnefndum hug-
myndum fram sem verðugu íhugunarnefni. 

Listir og ímynd þjóða var yfirskrift ársfundar-
ins og ræddi Valgerður um ímynd Íslands út frá 
mörgum hliðum. Hún vék að því að ímynd þjóðar 
réðist ekki eingöngu af því að eiga frambærilega 
listamenn og sterk fyrirtæki heldur réði stefna 
þjóðar í þróunarmálum, friðargæslu og mannúðar-
málum miklu um það traust sem þjóð nýtur á 
alþjóðavettvangi. Hún er því þeirrar skoðunar að 
Ísland eigi að taka virkan þátt í alþjóðlegu sam-

starfi í þessum málaflokkum og það sé ekki síst 
mikilvægur þáttur í að styrkja ímynd landsins.

Ímyndarstofnanir sameinist

 Skipulagsráð 
Reykjavíkur samþykkti í gær 
umsókn Kópavogsbæjar um 
framkvæmdaleyfi vegna vatns-
lagnar í Heiðmörk. 

Framkvæmdir geta því hafist 
að nýju í dag. Þær hafa legið niðri 
í rúmlega þrjár vikur eftir að í 
ljós kom að leyfi til þeirra hafði 
ekki verið gefið út. 

Leyfið er háð sjö skilyrðum, 
meðal annars að minnst vikulegir 
samráðsfundir verði haldnir með 
Skógræktarfélagi Reykjavíkur og 
að félaginu verði tilkynnt þegar 
taka þarf upp tré vegna fram-
kvæmdanna.

Einnig geta eftirlitsaðilar 
vatnsverndarsvæðisins haft 
eftirlitsmann á svæðinu allan 
framkvæmdatímann, á kostnað 
framkvæmdaraðila.

Framkvæmda-
leyfi veitt í gær



www.toyota.is

Verð frá 1.515.000 kr.

risaSMÁR

Yaris. Hann er risaSMÁR
Það er gott að vera lítill. Það er gott að vera stór.
En risaSMÁR er snilld.
Bleiur eru ekki stórar eða efnismiklar og raunar eru þær alltaf að verða betri og 
efnisminni. Samt koma þær í veg fyrir mörg lítil slys og stundum stór slys. 
Bleiur veita barninu ómælt öryggi. Bleiur eru risaSMÁAR.
Nýr Yaris er ekki stór og ekki lítill heldur. Yaris fékk 5 stjörnur á NCAP 
árekstraröryggisprófinu og veitir mikið öryggi. Það er ekki lítið atriði. 
Yaris er risaSMÁR.

Það er gott að vera lítill. Það er gott að vera stór.
En risaSMÁR er snilld. 
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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



 Karlmaður hefur verið 
dæmdur í Héraðsdómi Norður-
lands í fimmtán mánaða fangelsi 
fyrir kynferðisbrot gegn sonar-
dóttur sinni sem var tíu ára þegar 
athæfi mannsins hófst. Tólf mán-
uðir af refsingunni voru skilorðs-
bundnir.

Það var 21. ágúst 2006 sem 
Barnaverndarnefnd Eyjafjarðar 
bað lögreglu um að rannsaka 
ætluð kynferðisbrot mannsins 
gagnvart barnabarni hans. Við 
yfirheyrslur viðurkenndi maður-
inn brot sín, en taldi barnið ekki 
hafa verið „mótfallið“ athæfinu.

Við rannsókn málsins kom 
fram að kynferðisbrotin höfðu 

staðið í meira en tvö ár.
Fram kemur að hegðun stúlk-

unnar breyttist mjög eftir að kyn-

ferðislegt ofbeldi afans gegn henni 
hófst. Hún hafði verið lífsglöð og 
kát stúlka og félagslega sterk. Svo 
fór hún að sækja í einveru, varð 
lífsleið og ræddi jafnvel um að fyr-
irfara sér. Hún var oft með höfuð-
verk og illt í maga, án þess að 
nokkrar skýringar fyndust á því.

Dómurinn segir að maðurinn, 
sem er 74 ára ellilífeyrisþegi,  hafi 
með kynferðisbrotum gegn 10-12 
ára barnabarni sínu, brotið gegn 
því sem barn á að njóta í samvist-
um við nána fjölskyldu sína. Hann 
var dæmdur til að greiða barninu 
850 þúsund krónur í miskabætur 
og hálfa milljón í sakarkostnað. 

Níddist á barnabarni sínu 
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Nauðsynlegur!

Ísland er Evrópuþjóð og framtíð þjóðarinn-
ar liggur í nánu samstarfi við aðrar þjóðir innan Evr-
ópu. Þetta kemur fram í séráliti Framsóknarflokksins 
í Evrópunefnd sem Fréttablaðið hefur undir höndum. 

Í álitinu koma einnig fram skýr skilaboð um að 
íslensk stjórnvöld geti ekki framhjá því horft að „mik-
ilvægasta og umfangsmesta alþjóðasamstarf sem 
Ísland tekur þátt í“ sé náið samstarf við Evrópulönd.

Hjálmar Árnason, annar fulltrúa Framsóknar-
flokksins í Evrópunefnd og þingflokksformaður 
flokksins, telur ekki vera hægt að horfa framhjá því 
að aðild að Evrópusambandinu sé möguleiki í framtíð-
inni. „Við teljum ekki tímabært að huga að aðild að 
Evrópusambandinu að svo stöddu en það er ófaglegt 
að útiloka aðild til framtíðar litið. Við þurfum þó að 
huga að því að efla stöðu okkar í Evrópusamstarfi og 
það er vel mögulegt.“

Eins og greint var frá í Fréttablaðinu í gær hafa 
fulltrúar Vinstri grænna og Sjálfstæðisflokks náð 
samkomulagi um sameiginlega bókun. Flokkarnir 
ætla þó að leggja einnig fram sérstaka bókun hvor í 
sínu lagi.

Vinstri græn og Sjálfstæðisflokkur leggjast alfarið 
gegn Evrópusambands-
aðild samkvæmt drög-
um af niðurstöðum 
nefndarinnar sem 
Fréttablaðið hefur undir 
höndum. Þar kemur 
meðal annars fram að 
þrátt fyrir að ýmsir 
kostir fylgi aðild að Evr-
ópusambandinu þá „sé 
hitt fullljóst að þeir 
hagsmunir og réttindi 
sem glatast við aðild 
vegi miklu þyngra en 
kostirnir“.

Samfylkingin hyggst 
leggja fram sérstaka 
bókun í nefndinni líkt og 
Frjálslyndi flokkurinn. 

Björn Bjarnason 
dómsmálaráðherra

hefur stýrt nefndarstarfinu en aðrir fulltrúar í nefnd-
inni eru Össur Skarphéðinsson og Ágúst Ólafur 
Ágústsson fyrir Samfylkinguna., Hjálmar Árnason 
og Jónína Bjartmarz fyrir Framsóknarflokkinn, 
Einar K. Guðfinnsson og Björn fyrir Sjálfstæðis-
flokkinn, Ragnar Arnalds og Katrín Jakobsdóttir 
fyrir Vinstri græn og Brynjar Sindri Sigurðsson fyrir 
Frjálslynda flokkinn.

Framtíðin liggur í 
sambandi við Evrópu
Framsóknarflokkurinn telur framtíð alþjóðastarfs liggja í samstarfi við Evrópu. 
Aðild er ekki valkostur að svo stöddu en það á ekki að útiloka neitt, segir í séráliti 
Framsóknarflokksins. Vinstri græn og Sjálfstæðisflokkur með sameiginlega bókun.

Það er ófaglegt 
að útiloka aðild 

til framtíðar litið.

 Átján ára gamall 
fangi, sem er í afplánun á Litla-
Hrauni, gerði tilraun til að 
strjúka af tannlæknastofu við 
Austurveg á Selfossi í gærmorg-
un. Tveir fangaverðir fylgdu 
manninum á tannlæknastofuna. 
Hann bað um að fá að fara á 
klósettið en hljóp þá út og niður 
Tryggvagötu með fangaverðina á 
hælunum. Maðurinn fór inn í 
félagsmiðstöðina Zelsíus og 
reyndi að fela sig fyrir fanga-
vörðunum sem náðu að hlaupa 
hann uppi. 

Hann sýndi mótþróa við 
handtöku. Fangelsismálastofnun 
ákveður hvort refsingin yfir 
manninum verður þyngd vegna 
strokutilraunarinnar, að sögn 
lögreglunnar á Selfossi. 

Strauk af tann-
læknastofunni

 Á annan tug sjíapíla-
gríma biðu bana í sprengjuárás-
um í Írak í gær, daginn eftir að 
120 pílagrímar fórust í sjálfs-
morðsárás.

Talið er að súnní-múslimar 
hafi staðið að árásunum, sem 
beindust að pílagrímum á göngu 
til Karbala, sem er um 80 
kílómetra suður af Bagdad. Um 
helgina lýkur 40 daga sorgartíð 
meðal sjía-múslima sem minnast 
með því láts trúarleiðtogans 
Husseins í Karbala á sjöundu öld.

Dregið hefur úr ofbeldi í 
Bagdad á þriðju viku sameigin-
legrar herferðar Bandaríkjanna 
og Íraks til að auka öryggi í 
borginni. En bandarískir herfor-
ingjar segja ofbeldismenn hafa 
flúið út fyrir borgina. 

Áfram ráðist á 
sjía-pílagríma

 Þrír menn um 
þrítugt réðust á tvo tvítuga Breta 
við Laugaveg 77 aðfaranótt 
miðvikudags og stálu af þeim 800 
krónum. Mennirnir beittu 
Bretana ofbeldi í árásinni en 
voru meiðsli þeirra ekki alvarleg 
að sögn lögreglunnar. Þremenn-
ingarnir lömdu einnig mann sem 
varð vitni að árásinni og ætlaði 
að aðstoða Bretana. Hann 
slasaðist ekki alvarlega. 

Lögreglan á höfuðborgar-
svæðinu handtók tvo af mönnun-
um skömmu eftir árásina. Þeir 
gistu fangageymslur lögreglunn-
ar og voru yfirheyrðir í gær.

Stálu 800 krón-
um af Bretum

 Vefsíðan island.is var 
opnuð í gær en markmiðið er að 

hún verði 
einskonar 
lykill að 
íslensku sam-
félagi. Vef-
síðan er 
samstarfs-
verkefni 
ríkisstofnana, 
ráðuneyta og 
sveitarfélaga 
og var Geir H. 
Haarde sá 
fyrsti sem 
vafraði um 
vefsíðuna. 
Á síðunni geta 
almenningur 

og fyrirtæki nálgast hagnýtar 
upplýsingar, afgreitt erindi sín og 
fengið aðgang að málum og 
upplýsingum sem varða sam-
skipti við opinbera aðila.

Veflykill að 
samfélaginu





Stefán Georgsson 
verkfræðingur segir að losun 
mengandi efna muni meira en 
tvöfaldast ef framleiðslugeta 
álvers Alcan í Straumsvík verður 
aukin úr 180 þúsund tonnum í 460 
þúsund tonn. Í útreikningum 
Stefáns kemur meðal annars 
fram að losun koltvíoxíðgilda 
muni að minnsta kosti aukast úr 
um 283 þúsund tonnum árið 2005 
og í tæplega 728 þúsund tonn 
eftir stækkun. Þá muni losun 
brennisteinstvíoxíðs aukast um 
40 prósent og heimildir til losun-
ar flúoríðs rúmlega tvöfaldast. 

Þegar deiliskipulagstillaga um 
stækkunina lá fyrir gáfu bæjar-

yfirvöld í Hafn-
arfirði og Alcan 
út yfirlýsingu 
sem sagði að 
mengun frá 
stækkuðu álveri 
yrði svipuð og 
áður. Stefán 
segir að sú yfir-
lýsing hafi horft 
einkennilega 
við sér. 

„Ég hafði því 
samband við 

upplýsingafulltrúa bæjarins og 
spurði hana hver mengunin hefði 
verið árið 2005 og hver hún kæmi 
til með að verða eftir stækkunina 
í tonnum á ári. Hún svaraði því 
ekki en benti mér á að lesa starfs-
leyfi hins stækkaða álvers, grænt 
bókhald Alcan frá 2005 og deili-
skipulagsgögnin. Þar lægju þess-
ar upplýsingar fyrir. Ég tók því 
saman lægsta mögulega gildið 
miðað við þessar heimildir og 
komst að þessari niðurstöðu.“

Hann segir losunina tvöfald-
ast fyrir flest þau efni sem álver-
ið lætur frá sér. „Ég held að það 
sé óumdeilt að svo er. Hvað það 
er sem fólk kallar mengun verða 
menn svo að eiga við sína sam-
visku. Sú mengun sem fýkur út í 
hafsauga er í mínum huga líka 
mengun, en er það greinilega 
ekki í huga bæjaryfirvalda. Mér 
finnst  rétt að þetta komi líka 
fram. Alcan hefur að mörgu leyti 
staðið sig ágætlega í umhverfis-
málum. En það breytir ekki því 
að stærra álver þýðir mun meiri 
losun.“

Hrannar Pétursson, upplýs-
ingafulltrúi Alcan, segir að fyrir-

tækið hafi 
aldrei haldið 
því fram að 
losun muni ekki 
aukast við 
stækkun. „Það 
sér hver maður 
að það fær ekki 
staðist. En við 
höfum viljað að 
menn skoði 
þetta í heildina. 
Varðandi flúor-
losun þá ráð-

gerum við til dæmis að hún verði 
svipuð eftir stækkun og hún var 
árið 2003. Losunarheimildir fyrir 
flúor myndu aukast um 25 pró-
sent við stækkun á sama tíma og 
framleiðsluaukningin yrði 150 
prósent. Það er því ekki hægt að 
taka framleiðsluaukninguna og 
margfalda upp allan skalann. 
Þannig að okkur finnst þetta ekki 
alveg rétt framsetning á mál-
inu.“

Losun eiturefna tvöfaldast 
við stækkun í Straumsvík
Losun mengandi efna mun að minnsta kosti tvöfaldast ef framleiðslugeta álversins í Straumsvík verður 
aukin í 460 þúsund tonn. Hrannar Pétursson segir Alcan aldrei hafa haldið því fram að losun aukist ekki.

 Finnbogi Óskars-
son, efnafræðingur við Háskóla 
Íslands, segist ekkert hafa við 
útreikninga né framsetningu 
Stefáns Georgssonar að athuga. 
„Hann tiltekur þrjár heimildir: 
grænt bókhald Alcan frá árinu 
2005, starfsleyfið sem gefið var 
út fyrir stækkað álver og mark-
miðin sem Hafnarfjarðarbær og 
Alcan settu fram um að stefna að 
minni brennisteinslosun. Miðað 
við þær forsendur er ekkert við 
þessa framsetningu að athuga.“ 

Hann segir að heimildir Alcan 
til losunar muni þó verða tölu-
vert rýmri en útreikningar Stef-
áns sýni verði stækkunin að veru-
leika. „Stefán notast við lægsta 
gildi á mengun eftir stækkun. 
Starfsleyfið miðar hins vegar við 
hæstu mögulegu gildi. Þar myndi 
losun flúors að vísu ekki breytast 
og hámarkið yrði áfram 228 pró-

sent af þeirri losun sem er núna. 
En samkvæmt starfsleyfinu má 
Alcan auka losun svifryks upp í 
327 prósent af núverandi losun, 
sem er um 70 prósent meira en 
kemur fram í tölum Stefáns. Það 
sama gildir um brennisteinsoxíð-
ið. Þar býður starfsleyfið upp á 
279 prósent losun af því sem er 
núna, eða 180 prósenta aukningu. 
Koltvíoxíðgildin mega síðan auk-
ast í 284 prósent af núverandi 
losun þeirra. En maður ætlar það 
alltaf að Alcan vilji draga úr 
menguninni, þó ég hafi ekki séð 
neitt sem bendir til þess að þeir 
geri það.“

Alcan má menga enn meira

Hefur þú notað stinningarlyf?

Finnst þér að það eigi að setja 
aldurstakmörk á notkun ljósa-
bekkja?

 Samstarf Eimskips 
og Eiðs Smára um víðtækt sam-
komulag um styrki til góðgerðar-
mála bar ávöxt á þriðjudagskvöld 
þegar Eiður Smári Guðjohnsen 
skoraði fyrir Barcelona gegn 
Liverpool í meistaradeild Evrópu. 
Eimskip hét einni milljón króna á 
Umhyggju, félag til styrktar lang-
veikum börnum, fyrir hvert mark 
sem Eiður Smári skoraði með 
Barcelona í deildinni.

Góðar líkur eru á að fleiri 
samtök til styrktar börnum 
muni njóta góðs af þessu sam-
komulagi. Þannig mun Eimskip 
styrkja Neistann, styrktarfé-
lag hjartveikra barna, um hálfa 
milljón króna fyrir hvert mark 
sem landsliðsfyrirliðinn skorar í 
spænsku deildinni. 

Skoraði fyrsta 
milljónamarkið

Kristín Gísladóttir sjúkraþjálfari aðstoðar við val 
á réttri dýnu alla fimmtudaga á milli kl. 16 og 18.
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 Íbúar Norður-Írlands 
gengu til þingkosninga í gær og 
eru vonir bundnar við að kosning-
arnar geti markað endurreisn 
heimastjórnar á Norður-Írlandi.

Undanfarin fjögur og hálft ár 
hefur stjórnmálamönnum ekki tek-
ist að ná samkomulagi um sam-
starf. Bresk stjórnvöld ætlast til að 
nýtt þing muni skipa tólf manna 
heimastjórn í næstu viku og hefur 
Tony Blair, forsætisráðherra Bret-
lands, sett 26. mars sem lokafrest. 
Blair hefur hótað því að leysa upp 
þingið ef samkomulag um heima-
stjórn næst ekki fyrir þann dag.

Samkvæmt skoðanakönnunum 
og spám stjórnmálaskýrenda er 

útlit fyrir að tveir flokkar sem 
standa fyrir andstæðar skoðanir 
almennings, Lýðræðissinnaðir sam-
bandssinnar og Sinn Fein, muni 
efla stöðu sína sem tveir stærstu 
flokkarnir á Norður-Írlandi. Lýð-
ræðissinnaðir sambandssinnar er 
flokkur mótmælenda sem vilja 
samband við Bretland og Sinn Fein 
er flokkur kaþólikka sem vilja sam-
einast Írlandi.

Leiðtogi Lýðræðislegra sam-
bandssinna, Ian Paisley, hefur 
neitað að starfa með Sinn Fein 
sem studdi baráttu Írska lýðveld-
ishersins (IRA) gegn breskum 
yfirráðum á Norður-Írlandi.

Rúmlega tvítugur 
karlmaður hefur verið dæmdur í 
sex mánaða fangelsi, þar af fimm 
skilorðsbundna, fyrir að hafa 
nefbrotið tvo menn í Skíðaskálan-
um í Hveradölum í apríl í fyrra. 
Hann skallaði annan þeirra í 
andlitið en sló hnefanum framan í 
hinn.

Í yfirheyrslum hjá lögreglu 
sagði maðurinn að sökum ölvunar 
myndi hann ekki eftir neinu sem 
gerðist í Skíðaskálanum þetta 
kvöld. Maðurinn rauf skilorð með 
brotinu. Honum var einnig gert 
að greiða mönnunum skaða- og 
miskabætur sem og sakarkostnað 
í málinu.

Nefbraut tvo í 
Hveradölum
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 Hrólfur Jónsson, sviðsstjóri framkvæmda-
sviðs Reykjavíkurborgar, segir að ekki hafi legið 
fyrir formleg ákvörðun um að flytja umhverfis- og 
tæknisvið og skipulags- og byggingasvið borgarinnar 
í sameiginlegt húsnæði við Lækjargötu 12. Nú er 
stefnt að flutningi á Höfðatorg við Borgartún. 

Flutningur sviðanna undir eitt þak var til umfjöll-
unar í borgarkerfinu á árunum 2003 og 2004 og var 

niðurstaðan þá að leigja húsnæði 
af eignarhaldsfélaginu Fasteign 
sem stefndi að byggingu nýs húss 
að Lækjargötu 12. Hrólfur segir 
málið hafa runnið út í sandinn. 
„Talsverð mótmæli komu fram og 
ljóst að skipulaginu hefði þurft að 
breyta. Það var aldrei tekin form-
leg ákvörðun og ég er klár á því að 
það var búið að slíta öllum viðræð-
um og segja þeim það,“ segir Hrólf-

ur og á við forsvarsmenn Fasteignar.
Á borgarráðsfundi í dag verða væntanlega lögð 

fram svör við fyrirspurn Samfylkingar og Vinstri 
grænna um hvers vegna ekki hafi verið farið í útboð 
Borgarhúss við Lækjargötu, hver hafi ákveðið að 

semja við Eykt nú, samanburð á leiguverði og hvað 
felist í heimild borgarstjóra til að ganga til viðræðna 
um 1.700 fermetra til viðbótar við þá allt að 7.000 sem 
fyrirhugað er að leigja.  

 Á þriðja tug manna fórust þegar indón-
esísk farþegaflugvél brotlenti á flugvelli í Yogyak-
arta í gær. Flestir þeirra sem fórust urðu eldi að 
bráð sem kviknaði í flakinu við brotlendinguna.

Meira en 115 manns sluppu hins vegar úr flakinu, 
sumir þó illa særðir.

Eftirlifandi farþegar, sumir blóðugir og örmagna, 
sögðu vélina hafa hrist mikið þegar hún var að 
lenda. Síðan sentist hún út af flugbrautinni, braut 
niður girðingu og nam loks staðar á hrísgrjónaakri.

„Skyndilega var kominn reykur í farþegarými 
vélarinnar, hún skall á flugbrautinni og lenti úti á 
hrísgrjónaakri,“ sagði íslamski klerkurinn Dien 
Syamsudin í útvarpsviðtali. „Ég sá útlending. Það 
var eldur í fötunum hans og ég stökk út um neyðar-
útganginn.“

Um nítjan útlendingar voru um borð í vélinni, 
nærri helmingur þeirra frá Ástralíu. 

Undanfarna mánuði hafa stór slys verið óvenjutíð 
í Indónesíu. Seint í desember sökk farþegaferja í 
óveðri á Javahafi og fórust meira en 400 manns með 
henni. Fáeinum dögum síðar hrapaði farþegaþota í 
hafið og fórust með henni 102 manns. Þá sökk skip 
skammt út af höfninni í Jakarta.
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það var búið að slíta öllum viðræð-
um og segja þeim það,“ segir Hrólf-

ur og á við forsvarsmenn Fasteignar.
Á borgarráðsfundi í dag verða væntanlega lögð 

fram svör við fyrirspurn Samfylkingar og Vinstri 
grænna um hvers vegna ekki hafi verið farið í útboð 
Borgarhúss við Lækjargötu, hver hafi ákveðið að 

semja við Eykt nú, samanburð á leiguverði og hvað 
felist í heimild borgarstjóra til að ganga til viðræðna 
um 1.700 fermetra til viðbótar við þá allt að 7.000 sem 
fyrirhugað er að leigja.  

Málið rann út í sandinn
Vilhjálmur Þ. Vilhjálms-

son borgarstjóri 
segir að R-
listinn hafi 
samþykkt árið 
2004 að semja 
við Fasteign um 
leigu á húsnæði 
við Lækjargötu. 
Það hafi verið 
gert án útboðs. 
Málið hafi gufað 
upp þar til nú. 

Því sé verið að klára verk sem R-
listanum tókst ekki að ljúka vegna 
óeiningar.

Vilhjálmur segir embættismenn 
borgarinnar ekki hafa skipt um 
skoðun þó nú sé lagt til að flutt 
verði á Höfðatorg. Embættismaður 
sem lagði til flutning í Lækjargötu 
sé hættur. Leit að húsnæði hafi 
haldið áfram og niðurstaðan sú að 
Höfðatorg hentaði best. 

R-listinn samdi 
án útboðs

ÞÉR OG ÞÍNUM ER BOÐIÐ Í HEIMSÓKN!
Sýning á nýjum og fullbúnum húsum við Norðurtún 33, 
Egilsstöðum og Melbrún 6, Reyðarfirði.

Sérlega falleg hús, eikarparket á gólfum
og innanstokksmunir frá Marco.

Kaffi og meðlæti á staðnum
Verið velkomin – sjón er sögu ríkari 

Ítarlegarupplýsingar
um eignirnar er að 
finna á www.iav.is

EGILSSTAÐIR – REYÐARFJÖRÐUR

OPIÐ HÚS 
FÖSTUDAGINN 9. MARS KL. 14–18
LAUGARDAGINN 10. MARS KL. 12–17

Íslenskir aðalverktakar hf. Höfðabakka 9, 110 Reykjavík, sími 530 4200, www.iav.is
www.iav.is

Hvaða tveir stjórnmálaflokk-
ar, sem yfirleitt eru ósammála, 
sameinast í afstöðu gegn ESB?

Hvaða Afríkuþjóð fagnaði 50 
ára sjálfstæði í fyrradag?

Hvernig hljómar nýyrðið sem 
lýsir hægrisinnaðri íhaldssemi 
og er tileinkað ákveðnum 
stjórnmálafræðingi?

 Fagsýningin Tækni og vit 
hefst í Fífunni í dag en þar kynna 
fyrirtæki og stofnanir nýjungar 
og þjónustu í hátækni- og 
þekkingariðnaðinum.

Almenningi býðst að sækja 
sýninguna um helgina en í dag og 
á morgun verður hún aðeins fyrir 
fagaðila. Í fréttatilkynningu segir 
að allir sem hafi áhuga á því 
nýjasta í tækniþróun séu vel-
komnir en aðgöngumiðinn kostar 
1.200 krónur fyrir einn dag. 

Kynna tækni- og 
þekkingariðnað

 Stjórn Heimilis og skóla 
telur að Vinaleið Þjóðkirkjunnar 
skuli standa „börnum og forsvars-
mönnum þeirra til boða utan húsa-
kynna skóla, eftir að skóladegi 
lýkur“, eins og segir í ályktun. 

Stjórnin hvetur sveitarfélög 
til að taka af öll tvímæli um eðli 
þjónustu sem boðið er upp á í 
skólum og marki sér starfsreglur 
um alla viðbótarþjónustu, svo sem 
kostun utanaðkomandi aðila.

Tekið er fram að stjórnin telji 
tilgang Vinaleiðarinnar ekki vera 
trúboð, að þeim misskilningi þurfi 
að eyða. Einnig átelur stjórnin 
hvernig staðið var að kynningu 
starfseminnar. 

Vinaleið verði 
utan skólastarfs



GEKK BURT

EFTIR 20 ÁR!
Aldrei of seint

að byrja upp á nýtt
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Skuldar

engum neitt

Við lögum okkur að þínum þörfum

www.spar.is



Nefnd á vegum 
félagsmálaráðuneytisins vinnur 
að því að móta mælitæki til að 
votta jöfn laun karla og kvenna 
hjá fyrirtækjum. Þetta er gert í 
samvinnu við alla háskólana í 
landinu. Vonir standa til að undir-
búningur hefjist fljótlega og hugs-
anlega verði hægt að taka það í 
notkun síðar á árinu. 

Ingi Valur Jóhannsson, deild-
arstjóri í félagsmálaráðuneytinu, 
segir að leitað hafi verið leiða til 
að mæla jafnrétti í fyrirtækjum 
og finna út hvernig væri hægt að 
mæla launakerfin. Í Evrópu séu 
til aðferðir til að mæla jafnrétti. 
„Okkur datt í hug hvort væri hægt 
að nota gæðavottunarfyrirkomu-
lagið til að mæla laun og launa-
mun kynjanna í fyrirtækjum. Það 

hefur hvergi tekist í heiminum en 
við erum að vinna að þessu og 
erum komin á mjög áhugaverða 
slóð,“ segir Ingi Valur. 

Ragnhildur Arnljótsdóttir 
ráðuneytisstjóri leggur áherslu á 
að launavottunarfyrirkomulagið 
eigi að virka hvetjandi á fyrirtæk-
in og verði unnið í samstarfi við 
vinnumarkaðinn en mjög jákvæð 
viðbrögð hafi fengist þaðan. 

Magnús Stefánsson félags-
málaráðherra kynnti í gær frum-
varp til laga um jafna stöðu og 
jafnan rétt kvenna og karla, sem 
nefnd undir forsæti Guðrúnar 
Erlendsdóttur, fyrrverandi hæsta-
réttardómara, vann. Ef frumvarp-
ið nær fram að ganga verður 
meðal annars launaleynd aflétt.

Jafnrétti í launum 
vottað af ríkinu 

Brúðkaups- og rósasýning Garðheima

Stekkjarbakka 6 - Sími 540 3300
www.gardheimar.is - gardheimar@gardheimar.is

heimur heillandi
hluta og hugmynda

10. og 11. mars 2007
Brúðarkjólatískusýning – brúðarvendir – veisluborðskraut – veitingar o.fl. - Yfir 60 tegundir rósa á rósasýningunni – nú veljum við rósina í brúðarvöndinn!

 Erna Hauksdóttir, fram-
kvæmdastjóri Samtaka ferðaþjón-
ustunnar (SAF), segir samtökin 
ekki hafa skráðar siðareglur. 

Erna boðaði til umræðu „vegna 
blokkbókana og siðareglna al-
mennt“ á fundi hjá SAF 7. sept-
ember 2004. 

„Það eru engar siðareglur til 
hér á blaði, en menn tala oft um 
hinar óskráðu reglur, að menn taki 
tillit hver til annars. En þá eru 
menn að tala um heildina en ekki 
einstök fyrirtæki,“ segir Erna. 

Blokkbókanir er það kallað 
þegar ferðaskrifstofur taka frá 
fjölda herbergja á hóteli. Takist 
þeim ekki að selja í herbergin er 

afpantað, oft með eins mánaðar 
fyrirvara. Þetta þýðir að aðrar 
ferðaskrifstofur geti ekki pantað 
fyrr en þá. 

„Þess vegna gerist oft í maí að 
það verður hrun á bókunum. Af 
þessu [höfðu] menn miklar áhyggj-
ur, því aðrir komast jafnvel ekki 
að,“ segir Erna.

Aðspurð segir hún óskráðar 
reglur, til dæmis gegn of miklum 
blokkeringum, ekki tengjast sam-
ráði fyrirtækja. „Nei, það kemur 
öllum til góða í ferðaþjónustunni 
að öllum gangi vel. Ef hótel eru 
ekki með þokkalega nýtingu leggja 
þau auðvitað upp laupana. Þetta er 
frjáls markaður, en menn eru oft 

að ræða hvernig hægt sé að haga 
hlutunum þannig að ferðaþjónust-
an gangi sem best.“

Leikskólaráð ákvað í 
gær að lækka fæðisgjald leik-
skólabarna um næstu mánaða-
mót. Lækkunin hljóðar upp á 
tæp fimm prósent, fer úr 6.370 
krónum í 6.070. 

Samanlagður kostnaður for-
eldra leikskólabarna lækkar um 
tuttugu milljónir á ársgrundvelli. 

Þetta er gert vegna lækkunar 
virðisaukaskatts á matvæli en 
lækkunin er ekki meiri en raun 
ber vitni því virðisaukaskattur 
hefur ekki verið innheimtur til 
fulls í mötuneytum. Forsenda 
lækkunar er því hráefniskostn-
aðurinn, 75 prósent útsöluverðs.

Lækkar minna 
en skatturinn



Nú hefur myndast nýr meðbyr í persónulegri fjármálaþjónustu fyrir einstaklinga og fyrirtæki

BYR - sparisjóður | Sími 575 4000 |  www.byr.is



Forstjóri Glitnis kannað-
ist við að kveðið hafi verið á um 
kauprétt æðstu stjórnenda í samn-
ingum þegar Baugur var stofnaður, 
en sagði stjórn hafa átt að ákveða 
hverjir fengu slík kaupréttar-
ákvæði.

Vitnaleiðslur héldu áfram í 
Baugsmálinu í gær og var Bjarni 
Ármannsson, forstjóri Glitnis, kall-
aður fyrir dóminn. Hann sagði frá 
aðkomu bankans að stofnun Baugs, 
og samningum um hlutafjárkaup. 

Raunar var það ekki Glitnir 
sem kom að stofnuninni heldur 
Fjárfestingarbanki atvinnu-
lífsins (FBA), sem samein-
aðist Íslandsbanka, sem 
síðar breytti um nafn og 
varð Glitnir.

Bjarni sagði að hann 
myndi til þess að í samningi 
við stofnun Baugs hafi verið kveðið 
á um að fjórum prósentum af bréf-
um í fyrirtækinu yrði ráðstafað til 
stjórnenda með kaupréttarákvæð-
um. Hann sagði það hafa verið hags-
munir hluthafa að tengja laun 
stjórnenda gengi fyrirtækisins með 
þessum hætti. Það hafi svo verið 
stjórnar að ákveða hverjir ættu að 
njóta kaupréttar.

Fram hefur komið við vitna-
leiðslur af stjórnarmönnum og end-
urskoðendum að þeir hafi ekki vitað 
af kaupréttinum sem Jón Ásgeir 
Jóhannesson, forstjóri Baugs, 
Tryggvi Jónsson aðstoðarforstjóri 
og Óskar Magnússon stjórnarfor-

maður nutu frá stofnun félagsins 
1998.

Bjarni var einnig spurður um 
kaup norska fyrirtækisins Reitan-
gruppen á 20 prósenta hlut í Baugi, 
og þær skýringar núverandi og 
fyrrverandi stjórnenda Baugs að 
Baugur hafi fengið hlut af söluþókn-
un sem FBA og Kaupþing áttu að fá 
fyrir að selja bréfin, þar sem Baug-
ur hafi kynnt Reitangruppen til sög-
unnar. Bjarni staðfesti að rætt hefði 
verið að Baugur fengi hlut í þóknun 
vegna þessa, en hann gat ekki stað-

fest að af því hefði orðið.
Árni Pétur Jónsson, sem var 

yfirmaður matvörusviðs Baugs 
frá árinu 2001, sagði dóminum frá 

samskiptum sínum við Jón 
Gerald Sullenberger, eig-
anda fyrirtækisins Nord-

ica í Bandaríkjunum og einn 
ákærða í málinu. Hann lýsti meðal 
annars endalokum viðskiptasam-
bandsins milli Nordica og Baugs og 
sagðist aldrei hafa verið sáttur við 
viðskiptin.

Árni lýsti símtali sem hann sagð-
ist hafa átt við Jón Gerald, þar sem 
sá síðarnefndi hafi í reiði hótað því 
að valda Baugi gríðarlegum ímynd-
arskaða. Hann sagðist í kjölfarið 
hafa rætt þessa hótun við Jón Ásgeir, 
sem hafi sagt honum að taka sínar 
ákvarðanir um viðskipti við Nordica 
út frá faglegum viðskiptalegum for-
sendum, það væri ekkert sem Jón 
Gerald gæti gert til að skaða fyrir-
tækið.

Kaupréttur vegna 
hagsmuna hluthafa
Forstjóri Glitnis vissi um kauprétt æðstu stjórnenda Baugs við stofnun fé-
lagsins. Jón Gerald Sullenberger er sakaður um að hafa hótað að valda Baugi 
ímyndarskaða við lok viðskipta Baugs við fyrirtæki hans í Bandaríkjunum.

BAUGS M Á L I Ð

Norsku „stríðs-
börnin“, en það eru börn sem 
þýskir hermenn áttu með 
norskum konum á hernámsárun-
um í Noregi, hafa nú kært 
norska ríkið til Mannréttinda-
dómstóls Evrópu. 

Þau krefjast skaðabóta og 
vilja einnig opinbera viðurkenn-
ingu á þjáningum sínum, en 
áratugum saman máttu þau þola 
mismunun og fordóma.

Norskir dómstólar hafa 
úrskurðað að ríkið beri enga 
ábyrgð á neinu sem gerðist fyrir 
1952, þegar Noregur undirritaði 
Mannréttindasáttmála Samein-
uðu þjóðanna.

Krafa þeirra nú er hins vegar 
byggð á því að mismununin hafi 
haldið áfram áratugum saman.

Kæra ríkið til 
Strassborgar



Fræðslukvöld fyrir almenning
Landsbankinn kynnir „Fimmtudagskvöld eru fjármálakvöld“, röð fjármálanámskeiða fyrir almenning. Á námskeiðunum 
fjalla sérfræðingar bankans um helstu þætti sem lúta að fjármálum heimilisins, ávöxtun eigna, lífeyrissparnaði og 
skattamálum. Fjármálafræðslan er öllum opin og án endurgjalds. 

Efni einstakra námskeiða:
Skattanámskeið Skattaumhverfið á Íslandi, skattlagning fjármagnstekna, framtalsgerð. 

Fjármál heimilisins Hagnýt ráð um útgjöld heimilisins, lántökur, ávöxtun og sparnað. 

Fjárfestingar og ávöxtun Hlutabréf, verðbréfasjóðir, uppbygging eignasafna, 
hvernig nálgast má upplýsingar um fjármálamarkaðinn og hvernig þær eru nýttar. 

Lífeyrismálin mín Góð ráð um að byggja upp traustan lífeyri og sveigjanleg starfslok.

Námskeiðin hefjast kl. 20:00 á eftirfarandi stöðum:

1. mars Holtagarðar Skattar og framtalsgerð

15. mars Aðalbanki - Austurstræti Fjármál heimilisins
22. mars Hamraborg Fjármál heimilisins 
29. mars Mjódd Fjárfestingar og ávöxtun eigna

12. apríl Höfðabakki Fjárfestingar og ávöxtun eigna 
26. apríl Laugavegur 77 Fjármál heimilisins

3. maí Fjarðargata, Hafnarfirði Fjárfestingar og ávöxtun eigna 
24. maí Akureyri Fjármál heimilisins
24. maí Árbæjarútibú Lífeyrismálin mín
 31. maí Egilsstaðir Fjármál heimilisins
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Skráning á landsbanki.is
Skráning á fjármálakvöld fer fram á landsbanki.is

Nánari upplýsingar á landsbanki.is eða í Ráðgjafa- og 

þjónustuveri í síma 410 4000. 

Verið innilega velkomin. 

Fimmtudagskvöld eru
fjármálakvöld

8. mars Vesturbæjarútibú við Hagatorg   Skattar og framtalsgerðÍ kvöld



KINDASPJÓT
FILLET Í LAS VEGASSÓSU

NAUTASPJÓT
MEÐ GRÆNMETI

kr.
stk.598 kr.

stk.598

KARTÖFLUGRATÍN
ÞYKKVABÆJAR kr.

pk.262
ENRICO’S PASTASÓSUR
LÍRFÆNT RÆKTAÐ kr.

stk.239
HATTING VEGGEN
SPELT BRAUÐ kr.

pk.399

COKE 2 L 
COKE LIGHT 2 L

139kr.
2 l

12 STK. NÓATÚNS
WC RÚLLUR

399kr.
pk.

15%
afsláttur

Gouda 17%
í sneiðum

GÖTEBORGS
TAPINI SALTKEX

139kr.
pk.

30%
afsláttur

15%
afsláttur

Gómsæt grillspjót!

Ertu farinn að huga að grillinu!



KINDAHAKK
ÚR KJÖTBORÐI

398kr.
kg

40%
afsláttur

15%
afsláttur

KINDAINNRALÆRI
ÚR KJÖTBORÐI kr.

kg1.698
KINDASNITZEL
ÚR KJÖTBORÐI kr.

kg998
KINDAFILLET
ÚR KJÖTBORÐI kr.

kg1.998

40%
afsláttur

25%
afsláttur

Útsala
á kindakjöti!

RAUÐ EPLI
169 kr. kg

GRÆN VÍNBER
249 kr. kg

AVOCADO
199 kr. kg

NÁTTÚRA SPÍNAT
269 kr. pk.

MANGO
199 kr. kg.

=

Verði ykkur að góðu!



fréttir og fróðleikur

Frjáls för yfir landamæri innan Evrópu

Sleppa við sam-
ræmdu prófin

Formaður Neytendasam-
takanna telur samstarf 
tryggingafélaga og banka 
vera afleiðingu ónægrar 
samkeppni. „Ekkert laun-
ungarmál að okkur finnst 
þetta slæm þróun,“ segir 
Jóhannes Gunnarsson. 
Hreyfing viðskiptavina er 
hvergi í Evrópu minni en á 
Íslandi.

Sú staðreynd að viðskiptavinir 
tryggingafélaga fá mismunandi 
kjör eftir því við hvaða banka þeir 
stunda viðskipti er Jóhannesi 
Gunnarssyni, formanni Neytenda-
samtakanna, ekki að skapi. „Þarna 
er um að ræða samtvinnun pen-
ingaþjónustu og tryggingaþjón-
ustu. Með því að tengja þessa 
þjónustu saman með þeim hætti 
sem gert er, það er með því að 
bjóða viðskiptavinum trygginga-
félaganna mismunandi kjör eftir 
því hvar þeir eru með bankavið-
skipti sín, er til þess fallið að 
stuðla að óbeinni markaðsskipt-
ingu og ónægri hreyfingu á við-
skiptavinum. Þau atriði eru fyrst 
og fremst afleiðing ónægrar sam-
keppni.“

Í þessu ljósi vakna þrjár spurn-
ingar. Í fyrsta lagi: Af hverju býðst 
viðskiptavinum tryggingafélag-
anna mismunandi kjör eftir því 

hver er viðskiptabanki viðkom-
andi í hverju tilfelli? Í öðru lagi: 
Varpa aðstæður á íslenskum fjár-
mála- og tryggingamarkaði ljósi á 
hugsanleg einkenni markaðsskipt-
ingar og þar með ónægrar sam-
keppni? Í þriðja lagi: Er þessi 
staða neytendum til hagsbóta?

Forsvarsmenn tryggingafélag-
anna og banka, meðal annars for-
stjórar og sviðsstjórar í trygg-
ingafélögunum sem blaðamaður 
ræddi við, sögðust líta svo á að 
samstarf tryggingafélaga og 
banka kæmi sér vel því góðir við-
skiptavinir myndu með þessu 
„límast niður“ eins og einn við-
mælandi Fréttablaðsins orðaði 
það.

Í skýrslu norrænu samkeppnis-
eftirlitanna (Competition in Nord-
ic Retail Banking, ágúst 2006) um 
fjármálamarkaði á Norðurlöndun-
um kemur fram að hreyfing á við-
skiptavinum bankanna er hvergi 
minni í Evrópu en hér á landi.

Einn þeirra þátta, sem óumdeil-
anlega hefur áhrif á litla hreyf-
ingu viðskiptavina sem síðan 
bælir niður samkeppni, er sam-
starf tryggingafélaga og banka.  
Viðskiptavinir Kaupþings fá betri 
kjör hjá VÍS en öðrum trygginga-
félögum, viðskiptavinir Lands-
bankans fá betri kjör hjá Trygg-
ingamiðstöðinni (TM) og 
viðskiptavinir Glitnis fá betri kjör 
hjá Sjóvá en öðrum félögum, svo 
nærtæk dæmi séu tekin. 

Rótin að þessu samstarfi bank-
anna má rekja til eignatengsla fyr-
irtækjanna sem hafa ýmist verið 
bein eða óbein í gegnum tíðina. 

Samstarfið hefur meðal annars 
verið í því fólgið að bankarnir og 

tryggingafélögin gera með sér 
samstarfssamning sem felur í sér 
gagnkvæma skuldbindingu. 
Landsbankinn hefur til að mynda 
selt tryggingar fyrir TM, svo 
dæmi sé tekið, en viðskiptavinir 
bankans hafa á móti getað fengið 
betri kjör á tryggingum hjá TM. 
Með þessu tekst að „fylla upp í 
eyður í annars fjölbreyttu vöru-
framboði sem í boði er,“ eins og 
fram kom hjá viðmælanda.

„Það er ekkert launungarmál að 
okkur finnst þetta slæm þróun,“ 
segir Jóhannes Gunnarsson um 
samstarf tryggingafélaga og 
banka. „Það liggur í augum uppi 
að með samstarfi eins og trygg-
ingafélögin og bankarnir bjóða 
upp á, þar sem viðskiptavinir 
banka fá betri kjör hjá vissum 
tryggingafélögum en öðrum ekki, 
er verið að skipta markaðnum á 
milli hvort sem það er vísvitandi 
eða ekki. Það heftir hreyfingu og 
þar með samkeppni. Það gefur 
auga leið og eins og ég hef sagt þá 
finnst mér tilefni til þess að þetta 
verði skoðað af samkeppnisyfir-
völdum.“

Samkvæmt því er fram kemur í 
skýrslu norrænu samkeppniseft-
irlitanna hafa þrír stærstu bankar 
landsins, Kaupþing, Glitnir og 
Landsbankinn, um 90 prósent 
markaðshlutdeild hér á landi. 
Jafnframt kemur fram í skýrsl-
unni að hver banki fyrir sig sé 
með um 27 til 33 prósent hlut-
deild.

Á undanförnum árum hefur 
starfsemi bankanna hér á landi 
orðið minni hluti af heildarstarf-

semi þar sem vöxtur þeirra á 
erlendum vettvangi hefur verið 
gríðarlegur.

Eins og greint hefur verið frá í 
Fréttablaðinu hefur stjórn Sam-
taka fjármálafyrirtækja, sem í 
sitja níu fulltrúar fyrirtækja á 
markaði, þar á meðal æðstu stjórn-
endur allra bankanna og trygging-
arfélaga, neitað að afhenda blað-
inu fundargerðir sínar. Rök 
stjórnarinnar, sem tiltekin voru í 
svarbréfi til blaðamanns 16. jan-
úar síðastliðinn, eru þau að starf 
stjórnar sé „trúnaðarstarf og telur 
stjórn SFF [Samtök fjármálafyrir-
tækja] ekki rétt að rjúfa þann 
trúnað“ með því að opinbera með 
afhendingu fundargerða um hvað 
er rætt á fundum. Auk þess er 
vitnað til þess að það sé ekki vana-
legt að hagsmunasamtök gefi upp 
fundargerðir sínar.

Forstjóri Reiknistofu bank-
anna, Helgi H. Steingrímsson, 
hefur einnig neitað að afhenda 
blaðinu fundargerðir af fundum 
stjórnar  en bankarnir og önnur 
fjármálafyrirtæki eiga reiknistof-
una ásamt Seðlabanka Íslands. 

Stóru tryggingafélögin þrjú, 
TM, Sjóvá og VÍS, voru ekki tilbú-
in til þess að gefa upp fjölda við-
skiptavina þegar leitað var eftir 
því á þeim grundvelli að um sam-
keppnisupplýsingar væri að 
ræða.

Vilja líma viðskiptavinina niður

Glerfínar gluggafilmur
– aukin vellíðan á vinnustað
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3M gluggafilmur fyrir 

skóla, sjúkrahús, skrifstofur,

verslanir og aðra vinnustaði

Fagmenn frá RV

sjá um uppsetningu



Neytendur athugið! Múrbúðin selur allar vörur sínar á lágmarksverði fyrir alla, alltaf. Gerið verð- og gæðasamanburð!



hagur heimilanna

 Lárus Gunnar Jónasson kokkur segir 
segir mikilvægt að nota hugmynda-
flugið.

Verstu kaupin enda öll á -lán

Starfsmenn Neytendastofu 
og Neytendasamtakanna 
hafa ekki haft undan að 
taka við og svara ábend-
ingum frá neytendum 
síðan virðisaukaskattur var 
lækkaður um mánaðamótin. 
Fyrirtækin bregðast misvel 
við ábendingum þeirra.

Þegar virðisaukaskatturinn var 
lækkaður hvöttu gæslumenn neyt-
enda almenning til að fylgjast vel 
með smásöluverði og láta vita ef 
það lækkaði ekki. 

Það virðist hafa gengið eftir. 
Starfsmenn Neytendastofu og 
Neytendasamtakanna segjast lítið 
annað hafa afrekað frá mánaða-
mótum en að lesa tölvupóst og 
svara símtölum frá glöggum neyt-
endum. „Síminn stoppar eiginlega 
ekki allan daginn,“ segir Anna 
Birna Halldórsdóttir hjá Neyt-
endastofu. „Það er farið að draga 
úr þessu, en við höfðum ekki 
undan. Við erum bara í því þessa 
dagana að reyta hár okkar,“ segir 
hún og hlær. 

„Okkur finnst þetta mjög 
gaman, því það er auðséð að neyt-
endur hafa vaknað og eru mjög 
vel með á nótunum, sem er mjög 

ánægjulegt.“ Anna segir fyrir-
tækin bregðast misvel við ábend-
ingum og fyrirspurnum: „Það er 
allur gangur á því. Því miður er 
svolítið um að þau segi að hækk-
anir hafi ekki verið teknar inn 
fyrr en núna.

Frá Neytendasamtökunum er 
sömu sögu að segja. Starfsfólk 
hafi bókstaflega verið að drukkna 
í ábendingum og litlu öðru komið í 
verk. Jóhannes Gunnarsson, 
framkvæmdastjóri samtakanna, 
ber þó fyrirtækjunum nokkuð 
betur söguna, því hann segir þau 
bregðast skjótt og vel við fyrir-
spurnum.

Afar mikið kvartað hjá 
varðhundum neytenda

Nokkrir skyndibitastaðir hafa 
staðið sig vel í því að lækka verð 
eftir að virðisaukaskattur á veit-
ingastaði lækkaði úr 24,5 prósent 
í sjö í byrjun mars. Neytandi 
gerði athugun á verði á skyndi-
bitamat á Subway, Reykjavík 
Pizza Company, Pítunni og Dom-
inos og sendi Fréttablaðinu nið-
urstöðurnar. 

Samkvæmt Jóhannesi Gunn-
arssyni, formanni Neytendasam-
takanna, átti verð á mat á skyndi-
bitastöðum að lækka um um það 
bil sex prósent. Jóhannes segir 
að vegna sérstaks endurgreiðslu-
kerfis virðisaukaskatts sem var 
við lýði á veitingastöðum þar til 
1. mars bar þjónustuhluti sölu-
verðs matarverðsins 24,5, pró-
sent virðisaukaskatt en matar-
hlutinn fjórtán prósent. 

Þetta kerfi hefur nú verið lagt 
niður en að sögn Jóhannesar er 
vegna þessa ekki hægt að reikna 

lækkunina eingöngu út frá gamla 
virðisaukaskattinum, 24,5 pró-
sent, og þeim nýja, sjö prósent.

Á Subway hefur verð á tiltekn-
um 12“ tommu bát lækkað um 6,2 
prósent; ákveðin pitsa á Reykja-
vík Pizza Company hefur lækkað 

um tæp sjö prósent; málsverður 
á Pítunni, Skipholti um rúm sex 
prósent og ein pitsa á Dominos 
um tæp sjö prósent. Af þessu sést 
að skyndibitastaðirnir hafa lækk-
að vöruverðið í samræmi við það 
sem þeir áttu að gera.

Skyndibitastaðir standa sig

Höfðabakka 3    •    Borgartúni 29    •    Glerárgötu 34

Tecra A8-182
Intel Core 2 Duo T5600
1GB vinnsluminni
15,4“ skjár
100GB harður diskur

Aðeins
119.900kr./stgr.   
    Áður 158.865kr.

Fermingartilboð









[Hlutabréf]

Greining Glitnis hefur hækkað 
verðmat sitt á Kaupþingi í 1.171 
krónu á hlut úr 968 samkvæmt 
verðmatsgengi sem sent var út til 
viðskiptavina Glitnis í gær. Glitnir 
metur markaðsvirði Kaupþings á 
860 milljarða króna og mælir með 
kaupum í bankanum. Markgengi 
Kaupþings til sex mánaða stendur 
í 1.200 krónum og hækkar úr eitt 
þúsund krónum.

Greiningardeildin nefnir að öll 
afkomusvið bankans skila góðri 
afkomu og reksturinn er arðbær. 
Viðbúið er að grunntekjur bank-
ans vaxi á næstu árum og þá er 
talið að Kaupþing muni hagnast í 
komandi hræringum á norrænum 
fjármálamarkaði.

Hlutabréf í Kaupþingi hækk-
uðu um tæp tvö prósent í gær og 
stóð gengið í 1.016 krónum.

Glitnir hækkar verð-
miðann á Kaupþingi

Glitnir ber minni áhættu af íslenska hagkerfinu, 
hlutabréfamarkaði, krónunni og endurfjármögnunar-
ferli en Landsbankinn. Þetta segir í nýrri greiningu 
Morgan Stanley þar sem bankarnir eru bornir 
saman.

Skuldatryggingaálag (CDS) bankanna er svipað á 
útgáfu bankanna á skuldabréfum til fimm ára að sögn 
Morgan Stanley, 24,5 punktar hjá Glitni og 25 punktar 
á útgáfu Landsbankans. Mat greiningardeildarinnar 
er að dragi sundur með bönkunum þar til muni 10 

punktum, en það telur Morgan Stanley eðlilegan mun 
miðað við stöðu þeirra. 

Mat Morgan Stanley er að áhætta Glitnis sé heldur 
ofmetin í skuldatryggingarálaginu eins og það er nú 
og vanmetin hjá Landsbankanum.

Ástæða þess að greiningardeildin tekur Glitni 
fram yfir hina tvo viðskiptabankana íslensku er sögð 
vera að Glitnir sé næst því að vera „venjulegur banki“ 
með því að uppbygging hans og skipulag sé nær því 
sem algengast er meðal banka í Norður-Evrópu. 

Áhætta Glitnis sögð vera minni en Landsbankans

Forsvarsmenn Existu funduðu með Birni Wahlroos, 
hinum áhrifamikla forstjóra Sampo Group, í Hels-
inki í gær samkvæmt Helsingi Sanomat. Fundurinn 
var haldinn í framhaldi af kaupum Existu  í febrúar 
á 15,5 prósenta kjölfestuhlut í Sampo.

Orðrómur hefur vaknað á ný að Sampo hafi 
áhuga á að eignast bresku tryggingasamsteypuna 
Royal & Sun Alliance og komast þar með til valda í 

danska tryggingafélaginu Codan sem er að 72 pró-
sentum hluta í eigu breska fyrirtækisins. Codan er 
metið á 258 milljarða króna á OMX.

Vangaveltur um að fyrirtæki, þar á meðal Sampo, 
muni leggja fram tilboð í Royal & Sun Alliance 
mögnuðust eftir að breska félagið tilkynnti á dög-
unum að það myndi selja frá sér óarðbæran rekstur 
í Bandaríkjunum.

Funduðu með forstjóra Sampo Group
Sampo orðað við Royal & Sun Alliance og Codan.

A›alfundur Kaupflings banka hf. ver›ur haldinn í Borgarleikhúsinu,
föstudaginn 16. mars 2007 og hefst klukkan 17.00.

A‹ALFUNDUR KAUPfiINGS BANKA HF.

1. Sk‡rsla stjórnar um starfsemi bankans sí›astli›i› starfsár.

2. Ársreikningur fyrir li›i› starfsár ásamt sk‡rslu endursko›anda lag›ur fram til
sta›festingar.

3. Ákvör›un um grei›slu ar›s og me›fer› hagna›ar á sí›astli›nu reikningsári.

4. Breytingar á samflykktum:
Tillaga um a› stjórn bankans fái heimild til a› hækka hlutafé um allt a›
1.500.000.000 króna a› nafnver›i, me› áskrift allt a› 150.000.000 n‡rra hluta.
Lagt er til a› hluthafar falli frá forgangsrétti sínum, en stjórnin megi fló heimila
einstökum hluthöfum á hverjum tíma a› skrá sig fyrir n‡jum hlutum a› hluta e›a
öllu leyti. fiá ver›i stjórn fali› a› ákve›a nánari útfærslu á hækkuninni, m.t.t.
ver›s og grei›sluskilmála og henni ver›i heimilt a› ákve›a a› áskrifendur grei›i
fyrir hina n‡ja hluti a› hluta e›a öllu leyti me› ö›ru en rei›ufé. Núverandi ákvæ›i
samflykkta um heimild stjórnar til hækkunar hlutafjár (um allt a› 49.100.000 hluti
e›a allt a› 491.000.000 krónur a› nafnver›i) ver›i felld ni›ur.

Tillaga um a› samflykktum ver›i breytt me› fleim hætti a› á a›alfundi skuli
fjalla› um tillögu stjórnar um starfskjarastefnu og tillaga um a› viku fyrir a›alfund
hi› skemmsta skuli leggja fram, hluthöfum til s‡nis á skrifstofu félagsins, sk‡rslu
stjórnar og tillögu stjórnar um starfskjarastefnu.

Fundarstörf fara fram á ensku.
Atkvæ›ase›lar og önnur fundargögn ver›a afhent vi› innganginn vi› upphaf fundarins.

Stjórn Kaupflings banka hf.

Eftirtalin mál eru á dagskrá fundarins:

Tillaga um a› í samflykktum ver›i kve›i› á um fla› a› hafi stjórn ákve›i›
a› hluthafafundur skuli haldinn a› hluta til me› rafrænum hætti, skuli
hluthafar sem taka flátt í fundinum me› fleim hætti, leggja fram spurningar
um dagskrá e›a framlög› skjöl, eigi sí›ar en fimm dögum fyrir fundinn.

Tillaga um a› í samflykktum ver›i kve›i› á um a› uppl‡singar um
frambjó›endur til stjórnar ver›i a›gengilegar á skrifstofu bankans eigi
sí›ar en tveimur dögum fyrir hluthafafund.

5. Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu.

6. Kjör stjórnar til eins árs.

7. Ákvör›un stjórnarlauna.

8. Kosning endursko›enda fyrir næsta reikningsár.

9. Tillaga um a› heimila bankanum a› kaupa eigin hlutabréf.

10. Önnur mál.

Bókfært tap DeCode Genetics í fyrra nam 
85,5 milljónum bandaríkjadala, eða rúmum 
5,7 milljörðum króna, samkvæmt nýbirtu 
ársuppgjöri. Frá stofnun árið 1996 nemur 
tap DeCode um 36,1 milljarði króna ef 
umreiknaðar eru upplýsingar úr ársreikn-
ingum fyrirtækisins. 

Gengi DeCode Genetics lækkaði um tæp 
tvö prósent á Nasdaq hlutabréfamarkaðnum 
í gær en uppgjörið var birt eftir lokun mark-
aða daginn áður. 

Tap DeCode eykst heldur milli ára, en árið 
2005 nam það nálægt 4,3 milljörðum króna. 
Jafnframt drógust tekjur félagsins saman á 
milli ára, voru rúmir 2,7 milljarðar króna í 
fyrra, en voru tæpir þrír árið áður. Ekki er 
gert ráð fyrir verulegum tekjum í áætlunum 
félagsins fyrr en tekist hefur að þróa lyf með 
rannsóknum þess, en það er bæði dýrt og 
tímafrekt ferli.

Félagið segir aukið tap milli ára skýrast 
að hluta af kostnaði við klínískar rannsóknir 
vegna þróunar á lyfjum við hjarta- og æða-
sjúkdómum. Rannsóknarkostnaður var í 
fyrra 57,1 milljón dala, eða um 3,8 milljarðar, 
samanborið við 43,7 milljónir dala, eða 2,9 
milljarða árið áður.

Í lok síðasta árs átti DeCode 152 milljónir 
dala í peningum og fjárfestingum, eða sem 
nemur  rúmum 10,2 milljörðum króna. 

Uppsafnað tap 36 milljarðar
Viðskiptahallinn á síðasta ári gæti 
verið ofmetinn um allt að því níu 
prósent af vergri landsframleiðslu 
að mati Kaupþings. 

Í fyrra nam viðskiptahallinn 
304 milljörðum eða 27,5 prósent-
um af vergri landsframleiðslu árs-
ins. Stór hluti hans var halli af 
þáttatekjum, muni á fjármagns-
tekjum og -gjöldum Íslendinga í 
útlöndum.

Mesta aukningin í fjármagns-
gjöldum tengist ávöxtun erlendra 
aðila í íslensku hlutafé. Um 91 pró-
sent af þeim hagnaði er endurfjár-
fest hér. Greiningardeildin kemst 
að því að halli á viðskiptum við 
útlönd hafi aðeins verið um 197 
milljarðar króna í fyrra. Það er 
um nítján prósent af vergri lands-
framleiðslu.

Halli ofmetinn



GJÖFIN ÞÍN FRÁ LANCÔME*:
> Aqua Fusion rakakremið mýkir húðina og fyllir hana raka.

> Galatéis Clarté hreinsimjólkin fjarlægir farða og óhreinindi af húðinni.

> Tonique Clarté er frískandi andlitsvatn.

> Caresse húðmjólkin nærir líkamshúðina.

> Juicy Tubes varaglossið sem allar konur þurfa að eiga.

KYNNTAR VERÐA ÝMSAR SPENNANDI VÖRUR:

> TEINT IDOLE farðinn helst óbreyttur á húðinni allan daginn.

> FATALE maskarinn gerir augnhárin gríðarlega löng og ómótstæðileg.

> NUTRIX ROYALE kremið nærir húðina með drottningarhunangi og ver hana gegn kulda og vindi. Vel nærð húð er falleg húð.

Líttu við og láttu rakamæla húðina þína og fáðu ráðleggingar út frá þínum þörfum.
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LANCÔME DAGAR Í HAGKAUPUM
KRINGLUNNI 8. – 14. MARS

TEINT IDOLE ULTRA
FARÐI SEM HELST ÓBREYTTUR OG SMITFRÍR Í 14
KLUKKUSTUNDIR...  EINSTÖK ÞÆGINDI OG MÝKT

*á meðan birgðir endast.



greinar@frettabladid.is

Framsóknarmenn virðast hafa fyllst 
hreinni örvæntingu ef marka má yfir-

lýsingar þeirra á flokksþingi sínu um helg-
ina. Þar kallast á rangfærslur og tilraunir 
til þess að eigna sér stefnumál annarra 
flokka, einkum Samfylkingarinnar.

Í ræðu sinni hélt Jón Sigurðsson því fram 
að Framsóknarflokkurinn hefði átt frum-
kvæði að lagasetningu um starfsemi stjórnmálaflokk-
anna og takmörkun á auglýsingum. Þetta er makalaus 
fullyrðing í ljósi þess að Samfylkingin og hinir stjórn-
arandstöðuflokkarnir hafa barist fyrir lagasetningu 
af þessu tagi um árabil og það var Ingibjörg Sólrún 
Gísladóttir, formaður Samfylkingarinnar, sem lagði 
til við formenn flokkanna fyrir áramótin að sam-
komulag yrði gert um takmarkanir á auglýsingum. 
Framsóknarmenn voru ekki tilbúnir í slíkt samkomu-
lag þá fremur en Sjálfstæðisflokkurinn.

Framsóknarflokkurinn samþykkti ýmsar ályktan-
ir á flokksþingi sínu og margt kemur okkur jafnaðar-
mönnum þar kunnuglega fyrir sjónir. Þar má nefna 

gömul baráttumál okkar eins og jöfnun 
atkvæðisréttar, að hluta námslána verði 
breytt í styrki og afnám stimpilgjalda. 
Framsóknarmenn taka þessi mál nú upp á 
sína arma og allt í fínu með það. Það er hins 
vegar góð latína að geta heimilda þegar 
menn fá lánað frá öðrum. En því er ekki að 
heilsa, Jón Sigurðsson kvittar upp á lánið 
með því að saka aðra flokka um ódýrar eft-
irlíkingar! Það má Jón eiga að hann slær hér 
frumlegan tón en málflutningur hans verð-
ur seint talinn traustvekjandi. Framsóknar-

flokkurinn í félagi við Sjálfstæðisflokk ber ábyrgð á 
stuðningsyfirlýsingu við Íraksstríðið, yfirþyrmandi 
stóriðjustefnu, sviknum loforðum við eldri borgara 
og öryrkja, Byrgismáli, ofþenslu í efnahagslífinu sem 
leggur þungar byrðar á heimilin í landinu, himinháu 
húsnæðisverði og loks kosningaloforðum sem losa nú 
tæpa 400 milljarða króna og munu binda hendur 
næstu og þarnæstu ríkisstjórnar. Þessi frammistaða 
er ekki til fyrirmyndar og hverfandi hætta á eftirlík-
ingum enda flýja nú Framsóknarmenn flórinn og leita 
í smiðju okkar jafnaðarmanna. Verið velkomnir.

Höfundur er framkvæmdastjóri Samfylkingarinnar.

Um ódýrar eftirlíkingar

Misskipting verður trúlega 
heitt kosningamál í Banda-

ríkjunum 2008. Áhyggjur af 
auknum ójöfnuði í skiptingu auðs 
og tekna hafa gefið demókrötum 
byr undir báða vængi. Þeir eru 
frá gamalli tíð flokkur alþýðunnar 
og repúblikanar flokkur auð-
manna. Demókratar gersigruðu 
repúblikana í þingkosningunum í 
nóvember 2006 og endurheimtu 
meirihluta í báðum deildum þings-
ins. Það reyndist léttur leikur 
vegna ört vaxandi andstöðu 
kjósenda við stríðið í Írak og eins 
vegna vaxandi andúðar þeirra á 
störfum Bush forseta, sem nýtur 
nú stuðnings aðeins um þriðjungs 
kjósenda. Margir muna fleyg orð 
forsetans: Ríkir og moldríkir, það 
eru mínir menn. Æ fleiri kjósend-
ur sjá orðum forsetans stað í 
stjórnarstefnunni og auknum 
ójöfnuði af hennar völdum, beint 
og óbeint.

Skoðum óbeinu áhrifin fyrst. 
Um 1970 námu árslaun forstjóra 
General Motors hundraðföldum 
árslaunum verkamanns hjá 
fyrirtækinu. Árið 2005 námu 
árslaun forstjóra WalMart nær 
1300-földum launum óbreyttra 
starfsmanna. Frá 1970 hefur 
hlutfall forstjóralauna og launa 
óbreyttra starfsmanna í banda-
rískum fyrirtækjum á heildina 
litið hækkað úr 30 í næstum 300. 
Þessi mikla aukning ójafnaðar 
stafar ekki af því, að forstjórarnir 
skili nú meiri afköstum við vinnu 
sína en áður. Nei, forstjórunum 
hefur með ýmsum ráðum tekizt að 
veikja viðnámsþrótt almennra 
hluthafa gegn græðgi þeirra, og 
þeir hafa gengið á lagið. Innrásin í 
Írak 2003 kom sér vel fyrir 
forstjórana, því að mánuðina næst 
á undan hafði hulunni verið svipt 
af Enron-hneykslinu og öðrum 
fjársvikamálum, sem lyktaði með 
fangelsisdómum yfir nokkrum 
stjórnendum viðkomandi fyrir-
tækja. Eftir innrásina í Írak 
beindist athyglin að henni, og 
forstjórarnir gengu enn lengra: 
hlutfall forstjóralauna og launa 

óbreyttra starfsmanna hækkaði 
úr tæpum 200 í næstum 300 frá 
2003 til 2005. Á sama tíma hér 
heima hækkaði Gini-stuðullinn, 
sem er algengur mælikvarði á 
misskiptingu tekna, um sex stig 
skv. upplýsingum ríkisskattstjóra 
ofan á þá níu stiga hækkun, sem 
hafði átt sér stað 1995-2003 og 
Geir Haarde þá fjármálaráðherra 
hafði greint frá á Alþingi. Til 
viðmiðunar er nú ellefu stiga 
munur á Bretlandi og Svíþjóð á 
Gini-mælikvarðann; misskiptingin 
er meiri á Bretlandi en í Svíþjóð.

Bein áhrif stjórnarstefnu Bush 
forseta á tekjuskiptingu í átt til 
aukins ójafnaðar birtast í 
skattalækkun, sem hefur að 
langmestu leyti fallið auðmönnum 
í skaut. Þrír fjórðu hlutar 
lækkunarinnar munu renna til 
ríkasta fimmtungs skattgreið-
enda, þegar upp er staðið. Þetta 
þýðir, að 80 prósent skattgreið-
enda verða að gera sér að góðu 
þann fjórðung, sem eftir verður. 
Fullur helmingur lækkunarinnar 
mun renna til heimila með 1,2 
milljónir króna á mánuði eða 
meira (ríkustu fimm prósent 
heimilanna), og þriðjungur 
hennar mun renna til hinna allra 
ríkustu (ríkasta eitt prósent 
heimilanna). Paul Krugman 
prófessor hefur haldið þessum 
tölum til haga í dálkum sínum í 
New York Times og með því móti 
gert sitt til að kippa fótunum 
undan kjörfylgi repúblikana. Þeir 
þræta fyrir aukinn ójöfnuð, nema 
hvað, en fáir trúa þeim, og fylgið 
hrynur af þeim, því að tölurnar, 

sem Krugman teflir fram, eru frá 
ríkisstjórninni.

Það á eftir að koma í ljós, 
hvernig þessi þróun í átt til aukins 
ójafnaðar vestra birtist í Gini-
stuðlum. Nýjasta Gini-tala 
bandarísku hagstofunnar fyrir 
ráðstöfunartekjur með fjármagns-
tekjum og öllu saman er 41 fyrir 
2001 borið saman við 36 hér heima 
2005. Gini-stuðullinn vestra var 35 
1981 og 38 1991 og hækkaði því 
um sex stig á 20 árum á móti 15 
stiga hækkun hér heima 1995-
2005 skv. upplýsingum fjármála-
ráðuneytisins og ríkisskattstjóra. 
Bandaríska leyniþjónustan CIA – 
já, CIA! – birtir á vefsetri sínu 
Gini-töluna 45 fyrir Bandaríkin 
2004. Sé sú tala sambærileg við 
tölur hagstofunnar að framan, 
hækkaði Gini um eitt stig á ári á 
fyrra kjörtímabili Bush forseta 
2000-2004 eins og hér heima. 
Hjörtum mannanna svipar saman 
víðar en í Súdan og Grímsnesinu. 

Fólk er ólíkt og ber því 
mismikið úr býtum. Sumir vinna 
meira en aðrir, sumir hafa aflað 
sér meiri menntunar, sumir hafa 
heppnina með sér. Stjórnarskrá 
Bandaríkjanna kveður á um jöfn 
tækifæri, en hún tryggir mönnum 
auðvitað ekki öllum sömu kjör. En 
keyri ójöfnuður í skiptingu auðs 
og tekna um þverbak, ógnar hann 
hugsjón landsfeðranna um jöfn 
tækifæri. Börn, sem alast upp í 
sárri fátækt og fara alls á mis, og 
þau skipta milljónum vestra, þau 
fá ekki sömu tækifæri og önnur 
börn. Ójafnaðarstefnu Bush 
forseta og græðgi forstjóranna, 
sem studdu hann til valda, þarf að 
athuga í þessu ljósi. Ríkisstjórn 
Sjálfstæðisflokksins og Fram-
sóknarflokksins hefði varla getað 
valið sér verri fyrirmynd eins og 
allt er í pottinn búið í Bandaríkj-
um Bush forseta. Ójöfnuður í 
tekjuskiptingu í Bandaríkjunum 
er skv. CIA kominn upp fyrir 
Venesúelu (Gini 44) og stefnir 
óðfluga á Mexíkó (50). Suður-
Ameríka hefur afleita reynslu af 
mikilli misskiptingu. 

Ójöfnuður í samhengi II
Á

tökin um fiskveiðistjórnunina sem stóðu allan síðasta 
áratug liðinnar aldar voru einhver þau römmustu sem 
íslensk stjórnmálasaga geymir. Þau snerust vissulega um 
grundvallaratriði í pólitík. Að lokum sammæltust menn 
um að gera tilraun til að ná sáttum.

Í þeim tilgangi var skipuð breið nefnd með fulltrúum allra flokka. 
Til hennar er vísað sem auðlindanefndar enda átti verkefni henn-
ar að taka til nýtingar allra náttúruauðlinda. Nefndin skilaði fyrir 
sjö árum umfangsmikilli skýrslu með tillögu um nýtt stjórnarskrár-
ákvæði sem í raun felur í sér skyldubundna skattlagningu á sum 
auðlindanot en ekki önnur. Sennilega er helsta ástæðan fyrir því að 
skýrslan hefur ekki leitt til sátta á þessu sviði sú að menn eru ein-
faldlega ekki á einu máli um hvað í henni felst í raun og veru.

Skýrslan var samin þegar margir töldu nýtingu sjávarauðlinda 
það helsta sem máli skipti. Sú umræða sem nú á sér stað um nátt-
úruvernd vegna nýtingar fallvatna og jarðhita til stóriðju var þá á 
byrjunarreit. Það þrönga baksvið skýrir ef til vill um margt þver-
stæðukenndar niðurstöður nefndarinnar.

Auðlindanefndin lagði þannig til að í raun yrði skylt samkvæmt 
stjórnarskrá að leggja skatt á útgerðir, smábátasjómenn og bænd-
ur vegna nýtingar fiskistofna og afrétta. Það hefur þegar verið gert 
án stjórnarskrárbreytinga að því er varðar útgerðir og smábátasjó-
menn. Á hinn bóginn var ekki gert ráð fyrir að nein slík stjórnar-
skrárbundin kvöð til skattlagningar yrði ákveðin vegna nýtingar 
náttúruauðlinda í þágu erlendra álfyrirtækja sem hér hafa þegar 
fjárfest.

Tillögu auðlindanefndarinnar má skilja á þann veg að útvegs-
menn, smábátasjómenn og bændur fái aðeins tímabundinn nýtingar-
rétt á fiskimiðum og afréttum. Hins vegar gerir nefndin ráð fyrir að 
ekkert sé því til fyrirstöðu að einkavæða núverandi orkufyrirtæki 
með ótímabundnum nýtingarrétti. Með almennum lögum á að vera 
unnt að fella sólarorku- og vindorkuvinnslu undir stjórnarskrár-
skylda skattlagningu meðan hún tekur ekki til Landsvirkjunar eða 
Orkuveitunnar.

Sjónarmið af þessu tagi skjóta skökku við nú. Þróun umræðunnar 
um auðlindanýtingu og náttúruvernd hefur einfaldlega sett viðfangs-
efnið í víðara samhengi. Vandséð er að sú mismunun sem tillögur 
auðlindanefndarinnar fela í sér eftir því um hvers konar auðlinda-
nýtingu ræðir standist viðhorf dagsins í dag. Það er erfiðara nú en 
fyrir sjö árum að rökstyðja stjórnarskrárbundna skyldu til auðlinda-
gjaldtöku á smábátasjómenn og bændur en ekki álrisana.

Laxinn er einnig gott dæmi um þessa mismunun. Samkvæmt til-
lögu auðlindanefndar telst hann vera skattskyld sameign þjóðarinn-
ar meðan hann er í sjó. Um leið og hann syndir inn fyrir netalög og 
upp í ána sína verður nýting hans að skattlausum einkaeignarrétti. 
Til þess að tryggja þjóðinni skatttekjur af þessum fiskstofni yrði að 
leyfa sjómönnum að hefja laxveiðar í sjó á ný.

Fáir deila um mikilvægi þess að ríkisvaldið haldi óskertum full-
veldisyfirráðum yfir náttúruauðlindum landsins vegna leikreglna 
um nýtingu og verndun. En draga verður í efa að það sé skynsamlegt 
að gera með nýju fræðilega umdeildu eignarréttarhugtaki sem leiðir 
til mismununar í skattheimtu eftir því um hvers kyns eignarréttindi 
er að ræða. Æskilegra væri að horfa á viðfangsefnið frá breiðara 
sjónarhorni.

Breiðara 
sjónarhorn



Það var mjög fræðandi að fara á fund 
Íbúasamtaka þriðja hverfis um daginn, 

þar sem greint var frá nokkrum vandamál-
um; svifryki, umferðarhættu, hávaðameng-
un og fleira sem íbúar í Hlíðunum, Holtun-
um og Norðurmýrinni þurfa að glíma við. 
Sérstaklega var áhugavert þegar Hilmar 
Sigurðsson, formaður Íbúasamtakanna, tal-
aði um „umferðareyjar“ – að Hringbraut, 
Miklabraut, Kringlumýrarbraut, Snorra-
braut, Bústaðavegur, Laugavegur og Langa-
hlíð séu eins og risavaxin fljót sem skipta 
hverfinu í fimm eyjar. Umferð er svo mikil 
um þessi svæði að íbúarnir – fullorðnir og 
börn – anda að sér gríðarlega miklu svif-
ryki á hverjum einasta degi. Það er hættu-

legt fyrir börn að heim-
sækja hvert annað með 
því að fara yfir göt-
una. 

Hávaðinn við Miklu-
braut er nánast 70 des-
íbil. Þetta er eitthvað 
sem ég þekki mjög vel 
af eigin reynslu. 
Heimaborgin mín, 
Baltimore í Bandaríkj-
unum, er líka algjör 
skipulagsmartröð. 

Þegar Martin Luther King Boulevard, í suð-
vesturhluta borgarinnar, var breikkuð þá 
varð svæðið vestur af Martin Luther King 
Boulevard líka að eyju og breyttist þá frá 
því að vera fínt hverfi í eitt af hættulegustu 
og fátækustu hverfum borgarinnar á nokkr-
um áratugum. Auk þess skiptir hraðbraut, 

sem byggð var til að þjónusta einkabílinn, 
borginni næstum því í tvennt. 

Þetta eru bara tvö af mörgum dæmum 
frá heimaborginni minni, Baltimore. Vilj-
um við skera Reykjavík niður í nokkrar 
ótengdar eyjar sem eru mengaðar af svif-
ryki og útblæstri frá einkabílum? Eða vilj-
um við læra af mistökum annarra? Ég held 
að við ættum að reyna að gera ekki sömu 
mistök og voru til dæmis gerð í borginni 
þar sem ég ólst upp. Það krefst auðvitað 
þátttöku frá íbúum, borgarstjórn og þing-
mönnum. 

Til að byrja með þarf að tryggja að mála-
flokkurinn fái nægilegt fjármagn í sam-
gönguáætlun. En til að minnka umferðina í 
þriðja hverfi og fleiri hverfum Reykjavík-
ur er ekki nóg að fræða fólk um aðra 
umferðarvalkosti – það þarf líka að gera þá 
að raunhæfum valkosti. Við eigum að hvetja 

fólk til að ganga, hjóla og taka strætó. Við 
getum líka takmarkað notkun á tilgangs-
lausum nagladekkjum, lækkað hámarks-
hraðann, og sett Miklubraut í stokk. En 
hvað með að leggja fleiri göngu- og reið-
hjólastíga í borginni? Hvað með að lækka 
verðið í strætó? Eða reyna að stýra bílaum-
ferðinni frá helstu íbúasvæðunum? 

Sumir segja að við ættum ekki að fara í 
stríð við bíleigendur. Það viljum við Vinstri 
græn ekki heldur. En við bendum bara á að 
flestum Íslendingum þykir meira vænt um 
fjölskylduna sína en bílinn sinn. Það er nóg 
pláss fyrir hvort tveggja í þessari borg – 
við viljum að fólkið og heilsa þess hafi 
meira vægi en bílarnir. Reykjavík þarf alls 
ekki að verða önnur Baltimore.

Höfundur skipar þriðja sætið á lista Vinstri 
grænna í Rvk. norður.

Reykjavík – í þjónustu fólksins

Undanfarið hafa borist miður 
góð tíðindi frá Ísafirði vegna 

lokunar starfsstöðvar Marels, rann-
sóknarstofunnar
Agar og uppsagna 
starfsmanna Sím-
ans.  Það segir sig 
sjálft að Ísfirðinga 
og Vestfirðinga 
munar um þessi 
störf. Kallað er 
eftir aðstoð stjórn-
valda að bregðast 
við og gera eitt-
hvað í málinu, svo sem að færa störf 
úr opinbera geiranum vestur á firði.  
Þingmenn harma ástandið en koma 
ekki með lausnir.  

Ísfirðingar verða að vinna að 
lausnum sinna mála í samvinnu við 
ríkisvaldið og fyrirtækin á staðn-
um. Að búa til störf á heimavelli 
tryggir væntanlega að þau störf 
verða ekki flutt burtu með einu 
pennastriki. Hægt er með góðum 
vilja ríkisvaldsins, sveitarfélagsins 
og sjávarútvegsfyrirtækjanna á 
staðnum að búa  til störf sem byggja 
á því sem Ísfirðingar hafa í túnfæt-
inum hjá sér, hafinu. Það þarf að 
gera sér grein fyrir þeim möguleik-
um sem liggja í auðlindum hafsins. 

Hvað Vestfirði áhrærir þá tel ég 
mikla framtíðarmöguleika fólgna í 
því að koma upp vel skilgreindu og 
markvissu rannsóknar- og þróunar-
starfi í sambandi við fiskeldi í sjó. 
Möguleikarnir á umtalsverðu fisk-
eldi á hefðbundnum tegundum og 
öðrum tegundum í Arnarfirði og í 
Ísafjarðardjúpi eru augljóslega 
fyrir hendi. Þetta eru djúpir og 
miklir firðir með miklu magni sjáv-
ar sem fer þar í gegn. Nú þegar er 
umtalsvert starf unnið í Ísafjarðar-
djúpi í fiskeldi. Ég tel að nú sé lag 
til þess að virkja þann möguleika 
sem felst í því að setja á stofn rann-
sóknar- og þróunarmiðstöð fyrir 
fiskeldi í sjó (og þá er ekki átt við 
laxfiska) og byggja á  því rannsókn-
ar- og þróunarstarfi sem þegar 
hefur verið unnið í Ísafjarðardjúpi, 
á Patreksfirði, Tálknafirði og í Arn-
arfirði.

Æskilegt væri að ríkisvaldið með 
sínar mennta- og rannsóknarstofn-
anir,  ásamt sveitarfélaginu og sjáv-
arútvegsfyrirtækjunum á Vest-
fjörðum, sameinuðust um stofnun 
slíks seturs. Þetta þyrfti að gerast í 
tengslum við háskólasamfélag og er 
þá nærtækast að huga að eflingu 
háskólaseturs á Ísafirði meðal ann-
ars með þetta í huga. Þessi rann-
sóknar- og þróunarvinna á ekki að 
miðast einungis við eldi á fiskum 
heldur líka líftækni.  Þróun og rann-
sóknir í þágu líftækniiðnaðar sem 
byggist á auðlindum hafsins er 
óplægður akur.  Það er ekki ólíklegt 
að rannsóknar- og þróunarstofnun 
sem þessi verði einnig til þess að 
störf skapist í hátækniiðnaði sam-
bærileg við þau störf sem eru að 
hverfa frá Ísafirði. Fleira gefur af 
sér en álver.

Höfundur er í hópi Margrétar 
Sverrisdóttur sem ásamt fleirum 
vinnur að stofnun nýs framboðs. 

Ný störf 
á Ísafirði



Nú styttist í alþingiskosning-
ar og skoðanakannanir um 

fylgi flokkanna birtast nú ört. 
Tvær síðustu kannanir Frétta-
blaðsins sýna að stjórnarand-
staðan mundi fá meirihluta á 
þingi ef kosið væri í dag. Raunar 
leiddi önnur könnunin í ljós, að 
Samfylking og Vinstri grænt 
mundu fá meirihluta án frjáls-
lyndra. En stjórnarandstaðan öll 
hefur bundist fastmælum um 
það, að reyna stjórnarmyndun 
sem fyrsta valkost strax eftir 
kosningar. Reynslan hefur leitt í 
ljós, að fylgi flokkanna getur oft 
reynst annað í kosningum en það 
sem skoðanakannanir hafa sýnt. 
Þess vegna er ljóst, að kosning-
arnar verða mjög spennandi. Það 
eru góðar líkur á því að stjórnin 
falli en ekkert er öruggt í því 
efni fyrr en talið hefur verið upp 
úr kjörkössunum.

Um hvað verður kosið í kosning-
unum? Að mínu mati verður 
kosið um misskiptinguna í þjóð-
félaginu og þar á meðal um mál-
efni aldraðra og öryrkja. Einnig 
verður kosið um umhverfismál-
in og stóriðjuna og það verður 
kosið um lýðræðið, um það 
hvernig stjórnarherrar fara með 
vald sitt. Það verður kosið um 
misbeitingu valds og um spill-
ingu í íslenskum stjórnmálum. 
Síðast en ekki síst verður kosið 
um jafnrétti kynjanna, um það 
hvernig tryggja megi rétt kvenna 
til sömu launa og karlar fá fyrir 
sömu vinnu og um jöfn völd og 
áhrif kvenna og karla.

Stærsta málið að mínu mati verð-
ur misskiptingin í þjóðfélaginu, 
aukinn ójöfnuður, sem hlotist 
hefur af kvótakerfinu, af rang-
látri skattastefnu og vegna 
græðgisstefnunnar. Misskipting-
in hefur bitnað illa á öldruðum, 
öryrkjum og láglaunafólki. Ný 
ríkisstjórn verður að rétta hag 
aldraðra og öryrkja. Stjórnar-
flokkarnir hafa haft 40 milljarða 
af öldruðum á síðustu 12 árum, 
þar eð aldraðir hafa ekki fengið 
sömu leiðréttingu á lífeyri sínum 
eins og láglaunafólk hefur feng-
ið á launum sínum en því var 

lofað 1995, 
að aldrað-
ir fengju 
sömu upp-
bætur á 
lífeyri
sinn eins 
og launa-
fólk fengi 
á laun sín. 
Það var 
svikið. Til 
þess að 
kóróna

ósómann fóru stjórnarflokkarnir 
að seilast í framkvæmdasjóð 
aldraðra og taka peninga úr 
sjóðnum til eyðslu, peninga, sem 
áttu að renna til byggingar hjúkr-
unarheimila og annarra stofnana 
aldraðra. Tóku stjórnvöld alls 3 
milljarða í eyðslu af fram-
kvæmdafé sjóðsins. Núverandi 
heilbrigðisráðherra gekk enn 
lengra og tók peninga úr fram-
kvæmdasjóðnum til þess að 
kosta áróðursbækling, sem ráð-
herra gaf út vegna næstu kosn-
inga. Ráðherranum fannst það í 
lagi? Krafan er sú, að þessu fé 
verði öllu skilað. Það má reisa 
mörg hjúkrunarheimili fyrir 3 
milljarða. (Ríkisstjórnin ætlar 
að skila 100 milljónum á þessu 
ári. Það er of lítið.) Það þarf enn-
fremur að leiðrétta skattastefn-
una. Milljarðamæringarnir og 
aðrir efnamenn, sem nú greiða 
aðeins 10% skatt verða að greiða 
fullan tekjuskatt til þjóðfélags-
ins eins og aðrir þjóðfélagsþegn-
ar. Og það þarf að lækka skattinn 
á þeim lægst launuðu. Kvóta-
kerfinu verður að gerbreyta. Það 
verður að stöðva kvótabraskið 
og koma í veg fyrir, að menn geti 
gengið út úr greininni með fullar 
hendur fjár. Útgerðarmenn 
fengu úthlutað veiðiheimildum 
frítt og það er ósvífið, að þeir 
skuli síðan margir hverjir ganga 
út úr greininni og selja veiði-
heimildirnar. Slíkt brask þarf að 
stöðva.

Ríkisstjórnin hefur ítrekað 
gerst sek um vafasamar emb-
ættaveitingar. T.d. hafa frændur 
og vinir verið skipaðir hæsta-
réttardómarar og jafnréttislög 
og stjórnsýslulög verið brotin á 
þeirri vegferð. Lög og stjórnar-
skrá hafa verið brotin á öryrkj-
um og hefur Hæstiréttur þurft 
að taka í taumana í málefnum 
öryrkja. Löng valdaseta hefur 
spillt stjórnarherrunum og er 
því mál að þeir fái frí.

Væntanlega mun ríkisstjórn-
in fá reisupassann í væntanleg-
um þingkosningum svo unnt 
verði að mynda velferðar- og 
umbótastjórn í landinu.

Höfundur er viðskiptafræðingur.

Fellur ríkisstjórnin?

Árið 1994 hringdi til mín sigri 
hrósandi vinur, harður andstæð-

ingur EES og inngöngu í ESB, og 
tjáði mér að Norðmenn hefðu kosið 
fyrir okkur. Vísaði hann þar til þjóð-
aratkvæðagreiðslu Norðmanna um 
inngöngu í ESB. Mér hefur oft verið 
hugsað til þessara orða hans og þess skiln-
ings að við gengjum aðeins inn í ESB ef 
Norðmenn gerðu það. Mér fannst þetta dálít-
ið hjákátlegt hjá slíkum sjálfstæðissinna að 
segja í raun að Norðmenn réðu örlögum 
okkur í þessu sambandi en ekki við. En er 
það ekki rétt? Ég hef heyrt Halldór Ásgríms-
son halda því fram og einnig að bæði Norð-
menn og við Íslendingar munum ganga í 
Evrópusambandið áður en yfir lýkur.

Það hefur stundum tíðkast að bera 
saman Gamla sáttmála (sem mér var 
kennt að fá sting í hjarta yfir í barna-
skóla) og inngöngu í ESB. Reyndar 
hefur nýlega heyrst að hann hafi eig-
inlega ekki verið til, en það er auka-
atriði, aðalatriðið er að hann hefur 
lengi verið túlkaður sem upphaf að 
áþján Íslendinga og sambærilegur 
við inngöngu í ESB. Um þetta hefur 
t.d. Ásgeir Jónsson ritað bráðskemmti-

lega grein í Tímarit Máls og menningar (okt. 
2002), en það er dálítið kaldhæðnislegt í því 
sambandi að velta því þá fyrir sér að Norð-
menn ákveði í raun hvort við Íslendingar 
göngum í ESB eða ekki.

En fari svo að Norðmenn taki okkur með 
í farteski sínu inn í ESB verður að segja að 
sök þeirra sem barist hafa gegn þessari 
aðild undanfarin ár af alefli sé mikil. Þá 
fyrst komum við fram sem nýlenda, hjá-

lenda sem ekki getur tekið sjálfstæða 
ákvörðun um hvort við förum þar inn eða 
ekki. Menn líta gjarnan á samtímann og 
framtíðina þegar verið að meta kosti þess og 
galla að ganga inn í ESB og er það vitanlega 
réttmætt upp að vissu marki, þótt auðvitað 
sé það langt frá því að vera einhlítt. Það er 
kannski gagnlegra að líta á liðinn tíma og 
bera saman við stöðuna eins og hún er núna. 
Þarf þá ekki að fara alla leið aftur til Gamla 
sáttmála heldur kannski aðeins til þess tíma 
er Norðmenn höfnuðu ESB, líka fyrir okkur. 
Hefðum við gengið inn í ESB árið 1995 t.d., 
má gera því skóna að við ættum núna fjölda 
reyndra og hátt settra embættismanna 
innan yfirstjórnar ESB og kannski hefði 
ekki þurft að skapa þann sendiherraher sem 
utanríkisráðuneytið hefur komið upp til að 
veita stjórnmálamönnum eftirlaunaða 
vinnu. Þessir sömu stjórnmálamenn hefðu 
kannski getað lokið störfum með því að gæta 

hagsmuna Íslands á vettvangi ESB. Við 
ættum kannski sjávarútvegsmálastjóra ESB 
fremur en Möltubúar. En mestu máli skiptir 
að það er víst að áhrif okkar innan ESB væru 
margföld á við það sem nú er.

En hvað gerist ef við neyðumst til að 
ganga þarna inn á hæla Norðmanna með 
ónýta mynt og jafnvel efnahag í rúst eftir 
hrun á álmörkuðum? Verður samningsstað-
an góð? Munum við fá sjávarútvegsmála-
stjórann eftir að hafa ögrað öðrum þjóðum 
með bjálfahætti í hvalveiðamálinu? Það er 
ólíklegt, mörg tækifærin sem buðust á þessu 
sviði eru glötuð og þeim mun fækka eftir 
því sem árunum líður og fleiri verða á fleti 
fyrir. Þá mun kannski koma sá dagur að við 
eltum Norðmenn inn í ESB með húfuna á 
milli handanna og fáum ekkert fyrir allt, 
fremur en „allt fyrir ekkert“.

Höfundur er þýðandi.

Er Gamli sáttmáli enn í gildi?

Um hvað verður kosið í 
kosningunum? Að mínu mati 
verður kosið um misskipting-
una í þjóðfélaginu

Íslenskt stjórnborð
Íslenskar leiðbeiningar
Stórt hurðaop
20 ára ending

Eirvík kynnir 
sportlínuna frá Miele

Hreinn sparnaður

AFSLÁTTUR

30%

Miele gæði

ÞVOTTAVÉL frá kr. 99.900



Smáauglýsingasími
550 5000

Auglýsingasími Allt
550 5880

Þú getur pantað 
smáauglýsingar á visir.is

Erna Þorbjörg Einarsdóttir á litrík-
an kjól, er með stórt húðflúr og hef-
ur litlar áhyggjur af áliti annarra.

„Ég keypti þennan fallega kjól á kílóa-
markaði í Kolaportinu. Hann lá þar í 
hrúgu og ég dró hann upp úr henni. 
Var að fara á árshátíð um kvöldið og 
því sérlega heppilegt að finna ódýran 
og fínan kjól þennan dag,“ segir Erna 
Þorbjörg og bætir því við að auðvitað 
hafi það verið litirnir sem heilluðu 
hana fyrst og fremst við kjólinn. „Núna 
er ég búin að stytta hann og nota bara 
dags daglega. Það er fínt að klæðast 
svona litríkum fötum hversdags, það 
lífgar upp á þetta,“ segir hún.

Erna skartar heilmiklu húðflúri á 
handleggnum af japanskri geisju sem 
stendur við kínverskt haf. Hún segist 
hafa verið aldeilis ósmeyk við að fá 
sér slíkt húðflúr, jafnvel þótt það sé 
stórt, litríkt og áberandi. „Mig langaði 
til að fá mér húðflúr svo ég bara gerði 
það. Amma ráðlagði mér reyndar að 
láta ekki gera það á upphandlegginn, 
svo ég lét flúra á framhandlegg. Mynd-
ina fann ég á netinu en við Jón Páll 
húðflúrmeistari breyttum henni þar til 
mér fannst hún hafa fengið endanlegt 
útlit,“ segir Erna sem er nú á fyrsta ári 
í grafískri hönnun við Listaháskóla 
Íslands.

Hún segist hvorki eiga sér neinn 
uppáhaldshönnuð né fletta tískublöð-
um heldur tekur hún meira eftir því 
sem er að gerast í umhverfinu. 

„Ómeðvitað þá tekur maður alltaf 
eftir því sem er að gerast í kringum 
mann. Það er líka frekar erfitt að kom-
ast hjá því, þetta er svo lítið,“ segir 
hún og hlær. „En ég hef sjálf alltaf haft 
mjög sjálfstæðan fatasmekk og fer í 
það sem mig langar til. Auðvitað eru 
alltaf einhver „trend“ í gangi sem 
maður fylgir aðeins eftir en ég hef 
samt sem áður alltaf verið óttalaus við 
að vera eins og ég vil.“

Óttalaus 
í fatavali



Augu tískuheimsins hafa 
beinst að tískuvikunum í 
London, Mílanó og París. Fleiri 
borgir grípa tækifærið og sýna 
tískuna fyrir næsta vetur, eins 
og Melbourne í Ástralíu.

Nú stendur yfir tískuvika í Ástral-
íu sem kemur í kjölfar tískuvikna 
í París, Mílanó og London. Þar 
verður haust- og vetrartíska næsta 
árs kynnt. Reyndar kallast hún 
ekki tískuvika, heldur L‘Oreal 
Melbourne Fashion Festival og er 
árlegur viðburður. Helstu tísku-
hönnuðir Ástralíu taka þátt og 
jafnvel þótt þeir standi ekki eins 
framarlega og þeir sem sýna í Míl-
anó, London og París hafa þeir upp 
á heilmargt spennandi að bjóða. 

Hinumegin á hnettinum

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

NÝTT
Fáðu fæturnar mjúkar

og fínar á aðeins
2 vikum með nýja

, Lyfja, Fótaaðgerðastofa Reykjavíkur

Þægilegur, saumlaus og fallegur fatnaður. S. Gunnbjörnsson ehf.

Nýtt á Íslandi!   NO STRESS

Smáralind, sími 528 8800, www.drangey.is

Flottir
leðurjakkar
á góðu verði
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Tískuviku lauk í París á sunnu-
dagskvöld með stjörnusýningum 
frá Lanvin og Louis Vuitton en að 
þessu sinni var það haust- og 
vetrartíska 2007-8 í kvenfatnaði 
sem var kynnt. Heldur virðast 
áhrif frá sjöunda og áttunda ára-
tugnum vera að minnka og tísk-
an er ekki eins einslit og áður. 
Pilsfaldurinn er heldur síkkandi 
að nýju. Það er sömuleiðis meira 
um liti í komandi vetrartísku 
miðað við það sem oft er því 
svart og almennt dökkir litir eru 
ansi oft ríkjandi vetrarlitir. 

Alber Elbez, hönnuður Lan-
vin, sækir hugmyndir í hönnun 
Jeanne Lanvin frá 1930 með 
breiðum herðum og víðum 
ermum sem þrengjast niður og 
eru kallaðar á frönsku læraerm-
ar (manche gigot, sbr. lambal-
æri). En galdur Elbez er að taka 
upp gömul snið og form og laga 
að nútímanum eins og kjóllinn 
með Charleston-kögri sem er úr 
technó-efni, hann bætir við 
rennilásum sem eru iðnaðarlegir 
og lætur endana standa út úr. 

Chanel minnir minna á Chan-
el en undanfarið, en Karl Lager-
feld mætir nú með beittari stíl 
og nútímalegri en undanfarin 
misseri.

Veturinn verður áfram í 
dýrum efnum eins og verið hefur 
með slöngu-, krókódíla- og strúts-
skinni og loðfeldum. Þetta sást 
bæði á sýningu John Galliano hjá 
Dior og sýningu Jean-Paul Gault-
ier fyrir Hermès en Galliano 
heldur áfram að halda upp á tíu 
ára starfsafmæli sitt hjá Dior 
með einstaklega fágaðri sýningu 

í anda Hollywood, Joan Craw-
ford og New Look meistara Dior 
með draktinni frægu með reyrðu 
mitti og mjög beinum línum, 
neðri hluti ermanna oft með 
ásaumuðum loðfeldi með löng-
um hárum.

Gaultier var sömuleiðis með 
mikið af dýrum skinnum á sýn-
ingu Hermès en hann hefur náð 
á þremur árum frá því að hann 
tók við hönnun Hermès að sýna 
að þar er snillingur á ferðinni. 
Meðal annars með krókódíls-
frakka og jakka fóðruðum með 
minkaskinni og á sviðinu var 
Harley Davidson-mótorhjól með 
krókó Kellý-tösku, dýrari en 
mótorhjólið sjálft. 

Frumleikaverðlaun tískuvik-
unnar hljóta að fara til hollenska 
dúettsins Viktor og Rolf en á sýn-
ingunni hjá þeim bar hver fyrir-
sæta járnstöng á herðum með 
ljóskösturum og jafnvel hátölur-
um og efri hlutarnir oft á tíðum 
hengdir á stöngina. Og hvað er 
hollenskara en tréklossar við 
herlegheitin, reyndar með háum 
hælum. Sýningargestir héldu 
niðri í sér andanum á meðan á 
sýningunni stóð af ótta við að 
einhver fyrirsætan dytti nú og 
heyrðist kallað „Hún hallast!“ og 
„Hún dettur!“ en allar komust 
fyrirsæturnar slysalaust frá sínu 
verki. Fagnaðarlætin ætluðu 
engan enda að taka, ekki fyrir 
snilldarhönnun heldur til að 
fagna fyrirsætunum fyrir 
frammistöðuna. Líklega ekki 
anorexískar fjörutíu og tveggja 
kílóa fyrirsætur þar á ferð.
 bergthor.bjarnason@wanadoo.fr

Írönsk stjórnvöld leyfa sýn-
ingarstúlkur í fyrsta sinn eftir 
íslömsku byltinguna.

Stífmálaðar konur á háhæluðum 
skóm sýndu nýverið föt á tískusýn-
ingu í Teheran, höfuðborg Íran, Er 
það í fyrsta sinn sem sýningar-
stúlkur eru leyfðar í landinu eftir 
íslömsku menningarbyltinguna 
árið 1979.

 Tískusýningin þykir vísbend-
ing um að írönsk stjórnvöld séu að 
slaka á afstöðu sinni til klæðaburð-
ar kvenna, þar sem ströng lög hafa 
gilt um hann í landinu síðan heittrú-
aðir múslimar tóku við völdum.

Kona sem ekki hylur líkama 
sinn eða hár á almannafæri getur 
átt á hættu að verða sektuð eða 
vera dæmd í allt að tveggja mán-
aða fangelsisvist.

Tilgangurinn með tískusýning-
unni er að auka fjölbreytni í þeim 
kvenfatnaði sem stenst kröfur um 
klæðaburð kvenna og jafnframt að 
stemma stigu við vestrænum áhrif-
um.

Þó að flestir fagni framtakinu 
eru ekki allir ánægðir. Sumum 

konum á sýningunni þótti fatnað-
urinn til dæmis alltof arabískur og 
íhaldssamur miðað við margt af 
því sem fæst í verslunum Teheran. 
Þær kjósa frekar íranskan fatnað 
undir vestrænum áhrifum, jafnvel 
þótt þær eigi á hættu að fá á sig 
stimpilinn „vestrænar dúkkur“.

Ekki fylgir fréttinni hvort jafn-
réttissinnum þykir þessi nýbreytni 
vera skref í átt að auknu kven-
frelsi.

Leyfa sýningarstúlkur

Mörkinni 6, Símí 588-5518
Opið virka daga frá kl. 10-18 og laugardaga frá kl. 10-16

Nýbýlavegi 12
Sími 554 3533

Opið virka daga 10-18 Laugardaga 10-16

g æ ð i  o g  g l æ s i l e i k i

Stærðir 36 - 48

Blússur

90% heimila ná Sirkus TV á ADSL kerfinu, Breiðbandinu, Digital Ísland en einnig er hægt að ná Sirkus TV með venjulegu UHF loftneti

www.minnsirkus.is/tv



Fjölbreytni í blöndunartækjum, sturtuklefum og 
-hengjum verður meiri með hverju ári.

Fyrir sumum er góð sturta nauðsynleg byrjun á góðum 
degi. Sturtuframleiðendur eru meðvitaðir um þessa stað-
reynd og hafa því aukið fjölbreytni sturtuklefa verulega á 
síðastliðnum árum, svo allir geti fundið sér eitthvað við 
sitt hæfi.

Nú er hægt að velja sér stílhreinar sturtuklfa og -hurð-
ir eða klefa með ótrúlegum tækjabúnaði, svo sem nuddi, 
vatnsgufu, stafrænum stjórnbúnaði, skrautlampa, útvarpi, 
tengi fyrir geislaspilara, síma, setu og hreinsibúnaði. Þá 
eru blöndunartækin óupptalin, sem geta verið einföld eða 
flókin, með litlum eða stórum sturtuhaus. Allt eftir því 
hvað hugurinn girnist.

Grunnur að góðum degi

Járn & Gler ehf.  -  Skútuvogur 1h. 
Barkarvogsmegin. - 104 Reykjavík  
S: 58 58 900. www.jarngler.is

 Gler-rennibrautir 

Hawa Junior 80 eru glæsilegar
rennibrautir fyrir 8-10-12 mm
hert gler eða timburhurðir. 
Eigum einnig rennibrautir frá
                        fyrir skápa og
tréhurðir. 

Útvegum hert gler eftir máli.. 



Nú eru dagarnir orðnir þokkalega langir aftur og 
oftar en ekki bjóða veðravöldin okkur upp á sólríka 
góðviðrisdaga, að minnsta kosti á dyrapöllum og í 
skjólgóðum skotum við húsin okkar hér sunnanlands 
og suðvestan. Líklega á þetta líka við í helstu kaup-
stöðunum landið um kring. Það er alveg óhætt að taka 
sénsinn á því og freista gæfunnar með því að setja 
nokkrar plöntur í ker á tröppunum, svölunum eða 
veröndinni og vona að þær standi þar af sér nokkur 
hret. Á blómamarkaðinum er hægt að fá nokkrar teg-
undir blómplantna sem eðlilegt er að blómstri síðla 
vetrar og kippa sér lítið upp við það þótt frysti, fjúki 
og fenni á blómin þeirra, ef þær bara fá að standa í 
góðu skjóli.

Ein af þessum plöntum sem margir þekkja og eru 
farnir að kunna á er vorlykillinn eða vorprímúlan, 
Primula x tommassinii. Blómin fást í mörgum litum 
og litatilbrigðum, þau standa mörg saman í stórum 
knippum. Vorlykillinn getur staðið af sér flest hret og 
frostakafla. Blómin endast lengi og lífga mikið upp á 
umhverfið alveg fram á vor. Gætið þess bara að gefa 
vorlyklinum gott skjól og plantið gjarna nokkrum 
plöntum saman í frostþolna plöntuskál. Dragið plönt-
urnar í skjól, eða sveipið yfir þær plöntublæjum (akr-
ýldúk) ef útlit er fyrir langvarandi norðanátt með 
þurrafrosti. Fylgist með því að moldin þorni ekki og 

vökvið áður en 
plönturnar fara 
að „hengja blöð“.

Ein af þeim nýj-
ungum sem 
garðyrkjuvinir
og blómafólk 
hefur uppgötvað 
á síðustu árum 
eru plöntur sem 
í nágrannalönd-
unum ganga 

almennt undir samheitinu jólarósir, vegna þess að 
þær blómgast þar á veturna, frá nóvember og fram 
á vorið, en hér eru þær mun seinna á ferð. Þess 
vegna hentar það nafn þeim ekki hjá okkur. Í stað-
inn köllum við þær bara fösturósir, vegna þess að 
hér draga þær blómgunina lengra fram á veturinn. 
Í bestu görðum byrja þær að blómgast í mars og 
ljúka sér af í sauðburðarlok. En það er hægt að fá 
forræktaðar og blómstrandi plöntur í pottum í 
blómabúðunum núna. Blómin minna á sóleyjar, 
enda eru fösturósirnar náskyldar þeim, og birtast í 
ótrúlegum fjölda lita. Blómin eru dimmpurpura-
rauð, ljósgræn, bleik eða hvít og eru til í margvís-
legum tilbrigðum í þessum litaskala. Í ættkvísl jóla-
rósa eru um tuttugu tegundir dreifðar um hálendi 
Mið- og Suður-Evrópu, til Litlu-Asíu og austur um til 
Himalajafjalla. Latneska ættkvíslarheitið er Helle-
borus. Ræktaðar fösturósir eru yfirleitt blendingar 
milli ýmissa tegunda. Eins og vorlyklarnir geta 
fösturósirnar staðið í kerjum utandyra og standa af 
sér öll útmánaðaveðrin ef þær bara fá einhverja 
vörn gegn norðannæðingnum. Vel fer á að planta 
saman í „tröppuker“ vorlyklum, fösturósum og 
sígrænum smárunnum eins og t.d. eini eða sýpris.

Vel umbúið rúm getur skipt 
sköpum fyrir nætursvefninn. 
Kúnstin felst í hreinum sæng-
um, koddum, verum og lökum 
sem eru í réttri stærð.

Svefnherbergið er mikilvægasta 
herbergi heimilisins og okkur þarf 
að líða vel þar sem við eyðum 
helmingi ævinnar. Gott rúm er 
nauðsynlegt eigi nætursvefninn 
að vera góður.

Rúmið þarf að henta líkams-
gerð og þyngd ásamt því að passa 
inn í svefnherbergið. Sængur og 
koddar þurfa að vera úr ofnæmis-
prófuðum efnum og sumir eiga 
bæði þykkar sængur til að nota á 
veturna og svo þynnri sumar-
sængur.

Á veturna er gott að setja sæng-
urnar út í frostið yfir nótt til að 

losna við rykmaura, eða jafnvel 
setja þær í ruslapoka og koma 
fyrir í frystikistunni í sólarhring. 
Sængur og kodda þarf að þvo eða 
hreinsa einu sinni á ári.

Sængurfötin þarf alltaf að þvo 
fyrir fyrstu notkun svo að þau 
verði mjúk og ilmi vel. Verin þurfa 
að passa utan um sæng og kodda 
því fátt er leiðinlegra en ver sem 
fara af um nóttina og flækjast 
utan um mann í svefni. Hér áður 
fyrr notuðu flestir eitt lak á rúmið 
en í dag eru þau oft tvö eða þrjú 
eftir stærðinni á rúminu.

Til að eiga vel heppnaða nótt er 
kjörið að nota dýnuhlíf sem fer 
utan um neðstu dýnuna, eða 
teygjulak í réttri stærð. Því næst 
teygjulök í réttri stærð utan um 
miðdýnu og síðan annaðhvort 
teygjulak eða venjulegt sem hægt 
er að brjóta vel undir yfirdýnuna 
og fer ekki á ferð um miðja nótt.

Dýrðlegar rekkjuvoðir 
gefa góðan svefn



Unnur Ösp Stefánsdóttir 
leikkona segir bestu stund 
dagsins vera þegar hún og 
sambýlismaður hennar, Björn 
Thors leikari, fá sér morgun-
kaffið. Þau hafa í nógu að 
snúast þessa dagana þar sem 
þau taka þátt í uppsetningu 
Borgarleikhússins á Killer Joe.

„Það er mjög mikil stemning í 
kringum kaffivélina á heimilinu,“ 
segir Unnur og bætir við að þó séu 
ekki nema tvö ár síðan hún fór 
sjálf að drekka kaffi. „Ég hafði 
aldrei nokkurn áhuga á kaffi-

drykkju en svo var ég einhvern 
tímann stödd á fundi hjá banka-
stjóra að betla peninga fyrir ein-
hverju verkefni og hann bauð mér 
upp á kaffi og ég sagði bara já 
takk. Eftir það varð ekki aftur 
snúið og ég hef drukkið kaffi upp 
á hvern einasta dag síðan.“

Fyrir ári fór Unnur svo og 
keypti forláta kaffivél á heimilið. 
„Ég ákvað bara að fjárfesta í 
alvöru heimilisgræju og gaf kær-
astanum hana í jólagjöf. Þetta er 
alveg rosalega flott Isomac-kaffi-
vél og síðan þá eru bestu stundirn-
ar okkar á heimilinu þegar við 
drekkum morgunkaffið. Það er 
náttúrulega bara alveg nauðsyn-
legt að vera með svona góðan grip 

á heimilinu og ekki síður um helg-
ar þegar við fáum gesti. Við eigum 
því margar minningar um ánægju-
legar stundir tengdar þessu heim-
ilistæki.“

Unnur segist vera svolítið sér-
vitur þegar kemur að kaffi. „Ég 
drekk alltaf bara einn bolla á dag 
og alltaf latte og það verður að 
vera alvöru bolli. Ég kaupi kaffið í 
Kaffitári og kaupi þá Krakatá 
kaffi sem ég læt mala fyrir mig en 
ég er líka mikill fastagestur í 
Kaffitári ef ég fæ mér kaffi utan 
heimilis. Ég nota alltaf nýmjólk í 
kaffið og læt hana freyða dálítið 
og stundum leyfi ég mér skvettu 
af appelsínusýrópi út í,“ segir hún 
og hlær.

Morgunkaffið best

Í Kirsuberjatrénu á Vesturgötu 4 getur að líta standlampa eftir 
listakonuna Margréti Guðnadóttur og Harald Þráinsson járn-
smið.

Pappír og tágar eru uppistöðuefni í lampaskermunum, sem Margrét 
hefur riðið að hætti körfugerðarmanna, en þrífóturinn úr stáli er smíði 
Haralds. Lamparnir verða í nýlegu sýningarrými Kirsuberjatrésins 
fram á laugardag en í kvöld verður opið til klukkan 20. Sýningin er sölu-
sýning en lamparnir munu fáanlegir í Kirsuberjatrénu áfram þótt sýn-
ingunni ljúki um helgina. 

Handunnir lampar» 99% UV vörn sem verndar húsgögn og gólfefni gegn upphitun.

» Filman heldur sama fallega litnum, lífstíðarábyrgð.

» Dregur 78% úr sólarhitun innandyra.

» Minni speglun innandyra en utan.

Hofsprent Kópavogi, Sími: 534 8700, hofsprent@hofsprent.is

Sólarfilmur
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Verslunin Parki verður opnuð í 
nýju húsnæði á laugardag.

„Verslunin verður opnuð í nýju 
húsnæði á laugardag,“ segir Egill 
Arnar Birgisson, hjá Parka. „Hún 
fer þó ekki langt, úr núverandi 
húsnæði að Dalvegi 18 yfir í 
númer 10-14.“

Nýja húsnæðið verður stærra 
en það gamla eða 2000 fermetra 
stórt. Að sögn Steinars er stækk-
unin meðal annars til komin 
vegna fjölgunar á vöruflokkum. 
„Parki hefur hingað til verið 
þekkt fyrir sölu á hágæðapark-
eti,“ segir Steinar. „Við ætlum nú 
að bæta um betur og bjóða upp á 
gólfflísar, hurðir, eldhúsinnrétt-
ingar og arna.“

Steinar segir að fjölgun vöru-
flokka megi rekja til aukinnar 
eftirspurnar á markaði. „Það 
hefur gengið svo vel með parket-
ið að viðskiptavinirnir hafa farið 
þess á leit við okkur að auka vöru-
úrvalið. Við ákváðum að verða 
við þeirri ósk. Eitt af markmið-
um okkar er að viðskiptavinirnir 
geti fengið sem flest fyrir heimil-
ið í nýju versluninni.“ -rve

Meira úrval 
í nýrri búð

Hluti af InnX í nýtt húsnæði.

„Eldhúsinnréttingadeild og hluti 
af vörulager verslunarinnar InnX 
innréttinga verða flutt á Dalveg 
10-14, þar sem ráðgert er að opna 
nýja verslun undir sama heiti í 
apríl,“ segir Steinar Ingimundar-
son, sölustjóri hjá InnX.

„Nýja húsnæðið er tvö þúsund 
fermetrar að stærð, en það gamla 
er 400 fermetra stórt,“ segir Stein-
ar. „Stækkunin er því fimmföld. 
Við verðum meðal annars með 
þúsund fermetra sýningarsal í 
húsinu, einn þann stærsta og 
glæsilegasta á landinu. Einnig 
verður þar sérstök verktakadeild 
ætluð verktökum og aðilum innan 
byggingariðnaðarins.“

Hluti InnX verður eftir sem 
áður í Faxafeni 8. Skrifstofuhús-
gögn munu fást þar áfram sem og 
vörur frá BoConcept. -rve

Stærsti sýn-
ingarsalurinn

Fyrirtæki og stofnanir geta 
fengið leigð listaverk úr safni 
Gerðubergs sem unnin eru af 
börnum.

Gerðuberg á í safni sínu um eitt 
þúsund listaverk eftir börn sem 
unnin voru í listsmiðjunum Gagn 
og gaman sem starfræktar voru 
sumrin 1988-2004. Val á mynd-
verkum í safnið hefur verið í 
höndum starfandi myndlistar-
manna og stjórnast af uppbygg-
ingu, formi og litanotkun í verk-
unum og því hvergi slegið af 
listrænum kröfum. Búið er að 
skrá, flokka og ljósmynda safnið 
og setja upp í gagnagrunn. Ekki 
er vitað til þess að sambærilegt 

safn sé til á landinu og óvíða á 
Norðurlöndum og safnið því sjóð-
ur að sækja í fyrir fræðimenn, 
uppeldisfræðinga, list- og sagn-
fræðinga, fagurkera og unnendur 
lista og menningar nú og um 
ókomna tíð. Auk myndanna er til 
fjöldi ljósmynda sem teknar voru 
í smiðjunum, dagbækur, mynd-
bönd og frásagnir barna og leið-
beinenda.

Fyrirtæki og stofnanir geta 
fengið leigð verk úr safninu til 
lengri eða skemmri tíma. Nú 
stendur yfir sýningin Óvart 
abstrakt á 2. og 3. hæð Barnaspít-
ala Hringsins og nýverið var 
opnuð sýning á úrvali mynda úr 
safninu á skrifstofu Umboðs-
manns barna. Unnið er að því að 

setja inn myndir úr safninu á 
heimasíðuna www.gerduberg.is 

Artótek í Gerðubergi



Eftir því sem heilsubylgjunni vex ásmegin verða 
kökuboð æ sjaldgæfari munaður. 

Þótt kaffi sé sívinsæll drykkur fer þeim skiptum 
fækkandi sem kökur eru bornar fram á heimilum. 

Flestar húsmæður vinna utan heimilis og síðdegis-
kaffitíminn heyrir sögunni til. Því getur verið góð til-
breyting að efna til kökuboðs einhverja helgina, 
skella í nokkrar pönnukökur og eina góða tertu og 
draga fram það fínasta úr skápunum sem slíku boði 
tilheyrir. Hér eru nokkrar tillögur.

Kökuboð á sunnudegi

Þessi nýja frjálsa sjónvarpsstöð sendir 
út jákvæða dagskrá um alla Evrópu og 
mun færa þér nýjar andlegar víddir og 

fullnægingu í líf þitt.

Meistarinn Ching Hai

Vertu með eigið sjónvarp á tölvunni þinn og sjáðu Supreme Master Television sjónvarpið beint á www.suprememarstertv.com/webtv allan sólarhringinn. 
Hægt er að horfa á Supreme Master Television í tölvu eða farsíma með háhraðatengingu. Nánari upplýsingar um hvernig er best að ná Supreme Master Television er 

nna á http://www.suprememastertelevision.com/help Sími: 581 1962 / info@suprememastertv.com www.suprememastertv.com www.godsdirectcontact.org/links

SUPREME MASTER SJÓNVARP
Gervihnattasjónvarpsstöð og í beinni á netinu

allan sólarhringinn alla daga vikunnar
www.suprememastertv.com/webtv

Útsendingar eru á ensku og eru textaðar á eftirfarandi tungumálum:
Frönsku, þýsku, arabísku, persnesku, rússnesku, 

spænsku, ítölsku, kínversku, kóresku, víetnömsku
eiri tungumálum verður bætt við í framtíðinni.

Upplýsingar um stöð:
HOTBIRD 6 á 13o E
TÍÐNI: 10853 MHZ

PÓLUN: LÁRÉTT (H)
VIDEO 32, AUDIO 34, PCR 32

SYMBOL RATE:
MERKISSVARI 117 FEC: ¾



Guðmundur Vikar Einarsson 
læknir segir alls kyns misskiln-
ings gæta varðandi notkun á 
Viagra sem vert sé að leiðrétta.

„Alls konar misskilningur er á 
ferðinni í tengslum við notkun 
stinningarlyfsins Viagra,“ segir 
Guðmundur Vikar Einarsson, 
læknir á þvagfæraskurðdeild 
Landspítalans.

„Þetta er fyrst og fremst lyf 
sem hjálpar mönnum með stinn-
ingarvanda að ná risi, hverjar svo 
sem orsakir vandans kunna að 
vera,“ heldur hann áfram. „Lyfið 
eykur blóðflæði til getnaðarlims-
ins, með því að víkka smáæðarnar 
um helming. Það getur haft æða-
víkkandi áhrif á öðrum stöðum. 
Þau eru hins vegar lítil og valda 
ekki óþægindum.“

Guðmundur segir Viagra ekki á 
neinn hátt kynörvandi lyf, gagn-
stætt því sem sumir kunna að 
halda. „Það er algengur miskiln-
ingur að inntaka lyfsins hafi í för 
með sér kynferðislega örvun. Hún 
þarf annað hvort að verða af völd-
um hugsana eða utanaðkomandi 
þátta. Viagra eitt og sér veldur 
hvorki holdrisi né framlengir það. 
Viagra getur hins vegar aukið þá 
vellíðan sem verður við fullnæg-
ingu. Það segir sig sjálft að menn 
eiga meiri möguleika á að fá góða 
fullnægingu eftir að lyfið fer að 
virka.“

Menn virðast ekki þurfa að 
greiða notkun Viagra háu gjaldi, 
þar sem aukaverkanir eru fáar og 
vægar að sögn Guðmundar. „Í ein-
staka tilfellum finna menn fyrir 
höfuð- og magaverkjum og nef-
stíflu. Í undantekningartilfellum 

kvarta menn undan hröðum hjart-
slætti. Í slíkum tilvikum skal snúa 
sér strax til læknis. Menn á hjarta-
lyfjum eiga að ráðfæra sig við 
lækni fyrir notkun Viagra.“ 

Guðmundi finnst ágætt að þessi 
atriði komi fram þar sem notend-
um Viagra fjölgar sífellt á Íslandi. 
„Menn verða sífellt ófeimnari við 
að leita sér hjálpar þótt þetta sé 
enn ákveðið feimnismál. Enda 
engin ástæða til að skammast sín. 
Þetta eru karlar á öllum aldri og 
ástæður stinningarvandans ólíkar. 
Til okkar leita menn bæði með sál-
ræn og líkamleg vandamál, svo 
sem karlar nýkomnir úr aðgerð-
um á líffærum í neðri hluta kviðar.  
Þá eru reykingar, sykursýki, hátt 
kólesteról, kvíði og þunglyndi dag-
legir áhættuþættir. Viagra hefur í 
mörgum tilvikum reynst góð 
lausn.“

Sannleikurinn um Viagra

Í smíða- og efnafræðistofum 
í grunnskólum landsins má 
finna tölvert af hættulegum 
efnum.

Umhverfisstofnun gaf nýlega út 
skýrslu í samvinnu við Heil-
brigðiseftirlit sveitarfélaga um 
niðurstöður könnunar á varnaðar-
merktum efnavörum sem var 
gerð í grunnskólum landsins á 
síðasta ári. Við könnunina kom í 
ljós að íslensk börn umgangast 

tölvert af hættulegum efnum í 
smíða- og efnafræðistofum skól-
anna, auk þess sem loftræsting 
og aðstaða er ekki nógu góð. 
Ljóst er að bæta þarf ýmsa 
öryggisþætti og hugsanlegt er að 
settar verði leiðbeinandi reglur 
um notkun efna við kennslu í 
grunnskólum.

Sextíu og þrír skólar tóku þátt 
í könnuninni, sem er þriðjungur 
allra grunnskóla á landinu, og 
ætti hún því að gefa ágæta mynd 
af ástandinu.

Eiturefni í skólum

HÆÐASMÁRA 4
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Stinningarlyf gera mögulega 
meira gagn en nítróglýserín 
þegar bjarga þarf hjartanu 
eftir hjartaáfall.

Meðan hjartaáfall á sér 
stað fær hjartað ekkert 
súrefni. Þetta súrefnis-
leysi orsakar miklar 
skemmdir, sem verður að 
laga eins fljótt og auðið er 
ef auka á lífslíkur 
sjúklings. Í dag er nítró-
glýserín notað til að hjálpa 
til við enduruppbygging-
una, með takmörkuðum 
árangri. Bandarískar rann-
sóknir benda nú til þess að 
rislyf geri meira gagn.

Lyfin Viagra og Levitra 
voru prófuð á músum sem 
fengið höfðu hjartaáfall. 
Inngjöf stinningarlyfja 

minnkaði skemmdirnar í kjölfar 
áfallsins á mun árangursríkari 
hátt en nítróglýserínið. Þar að 

auki minnkaði inntaka 
þess líkurnar á 
skemmdum ef 
þau voru tekin 
inn fyrir hjarta-
áfallið. Viagra 
virðist því hafa 
góð áhrif á ýmsa 
starfsemi lík-
amans.

Viagra bjargar 
hjartasjúklingum





Lítið hrifinn af 
kjaftakerlingunni
Þorgeir Þorvaldsson ekur 
Volvo-dráttarbíl milli Reykja-
víkur og Hornafjarðar. BLS. 4
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Byggingarkranar eru mik-
ilvægustu vinnuvélarnar á 
byggingasvæðum.

Byggingafyrirtækið Spöng byggir 
þrjár blokkir við Suðurlandsbraut 
58 til 62. Til að koma upp húsunum 
sem í verða 78 íbúðir notast starfs-
menn Spangar við tvo stóra Lieb-
herr 112 byggingarkrana frá 
MEST.

Sæmundur Gunnarsson er 
verkstjóri hjá Spöng og hefur yfir-
umsjón með uppbyggingu blokk-
anna við Suðurlandsbraut. Hann 
hefur sjálfur ekki réttindi á bygg-
ingakrana en hefur átt mikið 

saman við þá að sælda í starfi sínu. 
„Byggingarkraninn er án efa 
mikilvægasta vinnuvélin á bygg-
ingarsvæðinu. Við erum með 
flekamót og það væri bara ekki 
hægt að koma húsinu upp án kran-
ans,“ segir Sæmundur, sem telur 
einnig skipta höfuðmáli að hafa 
góða starfsmenn á krönunum. 
„Góðir kranamenn eru gulls 
ígildi,“ segir Sæmundur en tveir 
pólskir starfsmenn Spangar stýra 
stjórntækjum hinna fjörutíu og 
fimmtíu metra háu krana og ferst 
það vel úr hendi.

Kranamenn verða að vera laus-
ir við lofthræðslu. Sæmundur 
hefur sjálfur verið töluvert uppi í 
krönunum og segist ekki vera laus 
við lofthræðslu. Það komi þó ekki 
að sök þar sem uppgangan í kran-
ana sé mjög örugg og því líði 
honum ekki illa. „Uppgangan er 
öll í stigum og pöllum en efst er 
auðvitað geysilega mikið útsýni 
og allt á jörðu niðri virkar afar 
smátt.“

Kranar Stoðar eru nýlegir, af 
árgerðinni 2005. Sæmundur telur 

kranana bæði vandaða og góða en 
nú til dags eru þeir að miklu leyti 
tölvustýrðir. Þá hrósar Sæmundur 
starfsfólki MEST fyrir góða þjón-
ustu.

Góðir kranamenn 
eru gulls ígildi

Allt virðist smátt þegar horft er ofan úr 
fimmtíu metra háum krana.

Góðir kranamenn eru gulls ígildi, líkt og 
þessi pólski starfsmaður Stoðar.

Sæmundur Gunnarsson verkstjóri við Liebherr-kranana, sem eru mikilvægustu vinnuvélarnar á byggingasvæðinu. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

SKEIFAN 3E-F · SÍMI 581-2333 · FAX 568-0215 · WWW.RAFVER.IS

Gufudælur
Afkastamiklir vinnuþjarkar

HDS 13/24 PE Cage
Þrýstingur: 60-240 bör
Vatnsmagn: 680-1250 ltr/klstHDS 79 8 C Eco

Þrýstingur: 30-180 bör
Vatnsmagn: 350-750 ltr/klst

HDS 895 S
Þrýstingur: 30-180 bör
Vatnsmagn: 470-1000 ltr/klst

 EINN STÆRSTI FRAMLEIÐANDI BELTAGRAFA 
Ný Kubota-beltagrafa er væntanleg til Þórs hf. Kubota er einn stærsti 
framleiðandi beltagrafa í heiminum í stærðum frá 860 kg til átta tonna. 
Nú kynnir fyrirtækið til leiks nýja átta tonna beltagröfu sem heitir 
KX080-3. Vélin er vel útbúin fyrir stjórnanda vélarinnar, með krafti sem 
skilar sér í góðum vinnuhraða. 

Þessar Kubota-vélar eru glænýjar og verða kynntar á Bauma-sýning-
unni í Þýskalandi nú í apríl.

Þór hf. hefur selt Kubota-vélar um árabil í mörgum stærðum.  Vin-
sælustu vélarnar eru 1,8 til 5,1 tonn og fást í mörgum útgáfum. 

Nýja Kubota-beltagrafan verð-
ur kynnt á Bauma-sýningunni í 
Þýskalandi í apríl.

Ungmennum er ekki heimilt að stjórna vinnuvélum án þess að 
hafa tilskilin réttindi. Þau þurfa að vera orðin sautján ára og með 
próf til að stjórna vinnuvél. Ungmennum er einnig bannað að 

stjórna dráttarvélum 
nema utan vega ef þau 
vinna í fjölskyldufyrir-
tæki svo sem á sveita-
bæ. Þó ekki ef dráttar-
vélin er tengd öðru tæki 
með drifskafti. 

Unglingar sem eru 
sextán og sautján ára 
mega aka dráttarvél 
með tengibúnaði innan 
sem utan vega. Til þess 
þurfa þeir að hafa rétt-
indi til að aka dráttar-

vél en mega þó ekki aka dráttarvél sem tengist öðru tæki með 
drifskafti.

Ungmenni þurfa tilskilin réttindi á vinnuvélar 
líkt og aðrir.

Ungmenni og um-
gengni við vinnuvélar 
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Einn þeirra sem sjá um að 
flytja varning um vegi landsins 
er Hornfirðingurinn Þorgeir 
Þorvaldsson. Hann ekur fyrir 
Flytjanda og farkosturinn er 
Volvo-dráttarbíll með fjórtán 
metra vagni. 

Þorgeir er að hlaða bílinn við 
vöruskemmu Flytjanda þegar 
blaðamann ber að. Gefur sér samt 
tíma til að svara nokkrum spurn-
ingum. Sú fyrsta snýst um hvaða 
kostum góður flutningabíll þurfi 
að vera búinn. „Sæmilegri vél. 
Það þarf að vera afl í henni,“ svar-
ar hann strax. Ég keyri milli 
Hornafjarðar og Reykjavíkur og 
þó ég sé nánast laus við brekkur 
þarf ég að draga móti vindinum 
sem oft er á þeirri leið.“ 

Við virðum bílinn fyrir okkur 
að utan. Sex hjól eru undir honum 
og önnur sex undir vagninum. 
Þorgeir kveðst hafa verið á 
honum í þrjú ár og eiga 350 þús-
und kílómetra að baki. „En ég er 
búinn að vera á svona bílum í sex 
ár og þeir hafa komið vel út gagn-
vart olíueyðslu og fleiru. Ég má 
flytja 21,5 tonn þannig að bíllinn 
verði 40 tonn lestaður. Er þó sjald-

an með hann fullhlaðinn, það er 
helst ef ég tek 52 full fiskikör að 
austan.“

Nú býður Þorgeir í bæinn! Þar 
eru tvö sæti. „Það er grundvallar-
atriði að hafa gott sæti. Þegar ég 
fékk sæti með armi hvarf verkur 
sem ég hafði haft í öxlinni. Svona 
geta smáatriði skipt miklu máli. 
Það er líka gott að geta breytt um 
hæð á stýrinu,“ segir hann og 
sýnir þrjár mismunandi stillingar 
á því. 

Bíllinn er sjálfskiptur og Þor-
geir segir hann eins þægilegan og 
hugsast geti. Spurður út í tækin 
nefnir hann fyrst „kjaftakerling-
una“.  „Þetta er skífa sem sýnir á 
hvaða hraða ég ek og hvort ég 
stoppi eins og EES-reglurnar 
segja til um. Ég má keyra í fjóra 
og hálfan tíma en þá verð ég að 
stansa í 45 mínútur. Fæ mér þá 
yfirleitt að borða en eftir matinn 
rölti ég um og bíð eftir klukkunni. 
Vegagerðin skoðar skífurnar og 
fylgist með,“ segir hann og af 
svipnum má ráða að þessar regl-
ur eigi ekki sérlega vel við hann. 

Athyglin beinist að tökkunum í 
mælaborðinu fyrir ljós, neyðar-
ljós, bakkljós og splittun. „Ef eitt-
hvað kemur upp á get ég slegið út 
öllu rafmagni,“ segir bílstjórinn. 

Sýnir líka þokukastarana. „Þoku-
ljósin eru alger nauðsyn, ekki síst 
í skafrenningi,“ segir hann.

Vindurinn er versti óvinur bíl-
stjóra á leiðinni Reykjavík-
Hornafjörður. Þorgeir segir 68 
metra á sekúndu hafa sést á vind-
mælinum við Lómagnúp en sjálf-
ur hefur hann sloppið við hremm-
ingar. „Ég hringi í mælana við 
Sandfell og Lómagnúp áður en ég 
fer frá Fagurhólsmýri eða Kirkju-
bæjarklaustri ef ég býst við 
vondu. Ef ófært er þá bara doka 
ég við, slekk á bílnum, kveiki á 
miðstöðinni og fer í koju. Stund-
um tekst að skjóta sér á milli 
hviða. Þetta er svipað og að sigla 
um Hornafjarðarós,“ segir lífs-
reyndur Þorgeir að lokum. 

gun@frettabladid.isKoja er aftan við sætin. Þar leggur Þorgeir sig ef óveður aftrar för. Kjaftakerlingin er skífa sem sýnir Vegagerðinni hvernig bílstjórinn hagar akstrinum. 

Lítið hrifinn af kjaftakerlingunni

Þorgeir hefur keyrt þennan bíl 350 þúsund kílómetra á þremur árum. FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA

Partner K750 / Þyngd 9,7 kg / Skurðdýpt 12,5 cm



3



 8. MARS 2007  FIMMTUDAGUR6 fréttablaðið vinnuvélar

Ásmundur E. Þorkelsson ljósmyndari gerir jafnt fagra fjallasýn og 
vinnuvélar að myndefni sínu, enda hvort tveggja orðið órjúfan-
legur hluti af umhverfinu.

„Vinnuvélarnar hafa eitthvað við sig sem gerir þær að áhugaverðu 
myndefni. Ef til vill er það stærðin, þyngdin og krafturinn sem er gaman 
að koma til skila,“ segir Ásmundur E. Þorkelsson ljósmyndari, en á vef-
síðunni Flickr.com getur að líta heilmikið af ljósmyndum eftir hann 
bæði af landslagi og vinnuvélum. Flestar myndirnar eru af Reykjanes-
inu, þar sem Ásmundur ekur um daglega. Heilmikið er þar um fram-
kvæmdir eins og víðar og því verða vinnuvélar oft á vegi hans. 

„Reykjanesið er afar heillandi en mörgum yfirsést það. Ég hef mynd-
að þar í rúmt ár og á enn heilmikið eftir,“ segir Ásmundur. 

Myndir Ásmundar má sjá á www.flickr.com/photos/asmundur
kristineva@frettabladid.is

Stærðin, þyngdin og krafturinn

Þessi heitir Kramer eins og góðvinur Seinfeld.

Ryðgaður ruslagámur í fjörunni.

Gamall Chevrolet-vörubíll hvílir lúin járn í grasinu.

Ásmundur myndar vélarnar aldrei á hreyfingu. Þannig verða þær eins og steinrunnar og sterkari hluti af umhverfinu.

Ógurleg skóflan teygir úr sér.

Yfirgefin grafa við sólarlag.
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Mest ehf. hefur hafið innflutning á 
Faresin skotbómulyfturum. Þeir 
eru þó ekki óþekktir á Íslandi því 
nokkuð af þeim hefur verið flutt 
inn beint frá Evrópu undanfarin 
ár. 

Faresin framleiddi áður skot-
bómulyftara fyrir franska lyftu-
framleiðandann Haulotte. Faresin 
keypti Haulotte út úr rekstrinum 
árið 2006 og hefur síðan unnið 
markvisst að því að fjölga umboðs-
mönnum um allan heim.

Faresin býður upp á fjórtán teg-
undir af skotbómulyfturum, með 

lyftigetu frá 2,8 tonnum upp í sjö 
tonn og lyftihæð frá 6,8 metrum 
upp í 17 metra. Eitt af því sem ein-
kennir Faresin er að fyrirtækið 
smíðar einnig skotbómulyftara 
sem nýtast við landbúnað. Nokkrar 
gerðir af skotbómulyfturunum frá 
Faresin eru flokkaðar sem dráttar-
vélar og eru þeir með aflúrtaki og 
beisli fyrir vinnutæki. Þessi tæki 
henta því bændum mjög vel.

Samhliða auknu vöruframboði 
er Mest nú að stækka þjónustuver 
sitt og varahlutaverslun til að geta 
veitt viðskiptavinum sínum betri 
og hraðari þjónustu. Malarhöfði 10 
er nú miðstöð véla- og þjónustu-
sviðs Mest og þar fá viðskiptavinir 

þjónustuna á einum stað allt 
frá leigu- til viðhalds- 

og þjónustu-
samninga.

Skotbómu-
lyftarar frá 
Faresin

Mest ehf. hefur hafið 
innflutning á Faresin-
skotbómulyfturum.

Fyrirtækið Jötunn vélar ehf. 
á Selfossi er í sannkallaðri 
útrás en það hefur nú, ásamt 
Svenningsens Maskinforretn-
ing A/S, stofnað fyrirtækið 
Total Maskiner A/S á Sjálandi í 
Danmörku.

„Við ákváðum að prófa svolítið 
nýtt,“ segir Finnbogi Magnússon, 
framkvæmdastjóri Jötuns véla 
ehf., sem stofnaði nýtt vélasölu-
fyrirtæki í Danmörku um áramót-
in. „Jötunn vélar er orðið nokkuð 

stórt á Íslandi og til þess að halda 
áfram að stækka urðum við að 
leita út fyrir landsteinana. Þarna 
sáum við ákveðið tækifæri til að 
þróa okkur og verða stærri,“ segir 
Finnbogi en hjá Total Maskiner 
verður lögð áhersla á sölu Massey 
Ferguson og Fendt-dráttarvéla, 
ýmissa landbúnaðarvéla og breiðs 
úrvals vinnuvéla.

„Þetta er allt annar markaður 
en sama tæknin. Með þessu verð-
um við töluvert stærri viðskipta-
vinir hjá byrgjum sem ætti að 
gefa okkur betra verð í framtíð-

inni fyrir viðskiptavini okkar á 
Íslandi,“ útskýrir Finnbogi en 
upphaf stofnunarinnar má rekja 
til síðasta sumars þegar fyrirtæk-
ið AGCO kom að máli við for-
svarsmenn Jötuns véla og spurði 
hvort þeir hefðu áhuga á þessari 
stofnun í ljósi góðs árangurs á 
Íslandi. Stjórn Jötuns véla tók 
slaginn og á nú Total Maskiner 
með danska fyrirtækinu Svenn-
ingsens, sem er 145 ára fjöl-
skyldufyrirtæki sem sérhæfir sig 
í sölu á vélum fyrir sveitarfélög 
og græn svæði.

Sjö starfsmenn starfa hjá hinu 
nýja fyrirtæki í dag en lokið var 
við að ráða síðustu starfsmennina 
í lok febrúar. „Stefnan er að innan 
tveggja, þriggja ára verðum við 
komin með fyrirtæki sem er álíka 
stórt og Jötunn vélar hér heima, “ 
segir Finnbogi, sem sér töluverða 
möguleika á stækkun í Danmörku. 
„Á Íslandi seljast um 300 traktor-
ar á ári, í Danmörku allri seljast 
um þrjú þúsund,“ bendir hann á 
máli sínu til stuðnings.

Finnbogi vill ekki spá fyrir um 
meiri útrás Jötuns véla þó hann 

telji hana alls ekki ólíklega ef vel 
gangi. solveig@frettabladid.is

Jötunn stofnar fyrirtæki í Danmörku

Finnbogi Magnússon,, framkvæmda-
stjóri Jötuns véla ehf.

Faresin framleiðir 
einnig skotbómu-
lyftara sem nýtast 
við landbúnað.

- Það borgar sig að nota það besta
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Bílavarahlutir

Ásþétti

Hjólalegusett

Hjöruliðir

Kúplingar og
höggdeyfar

Viftu- og tímareimar

Kúlu- og rúllulegur

Hemlahlutir

Kúluliðir

Keilulegur
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Hjalti Allan Sverrisson hélt 
í ferð til Hollands ásamt 
Vélaborg til að skoða nýja 
DAF-vörubíla fyrir fyrirtækið 
Trukkaþjónustuna í Hvera-
gerði.

„Við vorum með þrjá gamla vöru-
bíla sem biluðu töluvert og ákváð-
um því að fjárfesta í þremur 
nýjum DAF-vörubílum frá Véla-
borg,“ segir Hjalti Allan Sverris-
son, sem starfar hjá fyrirtæki 
konu sinnar Lísu Ásgeirsdóttur, 
Trukkaþjónustunni í Hveragerði. 
„Við sérhæfum okkur í að draga 
vagna, vörur og malarvagna fyrir 
alla. Bæði erum við með malar-
vagna sjálf og höfum unnið fyrir 
Eimskip,“ útskýrir Hjalti sem 
segir fyrirtækið ganga nokkuð vel 
en það var stofnað fyrir ári.

Gott viðmót og þjónusta Véla-
borgar var meðal þeirra þátta sem 
urðu til þess að Hjalti og Lísa 
ákváðu að skella sér á DAF-vöru-
bílana. Hjalti slóst í för með þeim 
til Hollands þar sem DAF-verk-
smiðja var skoðuð. „Nú er maður 
aðeins nær því hvernig þetta virk-
ar en við urðum mjög hissa á mörg-
um hlutum sem maður hafði alls 
ekki gert sér grein fyrir. Til dæmis 
að um 270 bílar eru framleiddir á 
dag og aðeins eru framleiddir seld-
ir bílar þannig að maður getur rétt 
ímyndað sér hvað þetta er að verða 
stórt,“ segir Hjalti hrifinn en 
trukkana sína fær hann afhenta 
innan nokkurra vikna og er spennt-
ur. „DAF-bílarnir eru tíu hjóla með 
44 til 49 tonna undanþágu, þeir eru 
sjálfskiptir og fallegir á litinn, 
gulir og huggulegir,“ segir Hjalti 
og hlær. „Það skiptir mig máli að 
liturinn sé réttur til að hann veki 
athygli,“ bætir hann glettinn við 
en hann telur einn helsta kost DAF-
vörubílanna vera að þeir eru tölu-
vert umhverfisvænir. 

Hjalti segir aðstöðuna í vöru-
bílum í dag vera til fyrirmyndar. 
„Það er olíumiðstöð og svo er hægt 
að vera með DVD og kaffivél og 
slíkan munað,“ segir hann en er 
ekki jafn hrifinn af aðstöðunni 
sem Vegagerðin útvegar bílstjór-
um. „Okkur býðst almennt ekki að 
stoppa og hvíla okkur,“ segir 
Hjalti, sem hefur verið viðloðandi 
vörubílaakstur í átján ár, þar af 
tvö ár í Evrópu. „Þar eru vegirnir 

allt aðrir en hér heima. Við erum 
að keyra 49 tonn milli Ísafjarðar 
og Reykjavíkur og það er skelfileg 
akstursleið miðað við það sem ég 
er vanur í Noregi, til að mynda. 
Þar eru jú fjöll en þar voru engar 
brekkur því maður keyrði bara í 
gegnum göng og gat verið á 
sumardekkjum yfir háveturinn,“ 
segir Hjalti, sem hlakkar samt 
sem áður til að prufukeyra bílana 
sína gulu. 

Gulir og huggulegir

DAF-vörubílarnir eru heiðgulir.

Hjalti ásamt ferðafélögum sínum sem heimsóttu DAF-verksmiðjuna í Hollandi. Hjalti 
er annar frá vinstri í efri röð.

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
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B&L atvinnubílar verða með sýn-
ingu á nýju LCV-atvinnubílalín-
unni frá Renault laugardaginn 10. 
mars.
Renault hefur á undanförnu hálfu 
ári uppfært alla þrjá bíla línunnar, 
sendibílana Kangoo, Trafic og 
Master.
Mestu breytingarnar hafa orðið á 
Trafic, sem er nú með nýtt 
grill, stuðara og afturljós, nýja 
vél og viðbótarbúnað. Vélin 
sem um ræðir eru annars 
vegar 2,5 l og hins vegar 2,0 l 
dísilvél sem skilar í fullum 
afköstum 115 hestöflum og 290 
Nm togi. Skráð eldsneytisnotkun 
nemur 7,9 lítrum á hundraðið í 
blönduðum akstri. Þá er burðar-
geta línunnar góð með hliðsjón af 
þessum flokki sendibíla, þar sem 
Trafic hefur allt að 1250 kg burð-
argetu og Master um tekur um tvö 
þúsund kg. 
Megináhersla er lögð á aukin 
fólksbílaþægindi, sem hefur 
verið rauði þráðurinn hjá 
framleiðandanum undanfar-
in ár. Í bílunum eru öll helstu 
þægindin eins og geislaspil-
arar með fjarstýringu við 
stýri, rafmagn í rúðum, 
samlæsing, upphitun, raf-
magn í hliðarspeglum og 
ABS-hemlakerfi.
Atvinnubílasýningin verður í 
sýningarsal B&L að Grjóthálsi 1, 
frá kl. 12 til 16 laugardaginn 10. 
mars nk.

Ný LCV-lína frá Renault

BAWER

VARÚÐARLJÓS • LJÓSKASTARAR • DÍÓÐULJÓS • KELSA LJÓSAGRINDUR Á FLESTA VÖRUBÍLA

Holland dráttarstólar 25 og 36 tonna • Undirvagnsvarnir með ljósum

NÝTT

NÝTT NÝTT

NÝTT
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Feðgarnir Marinó Pálmason og 
Pálmi Sigurðsson reka saman 
fyrirtækið Dráttarbíla í Garða-
bæ. Þeir hafa átt vörubíla frá 
Volvo síðan árið 1974.

„Pabbi hefur verið viðloðandi 
þennan bransa frá 1969 og ég hef 
starfað hjá honum frá 1980 en er 
samt nánast alinn upp í þessu 
tækjadóti,“ segir Marinó Pálma-
son, en Dráttarbílar fjárfestu 
nýlega í fimm nýjum Volvo-tengi-
vögnum frá Brimborg.

Dráttarbílar fengust í upphafi 
við þungaflutninga en hafa í 
seinni tíð færst meira út í jarð-
vinnugeirann, auk þess sem þeir 
hafa í tæp þrjátíu ár séð um 
snjómokstur og hálkueyðingu 
fyrir Garðabæ.

Marinó segir vinnuvélar hafa 
þróast gífurlega mikið á stuttum 
tíma; mest þó varðandi aðbúnað 
ökumanns í vörubílum, vélar 
þeirra og gírkassa. „Það þarf 
varla að hugsa lengur í þessum 
nýju bílum. Það er ekki kúpling 
og maður þarf nánast ekki að 

skipta um gír, heldur bara að vera 
vel vakandi og hlusta á útvarpið,“ 
segir Marinó glettinn en hann er 
mjög hrifinn af gírkassanum í 
Volvo-bifreiðunum og telur fáa 
slá þeirri línu út.

„Við keyptum fyrsta Volvo-bíl-
inn árið 1974 og erum núna með 
fimm nýja tengivagna. Þá erum 
við með alla flóruna frá Volvo, 
allt frá beltavélum og hjólagröf-
um til vörubíla,“ segir Marinó og 
bætir við að þó að stundum hafi 
komið upp hugmynd að kaupa 
annað en Volvo hafi ekki orðið af 
því enn. „Þegar menn eru búnir 
að lifa og hrærast í einni línu 
þekkja þeir þessa hluti, gæði 
tækjanna og mennina sem eru að 
þjónusta þetta og það vegur 
þungt. Það einfaldar hlutina.“

Marinó segir lítið hafa komið 
upp á hjá fyrirtækinu, menn og 
tæki hafi sjaldan orðið fyrir tjóni 
enda hafi margir starfmenn hjá 
fyrirtækinu langan starfsaldur. 
Alltaf sé þó pláss fyrir góða 
starfsmenn með góða reynslu.

Dyggir Volvo-
notendur

Marinó við einn af Volvo-vörubílunum sínum. FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA

Fyrirtækið Caterpillar Tractor 
Company var stofnað árið 1925. 
Síðar sama ár setti fyrirtækið á 
markað fyrsta traktorinn knúinn af 
dísilvél. Framfarir í vélbúnaði voru 
hraðar og árið 1942 valdi banda-
ríski herinn að nota Caterpillar-
vélar í M4-skriðdreka.

Árið 1950 urðu enn önnur 
tímamót í sögu fyrirtækisins 
þegar Caterpillar færði út kvíarnar 
og opnaði útibú í Bretlandi, það 
fysta á erlendri grundu. Með því 
opnaðist stór Evrópumarkaður 
sem fyrirtækið hefur verið fyrir-
ferðarmikið á allar götur síðan. 

Í fyrra var Benjamin Holt 
tekinn inn í frægðarhöll uppfinn-
ingamanna í Bandaríkjunum en 
Benjamin var annar stofnenda 
Caterpillar.

CATERPILLAR Í   
RÚM 80 ÁR
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Triangle dekkin eru flutt til landsins beint frá framleiðanda og því getur Sólning boðið þau á einstaklega 
hagstæðum kjörum. Búkolludekkin frá Triangle eru rómuð fyrir gott grip og frábæra endingu.

Hafðu samband við sölumenn Sólningar og kynntu þér

frábært verð á búkolludekkjum frá Triangle
Að auki er Sólning með úrval annara vinnuvéladekkja frá ýmsum framleiðendum.

Sólning kynnir

búkolludekk
frá Triangle

á frábæru verðiLyftarar

Vagnhöfða 6  •  Sími 577 3080

www.alorka.is
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DALIAN dísel-lyftarar – mjög hagstætt verð.

kr. 1.890.000
án vsk. 

Fáðu tilboð í lyftara sem hentar þér.

Lyftari á mynd:
2,5 tonn, snúningsbúnaður, gámagengur, 
upphitað ökumannshús, ISUZU díselvél.

Stærsta vélasýning fyrir bygg-
inga- og jarðvinnuiðnaðinn verður 
haldin í München í Þýskalandi 22. 
til 26. apríl næstkomandi. 

Bauma-sýningin á sér langa 
sögu enda er þetta í 28. sinn sem 
hún fer fram. Hún var fyrst haldin 
árið 1954 og hefur farið stækkandi 
síðan. Í apríl munu þrjú þúsund 
sýnendur frá 48 löndum setja upp 
sýningarbása á einu stærsta sýn-
ingarsvæði heims sem er 540 þús-
und fermetrar. Þess má geta að 
416.220 gestir frá 171 landi mættu 
á Bauma-vélasýninguna árið 2004. 
Þá fjölgaði gestum frá öðrum 
löndum um 116.542 frá síðustu 
sýningu.

Á næsta ári mun Bauma-sýn-
ingin fara fram í Kína.

Meðfylgjandi eru myndir frá 
sýningunni árið 2004 sem ættu að 
gefa lesendum einhverja hug-
mynd um umfang hennar.

Stærsta vélasýning heims

Nýjasta tækni er notuð til að koma 
upplýsingum á framfæri.

Margar af vélunum eru ansi mikilúðlegar.

Vélarnar eru af öllum stærðum og 
gerðum.

Liebherr-fyrirtækið var með stórt sýn-
ingarsvæði árið 2004.

vinnuvélar fréttablaðið
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Fyrirtækin MEST ehf. og Pallaleig-
an Stoð hafa sameinast undir merkj-
um MEST. Með sameiningunni 
stækkar eitt sterkasta fyrirtæki 
landsins með vörur og þjónustu 
fyrir fag- og framkvæmdaaðila í 
byggingariðnaði. Þótt öll starfsemi 
Pallaleigunnar Stoðar muni fara 
fram undir merkjum MEST verð-
ur fyrirtækið rekið í svipaðri mynd 
og áður. 

MEST hefur meðal ann-
ars sérhæft sig í sölu á almenn-
um byggingavörum, gluggum, 

stálgrindarhúsum, steypumótum 
og hellum og einnig ýmsum vinnu-
vélum og tækjum til bygginga- og 
lóðaframkvæmda. Með samein-
ingunni eykst vöruúrval MEST, en 
Pallaleigan Stoð hefur verið inn-
flytjandi og dreifingaraðili á vinnu-
pöllum, stigum, tröppum og ýmiss 
konar vörum fyrir byggingar-
iðnaðinn.

MEST ráðgerir að opna fljótlega 
3.600 fermetra byggingavöruversl-
un í Norðlingaholti, en hjá fyrirtæk-
inu starfa nú rúmlega 270 manns.  

Fyrirtæki í bygging-
ariðnaði sameinast

Hjalti Már Bjarnason, forstjóri Mest, og Helgi Gunnar Jónsson frá Pallaleigunni Stoð 
eru sáttir við sameininguna.

Fyrirtækið Vélar og þjónusta 
hefur hafið innflutning á dönskum 
Hyderma-trukkum, svokölluðum 
búkollum. Búkollur eru smátrukk-
ar sem eru notaðir við jarðvegs-
flutninga og hafa þar til nú verið 
flokkaðir sem námubílar. Nú er 
hins vegar komin á markað búkolla
sem kemst í svokallaðan F-flokk, 
en vélar í þeim flokki mega keyra 
um þjóðvegina eins og flutnings-
tæki á borð við traktorsgröfur. 

„Þessi búkolla sem ég fékk 
fyrir tveimur vikum stenst allar 
kröfur sem gerðar eru til vinnu-
véla á þjóðvegum landsins. Í raun 

er hún sú eina í öllum heiminum 
sem má vera á götu,“ segir Gísli 
Ólafsson sölustjóri. „Hún vegur 
ekki nema sjö tonn, en ber hins 
vegar tíu til ellefu tonn. Vegna 
þess hversu létt hún er skemmir 
hún lítið og hentar því vel í sumar-
húsaframkvæmdir og annað álíka. 
Dekkin undir henni eru sextíu 
sentimetra breið, trukkurinn er 
nettur og lipur og hentar vel í 
þrengri götum bæjarins. Læsing 
er á drifinu svo búkollan drífur 
ansi mikið og að framan er útbún-
aður fyrir snjótönn og fleira. Þetta 
er rosalega flott græja.“

Búkollan á götuna                                      

Hyderma-búkollan frá Vélum og þjónustu vegur sjö tonn en má bera tíu til ellefu 
tonn.. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA









Kletthálsi 2 – 110 Reykjavík Sími 587 2000
Opið virka daga 10-18 • Laugardaga 12-16 •Sunnudaga lokað • www.toppbilar.is



SUBARU LEGACY STW nýsk 5/05 km 34þ ssk 
álfe beisli og fl verð 2.190þ 

HYUNDAI TUCSON 4X4 nýsk 8/05 km 18 ssk.
álfe,leður og fl verð 2.880þ ath skipti

TOYOTA HILUX DOUBLE CAB SR (33”) disel nýsk 11/05 km 18 5g plasthús og fl verð 3.390þ 
ákv 2.100þ ath skipti

TOYOTA COROLLA 1.4 vvti 1.4 5g álfe og fl 
verð 1.850þ.

HYUNDAI GETZ GL nýsk 7/06 km 5þ 5g verð 
1.390þ ákv 945þ

 CITROEN C4 nýsk 5/05 km 18þ 5g álfe og fl verð 1.690þ ath skipti.

TOYOTA LANDCRUISER 100 VX DISEL nýsk 
3/04 km 88þ ssk,18”álfe.leður.luga.bakk-
mynadavél og m.m fl verð 6.490. ath skipti.

SKODA OCTAVIA AMBIENTE COMBI nýsk 
7/2004 km 34þ 5g verð 1.450. ath skipti.

NISSAN PATHFINDER LE nýsk 11/06 km 1þ ssk.álfe.leður lúga og fl verð 5.580 ath skipti.

M.BENZ ML 320 CDI DISEL nýr bíll EINN MEÐ ÖLLU VERÐ 7.990Þ SJÓN ER SÖGU RÍKARI.



BMW 545 I.Árg 12/04. Ekinn 27 þ. 
Sjálfsk. Verð 8.490.000 kr.

LEXUS SC430. Árg 2002. Ekinn 36 
þ mílur. Sjálfsk. Verð 5.900.000 kr.

LAND ROVER RANGE ROVER 
VOUGE. Árg 10/03. Ekinn 45 þ. 
Sjálfsk. Verð 7.990.000 kr.

VOLVO S 80 TURBO 20V. Árg 11/02. 
Ekinn 39 þ. Sjálfsk. Verð 2.700.000 kr.

BUICK RAINIER CXL. Árg “04. Ekinn 
16 þ. Sjálfsk. Verð 3.500.000 kr.

HUMMER H2 LUXERY. Árg 12/05. 
Ekinn 29 þ, Sjálfsk. 
Verð 9.800.000 kr.

M.BENZ SL 500 AMG. Árg 2003. 
Ekinn 20 þ. Sjálfsk. 
Verð 9.900.000. kr.

M.BENZ R R350. Nýr og óskráður. 
Sjálfsk. Verð 9.300.000 kr. 

VW TOUAREG V-8. Árg 05/04. Ekinn 
49 þ. Sjálfsk. Verð 5.390.000 kr.

MAZDA RX-8 CHALLENGE. Árg 
05/04. Ekinn 48 þ. Sjálfsk. Verð 
2.990.000 kr. 

M.BENZ CL 600. Árg 10/01. Ekinn 
36 þ. Sjálfsk. Verð 8.900.000 kr.

Þar sem tryggingar 
snúast um fólk

BMW M3. Árg 04/03. Ekinn 62 þ. 
Sjálfsk. Verð 6.790.000 kr.

PORSCHE CAYENNE TURBO. Árg 2004. 
Ekinn 37 þ .Sjálfsk. Verð 10.900.000 kr.

M.BENZ ML 350 SPECIAL EDITION. 
Árg 2005. Ekinn 48 þ. Sjálfsk. Verð 
4.890.000 kr.

FORD EXPLORER XLT 4X4. Árg 
2/06. Ekinn 25 þ. Sjálfsk. Verð 
4.390.000 kr.

TOYOTA LAND CRUISER 100 VX. Árg 
09/03. Ek. 78 þ. Ssk. Verð 5.290.000 kr.

Toyota Land Cruiser 100 TDI (119320) 5/2004, 
ekinn 93 þús km, leður, rafmagn í öllu, tems, 
ofl... Ásett verð 5.950 þús.

Nissan Patrol Elegance (119420) 2/2005, 
ekinn 48 þús km, leður, topplúga, rafmagn í 
öllu, ofl... Ásett verð 4.190 þús.

Toyota Land Cruiser 120 VX (119270) 
10/2004, ekinn 30 þús km, 20” krómfelgur, 
filmur, húddhlíf og gluggavindhlífar, sóllúga, 
og margt margt fleira... Ásett verð 5.390 þús.

Toyota Land Cruiser 100 TDI (133617) 
1/2005, ekinn 47 þús km, ljóst leður, 33” 
dekk, filmur, ofl... Ásett verð 6.950 þús.

Toyota Land Cruiser 120 GX (210718) 
6/2005, ekinn 40 þús km, loftkæling, cruise 
control, ofl... Ásett verð 4.690 þús.

MMC Pajero GLS DID (210847) 8/2000, 
ekinn 144 þús km, 35” breyttur, leður, lúga, 
dráttarkr, ofl... Ásett verð 2.850 þús.



100.000 kr. 
afsláttur af notuðum 

vélsleðum hjá 
MotorMax

FORD EXCURSION. Árg 2000. Ekinn 86 þ. 
Sjálfsk. Verð 2.590.000 kr.

M.BENZ 316 CDI. Árg 10/06. Ekinn 0 
þ. Sjálfsk. Verð 3.980.000 kr.

DODGE RAM 1500 SLT 5,7 HEMI. 
Árg 01/03. Ekinn 80 þ. Sjálfsk. Verð 
2.780.000 kr.

MMC PAJERO DID 3.2 44". Árg 05/00. 
Ekinn 157 þ. Sjálfsk. Verð 4.490.000 kr.

Vegna mikillar sölu 
vantar okkur nýlega 
bíla á skrá á staðinn

Símanúmer: 580-8900 / 699-6661 / 699-5801

Árni Brynjólfsson
Bílasali

Þröstur Brynjólfsson
Löggiltur bílasali

Vagnhöfða 9, 110 RVK
S. 580-8900 • www.bilalind.is

MMC PAJERO DID 33". Árg 05/01. 
Ekinn 135 þ. Sjálfsk. Verð 3.290.000 kr.

NISSAN ALMERA 1500 VISIA. Árg 05/03. 
Ekinn 87 þ. 5g. Verð 990.000 kr

TOYOTA LAND CRUISER 90. Árg 
08/97. Ekinn 235 þ. Sjálfsk. Verð 
1.590.000 kr.

HONDA VFR-A 800. Árg 06/06. Ekinn 1 
þ. 6g. Verð 1.290.000 kr.





Gra
nítb

orð
plö

tu
rwww.granithusid.is

S: 544 5100

Helluhraun 2 - Hafnarfjörður

granítflísar
handlaugar





Um er að ræða 72 fm 2ja herbergja íbúð í kjallara
með sér inngangi. Hús og sameign í góðu standi.
Verð 14,9 m.

Fr
um

SÍÐUMÚLA 33 • 108 REYKJAVÍK.

SÍMI 588 9490 • FAX 568 4790

WWW.LYNGVIK.IS

LYNGVIK@LYNGVIK.ISSigrún Gissurardóttir, löggiltur fasteignasali

BARÐAVOGUR 42
OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL 17:30-19:00

Þarftu að selja / gengur illa að selja?

Hafðu samband við sölumenn okkar í síma 530 1800/ 530 1820 
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Bjóðum upp á árangursríka leið sem eykur líkurnar á að fasteign þín seljist hratt og á góðu verði!

Föst lág 
söluþóknun

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

Sími 534 8300 •  Kirkjustét t  4  •  113 Reykjavík  •  www.storborg.is  •  s torborg@storborg.is

www.storborg.is 



Yfirþyrmandi dramatísk

- frá klukkan
11:00 til 17:00 

Nú er opið alla
laugardaga!

Heilsuvika
5.-10. mars

allir fiskréttir á

aðeins 799 kr/kg

Nú er tíminn til að prófa nokkra
af okkar gómsætu fiskréttum

ef þú sækir*

*við sendum ekki
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skráningu líkur 9. mars skráningu líkur 9. mars 
www.musiktilraunir.iswww.musiktilraunir.is



Ísíðasta tölublaði Stúdentablaðs-
ins er að finna grein eftir Pétur 

Ólafsson sem ber heitið Stern 
skýrslan og Björn (sic) Lomborg. 
Grein þessi fjallar um skýrslu 
hagfræðingsins Nicholas Stern, 
Kyoto-bókunina, en ekki síst við-
tal Háskólablaðsins við Bjørn 
Lomborg sem birtist í síðasta tölu-
blaði, sem kom út í desember. Síð-
astliðinn föstudag birtist grein 
eftir undirritaða um umfjöllun 
Péturs á Stern-skýrslunni. Hér 
eftir fer framhald greinarinnar.

Hafi Pétur slysast til að leggja 
trúnað á Stern-skýrsluna má vafa-
laust skilja að Pétur telji niður-
stöðu Hafnarsáttarinnar og Lom-
borg einkennilega. Vísað er til 
þess er fram kom í fyrri hluta 
greinarinnar varðandi Stern-
skýrsluna en skal nú vikið að því 
er Pétur segir um viðtal okkar við 
Lomborg.

Í grein sinni sakar Pétur rit-
stjórn um að hafa gleypt allt hrátt 
sem Lomborg predikaði og að 
gagnrýni á störf Lomborgs hafi 
ekki verið skoðuð. Hins vegar 
virðist Pétur ekki sjá ástæðu til 
þess að gera efnislega athuga-
semd við neitt sem kemur fram í 
viðtali okkar við Lomborg. Hið 
sanna er að ritstjórn þekkir vel til 
verka Lomborgs og lagði sig fram 
við að kynna sér til hlítar gagn-
rýni á verk hans. Sér í lagi með-
ferð danska vísindaráðuneytisins 
og nefnda þess á störfum Lom-
borgs og skrif vísindamanna á 
öndverðum meiði við Lomborg. Ef 
til vill ætti Pétur að líta sér nær 
því svo virðist sem hann hafi tekið 
skýrslu Sterns fyrirvaralaust. Í 
umræðum sem spunnust í kring-
um bók og greinaskrif Lomborgs 
var allri málefnalegri gagnrýni 
svarað auk þess sem Lomborg 
mætti andstæðingum sínum 

margoft
opinberlega
til rökræðu 
í hinum 
ýmsu fjöl-
miðlum.

Enn-
fremur
segir Pétur í 
grein sinni 
að í Háskóla-
blaðinu
komi fram 
að við þurf-
um engar 
áhyggjur að hafa af loftslags-
breytingum. Það er alrangt. Hið 
sanna er að í máli Lomborgs 
kemur fram að afleiðingar lofts-
lagsbreytinga séu vandamál, en 
þess eðlis að við höfum alla burði 

til þess að 
bregðast við 
þeim á 
áhrifaríkan
hátt. Það er 
síðan meg-
inatriðið í 
málflutningi
Lomborgs
að þeim fjár-
munum sem 
eigi að verja 
til forvarna 
gegn lofts-
lagsbreyt-

ingum, eigi frekar að verja í önnur 
mikilvægari verkefni sem við 
vitum að hafa áhrif og bjarga lífi 
milljóna manna strax. Með því 
getum við gert sem flestum kleift 
að takast á við efnahagslegar 

afleiðingar loftslagsbreytinga 
þegar þar að kemur. Flestum hlýt-
ur að vera það ljóst að við höfum 
ekki fjármuni til að gera allt og þá 
snýst þetta um forgangsröðun. 

Hafnarsátt Lomborgs snýst um 
að færa saman margt af fremsta 
fólki veraldar til þess að leggja 
mat á kostnað og áhrif ólíkra 
vandamála því þá fyrst er unnt að 
ræða þau í samhengi. Viljum við 
vinna gegn eyðni fyrst eða viljum 
við byrja á einhverju öðru?

Pétur klykkir svo út með því að 
Háskólablaðið hafi misst af lest-
inni og tími aðgerða sé runninn 
upp. Þær athafnir sem Pétur virð-
ist tala fyrir, einna helst Kyoto-
bókunin, koma til með að kosta 
gríðarlega fjármuni. Það kostar 
jafnmikið fyrir heiminn að fara 

eftir ákvæðum Kyoto-bókunarinn-
ar í eitt ár eins og það kostar að sjá 
hverju mannsbarni fyrir aðgangi 
að ferskvatni til eilífðarnóns. Tæp-
lega 6.000 börn deyja daglega af 
völdum niðurgangs. Hversu mörg-
um þeirra mætti bjarga með 
aðgangi að hreinu vatni? Áður en 
við eyðum gríðarlegum fjármun-
um í loftslagsmál, án vissu um 
nokkurn árangur, skulum við hafa 
á hreinu hverju er mögulega verið 
að fórna. Fjármunir til að leysa 
vandamál heimsins eru ekki enda-
lausir. Sumir segja hreint vatn 
strax með tilheyrandi ábata. Aðrir 
segja Kyoto-bókunin.

Höfundar sitja í ritstjórn Háskóla-
blaðsins, tímarits stúdenta við 

Háskólann í Reykjavík.

Stúdentablaðið og Lomborg – seinni hluti

Sunneva Sigurðardóttir, sem
var misnotuð sem barn,
deilir með lesendum hrika-
legri lífsreynslu sinni. Einnig
eru birtar niðurstöður nýrrar
rannsóknar á afleiðingum
kynferðisofbeldis á ungar
stúlkur. Sjö konur sem voru
misnotaðar sem börn hafa
allar þurft að glíma við
afleiðingarnar og ýmist reynt
sjálfsvíg eða íhugað að taka líf
sitt.

Mannlífsviðtalið að þessu sinni
er við Þorvald Þorsteinsson,
rithöfund og myndlistarmann,
sem er kominn í ham eftir erfið
veikindi. Þorvaldur talar um ástina, 
heilablóðfallið, fíknina og listina að
lifa.

Farið er yfir feril þeirra sex sem
falast eftir því að verða forsetaefni
demókrata og repúblikana. Í fyrsta
skipti í sögunni eiga kona og
þeldökkur einstaklingur raunhæfa
möguleika á því að komast í Hvíta
húsið.

Hvað eru Bandaríkjamenn að gera í
Írak? Um þessar mundir eru fjögur ár
liðin frá innrásinni í Írak og ekkert
bendir til þess að þessu umdeilda
stríði sé að ljúka.

Íslensk fyrirtæki hafa haslað sér völl
svo eftir hefur verið tekið í
Kaupmannahöfn en þvert á það sem
almennt er talið virðist danskur
almenningur sáttur við strandhögg
gömlu nýlenduþegnanna.

Mannlíf heldur áfram að kanna fylgi
flokkanna; Vinstri grænir eru stærri
en Samfylkingin, en saman eru vinstri
flokkarnir með rúmlega 50% fylgi.

Formenn stjórnmálaflokkanna verða
í eldlínunni á kosningavori og hér
svara þeir öðruvísi spurningum en
þeir eru vanir.

Hjónin Guðný Björk Guðjónsdóttir og
Kristján Logason umturnuðu notalegu 
lífi sínu á Íslandi og lögðust í tveggja
ára ferðalag um Bandaríkin.

Kolbrún Bergþórsdóttir segir furðu- 
legt val á dómnefndarmeðlimum og
undarlegar niðurstöður þeirra hafa
gengisfellt Íslensku bókmennta-
verðlaunin og veltir fyrir sér hvort
öllum sé ekki orðið sama um þessi
verðlaun – nema kannski höfundunum 
sem hljóta þau.

Fjallað um yfirvofandi fermingar.
Hvað eru börnin að hugsa og hvaða
gjafir eru líklegar til vinsælda?

Gaddakylfan: Mannlíf, Hið íslenska
glæpafélag og Grand Rokk blása til
rómaðrar glæpasmásagnakeppni
sinnar og lýsa eftir höfundum
skuggalegs skáldskapar.

NÝTTMANNLÍF ER KOMIÐ ÚT!

Mannlíf hefur tekið stakkaskiptum í ritstjórn Reynis Traustasonar
og Þórarins Þórarinssonar. Tímaritið er fréttatengdara en áður og í 
fyrsta sinn í 24 ára sögu þess er nú ítarlega fjallað um erlend málefni. 
Það kemur nú út á þriggja vikna fresti.

Tryggðu þér eintak af nýju Mannlífi.

Kynntu þér frábær áskriftarkjör í síma  á  eða sendu okkur póst á 
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Opið 10:00 - 20:00 virka daga | Laugardaga kl. 10:00 - 18:00 | Sunnudaga kl. 12:00 - 18:00 | www.IKEA.is
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1.990,-
ALVINE SKÖN rúmfatasett
150x200/50x60 cm
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Dagana 8. mars - 22. apríl
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Opið virka daga
Opið laugardaga
Opið sunnudaga

10.00 - 20.00
10.00 - 18.00
12.00 - 18.00

Morgunmatur

195,-
IKEA Restaurant & CaféIKEA Restaurant & Café

virka daga 17:30 - 19:30
Sænskar kjötbollur, tveir 10 bollu 
skammtar og tveir barnaskammtar af
spaghetti ásamt safa.

frá kl. 9:00 - 11:00
mánudaga - laugardaga

Veitingastaður opnaður klukkutíma fyrr en verslun

Fjölskyldutilboð

990,-

27.400,-
MALM rúm 90x200cm m/dýnu&botni
Innifalið í verði:
MALM rúmgrind 11.950,-
SULTAN LADE rúmbotn 1.500,-
SULTAN HUSTAD  springdýna 13.950,-

SULTAN SPARREHOLM
rafmagnsrúm m/stillanlegri
springdýnu 90x200cm  39.950,-
(verð áður: 49.950,-)

MELDAL rúm 90x200cm m/dýnu&botni 20.900,-
Innifalið í verði:
MELDAL rúmgrind 9.950,-
SULTAN LADE rúmbotn 1.500,-
SULTAN FAGERÄS dýna 9.450,-

1.290,-
ALVINE BLOM rúmfatasett
150x200/50x60 cm

590,-
BERIT efni
B150 cm, ýmsir litir

ALVINE VÄXT
púði 35x35 cm 1.690,-

ALVINE FLORA
púði 50x60 cm 2.490,-

ALVINE BÄR rúmfatasett
150x200/50x60 cm 1.595,- BARNSLIG DJUR

púði 43x43 cm, ýmsir litir 795,-

BARNSLIG rúmfatasett
150x200/50x60 cm, ýmsir litir 2.290,-



Auglýsingar sendist á auglysingar@frettabladid.is 
eða hringja í síma 550 5000.

Lög um þjóðsöng Íslands staðfest

Innilegar þakkir fyrir samúð við andlát og
útför elskulegs sonar okkar, bróður, mágs
og frænda,

Guðjóns Bergmanns
Guðmundssonar
frá Emmubergi.

Fyrir hönd systkina, mága og systrabarna.

Guðríður Friðlaug Guðjónsdóttir
Guðmundur Jónsson

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

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir
og amma,

Rita Doris Sæmundsson
Kópavogsbraut 1A, (fyrrum Melgerði 2)
Kópavogi,

andaðist á Borgarspítalanum mánudaginn 26. febrúar.
Sérstakar þakkir til þeirra er sýndu henni alúð og
umhyggju. Útför hennar fer fram fimmtudaginn
8. mars kl. 15.00 frá Kópavogskirkju.
Sonja Rán Hafsteinsdóttir              Þórir Þrastarson
Linda Brá Hafsteinsdóttir                 Ægir J. Guðmundsson
Hafsteinn Gunnar Hafsteinsson      Guðrún Birna le Sage   

de Fontenay
Bergsteinn Dagur Ægisson
Kolbeinn Logi Ægisson
Yrja Dögg Ægisdóttir

Faðir minn, sonur, fósturfaðir, tengdafaðir,
afi, bróðir og fyrrverandi eiginmaður,

Jón Jónsson
sem andaðist í Danmörku 5. febrúar sl. verður jarð-
sunginn frá Fríkirkjunni í Reykjavík föstudaginn
9. mars kl. 13.00.
Fyrir hönd aðstandenda,
Oktavía Hrund Jónsdóttir
Guðrún Sveinsdóttir
Róbert Smári Guðjónsson
Halldór Örn Guðjónsson
Jón Sveinsson
Sigfríður Georgsdóttir og systkini.

Ástkær eiginkona mín, móðir, tengdamóð-
ir, amma, langamma og langalangamma,

Málfríður Sigurðardóttir
Stillholti 9, Akranesi,

sem andaðist á Sjúkrahúsinu á Akranesi miðvikudag-
inn 28. febrúar, verður jarðsungin frá Akraneskirkju
föstudaginn 9. mars kl. 14.
Guðmundur Ó. Guðmundsson
Sigurður Guðmundsson Hulda Guðbjörnsdóttir
Björgvin Guðmundsson Lidia Andreeva
Birgir Guðmundsson Ragnheiður Hafsteinsdóttir
Jón Þór Guðmundsson Ástríður Jónasdóttir
Barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabarn

„Allir í heiminum eru 
Kristur og þeir eru allir 

krossfestir.“

Bróðir okkar og vinur,

Ingvi Már Geirharðsson
Erluási 68, Hafnarfirði,

sem lést þriðjudaginn 27. febrúar verður jarðsunginn
frá Fossvogskapellu mánudaginn 12. mars klukkan 13.

Systkini hins látna.
Íbúar og starfsfólk Erluási 68.

Elskulegur eiginmaður, faðir, stjúpfaðir,
tengdafaðir og afi,

Pálmi Guðmundsson
Blikahólum 2, Reykjavík,

lést á líknardeildinni í Kópavogi að morgni mánudags-
ins 5. mars. Útförin fer fram frá Fossvogskirkju mið-
vikudaginn 14. mars kl. 13.00. Blóm eru vinsamlegast
afþökkuð en þeim sem vilja minnast hans er bent á
Krabbameinsfélagið.

Lilja Þorleifsdóttir
Fríða Pálmadóttir       Guðfinna Ingimarsdóttir
Hrund Pálmadóttir       Halldór Már Sæmundsson
Hörður Hinriksson       Inga Þórhalla Njálsdóttir
Valgerður Anna Sigurðardóttir  Guðni Hjartarson
og afabörn.

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

Svanhvít Stefánsdóttir
(Digga)
Snorrabraut 75, Reykjavík,

sem andaðist á Landspítalanum við Hringbraut
miðvikudaginn 28. febrúar verður jarðsungin frá
Fossvogskirkju föstudaginn 9. mars klukkan 15.00.

Þór Tómas Bjarnason
Erna Stefanía Gunnarsdóttir Björgvin Hansson
Erna Smith
og barnabörn.

Elskulegur vinur minn, faðir okkar,
tengdafaðir, afi og langafi,

Óli Bergvin Hreinn
Pálmason
Vesturbergi 144, Reykjavík,

lést á gjörgæsludeild Landspítalans við Hringbraut
mánudaginn 5. mars. Jarðarför auglýst síðar.

Þóra S. Erlendsdóttir
Erlen S. Óladóttir      Björn Vigfússon
Aðalheiður S. Óladóttir    Sverrir Benónýsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Hjartans þakkir til allra þeirra sem sýndu
okkur samúð, hlýhug og vináttu og veittu
okkur ómetanlegan stuðning við andlát og
útför elskulegs eiginmanns, föður okkar,
tengdaföður, afa og langafa,

Einars Ólafssonar
rafvirkja, Ársölum 3, Kópavogi.

Megi guð blessa ykkur öll.

Guðrún Stefánsdóttir
Einar Ingi Einarsson
Guðrún Ágústa Einarsdóttir
Eiríkur Einarsson
Guðrún Ragna Ólafsdóttir
Þórdís Ólafsdóttir
Sigrún Ólafsdóttir
tengdabörn, barnabörn og barnabarnabörn.

Franski heimspekingurinn 
og menningarfræðingurinn 
Jean Baudrillard lést í París 
síðastliðinn þriðjudag. 
Hann var 77 ára að aldri og 
hafði glímt við langvarandi 
veikindi.

Með skrifum sínum 
hafði Baudrillard mikil 
áhrif á hugvísindi nútím-
ans. Samkvæmt kenningum 
Baudrillard einkennist líf 
nútímamannsins    af 
ógreinilegum mörkum milli 
raunveruleika og blekking-
ar.  Meðal frægustu hug-
mynda hans eru kenningar 
um samfélag „ofurveru-
leikans“ þar sem eftir-
myndir raunveruleikans, til 
að mynda símiðlaðar afurð-
ir fjölmiðlanna, eru raun-
verulegri en veruleikinn 
sjálfur. Verk hans eru jafn-
an splæst saman við  kenn-
ingar um póstmódernisma 
og póst-strúktúralisma.

Baudrillard er ekki síður 
minnst fyrir beitta samfé-
lagsgagnrýni og skrif um 
stjórnmál og alþjóðavæð-
ingu. Hann var umdeildur 

kennismiður og sumir köll-
uðu hann heimspekitrúð. 
Greinarflokkur sem hann 
skrifaði um Persaflóastríð-
ið  og birtist í dagblaðinu 
Libération árið 1991 vakti 
til að mynda mikla athygli 
og deilur. Greinarnar voru 
síðar gefnar út á bók og 
báru þá umdeildan titil þess 
efnis að stríðið hefði ekki 
átt sér stað. Höfundurinn 
afneitaði þó ekki átökunum 
við Persaflóa heldur nýtti 
hann hugmyndina um fram-
kvæmd og miðlun Persa-
flóastríðsins, sem var 
fyrsta „stríðið“ sem sjón-
varpað var á rauntíma, sem 
dæmi um ástand nútímans 
og eftirlíkingaráráttu ofur-
veruleikans.

Baudrillard gaf út rúm-
lega fimmtíu bækur á ferli 
sínum, auk ritgerða og 
greina. Þeirra þekktastar 
eru Simulacres et simulat-
ion (1981) og Power Inferno, 
Requiem pour les Twins 
Towers og Hypothèse sur le 
terrorisme (2002).





Andskotans, djölfulsins, 
hvað er fólk að spá!

Passaðu hvar 
þú gengur, 

kerlingin þín!

Maðurinn
hennar

er grænn, 
Elsa mín!

Í alvöru, á hún 
grænan mann? 
Hvernig veistu, 
þekkirðu hann?

Er hann þá eins og Hulk-inn?

Ég þekki manninn 
hennar álíka mikið 

og þú þekkir 
umferðarreglurnar!

Sniðugt!

Nóri var ekki á 
pósthúsinu! Hann er aldrei 

á pósthúsinu!

Nei, en ef hann er ekki á 
pósthúsinu er hann alltaf 

á Wilsons Pizza.

Og Birgitta sagði að 
hann væri ekki þar!

Úff! Nóri er ekki 
á Wilsosn, ætli 
eitthvað hafi 
komið uppá

Hann verður að 
fara að hugsa 
drengurinn!
Hvað ætlar 

hann að gera? 
Fá skróp í tíma?

Síðast þegar ég 
athugaði var það 

unglingurinn sem átti 
að skammast sín fyrir 
að sjást á almannafæri 
með foreldrum sínum 

ekki öfugt!

Aaaarg! Ég er allur í 
kattahárum!

Aaaarg! Ég er öll í 
kattahárum! Aaaarg!

Kartöfluflögur! Kornflögur! Poppkorn, maísbaunir, 
appelsínuhýði og 
vínberjasteinar!

Þetta er ekki sófi, þetta 
er söfnunarbaukur með 

púðum!

Ég er fíkill í mér. 
Áfengi og eitur og 
jafnvel kaffi get ég 
umgengist af stakri 
prýði og háttsemi. 
Kaffidrykkju gleymi 

ég á stundum alveg, 
og slepp meira að 

segja við hausverkinn 
sem leggst á marga ef fjöldi kaffi-
bolla á dag fer eitthvað undir meðal-
talið. Fíkilseðlið brýst út með öðrum 
hætti í minni tilveru. 

Fyrir nokkrum árum komst ég 
ekki í gegnum daginn öðruvísi en að 
verja að minnsta kosti hálftíma í að 
spila backgammon, sem ber einnig 
það fagra íslenska heiti, kotra. Öðru-
vísi svitnaði ég og hvítnaði og blán-
aði til skiptis og hóf naglanag af 

miklum móði. Þegar heim var 
komið, að leik loknum, og ég skriðin 
upp í rúm sá ég leikborðið fyrir mér, 
og áður en ég vissi af var ég komin í 
ímyndaðan kotruleik við sjálfa mig. 
Sömu örlög biðu mín þegar ég fór að 
leysa sudoku-gátur. 

Fíkilseðlið nær þó fyrst að 
blómstra þegar ég kemst í gott les-
efni eða sjónvarpsgláp. Bækurnar 
fylgja mér þá hvert sem er, og ég er 
iðulega með prentsvertubletti á nef-
inu eftir ofsalestur í marga klukku-
tíma. Oftar en einu sinni og oftar en 
tvisvar hef ég lokað bók, til þess að 
snúa henni við og hefja lesturinn á 
ný. Stöku sinnum les ég þær þrisvar 
í röð, ef ég er alls ekki tilbúin til að 
hefja afvötnun. Sjónvarpsglápið er 
einna alvarlegast, þar sem ég er 

nokkuð bundin við húsbóndastólinn 
þegar það hefur heltekið mig. 

Einhverjum, og hér á ég við fleir-
tölu, gæti þótt þetta sorglegt með 
afbrigðum. Mér til varnar vil ég þó 
benda á að fylgikvillar fíkna minna 
eru ekki alvarlegri en dreymið 
augnaráð og að ekki næst í mig í 
síma á meðan þær standa sem hæst. 
Þar að auki get ég slegið um mig 
með tilvitnunum úr þeim úrvals 
bókum og sjónvarpsþáttum sem ég 
hef ánetjast í gegnum tíðina. Á 
meðan fólkið sem ég umgengst kann 
að meta húmorinn í Friends er mér 
því nokkuð óhætt. Hins vegar vil ég 
biðja vini og vandamenn að blanda 
sér í málið ef ég get ekki slitið mig 
frá The King of Queens. Þá gæti 
verið kominn tími á sporin tólf.

SMS

LEIKUR

Vin
nin

ga
rv

erð
a a

fh
en

dir
 hj

á B
T S

m
ára

lin
d. 

Kó
pa

vo
gi.

 M
eð

 þv
í a

ð t
ak

a þ
át

t e
rtu

 ko
m

inn
 í S

MS
 kl

úb
b. 

99
 kr

/sk
ey

tið
.

F U M S Ý N D  9 .  M A R S

Sendu SMS skeytið JA BCV
      á númerið 1900 og þú gætir

unnið bíómiða fyrir tvo!
Vinningar eru bíómiðar, fullt af Pepsi,

DVD myndir og margt fleira!
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Það er ekkert grín að vera 
óléttur unglingur í lélegu 
andlegu jafnvægi. Þjóð-
leikhúsið frumsýnir í kvöld  
meinfyndna könnun á af-
leiðingum þess að nota ekki 
getnaðarvarnir. Og framtíð 
jarðarinnar er í húfi.

Höfundur söngleiksins Legs, Hug-
leikur Dagsson, er landsþekktur 
fyrir teikningar sínar og hárbeitt-
an húmor. Bækur hans sem kennd-
ar eru við „Okkur“ hafa selst í bíl-
förmum en á liðnu leikári var 
fyrsta sviðverk hans sett upp af 
Nemendaleikhúsinu og leikhópn-
um Common Nonsense. Leikritið 
Forðist okkur hlaut mikið lof og 
prís en leikstjóri þess og núver-
andi kafteinn á Leg-skútunni, 
Stefán Jónsson, segir að aðstand-
endur sýningarinnar hafi setið 
sveittir við frá því í september. 

Nú sameina Hugleikur og Stef-
án krafta sína á ný, ásamt mynd-
listarmönnunum Ilmi Stefánsdótt-
ur og Gideon Kiers, tríóinu Flís og  
ljósameistaranum Birni Berg-
steini Guðmundssyni. Aukinheld-
ur nýtur hópurinn liðsinnis Þór-
unnar Elísabetar Sveinsdóttur 
sem sér um búningana er prýðir 
frítt föruneytið – leikhópurinn  er 
ungur og orkumikill en reyndir 
leikarar Þjóðleikhússins blómstra 
þar ekki síður en nýútskrifað 
listafólk, þar á meðal aðalleikkon-
an Dóra Jóhannsdóttir sem leikur 
unglingsstúlkuna Kötu.

Hugmyndin um að gera lág-
stemmdan söngleik er orðin að 
heljarinnar sjónarspili á stóra 
sviði Þjóðleikhússins og þar á bæ 
eiga menn vart því að venjast að 
sjá annan eins atgang. „Þetta er 
sýning sem er alveg á mörkum 
þess að leikhúsið ráði við tækni-
lega,“ útskýrir Stefán „en þetta er 
að hafast – þrátt fyrir brokkgenga 
meðgöngu.“

Hópurinn leitaði víða hófanna 
en við sögu í verkinu koma meðal 
annars tvær fjölskyldur í Garða-
bæ, andsetinn forstjóri með Mess-
íasarkomplex, dagskrárgerðar-
fólk Bachelorsins og ein blóðþyrst 
kind. Það er vandasamt að ætla 
sér að rekja söguþráð verksins né 
er það auðsótt mál að flokka tón-
list þeirra Flís-manna enda ægir 
þar öllu saman – elektró, ofur-
poppi og sambamúsík svo eitt-
hvað sé nefnt. 

Frásagnarlögmál og venju-
hættir tónsmíðanna eru svín-
beygð í þágu fjörsins í þessum 

söngleik sem verður að teljast 
með því frumlegra sem íslenskt 
leikhús hefur getið af sér. „Það er 
líka svo gott við sem stöndum að 
sýningunni erum öll af ólíkum 
kynslóðum og hópurinn verður 
dýnamískari fyrir vikið,“ segir 
Stefán.

Hann segir frábært að fylgjast 
með leikskáldinu blómstra í sínu 
starfi en hann hefur áður gefið 
Hugleiki lyndiseinkunnina „enda-
þarmsmælir tíðarandans“ enda sé 
skopskyn hans býsna hrátt og 
listamaðurinn óvæginn. „Hug-
leikur er líka mikill bíóstrákur, 
hann hefur innbyggða dramatúrg-
íu í sér og þetta hreinlega rennur 
út úr honum með öllu því sem 
þarf að vera í góðu handriti,“ 
segir Stefán og ljóst má vera að 
íslenskt leikhús er auðugra fyrir 
vikið.

Stefán segir að margir eigi 
auðvelt með að afgreiða Hugleik 
Dagsson sem strák með góðan 
kúka-húmor en í honum búi tals-
vert meira og hann sé til dæmis 
afar laginn við að afhjúpa hræsni 
og tvískinnung okkar allra. „Til 
dæmis verður allt vitlaust vegna 
klámráðstefnu á meðan Alþingis-
húsið speglast í strippbúllunni 
hinum megin við Jón Sigurðsson. 
Hugleikur vinnur dálítið á þessu 
plani – hans hugmyndaheimur í 
myndasögum og öðru afþreying-
arefni er kannski ekki hátt skrif-
að hjá bókmenntafræðingum en í 
því felst meiri og merkilegri 
gagnrýni á ríkjandi ástand en 
margir gera sér grein fyrir.“

Leikstjórinn segir það sitt hlut-
verk að draga fram stóra sam-
hengið og „sýna bassann í verk-

inu“ því það er broddur bak við 
allt sprellið sem ekki síst snýr að 
framtíðarsýn og áherslum 
íslensku þjóðarinnar.

 „Þessi saga um unglingsstúlk-
una er eins og sagan um Ísland. 
Við erum svo ung og vitlaus – eins 
og unglingsæringi sem fær allt 
upp í hendurnar. Í þessari fram-
tíðarsýn Hugleiks hefur allt geng-
ið eftir sem sumir óska sér nú – 
allt er selt eða virkjað. Það er búið 
að byggja tívolí á Kárahnjúkum 
með stærstu vatnsrennibraut í 
heimi, það er spilavíti á Þingvöll-
um og vopnaverksmiðja á Vopna-
firði og allir eru svo yfirmáta 
glaðir með ástandið. Aðalpersón-
an, unglingsstúlkan Kata, er hin 
nýja fjallkona – hún veit ekki neitt 
en veltist bara áfram í hamingju-
sömu hugsunarleysi,“ segir Stef-
án og útskýrir að Kata líkist nokk-
uð ljóshærðum hótelerfingja sem 
reglulega má lesa um í fjölmiðl-
um.

Stefán ræðir um vatnaskilin 
sem nú eru á Íslandi er varða þá 
framtíð sem landsmenn vilja 
kjósa sér. Unglingurinn ólétti fær 
einnig að kjósa sér framtíð í söng-
leiknum Legi en á hennar herðum 
hvílir meiri ábyrgð en nokkurn 
órar fyrir þegar snótin skondrast 
fyrst gelgjulega inn á sviðið. „Við 
sjáum til hvernig henni reiðir af 
– hvort hún tekur slaginn og gerir 
eitthvað annað og meira en hinir,“ 
segir leikstjórinn laumulega.

Söngleikurinn Leg verður 
frumsýndur kl. 20 í kvöld en þess 
má geta að tónlistin úr verkinu 
verður brátt fáanleg á stafrænu 
formi í plötuverslunum.

Kl. 20.00
Félag þjóðfræðinga á Íslandi 
stendur fyrir þjóðlagatónleik-
unum Konan í Norræna húsinu. 
Fram koma Bára Grímsdóttir og 
Chris Foster og flytja þjóðlög frá 
Íslandi og Englandi, syngja og 
leika á gítar, kjöltuhörpu, langspil 
og íslenska fiðlu, auk þess sem 
myndasýning fylgir tónlistinni.

Glíma við orð

Miðasala á Nasa
frá kl. 13-16
einnig á www.nasa.is
og www.midi.is

Gamanleikritið

Leikstjóri:  Gunnar I. Gunnsteinsson

Steinn Ármann Magnússon 
Guðlaug Elísabet Ólafsdóttir
Aðalhlutverk: Næstu Sýningar:

–eftir Jim Cartwright

Föst. 9. mars kl. 20
– Örfá sæti laus
Sun. 18. mars kl. 20

Einn Carlsberg fylgir miðanum næstu 10 sýningar!
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„DAUÐUR,  SKÍTUGUR, TÓMUR“
DAGUR VONAR

                  



5 6 7 8 9 10  11

Hljómsveitin „Jónsson/Gröndal 
kvintett“ leikur í djasstónleikaröð 
Múlans á skemmtistaðnum Domo 
bar í Þingholtsstræti í kvöld. 

Flokk þann leiða saxófónleikar-
arnir Haukur Gröndal og Ólafur 
Jónsson en samstarf þeirra félaga á 
sér langa sögu. Þeir léku fyrst 
saman sumarið 2002 og var hljóm-
sveitin einnig skipuð, Kjartani 
Valdemarssyni á píanó, Morten 
Lundsby á bassa og Erik Qvick á 
trommur. Í fyrstu var hugmyndin 
að leika eingöngu frumsamda djass-
tónlist en á tónleikunum í kvöld 
kveður við nýjan tón. Á efnisskránni 
eru lögu eftir nokkra af helstu 
bebop-meisturum djasssögunnar og 
meðspilarar þeirra Ólafs og Hauks 
eru að þessu sinni Agnar Már Magn-
ússon á píanó, Þorgrímur Jónsson á 

kontrabassa og Einar Valur 
Scheving á trommur. Tónlist sveit-
arinnar er orkuhlaðin og beinskeytt 
djasstónlist með ágengri sveiflu 
sem lætur engan ósnortin.

Tónleikarnir hefjast kl. 21.

Ágeng sveifla á Domo

ARI JÓNS: söngur, trommur
SVENNI GUÐJÓNS: söngur, hljómborð
FINNBOGI KJARTANS: söngur, bassi
GÚI RINGSTED: söngur, gítar
SIGGI PEREZ: söngur, saxafónn, slagverk

Vegna fjölda áskorana endurtökum við leikinn

Föstudags- og laugardagskvöld

FRUMSÝNING Á STÓRA SVIÐINU Í KVÖLD!

EFTIR HUGLEIK DAGSSON & FLÍS

LEIKSTJÓRI: STEFÁN JÓNSSON

SÖNGLEIKURINN

Í tilefni 120 ára afmælis Landsbankans fá Námufélagar 35% afslátt
af miðaverði á allar sýningar gegn framvísun Námukortsins.

Miðasala í síma 551 1200 og á www.leikhusid.isAthugið einnig hóp- og námsmannaafslætti.







Eftir nokkurra missera 
fjarveru dúkkar írski 
leikarinn Peter O‘Toole upp 
aftur á verðlaunapöllum 
fyrir frammistöðu sína í 
Venus, sem Græna ljósið 
frumsýnir annað kvöld. 
Nafnið hringir ef til vill 
ekki bjöllum í eyrum ungra 
en fyrir eldri kynslóðir 
þarfnast O‘Toole lítill-
ar kynningar, enda einn 
virtasti leikari Breta og á 
að baki yfir 80 hlutverk í 
kvikmyndum og sjónvarpi.

Í Venus leikur O‘Toole Maurice, 
leikara og kvennaflagara sem má 
muna fífil sinn fegri. Hann situr 
uppi einmana með sjálfan sig á 
ævikvöldinu þegar hann kynnist 
stúlku á unglingsaldri sem hristir 
rækilega upp í tilveru hans. Hand-
ritið samdi Hanif Kureishi (My 
Beautiful Laundrette og fleira).  
O‘Toole var tilnefndur til Óskars-
verðlauna en beið lægri hlut fyrir 
Forest Whitaker. Hlutskipti sem 
hann er fráleitt óvanur; átta sinn-
um hefur hann verið tilnefndur til 
Óskarsverðlauna og jafnoft farið 
tómhentur heim (og sló þar með 
vafasamt met sem hann deildi 
áður með Richard Burton).

O‘Toole fæddist á Írlandi fyrir 
nærri 75 árum og þótt hann flytti 
ungur til Englands hefur hann 
ávallt gert mikið úr írskum upp-
runa sínum. Á unglingsárum var 
hann kvaddur í herinn og þjónaði 
sem loftskeytamaður í breska 
flotanum áður en hann komst inn í 
Konunglega leiklistarskólann í 
Englandi. Með honum í árgangi 
voru leikarar á borð við Albert 
Finney, Richard Harris og Alan 
Bates (þeir áttu það líka sameigin-
legt að þykja sopinn góður og var 

O‘Toole engin undantekning). Þeir 
voru allir í skólanum á eftir hinum 
stóru árgöngum sem fylltu hann 
meðan herskylda var enn í gangi, 
en þeirra á meðal voru Gunnar 
Eyjólfsson, Hildur Kalman, Ævar 
Kvaran, Einar Pálsson og Baldvin 
Halldórsson.

Að lokinni brautskráningu gat 
O‘Toole sér fljótlega orð sem 
sviðsleikari og í lok sjötta áratug-
arins fór hann að fá smá hlutverk 
í sjónvarpi og kvikmyndum  Árið 
1962 skaut honum upp á stjörnu-
himininn þegar David Lean réð 
hann til að leika titilhlutverkið í 
stórmyndinni Arabíu-Lawrence, 
en fyrir leik sinn í henni uppskar 
O‘Toole sína fyrstu Óskarsverð-
launatilnefningu. Hann átti þá að 
baki örfá smáhlutverk í þriðja 
flokks myndum en breiðtjalds-
myndin um Lawrence gerði hann 
að stjörnu. Sindrandi blá augu 
hans nutu sín sérstaklega vel í ný-
tilkomnum litmyndum eins og í 
mynd Wylers, How to Steel a 
Million. Þokki hans byggðist á 
glampandi ósvífni í svip og ein-
stakri framsögn – hann naut þess 
að flytja texta og gerir enn.

O‘Toole hefur alla tíð leikið 
jöfnum höndum í leikhúsi og kvik-
myndum og þótti tækur sem 
Shakespeare-leikari en olli jafnan 
miklum deilum sem slíkur: 

alræmd var túlkun hans á Hamlet 
1964. Sumblið hefur þó tekið sinn 
toll, en ófagrar lýsingar eru til á 
túrum þeirra Richard Burton, 
Richard Harris og O´Toole á sjö-
unda áratugnum sem stóðu jafnan 
í nokkra daga. Á áttunda áratugn-
um þurfti að fjarlægja brisið úr 
honum og hluta maga hans auk 
þess sem hann er með áunna 
sykursýki.

O‘Toole er einn fárra sem hefur 
tvisvar verið tilnefndur til Ósk-
arsverðlauna fyrir túlkun á sömu 
persónunni, sem Hinrik II í Beck-
et árið 1964 (á móti Burton) og í 
The Lion in the Winter (á móti 
Katherine Hepurn og ungum 
Anthony Hopkins). Á undan Venus 
var hann síðast tilnefndur árið 
1982 fyrir leik sinn í My Favorite 
Year, sem boðaði endurkomu hans 
eftir margra ára hlé en þar fór 
hann með hlutverk gamals leikara 
úr þöglu myndunum og var sú per-
sóna sögð byggð á Errol Flynn. 
Árið 2003 féll heiðursóskarinn 
honum í té. Undanfarin ár hefur 
minna borið á honum í kvikmynd-
um en þess heldur meira í sjón-
varpsmyndum og þáttaröðum. 
Hann hlaut meðal annars Emmy- 
verðlaunin árið 1999 fyrir leik 
sinn í þáttaröð um Jóhönnu af Örk 
og uppskar mikið prís árið 2005 
fyrir túlkun sína á Casanova á 
eldri árum.

Árið 1960 kvæntist O‘Toole 
velsku leikkonunni Siân Phillips 
og átti með henni tvær dætur áður 
en þau skildu tæpum 20 árum 
síðar. Á sextugsaldri eignaðist 
hann son með þáverandi unnustu 
sinni, Karen Brown. Hann hefur 
skrifað tvö endurminningarrit 
undir yfirskriftinni Loitering with 
intend (Meðvitað iðjuleysi), sem 
fjalla um bernskuár hans og námið 
í Konunglega leiklistarskólanum. 
Þriðja bókin er væntanleg í ár og 
fjallar um hans stærstu stundir á 
sviði og í kvikmyndum.

  

Patrick Bateman mesti skúrkurinn 
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Formenn stjórnmálaflokk-
ana eru teknir í yfirheyrslu 
í nýju Mannlífi. Þar kem-
ur meðal annars fram að 
Ingibjörg Sólrún Gísladóttir 
hefur prófað að reykja hass 
og þrír formannanna segj-
ast ekki vita hvað BDSM er.

„Ég prófaði hass fyrir meira en 30 
árum og ákvað að láta það alveg 
eiga sig. Það er mun skaðlegra en 
margir vilja vera láta,“ segir Ingi-
björg Sólrún Gísladóttir aðspurð 
hvort hún hafi prófað fíkniefni.

Þetta kemur fram í nýju Mann-
lífi en þar hafa menn nú stokkað 
upp. Nýir ritstjórar eru Þórarinn 
Þórarinsson og Reynir Trausta-
son. Útgáfudögum verður fjölgað, 
tímaritið kemur fram á þriggja 
vikna fresti nú og verður frétta-
tengdara en áður hefur verið. 

Í þessu nýja tímariti eru stjórn-
málaforingjarnir fimm spurðir 
spjörunum úr, allir fá þeir sömu 
fjölskrúðugu spurningarnar til að 
moða úr og eru svörin forvitnileg. 
Þannig kemur fram að Ingibjörg 
Sólrún er sú eina sem segist hafa 
prófað fíkniefni að frátöldu áfengi 
og tóbaki. Hún fellur ekki í þá 
sömu gryfju og Bill Clinton sem 
svaraði sömu spurningu á þá leið 
að hann hefði prófað að reykja 
„jónu“ en ekki ofan í sig – og var 
mikið skopast með. Annað sem má 
heita sérlega forvitnilegt er að 

Guðjón Arnar Kristjánsson, for-
ingi Frjálslyndra, veit ekki hvað 
BDSM er. Og því síður Jón Sig-
urðsson, foringi framsóknar-
manna, sem tekur vel utan um 
svar sitt: „Ég hef alls enga hug-
mynd um það. Er þetta ensk 
skammstöfun eða íslensk?“ Og 
Steingrímur J. Sigfússon er einnig 
úti á túni: „Hef ekki hugmynd um 
það og veit ekki til þess að sú 
fáfræði hafi komið að sök.“ Ingi-
björg Sólrún svarar hins vegar: 
„Sérkennileg kynlífshegðun sem 
byggist á valdi og undirlægju-
hætti.“ Sem hlýtur að teljast 
nálægt lagi. Geir H. Haarde er á 
svipuðu róli og Ingibjörg. En heita 
má sérkennilegt, í ljósi gríðarlegs 
fréttaflutnings af málefn-
um Byrgisins, þar sem 
einmitt BDSM-kynlíf 
kom mjög við sögu, að 
þeir Jón, Steingrímur 
og Guðjón Arnar viti 
ekki hvað um ræðir.

Veröld Britney Spears virðist að hruni komin. 
Tilraun poppprinsessunnar til að koma röð og 
reglu á líf sitt á meðferðarheimilinu Promises 
í Malibu virðist vera að fara út um þúfur og 
fjölskylda hennar hefur miklar áhyggjur af 
líðan hennar. Þetta upplýsir bandaríska glans-
tímaritið Us Weekly og hefur eftir nánum 
vinum Spears-fjölskyldunnar að hún óttist að 
Britney muni ekki halda út meðferðartímann.

Að sögn heimildarmanna blaðsins virðist 
hún strax vera orðin nokkuð óróleg á meðferð-
arheimilinu og greip fjölskyldan meðal annars 
til þess bragðs að fá frænda hennar, Alli, til að 
gista hjá henni á föstudaginn. Hann heimsótti 
hana síðan bæði laugardag og sunnudag. Hin 
25 ára gamla Spears hefur ekki farið út af með-
ferðarheimilinu síðan á fimmtudag þegar hún 
kom við hjá vinkonu sinni og náði í föt sem hún 
hafði keypt á netinu. 

Breska götublaðið The Sun greindi frá því í 

gær að Britney hefði eytt tæplega tvö hundruð 
þúsund krónum í föt á netinu og að aðstoðar-
menn hennar hefðu sótt þau í verslun. Spears 
ætti því að geta klætt sig upp í meðferðinni. 

Britney Spears skráði sig í meðferð á Prom-
ises-heimilinu í lok síðasta mánaðar eftir að 
hafa látið sig hverfa í tvígang af meðferðar-
heimilum. Fjölmiðlar beggja vegna Atlants-
hafsins hafa fylgst grannt með Spears og hegð-
an hennar og um helgina greindi News of the 
World frá hótunum söngkonunnar um að svipta 
sig lífi. Þá hafa sögusagnir verið á kreiki um að 
hún og fyrrverandi eiginmaðurinn Kevin Fed-
erline hafi í hyggju að endurnýja brúðkaups-
heitin eftir frekar harkalegan skilnað.

Britney að brotna í meðferðinni

Breska leikkonan Elizabeth Hur-
ley og eiginmaður hennar, Arun 
Naya, eru um þessar mundir stödd 
í Mumbai á Indlandi í brúðkaups-
ferð sinni. Hurley og Naya giftu 
sig í kastala í Englandi síðastlið-
inn föstudag og var fjöldi stjarna 
viðstaddur.  

Þau munu dvelja í sex daga á 
Indlandi og ætla m.a. að heim-
sækja foreldra Naya sem búa í 
Mumbai. Einnig er talið að Par-
meshwar Godrej, eiginkona við-
skiptajöfursins Adi Godrej, ætli 
að halda fyrir þau glæsilega 
veislu. Godrej er þekkt fyrir 
veislur sínar og hefur áður tekið á 
móti þekktum nöfnum á borð við 
Richard Gere og Goldie Hawn.

Ferðast um 
Indland

Blúsarinn Halldór Bragason hefur 
í hyggju að stofna norræna blús-
hljómsveit sem myndi ferðast á 
milli tónlistarhátíða á Norðurlönd-
unum og jafnvel víðar um heim. 
Sveitin yrði ekki alltaf skipuð 
sama fólkinu heldur yrði meðlim-
um skipt út frá ári til árs. 

„Hugmyndin er að setja saman 
stjörnum prýtt band frá Norður-
löndunum. Þetta gæti orðið allt að 
fimmtán manna sveit sem myndi 
spila á hátíðum á Norðurlöndum 
og víðar. Þetta er svona langtíma-
markmið,“ segir Dóri, sem er list-
rænn stjórnandi fjórðu Blúshátíð-
ar Reykjavíkur sem hefst 3. apríl. 
„Þegar maður er listrænn stjórn-
andi þarf maður að vera skapandi 
og ég hef gert það undanfarin ár 
að búa til dagskrá á Blúshátíð. 

Mér finnst þetta skemmtilegt 
verkefni að sameina alla blúsara á 
Norðurlöndum. Það yrði liður í 
kynningarstarfsemi fyrir blúshá-
tíðir á Norðurlöndum að kynna 
þessa blúsara og búa til bræðralag 
sem nær yfir öll lönd, allt frá Chi-
cago til Finnlands. Þetta yrði „kill-
er“ band,“ segir hann. Bætir hann 
því við að undirbúningurinn gæti 
tekið heilt ár.

Dóri og félagar í Blue Ice Band 
spila á tveimur blúshátíðum á 
Norðurlöndum á næstunni. Fyrst 
spila þeir með blúsdívunni Zoru 
Young í Árósum í Danmörku 7. 
apríl og hinn 28. sama mánaðar 
spila þeir á blúshátíð í Niðarósi í 
Noregi ásamt Zoru og tveimur 
dívum til viðbótar, Deitra Farr og 
Grana´ Louise. Á þeirri hátíð spila 

einnig þekkt nöfn á borð við Los 
Lobos og Ike Turner, fyrrverandi 
eiginmaður rokkömmunnar Tinu 
Turner.

Vill stjörnum prýtt blúsband

Hljómsveitin Benni Hemm Hemm 
er á tónleikaferðalagi um Evrópu 
sem stendur yfir til 15. mars. 
Sveitin hélt á dögunum tvenna 
tónleika í París og tvenna í Köln 
og Frankfurt við góðar undirtekt-
ir. Í fyrrakvöld spilaði hún síðan í 
St. Gallen í Sviss og í Vín í gær-
kvöldi.

„Þetta hefur gengið rosavel og 
er búið að vera mjög gaman,“ 
segir Benedikt Hermann Her-
mannsson, forsprakki sveitarinn-
ar. Alls eru níu meðlimir Benna 
Hemm Hemm á ferðalaginu um 

Evrópu og ferðast þau um í sendi-
ferðabíl. Hefur að vonum lítill 
tími gefist í skoðunarferðir. „Hing-
að til hefur dagskráin verið ansi 
þétt og hún er ekkert að fara að 
grisjast neitt. Það er rétt að það 
náist að keyra á milli og spila. Við 
þurfum að vakna kl. sex til sjö á 
morgnana og keyra og þá rétt 
náum við „sándtékki“,“ segir 
Benni. Hann segir að stemningin í 
sendiferðabílnum sé mjög góð. 
„Við erum með Bruce Lee í video-
tækinu, Toto í græjunum og allir 
eru í stuði.“

Allir í stuði á Evróputúr
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Aukavinningar eru:
Sims 2 Seasons leikir · Aðrir Sims leikir
PS2 stýripinnar · PS2 minniskort · DVD myndir 
Fullt af öðrum tölvuleikjum og margt fleira.
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Gildir á allar sýningar í

Regnboganum merktar með rauðu
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MIÐASALA Í SMÁRABÍÓ OG REGNBOGANN Á

“FORREST WHITAKER ER HREINT ÚT SAGT 
MAGNAÐUR Í HLUTVERKI HARÐSTJÓRANS OG 

SÝNIR SVO AÐ EKKI VERÐUR UM VILLST AÐ 
HÉR FER EINN FREMSTI LEIKARI

SAMTÍMANS.   B.S. - FRÉTTABLAÐIÐ

“FORREST WHITAKER ER HREINT ÚT SAGT 
MAGNAÐUR Í HLUTVERKI HARÐSTJÓRANS OG 

SÝNIR SVO AÐ EKKI VERÐUR UM VILLST AÐ 
HÉR FER EINN FREMSTI LEIKARI

SAMTÍMANS.   B.S. - FRÉTTABLAÐIÐ

HEIMSFRUMSÝNING
MYND EFTIR JOEL 
SCHUMACHER

THE LAST KING OF SCOTLAND     kl. 5.30, 8 og 10.35 B.I. 16 ÁRA
NOTES ON A SCANDAL**     kl. 6, 8 og 10 B.I. 12 ÁRA
PAN´S LABYRINTH**     kl. 5.45, 8 og 10.15 B.I. 16 ÁRA
LITTLE MISS SUNSHINE**     kl. 8 og 10.10 B.I. 7 ÁRA
KÖLD SLÓÐ   kl. 5.45 B.I. 12 
**SÍÐUSTU SÝNINGAR

THE NUMBER 23       kl. 5.45, 8 og 10.15 B.I. 16 ÁRA
THE LAST KING OF SCOTLAND       kl. 5.20, 8 og 10.35 B.I. 16 ÁRA
THE LAST KING SÝND Í LÚXUS         kl. 5.20, 8 og 10.35 B.I. 16 ÁRA
GHOST RIDER       kl. 5.30, 8 og 10.30 B.I. 12 ÁRA
THE PURSUIT OF HAPPYNESS       kl. 8 og 10.30 SÍÐUSTU SÝNINGAR
ANNA & SKAPSVEIFLURNAR ÍSL. TAL kl. 4 og 4.45 STUTTMYND
VEFUR KARLOTTU ÍSL. TAL        kl. 3.40
NIGHT AT THE MUSEUM       kl. 5.40

SMOKIN  ́ACES     kl. 6, 8 og 10.10 B.I. 16 ÁRA
THE NUMBER 23     kl. 8 og 10 B.I. 16 ÁRA
GHOST RIDER     kl. 6 B.I. 12 ÁRA

www.ferd.is



Frá þeim sömu og færðu okkur 
Chronicles Of Narnia:

Stærsta opnun á fjölskyldu-
mynd í Bandaríkjunum í Ár

Frá leikstjóra English Patient og Cold Mountain

JUDE LAW  JULIETTE BINOCHE ROBIN WRIGHT

Ævintýraleg spenna og hasar 20% AFSLÁTTUR EF GREITT ER
MEÐ SPRON-KORTI

Sýnd í Háskólabíói

Hugh Grant 
hefur aldrei 
verið betri.

sem fær þig til að grenja úr hlátri. 

Hörku hasarmynd frá leikstjóra NARC

Megi besti leigumorðinginn vinna

Milljón dollarar. Sjö leigumorðingjar. Eitt skotmark.

s.v. mbl

s.v. mbl

BREAKING
AND

ENTERING

Háskólabíó

Rómantísk gamanmynd

LETTERS FR.. kl. 5:30-8-10:40 B.i. 16

PERFUME kl. 8 B.i. 12

DREAMGIRLS kl. 8 Leyfð

FORELDRAR kl. 6 Leyfð

BABEL kl. 5:30 - 10:40 B.i. 16BREAKING AND E.... kl. 10:40 B.i. 12

/ KRINGLUNNI / KEFLAVÍK/ ÁLFABAKKA / AKUREYRI

DIGITAL

DIGITAL

DIGITAL

MUSIC & LYRICS kl. 6 - 8 - 8:30-10-10:30 LEYFÐ

BLOOG DIAMOND kl. 8 - 10:40 B.i. 16

THE BRIDGE TO TER...   kl. 6 LEYFÐ

VEFURINN HE...   m/ísl. tali kl. 6 LEYFÐ

MUSIC & LYRICS        kl. 3:40 - 5:50 - 8 - 10:20 Leyfð

MUSIC & LYRICS  VIP kl. 3:40 - 5:50 - 8 - 10:20 Leyfð

SMOKIN' ACES kl. 5:50 - 8 - 10:20 B.i.16

BREAKING AND ENTERING kl. 8 - 10:20 B.i.12

HANNIBAL RISING kl. 8 - 10:20 B.i.16

MUSIC & LYRICS kl. 8 - 10 Leyfð

GHOST RIDER kl. 8 - 10:20 B.i. 12

MUSIC & LYRICS kl. 6 - 8 - 10 Leyfð

BREAKING AND... kl. 8 B.i. 12

THE BRIDGE TO... kl. 6 Leyfð

ALPHA DOG kl. 10:10 B.i. 16

Skráðu þig á SAMbio.is

ALPHA DOG kl. 5:50 - 8 - 10:20 B.i.16

FORELDRAR kl. 6 Leyfð

THE BRIDGE TO... kl. 3:40 - 5:50 Leyfð

VEFURINN HE..   m/ísl. tali kl. 3:40 Leyfð

FRÁIR FÆTUR  m/ísl. tali kl. 3:40 Leyfð

SKOLAÐ Í ..   m/ísl. tali kl. 3:40 Leyfð

PARIS, JE T’AIME kl  17:45 – 20:00-22:20

GAZON MAUDIT kl.17:45

GARDE A VUE kl.20:00

COUP DE FOUDRE kl.22:15

sem fær þig til að grenja úr hlátri. 
Rómantísk gamanmynd

Hugh Grant
hefur aldrei 
verið betri.
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Gildir frá 8. til og með 16. mars

KBS 300
GÖNGUSKÓR

VIBRAM SÓLI

Kr. 2.995
Verð áður: 4.995

Kr. 7.697
Verð áður: 13.995

Kr. 13.997
Verð áður: 19.995

Kr. 9.858
Verð áður: 16.995

Kr. 2.995
Verð áður: 5.995

Kr. 3.495
Verð áður: 6.995

SANDALAR
KIWI

SANDALAR
NEVADA

SANDALAR
HAVANA

NEW THARANAKI
GÖNGUSKÓR

VIBRAM SÓLI

KBS LATITUDE
GÖNGUSKÓR

VIBRAM SÓLI

TILBOÐSDAGAR Á SKÓMTILBOÐSDAGAR Á SKÓM

ALPARNIR
Íslensku

TAKMARKAÐ MAGN!

-45%

-42%

-30%

Faxafeni 8 • 108 Reykjavík • Sími 534 2727
www.alparnir.is

Hempa sem Sir 
Alec Guinness 
klæddist í fyrstu 
Star Wars-mynd-
inni seldist á um 
sjö milljónir króna 
á uppboði sem var 
haldið á hinum 
ýmsu fötum sem 
hafa verið notuð í 
kvikmyndum og 
sjónvarpi.

Persónan Obi-
Wan Kenobi klædd-
ist hempunni 
brúnu, sem hafði 
verið týnd lengi 
þar til hún var 
boðin upp. Hafði 
hempan verið 
lánuð í aðrar mynd-
ir, þar á meðal í 
The Mummy sem var sýnd árið 
1999. Einnig hafði hún verið leigð 
út til fólks.

Á meðal annars fatnaðar sem 
seldist á uppboðinu var kvöldverð-
arjakki sem Sir Sean Connery 

klæddist í 
James Bond-
myndinni
Thunderball.
Seldist hann á 
rúmar fjórar 
milljónir. Föt 
sem Roger 
Moore klædd-
ist í The Spy 
Who Loved Me 
seldust á tæpa 
eina og hálfa 
milljón og fatn-
aður sem Mel 
Gibson klædd-
ist í hlutverki 
frelsishetjunn-
ar William 
Wallace í Bra-
veheart seldist 
fyrir um þrjár 

milljónir króna.
Að auki seldist fatnaður út 

þekktum myndum á borð við 
Evitu, Indiana Jones, Harry Pot-
ter. Monthy Python and the Holy 
Grail og Titanic.

Hempa á háu verði



Í vanda vegna kínversku áramótanna

FFöössttuuddaaggiinnnn 99.. mmaarrss kkll.. 1122::0000
SSttrreeiittaa aaffrreekkssffóóllkkss

Dr. Remco Polman frá University of Hull í Englandi 
mun halda fyrirlestur um íþróttasálfræði og streitu 
meðal afreksfólks í íþróttum. 

Frekari upplýsingar á wwwwww..iissii..iiss

Vinningar verÐa afhendir hjá BT Smáralind. Kópavogi. MeÐ því aÐ taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 149 kr/skeytiÐ. * AÐalvinningur er dregin úr öllum innsendum SMS skeytum.

12. HVER VINNUR!
FULLT AF AUKAVINNINGUM: PSP TÖLVUR · SONY ERICSSON FARSÍMAR · PS2 TÖLVUR · TÖLVULEIKIR

BÍÓMIÐAR Á TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES · DVD MYNDIR · FULLT  FULLT AF PEPSI OG MARGT FLEIRA!

SENDU SMS BTC PS3 Á NÚMERIÐ 1900 SVARAÐU EINNI SPURNINGU UM
PLAYSTATION OG ÞÚ GÆTIR UNNIÐ!

AÐALVINNINGURINN
PS3 + 23”SONY LCD + LEIKIR FYRIR PS3 SPILAÐU Í BESTU GÆÐUM!

 Fjölnismenn þurfa á 
öllum stuðningi að halda í loka-
leik sínum í Iceland Express- 
deild karla í kvöld. Liðið þarf að 
vinna Tindastól og treysta á að 
Þór tapi fyrir Njarðvík svo að 
Grafarvogsbúar eigi áfram lið í 

hópi þeirra bestu. Það verður líka  
mikið gert til þess að skapa sem 
bestu stemninguna á leiknum. 

Heil hljómsveit verður á leikn-
um og mun hún spila stór-
skemmtileg lög í upphitun fyrir 
leik sem og í hálfleik. Stelpurnar 

munu sjá um andlitsmálningu og 
Dj-Cut verður á staðnum. Full-
trúar bekkja í grunnskólum munu 
taka þátt í skotkeppni þar sem 
sigurvegarinn fær pitsuveislu og 
það er búist við að krakkarnir í 
Grafarvogi fjölmenni á leikinn

Flott umgjörð í Grafarvoginum í kvöld

Gísli Gíslason, formaður 
Rekstrarfélags ÍA, fer yfir næstu 
verkefni nýrrar stjórnar í pistli á 
heimasíðu félagsins og þar má sjá 
að mikill hugur er í Skagamönn-
um þrátt fyrir mikið tap á síðasta 
ári.  Það eru fimm mánuðir síðan 
nýja stjórnin tók við. 

Hún þarf að vinna upp veru-
legt tap á ársreikningi fyrir árið 
2006, ætlar sér að styrkja hópinn 
með tveimur leikmönnum, hefur 
gert samning við alla leikmenn 2. 
flokks karla og þá hefur hún 
komið af stað framkvæmdum við 
áhorfendastúkuna á Jaðarsbökk-
um þar sem á að fjölga um 300 
sæti í stúkunni.

Hugur í Skaga-
mönnum

Meistaradeildin:

Þýski handboltinn:

Meistaradeildin í körfu:

DHL-deild kvenna:

Iceland Express-deild kvk:

 Íslenska kvennalandslið-
ið tapaði 1-2 fyrir Ítalíu í fyrsta 
leiknum undir stjórn Sigurðar 
Ragnars Eyjólfssonar en leikur-
inn var sá fyrsti af fjórum í 
Algarve Cup. Ítalir skoruðu 
sigurmarkið í uppbótartíma. 

Margrét Lára Viðarsdóttir 
skoraði mark Íslands úr víta-
spyrnu á lokamínútu fyrri 
hálfleiks en hún skoraði þar sitt 
22. mark fyrir A-landsliðið og 
jafnaði markamet Ásthildar 
Helgadóttur. Íslensku stelpurnar 
fengu góð færi til að bæta Ísland 
mætir Írlandi á föstudag.

Heppnin ekki 
með stelpunum

 Lærisveinar Alfreðs 
Gíslasonar í Gummersbach létu 
sárt tap gegn Valladolid ekki 
koma niður á leik liðsins í gær 
þegar það sótti Grosswallstadt 
heim.

Úr varð hörkuviðureign þar 
sem Gummersbach hafði 
yfirhöndina nær allan tímann og 
vann nokkuð öruggan sigur að 
lokum, 33-26.

Liðið stökk fyrir vikið í þriðja 
sæti deildarinnar og er aðeins 
tveim stigum á eftir toppliði Kiel.

Góður sigur hjá 
Gummersbach

 Í gærkvöldi varð ljóst 
hvaða lið verða í pottinum í átta 
liða úrslitum Meistaradeildar Evr-
ópu en þá kláruðust sextán liða 
úrslit keppninnar. Óvæntustu 
úrslit kvöldsins voru á Emirates-
vellinum þar sem PSV nældi í 
óvænt jafntefli og komst þar með 
áfram. Man. Utd lagði Lille 1-0 og 
Bayern afgreiddi spænska risann 
Real Madrid.

Fyrri hálfleikur hjá Man. Utd 
og Lillle var ágætur þar sem bæði 
lið fengu nokkur ágæt færi en 
gekk ekki að nýta þau. Það var því 
markalaust í leikhléi. 

Talsvert fjör var í upphafi síð-
ari hálfleiks og í nokkur skipti 
skall hurð nærri hælum við mark 
United en heimamenn sluppu við 
skrekkinn. Sóknartilburðir þeirra 
voru merkilega máttlausir og lyk-
ilmenn í sókninni ollu vonbrigð-
um. Ronaldo reif sig upp um miðj-
an síðari hálfleikinn þegar hann 
átti frábæran sprett upp kantinn 
og ekki síðri sendingu fyrir mark-
ið þar sem Henrik Larsson stang-
aði boltann af fagmennsku í mark-
ið. Stórkostleg kveðjugjöf frá 
Svíanum sem var að leika í síðasta 
skipti fyrir áhorfendur á Old 
Trafford en hann skoraði einnig í 
fyrsta leik sínum á vellinum. 

Dagskránni var í raun lokið 
með markinu og leikurinn fjaraði 
út en þó ekki fyrr en Silvestre 
hafði líklega farið úr axlarlið eftir 

mikla byltu.
Bayern München fékk óska-

byrjun gegn Real Madrid er Roy 
Makaay skoraði eftir aðeins tíu 
sekúndna leik. Lucio bætti öðru 
marki við á 65. mínútu og þar með 
var ballið í raun búið. Var vart á 
það bætandi fyrir Real Madrid og 
velta spænskir fjölmiðlar nú mikið 
fyrir sér framtíð þjálfarans, Fabio 
Capello.

Arsenal átti erfiðan leik fram 
undan gegn PSV en fyrri leikur 
liðanna endaði með 1-0 sigri PSV. 
Stuðningsmenn Arsenal urðu að 
bíða í 58 mínútur eftir fyrsta 
markinu og var lítill glæsibragur 
af því. Alex sparkaði þá knettinum 
í eigið net eftir hornspyrnu.

Það var mikil spenna allt til 
enda í leiknum og það sló þögn á 

áhorfendur Arsenal þegar sjö mín-
útur lifðu leiks en þá bætti Alex 
fyrir sjálfsmarkið með því að 
jafna. PSV var komið áfram í þess-
ari stöðu og Arsenal þurfti tvö 
mörk til að komast í átta liða úrslit. 
Ekkert gekk hjá liðinu það sem 
eftir lifði og PSV því mjög óvænt 
komið áfram í átta liða úrslit.

Það var mikil spenna á Ítalíu 
þar sem AC Milan tók á móti Celt-
ic en fyrri leikur liðanna í Glas-
gow endaði með markalausu jafn-
tefli. Liðin voru í verulegum 
vandræðum með finna net-
möskvana í leiknum og úr varð að 
leikurinn var framlengdur. Því 
miður var framlengingunni ekki 
lokið þegar Fréttablaðið fór í 
prentun.

Arsenal er úr leik í Meistaradeildinni eftir 1-1 jafntefli á heimavelli gegn PSV. 
Man. Utd kláraði sitt verkefni gegn Lille þar sem Henrik Larsson kvaddi með 
marki. Bayern München lagði síðan Real Madrid.





 Eiður Smári Guðjohnsen 
átti frábæra innkomu inn í lið Bar-
celona á Anfield í Meistaradeild-
inni á þriðjudagskvöldið en sigur-
mark hans dugði ekki til þess að 
tryggja Barcelona sæti í átta liða 
úrslitum. Það endaði hins vegar 
markaþurrk okkar manns sem 
skoraði þarna sitt fyrsta mark á 
árinu 2007. 

Spænska dagblaðið Sport hefur 
eftir Eiði að hann telji að Bör-
sunga hafi skort bæði vinnusemi 
og fórnfýsi fyrir liðið og félaga 
sína. „Við erum með hæfileikarík-
ari leikmenn heldur en þeir. En ef 
við fórnum okkur ekki allir fyrir 
liðið og sýnum agaðan leik og 
vinnusemi duga hæfileikarnir 
einir skammt. Það er erfitt að 
þurfa að sækja á Anfield og ætla 
að skora tvö mörk. En ef við leggj-
um jafn hart að okkur og andstæð-
ingurinn getur ekkert lið unnið 
okkur,“ sagði landsliðsfyrirliðinn.

Það voru liðnar 540 mínútur 
síðan hann skoraði síðast, í 4-0 
sigri á America í Heimsbikar-
keppni félagsliða 14. desember 
síðastliðinn. Eiður Smári hafði 
síðan leikið 12 leiki með Barce-
lona, þar af 5 þeirra í byrjunarlið-
inu. Eiður Smári skoraði markið 
með glæsilegum hætti og það var 
greinilegt að okkar maður hefur 

æft aukalega og er því kominn í 
hörkuform þótt tækifærin hjá 
Frank Rijkaard hafi ekki verið 
mörg að undanförnu. 

Eiður Smári hefur aðeins feng-
ið að spila í samtals 92 mínútur í 
síðustu tíu leikjum liðsins en eftir 
markið laglega á þriðjudaginn 
hlýtur hann að fá að spila stærra 
hlutverk í næstu leikjum liðsins.

Okkur skorti vinnu-
semi og fórnfýsi

  Lokaumferð Iceland 
Express-deildar karla fer fram í 
kvöld þegar sex síðustu leikirnir 
fyrir úrslitakeppnina fara fram. 
Það er þegar ljóst hvaða átta lið 
komast í úrslitakeppnina og að 
Haukar eru fallnir í 1. deild. Það 
ræðst aftur á móti í kvöld hvernig 
liðin raðast upp í sæti og þar með 
hvaða lið mætast í átta liða úrslit-
unum sem hefjast eftir viku. 

Njarðvíkingar eru þegar búnir 
að taka við deildarbikarnum en 
hafa að miklu að keppa samt í Þor-
lákshöfn í kvöld. Með því að vinna 
15. sigurinn í röð geta þeir orðið 
fyrsta liðið sem vinnur svo marga 
leiki í röð fyrir úrslitakeppni frá 
því að deildin tók núverandi mynd 
haustið 1996. Það eru enn fremur 
aðeins tvö lið (Njarðvík 1995 og 
Njarðvík 1996) sem hafa komið 
inn í úrslitakeppni með fleiri sig-
urleiki í röð en Njarðvík vann 23 
síðustu deildarleiki sína 1995 og 
17 síðustu leiki sína fyrir úrslita-
keppni ári síðar.

KR og Skallagrímur eiga bæði 
möguleika á 2. sætinu í kvöld en 
Snæfell getur aldrei komist ofar 
en í 3. sætið þar sem það er nú því 
félagið tapaði báðum leikjum 

sínum á móti KR. Skallagrímur 
vann hins vegar báða leikina við 
KR og hreppir því 2. sætið, vinni 
félagið ÍR og KR tapar á heima-
velli á móti Grindavík. KR-ingar 
hafa unnið átta heimaleiki í röð og 
eru því erfiðir heim að sækja. 

Snæfell þarf að vinna Keflavík í 
Keflavík í fyrsta sinn ætli félagið 
sér að gulltryggja þriðja sætið. 
Snæfell er með betri innbyrðis-
stöðu á móti Skallagrími eftir 10 
stiga sigur í síðustu umferð en 
verði öll þrjú liðin jöfn dettur 

félagið niður í 4. sætið, Skallagrím-
ur hreppir 2. sætið og KR verður 
númer þrjú. 

Grindavík á enn möguleika á að 
stela 5. sætinu af Keflavík eftir 17 
stiga sigur í leik liðanna í síðustu 
umferð en til að svo verði þarf 
liðið að vinna KR á útivelli á sama 
tíma og Keflavík tapar heima á 
móti Snæfelli. Keflavík hefur 
unnið alla 12 deildarleiki sína á 
móti Snæfelli í Sláturhúsinu og 
það þarf því söguleg úrslit ætli 
Grindvíkingar að komast upp fyrir 
nágranna sína.

Bikarúrslitaliðin ÍR og Hamar/
Selfoss eru niðurnegld í 7. og 8. 
sætinu og Tindastóll verður í 9. 
sætinu en fallbaráttan er enn í full-
um gangi þótt Haukar sé fallnir úr 
deildinni í fyrsta sinn í 24 ár. Þór 
úr Þorlákshöfn og Fjölnir úr Graf-
arvogi spila fyrir lífi sínu í kvöld, 
Þór fær deildarmeistara Njarðvík-
ur í heimsókn og verður að vinna 
eða treysta á að Fjölni takist ekki 
að vinna Tindastól á heimavelli. Ef 
Fjölnir nær Þór að stigum eru þeir 
ofar á betri árangri í innbyrðisvið-
ureignum eftir að hafa unnið 11 
stiga sigur í framlengdum leik lið-
anna á dögunum. 

KR og Skallagrímur keppa um annað sætið og Snæfell þarf að vinna sinn fyrsta sigur í Keflavík til að 
tryggja sér þriðja sætið. Fjölnir og Þór úr Þorlákshöfn spila hins vegar fyrir lífi sínu í deildinni.

 Heljarinnar slagsmál 
brutust út á meðal leikmanna Val-
encia og Inter að leik liðanna í 16 
liða úrslitum Meistaradeildar Evr-
ópu loknum. Mestu lætin urðu 
eftir að varamaður Valencia, 
David Navarro, sló til og nefbraut 
Argentínumanninn Nicolas Bur-
disso. Margir leikmenn blönduðu 
sér í slagsmálin sem náðu alla leið 
inn í búningsklefa heimamanna. 
Þar reyndu leikmenn Inter að 
berja sér leið inn að Navarro.

„Ég hef aldrei hagað mér á 
þennan máta áður og mun aldrei 
gera aftur. Ég er afar miður mín 
og skammast mín mikið,“ sagði 
Navarro í útvarpsviðtali í gær. 
„Ég sá að þeir voru að reyna að 
ráðast á liðsfélaga minn og bara 
missti stjórn á skapinu. Ég hef 
ekki séð myndir af þessu né held-

ur viðbrögð leikmanna Inter í 
okkar búningsklefa, ég var í öðru 
herbergi.“

Francesco Toldo, markvörður 
Inter, fór í búningsklefa Valencia 
og þeir Luis Figo og Esteban 
Cambiasso reyndu að fylgja 
honum inn. 

Talsmaður Knattspyrnusam-
bands Evrópu, UEFA, sagði í gær 
að rannsókn myndi hefjast á atvik-
inu og niðurstaðna að vænta á 
fundi aganefndar sambandsins 22.  
mars. Leiknum lyktaði með marka-
lausu jafntefli á Mestalla-leik-
vanginum, heimavelli Valencia. 
Fyrri leiknum lauk með 2-2 jafn-
tefli og fór því Valencia áfram á 
fleiri mörkum skoruðum á úti-
velli.

Roberto Mancini, stjóri Inter, 
sagði að Navarro væri heigull.

„Ég hef séð upptökur af atvik-
inu og ekki hægt að kalla mann 

neitt annað þegar hann kýlir mann 
og hleypur svo í burtu.“

Navarro er fullur iðrunar eftir slagsmálin

 Arnór Atlason og 
félagar í FCK Håndbold unnu 31-
24 útisigur á Helsingør í dönsku 
úrvalsdeildinni í handbolta og var 
Arnór markahæstur í liðinu með 
sex mörk. 

Þetta var áttundi sigur liðsins í 
röð og FCK er nú komið aftur á 
topinn í deildinni. Liðið er með 
jafnmörk stig og KIF Kolding en 
á auk þess leik inni en þessi tvö 
lið eru í nokkrum sérflokki með 
sjö stigum fleira en liðið í þriðja 
sæti.

Arnór hefur skorað 104 mörk í 
15 leikjum, hann er í fimmta sæti 
yfir heildarmörk en í 2. sæti yfir 
flest mörk að meðaltali (6,9) en 
Arnór hefur leikið færri leiki en 
þeir sem eru fyrir ofan hann á 
listanum.

Arnór og félag-
ar á toppinn

 Sigurganga Dallas í 
NBA-deildinni heldur áfram og 
liðið vann sinn 16. sigur í röð 
gegn New Jersey, 102-89, í 
fyrrinótt og varð um leið fyrsta 
liðið til þess að tryggja sér sæti í 
úrslitakeppninni.

Dallas hefur unnið 51 af fyrstu 
60 leikjum sínum í vetur og má 
tapa 22 síðustu leikjunum án þess 
að það hafi af þeim úrslitakeppn-
ina. Sigurinn var jafnframt 23. 
heimasigurinn í röð. 

Dirk Nowitzki var með 22 stig 
og 11 fráköst og Erick Dampier 
var með 12 stig og 14 fráköst en 
Dallas hefur unnið 15 af 16 
leikjum sínum á tímabilinu þegar 
þessi stóri og stæðilegi miðherji 
hefur skorað 10 stig eða meira.

Öryggir í úr-
slitakeppnina

10% vaxtaauki!

Nýttu þér þetta TILBOÐ og stofnaðu reikning á spron.is

Þeir sem stofna sparnaðarreikningana SPRON Vaxtabót eða Viðbót
á Netinu fyrir 1. maí næstkomandi fá um næstu áramót 
10% vaxtaauka á áunna vexti til 1. júlí nk.
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„Ég var búinn að vera vakandi alla 
nóttina og var á leiðinni í vinnuna. 
Kom út af mölinni og á malbik en 
gerði mér enga grein fyrir 
hálkunni og keyrði út af,“ segir 
Ari Matthíasson, framkvæmda-
stjóri SÁÁ. En hann varð fyrir 
því óláni að keyra Renault-bif-
reið út af skammt frá Kaldár-
seli. Bíllinn var allur beyglaður 
og brotinn en Ara varð 
ekki meint af. Hann gat 
keyrt bifreiðina í 
bæinn þar sem 
hún bíður nú 
viðgerðar.

Ari var að 
leika í kynn-
ingarmynd-
inni Örstutt 

jól sem er ætlað að kynna og afla 
fjár fyrir kvikmyndina Rauð jól 

sem á að vera fyrsta íslenska 
splatter-myndin. Ari leikur 

Gylfa meðferðarfulltrúa 
sem fer með hóp ung-
menna á heimili yfir jólin 
en þau eiga það öll sam-
eiginlegt að hafa átt í erf-

iðleikum með áfengi og fíkniefni. 
Og ferðin er hugsuð til að halda 
þeim frá Bakkusi og bullinu yfir 
hátíðirnar. „En þau hitta því miður 
á röng jól,“ segir Ari en í mynd-
inni eru leikarar aflimaðir, afhaus-
aðir og bókstaflega rifnir á hol. 
„Það var því mikið blóðgos þarna 
um helgina,“ bætir Ari við. Töku-
staðurinn kann að koma mörgum 
spánskt fyrir sjónir, sjálfar sum-
arbúðir KFUM og K þar sem boð-
skapur séra Friðriks Friðriksson-
ar um náungakærleik er í hávegum 
hafður.

Árni og Ari eru því orðnir nokk-
uð gott teymi því nýlega vann Ice-
landair-auglýsingin verðlaun sem 
besta sjónvarpsauglýsing árs-
ins á árlegri uppskeruhátíð 

ÍMARK. Árni leikstýrði henni en 
Ari var, eins og margir eflaust 
muna, ákaflega eftirminnilegur í 
hlutverki dagdrauma-náungans. 
„Já, kannski að maður verði alltaf 

fyrsti valkostur hjá 
honum,“ segir Ari.

Svefndrukkinn Ari Matt klessti bílinn

„Ég byrja alltaf á að fá mér 
vatnsglas, og því næst gulrótar-
safa. Með því tek ég lýsi og víta-
mín, og svo bý ég mér til kaffi 
latte. Þá er ég nógu mikið vökn-
uð til að ákveða hvort ég nenni 
að gera hafragraut, sem ég set 
rúsínur og epli eða eitthvað sem 
ég á af góðum ávöxtum út í, og 
stundum kanil.“

„Við höfum verið að gera heilmik-
ið saman,“ segir Gísli Örn Garð-
arsson leikstjóri um samstarf sitt 
við Kristínu Ólafsdóttur, eigin-
konu athafnamannsins 
Björgólfs Thors Björgólfs-
sonar. Kristín er aðstoðar-
leikstjóri söngleiksins 
Ást sem frumsýndur 
verður í Borgarleikhús-
inu á laugardag. 

Söngleikurinn er 
eftir Víking Kristjáns-
son og Gísla Örn Garð-

arsson sem jafnframt er leikstjóri. 
Það er Vesturport sem setur söng-
leikinn upp í samvinnu við Leikfé-

lag Reykjavíkur. Með aðal-
hlutverkin fara margir af 

helstu leikurum landsins 
og nægir þar að nefna 

Kristbjörgu Kjeld og 
Magnús Ólafsson en 
eins og komið hefur 
fram í Fréttablað-
inu leikur verðandi 
þingframbjóðand-
inn Ómar Ragnars-
son eitt aðalhlut-
verkanna.

Gísli Örn segir 
að samstarf 
Vestur-
ports og 

Kristínar eigi sér nokkuð langan 
aðdraganda. „Hún framleiddi 
myndina Love is in the Air 
sem fjallaði um ferð Vest-
urports til London þegar 
Rómeó & Júlía var sett 
upp,“ segir Gísli en 
segja má að verkið 
hafi komið íslenskri 
leikhúsmenningu á 
kortið á Englandi. 
„Þá var hún einnig 
einn af framleiðend-
um kvikmyndanna 
Barna og Foreldra,“ 
bætir hann við.

Gísli segir að 
hann hafi lengi geng-
ið með hugmynd-
ina um ástir á elli-

heimilinu í maganum og viðraði 
hana öðru hvoru við Kristínu. 

„Hún sýndi þessu mikinn 
áhuga og vildi í raun strax 

fá að vera með,“ útskýrir 
Gísli og bætir við að 

Kristín hafi gjarnan 
viljað reyna sig við 
leikhúsið eftir að hafa 
aðallega einbeitt sér 

að kvikmyndagerð.

Kristín leikstýrir með Vesturporti
FYRSTUR

MEÐ
FRÉTTIRNAR

www.visir.is

„Undirrituð og eiginmaður hennar 
hafa sent Umboðsmanni barna 
erindi vegna forsíðunnar á ferm-
ingarbæklingi Smáralindar,“ segir 
Guðbjörg Hildur Kolbeins, doktor í 
fjölmiðlafræði og lektor í fjölmiðla-
fræði við Háskóla Íslands, á póst-
lista Femínistafélagsins. Og vill fá 
fram viðbrögð femínista við for-
síðu bæklingsins.

Á bloggsíðu sinni fer Guðbjörg 
Hildur svo afar hörðum orðum 
um forsíðuna: „Á forsíðunni má 
sjá unga stúlku á háum hælum í 
velþekktri stellingu úr klám-
myndum,“ segir doktor Guð-
björg og skilur ekki hvernig 
þeim sem stóðu að þessum bæk-
lingi datt í hug að blanda saman 
táknum saklausrar barnæsku 
og stellingum úr klámmyndum. 
Útleggingar doktorsins á því 
hvað hún ímyndar sér að ger-
ist í framhaldinu af þessari 
klámfengnu stellingu ferm-
ingarstúlku eru of dónalegar 
til að Fréttablaðið birti slíkt. 
En áhugasömum er bent á 
síðu Guðbjargar Hildar (kol-
beins.blog.is).

Markaðsstjóri Smáralindar er 
Eva Dögg Sigurgeirsdóttir og hún 
ber ábyrgð á bæklingnum sem er 
sá sjöundi sem Smáralind gefur út. 

Henni hafði verið bent á 
ummæli Guðbjargar 

Hildar í gær og 
var brugðið 
mjög.

„Þetta kom 
mér verulega á 

óvart. Ég hef ekki 
hugmyndaflug í 

svona. Ég er farin 
að hafa af því 

áhyggjur hvert þetta þjóð-
félag er að stefna. Þetta 
er fermingarbarn og 
hún sér bara ein-
hvern sora út úr 
þessu. Það hlýtur 
að vera á hennar 
ábyrgð,“ segir Eva 
Dögg.

Bæklingurinn er 
hannaður af Enn-
emm auglýsinga-
stofu og Eva Dögg 
segist hafa séð svip-
aða mynd af Línu 
Langsokki sem hún 
telur hönnuðinn vera 
að vísa til.

„Mér finnst hryggi-
legt að fólk skuli lesa 
svona nokkuð í þessa 
mynd. Veit bara hrein-
lega ekki hvað skal 
segja. Þetta er eitthvað 
sjúkt inni í hugarfylgsn-
um þeirra sem vilja lesa 
slíkt út úr mynd sem 
þessari.“

Guðbjörg Hildur 
segir í túlkun sinni á 
táknfræðinni sem hún sér 
búa að baki myndinni að 
þar sé blandað saman sak-
leysi barnæskunnar … 
„(stúlkan er umkringd 
böngsum og loðdýrum) við 
tákn úr klámi (líkamsstell-
ingin, opni munnurinn og 
háu hælarnir). Útkoman 
verður hin saklausa hóra, 
hin hreina mey sem í einni 

svipan verður klámmyndadrottn-
ing.“

Hún segir að slík notkun á tákn-
um sé flestum fullorðnum vel kunn-
ug og spyr hvort slík notkun á tákn-
um sé viðeigandi á bækling sem er 
ætlaður fermingarbörnum. 

Að sögn Evu Daggar eru engin 
áform uppi í Smáralind um að 
bregðast við umkvörtunum Guð-
bjargar Hildar Kolbeins á einn 
eða annan hátt. „Þetta er ekki 
svaravert,“ segir Eva Dögg.





Það er allt í steik. Þetta vitum við 
öll, og stundum eftir að maður 

hefur hlustað á fréttirnar finnst 
manni óhugsandi að hér verði 
mannapar á kreiki eftir tvö hundruð 
ár. Að minnsta kosti ekki mannapar 
í jakkafötum. Græðgi, gróðurhúsa-
áhrif og almenn vitleysa verður 
örugglega búin að útrýma tegund-
inni, eða breyta í stökkbreytt grey 
sem vafra um leifar stórborga veif-
andi frumstæðum kylfum.

held ég að eina von mannkyns-
ins sé að láta konurnar taka við 
stjórnartaumunum á öllum mögu-
legum sviðum. Skítt með jafnrétti 
– konur eiga betra skilið eftir árþús-
undalanga undirokun. Með óskor-
uðu einræði tekst konum örugglega 
að stýra heiminum inn í fagra nýja 
kvenveröld þar sem hunang drýpur 
af hverju strái.

auðvitað eru það vitlausir karl-
pungar sem bera ábyrgð á stöðunni 
í dag. Hvítir hvapholda karlpungar 
sem öllu ráða. Djöflast um á reyk-
spúandi míní-álverum, með hausinn 
fullan af vitleysu, gónandi á eftir 
sérhverjum kvenmannsrassi, knún-
ir áfram af engu öðru en þörfinni 
fyrir að moka undir rassinn á sjálf-
um sér.

karlar erum í raun óþarfir. Það 
má auðveldlega fækka okkur ræki-
lega en soga úr velvöldum sýnis-
hornum vökvann sem viðheldur 
mannkyninu. Hægt væri að geyma 
til undaneldis úrvalsflokk karla í 
gámum á hálendinu. Þar fengju þeir 
að gera það sem þeim þykir best: 
glápa á erótískt klám og fylgjast gól-
andi með fótboltaleikjum. Til hátíð-
arbrigða mætti henda kjötsneiðum í 
gámana og draga fram grillið.

fjarveru karlpunga mun heimur-
inn blómstra. Hin kvenlegu gildi fá 
að ráða. Ofbeldi heyrir strax sög-
unni til. Græðgi og almenn vitleysa 
gufa upp. Þingkonur og forstýrur 
verða normið og fara með friði á 
hendur kynsystrum sínum. Sam-
ræðustjórnmál taka völdin. Gróður-
húsaáhrifin hverfa, kennarar verða 
á geðveikum launum og helsta vígi 
íslensks ójöfnuðar hrynur því auð-
vitað verður nú eingöngu talað við 
konur í Silfri Öglu.

er þegar hafin. Fleiri 
konur en karlar útskrifast úr 
háskólunum. Konur sýna daglega 
að þær eru ekki jafningjar karla 
heldur í flestum tilfellum miklu 
klárari. Karlpungum er linnulaust 
komið í skilning um að það sem þeir 
standa fyrir er rangt, hugsunarhátt-
ur þeirra er viðbjóðslegt ofbeldi og 
þeir ættu að skammast sín. En betur 
má ef duga skal. Ég mun fyrstur 
gefa mig fram þegar hreinsunin 
hefst.

Fagra 
kvenveröld
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Við komum 
þér til bjargar
Þú getur sofið áhyggjulaus því við erum til staðar 
fyrir þig hvenær sem þú þarft á okkur að halda. 
Þjónustuver okkar er opið allan sólarhringinn alla 
daga ársins svo hægt sé að leysa úr þínum 
vandamálum um leið og þau koma upp. 
1414 - og vandamálið er úr sögunni

Gríptu augnablikið og lifðu núna

LÖGFRÆÐIAÐSTOÐ ORATOR
- félag laganema við Háskóla Íslands 
                                                              

mmtudaga
milli 19:30 - 22:00 í síma 551-1012


