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Smáauglý i

Guðrún Jóhannsdóttir matgæðingur hefur skrifað
tvær handhægar matreiðslubækur, Hollt og ódýrt og 
Hollt og fljótlegt sem Salka gefur út.„Í mínum huga er hollur matur fyrst og fremst fólginn í 

fjölbreytni,“ segir Guðrún sem er óhrædd við að prófa nýj-

ungar í matargerð og lítur á það sem ævintýri að fara í sér-

staka leiðangra að leita að kryddi.Lesendur Fréttablaðsins þekkja Guðrúnu að góðu. Hún

hefur verið með matarpistla og uppskriftir í blaðinu í rúm

þrjú ár undir yfirskriftinni Til hnífs og skeiðar. Lengi vel

miðuðust hráefniskaup við þúsundkallinn og hafa áreiðan-

lega margir blessað Guðrúnu í huganum fyrir lækkaðan

matarreikning. Nú eru þessar uppskriftir komnar út á bók

sem heitir Hollt og ódýrt.„Sumar uppskriftirnar hafði ég notað sjálf í mörg ár en

aðrar voru þróaðar næstum jafnóðum með tilraunastarf-

semi því ég hef alla tíð verið forvitin og óhrædd við að prófa

mig áfram. Mér þykir gaman að sækja í matreiðsluhefðir

annarra landa og gera mínar útfærslur á réttunum og finnst

líka frábært hversu framboð af góðu og fjölbreyttu hráefni

hefur aukist hér á landi. Í þeim meðbyr sem ég haft í sam-

bandi við pistlana finn ég að margir eru opnir fyrir því að

prófa uppskriftir og spennandi krydd úr fjarlægum álfum. 

Mér finnst hugmyndin um að ferðast með bragðlaukunum

heillandi.“
Spurð hvernig gangi að halda kostnaði niðri en vera samt 

með framandi hráefni svarar hún: „Margt af því sem til-

heyrir ítalskri og austurlenskri matargerð er frekar ódýrt

en í bókinni Hollt og fljótlegt einskorða ég mig ekki bara

við ódýru uppskriftirnar.   Guðrún tekur sjálf myndirnar í bækurnar. „Þegar ég 

byrjaði á pistlunum þá vildi ég ekki binda mig við að fá ljós-

myndara á ákveðnum tíma heldur elda réttinn þegar það

hentaði mér og innblásturinn kom. Ég hafði föndrað við

ljósmyndun og ákvað að taka myndirnar sjálf. Svo hefur

það þróast yfir í mikla ástríðu og áhuga á matarljósmynd-

un. Það má því segja að hér sé algert tilraunaeldhús.“
Guðrún gefur lesendum Fréttablaðsins uppskrift að 

ítölskum tvíbökum á bls. 6.

Góður knapi laðar fram 
gæðinginn í hestinum

Matsfyrirtækið Moody´s 
hefur ákveðið að fara yfir aðferða-
fræði fyrirtækisins og ætlar að 
kynna niðurstöður næsta föstudag. 
Líkur eru taldar á að lánshæfisein-
kunnir íslensku bankanna lækki. 
Moody´s hefur legið undir veru-
legri gagnrýni alþjóðlegra aðila 
á fjármálamarkaði eftir að fyrir-
tækið hækkaði um marga flokka 
langtímalánshæfismat fjölmargra 
banka um miðjan febrúar. Íslensku 
bankanir fóru í hæsta flokk (Aaa). 
Hafa hlutabréf matsfyrirtækisins 
lækkað.

Fremstir í flokki gagnrýnenda 
hafa verið Royal Bank of Scotland 

og Dresdner Kleinwort sem telja 
fráleitt að íslensku bankarnir séu 
settir á sama stall og bankar sem 
njóta mun hærri einkunnar fyrir 
fjárhagslegan styrk, til dæmis 
ABN Amro og Handelsbanken. 
Viðskiptabankarnir þrír hafa ein-
kunnina C fyrir fjárhagslegan 
styrkleika.

Í vegvísi Landsbankans í gær er 
vísað til símafundar Moody´s þar 
sem fram kom að líkur séu fyrir 
hendi að einkunnir íslensku bank-
anna verði lækkaðar um einn til 
tvo flokka, niður í Aa1 eða Aa2. 
Það eru þó hærri einkunnir en 
bankarnir höfðu fyrir síðustu 

endurskoðun Moody´s. Einnig er 
mögulegt að núverandi einkunnir 
haldist óbreyttar en horfur verði 
lækkaðar í neikvæðar úr stöðug-
um.

Álag á skuldatryggingar (CDS) 
íslensku bankanna hækkaði um 
fjóra til fimm punkta í gær og er 
um fimm punktum lægra en það 
var fyrir endurskoðun Moody´s í 
febrúar. Lækkun varð á hlutabréf-
um í  Landsbankanum (-1,5%) og 
Glitni (-0,36%). Hins vegar hækk-
aði gengi Kaupþings um 0,39 pró-
sent og stóð í sögulegu hámarki í 
1.044 krónum á hlut. 

Bankaeinkunnir gætu lækkað

 Kjósendur Sam-
fylkingar væru líklegastir til að 
láta framboð öryrkja og aldraðra 
og hægri grænna hafa áhrif á sitt 
atkvæði byðu þau fram. Sjálfstæð-
ismenn kysu frekar framboð aldr-
aðra og öryrkja en hægri grænna 
en eru ólíklegastir til að breyta at-
kvæði sínu vegna nýrra framboða. 
Kjósendur Samfylkingar hallast 
helst að framboði aldraðra og ör-
yrkja. Framboðin taka líklega 
töluvert af óákveðnu fylgi. 

Rúm tíu prósent segja frek-
ar líklegt eða mjög líklegt að það 
breyti afstöðu þeirra til þess hvaða 
stjórnmálaafl þeir kjósi í komandi 
kosningum ef hægri grænt fram-
boð undir forystu Ómars Ragnars-
sonar og Margrétar Sverrisdóttur 
býður fram. Tæp þrettán prósent 
segja líklegt eða frekar líklegt að 
það breyti afstöðu þeirra til þess 
hvaða stjórnmálaafl þeir kjósi ef 
framboð aldraðra og öryrkja býður 
fram í þeirra kjördæmi. 

Ef samsetning þeirra rúmlega 
tíu prósenta sem telja líklegt að 
framboð aldraðra og öryrkja hafi 
áhrif er skoðað sést að 14,3 prósent 
kysu annars vinstri græn; 10,4 pró-
sent Samfylkinguna; 7,8 prósent 
Sjálfstæðisflokkinn; 5,2 prósent 
Frjálslynda flokkinn og 2,6 prósent 
Framsóknarflokkinn.

Ef samsetning þeirra tæplega 
þrettán prósenta sem telja líklegt 
að framboð hægri grænna hafi 
áhrif er skoðað kemur í ljós að 11,6 

prósent hefðu annars stutt Sam-
fylkinguna og jafnstór hópur hefði 
annars stutt Sjálfstæðisflokk; 10,5 
prósent væru annars stuðningsfólk 
Vinstrihreyfingarinnar-græns 
framboðs. Kjósendur Framsóknar 
og frjálslyndra skera sig úr hér og 
myndar hvor hópur fyrir sig innan 
við fimm prósent af öllum þeim 
sem telja líklegt að framboð aldr-
aðra og öryrkja breyti afstöðu sinni
fyrir kosningar.

Samfylking líklegust til að 
missa fylgi til nýrra flokka
Framboð aldraðra og öryrkja og hægri grænna hefði helst áhrif á atkvæði Samfylkingarinnar byðu þau fram 
í alþingiskosningum. Fáir kjósendur Sjálfstæðisflokksins telja líklegt að þeir myndu kjósa hægri græna. 

Ennþá til miðar í stæði

28. mars
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FRÁBÆR
OPNUNARTILBOÐ

Á síðum slúðurblaðs í 
Suður-Ameríku

Tulsi Devipujak, ind-
versk kona í Gujarat-fylki, krafð-
ist þess á dögunum að fá að gift-
ast unnusta sínum þrátt fyrir að 
hann væri liðið lík. Lík manns-
ins var brennt nokkrum mínút-
um eftir giftinguna. Maðurinn 
lést þegar hann féll ofan í brunn 
stuttu eftir að þau trúlofuðu sig. 
Lögreglumaður sem þekkti til 
segir konuna hafa klæðst brúð-
arkjól og síðan skipt strax yfir í 
sorgarklæðin.

Gekk að eiga lík

 Reykingabanni sem átti 
að taka gildi á opinberum sem 
almennum vinnustöðum í Dan-
mörku um næstu mánaðamót 
hefur verið frestað fram í ágúst. 
Meirihluti þingmanna á danska 
þinginu samþykkti fyrir áramót 
að styðja frumvarp um reykinga-
bann. Frumvarpið hefur þó ekki 
verið lagt fram en ráðgert er að 
afgreiða málið fyrir sumarið. 

Danir fresta 
reykingabanni



Karlmaður hefur verið 
dæmdur í tveggja mánaða fang-
elsi fyrir að ganga í skrokk á 
konu og berja hana í andlitið.
Hún nefbrotnaði og fékk mikla 
áverka í andliti og á líkama. Einn-
ig fékk hún heilahristing og þjáð-
ist af minnisleysi. 

Maðurinn viðurkenndi sök 
greiðlega fyrir dómi, sem taldi 
árás hans á konuna að öllu tilefn-
islausa og ófyrirleitna. Maðurinn 
hafði áður gerst sekur um ölvun-
arakstur og var þá sviptur öku-
réttindum í átján mánuði.

Refsing hans nú var skilorðs-
bundin, en honum gert að greiða 
sakarkostnað.

Barði konu og 
nefbraut hana

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

NOTAÐIR BÍLAR

BÍLL DAGSINS

CHEVROLET LACETTI
Nýskr. 05.05 - Beinskiptur - Ekinn 14 þús. km.  -  Allt að 100% lán.

Verð áður: 1.460.000-

Tilboð:

1.280.000.-

Atli, ferðu aldrei út að leika 
þér? 

Átján ökumenn 
voru teknir fyrir ölvunarakstur 
á höfuðborgarsvæðinu um helg-
ina og tveir fyrir að aka undir 
áhrifum lyfja.

Flestir ökumannanna voru 
teknir í Reykjavík, þrettán tals-
ins, tveir í Kópavogi, tveir í 
Garðabæ og einn í Hafnarfirði.

Á vefsíðu lögreglunnar kemur 
fram að af ökumönnunum 
voru fjórtán karlmenn og fjór-
ar konur. Karlarnir eru flestir á 
þrítugs- og fertugsaldri en þrír 
eru undir tvítugu.  

Fjöldi óhæfra 
ökumanna 

 Ekkert verður af því 
að ríkið afsali vatnsréttindum og 
landi vegna Búrfellsvirkjunar til 
Landsvirkjunar á því þingi sem 
nú starfar. Geir H. Haarde for-
sætisráðherra afturkallaði í gær 
frumvarp þess efnis. 

Frumvarpið var lagt fram í 
þinginu í vetur öðru sinni og var 
til meðferðar í allsherjarnefnd 
þegar forsætisráðherra afréð að 
afturkalla það.

Málið hlaut talsverða gagnrýni 
stjórnarandstöðu í fyrstu um-
ræðu enda stefndi frumvarpið að 
því að breyta þjóðlendu í eignar-
land. Slíkt mál hafði ekki komið 
til þingsins fyrr.

Vatnsréttindum 
ekki afsalað til 
Landsvirkjunar

Geir H. Haarde for-
sætisráðherra mælti fyrir frum-
varpinu sínu og Jóns Sigurðsson-
ar, iðnaðar- og viðskiptaráðherra, 
um breytingu á stjórnarskránni í 
gær. Ákvæðið gerir ráð fyrir að 
náttúruauðlindir skuli vera þjóð-
areign.

Geir sagðist algjörlega ósam-
mála því mati sumra að ákvæðið 
sé merkingalaust. Sagði hann 
meginmarkmið þess að árétta 
fullveldisrétt þjóðarinnar yfir 
sameiginlegum auðlindum. Væri 
tilgangurinn að renna styrkari 
stoðum undir lög um auðlinda-
stýringu. „Hér er því ekki um 
nein niðurnjörvuð eignarréttindi 
að ræða heldur miklu fremur pól-
itíska stefnuyfirlýsingu sem 
áréttar fullveldisrétt ríkis og 
þjóðar yfir þeim auðlindum á ís-
lensku forræðissvæði sem ekki 
lúta eignarrétti annarra og að þær 
skuli nýttar með heildarhagsmuni 
þjóðarinnar að leiðarljósi,“ sagði 
Geir í ræðu sinni í þinginu. 

Gagnrýni þingmanna stjórnar-
andstöðunnar beindist jafnt að 
innihaldi frumvarpsins sem tilurð 
þess. Ingibjörg Sólrún Gísladótt-
ir, formaður Samfylkingarinnar, 
sagði meðal annars að Geir og Jón 
hefðu ekki reynt að ná samstöðu 

milli allra flokka um málið og að 
auki kæmi það til meðferðar á 
lokadögum þingsins. Lítið ráðrúm 
væri því til að fjalla um tillöguna. 
Í yfirlýsingu þingflokks Samfylk-
ingarinnar eru vinnubrögð stjórn-
arflokkanna sögð hroðvirknisleg.

Steingrímur J. Sigfússon, for-
maður Vinstrihreyfingarnnar - 
græns framboðs, andæfði sömu 
vinnubrögðum og sagði einsdæmi 
að formenn tveggja stjórnmála-

flokka legðu fram snöggðsoðna 
breytingartillögu við stjórarskip-
unarlög undir þinglok. Spurði 
hann Geir og Jón hvort þeim væri 
virkilega alvara með að málið yrði 
afgreitt fyrir þinglok.

Guðjón A. Kristjánsson, for-
maður Frjálslynda flokksins, lýsti 
því mati sínu á frumvarpinu að 
sér sýndist því vera ætlað að festa 
í sessi óbein eignarréttindi út-
gerðarmanna yfir aflaheimildum. 
Á slíkt gæti hann ekki fallist og 
lagði því til að í stjórnarskránni 
stæði með skýrum hætti að þjóð-
areign mætti ekki selja eða láta 
varanlega af hendi. 

Jón Sigurðsson, formaður 
Framsóknarflokksins, sagði málið 
sögulegt og mikilvægt enda að-
dragandi þess áralangur. 

Auðlindaákvæðið er 
pólitísk yfirlýsing
Forsætisráðherra segir nýju auðlindaákvæði stjórnarskrárinnar vera ætlað að 
árétta fullveldisrétt þjóðarinnar yfir sameiginlegum auðlindum. Stjórnarand-
staðan gerir margvíslegar athugasemdir við ákvæðið, tilurð þess og meðferð.  

 „Engar afsakanir 
geta lengur verið fyrir því að ná 
ekki samkomulagi,“ sagði Peter 
Hain, Norður-Írlandsmálaráð-
herra bresku stjórnarinnar, í Belf-
ast í gær, daginn áður en nýkjörið 
heimastjórnarþing kemur saman 
á Norður-Írlandi.

Bæði hann og Dermot Ahern, 
utanríkismálaráðherra Írlands, 
lögðu ríka áherslu á að mótmæl-
endur og kaþólskir mynduðu 
stjórn á Norður-Írlandi. Ekkert 
eigi að vera því til fyrirstöðu 
lengur. Takist það hins vegar ekki 
innan tveggja vikna verði heima-
stjórnarþingið leyst upp.

„Allir gengu til kosninga vitandi 

það að fresturinn rynni út 26. 
mars,“ sagði Ahern og sakaði mót-
mælendur, sem ekki vilja hlíta 

þessum fresti, um að vilja frekar 
„pólitískt getuleysi“ heldur en 
pólitísk völd.

Sigurvegarar þingkosninganna 
á Norður-Írlandi, sem  haldnar 
voru á miðvikudag í síðustu viku, 
voru harðlínuflokkar bæði mót-
mælenda og kaþólskra, annars 
vegar Lýðræðislegi sambands-
flokkurinn og hins vegar Sinn 
Fein.

Fyrir tveimur árum féllst Írski 
lýðveldisherinn, IRA, á að af-
vopnast og nú í byrjun þessa árs 
féllst Sinn Fein á að starfa með 
norður-írsku lögreglusveitunum, 
þótt þær verði áfram í höndum 
mótmælenda.

Engar afsakanir lengur gildar

Mannréttindaráð Sam-
einuðu þjóðanna gagnrýndi í gær 
stjórnvöld í Súdan vegna mann-
réttindabrota í Darfúr-héraði. 
Í harðlega orðaðri skýrslu, sem 
birt var í gær, segir ráðið að Sam-
einuðu þjóðirnar verði að grípa 
til ráðstafana til að vernda íbúa 
héraðsins gegn hernaði á hend-
ur þeim, sem kostað hefur 200 
þúsund manns lífið og stjórnin í 
Súdan er sögð bera ábyrgð á.

Óvenjulegt þykir að nefnd 
á vegum Sameinuðu þjóðanna 
taki jafn afdráttarlaust til orða. 
Stjórnin í Súdan ætlar að svara 
þessari gagnrýni í dag þegar full-
trúi hennar ávarpar Öryggisráð-
ið.

Hörð gagnrýni 
á Súdansstjórn

 Halldór Jónsson, rafvirki 
á Eyrarbakka, komst við illan leik 
á land eftir að flóðbylgja skolaði 
honum og bíl hans á haf út á föstu-
dag. Tildrög atviksins voru þau að 
hann fór ásamt félaga sínum niður 
á höfnina á Stokkseyri til að koma 
böndum á flotbryggju sem losnað 
hafði úr festum í miklu hafróti en 
tveir bátar voru bundnir við hana.

„Rétt eftir að við vorum búnir 
að koma böndum á hana kom fylla, 
eða flóðbylgja, sem hefði rifið 
bryggjuna út á haf ef við hefðum 
ekki verið nýbúnir að festa hana. 
Við vildum ná bátunum á land en 
urðum að bíða sökum sjógangs. 
Um eitt leytið virtist höfnin nokk-
uð kyrr og því ákváðum við að láta 
til skarar skríða,“ segir Halldór. 

Halldór bakkaði bíl sínum út á 
bryggjuna með kerru sem flytja 
átti bátana á. „Ég fer úr bílnum og 

tek í stefnið til að stýra bátnum 
upp á kerruna en þá kemur þessi 
rosalegi brimskafli og við það 
hækkar sjávarboðið og ég fer út í 
sjó,“ segir Halldór sem var svo 
heppinn að afturhleri bílsins var 
opinn og náði hann því að svamla 
inn í bílinn. 

„Þegar ég ætlaði að taka af stað 
kom þriðja fyllan og útsogið rífur 
okkur út á haf. Ég komst upp á 
toppinn í gegnum gluggann og leið 
eins og ég væri á eyðieyju,“ segir 
Halldór og viðurkennir að hann 
hafi fyllst vonleysi á þeirri stund. 

Það varð honum til happs að í 
sama mund og hann tók að berast 
frá landi kom slökkviliðsmaður 
staðarins á vettvang og tókst 
honum að koma taug til Halldórs. 
Halldór forðaði sér þó ekki af 
staðnum heldur kom tauginni á 
kerruna sem fest var við bílinn og 

náðu þeir að koma tækjunum á 
þurrt. „Það er nú bara róinn lífróð-
ur við að verða á undan seltunni 
og bjarga því sem eftir er af bíln-
um,“ segir Halldór sem ekki varð 
meint af volkinu.  



www.toyota.is

BETRI NOTAÐIR BÍLAR

ÚRVALSBÍLL GÆÐABÍLL
Toyota Kópavogi
Nýbýlavegi 4
Kópavogur
Sími: 570-5070

BNB-sölugreining
Bílarnir ganga í gegnum strangt gæðamat sem tekur mið af aldri, akstri og 
viðhaldssögu bílsins. Þeir sem standast kröfurnar lenda annað hvort í flokknum 
Úrvalsbílar eða Gæðabílar. Ef bíllinn stenst ekki kröfur okkar bjóðum við þér hann
ekki.

Núna bjóðum 16 betri notaða bíla á sannkölluðum gæða- og úrvalskjörum.
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VW Passat S/D Comfortline 2000 Bensín sjsk. 
Á götuna: 12.05 Ekinn: 15.000 km
Verð: 3.100.000 kr. Skr.nr. VS887

Hyundai Getz H/B GLS 1600 Bensín sjsk.
Á götuna: 06.06 Ekinn: 3.500 km
Verð: 1.610.000 kr. Skr.nr. YI301

Mazda 6 2000 Bensín sjsk.
Á götuna: 11.05 Ekinn: 3.400 km
Verð: 2.190.000 kr. Skr.nr. EX667

Mazda 3 1600 Bensín 5 gíra
Á götuna: 03.05 Ekinn: 23.000 km
Verð: 1.560.000 kr. Skr.nr. NZ932

Toyota Land Cruiser 100 VX 35" Breyttur.
4200 Dísel sjsk.
Á götuna: 09.04 Ekinn: 33.000 km
Verð: 6.490.000 kr. Skr.nr. OY870

Toyota Land Cruiser 100 VX 4700 Bensín sjsk. 
Á götuna: 05.05 Ekinn: 48.000 km
Verð: 6.190.000 kr. Skr.nr. ZR843

Toyota Land Cruiser 120 VX 4700 Bensín sjsk.
Á götuna: 07.04 Ekinn: 40.000 km
Verð: 3.950.000 kr. Skr.nr. DV517

Chevrolet Lacetti W/G CDX 1800 Bensín 5 gíra
Á götuna: 06.05 Ekinn: 45.000 km
Verð: 1.390.000 kr. Skr.nr. JG815

Toyota RAV4 2000 Bensín sjsk.
Á götuna: 07.04 Ekinn: 36.000 km
Verð: 2.290.000 kr. Skr.nr. KF503

MMC Pajero V-6 24v 3500 Bensín sjsk. 
Á götuna: 01.05 Ekinn: 25.000 km
Verð: 2.290.000 kr. Skr.nr. LV930

Toyota Avensis W/G 1800 Bensín 5 gíra 
Á götuna: 11.00 Ekinn: 140.000 km
Verð: 790.000 kr. Skr.nr. TX116

Toyota Corolla W/G 1400 Bensín 5 gíra
Á götuna: 07.06 Ekinn: 19.000 km
Verð: 1.730.000 kr. Skr.nr. AM137

Toyota Yaris 5 dyra Sol 1400 Dísel 5 gíra MM
Hlaðinn aukabúnaði
Á götuna: 01.06 Ekinn: 27.000 km
Verð: 1.800.000 kr. Skr.nr. VH307

Ford C-Max Trend 2000 Bensín sjsk.
Á götuna: 01.06 Ekinn: 13.000 km
Verð: 2.290.000 kr. Tilboð: 1.950.000 kr. 
Skr.nr. LO748

Peugeot 307 Break W/G 2000 Bensín sjsk.
Á götuna: 11.03 Ekinn: 49.000 km 
Verð: 1.570.000 kr. Tilboð: 1.390.000 kr. 
Skr.nr. ED709

Renault  Megane II Scenic 1600 Bensín sjsk.
Á götuna: 07.04 Ekinn: 26.000 km
Verð: 1.790.000 kr. Tilboð: 1.590.000 kr.
Skr.nr. PF331

16 BÍLAR SEM HAFA SANNAÐ
SIG SEM SANNKALLAÐIR 
GÆÐA- OG ÚRVALSBÍLAR



Rúm tíu prósent 
segja það frekar líklegt eða  mjög 
líklegt að það breyti afstöðu þeirra 
til hvaða stjórnmálaafls þeir kjósa 
í komandi alþingiskosningum ef 
hægri grænt framboð undir for-
ystu Ómars Ragnarssonar og Mar-
grétar Sverrisdóttur býður fram 
í þeirra kjördæmi. Af þeim telja 
tæp fjögur prósent mjög líklegt að 
slíkt framboð hefði áhrif á afstöðu 
sína.  84,6 prósent segja ólíklegt 
að framboðið hefði áhrif á afstöðu 
þeirra. 92,3 prósent tóku afstöðu 
til spurningarinnar.

Ef afstaða fólks er skoðuð eftir 
því hvaða flokk það myndi kjósa í 
kosningum kemur í ljós að 15,4 
prósent frjálslyndra telja líklegt 
að framboðið hefði áhrif á afstöðu 
þeirra, vel á níunda prósent kjós-
enda vinstri grænna og Samfylk-
ingar telja það líklegt og 4,3 pró-
sent framsóknarmanna. Framboð-
ið hefði minnst áhrif á kjósendur 
Sjálfstæðisflokks eða 3,2 prósent. 
18,9 prósent óákveðinna telja lík-
legt að framboðið hafi áhrif á 
hvernig þeir muni kjósa.  

Ef samsetning þeirra rúmlega 
tíu prósenta sem telja líklegt að 
framboðið hafi áhrif er skoðað sést 
að rúmur helmingur þeirra, 51,9 
prósent, hefur ekki gert upp hug 
sinn fyrir kosningar, 14,3 prósent 
kysu annars Vinstrihreyfinguna - 
grænt framboð; 10,4 prósent Sam-
fylkinguna; 7,8 prósent Sjálfstæð-
isflokkinn; 5,2 prósent Frjálslynda 
flokkinn og 2,6 prósent Framsókn-
arflokkinn.

Aðeins fleiri, eða tæp þrettán 
prósent segja það líklegt eða frek-
ar líklegt að það breyti afstöðu 

þeirra til hvaða stjórnmálaafls 
þeir kjósi ef framboð aldraðra og 
öryrkja býður fram í þeirra kjör-
dæmi. 78,8 prósent segja ólíklegt 
að það breyti afstöðu þeirra. 93,9 
prósent tóku afstöðu til spurning-
arinnar.

Af þeim sem annars hafa gert 
upp hug sinn eru það kjósendur 
Samfylkingar sem helst myndu 
skipta um skoðun eða 12,1 prósent; 
11,1 prósent frjálslyndra; 8,9 pró-
sent kjósenda Framsóknarflokks 
og 8,4 prósent frá vinstri-grænum. 
Framboð aldraðra og öryrkja hefði 
minnst áhrif á Sjálfstæðisflokk, og 
segja 5,9 prósent þeirra sem þegar 
hafa ákveðið að kjósa Sjálfstæðis-
flokk að þeir myndu skipta um 
skoðun. Rúm 19 prósent óákveð-
inna telja líklegt að framboð aldr-
aðra og öryrkja myndi breyta af-
stöðu sinni.

Ef samsetning þeirra tæplega 
þrettán prósenta sem telja líklegt 
að framboðið hafi áhrif er skoðað 
hefur 41,1 prósent ekki gert upp 
hug sinn, 11,6 prósent hefðu ann-
ars stutt Samfylkingu og jafnstór 
hópur hefði annars stutt Sjálfstæð-
isflokk; 10,5 prósent væru annars 
stuðningsfólk vinstri grænna. 
Kjósendur Framsóknar og Frjáls-
lynda flokksins skera sig úr hér og 
myndar hvor hópur fyrir sig innan 
við fimm prósent af öllum þeim 
sem telja líklegt að framboð aldr-
aðra og öryrkja breyti afstöðu 
sinni fyrir kosningar.

Hringt var í 800 manns á kosn-
ingaaldri laugardaginn 10. mars 
og skiptust svarendur jafnt eftir 
kyni og hlutfallslega eftir kjör-
dæmum.

 Með tilurð Vatnajök-
ulsþjóðgarðs fjölgar nýjum störf-
um um 400 til 500. Um þriðjung-
ur starfanna (130 til 160) verður í 
nágrenni þjóðgarðsins.

Í garðinum sjálfum verða tólf 
starfsmenn allt árið um kring og 
tuttugu landverðir yfir sumar-
mánuðina.

Þetta kemur fram í svari um-
hverfisráðherra við fyrirspurn 
Birkis Jóns Jónssonar, þingmanns 
Framsóknarflokks, um áætlan-
ir ráðherra um fjölgun opinberra 
starfa á landsbyggðinni.

Störfum fjölgar 
um 400 til 500

Bókhald I
Sérlega hagnýtt námskeið fyrir þá sem þurfa að ná tökum á 
bókhaldinu. Hentar einnig þeim sem vilja styrkja stöðu sína á 
vinnumarkaði með góðri undirstöðu, þekkingu og grunnþjálfun í 
bókhaldsvinnu. Kennsla byggir að mestu leyti á verklegum 
æfingum með raunveruleg fylgiskjöl. Námið er metið til eininga.

Helstu kennslugreinar: 
Verslunarreikningur, VSK reglur og skýrslur, 
bókhaldsgrunnur og tölvubókhald. 

Kennsla hefst 20. mars og lýkur 17. maí. 
Morgunnámskeið:  Kennt er þriðjudaga, fimmtudaga 
og föstudaga kl  8.30 - 12.
Kvöld- og helgarnámskeið: Kennt er þriðjudaga 
og fimmtudaga kl 18-21.30 og laugardaga kl 9 - 12.30.

Lengd: 100 kennslustundir. Verð:  94.000,- 
Allt kennsluefni innifalið.

FAXAFEN 10
108 REYKJAVÍK

GLERÁRGATA 36
600 AKUREYRI

WWW.TSK.IS
SKOLI@TSK.IS

SÍMI:  544 2210

Áhrif aldraðra og öryrkja 
meiri en hægri grænna
Tæplega þrettán prósent segja að framboð öryrkja og aldraðra myndi hafa áhrif atkvæði sitt. Fyrir utan 
óákveðna kæmu flestir stuðningsmenn frá Sjálfstæðisflokki og Samfylkingu. Rúm 10 prósent segja fram-
boð Ómars og Margrétar hafa áhrif á sig, flestir stuðningsmenn frá Samfylkingu og Vinstrihreyfingunni.

 Fjögur íbúðarhús 
voru rýmd í Bolungarvík í gær-
morgun vegna snjóflóðahættu. 
Snjóalög eru víða óstöðug og mörg 
minni flóð hafa fallið á norðan-
verðum Vestfjörðum undanfarna 
daga, öll utan byggða. Í gærmorg-
un féll stórt snjóflóð í Hnífsdal en 
mannvirki sluppu. 

Húsin sem voru rýmd í Bolung-
arvík standa við Dísarland og 
Traðarland. Tíu hús eru innan 
hættusvæðis en aðeins er búið í 
fjórum þeirra. Flest þessara húsa 
hafa verið seld og til stendur að 
rífa þau. 

Margrét Gunnarsdóttir býr í 
Dísarlandi 2. Hún fékk símtal rétt 

fyrir klukkan 10 í gærmorgun um 
að rýma ætti húsið. „Ég var komin 
í vinnuna svo þetta breytti ekki 

miklu,“ segir Margrét sem kveðst 
vera orðin ansi sjóuð þegar kemur 
að því að rýma húsið vegna snjó-
flóðahættu. „Þetta hefur verið 
svona síðan 1995 og ég held það 
hafi ekki liðið sá vetur að við 
höfum ekki þurft að rýma ein-
hvern tímann,“ segir Margrét og 
bætir því við að þetta taki alltaf 
svolítið á og sé síður en svo hvers-
dagslegur hlutur. 

Ekki er ljóst hvenær íbúarnir fá 
að snúa aftur til síns heima. Fann-
fergi er ekki mikið á svæðinu en 
að sögn veðurstofu er þess beðið 
að snjóþekjan verði stöðugri. 
Spáin er góð en búast má við úr-
komu í kvöld. 

Hús rýmd í Bolungarvík

Starfsmenn Fjarðaráls 
hafa aldrei verið fleiri en nú, en 
þeir voru 1.900 talsins síðastlið-
inn laugardag. Flestir þeirra eru 
Pólverjar, eða 70 prósent, Íslend-
ingar eru tæplega 16 prósent og 
fólk af öðrum uppruna er um 14 
prósent starfsmanna. 

Hámarks starfsmannafjölda 
hefur nú verið náð og mun hald-
ast óbreyttur fram eftir apríl. 
Starfsmannabúðirnar voru stækk-
aðar nýlega um rúmlega 100 her-
bergi þegar leigður var skáli frá 
Suðurverki og eru herbergin nú 
1.630 talsins. Flestir starfsmenn 
Fjarðarálsverkefnisins búa því 
í starfsmannabúðunum en hinir 
eru að mestu búsettir í Fjarða-
byggð og á Fljótsdalshéraði.

1.900 manns 
eru við vinnu

Flokksdeild þýskra 
jafnaðarmanna í Brunswick vill 
svipta nasistaleiðtogann Hitler 
ríkisborgararétti.

Hitler afsalaði sér austurrísk-
um ríkisborgararétti árið 1925, 
en fékk ekki borgararétt í Þýska-
landi fyrr en árið 1932,  þegar 
nasistar í Brunswick útveguðu 
honum vinnu sem opinber starfs-
maður. 

Þar með gat Hitler boðið sig 
fram í forsetakosningum. 

Ekki hafði hann erindi sem 
erfiði í þeim slag, en nasistar 
urðu fljótlega stærsti flokkurinn 
á þýska þinginu og Hitler varð 
kanslari árið eftir. 

Verði sviptur 
ríkisborgarrétti





550 5000
AUGLÝSINGASÍMI

Efnahags- og viðskipta-
nefnd Alþingis ákvað á fundi sínum 
í gær að mæla fyrir því að breyta 
ekki saknæmisskilyrðum í sam-
keppnislögum í stórfellt gáleysi og 
ásetning, í stað einfalds gáleysis 
og ásetnings. Fulltrúar Sjálfstæð-
isflokksins í nefndinni, Pétur Blön-
dal, formaður nefndarinnar, Birgir 
Ármannsson og Ásta Möller, höfðu 
áður lýst sig fylgjandi því sjónar-
miði að saknæmisskilyrði yrðu 
stórfellt gáleysi og ásetningur.

Pétur sagðist hafa sannfærst um 
að ekki væri hægt að dæma sak-
lausa menn í fangelsi. „Ég hafði 
efasemdir um að dómurum væri 
gert að dæma saklausa menn í 
fangelsi, eins og frumvarpið var 
sett fram, en talið var að einfalt 
gáleysi nægði til ákæru. Eftir 
ábendingar og umræður í nefnd-
inni sannfærðist ég um að það 
væri ekki inni í myndinni. Þá hefði 
lagabreyting af þessu tagi getað 
haft áhrif á mál sem nú eru fyrir 
dómstólum.“

Helgi Magnús Gunnarsson, sak-
sóknari efnahagsbrota hjá ríkis-
lögreglustjóra, segir í skriflegri 
umsögn til efnahags- og viðskipta-
nefndar að breytingar á saknæm-
isskilyrðum muni leiða til „minni 
refsinga og takmarkaðra varnar-

áhrifa“, eins og orðrétt segir í um-
sögninni sem Fréttablaðið hefur 
undir höndum.

Einnig nefnir Helgi Magnús í 
umsögn sinni að breytingarnar á 
lögunum gætu mögulega haft áhrif 
á mál ákæruvaldsins á hendur for-
stjórum stóru olíufélaganna á ár-
unum 1993 til 2001, Kristni Björns-
syni, Einari Benediktssyni og Geir 
Magnússyni. Héraðsdómur vísaði 
málinu frá, á þeim grundvelli að 
ekki væri hægt að refsa einstakl-
ingum fyrir brot á samkeppnislög-
um, en Hæstiréttur á enn eftir að 
dæma í málinu. „Komi til sakfell-
ingar í svokölluðu olíumáli sem nú 
sætir ákærumeðferð fyrir dóm-
stólum mun án efa vera hætta á að 
heldur verr gangi um sönnun sakar 
í því máli,“ segir meðal annars í 
umsögn Helga Magnúsar en sam-
kvæmt 2. grein almennra hegning-
arlaga skal dæma eftir þeim lögum 
sem í gildi eru þegar dómur geng-
ur.

Lúðvík Bergvinsson, einn nefnd-
armanna og þingmaður Samfylk-
ingarinnar, segir tilraun Sjálfstæð-
isflokksins til þess að hafa áhrif á 
olíumálið hafa mistekist. „Það 
hljóta allir að fagna því að tilraun 
Sjálfstæðismanna til þess að vega 
að samkeppnislögunum hafi verið 
bæld niður, og þar með jafnframt 
tilraun flokksins til þess að hafa 
áhrif á mál ákæruvaldsins á hend-
ur forstjórum olíufélaganna.“

Saknæmisskilyrði 
verði áfram óbreytt
Saknæmisskilyrðum í samkeppnislögum verður ekki breytt, samkvæmt áliti 
efnahags- og viðskiptanefndar. Tilraun Sjálfstæðismanna til þess að hafa áhrif 
á mál gegn forstjórum olíufélaganna misheppnaðist, segir Lúðvík Bergvinsson.

www.hi.is

VIÐSKIPTA- OG
HAGFRÆÐIDEILD
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Kynning á meistaranámi 
í fjármálahagfræði 
Opinn kynningarfundur um meistaranám 
í fjármálahagfræði verður haldinn miðvikudaginn
14. mars kl. 15.00 í Odda, stofu 101. Allir velkomnir. 

Meistaranám í fjármálahagfræði er þriggja missera 
nám (45 e) sem undirbýr nemendur vel fyrir störf 
á sviði áhættu-, eigna-, skulda- og fjárstýringa, 
greiningarvinnu á fjármálamörkuðum og verð- 
lagningar fjármálaafurða.

Umsóknarfrestur um meistaranám við 
viðskipta- og hagfræðideild er til 15. apríl n.k. 
Allar frekari upplýsingar um námið 
og umsóknir á www.vidskipti.hi.is

 Lögregluhundar bentu á ætluð fíkniefni 
á þremur stöðum í Reykjavík um helgina. 

Götuhópur fíkniefnadeildar lögreglunnar á höfuð-
borgarsvæðinu fann við hefðbundið eftirlit fjórar 
tegundir fíkniefna í íbúð í borginni um helgina. 
Grunur leikur á að efnin hafi verið ætluð til sölu. Lög-
regluhundur sem hópurinn hafði með sér merkti við 
umrædda íbúð. Íbúinn reyndist ekki vera heima, en 
lögreglan sótti hann þar sem hann var að skemmta 
sér niðri í bæ. Þegar inn í íbúðina var komið sýndi 
hundurinn tösku þar áhuga. Í henni reyndust vera 
efni sem talin eru vera marijúana, kókaín, e-töflur og 
LSD. Lögregluhundur sýndi annarri íbúð í sama húsi 
mikinn áhuga. Þar reyndust einnig vera fíkniefni 
innan dyra. Í þriðja húsnæðinu vísaði lögregluhund-
ur einnig á fíkniefni. Þykja hundarnir hafa sannað 
notagildi sitt enn og aftur þessa helgina.

Í hefðbundnu eftirliti lögreglunnar á höfuðborgar-

svæðinu á föstudag komu upp 15 fíkniefnamál. Farið 
var í tvær húsleitir og leikur grunur á að eitt af málun-
um sé sölumál, eins og áður sagði.

Hefur þú áhuga á að skipta 
um banka?

Ætlar þú að fara til útlanda 
um páskana?

 Ekki er enn ljóst hvað 
olli því að vatn flæddi inn í bíla-
kjallara við Sólvallagötu 80-84 á 
laugardagsmorgun. Verði tjón-
ið rakið til stöðvunar í dælustöð 
Orkuveitu Reykjavíkur mun VÍS, 
tryggingafélag Orkuveitunnar, 
bæta tjónið. 

„Við höfum verið að fara í 
gegnum þessa atburðarás og þátt 
okkar kerfa í henni,“ segir Eirík-
ur Hjálmarsson, upplýsingafull-
trúi Orkuveitunnar. Hann kveðst 
vona að málið skýrist á næstu 
dögum. Eldingu sló niður í flutn-
ingskerfi Landsnets aðfaranótt 
sunnudags og varð dælustöð við 
Ánanaust óvirk um skeið. Talið er 
að það kunni að hafa valdið flóð-
inu. Um tvö tonn af vatni flæddu 

inn í kjallarann. Margir bílar 
skemmdust auk þess sem munir í 
geymslum urðu fyrir tjóni. Þá 
urðu einnig einhverjar skemmd-

ir á húsinu sjálfu. Tjónið hefur 
ekki verið metið. 

TM tryggir fasteignina við Sól-
vallagötu. Ólafur Haukur Ólafs-
son, deildarstjóri eignatjóna hjá 
TM, segir að fasteignatryggingin 
taki eingöngu á vatnstjóni þegar 
lagnir hússins gefa sig. Ef utan-
aðkomandi vatn veldur tjóni er 
það ekki bótaskylt. Reynist Orku-
veitan stikkfrí er TM því ekki 
skylt að bæta tjónið á fasteign-
inni. „Við fórum strax á staðinn 
og aðstoðuðum íbúa við að bjarga 
eigum sínum. Þótt ekki sé búið að 
taka ákvörðun um hver bætir 
tjónið þá aðstoðum við auðvitað 
við að koma í veg fyrir meira 
tjón,“ segir Ólafur Haukur Ólafs-
son.

Ekki ljóst hvað olli flóðinu

„Mér finnst ábend-
ing barnanna um mikilvægi þess 
að leikvöllurinn fái að vera skiljan-
leg og réttmæt,“ segir Hanna 
Birna Kristjánsdóttir, formaður 
skipulagsráðs Reykjavíkur. Börn í 
Vesturbænum mótmæltu á föstu-
dag hugmyndum um að byggt 
verði á leikvellinum Stýró við 
gamla Stýrimannaskólann.

Hanna segir skort á leiksvæð-
um á þessu svæði. Hún býst við að 
ríkið, sem á leiksvæðið, sýni mál-
inu skilning og leggur fram til-
lögu á fundi skipulagsráðs borgar-
innar á morgun um að heimild til 
byggingar á svæðinu verði felld 
út úr deiliskipulagi.

Stýró áfram 
fyrir börnin 
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Flestir þeirra ungl-
inga sem koma í meðferð hjá Götu-
smiðjunni byrja að nota fíkniefni á 
aldrinum 12 til 13 ára. Yfirgnæf-
andi meirihluti þeirra sem koma í 
smiðjuna og sem eru yngri en 18 
ára koma af höfuðborgarsvæðinu.

Þetta kemur fram í nýútkominni 
ársskýrslu Götusmiðjunnar fyrir 
starfsemina 2006. Eins og áður 
hafði komið fram í Fréttablaðinu 
eru þess dæmi að börn sem síðar 
leituðu aðstoðar í Götusmiðjunni 
hafi einungis verið átta ára þegar 
þau prófuðu fyrst vímuefni.

Starfsmannamál meðferðar-
heimilisins voru nokkuð erfið á 
síðasta ári, að því er fram kemur í 

skýrslunni. Erfiðlega gekk að fá 
fagfólk til starfa, sem og aðra hæfa 
starfsmenn. Oft dreifðist álag á 
fáa. Ráðgjafar þar sækja sjálfir 
handleiðslu til fagmanna víðs 

vegar á Suðurlandi á kostnað Götu-
smiðjunnar, en að því er segir í ár-
skýrslunni var minna um alvarleg 
starfsþrot hjá starfsmönnum held-
ur en undanfarin ár.

 Númer hvað verður verður 
ný grein stjórnarskrárinnar?

 Hvað heitir Frakklandsfor-
seti?

 Hvaða barnaskóla heimsóttu 
forsetahjónin í gær?

Karlmaður hefur verið 
dæmdur í 15 mánaða fangelsi í 
Héraðsdómi Reykjaness fyrir að 
lúberja mann með hafnabolta-
kylfu og berja hann í höfuðið. 

Málavextir eru þeir að árásar-
maðurinn ruddist inn í herbergi 
fórnarlambsins í Njarðvík. Þegar 
lögregla var kölluð á vettvang sat 
sá síðarnefndi á stól, blóðugur á 
höfði og mjög skelkaður. Árás-
armaðurinn stóð hins vegar á 
bak við hurð, ber að ofan og afar 
æstur. Fórnarlamb árásarinnar 
reyndist með talsverða áverka og 
var fluttur á sjúkrahús í Reykja-
vík til aðhlynningar.

Árásarmaðurinn á að baki 
sakaferil og var á reynslulausn. 
Hann játaði skýlaust brot sín 
fyrir dómi. Voru óafplánaðar eft-
irstöðvar refsingar fyrri dóms 
dæmdar með. 

Maðurinn var einnig dæmd-
ur til að greiða fórnarlambinu 664 
þúsund krónur í miskabætur

Lúbarði mann 
í höfuðið með 
hafnaboltakylfu

 Nítján Vestmannaeyingar 
þreyttu Guðlaugssund í Sundhöll 
Vestmannaeyja aðfaranótt mánu-
dags. Sundið hefur verið fast-
ur liður í Vestmannaeyjum í 22 
ár og er haldið til minningar um 
þrekraun Guðlaugs Friðþórssonar, 
sem synti til lands þegar Hellisey 
Ve 503 fórst suður af Heimaey 11. 
mars 1984. Fjórir af fimm manna 
áhöfn fórust en Guðlaugur bjarg-
aði lífi sínu með því að synda til 
Eyja, rúmar þrjár sjómílur í köld-
um sjónum.

Friðrik Ásmundsson, fyrrver-
andi skólastjóri Stýrimannaskól-
ans í Vestmannaeyjum, ræsti 
sundið klukkan fjögur um nóttina. 
Nokkrir syntu allt sundið, þ.e. 
þrjár sjómílur eða 5556 metra, en 
aðrir skiptu vegalengdinni á milli 
sín eins og starfsfólk Íþróttamið-
stöðvarinnar í Vestmannaeyjum 
og starfsfólk Glitnis. 

Marcin Malinski, sundþjálfari 
sunddeildar ÍBV, mætti með 

nokkra af sínum sundköppum til 
þess að synda Guðlaugssundið. 
Nokkrir af þeim skiptu sundinu á 
milli sín, en Sóley Haraldsdóttir, 
tíu ára gömul, synti allt sundið. Þá 
synti Hrafnhildur Einarsdóttir 
hálft Guðlaugssund, en hún var 
yngst þeirra sem syntu, aðeins 
átta ára gömul.

Yngsti þátttakandinn 
var átta ára stúlka 

Verð á veitingum hefur 
ekki lækkað eins mikið og það 
hefði átt að gera eftir að virðis-
aukaskatturinn var lækkaður 1. 
mars síðastliðinn. Þetta kemur 
fram í tölum sem Hagstofa Ís-
lands hefur tekið saman en verð á 
veitingum lækkaði um 3,2 pró-
sent eftir 1. mars en hefði átt að 
lækka um 8,8 prósent, ef lækkun 
virðisaukaskatts hefði skilað sér 
að fullu og ekki hefði komið til 
annarra verðbreytinga.

Erna Hauksdóttir, fram-
kvæmdastjóri Samtaka ferða-
þjónustunnar, segir þessa niður-
stöðu vera vonbrigði. „Við höfum 
látið þau skilaboð ganga héðan til 
allra sem koma að veitinga- og 
hótelrekstri að það sé mikilvægt 
að skila [virðisaukaskatts] lækk-
uninni til neytenda. Þrátt fyrir að 
margir hafi lækkað hjá sér verðið 
þá er greinilegt að það eru ekki 
nógu margir sem hafa gert það, 
og það eru vissulega vonbrigði.“

Jóhannes Gunnarsson, formað-
ur Neytendasamtakanna, gerir þá 
kröfu að veitingahúsin lækki verð 
þegar í stað. „Lækkun virðisauka-
skattsins var ekki ætluð forsvars-
mönnum veitingahúsa heldur 
neytendum. Það kemur mér afar 
spánskt fyrir sjónir að ýmsir sem 
koma að rekstri veitingahúsa, 
sem opinberlega hafa kvartað 
yfir háu matvöruverði hér á landi, 
skuli stinga þessari lækkun í vasa 
sinn í stað þess að efna gefin lof-
orð. Það er skilyrðislaus krafa 
neytenda að virðisauka-

skattslækkunin skili sér til neyt-
enda.“

Hinn 1. mars lækkaði virðis-
aukaskattur á flestum matvörum, 
hitunarkostnaði, afnotagjöldum, 
bókum og fleiri hlutum, úr fjór-
tán í sjö prósent. Virðisaukaskatt-
ur á sætindum og drykkjarvörum, 
öðrum en áfengi og veitingum, 
lækkaði úr 24,5 prósentum í sjö 
prósent. Fram kemur í tölum 
Hagstofunnar að verð á mat- og 
drykkjarvörum hafi lækkað um 
7,4 prósent og því hafi virðisauka-
skattslækkun skilað sér vel til 
neytenda.

Vísitala neysluverðs í mars 
2007 er 267,1 stig og lækkaði um 
0,34 prósent frá fyrra mánuði. 

Matvörurnar 
lækka en veit-
ingarnar ekki
Veitingahúsin hafa ekki lækkað verð nema að litlu 
leyti eftir að virðisaukaskattur var lækkaður. 

Það er skilyrðislaus krafa 
neytenda að virðis-

aukaskattslækkunin skili sér til 
neytenda.

Mikil neysla á fituskertum 
mjólkurvörum getur aukið líkur 
á ófrjósemi um allt að 85 prósent, 
samkvæmt nýlegri bandarískri 
rannsókn. Þá er hugsanlegt að ný-
mjólk og óskajógúrt sé betri fyrir 
konur sem eru að reyna að verða 
með barni heldur en létt jógúrt 
eða fjörmjólk sem margar konur á 
barneignaraldri eru þó líklegri til 
að taka fram yfir fituríkar mjólk-
urvörur. Konur sem borðuðu að 
minnsta kosti einn skammt af fitu-
ríkri mjólkurvöru á viku drógu úr 
líkum á egglostengdri ófrjósemi 
um 27 prósent. Árið 2002 reyndi 
þriðja hver kona undir fertugu 
hér á landi að grennast. 

Mjólk hefur 
áhrif á frjósemi 

Á dagskrá fundarins eru eftirfarandi mál:

1. Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemi þess síðastliðið starfsár. 
2. Ársreikningur félagsins fyrir liðið starfsár ásamt endurskoðunarskýrslu 

lagður fram til staðfestingar. 
3. Ákvörðun um greiðslu arðs.
4. Kosning stjórnar.
5. Kosning endurskoðunarfélags.
6. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna fyrir næsta kjörtímabil. 
7. Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu félagsins. 
8. Tillaga um heimild til handa stjórn félagsins til að kaupa hluti í félaginu 

samkvæmt 55. gr. hlutafélagalaga nr. 2/1995.
9. Önnur mál sem eru löglega borin fram.

Dagskrá, endanlegar tillögur og ársreikningur félagsins, ásamt skýrslu 
endurskoðenda, munu verða hluthöfum til sýnis á skrifstofu félagsins viku 
fyrir aðalfund. 

Aðgöngumiðar og atkvæðaseðlar verða afhentir á fundarstað frá kl. 8:00.

Stjórn Teymis hf. boðar til aðalfundar félagsins 

þriðjudaginn 20. mars 2007 kl. 8:30 

á Radisson SAS Hótel Sögu, Hagatorgi, Reykjavík. 

Aðalfundur
Teymis hf. 2007

Stjórn Teymis hf. 
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Samkvæmt nýrri áhorfskönnun Capacent Gallup sýnir SkjárEinn
5 af 10 vinsælustu þáttunum hjá áhorfendum yngri en 50 ára.
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Aðalfundur Símans hf. verður haldinn
fimmtudaginn 15. mars 2007 kl. 17.00
á Nordica hotel.

Tillögur frá hluthöfum sem bera á upp á aðalfundi þurfa að berast
stjórn eigi síðar en sjö dögum fyrir aðalfund.

Gögn vegna skiptingar skv. 7. dagskrárlið hafa legið frammi frá
birtingu skiptingaráætlana í Lögbirtingablaðinu, 25. janúar 2007,
og eru hluthöfum Símans hf. aðgengileg á skrifstofu félagsins
að Ármúla 25, 108 Reykjavík.

Dagskrá fundarins, endanlegar tillögur svo og ársreikningur
félagsins munu liggja frammi á skrifstofu félagsins hluthöfum til
sýnis sjö dögum fyrir aðalfund.

Fundargögn og atkvæðaseðlar verða afhent hluthöfum á
aðalfundardaginn frá kl. 16.00 á fundarstað að Nordica hotel.

Stjórn Símans

Aðalfundur
Símans2007

1. Skýrsla stjórnar um starfsemi félagsins á liðnu ári.

2. Skýrsla forstjóra um rekstur félagsins og endurskoðaður
reikningur fyrir liðið starfsár lagður fram til samþykktar.

3. Ákvörðun um greiðslu arðs.

4. Kosning stjórnar félagsins.

5. Kosning löggilts endurskoðanda.

6. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna félagsins fyrir
störf þeirra.

7. Ákvörðun um skiptingu Símans hf.

i. Skipting A. Tillaga stjórnar Símans hf. um að félaginu verði
skipt í samræmi við fyrri skiptingaráætlun, dags. 19. desember
2006, sbr. 133. gr. hlutafélagalaga nr. 2/1995. Í skiptingunni
felst að tilteknir eignarhlutar í Símanum hf. og dótturfélögum
Símans hf. renna inn í sérstakt hlutafélag, sem verður móðurfélag
samstæðunnar, sbr. nánari skýringar í skiptingaráætlun. Samþykktir
Símans hf. og hins nýja móðurfélags liggja fyrir.

ii. Skipting B. Tillaga stjórnar Símans hf. um að félaginu verði
skipt í samræmi við seinni skiptingaráætlun, dags. 19. desember
2006, sbr. 133. gr. hlutafélagalaga nr. 2/1995. Við skiptinguna
færast fasteignir félagsins ásamt tilteknum skuldum yfir í sérstakt
einkahlutafélag. Þá færist fjarskiptanet félagsins, viðskiptavild
því tengd ásamt tilteknum skuldum inn í sérstakt einkahlutafélag,
sbr. nánari skýringar í skiptingaráætlun. Samþykktir Símans hf.
og viðtökufélaga liggja fyrir.

8. Tillaga félagsstjórnar um að móðurfélag samstæðunnar
verði skráð í kauphöll fyrir árslok 2007.

9. Tillaga félagsstjórnar um starfskjarastefnu.

10. Önnur mál.

DAGSKRÁ

 Lögreglumenn þurftu 
að endurtaka yfirheyrslu yfir for-
svarsmanni færeysku verslunar-
keðjunnar SMS vegna tungumála-
örðugleika. Hann var yfirheyrður 
í kjölfar húsleitar hjá SMS, 
skömmu eftir húsleit hjá Baugi 
sem hratt Baugsmálinu af stað.

Áfram var fjallað um Baugs-
málið í héraðsdómi í gær. Fram 
kom hjá vitnum að ýmislegt hafi 
verið athugavert við yfirheyrslur 
yfir þeim Hans og Niels Morten-
sen, forsvarsmönnum SMS, sem 
er að hálfu í eigu Baugs.

Niels var yfirheyrður á fær-
eysku, af þarlendum lögreglu-
manni, en íslenskur lögreglumað-

ur ritaði skýrsluna eftir þýðingu 
færeyska lögreglumannsins yfir á 
ensku eða dönsku eftir því hvort 
skildist betur.

Regin Jørgensen, færeyski lög-
reglumaðurinn sem yfirheyrði 
Niels, sagðist hafa verið óánægð-
ur með þessi vinnubrögð, þau hafi 
verið frábrugðin því sem tíðkist í 
Færeyjum. Niels dregur í efa að 
ýmislegt sem þar kemur fram sé 
rétt eftir honum haft, en Regin 
þýddi íslenska textann fyrir Niels 
að yfirheyrslu lokinni

Jakob R. Möller, verjandi 
Tryggva Jónssonar, bað Regin að 
lesa tvær málsgreinar í skýrsl-
unni fyrir dómi í gær, og viður-

kenndi Regin að hann skildi ekki 
öll orðin í þeim texta. Hann sagð-
ist við upphaf skýrslugjafar í gær 
skilja íslensku sæmilega, en ekki 
fullkomlega.

Skrifuðu skýrsluna á íslensku

 Árlegir afslættir og 
markaðsstyrkir sem SMS versl-
unarkeðjan í Færeyjum fékk frá 
stærsta birgja sínum, Dagrofa, 
námu sem samsvarar um 36 millj-
ónum króna. Það er talsvert lægri 
upphæð en kredityfirlýsing frá 
SMS til Baugs, sem skýrð hefur 
verið af sakborningum í Baugs-
málinu sem markaðsstyrkur frá 
Dagrofa vegna kaupa á kaffi.

Sjö færeysk vitni komu fyrir 
Héraðsdóm Reykjavíkur í gær, og 
var því eingöngu fjallað um þann 
ákærulið í Baugsmálinu sem teng-
ist Færeyjum. Þar eru Tryggvi 
Jónsson og Jón Ásgeir Jóhannes-
son ákærðir fyrir að rangfæra 
bókhald Baugs með því að láta 
færa kredityfirlýsingu frá SMS að 
upphæð 46,7 milljónum króna 
sem tekjur í bókhaldi Baugs.

Í gær upplýstu vitni dóm-
inn um að stærstur hluti 
innfluttra vara til SMS 
frá Danmörku kæmi frá 
heildsalanum Dagrofa. 
Vegna þessa fengi verslun-
arkeðjan endurgreitt frá birgjan-
um árlega ákveðna upphæð. 

Árni Ellefsen, endurskoðandi 
félagsins, sagði þessa eftirá-
greiddu afslætti frá Dagrofa nema 
um 3 milljónum danskra króna á 
ári, gróft áætlað, sem jafngilda 
um 36 milljónum íslenskra króna. 
Hans Mortensen, einn eigenda 
SMS, staðfesti að litið væri á þessa 
afslætti sem markaðsstyrk frá 
Dagrofa til SMS.

Tryggvi sagði fyrir dómi við 
upphaf málareksturs í héraðsdómi 
fyrir nokkru að þarna væri um 
„röð mistaka“ að ræða, hann hafi 

óskað eftir kreditreikningi vegna 
markaðsstuðnings vegna fyrir-
hugaðs innflutnings á kaffi. 

Baugur á helmings hlut í SMS 
verslunarkeðjunni, en hinn helm-
inginn á Hans Mortensen. Sonur 
Hans, Niels Heini Mortensen, er 
framkvæmdastjóri SMS. Niels 
sagði í gær að Tryggvi hefði hringt 
í sig og óskað eftir kreditreikn-
ingi, en hann hafi verið staddur á 
ferju og ekki heyrt almennilega í 
Tryggva. Hann hafi því beðið 
Tryggva að hringja í Hans.

Hans staðfesti í gær að hann 
hefði gefið út kredityfirlýsingu að 
beiðni Tryggva seint í ágúst 2001. 
Bæði hann og Niels staðfestu að 
engin viðskipti hafi verið bak við 
reikninginn, og að Tryggvi hafi 
lagt til bæði orðalagið og upphæð-

ina á reikningunum.
Gerð var húsleit hjá Baugi á 

Íslandi 28. ágúst 2002, og 10. 
september var gerð húsleit 

hjá SMS í Færeyjum. 
Niels var spurður um 
fund sem hann átti með 

Tryggva í Kaupmannahöfn milli 
þessara tveggja húsleita. Í lög-
regluskýrslu sem tekin var af 
Niels eftir húsleitina hjá SMS er 
haft eftir honum að á þessum 
fundi hafi Tryggvi beðið hann um 
að segja lögreglunni ósatt um 
kredityfirlýsinguna.

Niels staðfesti ekki þann fram-
burð fyrir dómi í gær, og benti á 
að margt hafi verið athugavert við 
það hvernig skýrslan var tekin. 
Hann hafi því ekki skrifað undir 
skýrsluna, sem venjan er að vitni 
geri til að staðfesta að rétt sé eftir 
haft.

Færeysk vitni 
í héraðsdómi
Öll vitni sem komu fyrir dóm í Baugsmálinu í gær 
voru færeysk. Upplýst var að kredityfirlýsing SMS 
verslunarkeðjunnar til Baugs var hærri en árlegir 
afslættir og markaðsstyrkur birgja til SMS.

BAUGS M Á L I Ð

MARKAÐURINN

með Fréttablaðinu
alla miðvikudaga
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 Á ráðstefnu um Írak 
sem haldin var í Bagdad á laugar-
daginn sökuðu fulltrúar Banda-
ríkjanna og Írans hvor annan um 
að kynda undir ófriðinn í Írak.

Nouri al-Maliki setti ráðstefn-
una, sem haldin var í Bagdad á 
laugardaginn, og hvatti þátttak-
endur til að hjálpa til við að bæta 
ástandið í Írak og koma í veg fyrir 
að átökin breiddust út til ná-
grannalandanna.

Íranar brugðust ókvæða við 
þegar David Satterfield, fulltrúi 
Bandaríkjanna, benti á skjala-
tösku sína og sagði þar vera að 
finna sannanir þess að Íranar út-
veguðu sjíum í Írak vopn.

„Ásakanir ykkar eru bara yfir-
breiðsla yfir mistök ykkar í Írak,“ 
sagði Abbas Arighchi, fulltrúi 
Írans.

Fulltrúar beggja ríkjanna voru 
þó sammála um að fundurinn 
hefði verið mikilvægur. Arighchi 
sagði fulltrúa allra ríkjanna hafa 
„átt góð samskipti“ á ráðstefn-
unni.

Fulltrúar allra nágrannaríkja 
Íraks, það er Írans, Sýrlands, Jór-
daníu, Sádi-Arabíu, Tyrklands og 
Kúveit, tóku þátt í ráðstefnunni 
ásamt fulltrúum frá Bandaríkjun-
um, Rússlandi, Frakklandi, Bret-
landi, Kína, Barein, Egyptalandi, 
Sameinuðu þjóðunum, Araba-

bandalaginu og stofnunar 
íslamskra ríkja.

Ásakanirnar gengu á víxl
Skátafélag í Utah-

ríki í Bandaríkjunum þarf að 
bæta tjón sem varð vegna illvið-
ráðanlegs elds sem átti upptök 
sín á tjaldsvæði skáta. Í júní árið 
2002 brunnu 5.750 hektarar lands 
og segja yfirvöld að upptök elds-
ins hafi verið á tjaldstæði sautj-
án skáta á aldrinum tólf til fjór-
tán ára sem voru að vinna sér inn 
viðurkenningu fyrir að lifa af í 
óbyggðum. Tveir fimmtán ára 
leiðbeinendur voru með í för. 

Ríkið höfðaði mál á hendur fé-
laginu, sem féllst á að greiða sem 
svarar rúmlega 22 milljónum 
króna og gróðursetja níu þúsund 
trjáplöntur í sátt.

Skátar borga 
skaðabætur

 „Ef vel tekst að fara eftir til-
lögunum verður miðbær Álftaness líklega sá 
fyrsti hér á landi sem verður skipulagður frá 
upphafi þannig að bílaumferð víkur fyrir gang-
andi vegfarendum,“ segir Sigurður Magnús-
son, bæjarstjóri á Álftanesi, um tillöguna sem 
hlaut fyrstu verðlaun um skipulag miðbæjar 
Álftaness.

Höfundar verðlaunatillögunnar eru þau 
Guðni Tyrfingsson og Auður Alfreðsdóttir, hjá 
Gassa arkitektum. Sigurður segir dómnefnd-
ina hafa verið einhuga um að veita tillögunni 
verðlaun, hún hafi verið athyglisverð og upp-
fyllt mjög vel þær forsendur sem lagt var upp 
með.

Skipulagsmál á Álftanesi voru mikið átaka-
mál í sveitarstjórnarkosningunum síðasta vor 
en Sigurður segir þær deilur nú liggja milli  
hluta. „Aðalmálið nú er að vinna saman að því 
að láta miðbæinn okkar líta vel út. Það sem 
helst var gagnrýnt í gamla deiliskipulaginu 
voru umferðarmál en þau hafa verið leyst  með 
einkar góðum hætti í þessari tillögu,“ segir 
bæjarstjórinn.

Sigurður segist vonast til þess að búið verði 
að breyta deiliskipulagi bæjarins í samræmi 
við tillögurnar í haust. Þá verði hægt að hefja 

uppbyggingu nýs miðbæjar með allri þeirri 
þjónustu sem lítið bæjarfélag þarfnist.



 Samningaviðræð-
ur eiga sér stað milli skrifstofu 
starfsmannamála hjá LSH og 
fulltrúa fjórtán stéttarfélaga um 
það hvernig kjarasamningsbund-
in launahækkun, sem kemur til 
framkvæmda 1. maí, dreifist milli 
félaganna, þar á meðal iðjuþjálfa 
hjá LSH. 

Erna Einarsdóttir, fram-
kvæmdastjóri starfsmannasviðs 
LSH, segir að stéttarfélögin 
fjórtán hafi lagt upp með að 
útbúa ákveðið kerfi til að úthluta 
hækkuninni þegar gerður var 
stofnanasamningur í fyrravor og 
ein launatafla tók við hjá öllum 
BHM félögunum. 

Erna segir að ekki fái allir 2,6 
prósenta hækkun heldur fái 
sumir meira og aðrir minna en 
enginn lækki í launum. „Við 
höfum reynt að vinna af heilum 
hug að þessu kerfi,“ segir hún og 
telur samningaviðræðurnar 
ganga vel. 

Viðræður um 
launahækkun

Sextíu og níu 
umferðaróhöpp voru tilkynnt til 
lögreglunnar á höfuðborgarsvæð-
inu um helgina, langflest minni-
háttar. 

Eftir eitt þeirra var 19 ára 
piltur fluttur á slysadeild en bíll 
hans hafnaði á ljósastaur. Á vef 
lögreglunnar kemur fram að 
pilturinn mundi  lítið eftir 
óhappinu, en rétt áður en það 
gerðist var hann að teygja sig 
eftir tveimur drykkjarglösum í 
farþegasætinu. Lögreglan vill 
minna á að akstur krefst fullrar 
athygli, of mörg óhöpp verði 
þegar fólk er að sinna öðru sem 
ekki tengist akstrinum.  

Um sjötíu um-
ferðaróhöpp

„Ég veit ekki til þess að 
aðrar lögfræðistofur á Íslandi hafi 
opið allan sólarhringinn,“ segir 
Grímur Sigurðarson lögmaður og 
einn þriggja eigenda lögmanns-
stofunnar Opus sem tók til starfa 
á dögunum og býður upp á lög-
fræðiþjónustu allan sólarhring-
inn. Grímur líkir þjónustunni við 
neyðarþjónustu lækna og tann-
lækna enda eigi menn oft í við-
skiptum við fólk í öllum heimsálf-
um og geti því alltaf þurft á 
lögfræðiaðstoð að halda. „Þetta 
kemur sér líka vel fyrir fólk sem 
lendir í slysum eða verður fyrir 
tjóni að næturlagi og veit ekki 
hver lagalegur réttur þess er,“ 

segir Grímur.  Sólarhringsþjónust-
an er ekki eina nýjungin sem í boði 
er hjá Opus. Þar er einnig boðið 
upp á svokallaða pro bono þjónustu 
sem felst í því að veita fólki lög-
fræðiþjónustu sem ekki hefur fjár-
hagslegt bolmagn til þess að ráða 
til sín lögfræðing. Allir lögmenn 
stofunnar hafa þá skyldu að vinna 
að lágmarki 50 klukkustundir á ári 
í þágu samfélagsins með pro bono 
þjónustu.

Þá einbeitir Opus sér einnig að 
málefnum einstaklinga af erlend-
um uppruna. Á heimasíðu fyrirtæk-
isins eru upplýsingar á þrettán 
tungumálum og að sögn Gríms 
hefur verið ráðist í að kynna starf-

semina sérstaklega meðal útlend-
inga. „Sérhæfð lögfræðiþjónusta 
fyrir þessa einstaklinga hefur ekki 

verið í boði áður og við fundum að 
það var þörf á henni,“ segir Grím-
ur. 

Opið að næturlagi

Olgeir Olgeirsson, 
framkvæmdastjóri Portfarma, 
telur lyfjastefnuna, sem heil-
brigðisráðherra kynnti í síðustu 
viku, af hinu góða en vill fá 
nánari skýringar á því hvernig 
eigi að efla samkeppni í samheita-
lyfjainnflutningi eins og talað sé 
um í stefnunni. 

„Það kemur hvergi fram hvað 
á að gera,“ segir hann og telur 
nauðsynlega þurfa að styrkja og 
efla Lyfjastofnun þannig að 
fyrirtæki fái fljótt markaðsleyfi 
og geti byrjað að selja lyf. 
„Það er mikið atriði til að geta 
komið á samkeppni að Lyfjastofn-
un verði efld og geti tekið við 
skráningum því að þar stoppa 
hlutirnir,“ segir hann.  

Þarf að skýra 
samkeppnina
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fréttir og fróðleikur

Hundrað eldingar á hverri sekúndu

Höfðabakka 3    •    Borgartúni 29    •    Glerárgötu 34

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

Fermingartilboð
Satellite Pro
A120-163
Intel Core Duo T2050
512MB vinnsluminni
15,4” skjár
60GB harður diskur

Aðeins
89.900kr./stgr.         
   Áður 119.866kr.

Aðeins
119.900kr./stgr.         
  Áður 159.865kr.

Í takt við 
efnahagslífið

Jacques Chirac hefur verið 
forseti Frakklands í tólf ár 
og ætlar að láta gott heita. 
Hann hefur verið umdeild-
ur forseti.

Á sunnudagskvöldið kom Jacques 
Chirac Frakklandsforseti fram 
í sjónvarpi og tilkynnti það sem 
lengi hafði verið talið næsta víst, 
að hann myndi ekki bjóða sig fram 
til forseta þriðja kjörtímabilið 
í röð í forsetakosningunum nú í 
næsta mánuði.

Í ávarpi sínu sagðist Chirac 
unna þjóð sinni og föðurlandi af 
ástríðu. „Ég hef gefið allt hjarta 
mitt, orku og styrk til að þjóna 
landi mínu og þjóð. Allt mitt líf 
hefur verið helgað því að þjóna 
Frakklandi og vinna að friði,“ 
sagði hann og lét engan velkjast í 
vafa um einlægni sína.

Hann sagði 
hins vegar ekk-
ert um hugsan-
legan eftirmann 
sinn í embætti, 
en fyrirfram 
höfðu stuðn-
ingsmenn Nic-
olas Sarkozys 
innanríkisráð-
herra vonast til 
þess að Chirac 
myndi lýsa yfir 
stuðningi við 
þennan flokks-
bróður sinn.

Samkvæmt skoðanakönnunum 
þótti hægrimaðurinn Sarkozy 
framan af sigurstranglegastur í 
forsetakosningunum, sem haldnar 
verða 22. apríl næstkomandi. 
Frambjóðandi sósíalista, Ségolène 
Royal, hefur ekki náð sér jafn vel 
á strik en þriðji maðurinn, 
Francois Bayrou, sem heldur sig á 
miðju stjórnmálanna, hefur unnið 
á. Nú er svo komið að þau þrjú 
hafa nánast jafn mikið fylgi, um 
það bil fjórðung kjósenda hvert, 
en hinn harðskeytti þjóðernissinni 
Jean-Marie Le Pen hefur haft 
nokkuð stöðugt fylgi í fjórða sæti, 
rétt tæp fimmtán prósent.

Chirac hefur verið áhrifamaður 
í frönskum stjórnmálum í nærri 
fjóra áratugi. Áður en hann varð 
forseti árið 1995 hafði hann tvisv-
ar verið forsætisráðherra auk 
þess að hafa verið borgarstjóri 
Parísar um átján ára skeið.

Hann hefur jafnan verið um-
deildur og harðlega gagnrýndur 
en þó yfirleitt staðið af sér pólit-
íska storma án þess að bíða veru-
legt tjón af svo séð verði. 

Meðal þess sem hvað eftirminni-
legast þykir á forsetaferlinum er 
þegar hann neitaði harðlega að 
samþykkja Íraksstríðið og átti þar 
með stóran þátt í að Bandaríkin 
héldu í stríðið ásamt Bretum án 
samþykkis frá Öryggisráði Sam-
einuðu þjóðanna.

Annað eftirminnilegt „NEI“ 
setti mark sitt á forsetaferilinn 
þegar Chirac ákvað að bera stjórn-
arskrársáttmála Evrópusam-
bandsins undir þjóðaratkvæði árið 
2005. Þjóðin hafnaði sáttmálanum 
með þeim afleiðingum að frekari 
áform um breytingar á stjórn-
skipulagi Evrópusambandsins 
hafa legið niðri síðan.

Hann hefur verið gagnrýndur 
fyrir að hafa ekki náð fram einu 
helsta markmiði sínu í forseta-
embættinu, sem var að koma efna-
hagslífi landsins á skrið á nýjan 
leik.

Margir Frakkar eru því fegnast-

ir að sjá Chirac fara úr embætt-
inu, enda hefur hann verið lengi 
í stjórnmálum og þykir hafa fjar-
lægst þjóðina síðustu misserin. 

Hans verður meðal annars 
minnst fyrir það að í síðustu for-
setakosningum, árið 2002, greiddu 
fjölmargir honum atkvæði sitt til 
þess fyrst og fremst að tryggja að 
þjóðernissinninn Jean-Marie le 
Pen yrði örugglega ekki forseti.

„Þótt maður hljóti að virða 
manninn og stöðu hans, þá hefur 
afrekaskrá hans á langri forseta-
tíð verið slík að hann hefði aldrei 
fengið nýtt umboð frá kjósendum,“ 
sagði Francois Holland, leiðtogi 
Sósíalistaflokksins, í sjónvarps-
viðtali.

Meðan Chirac var borgarstjóri í 
París þótti hann fara frjálslega 
með fjármuni og vöktu lúxusferð-
ir hans með fjölskyldunni hörð 
viðbrögð.

Í gamanþætti í sjónvarpi var 
hann jafnan kallaður „ofurlygar-
inn“ og hann hefur verið sagður 
gæddur þeim hæfileika að trúa 
því sem honum sýnist.

Valéry Giscard d´Estaing, fyrr-
verandi forseti, orðaði það þannig: 
„Chirac getur verið með munninn 
fullan af sultu, sultutaumarnir 
lekandi af vörum hans og hend-
urnar útataðar í sultu, með krukk-
una fyrir framan sig en þegar 
hann er spurður hvort hann borði 
mikið af sultu, þá segir hann: 
Hvað, ég? Að borða sultu? 
Aldrei!“

Chirac kveður sína ástkæru þjóð
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Að undanförnu hafa sumir stjórnmála-
menn lýst því yfir að koma ætti í veg 

fyrir eða fresta framkvæmdum við álver 
í Straumsvík og Helguvík. Fyrir því hafa 
einkum verið nefndar tvær ástæður. 
Önnur er sú að kæla þurfi hagkerfið og 
koma á jafnvægi en hin varðar náttúru-
verndarsjónarmið. Síðarnefnda sjónar-
miðið er efnislegt og málefnalegt. Ýmsir 
telja að ekki megi ganga á gæði náttúr-
unnar þótt miklir efnahagslegir hagsmunir séu í 
húfi. Það fólk mun ekki sættast á neina málamiðlun 
hvað varðar nýtingu ýmissa náttúruauðlinda. Nátt-
úran skal njóta alls vafa. Þetta er staðföst trú  og sem 
slík getur hún ekki verið röng. Aðrir geta hins vegar 
verið þessu ósammála.

Fyrrnefnda ástæðan stenst hins vegar alls ekki. 
Það er býsna sérstök hagstjórnarleið að ætla sér að 
stöðva uppbyggingu einnar atvinnugreinar til að 
koma á jafnvægi á ný. Þá mætti eins leggja til að 
dregið yrði úr þorskveiðum eða reynt að fækka 

ferðamönnum. Enn betra væri að reyna að 
hemja bankana enda eru þeir miklu fyrir-
ferðarmeiri í hagkerfinu en áliðnaður. Allar 
þessar aðgerðir myndu hægja á hagkerfinu 
en líklega dytti engum það í hug. Samt vilja 
sumir stöðva uppbyggingu áliðnaðar í hag-
stjórnarskyni.

Stjórnvöld bera ábyrgð á því að hér ríki 
efnahagslegur stöðugleiki. Náist slík mark-
mið ekki er það á þeirra ábyrgð, ekki ein-
stakra atvinnugreina. Eigi að endurheimta 
nauðsynlegan stöðugleika geta ábyrg stjórn-
völd ekki sett einni atvinnugrein frekar en 
annarri stólinn fyrir dyrnar. Áliðnaður á 

Íslandi getur ekki tekið að sér það hlutverk stjórn-
valda. Ábyrg efnahagsstjórn felst í því að beita ríkis-
fjármálum og peningamálastefnu til að ná slíkum 
markmiðum. Til að stuðla að efnahagslegum stöðug-
leika ættu stjórnmálamenn frekar að útlista hvernig 
þeir hyggjast beita hinum raunverulegu hagstjórn-
artækjum komist þeir til valda. Vissulega er verk að 
vinna að endurheimta stöðugleikann. Það er hins 
vegar ekki hlutverk áliðnaðar á Íslandi.

Höfundur er hagfræðingur Samtaka iðnaðarins.

Uppbygging áliðnaðar 
er ekki hagstjórnartæki  

Ísögu eða frásögn sem ég heyrði 
lítinn hluta af í útvarpinu um 

daginn var sagt frá fjölskyldu 
einni og voru fjölskyldumeðlimir 
allir svo berdreymnir að þau vissu 
helstu tíðindi fimm til tíu ár fram 
í tímann. Mér fannst þetta svo 
skemmtileg lýsing að ég verð að 
koma henni að. Um leið er ég klár-
lega viss um að ég er ekki af þess-
ari ætt. Það er eiginlega alltaf eitt-
hvað að koma mér á óvart.

Vitleysan undanfarna daga 
vegna tillögu um breytingu á 
stjórnarskránni hefur t.d. vakið 
furðu mína. Virðuleg stjórnar-
skrárnefnd hefur setið að störfum 
í nokkur ár án þess að starfið skili 
nokkrum árangri að því er heyrst 
hefur. Svo rýkur heilbrigðisráð-
herrann upp á nef sér og segist 
ætla úr ríkisstjórninni núna kort-
éri fyrir kosningar ef ríkisstjórnin 
standi ekki við stjórnarsáttmálann. 
En þar mun standa á einum stað: 
„Ákvæði um að auðlindir sjávar 
séu sameign íslensku þjóðarinnar 
verði bundið í stjórnarskrá.“

Lögspekingar landsins koma 
fram á sjónarsviðið og segja að 
ekki sé hægt að setja það í stjórn-
arskrána að auðlindir landsins séu 
þjóðareign. Stundum finnst mér 
eins og lögfræðingar álíti að lög 
eigi sér sjálfstæða tilveru. En lög 
eru mannanna verk og þess vegna 
eiga þau ekki sjálfstæða tilveru. 
Mér finnst hlutverk lögspeking-
anna ekki eiga að vera að segja 
okkur hvað við getum sett í stjórn-
arskrána og hvað ekki. Þeir eiga að 
segja okkur hvernig við eigum að 
setja þau ákvæði í stjórnarskrána, 
sem við viljum hafa þar.

Það er svo önnur spurning 
hvað við viljum hafa í stjórnar-
skránni. Ég vil að í stjórnarskránni 
sé ákvæði af þessu tagi. Aðrir 
eru á öðru máli, en virðast helst 
ekki vilja segja það upphátt. Þess 
vegna er þetta mál erfitt fyrir rík-

isstjórnina. Það eru nefnilega til 
stjórnmálamenn og annað fólk í 
þessu landi sem finnst það allt í 
lagi að auðlindin hafi verið afhent 
einstaklingum ekki bara til afnota 
heldur til eignar. 

Í gegnum árin hafa skoðana-
kannanir sýnt að meirihluti þjóðar-
innar er andvígur því að fáir ein-

staklingar hafi orðið fokríkir á því 
að selja hver öðrum þennan nýt-
ingarrétt. Nú heyrist konu helst að 
litið sé svo á að þetta óréttláta fyr-
irkomulag hafi verið svo lengi að 
það væri óréttlátt að afnema það. 
Ekki óréttlátt gagnvart þjóðinni 
trúi ég, heldur hið mesta óréttlæti 
gagnvart kvótakóngunum. Þetta 
kalla ég hundalógík.

Nú er það út af fyrir sig eitt 
hvort kona er með eða á móti því 
að þjóðin eigi auðlindirnar. Hitt er 
alvarlegt finnst henni að ætlunin sé 
að fara að fikta í stjórnarskránni 

í fljótræði á síðustu metrunum 
fyrir kosningar. Stjórnarskráin er 
grunnurinn að annarri löggjöf í 
landinu og það er alveg óþolandi að 
stjórnmálamenn versli með hana 
eða einhver ákvæði í henni.

Það er óþolandi að stjórnmála-
menn hyggist slá sig til riddara og 
sýna hvað þeir eru „töff“ með því 
að krefjast þess að samið sé um 
ákvæði í stjórnarskránni í fljót-
heitum rétt fyrir kosningar. Fólki 
sem slíkt gerir virðist ekkert heil-
agt. Það er líklega einn helsti gall-
inn við stjórnmálamenn í dag, að 
þeir líta á verkefnið sem hverja 
aðra vinnu. Fæstir stjórnmála-
menn virðast helga sig þessu verk-
efni vegna þess að þeir trúa því að 
þeir geti unnið þjóð sinni til heilla. 
Þau hugsa fyrst og fremst um sjálf 
sig og að halda vinnunni. 

Eiginlega er það svo að kona 
kvíðir næstu átta vikunum þegar 
rifrildi og hnútuköst verða í al-
gleymingi þegar stjórnmálaflokk-
arnir berjast um atkvæðin og birta 
langa loforðalista sem enginn 
ætlar að efna. 

Aukaafurð stríðsins undan-
farna daga um stjórnarskrárá-
kvæðið nýja hefur verið að rykið 
hefur verið dustað af stjórnarsátt-
málanum og hvað kemur í ljós? 
Það kemur í ljós að ýmsar lagfær-
ingar sem ríkisstjórnin ætlaði að 
gera á fiskveiðistjórninni hafa 
setið á hakanum. Hins vegar hafa 
sumir ráðherrana verið dugleg-
ir við að lofa fjárframlögum ýmiss 
konar á komandi kjörtímabili. Lof-
orð sem þeir hafa ekkert vald til 
að gefa. Dæmi um þetta eru loforð 
um hjúkrunarrými og aukin fjár-
framlög til háskólans. Það er nefni-
lega miklu auðveldara að lofa upp 
í ermina á sér en sníða skavankana 
af kvótakerfinu óréttláta.

Auk þess legg ég til að eftir-
launaósóminn verði afnuminn með 
lögum.

Deilt um stjórnarskrá 

Það er óþolandi að stjórnmála-
menn hyggist slá sig til riddara 
og sýna hvað þeir eru „töff“ 
með því að krefjast þess að 
samið sé um ákvæði í stjórnar-
skránni í fljótheitum rétt fyrir 
kosningar. Fólki sem slíkt gerir 
virðist ekkert heilagt.

FLASH
Flash er vinsælt margmiðlunarforrit og notað við gerð auglýsinga 
og hvers kyns kynningarefnis sem þarf að vera lifandi og með 
hreyfimyndum.

Þetta grunnnámskeið hentar fólki sem vill 
læra að blanda saman hljóði, myndum og 
texta og setja það svo saman í eina heild.
Markmið námskeiðsins er að nemendur 
læri undirstöðuatriði forritsins og verði 
færir um að setja saman efni til birtingar á 
vef, t.d. auglýsingaborða.

Þátttakendur þurfa að hafa góða almenna 
tölvuþekkingu, kostur að þekkja til 
Photoshop.

Lengd.  21 kennslustund. Verð kr. 28.000,-
Kennt er mán. og mið. kl 18 - 21.30.
Kennsla hefst 19. mars og lýkur 28. mars.

FAXAFEN 10
108 REYKJAVÍK

GLERÁRGATA 36
600 AKUREYRI

WWW.TSK.IS
SKOLI@TSK.IS

SÍMI:  544 2210

Ú
r röðum allra flokka hafa nú komið fram sjónarmið 
og hugmyndir um nauðsyn þess að endurskipuleggja 
stjórnarráðið. Mest eru það skynsamleg ráð. Lengi 
hefur verið ljóst að skipulag stjórnarráðsins endur-
speglar illa nútíma þjónustuhlutverk þess.

Hugmyndir af þessu tagi var byrjað að ræða í alvöru fyrir ald-
arfjórðungi. Með hléum hafa ólíkar ríkisstjórnir ýtt athugunum 
á viðfangsefninu á flot. En örlög þeirra hafa ekki verið önnur en 
að velkjast eins og rótlaust þangið. Fyrir því eru um margt skilj-
anlegar ástæður. Á miðju kjörtímabili samsteypustjórna er erf-
itt að brjóta upp samkomulag um verkaskiptingu. Þau mál eru 
eðlilega viðkvæm. Þegar kemur að stjórnarmyndun að aflokn-
um kosningum eru forystumenn flokkanna í þeirri klemmu að 
ráðuneytaskipanin er ákveðin með lögum. 

Í þeirri tímaþröng gengur myndun nýrrar ríkisstjórnar því 
fyrir flóknum undirbúningi lagabreytingatillagna um stjórn-
arráðið. Góð áform hafa sakir þessara aðstæðna jafnan lent í 
blindgötu. Aukheldur hafa menn þurft að kaupa innri frið í þing-
flokkum ríkisstjórna með úthlutun ráðherrastóla. Engin merki 
eru um að aðstæður hafi breyst að þessu leyti.

Æskilegast væri að taka á þessu viðfangsefni með alhliða 
stjórnarskrárbreytingum. Að sama skapi og rétt er að styrkja 
stöðu löggjafarsamkomunnar er eðlilegt að gefa framkvæmda-
valdinu meira sjálfræði um skipulag stjórnarráðsins. Þannig 
mætti ákveða í stjórnarskrá hámarks- og lágmarkstölu ráð-
herra. Innan þeirra marka yrði forsætisráðherra heimilt að 
ákveða með reglugerð hvernig verkefnum yrði deilt í ráðuneyti 
bæði að því er varðar fjölda þeirra og verksvið. Þannig mætti 
opna blindgötuna.

Viðfangsefni ráðuneyta breytast með þróun samfélagsins. 
Ekki er ólíklegt að slíkar breytingar verði örari á komandi tíð en 
þeirri sem er liðin. Í því ljósi er eðlilegt að gera ráð fyrir meiri 
sveigjanleika í þessu skipulagi en verið hefur. Hinu má þó aldrei 
gleyma að ákveðin festa í stjórnsýslu er nauðsynleg.

Einstakir ráðherrar hafa hins vegar komið fram mörgum 
þörfum stjórnsýslubreytingum sem ærin ástæða er til að veita 
eftirtekt. Jafnan er meira svigrúm fyrir athafnasama ráðherra 
að koma slíkum breytingum fram en að breyta stjórnarráðinu 
sjálfu.

Nú er til að mynda nýlokið gagngerum skipulagsbreytingum á 
lögreglunni með færri og öflugri embættum. Flest bendir til að 
sú nýskipan muni leiða til raunverulegrar styrkingar löggæsl-
unnar í landinu. Einnig er lofsvert hvernig dómsmálaráðherra 
hefur hagnýtt sér tækniframfarir til að flytja ýmis þjónustu-
verkefni frá Reykjavík til smærri embætta úti á landi án þess 
að hreyfa við stofnunum.

Að sama skapi vakti athygli þegar utanríkisráðherra gerði 
á dögunum grein fyrir hugmyndum sínum um unfangsmiklar 
skipulagsbreytingar á ráðum, stofnunum og þjónustuviðfangs-
efnum á vegum þess ráðuneytis bæði hvað varðar þjónustu við 
atvinnulífið og aðstoð við þróunarlönd. Þar var lýst skynsamleg-
um áformum sem vonandi verða að veruleika.

Úr blindgötu



Smáauglýsingasími
550 5000

Auglýsingasími Allt
550 5880

Þú getur pantað 
smáauglýsingar á visir.is

Sigrún Ásta Haraldsdóttir segir 
reiðmennsku eina bestu líkams-
rækt sem völ er á.

Sigrún Ásta Haraldsdóttir, deildar-
stjóri á upplýsingatæknisviði Land-
spítalans, er á kafi í hestamennsku 
og heldur átta hross. „Ég hef fjög-
ur hross í húsi, eina hryssu og þrjá 
hesta. Það er nefnilega á margan 
hátt einfaldara að halda hesta en 
hryssur. Þær eru stundum flóknari 
svipað og kvenfólkið.“

Að sögn Sigrúnar fer mikil vinna í 
hestamennskuna. „Ætli ég eyði ekki 
að meðaltali 25 tímum á viku í að 
sinna hestunum. Það þarf að halda 
hesthúsinu hreinu. Sjá til þess að 
hrossin séu vel fóðruð og fái nóga 
hreyfingu. Svo þarf nú að kjafta að-
eins við nágrannana,“ bætir hún við 
og hlær.

Sigrún segir hestamennsku sömu-
leiðis dýra. Kostnaðurinn hafi af 
ýmsum ástæðum aukist síðustu ár. 
„Hestarnir búa núorðið í miklu flott-
ari og dýrari húsum. Búnaðurinn er 
sömuleiðis vandaðri. Þetta er ein-
faldlega ekki sami molbúaháttur og 
var hér áður fyrr. Víða er hugsað 
virkilega vel um hrossin.“

Vinnan og kostnaðurinn hverfa þó 
að sögn Sigrúnar í skuggann af gleð-
inni sem hestamennskan veitir. „Það 
er svo félagslega gefandi að halda 
hest, svipað og að eiga hund eða kött. 
Reiðmennskan tekur almennu gælu-
dýrahaldi fram, þar sem góður knapi 
getur laðað fram gæðinginn í hestin-
um.“

Sigrún er á því að reiðmennskan 
sé ein besta alhliða líkamsrækt sem 
völ er á. „Reiðmennska reynir á 
marga vöðva, skiljanlega þar sem 
stuttur túr með einum hesti tekur á 
bilinu tuttugu til sextíu mínútur, en 
lengri túr með fleiri hesta tvo til 
þrjá tíma. Svo fylgir vinnunni í hest-
húsinu mikil líkamsþjálfun og góð 
útivera enda er ég í fínu formi.“

Einstakt 
samband



Snorri Björn Rafnsson faralds-
fræðingur varði á dögunum 
doktorsritgerð sem fjallaði um 
tengsl hjarta- og æðasjúkdóma 
við vitsmunahrörnun á efri 
árum.

„Rannsóknin mín sýnir að hjarta- 
og æðasjúkdómar geta aukið vits-
munahrörnun hjá eldra fólki. 
Jafnframt er vitað að þeir auka 
líkurnar á heilabilun. Mikilvæg 
ástæða er kölkun í slagæðum sem 
geta leitt til þrengingar eða blóð-
tappa í slagæðum heilans. Því 
væri hugsanlega hægt að fækka 
heilabilunartilfellum ef mögulegt 
væri að fyrirbyggja hjarta– og 
æðasjúkdóma,“ segir Snorri Björn 
spurður út í niðurstöður doktors-
rannsóknarinnar. Hann segir 
þekkta áhættuþætti fyrir þessa 
sjúkdóma, svo sem háþrýsting og 
sykursýki 2, einnig auka líkurnar 

á vitsmunahrörnun þegar aldur-
inn færist yfir. Aðra áhættuþætti 
svo sem háa blóðfitu, reykingar og 
offitu segir hann minna hafa verið 
rannsakaða en mögulegt sé að þeir 
hafi einnig neikvæð áhrif á vits-
munastarfsemina.

Þau gögn sem Snorri Björn 
hafði í höndunum segir hann hafa 
komið frá vel útfærðri faralds-
fræðirannsókn í Edinborg. „Rann-
sóknirnar beinast fyrst og fremst 
að fólki yfir 60-70 ára því tíðni vits-
munasjúkdóma er hæst hjá þeim 
aldurshópi. Hins vegar geta slíkir 
sjúkdómar átt sér langan aðdrag-
anda og strax á miðjum aldri getur 
fólk verið komið í aukna áhættu, 
til dæmis ef það hefur hækkað-
an blóðþrýsting. Áður hefur verið 
vakin athygli á hugsanlegu van-
mati eða jafnvel misskilningi heil-
brigðisstarfsmanna á þeim nei-
kvæðu áhrifum sem hjarta– og 
æðasjúkdómar geta haft á vits-
munastarfsemina og ritgerðin dró 

fram í dagsljósið þá vankanta sem 
einkennt hafa rannsóknir á þessu 
sviði hingað til.“

Snorri Björn er Akureyringur 
en varði ritgerðina við Edinborgar-
háskóla. „Ég bjó á Akureyri að 
mestu þar til ég flutti af landi brott 
sumarið 2000 að nýloknu hjúkrun-
arnámi. Ég skráði mig í grísku-
nám við Aþenuháskóla og að því 
loknu færði ég mig til Edinborg-
ar að læra faraldsfræði við lýð-
heilbrigðisdeild háskólans haustið 
2001. Ári síðar lauk ég MSc-prófi 
og í október hóf ég doktorsnám í 
sömu grein,“ segir Snorri Björn, 
sem síðastliðin þrjú ár hefur verið 
stundakennari í faraldsfræði bæði 
við Háskólann á Akureyri og Edin-
borgarháskóla.

Nú beinast kraftar hans að því 
að safna upplýsingum um tíðni 
sykursýki og hjarta– og æðasjúk-
dóma hjá minnihlutahópum í lönd-
um Evrópusambandsins.

Hjarta- og æðasjúkdómar 
geta aukið vitsmunahrörnun

Hjálparsíminn veitir 
ráðgjöf vegna átröskunar
Hjálparsími Rauða kross Íslands 1717 stend-
ur fyrir átaki vikuna 12. til 19. mars þar sem 
sjónum er beint að málefnum þeirra sem þjást 
af völdum átröskunar.

Hjálparsími Rauða krossins 1717 efnir til átaks 
tvisvar á ári þar sem vakin er athygli á sérstökum 
málaflokkum. Tilgangur átaksvikunnar að þessu 
sinni er að minna þá sem eiga við átröskun að stríða 
og aðstandendur þeirra á að þeir geti fengið ráðgjöf 
og upplýsingar um úrræði sem standa þeim til boða 
með því að hringja í Hjálparsímann 1717. Einnig er 
ætlunin að hvetja til umræðu í þjóðfélaginu um af-
leiðingar átröskunar jafnframt því að benda á leiðir 
til úrlausnar. 
Átröskun er sívaxandi vandamál hér á landi og 
hringingar frá fólki sem haldið er sjúkdómnum 
hafa aukist hjá Hjálparsímanum 1717 síðustu ár. 
Að meðaltali má segja að sjálfboðaliðum Hjálpar-
símans 1717 berist að minnsta kosti einu sinni í viku 
símtöl frá fólki sem þjáist af átröskun eða aðstand-
endum þeirra. Hringingar í Hjálparsímann eru að 
meðaltali fimmtíu á sólarhring. 
Hjálparsími Rauða krossins er landsverkefni allra 
deilda Rauða kross Íslands og er opinn allan sóla-
hringinn, alla daga ársins. Ókeypis er að hringja í 
1717 úr öllum símum.

KELP
Fyrir húð, hár og neglur

S: 462-1889 • heilsuhorn@simnet.is • www.simnet.is/heilsuhorn

Póstsendum
um land allt

Stafgöngunámskeið hefst 20. mars n.k.

TÍMAR FYRIR BYRJENDUR: þriðjud- og fimmtudaga  kl 17:30 
TÍMAR FYRIR LENGRA KOMNA: þriðjud- og fimmtudaga kl 17:30

STAFGANGA – áhrifarík lei› til líkamsræktar

STAFGANGA Í LAUGARDAL

GUÐNÝ ARADÓTTIR * stafgönguþjálfi * sími 616 8595 
JÓNA H. BJARNADÓTTIR * stafgönguþjálfi  * sími 694 3571

SKRÁNING OG NÁNARI UPPLÝSINGAR Á: www.stafganga.is



ÁLFTAMÝRI • MJÓDD

HÆÐASMÁRA 4
opið 10–23 alla daga

Verð 12.200 kr

Tilboðsverð
9.900 kr
ef þú pantar í dag

Green peel 
andlitslyfting
sem tekur
einungis
4-5 daga.

ANDLITS
LYFTING

Streita 
veldur 
bólum
Stressuðum unglingum er 
hætt við bólum.

Streita er ein orsök unglinga-
bólna að mati vísindamanna við 
Wake Forest háskóla, sem könn-
uðu hvaða áhrif streituvaldandi 
þættir eins og próf hefðu á húð 
unglinga.

Rannsóknin var framkvæmd 
í Singapore, þar sem veðrið er 
tiltölulega hlýtt og gott, til að 
útiloka að það hefði einhver 
áhrif á niðurstöðuna.

Skólanemarnir, sem voru 94 
talsins og flestir undir 15 ára 
aldri, voru látnir fylla út könn-
un sem er notuð við rannsóknir 
á streitu. Að svo búnu voru húð-
sjúkdómalæknar fengnir til að 
meta húð nemanna.

Niðurstaðan var sú að streita 
ylli bólum, þar sem húð nem-
anna versnaði. Hins vegar var 
ekki að sjá að fílapenslum eða 
graftarnöbbum á húð fjölgaði 
að ráði.

Vísindamennirnir telja að 
heimfæra megi niðurstöðuna 
upp á aðra húðsjúkdóma, ekki 
síst í ljósi þess að þegar eru 
tengsl á milli streitu og sjúk-
dóma eins og exems, sóríasis 
og þráláts kláða. Svo virðist 
sem húðin endurspegli að ein-
hverju leyti hugarástand fólks.

Ungir neytendur
Samstarfshópurinn Náum áttum heldur morgun-
verðarfund um börn og óbeina markaðssetningu í 
dag.

Yfirskrift fundarins sem haldinn er á Grand Hótel er 
Miðlun án landamæra - börn og óbein markaðssetning. 
Hann hefst klukkan 8.15 og stendur til 10.00. Fyrirles-
arar á fundinum eru Ingibjörg Rafnar, umboðsmað-
ur barna, María Kristín Gylfadóttir, formaður Heimil-
is og skóla, landssamtaka foreldra, Sigurbjörn Reginn 
Óskarsson, starfsmaður Bústaða, og Ingólfur Hjör-
leifsson, framkvæmdastjóri SÍA. Opnar umræður fara 
fram í lok fundar og skráning fer fram á vef Lýðheilsu-
stöðvar, www.lydheilsustod.is.



Hluti flogaveikra fær flog við 
tannburstun.

Talið er að fimm prósent floga-
veikra geti fengið kast við það eitt 
að bursta á sér tennurnar. Síend-
urtekin hröð hreyfing er álitin or-
sökin.

Þetta er niðurstaða rannsóknar 
sem ástralskir læknar fram-
kvæmdu nýverið, eftir að sjúkling-
ar kvörtuðu undan því að fá floga-
köst í kjölfars tannburstunar.

Rannsóknin leiddi í ljós að sjúk-
lingarnir fengu köst við að bursta 
ákveðin svæði munnsins. Svo virð-
ist sem hreyfingin örvi tiltekin 
svæði heilans, sem eru viðkvæm 
fyrir.

Læknarnir líkja köstunum við 
flogaköst, sem ljósnæmir floga-
veikissjúklingar fá, af völdum 
skærrar birtu og alls kyns mynstra 
á hreyfingu. Slík flogaveiki kallast 
einu nafni viðbragðsflogaveiki.

Læknarnir vilja nú ólmist kom-
ast að því hvers vegna aðeins fimm 
prósent flogaveikisjúklinga þjást 
af þeirri tegund flogaveiki.

Tannburstun 
veldur flogum

SÓMABAKKAR

Nánari uppl‡singar á somi.is

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

PANTA‹U Í SÍMA 565 6000 /  FRÍ HEIMSENDING*

 Stelpur - Konur / Staðurinn - Ræktin
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Innritun stendur yfir í síma 581 3730.

Öflug átaksnámskeið fyrir stelpur
á aldursbilinu 16-25!

• Líkamsrækt við skemmtilega tónlist
• Leiðbeiningar um mataræði
• Fundir, aðhald, vigtun og mælingar

Kvöldtímar
Um er að ræða 9 vikna námskeið, 3 x í viku.

Taktu þér tak!

náViltu

Vertu velkomin í okkar hóp!



Þurrburstun er orð sem heyrist 
sífellt oftar og margir eru 
farnir að bursta líkamann 
reglulega. Guðrún Eyþórsdótt-
ir, snyrtifræðingur hjá Mecca 
Spa, veit ýmislegt um kosti 
þurrburstunar. 

Þurrburstun hefur mjög góð 
áhrif á líkamann að því leyti að 
hún örvar sogæðakerfið og blóð-
flæði og er eiturefnalosandi, að 
sögn Guðrúnar. „Þurrburstun 
nær auk þess í burtu dauð-
um húðfrumum þannig að 
húðin endurnýjar sig 
betur og verður fal-
legri,“ segir hún. 

Gott er að nota 
þurrburstun að 
minnsta kosti 
einu sinni í 
viku, að sögn 
Guðrúnar. 
„Auðvitað
er ekkert 

verra að bursta 
sig oftar og allt 
í lagi að gera 

það fyrir hverja 
sturtu. Best er að 

byrja niðri og 
vinna sig upp og við 

gerum það þegar við 
fáum fólk í Spa-með-

ferð til okkar.“
Guðrún segir að mikil-

vægt sé að nota góð raka-
krem eftir að líkaminn 

hefur verið burstaður með 
þurrum bursta. „Ef líkaminn 

er burstaður áður en farið er í 
sturtu eru kremin borin á eftir 

hana en annars strax eftir burst-
unina,“ segir hún.

Gott fyrir húðina

 Stelpur - Konur / Staðurinn - Ræktin

Innritun stendur yfir í síma 581 3730.

Þú léttist og styrkist andlega og líkamlega!
Átaksnámskeiðin sívinsælu fyrir konur á öllum aldri. 
TT-1
• Lokuð 9 vikna námskeið 3 x í viku
• Fræðslufundir 1x í viku, vigtun og mælingar 
• Líkamsrækt
• Glæsilegur lokafundur þar sem sérfræðingar í hári

og förðun veita ráð
• Persónuleg þjónusta í notalegu umhverfi þar sem 

alger trúnaður ríkir
• Frjáls aðgangur að tímum í opna kerfinu og tækjasal

TT-2
• Lokuð 9 vikna framhaldsnámskeið eftir TT-1

Loksins! TT á besta tíma: 16:30 og 17:40 og
aukið rými fyrir morgunhænurnar: 6:15 og 7:20

Barnagæsla – Leikland JSB

Vertu velkomin í okkar hóp!
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Vertu ígó  ummálum!

Kaffið frá
Te & Kaffi
Þú finnur kaffi við þitt hæfi 

frá Te & Kaffi í verslunum 

um land allt.

stundin

bragðið

stemningin
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Fylgihluti í barnaherbergið ætti að velja með leiki í huga, því í 
barnaherberginu getur allt orðið hluti af leik.

Börn líta heiminn öðrum augum en fullorðnir og ótrúlegust hlutir verða 
þeim uppspretta leikja. Börn eru hrifin af litum, mynstri og dýrum og 
gott að hafa það í huga þegar valdir eru fylgihlutir í barnaherbergið. 
Púðar eru góðir fyrir börnin því gjarnan vilja þau liggja eða sitja á gólf-
inu og því gott að geta dregið þá með sér og ágætt að hafa þá í líki tusku-
dýrs. Snagar, stólar og kommóður geta haft á sér ævintýralegan brag, 
því oftar en ekki er allt í herberginu nýtt til leikja. 

Uppspretta hug-
mynda og leikja







Toyota Landcruiser 90 GX
tilbúinn á jökulinn

Árg. ´97, ekinn 225 þús., 36“dekk, 35“ fylgja, 
upphækkaður, læstur að aftan, talstöð, loftdæla, 

kútur og krómgrind. Sími 840 3250

Fr
u

m







FFUULLLLT ST STTARARF OG HF OG HLLUTUTAASSTTÖRÖRFF

10-11 óskar eftir duglegu og jákvæðu starfsfólki
í verslanir sínar á höfuðborgarsvæðinu.Við óskum

eftir starfsfólki í stöður vaktstjóra og þurfa umsækj-
endur að vera 20 ára. Einnig eru lausar stöður

almennra starfsmanna og þurfa umsækjendur að
vera 18 ára á árinu. Hjá okkur er andinn góður,

félagslíf er virkt og taka starfsmenn verslana vel á
móti nýliðum. Við bjóðum upp á margskonar vaktir,
sem geta hentað með skóla, eða annari vinnu. Um

er að ræða dagvaktir, kvöldvaktir og næturvaktir.
Umsækjendum er bent á að hægt er að sækja um

beint í verslunum okkar eða þá að senda inn
umsókn á netinu.

Umsóknum er hægt að skila á vefnum
www.10-11.is

Smiðir
Kraftafl ehf auglýsir
Erum með vana smiði sem 

óska eftir mikilli vinnu 
Upplýsingar í síma 840 1616

SUÐURGATA 76 HAFNARFIRÐI 
192 FM 4RA HERB. EFRI SÉRHÆÐ MEÐ BÍLSKÚR 

Vorum  að fá í einkasölu Sérlega falleg efri sérhæð í góðu tvíbýli 166 fm auk bíl-
skúrs 26,2 fm samtals 192,2 fm. Góð forstofa, flísalögð. Stigapallur með góðum
skáp. Rúmgott hol. Gott eldhús með vandaðri innréttingu flísar á milli skápa, háfur,
keramik helluborð, borðkrókur. Gott þvottaherbergi með góðum skápum, flísar á
gólfi. Gestasnyrting flísalögð. Stór og falleg stofa og borðstofa. Rúmgóður sjón-
varpsskáli. Svefnherbergisgangur, útgangur út á rúmgóðar suður svalir. Tvö góð
barnaherbergi Stórt baðherbergi, flísalagt í hólf og gólf, sturtuklefi og baðkar.
Rúmgott svefnherbergi með skáp. Flísar á skála, eldhúsi og baðherbergi. Parket er
á stofu og herbergjum. Sérlega falleg og vönduð íbúð. Geymsla og góður bílskúr
með hita og rafmagni á jarðhæð. Búið er að endurnýja alla rafmagnstengla og
slökkvara. Frábær staðsetning og útsýni. Verð 35,5 millj.

Fr
um

BAUGAKÓR 26 KÓPAVOGI
122 FM 4RA HERB EFRI SÉRHÆÐ Í NÝLEGU FJÓRBÝLI

Vorum að fá í einkasölu glæsilega 122 fm efri hæð í fjórbýlishúsi með sérinngangi á
þessum vinsæla stað. Rúmgóð forstofa með góðum skápum náttúrusteinn á gólfi.
Inn af forstofu er rúmgóð geymsla með hillum og náttúrustein á gólfi. Glæsilegt eld-
hús með vandaðri eikarinnréttingu, keramik helluborð, ofn og vifta frá AEG allt stál-
litað. Góður borðkrókur náttúrusteinn á gólfi. Stofan er opin í eldhús með útgengi á
stórarsvalir. Svefnh. með góðu skápaplássi. Tvö rúmg. barnah. m. skápum. Baðh. m.
glæsil. hornbaðkari með nuddi, vönduð innrétt., flísal. í hólf og gólf. Rúmg. þv.hús.
Eigandi er að leggja lokafrágang á íbúð þessa dagana og skilar gólfum í eldhúsi,
holi, geymslu og þvottahúsi með náttúrustein á gólfum. Vandað eikarparket er á öðr-
um gólfum íbúðar. Halogen lýsing er í stofu og eldhúsloftum. Fyrir gluggum verða
hvít rúllugluggatjöld. Sérlega glæsileg eign laus fljótlega. Verð 32,9 millj.

Bæjarhrauni 10 - Hafnarfirði - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

Bæjarhrauni 10 - Hafnarfirði - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

Nýkomin í einkasölu sérlega rúmgóð og falleg 3ja herb. 95 fm. íbúð á 3ju hæð
(efstu) í góðu litlu fjölbýli. Íbúðin er vel innréttuð m/nýstandsettu baðherbergi.
Rúmgóð herb. og gott herb. í kj. sem fylgir íbúðinni. V. 19,4 millj. no. 1188896.

Heiða og Sigursteinn bjóða ykkur velkomin.

ÁLFHOLT 44 - HF.
OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL. 19:00-20:00

Fr
u
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Ísafoldarprentsmiðja er elsta 
prentsmiðja landsins, stofnuð 
1877.
Í dag starfa 75 starfsmenn hjá 
fyrirtækinu. Miklar fjárfestingar í 
vélum, tækjum og öðrum búnaði 
hafa átt sér stað síðustu misserin 
og er prentsmiðjan flutt í nýtt 
7000m2 húsnæði. 
Hjá Ísafoldarprentsmiðju er unnið 
að mjög fjölbreyttum verkefnum, 
bæði á sviði rúlluprentunar og 
arkaprentunar. 
Hjá okkur er m.a. Fréttablaðið 
prentað, ásamt fjölda annarra 
verkefna.

Vegna aukinna verkefna vantar okkur prentara til starfa sem fyrst.

Um er að ræða vinnu við prentun á heatset prentvélar 
fyrirtækisins.

Við leitum að starfsmönnum sem eru skipulagðir og eiga auðvelt 
með að vinna sjálfstætt.

Við bjóðum upp á fjölbreytt vinnuumhverfi.

Nánari upplýsingar veita:
Halldór Jakobsson yfirprentari  –  s: 664 0302 – halldor@isafold.is
Kjartan Kjartansson prensmiðjustj.  –  s: 664 0315 – kjartan@isafold.is

Suðurhraun 1  |  210 Garðabæ  |  Sími: 59 50 300  |  Fax: 59 50 310  |  isafold@isafold.is  |  www.isafold.is

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



[Hlutabréf]

Sjálfkjörið er í næstu stjórn Ex-
istu, sem tekur til starfa eftir að-
alfund félagsins sem haldinn 
verður á morgun. Ágúst Guð-
mundsson, Bogi Óskar Pálsson, 
Guðmundur Hauksson, Lýður 
Guðmundsson, Robert Tchenguiz 
og Sigurjón Rúnar Rafnsson hafa 
gefið kost á sér til stjórnarsetu.

Samkvæmt samþykktum fé-
lagsins er heimilt að sjö manns 
skipi stjórnina. Fyrir fundinum 
liggur tillaga um að stjórnarfor-
maður fái 550 þúsund krónur í 
laun á mánuði en aðrir stjórnar-
menn helming af þeirri fjárhæð.

Sjálfkjörið í 
stjórn Existu

www.exista.com

AÐALFUNDUR EXISTA HF.

DAGSKRÁ:

Atkvæðaseðlar og önnur fundargögn verða afhent á aðalfundardaginn frá kl. 16:00 á fundarstað að Nordica Hótel.

Reykjavík, 27. febrúar 2007
Stjórn EXISTA

Stór stund var í fjar-
skiptasögu landsins í gær 
þegar opnuð voru tilboð 
í uppbyggingu þriðju 
kynslóðar farsímanets, 
að sögn forstjóra Póst- og 
fjarskiptastofnunar. Útlit 
er fyrir að þrjú fyrirtæki 
séu um hituna, en fjögur 
rekstrarleyfi og tíðnisvið 
voru í boði.
Þrjú fjarskiptafyrirtæki uppfylla 
lágmarkskilyrði fyrir uppbygg-
ingu þriðju kynslóðar í farsíma-
tækni á Íslandi. Tilboð voru opnuð 
frá fjarskiptafélaginu Nova, Sím-
anum og Vodafone hjá Póst- og 
fjarskiptastofnun (PFS) klukkan 
ellefu í gærmorgun. 

Að sögn Hrafnkels V. 
Gíslasonar, forstjóra PFS, 
verður nú farið yfir tilboð-
in og kannað hvort félögin 
sem að þeim standa upp-
fylli ekki ítarlegri kröfur 
sem til þeirra eru gerðar í 
útboðsgögnum, svo sem 
um fjárhagslegt bolmagn. 
Stofnunin áætlar að ljúka 
þeirri skoðun hratt þannig 
að  tíðnileyfum fyrir þriðju kyn-
slóðar net verði úthlutað fyrir 
fyrsta apríl næstkomandi.

Fjögur tíðnisvið stóðu til boða 
og því ekki útilokað að pláss verði 
síðar fyrir fjórða félagið á mark-
aði þriðju kynslóðar þjónustu. Ef 
fleiri félög en fjögur hefðu sóst 

eftir tíðnileyfi hefði komið til mats 
á gæðum tilboðanna, en þau fengu 
einkunn, til dæmis eftir hraða upp-
byggingarinnar. Þannig fékk til-

boð Nova, sem er nýtt 
fjarskiptafélag í eigu 
Novators félags Björgólfs 
Thors Björgólfssonar, 
flest stig, eða 754,7. Í öðru 
sæti var Síminn með 726,9 
stig og í þriðja Vodafone 
með 648,3 stig. Öll félögin 
gera ráð fyrir að bjóða á 
fyrsta eina og hálfa árinu 
í rekstri nálægt því fulla 
þjónustu á höfuðborgar-

svæðinu, en meðan þjónusta ann-
ars staðar á landinu verður byggð 
upp hægar. Útboðsskilmálarnir 
kveða hins vegar á um að þjónust-
an skuli ná til að minnsta kosti 60 
prósenta íbúa á hverju svæði innan 
fimm ára frá því leyfi er úthlutað.

Nova kynnti jafnframt starf-

semi sína í gær í tæknimiðstöð fé-
lagsins í gömlu vatnstönkunum 
við Háteigsveg í Reykjavík. Félag-
ið hefur nú þegar byggt upp grunn-
kerfi þriðju kynslóðar þjónustu og 
hafið prófanir, eftir úthlutun til-
raunaleyfis á síðasta ári. 

Liv Bergþórsdóttir nýráðinn 
framkvæmdastjóri, sem áður var 
hjá símafélaginu SKO, segir 
stefnt á að bjóða símaþjónustu 
fyrir áramót. „Verðlagning verð-
ur samkeppnishæf við farsíma- 
og netþjónustu eins og hún er í 
dag,“ segir hún, en kostnaður við 
uppbyggingu kerfisins til að hægt 
sé að hefja þjónustu segir hún að 
nemi á annan milljarð króna. 
Fyrir árslok ætlar Nova að ná 
með þjónustu sína til höfuðborg-
arsvæðisins og Reykjaness og til 
80 prósenta landsmanna á næsta 
ári.

Stjórnir Fjárfestingarfélags 
sparisjóðanna (FSP) og VBS fjár-
festingarbanka leggja það til við 
hluthafafundi að félögin samein-
ist undir nafni VBS. 

Markmiðið er að leggja áherslu 
á almenna fjárfestingarbanka-
þjónustu.

Gangi sameiningin eftir, sem 
er háð samþykki FME, fá hlut-
hafar FSP 48 prósent í sameinuðu 
félagi en hluthafar VBS 52 pró-
sent.

Ætlunin er að auka hlutafé VBS 
um tvö hundruð milljónir króna 
að nafnverði þannig að markaðs-
verð félagsins nemi um 8,5 
milljörðum króna. FSP er fyrir 
samrunann stærsti hluthafinn í 
VBS með um 37 prósenta hlut.

Heildareign hins nýja fjárfest-
ingarbanka verður um sautján 

milljarðar króna og eigið fé tæpir 
sex milljarðar. 

VBS metinn á 8,5 
milljarða króna

HSBC, einn stærsti banki í Evr-
ópu, skilaði 11,5 milljarða punda 
hagnaði á síðasta ári. Þetta jafn-
gildir rúmum 1.500 milljörðum ís-
lenskra króna sem er fimm pró-
senta hækkun á milli ára. 

Afkoman er langt yfir vænting-
um greinenda, enda metafkoma í 
sögu bankans.

Methagnaður 
hjá HSBC 

Landsvirkjun skilaði 3,5 millj-
arða króna hagnaði á síðasta ári 
samanborið við hagnað upp á 6,3 
milljarða króna árið á undan. 
Samdrátturinn nemur rétt tæpum 
2,8 milljörðum króna á milli ára. 

Rekstrarhagnaður Landsvirkj-
unar jókst á sama tíma úr rúmum 
4,7 milljörðum króna árið 2005 í 
9,8 milljarða króna. Tap varð hins 
vegar af  rekstrinum fyrir skatta 
upp á rúma 16,4 milljarða króna 
í fyrra samanborið við 6,3 millj-
arða króna hagnað árið áður. 

Í ársuppgjöri segir að horf-
urnar í ár séu góðar enda verði 
Fljótsdalsvirkjun tekin í notkun. 
Hins vegar er bent á að gengis-
þróun muni eftir sem áður ráða 
miklu um afkomu ársins. 

Tap nam 16,4 
milljörðum



„Virðing fólks fyrir lögum 
og reglu fer algjörlega eftir 

því hve launaávísun þess 
er há.“ 

Fjöldamorð í Dunblane

„Já, þetta er nefnilega svo 
mikið met. Þetta er bara að 
verða eins og besti farsi,“ 
segir Edda Björgvinsdóttir, 
leikkonan dáða og snjalla, í 
samtali við Fréttablaðið. Í 
banastuði eins og svo oft.

Enda má Edda vera 
ánægð með sig og sína og 
sitt góða gengi á fjölunum 
því leikritið Alveg brillj-
ant skilnaður hefur nú 
gengið von úr viti fyrir 
fullu Borgarleikhúsi. Verið 
í gangi í þrjú leikár og leik-
ritið sýnt 150 sinnum. Sem 
Edda segir að sé nefnilega 
svo mikið met. Eða þannig. 
Nánast. Afar sjaldgæft er 
að leiksýningar nái þess-
um sýningafjölda og það 
þó litið sé allt til upphafs 
atvinnuleikhúss á Íslandi.

Edda hefur að sjálfsögðu 
skýringar á velgengninni á 
reiðum höndum.

„Sko, ég held að það sé 
vegna þess að hver einasta 
manneskja sem kemur á 
sýninguna lætur boð út 
ganga. Allir þekkja þessar 
erfiðu tilfinningar og sví-
virðingarnar sem hún 
lætur fjúka um fyrrver-
andi manninn sinn, sektar-
kenndina, það þekkja þetta 
allir. Og senda alla vini 
sína á sýninguna. Ég hef 
verið með frá ellilífeyris-

þegum og niður í unglinga. 
Og þeir hafa virkilega 
notið þess að vera á sýn-
ingunni.“

Notið svívirðinganna?
„Jaaaaahhh, já.“
Leikurinn er á gaman-

sömum nótum enda þótt 

honum megi á köflum lýsa 
sem harmskoplegum og 
greinir frá ofur hvunn-
dagslegri miðaldra konu, 
Ástu, en eiginmaður henn-
ar til þrjátíu ára yfirgefur 
hana til að taka saman við 
yngri konu. Leikstjóri er 

Þórhildur Þorleifsdóttir og 
þýðandi og höfundur ís-
lenskrar leikgerðar er 
Gísli Rúnar Jónsson. Í 
kvöld mun svo Edda sýna 
Alveg brilljant skilnað í 
síðasta skipti.

AFMÆLI FÆDDUST ÞENNAN DAG

Ástkær faðir minn, afi okkar og langafi,

Hákon Guðmundur
Ólafsson

lést á hjúkrunarheimilinu Eir 26. febrúar sl. Útförin
hefur farið fram í kyrrþey að ósk hins látna.
Innilegar þakkir til allra sem sýndu okkur samúð,
sérstakar þakkir til starfsfólks á Eir 2. hæð fyrir góða
umönnun.

Sólveig Hákonardóttir    Jón Ingiberg Guðjónsson
Svava Hlín Hilmarsdóttir     
Hákon Atli Birgisson Fjóla Katrín Óskarsdóttir
Bergdís Lilja Hákonardóttir

70 ára
afmæli

Jón Kristinn 
Jónsson

fyrrverandi sjómaður,
verður sjötugur á morgun 14. mars.

Hann tekur á móti gestum á 
afmælisdaginn á heimili sínu, 
Hraunbæ 24, milli kl. 19-22.

Elskulegur bróðir okkar, mágur og frændi,

Guðmundur Össur
Gunnarsson
(Mummi) Hátúni 10, Reykjavík,

lést 10. mars sl. Jarðarförin auglýst síðar.

F.h. aðstandenda,

J. Sóley Gunnarsdóttir.
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

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

Egill Einarsson
Ársölum 5, Kópavogi,

lést aðfaranótt þriðjudagsins 6. mars. Útför hans fer
fram frá Hjallakirkju í Kópavogi miðvikudaginn
14. mars klukkan 15.00.

Fyrir hönd aðstandenda,

Hallfríður Guðmundsdóttir
Dýrleif Egilsdóttir Gunnsteinn Sigurðsson
Einar Egilsson Ester Ásbjörnsdóttir
Auður Egilsdóttir Þorsteinn Hallgrímsson

Ástkær eiginmaður minn, faðir, tengdafað-
ir, afi og bróðir ,

Torfi B. Tómasson
stórkaupmaður, Tjarnarbóli 10,
Seltjarnarnesi,

verður jarðsunginn frá Hallgrímskirkju miðvikudaginn 
14. mars kl. 15.00. Þeim sem vilja minnast hans er bent 
á Félag nýrnasjúkra. 

Anna Ingvarsdóttir
Sigríður María Torfadóttir Arinbjörn V. Clausen
Tómas Torfason                 Karen Bjarnhéðinsdóttir
Anna Marsý, Rakel, Jens Pétur, Torfi,
Ásthildur Tómasdóttir Gunnarsson.

Útför eiginmanns míns, föður, tengdaföður
og afa,

Jóns Tryggvasonar
Ártúnum,

sem lést 7. mars síðastliðinn, verður gerð frá
Blönduóskirkju laugardaginn 17. mars kl.13.30.
Jarðsett verður í Bólstaðarhlíðarkirkjugarði.

Sigríður Ólafsdóttir
Ingi Heiðmar Jónsson   Harpa Ólafsdóttir
Tryggvi Þór Jónsson   Jóhanna Magnúsdóttir
Guðrún Þóranna Jónsdóttir  Guðmundur Guðmundsson
Klara Sólveig Jónsdóttir Sigurður Friðriksson       
Margrét  Jónsdóttir
Ólöf Una Jónsdóttir   Þórarinn Ólafsson
Ásgeir Jónsson   Elín Fjóla Þórarinsdóttir
afabörn og langafabörn.

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 sl. Útförin fer fram frá
Fríkirkjunni í Hafnarfirði miðvikudaginn 14. mars
kl. 15.00.

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

Móðir okkar, tengdamóðir, amma 
og langamma,

Freygerður Magnúsdóttir
áður til heimilis að Klettaborg 4, Akureyri,

lést að dvalarheimilinu Hlíð fimmtudaginn 8. mars.
Útförin fer fram frá Akureyrarkirkju fimmtudaginn 
15. mars kl.13.30.

Þorleifur Jóhannsson     Olga Ellen Einarsdóttir
Símon Jón Jóhannsson       Selma Kristín Erlendsdóttir
ömmubörn og langömmubörn.





Jói lagar mat.
Í dag: Að nota það sem 

maður á.

Af og til fær maður tækifæri 
á að laga spennandi rétti úr 
afgöngum úr ískápnum t.d. 
mygluðum lauk, bjór, tómu 

smjörboxi og mjólkurlíter sem 
rann út fyrir 10 dögum. 

Kastaðu öll 
þessu drasli!

Pantaðu pizzu og njóttu hennar 
með köldum bjór ... 
Verði ykkur að góðu!

Næst: Kvöldmatur hjá mömmu

Einfalt og gott!

Pabbi
nennirðu

að ná í kók 
fyrir mig? 

Ha? Palli, ég á enn eftir að klára 
að þrífa hérna, ef þú værir ég 
myndir þú þá vera að standa 
í því að þjónusta fullfrískan 

son þinn?

Nei, það 
myndi ég 
ekki gera!

En ef ég væri þú 
myndi ég ekki 
heldur þrífa! 

TAPAÐ, FUNDIÐ!

Tuskudýrið mitt!

Ég glefsa í það, 
þar til það er alveg 

búið!

Og jafnvel þá ...

Fær það meira!

Solla þarf að læra heima.
Er það?

Ég þarf 
að gera 

plakat um 
það að 
lesa!

En það á að vera 
frumlegt, ég á að 
finna mína eigin 
hugmynd, teikna 

myndirnar og skrifa í 
mínum eigin 
orðum. Og þar að 

skila þessu 
á morgun. Sog ...

Þarftu ekki 
að fara að 

byrja?

Í hverju einasta viku-
blaði og mánaðartíma-
riti sem ég opna skrifa 
konur um hversu von-
laus karlpeningurinn 
geti verið. Þeir skilji 
ekkert tilfinningar og 
þrár spúsa sinna og 

viti ekkert hvernig eigi að koma 
fram við þær. Halda að það sé að-
eins á færi nokkurra suðrænna 
spanjóla að koma við sálu þeirra en 
slíkir menn eru tunguliprari en and-
skotinn og geta smjaðrað hverja 
brók í bólið til sín.

Afbrýðisemi telst jafnan stór 
hluti af sambandinu og telja ófáir 
spekingar að dass af þessari ónota-
tilfinnningu geti viðhaldið spennu í 
sambandinu. Þeir höfðu þá ekki 

kynnst kærustu „vinar“ míns sem 
vart mátti sjá kynsystur sínar án 
þess að finna fyrir afbrýðisemi.

Félaganum þótti fátt jafn 
skemmtilegt og að sitja við leikja-
tölvuna og skjóta fólk í spað í of-
beldisfullum og mannskemmandi 
leik. Unnustan lét sér fátt um finn-
ast, þótti þetta bara gott húsráð til 
að halda honum við efnið. Henni brá 
hins vegar í brún þegar hún sá hús-
bóndann aflima stúlku á skjánum og 
krafðist þess að slökkt yrði á um-
ræddum leik. „Þú ert bara að skjóta 
hana af því þér finnst hún sæt!“ 
öskraði hún og drengstaulinn vissi 
varla hvaðan á hann stóð veðrið. 

Í hans huga hafði umrædd stúlka 
verið vampíra sem ógnaði heims-
friðnum. En til að halda heimilis-

ástandinu réttu megin við plúsinn 
bauð hann vopnahlé og leikurinn 
var geymdur til betri tíma. Í sak-
leysi sínu tók hann fram barnaleik-
inn Sims sem fjallar um nokkrar 
tölvuverur í tilbúnu samfélagi. Unn-
ustan var himinlifandi en þegar per-
sóna mannsins var komin með kær-
ustu og barn varð tónninn annar. 
Öfugt við hina dökkhærðu raunhei-
makærustu var sýndarkærastan 
ljóshærð. „Af hverju valdirðu þér 
ekki einhverja sem er líkari mér?“ 
spurði hún og þegar hann reyndi að 
gera gott úr hlutunum og sagði 
henni að sú dökkhærða hefði ekki 
viljað hann reif kærastan tölvuna úr 
sambandi og tók hann á teppið fyrir 
stóðlíf sitt í tölvuheimum, þær væru 
ekki ein, heldur nokkrar! 





Kl. 11.00
Goethe-stofnunin sýnir þýsku bíómyndina Halbe 
Treppe eftir Andreas Dresen í Þjóðarbókhlöðunni við 
Arngrímsgötu. Í myndinni segir frá tvennum hjónum 
sem þurfa að glíma við gráma hversdagsleikans. Mynd-
in er sýnd með enskum texta en aðgangur er ókeypis.

Á sýningunni „Augliti til auglit-
is“ eru ljósmyndir eftir franska 
myndlistarmenn en sýningu þeirri 
er ætlað að varpa ljósi á samtíma-
ljósmyndun og möguleika hennar. 
Sýningin er liður í frönsku menn-
ingarkynningunni Pourquoi pas? 
og var opnuð í Listasafni Akureyr-
ar um helgina.

Sýningarstjórinn Isabelle de 
Montfumat hefur unnið náið með 
listamönnunum sem hún valdi til 
þátttöku í þessu verkefni. Sýning-
in hófst í París og ferðast nú um 
heiminn. „Markmiðið með sýning-
unni er að sjá hvernig myndlistar-
menn geta nýtt sér nýja möguleika 
í samtímaljósmyndun og hvernig 
skynjun getur breyst með ólíkum 
miðlum.“ Hún vísar þar ekki að-
eins til framfara í ljósmyndatækni 
heldur einnig til breyttrar heims-
myndar og þróunar listarinnar. 
„Mér er ekki svo hugað um „ljós-
myndarann“ sjálfan heldur hvað 
myndlistarfólk getur gert við 
þennan miðil og hvernig það nýtir 
sér hann.“ Isabelle útskýrir að nú 
sé komin fram ný kynslóð af mikil-
vægum listamönnum í Frakklandi 
og marga þeirra hafi hún valið til 
þátttöku á sýninguna. Í hópnum 
eru auk þess tveir af virtari mynd-
listarmönnum Frakka; gjörninga-
listakonan Orlan, sem þekkt er 
fyrir líkamsgjörninga sína, en hún 
var til dæmis þátttakandi á sýn-
ingunni Flögð og fögur skinn á 
Listahátíð árið 1998 þar sem list-
rænar „lýtaaðgerðir“ hennar vöktu 
mikið umtal, og myndlistarmaður-
inn Roman Opalka, sem hefur 
unnið að sjálfsmyndarverki sínu 
„Momento Mori“ frá árinu 1965.

Isabelle segir að andlitsmyndir 
og sjálfsmyndir hafi frá upphafi 

verið lykilþáttur í ljósmyndum en 
hún lítur á verkin á sýningunni 
sem „sjálfsmyndir sem teknar eru 
inn á við“. Myndirnar eru afar fjöl-
breyttar og listamennirnir nota 
mjög ólíka tækni og nálganir á 
miðilinn, ljósmyndin er þannig 
ekki tæki til skráningar minninga 
heldur listrænt tæki í heimi sem 
verður sífellt sjónrænni. Verkin 
spanna allt frá hreinklassískum 
verkum til „hreinna myndskratta“ 
eins og segir í sýningarskrá; 
„draummyndir, myndir af sjálfs-
myndum þjóða, heimspekilegar 
myndir og félagsfræðilegar, 

skyndimyndir og uppstilltar. Þar 
má líka leita nýrra kennda – eink-
um í því hvernig listamaðurinn 
fangar lit, fegurð og viðkvæmni 
andlitsins; birtu, útlínur, hvarf-
mörk; spennu og tómarúm; það 
sem er viljandi, það sem er óvið-
ráðanlegt og loks hið alveg upp-
stillta.“ Samtímaljósmyndun hefur 
þannig frelsað sig undan forhug-
myndum okkar um ljósmyndina, 
því eins og Isabelle bendir á hafa 
myndlistarmenn tekið hana í sína 
þjónustu og gefið henni nýja vídd.

Sýningin stendur til 12. maí. 

!

Spænsk einsöngslög og dúettar 
frá ýmsum tímabilum hljóma á 
Háskólatónleikum í hádeginu á 
morgun, 14. mars. Valgerður Guð-
rún Guðnadóttir sópran, Hrólfur 
Sæmundsson baritón og Steinunn 
Birna Ragnarsdóttir píanóleikari 
flytja verk spænsku tónskáldanna 
Albeniz, De Falla og Granado og 
argentíska tónskáldsins Morillo. 
Lögin eru allt frá barokktímanum 
fram á 20. öldina og heyra má 
bregða fyrir þjóðlögum, serenöð-
um og flamenco-tónlist með til-
heyrandi látum. 

Valgerður Guðrún Guðnadóttir 
lauk 8. stigi frá Söngskólanum í 
Reykjavík og  útskrifaðist frá 
Guildhall School of Music árið 
2000. Hún á að baki fjölda hlut-
verka í söngleikjum og óperum. 
Hrólfur Sæmundsson lauk meist-

aragráðu í ein-
söng við New 
England Cons-
ervatory of 
Music í Boston 
vorið 2001 en 
áður hafði hann 
lokið burtfarar-
prófi frá Söngs-
kólanum. Hrólf-
ur hefur komið 
fram á yfir 100 
tónleikum hér-
lendis, austan 
hafs og vestan 
og á næsta ári á 

Norðurlöndunum, auk Englands 
og Serbíu. Á næstunni syngur 
hann m.a. hlutverk Polypheme í 
Acis og Galateu, og kemur fram á 
tónleikum í Frakklandi og Ítalíu.

Steinunn Birna Ragnarsdóttir 

píanóleikari stundaði nám við Tón-
listarskólann í Reykjavík og lauk 
þaðan píanókennaraprófi árið 
1979 og einleikaraprófi tveimur 
árum síðar. Hún lauk meistara-
gráðu frá New England Conserv-
atory of Music í Boston árið 1987. 
Hún hefur víða komið fram og 
hlotið margvíslegar viðurkenning-
ar. Meðal þeirra einleiksverka 
sem hún hefur leikið með Sinfóníu-
hljómsveit Íslands eru píanó-
konsert Griegs og Slátta eftir Jór-
unni Viðar, en hvort tveggja hefur 
verið gefið út á geisladiski. Hún er 
stofnandi og stjórnandi Reykholts-
hátíðar sem haldin er árlega í júlí-
lok. Næsta haust leikur hún ein-
leik með hljómsveitinni Virtuosi 
di Praga í Rudolfini-salnum í Prag 
og með Hljómsveit Sankti Kristóf-
ers í Vilníus. 

Spænsk lög sungin og leikin
        

                   

                      

„DAUÐUR,  SKÍTUGUR, TÓMUR“
DAGUR VONAR

                     

                



Fræðsludeild Þjóðleikhússins og 
leiklistardeild Listaháskóla Ís-
lands standa í fjórða sinn fyrir 
örleikritunarsamkeppni meðal 
framhaldsskólanema.

Hámarkslengd verkanna er tíu 
mínútur en lágmarkslengd fimm 
mínútur. Leikarar mega ekki vera 
fleiri en þrír og leikmyndin má að-
eins vera einn skápur. 

Verkin mega ekki hafa birst eða 
verið sýnd áður.

Handrit skilist 
rafrænt á netfang-
ið fraedsla@leik-
husid.is en upplýs-
ingar um höfunda 
verka verða að vera 
aðskildar í sending-
unni. Einnig má 
skila verkunum 

undir dulnefni á skrifstofu leik-
listardeildar LHÍ að Sölvhólsgötu 
13 merktum „Örleikritasamkeppn-
in Skápur“. Nafn höfundar, síma-
númer og netfang skulu þá fylgja í 
lokuðu umslagi merktu dulnefn-
inu.

Þátttakendum er velkomið að 
senda fleiri en eitt verk í keppn-
ina. Úrslit keppninnar verða til-
kynnt 3. apríl næstkomandi og 

munu leiklistar-
nemendur þá 

flytja bestu verkin. 
Spron leggur til 

verðlaunafé til 
handa þremur hlut-
skörpustu leikskáld-
unum og rennur 
skilafresturinn út  
19. mars. 

Bara skápur

Hjörleifur Valsson fiðluleikari 
heldur tónleika ásamt Ástríði Öldu 
Sigurðardóttur píanóleikara, 
Kristni H. Árnasyni gítarleikara 
og Tatu Kantomaa harmonikuleik-
ara í Salnum í Kópavogi í kvöld. 

Á efnisskránni er Svíta í göml-
um stíl fyrir fiðlu og píanó eftir 
Alfred Schnittke, Sonata Concert-
ata fyrir fiðlu og gítar eftir Nicc-
olo Paganini, Svítan „Næturgali 
keisarans“ fyrir fiðlu, gítar og 
harmoniku eftir Václav Trojan, 
Sónata fyrir fiðlu og píanó eftir 
Leos Janácek og Z domoviny eftir 
Bedrich Smetana. 

Tónleikarnir hefjast kl. 20. 

Svítur og 
sónötur

10 11 12 13 14 15 16

Alþjóðlega kvikmynda- og vídeó-
listahátíðin 700.is Hreindýra-
land verður haldin í annað sinn 
á Austurlandi í lok mánaðarins. 
Hátíðin er vettvangur fyrir til-
raunakvikmyndir og vídeólist 
en myndirnar koma hvaðanæva 
að. Um 500 myndir bárust að-
standendum hátíðarinnar sem 
höfðu því úr nægu að moða þegar 
kom að því að móta dagskrána. 
Myndirnar verða sýndar víða um 
Austurland.

Hátíðin stendur í eina viku og 
hefst með uppákomu og glæsi-
legri dagskrá í Sláturhúsinu á 
Egilsstöðum 23. mars næstkom-
andi en daginn eftir verður efnt 
til heimildarmyndasýninga á 

Skriðuklaustri í samvinnu við 
Gunnarsstofnun. Þar verður 
einnig listamannaspjall þar sem 
myndlistarmennirnir Steina Vas-
ulka, Rúrí og Finnbogi Pétursson 
munu taka þátt.

Auk myndasýninganna verða 
haldin námskeið og fyrirlestrar 
fyrir lærða sem leikna  - til dæmis 
geta áhugasamir byrjendur lært  
undirstöðuatriði vídeólistar Há-
tíðin er opin öllum og ókeypis á 
alla viðburði.

Nánari upplýsingar er að finna 
á heimasíðunni www.700.is

Heimsækja Hreindýraland

Draumalandið
eftir Andra Snæ Magnason

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

Frumsýning
16.mars föstudagur kl. 20:00

mmtud. 2.sýn kl. 20:00  

23.mars föstud. 3.sýn kl. 20:00  

24.mars laugard. 4.sýn kl. 20:00



Gleðilegar ræstingar 
– og farsælan vinnudag!
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Rekstrarvörur
1982–200725ára

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

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

Nánari upplýsingar veita 
sölumenn og ráðgjafar hjá RV

Ágæti lesandi. Innblað Frétta-
blaðsins býður í tilefni dagsins 
upp á stuttan samkvæmisleik 
málfræðilegs eðlis. Lestu eftir-
farandi setningu og stoppaðu ef 
þú sérð málfarsvillu:

„Þarna var spurt um Louisu 
Matthíasdóttir.“

Já, það var rétt! „Matthías-
dóttir“ er rangt. Rétt íslenska er 
að segja: „Matthíasdóttur.“

Meira:
„... hann var rekinn úr tékkó-

slóvneska kommúnistaflokkin-
um...“

Bíng. Rétt svar! Rangt er að 
segja „tékkóslóvneska“. Á sínum 
tíma hefði staðist að segja „tékkó-
slóvakíska“ en á þessum degi, 
þessari öld, fer betur á að segja 
„tékkneska“ (þó að strangt til 
tekið sé ekki um nákvæmlega 
sama fyrirbærið að ræða). Auka-
stig fæst svo fyrir að sjá að 
hæpið telst að segja „kommún-
istaflokkinum“ en samkvæmt 
Orðabók Háskólans, þar 
sem fjallað er um beyg-
ingu íslensks nútímamáls, 
væri rétt beyging í þágu-
falli með greini: Hér er 
flokkurinn, um flokkinn, frá 
flokknum til flokksins. Rétt 
hefði því verið að segja: 
Rekinn úr tékkneska 
kommúnistaflokkn-
um.

Eftirfarandi am-
bögur eru fengnar 
að láni frá þeim fé-

lögum í Gettu betur 
– spurninga-
keppni fram-
haldsskólanna,
Sigmari Guð-

mundssyni sem fjallaði um 
Louisu Matthíasdóttur og Davíð 
Þór Jónssyni sem kom fram með 
sína útgáfu á „tékkóslóvneska 
kommúnistaflokkinum“. Kann 
Fréttablaðið þeim bestu þakkir 
fyrir skemmtilegan efnivið.

Gettu betur um ambögur

Það hillir undir enda-
lok skilnaðardeilu Paul 
McCartney og Heather 
Mills en breska sunnudags-
blaðið News of the World 
greinir frá því að þau hafi 
náð samkomulagi.

Samkvæmt frétt News of the 
World hefur Paul McCartney lagt 
fram tilboð sem hljóðar upp á 29 
milljónir punda; tæpa fjóra millj-
arða íslenskra króna. Mills verða 
boðnir rúmir þrír milljarðar í ein-
greiðslu auk þess sem hún fær 
glæsivillu þeirra í St. John‘s Wood 
í London. News of the World hefur 
áður greint frá sáttaumleitunum 
McCartney því í janúar var hann 
sagður hafa boðið Mills 32 millj-
ónir punda, eða rúma fjóra millj-
arða, auk tveggja húseigna. 

Má fastlega gera ráð fyrir 
að lögfræðingar McCartney 
meti dæmið þannig að vel hafi 

gengið í dómsölum undanfarn-
ar vikur og að Mills hafi gert sér 
grein fyrir því að ef málið dræg-
ist á langinn gæti hún misst alla 
möguleika á að fá einhverja aura 
úr búi McCartney. Þá er jafn-
framt talið að Heather hafi látið 
undan í forræðisdeilunni yfir 
Beatrice, fjögurra dóttur þeirra. 
Vinum og vandamönnum Mills og 
McCartney ber ekki saman um 
hvort standi uppi sem sigurveg-
ari. Úr herbúðum Mills heyrist 
sá orðrómur að McCartney vilji 
þagga niður í Mills í eitt skipti 
fyrir öll og koma í veg fyrir að hún 
leggi fram sannanir um heimilis-
ofbeldið sem fyrirsætan hafi mátt 
þola. Starfsmenn McCartney láta 
hins vegar hafa eftir sér að Mills 
hafi gert sér grein fyrir fégræðgi 
sinni, hún hafi lítið sem ekkert til 
síns máls og að þess vegna vilji 
hún loksins ganga að samninga-
borðinu. „Lögfræðingar þeirra 
beggja hittast reglulega utan 
réttarsalsins og reyna til hins ítr-
asta að komast að samkomulagi,“ 
er haft eftir heimildarmanni 
News of the World.

Blaðið hefur eftir nánum vini 
bítilsins fyrrverandi að hlutirnir 
hafi tekið óvænta stefnu síðustu 
daga. Fyrst hafi Mills viljað fá 
svimandi háar upphæðir og fullt 
forræði yfir Beatrice. „Núna 
reiknum við hins vegar með því 
að semja við hana,“ lét þessi 
ónafngreindi maður hafa eftir sér. 
Innanbúðarmaður úr herbúðum 
Mills sagði hins vegar að Mills liti 

ekki á samkomulagið sem ein-
hverja þöggun fyrir sig. Hún ætli 
sér að greina frá ofbeldishneigð 
og áfengisdrykkju Pauls. „Ég vil 
að breska þjóðin heyri sannleik-
ann um Paul og hegðun hans,“ er 
haft eftir Mills.

Þrátt fyrir að hjónakornin fyrr-
verandi hafi getað haldið ró sinni 
frammi fyrir dómara hefur blaðið 
eftir heimildarmönnum sínum að 

fúkyrðin gangi enn á milli. „Ég 
get ekki beðið eftir því að þurfa 
aldrei aftur að sjá smettið á þér,“ 
er Paul sagður hafa öskrað í síma 
en Mills ku hafa svarað að bragði: 
„Þú losnar aldrei við mig.“ Paul 
hefur jafnframt sagt við vini sína 
að hann búist við því að Mills eigi 
eftir að daga uppi sem einskisnýt 
raunveruleikaþáttarstjarna og 
líkti henni við Önnu Nicole Smith.

Hún varð heldur stutt ferðin hjá 
bandaríska stórleikaranum Leon-
ardo DiCaprio og kærustu hans, 
fyrirsætunni Bar Refaeli, hingað 
til Íslands í síðustu viku. Eins og 
fram kom í Fréttablaðinu á 
laugardaginn lenti leikar-
inn í skjóli nætur aðfara-
nótt föstudags á Reykja-
víkurflugvelli, svaf 
ferðaþreytuna úr sér og 
hélt strax um morgun-
inn út á Jökulsár-

lón þar sem Annie Leibovitz tók 
myndir fyrir glanstímaritið Van-
ity Fair. 

„Upphaflega ætlaði hann að 
vera yfir helgina en vegna fjöl-
skylduaðstæðna dreif hann sig af 

landi brott strax á föstudags-
kvöldinu,“ segir Finnur Jóhanns-
son, framleiðandi hjá True 
North, sem aðstoðaði tökuliðið 
frá Bandaríkjunum og sá um að 

allt væri eins og best yrði á kosið 
fyrir stórstjörnuna. „En tök-

urnar gengu alveg rosa-
lega vel og alveg að 
óskum. Ef allt fer sam-
kvæmt áætlun ættu 
myndirnar að birtast 
annað hvort í apríl- eða 
maíheftinu,“ bætir 

Finnur við og segir DiCaprio hafa 
verið dreng góðan og lausan við 
alla stjörnustæla.

DiCaprio flaug ásamt Refaeli til 
Frankfurt, þar sem skötu-
hjúin höfðu stutta við-
komu, en þau voru síðan 
komin til Tel Aviv í Ís-
rael strax á mánudags-
morgun. Er þetta í 
fyrsta sinn sem DiCaprio 
hittir foreldra fyrirsæt-

unnar en hann hafði áður verið í 
sambandi við brasilíska ofurmód-
elið Gisele Bündchen. Vafalítið 
hefur parinu verið hugsað til 
kyrrðarinnar við lónið fyrir aust-
an því mikið fjölmiðlafár greip Ís-
raela þegar kvisaðist út að Titan-
ic-stjarnan væri mætt til lands-
ins. Fjöldi ljósmyndara beið 
þeirra á flugvellinum og þyrlur 
sveimuðu fyrir ofan hús foreldra 

fyrirsætunnar í von um að 
geta smellt heimkom-
una á mynd. Refaeli er 
heimsfræg í heima-
landi sínu og varð 
fyrsta ísraelska konan 
til að birtast á síðum 
baðfatablaðs Sports 
Illustrated.

Leonardo á fleygiferð um heiminn

Eiríkur Hauksson verður fimmti á 
svið í Helsinki þegar hann syngur 
lagið Ég les í lófa þínum í undan-
keppni Eurovision í maí. Aðstand-
endur lagsins höfðu vonast til að 
verða fimmtu til áttundu á svið og 
urðu því himinifandi þegar þeir 
fengu tíðindin.

Upptökum á myndbandi við 
lagið lauk í síðustu viku. Fóru þær 
fram í Hvalfirði í miklum frost-
hörkum og vindi. Leikstjóri var 
Gunnar Björn Guðmundsson, sem 
nýlega lauk við Astrópíu, sem er 
væntanleg í kvikmyndahús. „Það 
var kalt en ofboðslega fallegt 
veður. Við vorum heppin með birtu 
og allt kom mjög vel út,“ segir 
lagahöfundurinn Sveinn Rúnar 
Sigurðsson.

Upptökum á enskri útgáfu lags-
ins er einnig lokið og er það nokk-
uð frábrugðið íslensku útgáfunni. 
Upphaflega stóð til að taka upp 
nýja útgáfu af íslenska laginu en 
ekki gafst tími til þess. „Ég er 
alveg himinlifandi með útkom-
una,“ segir Sveinn Rúnar.

Fimmti í 
Helsinki



- Ekkert hlé á góðum myndum

Gullnu reglur Græna ljóssins

Ekkert hlé  
Myndin sýnd í einum rykk

Minna af auglýsingum
Sýning myndarinnar byrjar fyrr

Engin trufl un
Miðasölu lýkur þegar sýning myndar hefst321

KLIPPIÐ HÉR!

www.graenaljosid.is — Skráðu þig á póstlistann og þér verður boðið á forsýningar allra mynda Græna ljóssins

Lesendur Fréttablaðsins fá 2 fyrir 1 allar frumsýningarhelgar.
Framvísaðu þessari úrklippu í miðasölunni til að fá tilboðið. Tilboðið gildir föstudag, laugardag og sunnudag á allar sýningar.

SÝND Í REGNBOGANUM

VENUS

„Að fá að njóta augna blikanna
með  þessum ennþá

geislandi  táknum um reisn
og mikilfengleik breskra
afburða leikara frá því á

síðara hluta aldarinnar sem
var að líða er tignarlegri

upplifun en orð fá lýst.
UM SINN FYLLIST  SALURINN

GAMALLA BLÓMA ANGAN.“
- Sæbjörn Valdimarsson, Morgunblaðið 12. mars

„ ...FRÁBÆR SKEMMTUN
þar sem bíógestir fá tækifæri
til að berja augum galdur stór-
leikarans Peter O’Toole, sem
býr enn yfir ólýsanlegum seið.
Ekki síst sannar hún, ef einhver
er í vafa, að myndir um „gaml ingja“
geti verið hin besta  skemmtun
hjá öllum  aldurshópum.“

- Sæbjörn Valdimarsson, Morgunblaðið 12. mars

ÓSKARSVERÐLAUNATILNEFNING



Ef tilvera ykkar í stórborginni 
Reykjavík heldur ykkur of föstum 
tökum til þess að þið getið fundið 
tækifæri til þess að flýja í rólega 
helgarferð í sumarbústaðinn er 
alveg óhætt að mæla með þessari 
nýju Air-plötu sem sárabót. 

Hún snertir svipaða sálarstrengi 
og svoleiðis aftenging og gerir 
hlustandanum það kleift að flýja 
inn í rólegri veröld í smá stund til 
þess að flýja stress hversdagsleik-
ans. Þótt heimsóknin endist ekki 
nema í þær tæpu 50 mínútur sem 
það tekur plötuna að renna í gegn, 
er varla hægt að ímynda sér betra 
andlegt nudd. Pocket Symphony 
hefur svo þægilega róandi áhrif að 
um stund er hægt að gleyma því að 
Air er ein af þessum fáu sveitum 
sem taka engum stökkbreytingum 
á milli platna hvað varðar stíl eða 
nálgun. Hljómheimur frönsku for-
leikskónganna er hér nákvæmlega 
sá sami og áður. Fáar hljómsveitir 
komast upp með þetta, en Air nær 
einhvern veginn alltaf tökum á 
mér. Stíllinn er líka svo gjörsam-
lega þeirra eigin að ef þeir skiptu 
um stíl væri jafn ómögulegt að að-
lagast því og ef kóka kóla yrði allt 
í einu gert glært og selt í gulum 
umbúðum.

Kassagítarinn er áberandi, sem 

gerir það að verkum að sum lögin 
minna örlítið á Space Oddity með 
Bowie, en áhrif frá Gainsbourg og 
Jean-Michel Jarre eru ennþá sterk. 
Kassagítarinn færir líka notaleg-
an blómabarnablæ sem á vel við. 
Þannig minnir þessi plata Air svo-
lítið á síðustu plötu Zero 7 sem er 
undarlegt í ljósi þess að sú sveit 
hefur alltaf verið undir sterkum 
áhrifum frá þessari. Þannig held-
ur Air þeim eilífu vangaveltum um 
hænuna og eggið lifandi.

Jarvis Cocker úr Pulp og Neil 
Hannon koma báðir við sögu, en 
flest lögin eru sungin af Frans-
mönnunum sjálfum. Eitthvað sem 
þeir hófu að gera af alvöru á síð-
ustu plötu, meistarastykkinu Talkie 
Walkie, mér til mikillar ánægju. Ég 
myndi seint skrifa undir það að Jar-
vis sé góður söngvari, en hann hefur 
áru og nærveru sem fáir geta fals-
að. Hann syngur eitt besta lag plöt-
unnar, One Hell of a Party, og þó 
að ég hafi ótæmandi virðingu fyrir 
manninum held ég að það hefði 
hljómað betur með söngvara sem 
syngur meira en hann muldrar.

Pocket Symphony er enn ein frá-
bær plata frá Air og ég hef það á til-
finningunni að hún eigi eftir að eiga 
langan líftíma í græjunum mínum.

Að lokum leyfi ég mér að fullyrða 

að fleiri börn hafa komið undir í 
heiminum við tóna Air en nokkurr-
ar annarrar franskrar hljómsveitar 
frá upphafi. Air er ekki blaðra full 
af lofti, heldur ást í poka sem ekki 
má loka. Nóg til handa öllum sem 
vilja.

Forleikskóngarnir finna g-blettinn

STARFSMANNAMIÐLUN

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

Er starfsmannaleiga rétta 
lausnin fyrir þig?

VOOT STARFSMANNAMIÐLUN • HAFNARGATA 90 
230 REYKJANESBÆR • SÍMI 581 2222 • WWW.VOOT.IS
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Sendu SMS JA BCF
      á 1900 og þú gætir

             unnið bíómiða fyrir tvo!

8
H V E RV I N N U R !

Vinningar eru
bíómiðar, fullt af Pepsi,

DVD myndir og margt fleira!

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í

Regnboganum merktar með rauðu

SÍMI 564 0000 SÍMI 551 9000 SÍMI 462 3500

MIÐASALA Í SMÁRABÍÓ OG REGNBOGANN Á

MIÐASALA Í BORGARBÍÓ Á

VENUS        kl. 6, 8 og 10 B.I. 12 ÁRA
THE LAST KING OF SCOTLAND     kl. 5.30, 8 og 10.35 B.I. 16 ÁRA
NOTES ON A SCANDAL**     kl. 6 og 8 B.I. 12 ÁRA
PAN´S LABYRINTH **     kl. 10.30 B.I. 16 ÁRA
LITTLE MISS SUNSHINE **     kl. 10 B.I. 7 ÁRA
THE PURSUIT OF HAPPYNESS **     kl. 5.30 og 8
** SÍÐUSTU SÝNINGAR

NORBIT          kl. 3.30, 5.40, 8 og 10.20
NORBIT SÝND Í LÚXUS         kl. 3.30, 5.40, 8 og 10.20
THE NUMBER 23       kl. 8 og 10.15 B.I. 16 ÁRA
THE LAST KING OF SCOTLAND       kl. 5.20, 8 og 10.35 B.I. 16 ÁRA
GHOST RIDER       kl. 5.30, 8 og 10.30 B.I. 12 ÁRA
ANNA & SKAPSVEIFLURNAR ÍSL. TAL kl. 4 og 4.45 STUTTMYND
NIGHT AT THE MUSEUM       kl. 3.30 og 5.40

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



Mér er gjörsamlega fyrirmunað að 
skilja af hverju Hugh Grant nennir 
að gera bíómyndir. Hann leikur jú 
ávallt sömu persónuna, taugaveikl-
aðan, vandræðalegan en hnyttinn 
Breta sem lendir í ástarævintýri 
með konu sem er fjórtánhundruð 
sinnum fallegri en hann sjálfur. 
Hugh Grant er ekki góður leikari 
og þetta virkaði síðast hjá honum 
fyrir áratug síðan en hann gefst 
ekki upp. 

Meðleikkona hans í Music and 
Lyrics, Drew Barrymore, er líka 
sjóuð í rómantískum gamanmynd-
um og ágætlega fyndin ennþá. Í 
kringum þetta óvænta par, út-
brunna poppstjörnu og unga  konu 
með munnræpu og rithöfunda-
drauma, er líka slatti af kunnug-
legum andlitum frá Hollywood. 
Þar er líka eitt nýstirnið til, leik-
konan Haley Bennet sem stendur 
sig vel í rullu ljóshærðu poppgyðj-
unnar og dillibossans Coru 
Corman.

Söguþráðurinn er álíka fyrir-
sjáanlegur og síðustu forsetakosn-

ingar en umhverfi myndarinnar er 
harður og yfirborðslegur tónlistar-
og afþreyingarbransi sem mátu-
lega mikið grín er gert að. Svo eru 
eðlilega tónlistaratriði í myndinni 
þar sem upprunalegt markmið 
skötuhjúanna er að semja frábært 
popplag um ástina. 

Til að gera langa sögu stutta þá 
er þetta ósköp sæt og metnaðarlítil 
mynd með afar klassískan boðskap 
um að maður eigi bara að vera 
maður sjálfur og fylgja hjartanu 
því þá verði maður hamingjusamur 
og frægur. Leikararnir gera hvað 
þeir geta úr rislitlu handriti, hr. 
Grant meira að segja syngur og 
dansar – sem kannski var helsta 
ögrunin þetta árið? Senurnar eru 
ekkert augnayndi né eftirminnileg-
ar, þetta er til dæmis ekki týpísk 
New York-mynd þótt hún eigi að 
gerast þar.

Það má alveg flissa yfir þessu en 
þá myndi ég frekar gera það eitt-
hvert þynnkulegt og drýldið síð-
degi í sófanum heima. 

Nóg komið af Hugh Grant
Tónlistarmaðurinn 
Mugison ætlar að 
ferðast til Memphis í 
Tennessee, heima-
borgar Elvis Presley, 
í næsta mánuði til að 
taka upp lög á næstu 
plötu sína. Þar mun 
hann njóta aðstoðar 
nokkurra blúshunda í 
borginni sem munu 
leggja sitt af mörk-
um við upptökurnar.

Platan er væntan-
leg síðar á þessu ári 
og segist Mugison 
strax vera orðinn 
spenntur fyrir út-
komunni, enda sé 
töluvert efni þegar 
tilbúið. „Síðasta plata 
var ástarplata en 
kannski þessi sé 
meira svona „midlife crisis“-
fílingur þar sem ég er búinn að 
kaupa mér leðurjakka og fitna að-
eins,“ segir Mugison í léttu gríni. 

„Hún er mjög blönd-
uð. Þarna verður 
slatti af góðum 
rokklögum, „power-
ballaða“ og el-
ektróník. Þetta 
verður miklu stærri 
plata en áður með 
fleiri heilum 
lögum.“

Upptökur á plöt-
unni hafa staðið yfir 
í hljóðveri Mugison 
á Ísafirði að undan-
förnu og á meðal 
þeirra sem hafa að-
stoðað hann er 
píanóleikarinn færi 
Davíð Þór Jónsson 
úr Flís. 

Síðasta plata 
Mugison, Mugi-
mama is this 

monkeymusic?, naut mikilla vin-
sælda þegar hún kom út árið 2004. 
Fékk hún m.a. Íslensku tónlistar-
verðlaunin.

Á leið til Memphis

Hugh Grant
hefur aldrei 
verið betri.

Gildir ekki í lúxus VIP og ekki á önnur tilboð

Gildir til og með 16. mars

sem fær þig til að grenja úr hlátri. 
Rómantísk gamanmynd

KVEF?

NEFÚÐI HÁLSTÖFLUR VERKJALYF FRUNSUKREM

Það er engin ástæða til að láta sér líða illa.
Komdu og fáðu ráðgjöf hjá okkur.

Við hlustum!

Vectavir krem er áhrifaríkt lyf til meðferðar á frunsu af völdum Herpes Simplex. Vectavir virkar á öllum stigum frunsunnar frá sting eða æðasláttar til blöðru. Í Vectavir er virka efnið penciklóvír sem stöðvar framgang
veirunnar. Vectavir er ætlað fullorðnum og börnum eldri en 12 ára. Berið Vectavir á frunsusvæðið á 2 klst fresti í 4 daga. Berið á rétt fyrir svefn og um leið og vaknað er. Dæmigert er að frunsa komi fram við ofreynslu, kvef
eða infl úensu eða í mikilli sól (t.d. á skíðum). Ekki á að nota lyfi ð ef að áður hefur komið fram ofnæmi fyrir penciklóvír, famciklóvír eða öðrum innihaldsefnum. Með Vectavir grær frunsan hraðar, verkir minnka og smittími 
styttist. Vectavir kremið 2 g fæst án lyfseðils. Lesið vel leiðbeiningar sem fylgja lyfi nu. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.
Otrivin nefúðinn og nefdroparnir innihalda xýlómetasólin sem vinnur gegn bólgu, nefstífl u og slímmyndun vegna kvefs og bráðrar bólgu í ennis- og kinnholum. Otrivin virkar fl jótt og áhrifi n vara í 6-10 klst. Otrivin getur
valdið aukaverkunum, s.s. ertingu í slímhúð og sviðatilfi nningu. Einnig ógleði og höfuðverk. Otrivin má nota þrisvar á dag en ekki lengur en í 10 daga í senn.Varúð: Langtímanotkun Otrivin getur leitt til þurrks í nefslímhúð.
Sjúklingar með gláku eða þeir sem hafa ofnæmi fyrir xýlómetasólin ættu ekki að nota Otrivin. Kynnið ykkur vel leiðbeiningar sem fylgja lyfi nu. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.
Strepsils töfl ur eru látnar renna í munni og leysast þar hægt upp. Þannig nást fram staðbundin sótthreinsandi áhrif í munni og koki. Auk þess hafa bragðefnin væg kælandi áhrif sem slá á ertingu.Venjulega er ein tafl a látin
leysast hægt upp í munni á 2-3 klst fresti. Lyfi ð þarf venjulega að nota í 3-4 daga og stundum í allt að eina viku. Einnig má leysa upp 1-2 töfl ur í heitu vatni og drekka sem heitan drykk. Notkun lyfsins hefur engin áhrif á
önnur lyf sem notuð eru samtímis. Ofnæmi eða ofnæmislík viðbrögð geta komið fyrir en eru afar sjaldgæf. Hver pakki af Strepsils inniheldur 24 munnsogstöfl ur, sem eru í hentugum þynnupakkningum. Hverri pakkningu
fylgja viðurkenndar leiðbeiningar á íslensku um notkun lyfsins, sem gott er að kynna sér vel. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.
Voltaren Dolo® (díklófenak kalíum) 12,5 mg töfl ur. Notaðar við vægum eða frekar vægum verkjum, svo sem höfuðverk, tannpínu og tíðaþrautum.Verkar einnig hitalækkandi. Dragi ekki úr einkennum á nokkrum dögum,
skal leita til læknis. Þeir sem eru með eða hafa haft sögu um maga- eða skeifugarnarsár eða skerta lifrarstarfsemi ættu að ráðfæra sig við lækni áður en lyfi ð er notað. Þeir sem þola ekki acetýlsalisýru, íbuprófen eða önnur
bólgueyðandi lyf eða eru með astma eiga ekki að nota Voltaren Dolo®. Notið lyfi ð ekki á meðgöngu nema í samráði við lækni, en aldrei á síðasta þriðjungi meðgöngu. Leitið ráða læknis eða lyfjafræðings um milliverkanir 
við önnur lyf. Lesa skal vandlega leiðbeiningar á umbúðum og fylgiseðli. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

...SVONA BYRJAÐI ÞAÐ

ÞIÐ VITIÐ
HVER HANN

ER...

Frönsk- Kvikmyndahátíð 3.Mars Til 1. Apríl

Sýnd í Háskólabíói
SÍÐUSTU SÝNINGAR

Sýnd í Háskólabíói
SÍÐUSTU SÝNINGAR

Sýnd í Háskólabíói
SÍÐUSTU SÝNINGAR

Sýnd í Háskólabíói
SÍÐUSTU SÝNINGAR

Hörku hasarmynd frá leikstjóra NARC

Megi besti leigumorðinginn vinna

Milljón dollarar. Sjö leigumorðingjar. Eitt skotmark.

BREAKING AND ENTERING

/ KRINGLUNNI / KEFLAVÍK/ ÁLFABAKKA / AKUREYRI

DIGITAL

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

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

VEFURINN HEN... M/- Ísl tal kl. 3:40 Leyfð

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

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

BLOOD & CHOCOLATE kl. 5:50 - 8 - 10:20  B.i.12

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

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

SMOKIN ACES kl. 5:50 - 8 - 10:30 B.i.16

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

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

NORBIT kl.  5:50 - 8 -10:20 Leyfð

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

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

BRIDGE TO TERABITHIA kl. 5:50 Leyfð

NUMBER 23 kl. 8 - 10 B.i. 16

MUSIC AND LYRICS kl. 8 Leyfð

GHOST RIDER kl. 10:10 B.i. 12

MUSIC & LYRICS kl.  6 - 8 - 10 Leyfð

THE BRIDGE TO TERE... kl. 6 Leyfð

BLOOD & CHOCOLATE kl  8 - 10 B.i.12

  

NÝ HROLLVEKJA
FRÁ FRAMLEIÐENDUM UNDERWORLD

TELL NO ONE kl 17:40 - 22:20

PARIS, JE T’AIME  kl 20:00

LE PERE NOEL kl.17:45

LA PETITE JERUSALEM kl.20:00

LA VIE PROMISE kl.22:15

FORELDRAR kl. 6

BLOOD & CHOCOLATE kl. 5:50-8:10-10:30 B.i.12

BREAKING AND EN... kl. 10:40   B.i.12

LETTERS FROM IW... kl. 8 B.i.16

PERFUME kl. 8 B.i.12

DREAMGIRLS kl. 5:30 B.i.7

BABEL kl. 10:40 B.i.16

 , tryggðu þér miða í tíma

Rómantísk gamanmynd
sem fær þig til að grenja úr hlátri. 

SAMbio.is



 Aðalsteinn Eyjólfsson, 
þjálfari kvennaliðs Stjörnunnar 
sem á flesta fulltrúa í landsliðinu, 
gagnrýnir Júlíus Jónasson lands-
liðsþjálfara fyrir ætlanir sínar 
með kvennalandsliðið í sumar. 
Aðalsteinn segir rangt að fara með 
stelpurnar í sex vikna æfingabúð-
ir skömmu eftir tímabil og það 
muni aðeins koma niður á leik-
mönnunum. Júlíus blæs á gagn-
rýni Aðalsteins og segir nauðsyn-
legt að æfa vel ætli landsliðið sér 
að ná lengra á alþjóðavettvangi. 
Þess utan séu stelpurnar ánægðar 
með fyrirætlanirnar.

„Það var haldinn fundur með 
þjálfurum í október og síðan hefur 
ekkert verið meira rætt við okkur 
um framhaldið og því kunna menn 
illa enda um okkar leikmenn að 
ræða. Mér finnst furðulegt að það 
sé hægt að taka leikmenn í sex 
vikur án þess að ráðfæra sig við 
félagsliðin eða þjálfarana. Svo er 
næsta verkefnið ekki fyrr en í 
nóvember,“ sagði Aðalsteinn en 
umræddar æfingar verða frá 7. 
maí til 15. júní. Á þessum tíma 
verða leiknir níu landsleikir að 
sögn Aðalsteins sem þýðir að þétt-

ar er spilað en í úrvalsdeild kvenna 
hér á landi. 

HSÍ tjáði Fréttablaðinu aftur á 
móti í gær að þessir leikir yrðu 
ekki fleiri en sex. Aðalsteinn skil-
ur engu að síður ekki hvað Júlíusi 
gengur til með þessar löngu æf-
ingabúðir á þessum tíma.

„Liðin eru að undirbúa sig um 
sumarið til að vera í toppformi í 
september þegar deildin byrjar og 
það er landsliðinu fyrir bestu að 
þessir leikmenn séu í sína besta 
líkamlega formi þegar alvaran fer 
fram hjá landsliðinu. Miðað við 

prógrammið sem verið er að setja 
upp, þá er ég að tala út frá þjálf-
fræðilegum sjónarmiðum, þá 
vinnur þessi áætlun gegn þeim 
markmiðum,“ sagði Aðalsteinn og 
hann bendir á fjölda meiðsla hjá 
leikmönnum deildarinnar sem 
hafi komið til út af æfingaálagi. 
„Þegar leikmenn eiga að vera að 
auka hlaupagetu og vöðvastyrk þá 
eru þessir leikmenn á fullri 
keyrslu með landsliðum. Ástæðan 
fyrir þessum meiðslum er sú að 
þær fá ekki að byggja sig upp á 
réttum og eðlilegum forsendum. 

Það er alltaf stanslaus leikja-
keyrsla og þær eru þar af leiðandi 
í vöðvaniðurbrjótandi æfingum.“

Júlíus segir að samskipti sín við 
þjálfara í DHL-deild kvenna séu 
eðlileg. Hann tali við þá fyrir og 
eftir verkefni en þó misjafnlega 
mikið. Hann segist vilja vinna með 
þjálfurunum og fá þeirra álit á 
leikmönnum til að mynda.

„Ég er að starfa eins og ég hef 
upplifað landsliðsþjálfara starfa á 
þeim tíma sem ég var leikmaður 
og þjálfari. Ég sat samt aldrei 
fund sem þjálfari með landsliðs-
þjálfara eins og ég gerði þegar ég 
tók við þessu starfi,“ sagði Júlíus 
en telur hann ekki að það sé of 
mikið fyrir stelpurnar að fara 
beint í sex vikna æfingabúðir með 
landsliðinu eftir að tímabili 
lýkur?

„Ef að það á að nást árangur þá 
þurfum við að æfa meira saman. 
Tímabilið hjá konunum lýkur fyrr 
en hjá körlunum og því skapast 
ákveðið svigrúm sem hægt er að 
nýta til æfinga. Við viljum lyfta 
landsliðinu á hærra plan og það 
hefst ekkert öðruvísi,“ sagði Júlí-
us en óttast hann ekki álagsmeiðsli 
hjá leikmönnum? „Í raun og veru 
ekki. Ég verð að passa mig á að 
fara ekki yfir línuna og mun gera 
það. Annars er löngu búið að kynna 
þetta fyrir öllum og líka leikmönn-
unum og það er ekkert launungar-
mál að það er mikil ánægja með 
þetta hjá þeim.“ 

Aðalsteinn Eyjólfsson, þjálfari Stjörnunnar, er ósáttur við fyrirætlanir Júlíusar Jónassonar landsliðsþjálfara 
og óttast að þær muni koma niður á liðinu. Júlíus segir nauðsynlegt fyrir liðið að æfa meira og betur.

 Það gekk mikið á 
þegar Júlíus Jónasson, landsliðs-
þjálfari kvennalandsliðsins, hélt 
fund með þjálfurum liðanna í 
DHL-deild kvenna í október síð-
astliðnum.

„Júlíus og Einar Þorvarðarson, 
framkvæmdastjóri HSÍ, sögðu 
að við værum sauma- og kjafta-
klúbbur sem væri ekki treystandi 
því við töluðum svo mikið 
saman,“ sagði Aðalsteinn Eyj-
ólfsson, þjálfari kvennaliðs 
Stjörnunnar. 

Að hans sögn gekk það sem 
eftir lifði fundar út á að rakka 
hann niður og það megi rekja til 
þess að Aðalsteinn hafi hringt í 
Júlíus eftir hans fyrsta landslið-
sval og sagt sínar skoðanir á því.

Landsliðsþjálfarinn neitaði því 
ekki að hafa kallað þjálfarana 
sauma- og kjaftaklúbb en sagðist 
engu að síður hafa átt eðlileg 
samskipti við þjálfarana síðan.

„Þetta mál er annars afgreitt 
og ég er ekkert að velta mér leng-
ur upp úr því,“ sagði Júlíus.

Saumaklúbbur þjálfara

 Hólmfríður Magnúsdótt-
ir skoraði þrennu í 5-1 sigri ís-
lenska kvennalandsliðsins á Portú-
gal í þriðja leik liðsins á Algarve 
Cup í gær. 

Fyrirliðinn Katrín Jónsdóttir 
opnaði markareikninginn á 7. mín-
útu, Hólmfríður skoraði síðan þrjú 
mörk á 32 mínútna kafla í seinni 
hálfleik áður en Margrét Lára Við-
arsdóttir kórónaði sigurinn. 

Margrét Lára bætti jafnframt 
markamet kvennalandsliðiðsins 
með því að skora sitt 23. mark 
fyrir A-landsliðið.

Íslensku stelpurnar hafa bætt 
árangur sinn í hverjum leik á mót-
inu, töpuðu 1-2 fyrir Ítalíu í fyrsta 
leik, gerði 1-1 jafntefli við Íra í 
öðrum leiknum og unnu svo Portú-
gali í gær.

Þrenna Hólmfríðar

 Chelsea og Manchest-
er United geta mæst í úrslitaleik 
ensku bikarkeppninnar 19. maí. 
Þetta varð ljóst þegar dregið var í 
undanúrslitin í gær. 

Bæði liðin gerðu jafntefli í 
8 liða úrslitunum um helgina 
og þurfa að spila að nýju; Chel-
sea við Tottenham og Manchest-
er United á móti Middlesbrough. 
Sigurvegari úr Chelsea-leiknum 
mætir Blackburn Rovers en sig-
urvegarinn úr leik Man. Utd og 
Boro mætir Watford. 

Þessi stóru ensku lið gætu einn-
ig mæst í úrslitum Meistaradeild-
arinnar.

Stórliðin geta 
mæst í úrslitum

Vonandi er von á meiru í sumar

Erlingur Richardson 
verður næsti þjálfari kvennaliðs 
HK samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins. Hann tekur við starf-
inu af Díönu Guðjónsdóttur sem 
hefur unnið gott starf með liðið 
sem vakið hefur verðskuldaða at-
hygli.

Erlingur þjálfaði karlalið ÍBV 
síðast en hann hefur einnig þjálf-
að kvennalið félagsins. HK tefl-
ir fram ungu og efnilegu liði og 
hefur á skömmum tíma eignast A-
landsliðsmenn.

Erlingur tekur 
við af Díönu

 Miðjumaðurinn Michael 
Essien er búinn að skrifa undir 

nýjan samn-
ing við Chelsea 
sem gildir til 
ársins 2012.

Essien, sem 
kom til liðs-
ins frá Lyon 
í ágúst 2005 
fyrir 24 millj-
ónir punda, seg-
ist vera ánægð-

ur með nýja samninginn enda sé 
hann ánægður hjá Chelsea.

Essien semur til 
ársins 2012

Hinn 41 árs gamli Brasil-
íumaður Romario skoraði þrennu 
á 13 mínútum í 4-1 sigri Vasco 
da Gama á Madureira í Carioca-
keppninni um helgina og hefur 
því skoraði 995 mörk á ferlinum. 

Romario ætlar sér að skora 
1000 mörk áður en hann leggur 
skóna á hilluna.

Þrenna á þrett-
án mínútum
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Ekki fyrir viðkvæma



edda.is

Íslands
Atlas

Tilboð
19.990 kr.

Tilboð
9.990 kr. 

30%
afsláttur

Orðabækur og 
uppflettirit á netinu

Tilboð
13.990 kr. 

20%
afsláttur

Tilboð
9.990 kr. 

47%
afsláttur

Tilboð:
5.490 kr.

25%
afsláttur

Tilboð

4.990 kr. 

Tilboð
7.490 kr. 

20%
afsláttur

Fermingargjafir
                     se m vit er í



Argentíska blaðið Gente, sem þýðir 
á hinu ylhýra Fólk, birtir frétt 
um félagana Gael Garcia Bernal 
og Jude Law. Báðir áttu þeir það 
sameiginlegt að hafa verið við-
staddir afhendingu frönsku kvik-
myndaverðlaunanna Cesar þar 
sem Bernal fór tómhentur heim 
en Law var heiðraður fyrir fram-
lag sitt til kvikmyndagerðar. 

En blaðamaðurinn argentínski 
upplýsir lesendur sína jafnframt 
um annan leyndardóm úr lífi Law 
sem áður hefur komið fram í 
heimspressunni og skrifar: „Al 
parecer, tiene nueva novia, Halla 

Vilhjalms-
dottir, cond-
uctora de la 
tevé island-
esa,“ sem 
útleggst á 
íslensku:
„Virðist sem 
hann eigi 
nýja kær-
ustu, Höllu 
Vilhjálms-
dóttur, þátta-
stjórnanda í 
íslensku
sjónvarpi.“
Fréttablaðið
hafði sam-
band við 
Höllu vegna 

málsins en hún tjáði blaðamanni 
að ef umræðuefnið snerist ekki 
um vinnuna myndi hún ekki 
tjá sig og gaf lítið fyrir þær 
hugmyndir að fara til Suður-
Ameríku og herja á hinn ört 
vaxandi sápuóperumarkað í 
kjölfar þessa. „Ég ræði ekki um 
mitt einkalíf,“ sagði Halla og þar 
við sat.

Gente er ógnarstórt blað í Arg-
entínu og er upplag þess 
margfalt á við það sem 
blöð á borð við Hello eru 
gefin út í. Það er blanda 
af íslensku tímaritun-
um Nýju lífi og Séð og 
heyrt en á forsíðu um-

rædds blaðs er 
Susana Gimenez, 
ein vinsælasta sjón-
varpstjarna lands-
ins, en hún er að 
byrja með nýja 

þáttaröð í argent-
ínska sjónvarpinu.

Fréttablaðið

greindi frá kvöldverði Höllu og 
Judes Law á Dómó um miðjan 
febrúar og fór fréttin víða, rataði 
meðal annars inn á síður breska 
götublaðsins The Sun. Law var 
staddur hér í stuttu fríi ásamt 
börnunum sínum þremur og 
barnapíu og skellti sér meðal ann-
ars í sund og á skauta eins og 
frægt er orðið. Af Law er það 
síðan að frétta að hann er um þess-
ar mundir orðaður við bandarísku 
glamúrgelluna Lindsay Lohan og 
sannast þar hið fornkveðna, að 
Law er ekki við eina fjölina felld-
ur.
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„Það er Hamborgarabúllan 
uppi á Höfða, þar er Tommi 
sjálfur að steikja. Þetta er 
langsamlega besti skyndibitinn, 
og þar er frábært að vera með 
krakka.“

Ljóðskáldið og Nýhil-liðinn 
Eiríkur Örn Norðdahl er á 
leið í víking til Finnlands. 
Eiríkur, sem hefur verið 
afar áberandi í bók-
menntaheiminum 
á síðustu misser-
um og árum, flyst 
búferlum til Helsinki að 
páskafríi loknu, en þar 
býr sænsk unnusta hans. 
„Ég man nú ekki nákvæm-
lega hvenær ég ákvað að 
flytja til Helsinki, 
en ég lofaði mér 
því síðasta 
sumar að 
ég skyldi 
fara eitt-
hvert og 

vera í að minnsta kosti 
ár. Ég er búinn að vera 
í þrjú ár á Ísafirði 
núna og það var kom-

inn tími til að hreyfa 
sig,“ sagði Eirík-
ur, sem er þar 
fyrir utan trú-

lofaður maður. 
Unnustuna, sem heit-

ir Nadja, hefur Eiríkur þekkt frá 
fimmtán ára aldri. „Við höfum 
verið formlega saman síðan um 
jólin og ætlum að gifta okkur í 
ágúst,“ sagði hann.

Eiríkur býst þó ekki við að 
hann yfirgefi fósturjörðina fyrir 
fullt og allt. „Ég geri ráð fyrir 
því að ég eigi eftir að búa aftur á 
Ísafirði, og fara aftur burtu,“ 
sagði Eiríkur, sem mun ekki sitja 
aðgerðarlaus í Finnlandi. „Ég er 
að fara að þýða og skrifa, og verð 
væntanlega með smá útvarps-
þátt um ljóðlist í haust,“ sagði 
hann. Hann er þá ekki horfinn af 
sjónarsviðinu? „Nei, nei. Í Finn-
landi er ég heldur ekkert mikið 
lengra frá Íslandi en á Ísafirði.“

Eiríkur flytur til Finnlands

Tónlistarkonan Björk Guðmundsdótt-
ir mun koma fram á styrktartónleikum á 
Nasa hinn 1. apríl ásamt tíu stúlkna blást-
urshljómsveit. Munu þau frumflytja lög af 
nýjustu plötu Bjarkar, Volta, sem kemur 
út 7. maí.

Á tónleikunum spila einnig Mugison, 
Lay Low, Pétur Ben, KK, Wulfgang, Magga 
Stína og Esja. Tónleikarnir eru haldnir af 
Forma, sem eru samtök átröskunar-
sjúklinga á Íslandi. Að sögn Ölmu Geirdal 
hjá Forma var Björk afar áhugasöm um að 
koma fram á tónleikunum. „Þegar við loks-
ins komumst í samband við hana var hún 
mjög til í þetta. Þetta var auðveldara en 
maður bjóst við,“ segir Alma. „Það er ynd-
islegt að fólk vilji taka þátt og vekja at-
hygli með okkur á viðkvæmu málefni.“

Tónleikarnir verða þeir fyrstu sem 
Björk heldur á þessu ári. Hún hefur þegar 

bókað sig á þó nokkrar tónleikahátíðir víðs 
vegar um heiminn, þar á meðal á Hróars-
keldu, Glastonbury og Coachella.

Ekki er langt síðan Björk lagði loka-
hönd sína á Volta. Á meðal þeirra sem að-
stoða hana á plötunni eru upptökustjór-
inn Timbaland, Antony úr hljómsveit-
inni Antony and the Johnsons, 
trommarinn Chris Corsano og Konono 
nr. 1. Auk þess semur Sjón einn texta 
á plötunni og er það fimmti text-
inn sem hann semur fyrir Björk.

Miðasala á styrktartónleikana á 
Nasa hefst í lok vikunnar á midi.is 
og í verslunum Skífunnar.

Björk spilar á styrktartónleikum

550 5600

Hringdu ef blaðið berst ekki

- mest lesið
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 Kynntu þér málið á spron.is

L200

Ennþá til miðar í stæði

28. mars

Vegna þess að tungumálið okkar 
er svo lifandi breytist merking 

sumra orða jafnvel á skömmum 
tíma. Margir þora að viðurkenna 
að orð sem lýsa kvenkyni eru frek-
ar notuð sem skammaryrði – eins 
og píka og kelling – á meðan eng-
inn myndi lýsa karlkyns hálfvita 
honum til háðungar sem tippi og 
kalli. Röskir karlar eru fylgnir sér 
og ákveðnir á meðan röskar konur 
eru frekjur og vargar. Samt hafa 
stöku orð bæði sterka neikvæða og 
jákvæða merkingu, eftir því hver 
er spurður. „Femínisti“ er eitt 
þessara dæma.

mynd af femínista er að 
minnsta kosti ekki lúpuleg rola 
hlekkjuð á bak við eldavélina held-
ur manneskja sem vill sjá jafnrétti 
kynjanna á öllum sviðum og lætur 
ekki sussa á sig. Finnst grátlegt 
hversu lítil völd konur hafa í land-
inu. Til dæmis hefur kona aldrei 
verið hér bankastjóri eða forsæt-
isráðherra. Sumir alhæfingarsinn-
ar, með og á móti, virðast þó leggja 
sig fram við að sneiða allar hug-
sjónir af femínistaheitinu og sjá 
bara heittrúaðan boðbera ströng-
ustu kredda sem krefst lagasetn-
ingar á allt tvírætt. Öfgastefnur í 
báðar áttir kristölluðust einmitt í 
klámumræðunni á dögunum.

um hamingjusömu 
klámmyndaleikkonuna var auðvit-
að vakin til lífsins úpsadeisí! Upp 
til hópa reyndust þær vera gull-
fallegar, sjálfstæðar, lífsglaðar og 
með afburðagreind og völdu með 
ánægju þennan starfsferil um-
fram alla aðra. Hafa aldrei verið 
þvingaðar til neins en nota ágóð-
ann til að styrkja fátæk börn í þró-
unarlöndunum.

vegar þótti öðrum afar mik-
ilvægt að allt klám yrði skilgreint 
sem ofbeldi án þess þó að skil-
greina klám. Hið loðna og teygjan-
lega hugtak gæti því lagst á hvað-
eina sem hreyfðist. Netlögregl-
an gæti þá fjarlægt ósómann og 
hneppt hina ósæmilegu í varðhald. 
Fermingarstúlka á auglýsinga-
bæklingi einum þótti sýna af sér 
argasta klám með því að beygja 
sig áfram með opinn munninn. Í 
því framhaldi verð ég að viður-
kenna að samsvarandi viðbjóður 
fer iðulega fram á heimili mínu. 
Sjálf tíni ég reyndar oft á dag upp 
barnadótið í þekktum klámmynda-
stellingum og um þessar mundir 
einmitt gjarnan með opinn munn-
inn. Bara svona til að ná andanum, 
það gerir kvefið sjáið til. 

Öfgar sem 
eyðileggja 

alla umræðu


