
Smáauglýsingasími

Menningarfylgd Birnu fetar í fótsporkattanna í miðbæ Reykjavíkur og kynnirhið sérstæða í menningu borgarinnar. „Markmiðið er að kynna miðborg Reykjavík-
ur á persónulegan, fræðandi og nýstárlegan
hátt. Feta í fótspor kattanna sem fara sínar 
eigin leiðir og sjá borgina með nýjum augum “
segir Birna ÞórðardóttiM

sníður Birna ferðir eftir þeirra óskum. Menn-
ing Reykjavíkur spannar vítt svið og í boði 
eru meðal annars gallerí, leikhús, Gamli
kirkjugarðurinn, bókasöfn, fiskbúðir, hönnuð-
ir, vinnustofur listamanna, kaffihús og veit-
ingastaðir, að ógleymdum einstaklingunum er 
byggja borgina. „Ferðirnar eru i j
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-gerir bragðið betra!

Einungis helmingur hitaeininga 
en sama ljúffenga bragðið.

Útvarpsstjóri fær 
ríflega launahækkun

Fetar í fótspor kattanna
bílar nám ferðir

„Þetta er forkastanlegur verkn-
aður,“ segir Bjarni Sigurðsson, einn landeig-
enda, um akstur beltagröfu ofan við hverasvæð-
ið við Geysi í Haukadal.

Að sögn Bjarna var það í ljósaskiptunum 2. 
mars að Þórir bróðir hans sá hvar beltagrafa 
var á ferð í hlíð þar sem þrír svokallaðir kon-
ungssteinar eru ofan við Geysi. Þórir fékk 
stjórnanda gröfunnar til að hætta aðgerðum. Þá 
hafði einn konungssteinninn verið fluttur niður 
að vegi þar sem hann stendur enn. Bjarni segir 
gröfuna hafa skilið eftir ljót sár.

Verkið segja bræðurnir unnið að fyrirmælum 
Sigurðar Skagfjörð, tengdasonar bróður þeirra 
Þóris og Bjarna, Greips Sigurðssonar, sem nú er 

látinn. Ekkja Greips er meðal eigenda landsins. 
Ríkið á einnig hlut í svæðinu. Ekki náðist í Sig-
urð í gær.

Ætlunin er að færa konungssteinana þrjá í 
smiðju til lagfæringa. Þeir eru til minningar um 
heimsóknir þriggja Danakonunga til Íslands. 
Nöfn þeirra og ártöl heimsóknanna eru grafin í 
steinana og eru áletranirnar farnar að mást.

„Ég botna ekkert í Umhverfisstofnun að 
heimila að fara með þunga beltavél þarna inn 
án leyfis frá landeigendum,“ segir Bjarni.

Árni Bragason, forstöðumaður náttúru-
verndarsviðs Umhverfisstofnunar, segir að fall-
ist hafi verið á að konungssteinarnir yrðu fluttir 
í smiðju til að tryggja vönduð vinnubrögð. Forn-

leifanefnd ríkisins hafi leyft flutninginn. Um-
hverfisstofnun hafi fyrir sitt leyti heimilað að 
farið yrði með gröfu inn á svæðið.

„Steinarnir teljast fornminjar og eru því eign 
þjóðarinnar. Einhverjir landeigendur æstu sig 
upp sem telja sig eiga meira en þeir eiga,“ segir 
Árni, sem telur bræðurna vera að nýta sér málið 
í eiginhagsmunaskyni.

„Það sem fyrst og fremst er í gangi þarna er 
að þeir sem eiga þarna hlut á móti ríkinu sætta 
sig ekki við þann seinagang sem ríkið hefur 
verið með varðandi viðræður um kaup á landi 
á svæðinu. Besta ráðið til að þrýsta á það er að 
vera með leiðindi,“ segir Árni Bragason.

Landeigandi stöðvar gröfu 
á hverasvæðinu við Geysi
Bræður sem eiga hlut í Geysi eru ósáttir við að Umhverfisstofnun hleypti beltagröfu inn á svæðið til að ná í 
svokallaða konungssteina. Bræðurnir eru sagðir nýta sér málið til að fá ríkið til að kaupa hlut þeirra í landinu.

„Það er frábært að heyra 
að Völsungur, sem fjölskylda mín 
á rætur að rekja til, hafi fengið 
peninga fyrir treyjuna. Vonandi 
hjálpar þetta knattspyrnuliði fé-
lagsins að komast upp um deild,“ 
sagði Eiður Smári Guðjohnsen, 
fyrirliði íslenska landsliðsins í 
knattspyrnu, í gær en Barcelona-
treyja árituð af honum seldist á 
260 þúsund krónur á herrakvöldi 
Völsungs sem haldið var laugar-
daginn 14. mars á Hótel Húsavík. 

Arnór Guðjohnsen lék á sínum 
yngri árum með Völsungi líkt og 
faðir hans Eiður. 

Karlalið meistaraflokks Völs-
ungs í knattspyrnu leikur í 2. deild 
en kvennaliðið í B-riðli fyrstu 
deildar. 

Gunnlaugur Karl Hreinsson, 
eigandi GPG-fiskverkunar, sem 
er með höfuðstöðvar á Húsavík, 
hreppti treyjuna en nokkur fjöldi 
gesta á herrakvöldinu bauð í treyj-
una.

Býður fram á 
landsvísu

Framboð Ómars 
Ragnarssonar fréttamanns og 
Margrétar Sverrisdóttur borg-
arfulltrúa hefur tryggt nægi-
lega margar undirskriftir til að 
bjóða fram lista í öllum kjör-
dæmum fyrir alþingiskosning-
arnar í vor. Ómar vildi í viðtali 
við Fréttablaðið í gærkvöldi 
ekki staðfesta að flokkurinn 
færi fram undir nafninu Ís-
landsflokkurinn. Hann sagði 
önnur nöfn, eins og Íslands-
hreyfingin, einnig koma til 
greina.

Aðspurður sagði Ómar það 
ekki öruggt að hann og Mar-
grét myndu leiða lista flokks-
ins í Reykjavíkurkjördæm-
unum tveimur. „Það er ekki 
búið að ráðstafa neinu slíku. 
Við förum fram þar sem okkar 
verður helst þörf.“ Ómar segir 
ekki langt þangað til framboð-
ið kynnir áform sín en það taki 
tíma að setja saman flokk með 
margmála stefnuskrá.



Húsnæðismál fólks sem 
dvaldi í Byrginu þegar því var 
lokað eru í ólestri eins og staðan 
er nú. Þetta segir Jósep Hjálmar 
Sigurðsson, sem dvaldi ásamt fjöl-
skyldu sinni í Byrginu þar til starf-
semi þar var hætt.

Jósep Hjálmar, kona hans og 
þrjú börn eru sjálf í góðum málum. 
Þau eiga von á að fá afhent nýtt hús 
sem þau keyptu og eru að innrétta 
á Suðurlandi. Ekki er sömu sögu að 
segja af öðru fólki úr Byrginu sem 
Jósep Hjálmar hefur fylgst með.

„Ég veit um 7 til 8 manna hóp 
sem skiptist niður á Hlaðgerðar-
kot, Krossinn, Selfoss og Stokks-
eyri,“ segir hann. „Að öðru leyti 
er fólkið úr Byrginu dreift hingað 
og þangað, sumir komnir í neyslu 
aftur.“ Sjálfur hefur Jósep Hjálm-
ar tekið þrjá pilta, sem ekki eiga í 
nein hús að venda, upp á sína arma. 
Þeir eru edrú, búa hjá þeim hjónum 
og fá þar að borða. 

Einn þessara pilta leitaði á náðir 
félagsmálayfirvalda í Reykjavík, 
að sögn Jóseps, til að biðja um 35 
þúsund króna fjárstyrk á mánuði 
til að geta að minnsta kosti leigt sér 
herbergi og komist út á vinnumark-
aðinn. Hann kom aftur austur með 
það úrræði í farteskinu að sér hefði 

verið boðið að halda áfram í með-
ferð annars staðar.

„Þessi drengur er búinn að vera 
edrú í tvö ár,“ segir Jósep, ómyrk-
ur í máli. „Eftir að hafa fylgst með 
afdrifum margra sem voru sam-
tíma mér í Byrginu get ég fullyrt 
að kerfið rekur þetta fólk út í enn 
meira volæði. Það getur þrjóskast 
við í einhvern tíma en svo gefst 
það upp og dettur í það. Forræðis-
hyggja félagsmálayfirvalda er svo 
yfirgengileg. Það sem þau segi og 
geri sé rétt. En það er ekki tekið 

á málum hjá hverjum einstaklingi 
fyrir sig, þótt það gefi auga leið að 
þau eru eins mismunandi og þeir 
eru margir. Þetta er ömurleg staða 
í margumræddu velferðarþjóðfé-
lagi. Svo skulum við ekki gleyma 
því að það er miklu meiri kostn-
aður samfara því að planta ein-
hverjum inn á stofnun heldur en 
að útvega viðkomandi húsnæði, svo 
hann geti fengið sér vinnu og orðið 
maður með mönnum í samfélaginu, 
sem er það sem flestir úr Byrginu 
vilja.“

Byrgisfólk enn heimilislaust
Húsnæðismál fólksins sem var í Byrginu þegar því var lokað eru í ólestri, að sögn Jóseps Hjálmars Sigurðssonar. 
Sjálfur hefur hann tekið þrjá húsnæðislausa pilta upp á sína arma. Hann segir fólk í húsnæðishraki dreifast víða.

Opið: Alla virka daga kl. 9:00-18:00 og laugardaga kl. 12:00-16:00. Sími: 525 8020.
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Geir Jón, vorar snemma í 
vesturbænum?

Tveir voru fluttir á 
slysadeild eftir harðan árekstur 
á Gatnamótum Snorrabrautar og 
Egilsgötu í gær. Slysið varð laust 
fyrir klukkan þrjú og varð með 
þeim hætti að bíl sem ekið var 
austur Egilsgötu og inn á Snorra-
braut var ekið í veg fyrir annan 
bíl sem ók Snorrabraut til suðurs. 

Áreksturinn var harður og 
klippa þurfti annan ökumann-
inn úr bifreið sinni. Hann kenndi 
eymsla í hálsi og baki. Ökumað-
ur hins bílsins var einnig fluttur 
á slysadeild en meiðsli hans voru 
minni háttar. 

Bílarnir stórskemmdust og voru 
dregnir á brott með kranabíl. 

Tveir voru fluttir á slysadeild

 Tæp fjögur kíló af fíkniefnum sem reynt 
var að smygla hingað til lands voru falin í mæla-
borði bifreiðar sem flutt var hingað frá Þýskalandi í 
nóvember með Samskipum.

Tollgæsla fann í bifreiðinni tæp fjögur kíló af 
kókaíni og 37 grömm af amfetamíni. Lögregla skipti 
efnunum út fyrir gerviefni. 

Í febrúar sótti karlmaður loks bílinn og ók honum 
skömmu síðar að sveitabæ á Suðurlandi og þar inn í 
skemmu.

Lögreglan handtók hann svo þegar hann kom aftur 
til Reykjavíkur. Nokkrum dögum síðar handtók lög-
reglan annan mann, sem játaði að hafa verið með 
í för með hinum fyrri og losað efnin úr mælaborði 
bifreiðarinnar.

Í greinargerð lögreglustjóra höfuðborgarsvæð-
isins kemur fram að fyrirhugaðar séu frekari yfir-
heyrslur yfir meintum samverkamönnum mannanna 
tveggja.

Beðið sé bankaganga, auk þess sem unnið sé að úr-
vinnslu annarra gagna, þar á meðal símagagna.

Annar maðurinn er grunaður um að tengjast 
skipulagningu, milligöngu og móttöku efnanna. Hinn 
er grunaður um móttöku og milligöngu. Við þessu 
liggur allt að tólf ára fangelsi. Héraðsdómur úr-
skurðaði mennina í gæslu til 11. maí og Hæstiréttur 
staðfesti úrskurðinn.

Varðskip dró 
dragnótarbátinn Sólborgu RE-
270 til lands í gær. Vaktstöð sigl-
inga fékk upplýsingar um að Sól-
borgin væri vélarvana og með 
bilaða kúplingu um klukkan tvö 
en þá var báturinn við veiðar 
skammt undan Sandvík. 

Slæmt veður var á svæðinu. 
Um klukkan 17 var varðskip 
komið með Sólborgu í tog og var 
hún væntanleg til hafnar seint í 
gærkvöld. Sólborgin er 115 tonna 
dragnótarbátur, gerður út frá 
Reykjavík.

Fimm eru í áhöfn og engan 
þeirra sakaði.

Sólborg dregin 
til lands

 Bandarísk Herkúles her-
flutningavél þurfti að lenda á 
Keflavíkurflugvelli í gærkvöldi 
vegna bilunar í vökvakerfi vélar-
innar. Vélin lenti heilu og höldnu 
á flugvellinum rétt fyrir hálfsjö. 
Flugmenn vélarinnar urðu síðan 
að setja hjól og vængbörð niður 
handvirkt fyrir lendingu. 
Alls 22 farþegar voru um borð í 
flugvélinni.

Að sögn Friðþórs Eydals, full-
trúa flugmálastjórnar á Keflavík-
urflugvelli, voru björgunarsveit-
ir og slökkvilið sett í viðbragðs-
stöðu. Vélin var að koma frá 
herstöð Bandaríkjamanna í Thule 
á Grænlandi.

Lenti í Keflavík 
vegna bilunar

Lést í slysi á 
Reyðarfirði
Karlmaðurinn sem lést í 
vinnuslysi á Reyðarfirði á 
mánudag hét Þórhallur Jóns-
son. Þórhallur var 74 ára að 
aldri, fæddur 8. desember 
1933. Hann var búsettur að 
Víðilundi 6c á Akureyri og 
lætur eftir sig eiginkonu og 
þrjú uppkomin börn.

Þórhallur, sem var starfs-
maður BM Vallár, var að 
tengja dráttarvagn við vöru-
bifreið þegar hann klemmd-
ist á milli bifreiðarinnar og 
vagnsins. Hann lést af áverk-
um sínum og lífgunartilraunir 
á slysstað báru ekki árangur.

Að ósk aðstandenda er ekki 
birt mynd af Þórhalli.



* Innifalið: Flug og flugvallarskattar. Lágmarksdvöl er aðfaranótt sunnudags. Enginn barnaafsláttur.

Fargjöld á þessu tilboði er aðeins hægt að bóka annað hvort hjá sölu-
deildum Icelandair eða hjá Fjarsölu Icelandair í síma 50 50 100.
Fargjöld skv. þessu tilboði er ekki hægt að bóka beint á www.icelandair.is.
Sölutímabil:  21. mars til og með 23. mars. 

+ Nánari upplýsingar á www.icelandair.is
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VORTILBOÐ TIL
VILDARKLÚBBSFÉLAGA
Í PUNKTUM OG PENINGUM

‘07 70ÁR Á FLUGI

KAUPMANNAHÖFN
19.900 kr. + 10.000 punktar*
Ferðatímabil 11. apríl - 15. maí (síðasta heimkoma).

LONDON
19.900 kr. + 10.000 punktar*
Ferðatímabil 11. apríl - 15. maí (síðasta heimkoma). 

BALTIMORE/
WASHINGTON
34.900 kr. + 10.000 punktar*
Ferðatímabil 18. apríl - 15. maí (síðasta heimkoma).
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FRANKFURT

MÜNCHEN
MÍLANÓ

AMSTERDAM

BARCELONA

MADRÍD

MANCHESTER

PARÍS

NEW YORK

BALTIMORE –
WASHINGTON

BERGEN GAUTABORG

REYKJAVÍK

AKUREYRI

Ferðaávísun gildir



Páskasnjórinn

er í boði
Vina Hlíðarfjalls

Ísraelsk stjórnvöld af-
boðuðu í gær fundi sem fyrirhug-
aðir höfðu verið með norska að-
stoðarutanríkisráðherranum Ra-
ymond Johansen. Afboðunin var 
í mótmælaskyni við að Johansen 
skyldi daginn áður hafa hitt ráð-
herra úr röðum hinna herskáu 
Hamas-samtaka Palestínumanna. 

Johansen varð fyrsti ráðherr-
ann frá vestrænu landi sem heim-
sótti Hamas-ráðherra. Í heim-
sóknina fór hann í framhaldi af 
því að norska ríkisstjórnin varð 
sú fyrsta á vesturlöndum til að 
viðurkenna hina nýju samstjórn 
Hamas og hinnar hófsamari 
Fatah-hreyfingar. 

Afboða fundi 
með ráðherra

 Miklar seinkanir urðu 
á flugi hjá Heimsferðum í gær 
vegna bilunar í þotu frá Jetex, 
dótturflugfélags ferðaskrifstof-
unnar.

Tómas Gests-
son, fram-
kvæmda-
stjóri Heims-
ferða, segir að 
þegar farþeg-
ar höfðu stigið 
um borð í þot-
una í Barcelona 
í fyrrakvöld 
hafi komið í 

ljós bilun vegna leka í vélinni og 
farþegarnir verið sendir á hótel. 
Ekki hafi reynst unnt að útvega 
nýja vél en gert hafi verið við 
þotuna sem flogið hafi frá Bar-
celona eftir hádegi í gær. Vegna 
þessa hafi flugi til Fuerteventura 
í Kanaríeyjaklasanum seinkað 
frá því klukkan sjö í gærmorgun 
til klukkan átta í gærkvöldi. Far-
þegar á Fuerteventura sem koma 
áttu heim í gær hafi ekki komist 
heim fyrr en í nótt. 

Þrettán tíma 
töf til Kanarí

 Nóttina eftir að 
fjögur ár voru liðin frá byrjun 
Íraksstríðsins var Taha Jassin 
Ramadan, fyrrverandi aðstoðar-
forseti Íraks, hengdur í Bagdad. 

Ramadan er fjórði maðurinn 
sem tekinn er af lífi fyrir aðild að 
morðum á 148 sjíum í bænum Duj-
ail norðantil í Írak árið 1982. Hinir 
voru Saddam Hussein forseti, 
Barzam Ibrahim, hálfbróðir Sadd-
ams, og Awad hamed al-Bandar, 
fyrrverandi yfirdómari.

Ramadan hélt alla tíð fram sak-
leysi sínu í þessu máli, sagðist ein-
göngu hafa sinnt efnahagsmálum 
en hvergi komið nærri öryggis-
málum.

Bush forseti sagði í sjónvarps-
ávarpi á mánudagskvöld að nú 

þyrfti fólk að sýna biðlund. Örygg-
isátakinu, sem hófst fyrir nokkr-
um vikum og ætlað er að tryggja 
frið í höfuðborginni Bagdad, yrði 
ekki lokið á næstu dögum eða 
vikum heldur myndu nokkrir 
mánuðir líða áður en það færi að 
skila árangri. 

Víða í Bandaríkjunum var um 
helgina og á mánudaginn efnt til 
mótmælafunda gegn stríðinu í 
Írak í tilefni þess að það hefur 
staðið yfir í fjögur ár. Fjölmenn-
ustu mótmælin á mánudag voru í 
Seattle, Salt Lake City og Trenton 
í New Jersey.

Mótmælendurnir beindu spjót-
um sínum ekki aðeins gegn stjórn-
inni og Repúblikanaflokknum, því 
hópur fólks safnaðist saman fyrir 

utan heimili Nancy Pelosi, forseta 
fulltrúadeildar þingsins, og hvöttu 
hana til að beita sér af meiri krafti 
fyrir því að bundinn yrði endi á 
stríðið í Írak.

Síðar í vikunni er reiknað með 
því að fulltrúadeildin greiði at-
kvæði um brotthvarf hersins frá 
Írak. Demókratar, undir forystu 
Nancy Pelosi, settu inn í frumvarp 
um aukið fjármagn til Íraksstríðs-
ins ákvæði um að brotthvarfi 
hersins yrði lokið í ágúst á næsta 
ári. En jafnvel þótt fulltrúadeild-
in samþykki brotthvarfið þykir 
ólíklegt að nægilega margir þing-
menn greiði því atkvæði sitt í öld-
ungadeildinni, þegar frumvarpið 
fer þangað til meðferðar á næstu 
vikum.

Fjórði maðurinn 
tekinn af lífi í Írak
Taha Jassin Ramadan hélt því jafnan fram að hann hefði engan þátt átt í fjölda-
morðunum í Dujail árið 1982. Í upphafi fimmta árs stríðsins var hann hengdur.

Síminn hefur stofnað 
nýtt fyrirtæki um rekstur, uppbygg-
ingu og viðhald fjarskiptanets undir 
nafninu Míla. Míla tekur við þeirri 
starfsemi sem áður tilheyrði heild-
sölu Símans, viðhaldi og rekstri á 
fjarskiptanetinu og áframhaldandi 
þróun og uppbyggingu á því. Höf-
uðstöðvar fyrirtækisins verða í 
Reykjavík, en starfsstöðvar verða 
á Akureyri, Ísafirði, Egilsstöðum 
og fleiri stöðum á landsbyggðinni. 
Starfsmenn Mílu verða um 220 tals-
ins í fyrstu.

Míla hefur formlega rekstur 1. 
apríl næstkomandi en stofnun fyr-
irtækisins var samþykkt á aðal-
fundi Símans sem haldinn var í lok 

síðustu viku. Á fundinum runnu til-
teknir eignarhlutar í Símanum hf. 
og dótturfélaga inn í sérstakt hluta-
félag, Skipti hf., sem verður móður-
félag samstæðunnar. Páll Á. Jóns-
son, framkvæmdastjóri Mílu, segir 
að eftir vangaveltur um sölu fjar-
skiptanetsins til Orkuveitu Reykja-
víkur hafi verið ákveðið að stíga 
skrefið til fulls með því að stofna 
sjálfstætt fyrirtæki. „Viðskiptavinir 
Mílu eru þá Síminn sjálfur auk ljós-
vakamiðla, Voda-phone og annarra 
sem aðgang hafa að fjarskiptanet-
inu.“ Aðspurður segir Páll jafnframt 
að óverulegar breytingar verði á 
starfsmannahaldi með stofnun Mílu 
og ársvelta fyrirtækisins verði um 

sex milljarðar króna. „Markaðsvirði 
Mílu er um 22 milljarðar sem er sú 
upphæð sem var nefnd í viðræðum 
Símans og Orkuveitunnar á sínum 
tíma, segir Páll.

Markaðsvirði 22,5 milljarðar
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5 frábærir DVD diskar frá Senu fylgja með í kaupunum KIA Sorento Classic er fullbúinn alvörujeppi með 
5 þrepa sjálfskiptingu og sparneytinni 170 hestafla dísilvél, skriðstilli, 
háu og lágu drifi, 3500 kg dráttargetu og ESP stöðugleikastýringu.
Og nú bjóðum við KIA Sorento Classic með DVD bílabíói og þráð- 
lausum heyrnartólum sem gera ferðalagið að sannkölluðu ævintýri.

KIA Sorento Classic er enn betur búinn:

•  Hitastýrt miðstöðvarkerfi með loftkælingu 

•  17" álfelgur 

•  Fjölstillanlegt rafstýrt bílstjórasæti 

•  Skynvæddur millikassi

KIA Sorento Classic með DVD bílabíó,og dráttarbeisli
kostar aðeins 3.990.000 kr.
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Starfshópur
sem árið 2006 vann tvær skýrslur 
um þyrlurekstur Landhelgisgæsl-
unnar (LHG) hefur að ósk dóms- 
og kirkjumálaráðuneytisins samið 
tillögur um þróun og framtíðar-
lausnir á þyrlurekstri LHG. Hópur-
inn leggur til að áfram verði rætt 
við norsk stjórnvöld um sameigin-
legt útboð Íslands og Noregs vegna 
kaupa á sérhönnuðum björgunar-
þyrlum og að þyrlusveit gæslunn-
ar verði áfram tiltæk hér á landi. 
Jafnframt að stefnt verði að nánu 
samstarfi ríkjanna við framtíðar-
rekstur þyrlanna.

Björn Bjarnason, dóms- og 
kirkjumálaráðherra, hefur lagt til 

að unnið verði að framtíðarlausn 
þyrlurekstrarins í samræmi við 
tillögur hópsins. Spurður um hvað 
felist í nánu samstarfi Noregs og 
Íslands sem mælt er með í skýrsl-
unni segir Björn að náið samstarf-

ið felist í því að tryggja sem besta 
nýtingu tækjanna með góðri þjón-
ustu við þau. „Þar má nefna skoð-
anir, viðhald, varahluti. Þá skipt-
ir miklu að þjálfun áhafna sé mikil 
og góð. Loks leiðir það í sjálfu sér 
til aukins og nánara samstarfs, að 
menn eru með sömu tæki í höndun-
um við gæslu á hafsvæði, sem er að 
nokkru sameiginlegt.“

Fram að afgreiðslu nýrra, stórra 
og langdrægra björgunarþyrl-
na, væntanlega á árunum 2011-
2014, mælir hópurinn með að leigð-
ar verði áfram vel búnar þyrlur til 
leitar- og björgunarflugs, svipaðar 
þeim sem starfað hafa hér á landi 
undanfarna rúma tvo áratugi.

Náið samstarf við Norðmenn

Vilt þú að sala bjórs og léttvíns 
verði heimiluð í matvöruversl-
unum?

Borðar þú fisk að staðaldri?

„Það var alveg blindað þegar við komum upp á 
heiðina en þetta gekk fljótt niður og fólk sýndi þolin-
mæði þótt það þyrfti að bíða,“ segir Ásgeir Sigurðs-
son, flokkstjóri tækjaflokks Flugbjörgunarsveitarinn-
ar í Reykjavík, sem kölluð var á vettvang þegar Suð-
urlandsvegi var lokað í gær. Fjölmargir vegfarendur 
leituðu skjóls í Litlu kaffistofunni og biðu þar þar til 
veðrinu slotaði og vegurinn var opnaður á ný. „Við los-
uðum þá bíla sem voru fastir og fylgdum þeim í bæinn 
eða austur fyrir fjall,“ segir Ásgeir. 

Um klukkan ellefu í gærmorgun skullu tveir bílar 
saman á Hellisheiði og flytja þurfti tvo til Reykjavíkur 
með sjúkrabíl. Veginum var lokað skömmu síðar. Ýmis 
minni óhöpp voru einnig tilkynnt lögreglu en vindhraði 
fór í um 29 metra á sekúndu á Sandskeiði þegar mest 
var. Vegurinn var opnaður á ný klukkan hálftvö.

Skjólborð fuku af vörubíl sem var á leið um Reykja-
nesbraut við Ásvelli en hvasst var á þessum slóðum. 
Skjólborðin og farmur bílsins fuku á tvo fólksbíla sem 
báðir skemmdust. Lögregla og slökkvilið voru kölluð á 
vettvang en enginn slasaðist. 

Þá voru lögregla og sjúkrabíll kölluð á vettvang 
þegar kerra losnaði aftan úr bíl á ferð á Reykjanes-
brautinni. Kerran hafnaði á tveimur bílum sem komu 

úr gagnstæðri átt og skemmdust þeir báðir veru-
lega. Ekki urðu slys á fólki. Á Kjalarnesinu var einn-
ig hvasst. Þar fauk strætisvagn út af veginum auk 
þess sem nokkrir fólksbílar fóru út af. Ökumaður eins 
þeirra var fluttur á sjúkrahús. Ökumenn lentu einnig 
í vandræðum undir Hafnarfjalli og á Suðurlandi, vest-
an Markarfljóts, fauk rúta út af veginum. Um 30 norsk 
skólabörn voru í bílnum en enginn slasaðist. 

Björgunarsveitir á Snæfellsnesi voru kallaðar út 
vegna óveðurs í Snæfellsbæ. Þakplötur fuku við ný-
byggingu í Ólafsvík og flotbryggja fór af stað í höfn-
inni á Rifi. Nokkrir bátar voru fastir við bryggjuna en 
enginn þeirra skemmdist. Ökumenn á Snæfellsnesi 
lentu einnig í hrakningum bæði í Kerlingarskarði og 
á Vatnaleið. Þá lokaðist vegurinn um Holtavörðuheiði 
tímabundið og björgunarsveitir úr Húnavatnssýslu og 
Borgarfirði voru kallaðar til að aðstoða vegfarendur.

Veðrið gekk niður sunnanlands í gær en versnaði 
aftur á móti vestan- og norðanlands. Fjögur hús við 
Dísarland og Traðarland í Bolungarvík voru rýmd 
vegna snjóflóðahættu í gær. Ekki er talin hætta á snjó-
flóðum annars staðar í byggð en flóð féllu á veginn um 
Kirkjubólshlíð snemma í gær svo lokað var milli Súða-
víkur og Ísafjarðar um tíma. 

Bílar fuku út af en fá 
slys á fólki í óveðrinu
Björgunarsveitir á Suður- og Vesturlandi voru víða kallaðir út vegna veðurs í 
gær. Suðurlandsvegi var lokað um tíma vegna veðurs og bílar fuku útaf á Kjal-
arnesi og Suðurlandi. Í Bolungarvík voru hús rýmd vegna snjóflóðahættu. 

Lögregla höfuðborgarsvæðisins leitar 
enn árásarmanns sem reyndi að nauðga finnskri konu 
á þrítugsaldri í porti á Vesturgötu aðfaranótt föstu-
dagsins 10. febrúar. Íbúi við Vesturgötu kom konunni 
til bjargar en árásarmaðurinn komst undan á hlaup-
um.

Íbúinn vaknaði við öskur í konunni um þrjúleyt-
ið, fór út á svalir og sá árásarmanninn halda konunni 
kverkataki og lemja hana. Íbúinn kallaði á manninn 
af svölunum, hljóp síðan niður stigann og út á götu en 
árásarmaðurinn komst undan á hlaupum á Tryggva-
götu. Konan var blóðug, marin og skelfd þegar lög-
reglan kom á vettvang.

Lögreglan hefur rannsakað málið að undanförnu en 
ekki tekist að komast á sporið hver var að verki. Upp-
tökur úr eftirlitsmyndavélum í miðbænum hafa verið 
skoðaðar vandlega en ekki hafa enn fundist vísbend-
ingar. „Við erum að rannsaka þetta mál. Vísbending-
ar eru af skornum skammti en við lítum þetta mál al-
varlegum augum. Árásin var harkaleg og fórnar-
lamb hennar fékk greinilega áverka,“ sagði Björgvin 

Björgvinsson, yfirmaður kynferðisbrotadeildar lög-
reglu höfuðborgarsvæðisins.

Þeir sem geta veitt lögreglu upplýsingar sem 
mögulega hjálpa til við rannsókn málsins eru beðn-
ir um að snúa sér til lögreglu höfuðborgarsvæðisins, 
eða hringja til hennar í síma 444-1000.   

Jónína Bjartmarz 
umhverfisráðherra er eini þing-
maður Framsóknarflokksins 
sem hefur skrifað undir sáttmála 
Framtíðarlandsins um framtíð Ís-
lands. Hún er því eini stjórnarlið-
inn sem skrifað hefur undir þar 
sem enginn þingmaður Sjálfstæð-
isflokksins hefur kosið að gera 
það. Ingibjörg Sólrún Gísladótt-
ir, formaður Samfylkingarinnar, 
skrifaði undir sáttmálann í gær.
Alls hafa 18 þingmenn af þeim 
63 sem sátu við lok 133. löggjaf-
arþings skráð sig á listann. Þeir 
koma allir úr þingflokkum Sam-
fylkingarinnar og Vinstri grænna. 

18 þingmenn 
hafa skráð sig





 Karlmaður á fimmtugs-
aldri, sem dæmdur var í fjögurra 
mánaða fangelsi fyrir að hafa 
í fórum sínum 1.240 grömm af 
kannabisefnum, sagði skuldalista 
yfir nafngreinda menn sem fannst 
í fórum hans ekki hafa verið lista 
yfir menn sem skulduðu honum 
vegna fíkniefnakaupa heldur 
„vegna smíðavinnu“. 

Í fimm húsleitum sem lög-
regla framkvæmdi í tengslum við 
rannsókn á fíkniefnamáli í Vest-
mannaeyjum í desember 2005 
og janúar 2006 fann lögreglan, 
auk fíkniefnanna og listans, doll-
arabúnt sem hún taldi að tengd-
ist fíkniefnaviðskiptum. Því neit-
aði maðurinn, sem nú hefur verið 
dæmdur til fangelsisvistar.

Þrjár konur voru einnig dæmd-
ar fyrir að hafa í fórum sínum lítið 
magn fíkniefna. Ein var dæmd í 
þriggja mánaða fangelsi en fulln-
ustu refsingarinnar var frestað í 

þrjú ár haldi hún almennt skilorð, 
önnur til greiðslu 31 þúsund króna 
sektar og sú þriðja til greiðslu 
157.500 króna sektar.

Karlmaðurinn neitaði því al-
farið að hafa átt hluta þeirra efna 
sem fundust. Sá hluti efnanna sem 
hann neitaði að hafa átt fannst 
í herbergi í húsi hans sem hann 
sagðist leigja manni sem hann 
kallaði Zoran. Herbergið þar sem 
efnið fannst væri því honum óvið-
komandi.

Jafnframt sagði karlmaðurinn 
töluvert af fólki hafa verið í íbúð-
inni á Þjóðhátíð í Eyjum 2005 og 
því væri líklegt að efnin sem fund-
ust í íbúðinni hefðu fylgt því fólki 
sem hefði dvalið þar.

Í fórum mannsins fannst listi 
með nöfnum og upphæðum sem 
lögreglan taldi ótvírætt vera lista 
yfir fólk sem skuldaði honum 
vegna fíkniefnaviðskipta. Karl-
maðurinn sem dæmdur var neit-

aði því alfarið fyrir dómi að listinn 
tengdist fíkniefnaviðskiptum.

Ákærðu í málinu neituðu alfarið 
að segja til þess manns sem stóð 
á bak við fíkniefnasendingar til 
Eyja úr landi. -

Ekki dópskuldir heldur smíðaskuldir 

Sigurður Þórðar-
son ríkisendurskoðandi segist hafa 
rætt við fulltrúa Landssambands 
eldri borgara um málefni Fram-
kvæmdasjóðs aldraðra. „Þegar at-
hugasemdir þeirra berast mér 
formlega í hendur verður farið yfir 
málið,“ segir Sigurður.

Framkvæmdastjórn Landssam-
bandsins hefur ákveðið að leita til 
Ríkisendurskoðunar vegna fjár-
veitinga heilbrigðisráðherra úr 
Framkvæmdasjóðnum. Borgþór 
Kjærnested, framkvæmdastjóri 
sambandsins, segir það mat stjórn-

arinnar að ráðherra hafi farið 
frjálslega með fjárveitingar og 
ekki farið að fullu eftir lögum og 
reglugerðum um úthlutanir. Þess sé 
farið á leit við ríkisendurskoðanda 
að hann athugi hvort heilbrigðis-

ráðuneytið hafi umgengist sjóðinn 
á eðlilegan og löglegan hátt.

„Oft hefur ráðherra verið búinn 
að úthluta verulegum fjárhæðum 
áður en þær hafa komið til umfjöll-
unar sjóðsins, margvísleg verkefni 
hafa svo fengið upphæðir upp á 
fleiri milljónir sem svo eru færðar 
undir stjórnsýslu sjóðsins,“ segir 
Borgþór. Hann nefnir sem dæmi að 
árið 2004 hafi stjórnunarkostnaður 
numið um sautján milljónum. Ekki 
sé nægilega vel gerð grein fyrir 
þeim tölum, sem og fjölda annarra, 
að hans mati.
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 Talsverður blæbrigðamunur er á  frásögn 
Jóns H. Snorrasonar, fyrrverandi saksóknara efna-
hagsbrotadeildar ríkislögreglustjóra, og Jóns Stein-
ars Gunnlaugssonar, núverandi hæstaréttardómara 
en þá starfandi hæstaréttarlögmanns, af samskipt-
um þeirra í aðdraganda Baugsmálsins.

Jón Gerald Sullenberger var upphaflegur kærandi 
í Baugsmálinu og lögmaður hans var Jón Steinar. Jón 
Steinar sendi frá sér yfirlýsingu hinn 14. ágúst 2005 í 
kjölfar þess að Fréttablaðið birti upphaflega ákæru í 
Baugsmálinu og viðtöl við Jóhannes Jónsson 
og Jón Ásgeir Jóhannesson.

Í yfirlýsingu Jóns Steinars segir meðal 
annars að Jón Gerald hafi viljað kæra 
Baugsmenn til lögreglu: „Er líklegt, þó 
að ég muni það ekki, að ég hafi haft 
samband við lögregluna til að óska 
eftir að skjólstæðingur minn fengi að 
koma til skýrslugjafar um þetta.“

Jón H. Snorrason bar vitni í Baugsmálinu síðast-
liðinn fimmtudag og var meðal annars spurður um 
samskiptin við Jón Steinar. Hann sagði að þeir hefðu 
hist á fundi hinn 13. ágúst 2002, áður en Jón H. hitti 
Jón Gerald og málið var kært. Spurður af Gesti Jóns-
syni, verjanda Jóns Ásgeirs, staðfesti Jón H. að hann 
hefði átt fleiri en einn fund með Jóni Steinari og hefði 
fengið fleiri gögn frá Jóni Steinari eftir 13. ágúst. Í 
framhaldinu hefði svo Jón Gerald verið kallaður til 
skýrslutöku.

Ingibjörg Pálmadóttir, sambýliskona Jóns Ásgeirs, 
bar vitni í Baugsmálinu á mánudag og var þá harð-
orð í garð Jóns Steinars. Hún staðfesti að á þeim tíma 
sem Jón Steinar kom fram sem fulltrúi Jóns Geralds 
við undirbúning kæru til lögreglu hefði Jón Steinar 
einnig verið lögmaður hennar.

Eftir að húsleit var gerð hjá Baugi hinn 28. ágúst 
2002 og Jón Ásgeir handtekinn daginn eftir 
sagðist Ingibjörg hafa spurt Jón Steinar hvers 
vegna hann hefði tekið málið að sér í stað þess 

að vísa því á annan lögmann í ljósi tengsla henn-
ar við Jón Ásgeir. Sagði hún Jón Steinar hafa svarað 
því til að hann hefði verið undir miklum þrýstingi frá 
ýmsum mönnum um að taka málið að sér.

„Af þessu tilefni er óhjákvæmilegt að ég taki fram, 
að Ingibjörg fer ekki með rétt mál, þegar hún segir 
þetta. Ég varð ekki fyrir nokkrum þrýstingi hvað 
þetta snertir og hafði ekki orð á neinu slíku við hana,“ 
segir Jón Steinar í yfirlýsingu sem hann sendi frá sér 
í kjölfar ummæla Ingibjargar.

Ingibjörg sendi frá sér yfirlýsingu í gær þar sem 
hún segir sorglegt að hæstaréttardómari skuli senda 
frá sér yfirlýsingu eins og þá sem Jón Steinar sendi 
frá sér á  mánudagskvöld.

Yfirlýsingar Jóns Steinars og Ingibjargar eru birt-
ar í heild sinni hér á síðunni.

Ólíkar frásagnir af að-
draganda Baugsmáls
Ekki er samhljómur í frásögn Jóns H. Snorrasonar og Jóns Steinars Gunnlaugs-
sonar af samskiptum þeirra í aðdraganda Baugsmálsins. Ingibjörg Pálmadóttir 
segir Jón Steinar hafa verið undir þrýstingi að taka að sér kærumál gegn Baugi.

 Lík nokkurra námu-
verkamanna til viðbótar fund-
ust í kolanámu í Kuzbass-héraði 
í Rússlandi í gær, daginn eftir að 
metangassprenging varð í nám-
unni á 270 m dýpi. Alls hafði tek-
ist að finna lík 106 manna, en um 
200 manns voru að störfum í nám-
unni þegar sprengingin varð. 

93 mönnum tókst að komast 
upp úr námunni heilir á húfi, með 
aðstoð björgunarsveitar. Náman 
er við borgina Novokuznetsk, um 
3.000 km austur af Moskvu. 

Slys eru alltíð í námum Rúss-
lands. Í fyrra fórust yfir 30 
verkamenn í slíkum slysum í 
landinu.

Minnst 106 
manns fórust
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Netnotendur Hive eru glaðir. Samkvæmt ánægjuvoginni 2006 eru viðskiptavinir 

Hive ánægðustu netnotendur landsins. Við viljum að viðskiptavinir okkar brosi þegar 

þeir vafra um vefinn og fái skjótar lausnir á sínum vandamálum. Við stefnum því 

auðvitað að því að ánægðustu netnotnendur landsins árið 2007 verði líka hjá Hive.

Hive.is Grensásvegi 16, Reykjavík. Þjónustusími: 414 1616 hive@hive.is

Ánægðustu 
netnotendur 
á Íslandi.



„Þetta er ekki veður-
spá til næstu þriggja ára, held-
ur áætlun sem við ætlum að 
láta standast,“ sagði Björn Ingi 
Hrafnsson, forseti borgarstjórn-
ar, við kynningu á þriggja ára 
áætlun núverandi meirihluta 
Framsóknarflokks og Sjálf-
stæðisflokks um rekstur, fram-
kvæmdir og fjármál Reykjavík-
urborgar. Áætlunin á að setja 
ramma um fjármál borgarinn-
ar og tryggja að unnið verði eftir 
áherslum hins nýja meirihluta á 
tímabilinu 2008-2010. 

Fyrst og fremst er lögð áhersla 
á þrjú meginmarkmið. Í fyrsta 
lagi er gert ráð fyrir jákvæðri 
rekstrarniðurstöðu á öllu tíma-
bilinu. Þá er það ætlun meirihlut-
ans að auka til muna lóðafram-
boð jafnt til byggingar íbúða- og 
atvinnuhúsnæðis. Í þriðja lagi er 
áætlað að gera mikið átak í við-
haldi eigna borgarinnar. 

Helsta breytingin frá því sem 
áður var er hin aukna áhersla 
sem lögð er á stóraukið lóðafram-
boð í nýbyggingahverfum. Meg-
inuppbyggingin verður í Úlfars-
árdal, þar sem gert er ráð fyrir 
að gera lóðir fyrir um 1.300 íbúð-
ir byggingarhæfar árlega á tíma-
bilinu. Alls á því að úthluta um 
3.900 lóðum á tímabilinu.

Yfir fjörutíu prósent þeirra 
lóða eru ætluð undir sérbýli. Til 
samanburðar var einungis út-
hlutað um hundrað íbúðum á ári 
í einbýli eða raðhús á árunum 
2001-2005. Þá á að halda áfram 

þéttingu byggðar í eldri hverf-
um, auk þess sem ráðist verður 
í uppbyggingu á strætóreit við 
Kirkjusand. Jafnframt er fyrir-
huguð uppbygging nýs atvinnu-
svæðis á Hólmsheiði. Fyrstu lóð-
unum í Úlfarsárdal verður út-
hlutað í næsta mánuði.

Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson 
borgarstjóri segir áætlunina end-
urspegla vilja meirihlutans til að 
bæta stjórnkerfið og gera það 
skilvirkara. „Við viljum að þessi 
þriggja ára áætlun verði alvöru 
stjórntæki en ekki bara eitthvert 
plagg sem lítið verður gert með. 
Hvað varðar málefnaáherslur 
okkar höfum við nú þegar fram-
kvæmt fjölmörg af þeim loforð-
um sem gefin voru.“

Svandís Svavarsdóttir, borg-
arfulltrúi Vinstri grænna, segir 
áætlunina sýna gráar áhersl-
ur. „Það kemur í sjálfu sér ekk-
ert á óvart þar sem meirihlut-
inn er skipaður sömu flokkum og 
fráfarandi ríkisstjórn. Þetta eru 
náttúrlega flokkar sem standa 
fyrir gráa pólitík.“ 

Sérbýlislóðum 
fjölgar mikið
Núverandi meirihluti borgarstjórnar kynnti í gær 
áætlun sína um rekstur og framkvæmdir borgarinnar 
næstu þrjú árin. Lóðaúthlutunum mun fjölga mikið.

Við viljum að þessi 
þriggja ára áætlun verði 

alvöru stjórntæki en ekki bara 
eitthvað plagg sem lítið verður 
gert með

www.hi.is
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FYRIRLESTUR

FÉLAGSVÍSINDADEILD 30 ÁRA

– HÁTÍÐARFYRIRLESTUR
Akademísk menning: Vettvangsrannsóknir á háskólasamfélaginu
(Academic Cultures: Ethnographic Inroads into Uncharted Terrain).

Fimmtudagur 22. mars kl. 16 í Hátíðarsal Háskóla Íslands (aðalbygging).

Fyrirlesari: Regina Bendix, prófessor, er forseti evrópsku þjóðfræði-
samtakanna og yfirmaður Institut für Kulturanthropologie/-
Europäische Ethnologie við Georg-August Universität í Göttingen.

Hvernig stendur á því að til eru fleiri skáldsögur og krimmar sem 
lýsa upp króka og kima háskólasamfélagsins en etnógrafískar 
rannsóknir? Hvernig og hvers vegna ætti að rannsaka mannlífið 
í háskólasamfélaginu?

Allir velkomnir.
Nánari upplýsingar á www.hi.is

 Tyrkneskir ráða-
menn gagnrýndu þýsk stjórn-
völd í gær fyrir að bjóða ekki full-
trúa Tyrklands til leiðtogafundar í 
Berlín um næstu helgi, sem hald-
inn er til að minnast fimmtíu ára 
afmælis Rómarsáttmálans, stofn-
sáttmála Evrópusambandsins. 
Tyrkir eru meðal þjóða sem eiga í 
aðildarviðræðum við sambandið.

Til stendur að leiðtogarnir sem 
á fundinn mæta samþykki yfirlýs-
ingu sem þeir vonast til að verði 
til að koma aftur skriði á viðleitni 
til að koma stjórnarskrársátt-
mála sambandsins í gildi og end-
urheimta stuðning borgaranna við 
Evrópusamrunann.



 Ný lota viðræðna um 
kjarnorkuafvopnun Norður-Kóreu 
hófst á mánudag eftir að sam-
komulag náðist milli Bandaríkj-
anna og Norður-Kóreu um frysta 
sjóði, sem hafa verið helsta hindr-
unin. Í gær vildu samningamenn 
N-Kóreu þó ekki mæta til við-
ræðnanna fyrr en sjóðirnir hefðu 
skilað sér að fullu.

Norður-kóresk stjórnvöld höfðu 
sniðgengið sexveldaviðræðurn-
ar svonefndu í rúmt ár eftir að 
bandarísk stjórnvöld frystu norð-
ur-kóreska sjóði að andvirði 1,7 
milljarða króna í banka í Makaó. 
Sökuðu þau Norður-Kóreu um að 
nota bankann til peningaþvættis 
og til að koma fölsuðum gjaldeyri 
í umferð. 

Helsta hindrun 
viðræðna úr vegi

Guðbrandur Sig-
urðsson, forstjóri Mjólkursamsöl-
unnar, vill að opinber verðlagn-
ing á mjólk verði felld niður. Með 
því móti gefist aðlögunartími til 
að verðleggja afurðir samsölunnar 
þannig að þær endurspegli fram-
leiðslukostnað.

Þetta sagði hann á aðalfundi 
Auðhumlu seinasta föstudag. Guð-
brandur sagði enn fremur að hið 
opinbera verðlagskerfi hefði orðið 
til þess að iðnaðurinn borgaði með 
drykkjarmjólkinni og það hefði 
áhrif á verðlagningu á vinnslu-
vörum mjólkuriðnaðarins. Þannig 
væri auðvelt fyrir nýja aðila að 
fleyta rjómann af markaðnum.

Gegn opinberri 
verðlagningu

Vinstri græn á ferð um landið
Fundur á Höfn í Hornafirði í kvöld

Ragnheiður Eiríksdóttir, Árni Þór Sigurðsson og Álfheiður Ingadóttir spjalla við 
kjósendur í Pakkhúsinu, kl. 20:00

ALLT ANNAÐ LÍF! - með vinstri grænum

Prófaðu
uppáhaldslitinn
þinn ókeypis! 
Sannreyndu frábæra stemmingu málaranna Atla og Gísla 
heima hjá þér. Veldu þér ókeypis prufudós með uppáhaldslitnum
þínum. Þú getur valið um 900 litbrigði. Flügger gefur lífinu lit! 

Sæktu þér góð ráð og leiðbeiningar í næstu 
Flügger verslun og á www.flugger.is
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nær og fjær

„ORÐRÉTT“

Smáir og 
stórir hundar 
ekki saman 

Kunna þingmenn ekki 
við þrýsting?

Vita ekki hvað þeir 
gera

Íslenska friðargæslan tekur 
óðum á sig mýkri ásjónu og 
í vikunni fóru tvær ungar 
konur til starfa í Afganist-
an. Þær óttast hvorki tali-
bana né fjarveruna enda er 
önnur fyrrverandi tollvörð-
ur í Keflavík og hin mikil 
flökkukind. 

„Maður fer auðvitað ekki í svona 
vegna peninganna,“ segir Dóra 
Brandsdóttir, fyrsti liðþjálfi hjá ís-
lensku friðargæslunni. „Þetta er 
gamall draumur minn. Mig hefur 
langað í hjálparstarf alveg síðan 
ég var krakki. Þetta er auðvitað 
undir aðeins öðrum formerkjum, 
en samt hjálparstarf. Maður verð-
ur að láta drauma sína rætast, er 
það ekki?“ Dóra státar af eins árs 

reynslu við frið-
argæslu á Sri 
Lanka og kvíðir 
ekki fyrir dvöl-
inni í Afganist-
an. Hún starfaði 
sem tollvörð-
ur áður en hún 
byrjaði hjá frið-
argæslunni.

Ragnheiður
Kolsöe er 28 ára þróunarfræð-
ingur sem sótti um hjá friðar-
gæslunni þegar hún heyrði um 
breyttar áherslur í utanríkisráðu-
neytinu; um aukinn hlut kvenna. 

Ragnheiður óttast ofbeldið í 
landinu ekki svo mjög. Hún er 
sjóuð af ferðalögum um fátæk 
ríki, hefur búið í Gvatemala 
og í tæpt ár í Kenýu og Austur-
Afríku. Hún kannast einnig við 
sig í Asíu, eftir nokkra mánuði 
í Himalajafjöllum, Pakistan og 

víðar. „Svona geggjað umhverfi á 
afskaplega vel við mig. Í Kenýa 
var líka mikið álag og óvissa og 
ákveðin áhætta. En það háði mér 
lítið. Það þarf ákveðið æðruleysi 
í þetta, maður myndi náttúrlega 
lamast ef maður væri alltaf að 
hengja sig í hvað þetta er hættu-
legt. En svo er ég líka að fara í 
einn friðsælasta hluta landsins. 
Ég væri eflaust hræddari ef ég 
væri að fara í suðurhlutann,“ 
bætir hún við.

Undirbúningur Ragnheiðar og 
Dóru samsvaraði rúmlega tveim-
ur vinnudögum og tveimur kvöld-
um. Farið var í notkun gasgrímna, 
námskeið um starfsemi UNIFEM 
í Afganistan og námskeið um jarð-
sprengjur hjá Landhelgisgæsl-
unni. Þær telja undirbúnings-
tímann ekki of knappan, því hinn 
raunverulegi skóli fari fram þegar 
á staðinn er komið. „Ég fer svona 

snemma út til að læra af fólkinu 
sem er á staðnum, áður en ég tek 
við,“ segir Ragnheiður. Dóra fékk 
tveggja daga skotæfingar að auki, 
því hennar verkefni teljast ekki 
beinlínis borgaraleg. Hún þarf því 
að bera byssu. Aðspurð segist hún 
treysta sér fyllilega til að beita 
vopninu, en voni að til þess komi 
ekki. Vopnið sé einungis hugsað til 
sjálfsvarnar og þar sem hún verði 
mest allan tímann inni á vernduðu 
hersvæði, sé ólíklegt að til þess 
komi.

„Þetta er bara hluti af þessu 
umhverfi, eins og titlarnir sem 
við berum. Ég held að ég sé „first 
sergeant“ eða eitthvað þannig. 
Það skiptir mig engu máli. Titl-
arnir eru svo við pössum inn í her-
kerfið,“ segir Dóra, en hún verður 
yfirmaður gistiaðstöðu og þvotta-
húss eitt þúsund hermanna næstu 
fjóra mánuðina.

Óttast hvorki talibana né fjarveru

Á leiðinni í golf og húðflúrun
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fréttir og fróðleikur

114 frumvörp urðu að lög-
um á nýliðnu þingi og 33 
þingsályktanir voru sam-
þykktar eða vísað til ríkis-
stjórnar. 357 fyrirspurnum 
var svarað. Efnt var til 34 
utandagskrárumræðna.

Þingið sem slitið var laust eftir 
miðnætti aðfaranótt síðasta sunnu-
dags var allt að því fullburða í af-
köstum og starfstími þess ekki 
fjarri meðallagi þrátt fyrir að 
vera síðasta þing fyrir kosningar. 
Á slíkum þingum gefst oft minna 
rúm til lagasetningar en vanalega 
en þeim mun meiri tími fer í um-
ræður um átakamál bæði stór og 
smá.

Lækkun virðisaukaskatts á mat 
og ýmsa þjónustu er það þing-
mál sem hefur hvað mest áhrif á 
þorra landsmanna en fjölmörg lög 
hafa áhrif á tiltekna hópa. Má þar 
nefna breytingar á þingsköpum 
sem hafa áhrif á þingmenn, lög um 
leyfisveitingar til veitingamanna, 
lög um lífeyrisréttindi ríkisstarfs-
manna hjá alþjóðlegum stofnun-

um, lög um ættleiðingarstyrki, 
lög um íslenskan ríkisborgararétt 
og heildarlög um Heyrnar- og tal-
meinastöð. Lög um fjármál stjórn-
málasamtaka og frambjóðenda 
snerta stjórnmálin og refsingar 
við brotum á samkeppnislögum, 
kynferðiskafla hegningarlaga og 
umferðarlögum voru hertar. 

Þingið samþykkti líka fjölmörg 
frumvörp sem snerta tilteknar op-
inberar stofnanir, til dæmis Land-
lækni, Friðargæsluna, Þjóðkirkj-
una, Bókmenntasjóð og Nýsköp-
unarsjóð atvinnulífsins. Úr þeim 
ranni er þó sameining Háskóla Ís-
lands og Kennaraháskóla Íslands 
að líkindum mikilverðustu tíðind-
in, sem og breyting Ríkisútvarps-
ins í hlutafélag. Það mál var raun-
ar hið fyrirferðarmesta á þing-
vetrinum og vörðu þingmenn 
tæpum sjötíu klukkustundum í 
að tala um það í þingsalnum og 
ófáum klukkustundum til viðbótar 
á fundum menntamálanefndar. 

Stofnun Vatnajökulsþjóðgarðs 
er svo kapítuli út af fyrir sig og 
mun hafa margvísleg áhrif í fram-
tíðinni.

212 frumvörp voru lögð fyrir þing-
ið og eins og áður er getið hlutu 
114 samþykki. Tvö frumvörp voru 
afturkölluð og tveimur vísað til 
ríkisstjórnar en 94 voru ekki út-
rædd.

Af frumvörpunum 114 sem urðu 
að lögum lögðu ráðherrar fram 
106, þingnefndir lögðu fram þrjú 
þeirra, þingforseti tvö og forsæt-
isráðherra í eigin nafni eitt. Tvö 
frumvörp stjórnarandstöðuþing-
manna voru samþykkt; frumvarp 
Valdimars L. Friðrikssonar Frjáls-
lyndum um bílastæði fatlaðra og 
frumvarp Jóhönnu Sigurðardóttur 
Samfylkingunni um hlífðarfatnað 

bifhjólamanna.
109 þingsályktanir voru lagðar 

fram. Þrjátíu voru samþykktar og 
þremur vísað til ríkisstjórnar. 76 
voru ekki útræddar. 

194 munnlegar fyrirspurnir 
voru bornar upp og var 168 svar-
að. Skriflegar fyrirspurnir voru 
158 og var 155 svarað. Þá voru 34 
óundirbúnar fyrirspurnir til ráð-
herra bornar upp. 34 sinnum var 
efnt til utandagskrárumræðna.

Þó að fjölmörg mál sem voru sam-
þykkt séu allrar athygli verð er 
ekki síður forvitnilegt að líta til 
þeirra mála sem ekki voru sam-
þykkt.

Í þeim flokki eru frumvörp 
um fjölmiðlalög, um upplýsinga-
öflun tryggingafélaga, um rann-
sóknir og nýtingu á auðlindum í 
jörðu, um skattlagningu álversins 
í Straumsvík og margrætt frum-
varp um breytingu á stjórnar-
skránni. Þá náðist ekki fram frum-
varp um viðurkenningu á íslensku 
táknmáli. Vegaáætlun til 2018 var 

þingsályktunartillaga en hlaut 
sömu örlög og áðurnefnd laga-
frumvörp.

Ekki urðu aðeins breytingar á 
lögum á kjörtímabilinu; dágóður 
hópur manna lét af þingmennsku. 
Á það við um Davíð Oddsson, 
Gunnar I. Birgisson, Tómas Inga 
Olrich, Árna Magnússon, Halldór 
Ásgrímsson, Bryndísi Hlöðvers-
dóttur og Guðmund Árna Stefáns-
son. Árni Ragnar Árnason lést á 
kjörtímabilinu.

Þrír þingmenn skiptu um 
flokka; Gunnar Örlygsson gekk úr 
Frjálslynda flokknum í Sjálfstæð-
isflokkinn og í Frjálslynda flokk-
inn gengu Kristinn H. Gunnarsson 
úr Framsóknarflokknum og Valdi-
mar L. Friðriksson úr Samfylking-
unni.

Átján hafa setið í ríkisstjórn Ís-
lands frá síðustu kosningum, tólf 
í senn.

Þingið samþykkti 147 mál í vetur

Óeðlilega mikið mannfall borgara 

Órætt





greinar@frettabladid.is

Einstaka fulltrúar Sjálfstæðisflokks í bæj-
arstjórn eru uppteknir af því þessa dag-

ana að tala um sjálfa sig sem hina kjörkuðu 
og huguðu bæjarfulltrúa varðandi afstöðu 
til stækkunaráforma álversins í Straumsvík 
og spyrja um hvar kjarkur jafnaðarmanna 
sé í málinu. Í þeirra huga snýst þetta mikil-
væga mál fyrst og fremst um stjórnlyndi og ráðsemi 
en ekki lýðræði.

Samfylkingin í Hafnarfirði hefur lagt höfuð-
áherslu á lýðræðismál frá 2002, en þá markaði meiri-
hluti Samfylkingarinnar þá stefnu að öll þýðingar-
mikil mál á vettvangi bæjarstjórnar skyldi leggja í 
dóm kjósenda. Sjálfstæðismenn hafa verið mótfallnir 
þessari áherslu á íbúalýðræði.

Í kosningabaráttunni 2006 var álversmálið þagað í 
hel innan Sjálfstæðisflokksins. Sjálfstæðisflokkurinn 
hafði ekki kjark til að senda fulltrúa á opinn fund Fé-
lags ungra jafnaðarmanna um málið í vetur, né heldur 
hefur hann fjallað um málið á eigin flokksvettvangi. 
Bæjarfulltrúarnir þrír hafa viðrað sína skoðun, en 

aðrir flokksmenn fá ekki tækifæri til að fjalla 
um málið innan flokksins. Hver er kjarkaður?

Margir fundir hafa verið haldnir á vegum 
Samfylkingarinnar um álversmálið, opnir og 
á félagsvettvangi. Einnig hafa grasrótarhópar 
haldið fundi svo og bæjarfélagið. Samfylking-
in leggur áherslu á að bæjarbúar verði vel upp-
lýstir til að geta tekið vel ígrundaða afstöðu í 
kosningunum. Samfylkingin í Hafnarfirði tekur 
ekki flokkspólitíska afstöðu með eða á móti til-
lögunni. Við viljum gefa bæjarbúum frelsi til 

að nýta sér atkvæðisréttinn án þess að þurfa að lúta 
leiðsögn félagsins eða hinna kjörnu fulltrúa.

Þær ákvarðanir sem Samfylkingin í Hafnarfirði 
tók með því að ástunda samráð og tala óhikað fyrir 
íbúakosningum hafa mælst vel fyrir, en um 90% íbúa 
Hafnarfjarðar styðja þessa stefnu. Þau markvissu 
spor sem Samfylkingin hefur markað í stjórnmála-
sögu landsins með því að setja lýðræðismálin í for-
grunn ættu að verða öðrum stjórnmálaflokkum til 
eftirbreytni. Samfylkingin hræðist ekki beint íbúa-
lýðræði. Við treystum íbúunum til að fara vel með 
vald sitt í þessu máli.

Höfundur er forseti bæjarstjórnar Hafnarfjarðar.

Við treystum Hafnfirðingum

Hvers vegna lét George Bush 
eldri staðar numið við landa-

mæri Íraks eftir að hafa hrakið her 
Saddams Hússeins yfir landamærin 
í stað þess að fyrirskipa ameríska 
hernum að halda áfram til Bagdad 
og steypa harðstjóranum af stóli? 

Ein skýring, sem gefin var á 
þeim tíma var sú, að umboðið sem 
Sameinuðu þjóðirnar höfðu gefið 
fjölþjóðahernum hafi einungis náð 
til þess að frelsa Kúveit úr klóm 
hans. En fleiri skýringar komu 
fram á þeim tíma. Flóabardaga lauk 
3. mars 1991. Hermálaráðherra 
George Bush eldra, Dick Chen-
ey að nafni (varaforseti hins yngra 
Bush), gaf þessa skýringu í apríl: 
„Þó svo að að við næðum Bagdad 
á okkar vald, er ekki ljóst hvað við 
gætum gert. Það er ekki ljóst hvers 
konar stjórn við gætum sett á lagg-
irnar í stað þeirrar, sem nú er þar 
… Hver yrði trúverðugleiki stjórn-
ar sem komið væri á fót þar í skjóli 
amerísks hers?... Það að blanda am-
eríska hernum í borgarastyrjöld í 
Írak mundi falla undir skilgrein-
inguna kviksyndi og við höfum alls 
enga löngun til að sitja fastir í slíku 
fúafeni.“ Greinilegt er af þessum 
orðum að hermálaráðherrann er 
þá enn minnugur ófara ameríska 
hersins í Víetnam. Orðið „kviks-
yndi“ (quagmire) hefur einmitt 
verið notað um þá stöðu sem amer-
ískur hernaðarmáttur lenti í þar og 
engir tæknilegir hernaðaryfirburð-
ir megnuðu að bjarga frá smánar-
legum hrakförum.

Paul Wolfowits, aðstoðarher-
málaráðherra á þessum tíma (nú 
bankastjóri Alþjóðabankans), skrif-
aði líka í grein 1994: „Til þess að 
velta Saddam Hússein úr sessi 
hefði ekkert minna dugað en al-
gert hernám Íraks....Jafnvel þótt 
það hefði gengið auðveldlega fyrir 
sig í upphafi, þá er það og verður 
óljóst, hvernig og hvenær slíkt her-
nám hefði endað.“ Og þremur árum 
seinna sagði Wolfowits: „Ný ríkis-
stjórn í Írak hefði orðið að vera 
á forræði og ábyrgð Bandaríkj-
anna. Hugsanlega hefði slík skip-

an mála leitt til meira eða minna 
varanlegs hernáms Bandaríkj-
anna á landi, ófæru um að stjórna 
sjálfu sér, en þar sem fyrirmæli er-
lenda hernámsliðsins sættu sívax-
andi gremju og vanþóknun heima-
manna.“

Þessi orð sýna að klíka þeirra 
manna, sem síðar skipuðu sér 
undir merki George Bush yngra 
vissi fullvel hvílíku hættuspili 
þeir hrundu af stað með innrás-
inni í Írak, en hikuðu þó ekki við 
að beita fyrir sig hagræðingu stað-
reynda og beinum lygum til að hafa 
sitt fram og snúa almenningsálit-
inu með sér til beinnar hernaðarí-
hlutunar í málefni Miðausturlanda, 
pólitískt eldfimasta svæðis hnatt-
arins. Hér er ekki rúm til að fara 
út í, hvað kann að hafa valdið þeim 
sinnaskiptum en um það sagði Mi-
chael Scheuer, sem starfað hafði í 
22 ár á vegum CIA og þar af í fjög-
ur ár sem sérfræðingur um málefni 
al Kaída, í bók sinni Ofurdramb 
heimsveldis: Hvers vegna Vest-
rið er að tapa stríðinu gegn hryðju-
verkum: „Herir Bandaríkjanna og 
stefna þeirra eru að ná því marki 
sem Osama bin Laden hefur stefnt 
að síðan 1990 með takmörkuðum 
árangri, semsé að snúa gervöllum 
heimi Íslams til róttækni. Af því tel 
ég sanngjarnt að draga þá álykt-
un að Bandaríkin séu orðin hinn 
eini ómissandi bandamaður bin 
Ladens.“ Scheuer sagði af sér sem 
starfsmaður CIA 2004, þegar hann 
hafði komist að þeirri niðurstöðu, 
að „það að vera löghlýðinn banda-
rískur þjóðfélagsþegn er ekki leng-

ur samrýmanlegt því að vera góður 
og gegn starfsmaður í æðstu stöð-
um CIA.“ 

En hernám bitnar ekki aðeins 
á hinum hernumdu. Það hefur 
líka sín áhrif á hugarfar og gerð-
ir herraþjóðanna. Fjörutíu ára her-
nám Ísraels á Vesturbakkanum 
hefur ýtt undir fasískar tilhneiging-
ar í stjórnmálum, her og leyniþjón-
ustu Ísraelsríkis. Svo mjög að fyrir 
ekki alllöngu kvað ráðherra í ríkis-
stjórn landsins upp úr með það op-
inberlega að ákveðnar aðgerðir Ís-
raelshers gegn aröbum minntu sig 
á aðgerðir nasista gegn Gyðingum 
í heimsstyrjöldinni. Æ fleiri Banda-
ríkjamenn telja fulla ástæðu til að 
hafa áhyggjur af þeirri þróun í átt 
til lögregluríkis, sem átt hefur sér 
stað í stjórnartíð George Bush með 
beinum árásum yfirvalda í Hvíta 
húsinu og dómsmálaráðuneytinu á 
stjórnarskrárréttindi borgaranna, 
víðtækum heimildum „föðurlands-
vinalaganna“, stórauknu snuðri 
njósnastofnana um símtöl og tölvu-
póst borgaranna, skerðingu lagaá-
kvæða um vernd borgaranna gegn 
fangelsun án dóms og laga, heim-
ilda til hers og leynilögreglu að 
reka leynileg fangelsi innan og 
utan bandarískra yfirráðasvæða og 
pynta grunaða hryðjuverkamenn til 
sagna,  lögbundnum undanþágum 
frá Genfarsamþykktum um með-
ferð stríðsfanga, og groddalegum 
yfirlýsingum um að Bandaríkin séu 
hafin yfir allar alþjóðasamþykktir 
og sáttmála, ef þeim svo sýnist. Það 
verður mikið verk fyrir Bandaríkin 
og heimsbyggðina alla að snúa ofan 
af þeim markvisst skipulögðu árás-
um á vestræn lýðréttindi og gildi 
sem George Bush hefur gert með 
Osama bin Laden að blóraböggli og 
bakhjarli.

En þýðingarmest af öllu er að 
byrja á byrjuninni: Afnámi her-
náms Bandaríkjanna og Ísraels á
löndum araba í Miðausturlöndum, 
áður en það nær að eitra allt and-
rúmsloft vestrænna gilda og sið-
menningar jafnt heimafyrir sem á 
öðrum menningarsvæðum. 

Afnám hernáms

S
koðanakannanir eru býsna einsvísandi um stöðu stjórn-
málaflokkanna nú rúmum sjö vikum fyrir kosningar. Ekki 
þarf að koma á óvart að lækkandi gengi Samfylkingarinn-
ar hefur vakið mest umtal.

Sú skýring gengur eins og rauður þráður í gegnum alla 
þá umræðu að þessa stöðu megi rekja til væringa innan flokksins 
og forystukreppu. Innan allra flokka er málefnaleg togstreita að 
ákveðnu marki og persónubundin samkeppni. Það er eðli stjórn-
málastarfsemi. Gæfa og gengi veltur hins vegar á því að þetta 
hvort tveggja sé í eðlilegum hlutföllum.

Reiptog af þessu tagi er augljóst innan Samfylkingarinnar. Fátt 
bendir hins vegar til þess að telja megi að þar liggi einhlít skýring 
á orsök vandans. Umræðan er sérkennileg fyrir þá sök að í sjálfu 
sér þarf ekki djúpar pælingar til að sjá hvernig í málum liggur.

Samfylkingin átti um tvo kosti að velja um staðsetningu á orr-
ustuvelli stjórnmálanna. Annar var sá að gerast andafl Sjálfstæð-
isflokksins er hefði það hlutverk að mynda ríkisstjórnir frá miðju 
til vinstri. Hinn kosturinn var sá að tryggja sér stöðu á miðjunni 
og geta samið eftir atvikum til hægri og vinstri. 

Þó að fyrri kosturinn hafi verið upphaflegt markmið sýnist for-
ystan smám saman hafa valið seinni kostinn, meðvitað eða ómeð-
vitað. Að því leyti hefur Samfylkingin í raun réttri tekið sömu 
stöðu og Framsóknarflokkurinn hafði áður. Hún hefur bæði kosti 
og galla fyrir Samfylkinguna.

Kosturinn er sá að hún hefur eftir föngum tryggt sér aðild að 
næstu ríkisstjórn. Enginn vafi er á því að innan flokksins hefur 
verið mikil óþreyja í þá veru. Forystan hefur svarað því kalli. Að-
eins mjög óvæntir atburðir sýnast geta leitt til þess að Samfylk-
ingin verði ekki í ríkisstjórn að loknum kosningum.

Þessi staða er hins vegar keypt dýru verði. Forystumenn Sam-
fylkingarinnar eru í sömu sporum og herráð sem halda þarf úti 
vörn á tveimur vígaslóðum í senn. Slík staða er sjaldan fallin til al-
hliða sóknar. Pólitísk ímynd verður eðli máls samkvæmt klofin og 
aðrir fá svigrúm til að ná málefnalegri forystu.

Samfylkingin átti þann leik á borði að eigna sér merginn úr 
stefnu Sjálfstæðisflokksins eins og Verkamannaflokkurinn í Bret-
landi gerði gagnvart Íhaldsflokknum á sínum tíma. Samhliða hefði 
hún getað heitið því að vinna aðeins til vinstri frá þeirri stöðu. 

Með slíku móti hefði Samfylkingunni væntanlega auðnast að 
halda Vinstri grænu í gíslingu jafnframt því að festa í sessi stöðu 
sína sem andafl við Sjálfstæðisflokkinn. Þess konar pólitík hefði 
verið líklegri til að viðhalda þeirri stærð sem flokkurinn var kom-
inn í eða jafnvel auka við hana. En áhættan um ríkisstjórnarsetu 
varð um leið meiri.

Þetta varð ekki. Fyrir þær sakir eru togkraftarnir í pólitíkinni 
eins og sakir standa Vinstri grænt á annað borðið og Sjálfstæðis-
flokkurinn á hitt. Þessi staða er sennilegasta skýringin á þeim vís-
bendingum sem lesa má úr skoðanakönnunum varðandi fylgi við 
Samfylkinguna.

Ný vinstri ríkisstjórn verður samkvæmt þessu mynduð á for-
sendum Vinstri græns. Að sama skapi yrði borgaraleg stjórn 
mynduð á forsendum Sjálfstæðisflokksins. Hlutverk Samfylking-
arinnar verður þá eins og Framsóknarflokksins áður í sömu stöðu 
að toga forsendurnar í gagnstæða átt eftir atvikum. Kjósendur 
hafa eðlilega mestan áhuga á að velja á milli forsendna.

Einföld pæling



Smáauglýsingasími
550 5000

Auglýsingasími Allt
550 5880

Þú getur pantað 
smáauglýsingar á visir.is

Menningarfylgd Birnu fetar í fótspor 
kattanna í miðbæ Reykjavíkur og kynnir 
hið sérstæða í menningu borgarinnar. 

„Markmiðið er að kynna miðborg Reykjavík-
ur á persónulegan, fræðandi og nýstárlegan 
hátt. Feta í fótspor kattanna sem fara sínar 
eigin leiðir og sjá borgina með nýjum augum,“ 
segir Birna Þórðardóttir, stofnandi og eigandi 
Menningarfylgdar Birnu, sem hefur verið 
starfrækt í fimm ár.

„Ég stofnaði fyrirtækið í fyrsta lagi til að 
skapa mér atvinnu en líka af því það fer í taug-
arnar á mér hvernig er verið að hnýta í mið-
borgina og gera lítið úr þessari ágætu dömu. 
Mig langaði einfaldlega að deila miðborginni 
með sem flestum,“ segir Birna. 

Áhugasvið gestanna er misjafnt og því sér-

sníður Birna ferðir eftir þeirra óskum. Menn-
ing Reykjavíkur spannar vítt svið og í boði 
eru meðal annars gallerí, leikhús, Gamli 
kirkjugarðurinn, bókasöfn, fiskbúðir, hönnuð-
ir, vinnustofur listamanna, kaffihús og veit-
ingastaðir, að ógleymdum einstaklingunum er 
byggja borgina. 

„Ferðirnar eru misjafnar eftir hópum og 
einstaklingum. Stundum fer ég með einum 
einstaklingi og stundum 200 manna hóp. Ég 
reyni að gefa innsýn í sögu Reykjavíkur og 
kynna sérkenni hennar og fjölbreytileika,“ 
segir Birna brosandi.

Langflestir gestir Birnu eru Íslendingar, 
sem er þvert á upprunalegu viðskiptahug-
myndina. „Þeir eru margir sem þekkja ekki 
þessa einu miðborg sem við eigum. Þess vegna 
er einstaklega ánægjulegt að kynna hana fyrir 
Íslendingum,“ segir Birna.

Fröken Reykjavík Virkjun raforku
fyrsti

hátækniiðnaðurinn

Virkjun raforku og álframleiðslu hefur verið lýst sem

fyrsta hátækniiðnaðinum á Íslandi, sem mótað hafi hér 

jarðveg fyrir aðrar hátækni- og þekkingargreinar

á aðeins

790.- kr./kg.

P l o k k f i s k u r

Tilboð dagsins!



Róbert Stefánsson handmálaði 
hauskúpu á Mözduna sína með 
airbrush-tækni. Verkið kallaði 
á nokkurn undirbúning. Í öðru 
auga kúpunnar er rautt díóðu-
ljós sem bora þurfti fyrir.

Airbrush-menningin náði aldrei 
að festa rætur hér á landi og eru 
skrautlega úðaðir bílar eða svo-
kölluð málverk á hjólum fá. Þó 
hafa nokkrir beitt tækninni á bíla 
með ágætis árangri og er Róbert 
Stefánsson einn þeirra. Hann mál-
aði hauskúpu á húdd Mözdu 323 
bifreiðar sinnar og tribal-munstur 
á þakið. „Ég er mikill áhugamað-
ur um list og er búinn að stúdera 
airbrushið svolítið. Mig langaði 
lengi að setja hauskúpu á húddið 
þannig að ég einfaldlega rissaði 
upp mynd á húddið og airbrushaði 
hana svo,“ segir Róbert. „Svo bor-
aði ég gat í annað auga kúpunnar 
og kom fyrir rauðu ljósi.“

Málið var hins vegar ekki jafn 
einfalt og Róbert vill vera láta. 
Pússa þurfti upp húddið áður en 
myndin var máluð og lakka þurfti 
yfir það aftur til að verja mynd-
ina og litinn. „Við gerðum þetta 
inni í bílskúr því það þarf kyrrt 
loft til að þetta gangi. Við þurft-
um auðvitað að verja bílinn kring-
um húddið og það var smá vinna,“ 
segir Róbert.

Róbert segist hafa mikinn 
áhuga á að vinna meira með air-
brush á bílum. „Ég hef málað á 
einn annan bíl en það var ekki 
með airbrush,“ segir Róbert. „Ég 
er alveg óákveðinn hvort ég geri 
eitthvað meira við þetta en mig 
langar að prófa mig áfram og 
verða betri.“

Airbrush er ekki eina áhugamál 
Róberts. „Ég hef verið að leika 
mér á kraftbrettum og svo ákvað 
ég að gera smá tilraun. Ég tók 
dekk af mountain-board og setti 
undir snjóbretti sem ég átti fyrir. 
Það gefur brettinu skemmtilega 
eiginleika, það dúar miklu meira 
en mountain-boardið, og það er 
allt önnur tilfinning að standa á 
því,“ segir Róbert. „Það er fínt í 
brekkurnar en ég verð að viður-
kenna að það er full þungt fyrir 
jafnsléttuna. Maður þyrfti helst 
að skella mótor undir það til að 
það gengi.“

Handmáluð hauskúpa

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

SÉRHÆFÐ ÞJÓNUSTA FYRIR

BIFREIÐAVERKSTÆÐI

Daewoo lyftarar

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

Gæði á góðu verði



KIA ætlar enn að færa sig upp 
á skaftið og í þetta skiptið að 
keppa við Audi TT. Sami mað-
ur hannaði TT og nýja bílinn.

Kia hefur aldrei farið hefðbundn-
ar leiðir og vilja margir meina að 
þar liggi styrkur fyrirtækisins. 
Það hefur verið duglegt að taka 
áhættu og oft hefur það endað í 
dómsmálum. Á bílasýningunni í 
Genf frumsýndi Kia nýjan hug-
myndabíl sem fara mun í fram-
leiðslu árið 2009 og er hann þegar 
farinn að valda deilum.

Nýi bíllinn kallast excee‘d og er 
partur af cee‘d-línunni sem Kia 
bindur miklar vonir við. Bíllinn er 
blæjubíll og fer Kia ekki leynt með 
að honum sé beint gegn Audi TT. 
Hugmyndasmiður bílsins er Peter 
Schreyer, en hann hannaði einn-
ig upprunalega TT-bílinn. Sömu-
leiðis kallaðist excee‘d snjókorn 
á þróunarstigi, en þegar TT var 

á sama stigi kallaðist hann regn-
dropi. Fyrst menn eru í keppni 
finnst Kóreubúunum greinilega 
óþarfi að fela það.

Kia excee‘d verður fáanlegur 
með framhjóla- eða fjórhjóladrifi 
og verður vélin ný 2,0 lítra bensín-
vél með forþjöppu.

Nýjum Cee‘d sport-
bíl beint gegn TT 

Félag íslenskra bifreiðaeig-
enda býður félagsmönnum sín-
um upp á aðstoð og ráðgjöf við 
bifreiðakaup þar sem spurn-
ingar um ábyrgð og leynda 
galla eru algengastar. 

„Ráðgjöfin snýst um ýmis mál 
sem koma upp í bílaviðskiptum 
þar sem flestir eru að leita ráða 
varðandi kaup á notuðum bílum 
eða spyrja um ábyrgð á nýjum 
bílum,“ segir Ævar Friðriksson, 
tæknimaður hjá Félagi íslenskra 
bifreiðaeigenda.

Flest tilfelli snúast um bilun á 
notuðum bílum og þá reynir tækni-
maður að gera fólki grein fyrir 
stöðu sinni eða leita sátta milli 
kaupaðila. Við kaup á nýrri bílum 
snúast spurningar oftast um hvað 
ábyrgðin nær yfir. 

„Ábyrgðartíminn hefur lengst 
og við það fjölgar vafaatriðum þar 
sem mörkin milli leyndra galla og 
ábyrgðar verða óljósari,“ segir 
Ævar. 

Í samvinnu við Bílgreinasam-
bandið er tæknimaðurinn einn-
ig sáttamaður í ágreiningsmálum 
milli neytenda annars vegar og 
verkstæða og innflytjenda innan 
Bílgreinasambandsins hins vegar. 

Þar er tæknimaður faglega 
viðurkenndur „gerðardómari“ í 
ágreiningsmálum, bæði af bif-
reiðaeigendum og bílgreininni.

Hjá félaginu er einnig boðið upp 
á tækniráðgjöf varðandi viðgerð-
ir en að sögn Ævars fer slíkum 
málum fækkandi hjá félaginu. 

„Bílarnir eru orðnir mjög sér-
hæfðir og það þýðir lítið að kíkja 
undir húddið til að leita að bilun-
um. Til þess þarf bilanagreini-
tölvu fyrir viðkomandi bíl, en 
þær er að finna á verkstæðum og 
hjá viðeigandi umboðum,“ segir 
Ævar, sem hvetur fólk eindregið 
til að kanna umfang og viðgerðar-
kostnað á eldri bílum áður en haf-
ist er handa.

„Viðgerð á eldri bílum getur 

verið mjög kostnaðarsöm og það 
er mikilvægt að fólk láti vita áður 
en viðgerðin hefst hversu miklu 
það vill eyða,“ segir Ævar.

Félagsmönnum er bent á að 

panta tíma hjá tæknimanni félags-
ins á skrifstofutíma; alla virka 
daga frá klukkan 8.15-16.30. Allar 
nánari upplýsingar: www.fib.is

Flest okkar ráð snúast 
um ábyrgð og notaða bíla

EINA VIÐSKIPTABLAÐIÐ SEM ÞÚ ÞARFT

Með Fréttablaðinu alla miðvikudaga Í hádeginu kl 12:12 á Stöð 2 Markaðurinn á Vísi alla daga

VIÐSKIPTAFRÉTTIR
ALLA DAGA VIKUNNAR



Nemar í trésmiði, rafvirkjun, 
ljósmyndun, hágreiðslu, dúka-
lögn og fleiri iðngreinum munu 
keppa á Íslandsmóti iðnnema í 
Kringlunni næsta föstudag.

Íslandsmót iðnnema „Gerðu betur“ 
verður haldið næsta föstudag í 
Kringlunni á Degi iðn- og starfs-
menntunar. Keppt verður í ellefu 
iðngreinum yfir allan daginn og 
verður Kringlan undirlögð enda 
þurfa nemarnir sitt vinnusvæði og 
verða trésmiðirnir til dæmis með 
18 hefilbekki. 

„Við vildum auka sýnileikann og 
því höfum við haldið Íslandsmót-
ið í verslunarmiðstöðvum síðastlið-
in ár,“ segir Gyða Dröfn Tryggva-
dóttir verkefnastjóri Íslandsmóts 
iðnnema „Gerðu betur“ sem hald-
ið verður í Kringlunni á föstu-

dag.  Keppendur eru 75 og munu 
þeir skapa ólíka og spennandi hluti. 
Nemar í stálsmíði smíða grill, dúk-
leggjarar skera út mynd af klukku 
á gólfi Kringlunnar, málaranemar 
sýna stílmálningu, trésmíðanemar 
smíða dúkkuhús, snyrtifræðinem-
ar snyrta og farða, nemar í múr-
verki sýna listir sínar í flísalögn og 
grafískir miðlarar og ljósmyndar-
ar hanna veggspjald, svo eitthvað 
sé nefnt. 

„Keppendur fá efnið í hendurnar 
að morgni, um leið og keppni hefst. 
Einhverjir hafa þegar fengið að vita 
hvert verkefnið er, eins og trésmið-
irnir, en sumir fá verkefnið ekki 
fyrr en að morgni. Til dæmis munu 
nemar í grafískri miðlun og ljós-
myndarar fá sitt verkefni um morg-
uninn. Þá fara ljósmyndararnir af 
stað til að taka mynd og afhenda svo 

grafískum miðlurum hana sem búa 
til plakat,“ segir Gyða Dröfn. 

Íslandsmótið, sem ætlað er iðn-
nemum 22 ára og yngri, hefur vaxið 
og stækkað undanfarin ár og segir 
það sína sögu um metnað skól-
anna, nemenda og fyrirtækja í iðn-
aði. Keppnin verður ræst kl. 10 um 
morguninn og um miðjan dag fer  
að komast mynd á verkefnin. Í lok 
dags verða verkefnin dæmd eftir 
kúnstarinnar reglum og sigurveg-
urum afhent verðlaun. Iðnmennt og 
Mennt standa fyrir mótinu.  

„Markmiðið er að  auka sýni-
leika iðn- og starfsmenntunar, bæta 
ímynd greinanna, kynna þær fyrir 
almenningi, ekki síst fyrir ungu 
fólki, og vekja athygli á þeim tæki-
færum sem felast í námi og starfi í 
iðngreinunum,“ segir Gyða Dröfn. 

Gerðu betur í Kringlunni

Hestur í fóstur nefnist nám-
skeið sem Íshestar í Hafnar-
firði eru stöðugt með í gangi. 

„Við kennum nemendunum ekki 
aðeins að sitja hest heldur líka að 
sinna honum og taka til í kringum 
hann. Í stuttu máli læra þeir hvað 
það þýðir að vera með hest á húsi og 
hirða um hann,“ segir Silja Birgis-
dóttir hjá Íshestum þegar spurt er 
út í námskeiðin Hestur í fóstur. Hún 
segir þau hafa mælst geysivel fyrir 
og í haust hafi verið fullbókað á þau. 
Námskeiðin eru ætluð 8 til 16 ára og 
er skipt niður í sex hópa eftir aldri 
og þroska. Tíu eru í hverjum hópi. 
Ungmennin mæta einu sinni í viku 
í 12 vikur og læra þar umgengni við 
hesta. Ef þau kjósa að sinna sama 
hestinum allan tímann er það fús-
lega veitt. Leiðbeinandi á námskeið-
unum er Sturla Þórðarson.  

Læra hirðingu hesta

NÁM Í DANMÖRKU

Í boði er:
Á ensku og dönsku  

• Byggingafræði   
• Byggingaiðnfræði
• Markaðshagfræði  

Á ensku
• Framleiðslutæknifræði
• Útflutningstæknifræði

Á dönsku
• Véltækni
• Véltæknifræði
• Landmælingar
• Tölvutæknifræði
• Aðgangsnámskeið
• Byggingatæknifræði
   

Hjá VITUS BERING í Horsens bjóðum við 
upp á margvíslega menntun.

Fulltrúar skólans, Jørgen Rasmussen og
Johan Eli Ellendersen verða á Íslandi (Hótel Plaza) frá
23.mars til 30.mars. Þeir sem hafa áhuga geta haft sam-
band, hringið í síma 5901400, leggið inn skilaboð og við
munum hringja tilbaka, eða hringið beint í Johan í síma
8458715.

UNIVERSITY COLLEGE - 
VITUS BERING DENMARK

CHR. M. ØSTERGAARDS VEJ 4
DK-8700 HORSENS

TEL. +45 7625 5000
FAX: +45 7625 5100

EMAIL: UC@VITUSBERING.DK.
www.vitusbering.dk/uc

V I T U S  B E R I N G D E N M A R K

U N I V E R S I T Y C O L L E G E



Konurnar í ferðaklúbbnum 4x4 fara árlega í 
jeppaferð upp á hálendið þar sem ekkert karl-
kyns fær að fljóta með. Í byrjun mars mættu 
tæplega fimmtíu gallvaskar konur til leiks og 
fóru saman upp á Hveravelli. 

Ferðaklúbburinn 4x4 fór í sína árlegu kvennaferð 
í byrjun mars þar sem tæplega 50 konur fóru á 21 
jeppa upp á hálendið, nánar tiltekið að Hveravöllum.

„Við vorum ekkert að flýta okkur og aðalmarkmið-
ið var að njóta ferðarinnar,“ segir Nína Hjaltadótt-
ir frá Ferðaklúbbnum 4x4, en lagt var í hann á föstu-
dagssíðdegi og komið að Hveravöllum um níuleytið 
að kvöldi.

Konurnar voru ýmist frá höfuðborgarsvæðinu og 
Selfossi og voru að sögn Nínu á öllum aldri, sumar 
á fjölskyldubílnum en aðrar á eigin bíl. Engin börn 
voru þó með í för. „Má segja að þetta sé nokkurs 
konar húsmæðraorlof þar sem börn eru ekki með. 
Fyrir vikið sleppa margar konur úr ferðum í eitt eða 
tvö ár vegna barneigna og brjóstagjafar, en mæta svo 
aftur til leiks sem er gaman að sjá,“ segir Nína. 

Hópurinn samanstendur af föstum kjarna frá 
Ferðaklúbbnum ásamt nokkrum nýjum sem bætast 
við árlega. „Flestar konurnar sem fara í ferðina eru 
áhugakonur um bíla og jeppa frá unglingsárunum en 
jafnframt eru margar sem taka með sér vinkonur 
sem finnst þetta spennandi og fá þær gjarnan áhuga 
á jeppamennskunni,“ segir Nína.

Á laugardeginum var hópnum skipt í tvennt þar 
sem annar fór inn að Ingólfsskála og hinn reyndi við 
Langjökul um Djöflasand. Eins og venja er var haldin 
kvöldvaka á laugardagskvöldinu þar sem tekinn var 
upp gítar og trallað svolítið fram eftir nóttu á meðan 
nokkrar kvennanna fóru í pottinn eftir að hafa setið 
við keyrslu allan daginn. 

Ferðin fór fram í blíðskaparveðri án nokkurra 
meiri háttar bilana ef frá er talið loftleysi í dekkjum 
sem stelpurnar redduðu í einum grænum.

„Við erum allar með verkfæri og getum reddað 
okkur úr flestum vanda. Svo borgar sig að spara ekki 
hlýju fötin eða birgðir,“ segir Nína en hver bíll er út-
búinn GPS-tækjum í öryggisskyni.

„Þrátt fyrir gott veður lentum við í smá púður-
snjó sem blés og þá skyndilega sást ekki milli bíla. Ef 
maður er ekki með GPS þarf maður að hanga í rass-

gatinu á vinkonu sinni, svo það margborgar sig að 
vera með tækin,“ segir Nína.

Að sögn Nínu eru allar ferðir skemmtilegar en 
kvennaferðirnar eru kannski skemmtileg tilbreyt-
ing. Þær ganga mikið út á eflingu tengslanets kvenn-
anna í ferðafélaginu þar sem þær deila reynslu sinni 
og skiptast á ráðum varðandi jeppana.

„Það eru allar ferðir frábærar en það er bara svo-
lítið fútt í að fara bara með stelpunum og finna að 
maður getur bjargað sér upp á eigin spýtur,“ segir 
Nína.

Hvíld frá amstri dagsins

Erlendum ferðamönnum 
fjölgaði um 20,5% fyrstu tvo 
mánuði ársins, miðað við sama 
tímabil í fyrra. 

Hingað komu 36.484 ferðamenn 
á fyrstu tveimur mánuðum þessa 
árs á móti 30.276 fyrstu tvo mán-
uði ársins 2006. Það er fjölgun upp 
á 20,5 prósent. Þetta kemur fram í 
frétt frá Ferðamálastofu sem telur 
ferðamennina um leið og þeir fara 
úr landi. Athygli vekur mikil fjölg-
un ferðamanna á þessu ári frá Bret-
landi og Skandinavíu, rúm 35% frá 
hvoru svæði. Ferðamenn frá Mið-

Evrópu eru nánast jafn margir og 
í fyrra en þó nokkur fækkun er af 
fólki frá Bandaríkjunum. Reynd-
ar var sú fækkun nokkuð fyrirsjá-
anleg vegna breyttrar vetraráætl-
unar Icelandair, þar sem flugi til 
Baltimore og Minneapolis var hætt 
tímabundið.

„Miðað við framboð á flugsætum 
fram undan, lækkun virðisauka-
skatts á veitingar og gistingu og 
áframhald á öflugri markaðssetn-
ingu verður ekki annað séð en að 
búast megi við góðu vori og sumri 
í ár, að sögn Ársæls Harðarson-
ar, forstöðumanns markaðssviðs 
Ferðamálastofu.

Ferðamönnum 
fjölgar í byrjun árs

Eldfjallagarður á Reykjanesi 
er umræðuefni á ráðstefnu í 
Hafnarfirði næsta laugardag.

Sú framtíðarsýn að formlegur eld-
fjallagarður á Reykjanesskaga 
skapi ný tækifæri í náttúruvernd, 
útivist, ferðamennsku og nýtingu 
jarðvarma verður rædd á opinni 
ráðstefnu að Flatahrauni 3 í Hafn-
arfirði milli kl. 14 og 16.30 á laug-
ardaginn. Framsögumenn eru Sig-
mundur Einarsson jarðfræðingur, 
Ásta Þorleifsdóttir jarðfræðingur, 
Bergur Sigurðsson, framkvæmda-
stjóri Landverndar, Jónatan Garð-
arsson þáttagerðarmaður, og sr. 
Gunnar Kristjánsson prófastur. 

Ráðstefnan á laugardag er 
framhald af fundum Landvernd-
ar um Reykjanesskaga og hvað 
hann hefur upp á að bjóða. Hún er 
haldin á vegum samtakanna Sól í 
Straumi og er opin öllum. Fund-

arstaðurinn heitir Hraunsel og 
er næsta hús við verslun Nóatúns 
á mótum Reykjavíkurvegar og 
Flatahrauns.

Framtíð Reykjaness
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Kraftvélar ehf. ///  Dalvegi 6-8 ///  201 Kópavogi
Sími 535 3500 ///  Fax 535 3501 ///  www.kraftvelar.is

Höfum til sölu tvær nýjar
KOMATSU PC14-HS
með tveimur skóflum og
handvirku hraðtengi.

Frábært verð!

2.181.000 kr.
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Stærri íb. og sérhæðir Bárugata - 101 Rvk.
Sjarmerandi efri sérhæð og
ris í 101 Reykjavík í þríbýli á
rólegum stað nálægt iðandi
mannlífi miðborgarinnar.
Eignin er 2 svefnherbergi,
eldhús, bað, stofa og borð-
stofa á hæðinni ásamt
björtu rúmgóðu risi. 
Verð 26,4 millj.

Eldri borgarar Gullsmári - Kóp.
LAUS STRAX 
FYRIR ELDRI BORGARA 
3ja herbergja íbúð á 8. hæð
með gífurlegu útsýni, með
innangengum aðgangi að
félagsmiðstöð þar sem
boðið er uppá heitan mat,
félagsaðstöðu og aðra
þjónustu. Salur á efstu hæð
og 1. hæð fylgir. Sjálfvirk
opnun í inngangi. Göngu-

færi í Smáralind, Smáratorg og heilsugæsluna. Verð 27,9 millj.

Rað- og parhús Fellasmári - Kóp.
Einstaklega vandað
og snyrtilegt 147.2
fm raðhús á einni
hæð með innbyggð-
um 24,1 fm bílskúr
með glæsilegum
garði og flottu útsýni
innarlega í lítilli og
sérlega fallegri botn-
langagötu í Smára-

hverfi Kópavogs. Örstutt í alla verslun og þjónustu. Góð aðkoma,
engar tröppur eða pallar. Glæsileg eign fyrir vandláta. 
Verð 47 millj.

Einbýli Keilufell - Rvk.
Gott einbýli á tveimur hæð-
um ásamt bílskúr á fallegri
lóð í efra Breiðholti. 4
Svefnherbergi, 2 baðher-
bergi, rúmgóð stofa og gott
eldhús. Stærð 185,2 fm.
Stór sólpallur og góð hellu-
lögð verönd ásamt lóð í
góðri rækt. Stutt er í helstu
þjónustu. Eign sem vel er
þess virði að skoða. 
Verð 36,9 millj.

Stærri íb. og sérhæðir Kríuhólar - Rvk.
Rúmgóð og björt endaíbúð
á 6 hæð í lyftuhúsi. Húsið
klætt að utan á snyrtilegan
máta. Stutt í verslun, ap-
ótek, skóla, leikskóla, sund
og aðra íþróttastarfsemi.
Íbúðin er 116,1 fm ásamt
25,4 fm sérstæðum bíl-
skúr. 3 Svefnherbergi, 2
stofur, svalir, hol, eldhús
og baðherbergi. 
Verð 23,9 millj.

Suðurlandsbraut 50
Bláu húsin v/Faxafen

husid@husid.is

Sími 513 4300
Vilhjálmur Bjarnason lögg. fast.sali
Helgi H. Jónsson lögg. fast.sali
Guðný Guðmundsdóttir sölumaður
Gunnar Magnússon sölumaður
Hrafnhildur Helgadóttir sölumaður
Kolbeinn Sigurðsson sölumaður
Kristinn Erlendsson sölumaður
Ólafur H. Haraldsson sölumaður
Ólafur M. Sævarsson sölumaður
Vilborg G. Hansen sölumaður
Heimir H. Eðvarðsson sölumaður
Sigrún Þorvarðardóttir sölumaður
Vignir Daðason sölumaður
Yngvi Laxdal sölumaður
Rannveig Sveinsdóttir móttaka
Erla R. Guðmundsdóttir bókari
Ómar Haraldsson tölvuumsjón/frágangur
Ingvaldur Mar Ingvaldsson framkv.stjóri

2 herbergja Gautland - Rvk.
Björt og rúmgóð 60,4 fm 2ja herbergja
íbúð á jarðhæð í litlu 3ja hæða fjölbýli
sem er með klædda gafla og er á sér-
lega góðum stað í fossvoginum og
með góðu útsýni. Stutt er í verslanir,
skóla og leikskóla. Í garðinum er nýr
tré sólpall með skjólgirðingu sem eig-
andinn er nýlega búinn að smíða fyrir
framan stofuna, Verð 18,8 millj.

Jörð Eyvindará við Egilsstaði
Höfum fengið til sölu jörðina Eyvindará
á Fljótsdalshéraði, rétt norðan við Egils-
staði. Jörðin er 587 ha. og er án húsa-
kosts. Efri hlutinn jarðarinnar gæti hent-
að vel til sumarhúsabyggðar og jafnvel
skógræktar og er hluti svæðisins bund-
inn samningi við Héraðsskóga, svo má
minnast á mögulega virkjanamöguleika í
Miðhúsaánni. Neðri hlutinn sýnist geta
hentað mjög vel til íbúðarbyggðar og þá
helst þá hluti sem er næst Egilsstöðum.
Malarnám hefur verið á eyrunum við
ánna.

Þórðarsveigur 17 – 21
113 Reykjavík

• 90% lán til 40 ára
• Glæsilegar 2ja, 3ja, 4ra og 5 herb. íbúðir
• Stæði í bílageymslu 
• Til afhendingar strax
• Þvottahús og geymslur innan flestra íbúða
• Mynddyrasími í öllum íbúðum
• Fullbúnar án gólfefna

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



Sverrir Kristinsson löggiltur fasteignasali
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3ja herbergja glæsileg íbúð á jarðhæð með sérinn-
gangi, fallegu útsýni og stæði í bílageymslu. Íbúðin
skiptist í forstofu, innra hol, 2 stór herbergi, þvottahús,
baðherbergi, stóra stofu og eldhús. Hellulögð verönd
fyrir utan íbúðina. V. 25,7 m. 6498

LÓMASALIR - 201 KÓP.
HELLULÖGÐ VERÖND

Þarftu að selja / gengur illa að selja?

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

Föst lág 
söluþóknun

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

Reikningar, fundargerðir, tillögur um lagabreytingar og
aðrar framkomnar tillögur liggja frammi á skrifstofu
FBM frá og með 14. mars 2007.

Boðinn verður morgunverður milli kl. 9 og 10 og
einnig matur í fundarhléi.

Aðalfundur Félags bókagerðarmanna 
verður haldinn á Grand Hótel v/
Sigtún laugardaginn 24. mars kl. 10.

Aðalfundur
2007

Dagskrá:

  1.  Starfsskýrsla stjórnar 
       og nefnda fyrir liðið starfssár
  2. Reikningar sjóða félagsins
  3.  Lagabreytingar
  4.  Stjórnarskipti
  5. Kosning tveggja skoðunarmanna
       og tveggja til vara
  6. Kosning ritstjóra
  7. Kosning í fulltrúaráð 
       Sameinaða lífeyrissjóðsins
  8.  Nefndakosning
  9.  Önnur mál

HVERFISGÖTU 21 SÍMI 552 8755 
FAX 562 3188 www.fbm.is  fbm@fbm.is



Lagersala miðvikudaginn 21.mars. 
frá kl. 12-21 að Dalshrauni 17,  rði

Kvenfatnaður • Skart • Töskur • Belti • Hárskraut



[Hlutabréf]

Síðastliðin þrettán ár hafa verið viðburðarík 
í efnahagslífinu og komið Íslandi á kort al-
þjóðlegra fjárfesta. Mesta hættan er sú að 
ekki takist að skapa forsendur fyrir varan-
legum stöðugleika í efnahagsmálum. Tak-
ist það ekki er ólíklegt að hér verði hægt að 
skapa forsendur fyrir áframhaldandi fram-
förum í efnahagsmálum. Ef allt fer á versta 
veg er hætta á að lykilfyrirtæki í alþjóðlegri 
samkeppni flýi land. Þetta var meginlínan í 
ræðu Sigurjóns Þ. Árnasonar, bankastjóra 
Landsbankans, á Iðnþingi Samtaka iðnaðar-
ins, sem fram fórá föstudag. 

Sigurjón varaði meðal annars við því að 
þjóðin festist í verðbólgugildru sem drif-
in væri áfram af óstöðugu gengi sem kalli 
á víxlverkun vaxtahækkana, gengisstyrk-
ingar og óstöðugs fjármagnsflæðis. Gerð-
ist slíkt gæti verið hætta á flótta íslenskra 
lykilfyrirtækja úr landi vegna  óhagræðis af 
gengissveiflum.

„Pólitíkin verður að tryggja alþjóðlega 
samkeppnisaðstöðu fyrirtækja. Gerist það 
ekki er hætta á að framsæknustu fyrirtæk-
in sem borga bestu launin hverfa úr landi,“ 
sagði Sigurjón og lagði áherslu á að pólitísk-
ur óstöðugleiki geti aukið óvissu í efnahags-
lífinu og dregið úr hvata fyrirtækjanna til 
áframhaldandi vaxtar. 

Hætta á að lykilfyrirtæki flýi land

365 hf. hefur selt Baugi Group hf. 
sautján prósent af atkvæðabæru 
hlutafé í Daybreak Holdco Limit-
ed, móðurfélagi Wyndeham Press 
Group Limited. Fyrir átti 365 36 
prósent af atkvæðabæru hlutafé. 

Í fréttatilkynningu kemur fram 
að bókfært verð hlutafjár í Day-
break í bókum 365, miðað við 
gengi dagsins, er um 1,2 milljarð-
ar íslenskra króna.

Söluverð hlutafjárins er 9,1 
milljón punda, sem jafngildir 1,2 
milljörðum króna. Þar af eru 1,9 
milljónir punda greiddar með pen-
ingum. Greiðsla eftirstöðva upp á 
7,2 milljónir punda verður þannig 
að af þeim arði fara 79 prósent til 
365 hf. en 21 prósent til Baugs, 
ásamt söluverðmætunum sem 
Baugur fær af bréfunum. 

Salan er í samræmi við stefnu 
365 að minnka fjárbindingu í hlut-
deildarfélögum og draga úr sveifl-
um í rekstri. 

Baugur kaup-
ir í Daybreak

   

Erlendum ferðamönnum fjölgaði 
um 20,5 prósent fyrstu tvo mánuði 
ársins, miðað við sama tímabil í 
fyrra. Þetta sýna talningar Ferða-
málastofu í Leifsstöð. 

Í ár voru ferðamennirnir sam-
anlagt í janúar og febrúar 36.484. 
Fyrstu tvo mánuði ársins í fyrra 
voru þeir 30.276. 

Mest er fjölgun ferðamanna frá 
Bretlandi og Skandinavíu. Fjölg-
aði þeim um rúm 35 prósent frá 
báðum svæðum. Fjöldi ferða-
manna frá Mið-Evrópu stend-
ur nánast í stað. Þónokkur fækk-
un er á ferðamönnum frá Banda-
ríkjunum. Við því var búist vegna 
breyttrar vetraráætlunar Ice-
landair. 

Mikil fjölgun 
ferðamanna

Jón Ásgeir Jóhannesson, stjórn-
arformaður 365, gagnrýndi sam-
keppni ríkisins á fjölmiðlamark-
aði í ræðu sinni á aðalfundi fé-
lagsins í gær. „Það er einlæg von 
okkar hér hjá 365, að ný ríkis-
stjórn muni þegar á þessu ári end-
urskoða lögin um RÚV þar sem 
eðlilegt tillit verði tekið til gagn-
rýni Samkeppnisstofnunar á 
RÚV,“ sagði Jón. Hann sagði fyr-
irtækið geta gert betur en RÚV, 
þrátt fyrir að ríkisfjölmiðillinn 
gæti gengið í vasa skattborgar-
anna og til að yfirborga sápuóper-
ur og íþróttaefni.

Jón Ásgeir sagði liðið rekstrarár 
viðburðarríkt og ekki því að neita 
að taka hafi þurft erfiðar ákvarð-
anir. Hann lagði áherslu á mik-
ilvægi þess að fjölmiðlar væru 
óháðir eigendum sínum hvort sem 
þar færu kaupsýslumenn eða rík-
isvald. Hann sagði að gera ætti 
kröfu um að ritstjórar og stjórn-
endur fréttastofa væru óháð-
ir stjórnmálaöflum, hagsmuna-
aðilum eða fyrirtækjum, t.d. við-
skiptabönkum. „Fjárhagsleg staða 
ritstjóra, eignir þeirra í hluta-
bréfum, aðild þeirra að stjórn-
málasamtökum eða öðrum félög-
um, verður að liggja fyrir.  Kraf-
an um gegnsæi á einnig að ná til 
ritstjóra.“

Fjölmiðlar séu 
sjálfstæðir



„Í barnaskóla langaði mig oft að 
heita eitthvað annað en ég var sá 

eini sem bar þetta nafn í skóla. 
Taldi miklu betra að heita Nonni 

eða bara Siggi.“

Alþjóðlegur dagur vatnsins verður 
haldinn hátíðlegur á fimmtudaginn. Í ár 
hafa Sameinuðu þjóðirnar ákveðið að 
baráttan gegn vatnsskorti verði þema 
dagsins. Samræmist það þúsaldarmark-
miði samtakanna um markvisst alþjóð-
legt samstarf til að auka lífsgæði íbúa í 
verst settu ríkjum heims, meðal annars 
með hreinu aðgengi að vatni.

„Þetta er fyrst og fremst heilbrigð-
ismál, það er að hafa aðgang að hreinu 
vatni. Á það hefur verið bent að 1,1 
milljarður manna í heiminum hefur 
ekki öruggt vatn og 2,6 milljarðar 
ganga ekki að viðunandi aðstöðu, sér-
staklega í þrónunarlöndunum,“ segir 
Gústaf Adolf Skúlason, aðstoðarfram-

kvæmdastjóri Samorku, samtaka orku- 
og veitufyrirtækja. „Því hefur verið 
haldið fram að 1,8 milljónir barna deyi 
í heiminum á hverju ári vegna mengaðs 
vatns og lélegrar hreinlætisaðstöðu. 
Það eru um fimm þúsund börn á dag, 
sem er sláandi,“ segir hann.

Að sögn Gústafs Adolfs eru Íslend-
ingar í einstakri aðstöðu til að vekja 
athygli á vandamálinu. „Það eru ekki 
nema rúmlega hundrað ár síðan tauga-
veiki var vandamál á Íslandi vegna lé-
legrar vatnsveitu. Þá var taugaveiki 
landlæg og barnadauði hár, eins og úti 
í þróunarríkjunum,“ segir hann. „Núna 
eru 96 prósent af neysluvatni okkar 
grunnvatn sem þarf ekki að hreinsa. 

Við þurfum að auka meðvitund fólks 
um hvað við höfum það gott hér með 
þetta fína vatn beint úr krananum.“

Ráðstefna verður haldin í Orkuveitu-
húsinu á fimmtudag á vegum Samorku 
í samstarfi við íslenska aðila í þróunar-
aðstoð og fleiri. Meðal annars mun Val-
gerður Sverrisdóttir utanríkisráðherra 
fjalla um stefnu stjórnvalda í þúsald-
armarkmiðum Sameinuðu þjóðanna. 
Auk þess mun Jónas Þ. Þórisson, fram-
kvæmdastjóri Hjálparstarfs kirkj-
unnar, fá afhendan styrk frá Samorku 
sem nemur kostnaði við gerð fjögurra 
brunna sem munu sjá allt að fjögur 
þúsund manns í Afríku fyrir aðgangi að 
hreinu neysluvatni.

Madonna gefur út Like a Prayer

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir,
amma, langamma, langalangamma og
langalangalangamma,

Guðrún Kristmannsdóttir
Hólagötu 4, Vogum,

verður jarðsungin frá Kálfatjarnarkirkju, föstudaginn
23. mars kl. 14.00.
Sæmundur Kr. Klemensson Soffía Ólafsdóttir
Þórður Klemensson
Kristmann Klemensson        Þóranna Þórarinsdóttir
Elís Björn Klemensson        Valgerður Auðbjörg Bergsd.
Egill H. Klemensson
Brynjar Klemensson
barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabarn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Fjóla Jónsdóttir
frá Víganesi,

andaðist á hjúkrunarheimilinu Skógarbæ, fimmtudag-
inn 15. mars. Útför hennar fer fram frá Fossvogskirkju,
föstudaginn 23. mars kl. 15.00.

Guðbjörg Eiríksdóttir Lýður Halldórsson
Jensína Guðrún Eiríksdóttir
Sæunn Eiríksdóttir
Jón Eiríksson Guðrún Sigvaldadóttir
Guðný Eiríksdóttir Þorsteinn Ólafsson
Sigrún Eiríksdóttir Haraldur Tryggvason
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær faðir okkar, tendafaðir,
afi og langafi,

Hilmar Eyberg
rafvirkjameistari, áður til heimilis að
Birkiteig 1, Keflavík,

lést á hjúkrunarheimilinu Garðvangi Garði, fimmtu-
daginn 15. mars. Útförin fer fram frá Keflavíkurkirkju,
fimmtudaginn 22. mars kl 13.00.
Helgi Magnús Hilmarsson Sesselja Hannesdóttir
Ingimundur Hilmarsson        Erna Guðjónsdóttir
Steinunn Hilmarsdóttir          Lloyd Haeys
Anna María Hilmarsdóttir     Ari Haukur Arason
Erla Jóna Hilmarsdóttir         Sigfús Gunnarsson
afabörn og langafabörn.

Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

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

Alhliða útfararþjónusta

Rúnar
Geirmundsson

Sigurður
Rúnarsson

Elís
Rúnarsson

Þorbergur
Þórðarson

Fallegir legsteinar
á góðu verði

Ástkær eiginkona, dóttir, tengdadóttir og
systir,

Sigríður Stefánsdóttir
Skólagerði 20, Kópavogi,

lést á Líknardeild Landspítalans í Kópavogi, 13. mars
sl. Útför hennar fer fram í Digraneskirkju, Kópavogi,
fimmtudaginn 22. mars nk. klukkan 15.00.

Fyrir hönd aðstandenda,

Ísleifur Arnarson
Jóhanna Stefánsdóttir
Stefán Stefánsson
Hallbera Ísleifsdóttir
Stefán Stefánsson
Davíð Stefánsson
Þóra Ragnheiður Stefánsdóttir

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Guðný Benediktsdóttir
frá Garði, Aðaldal,

lést á Sjúkrahúsi Húsavíkur 16. mars sl. Jarðsett verður
frá Neskirkju í Aðaldal föstudaginn 23. mars kl. 15.00.

Benedikt Skarphéðinsson             Ingveldur Haraldsdóttir
Halldór Skarphéðinsson
Guðmundur Skarphéðinsson              Enrice Ernst
Valdimar Hólm Skarphéðinsson
Guðný Valborg Benediktsdóttir         Ingi Sölvi Arnarson
Guðrún Matthildur Benediktsdóttir Ívar Örn Árnason
Héðinn Valdimarsson
Baldvin Bragi Ingason
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Elskan mín ... Nú 
höfum við verið 

saman í nokkur ár ...

Og það er eitt sem hefur alltaf 
heillað mig við þig og heldur 

áfram að heilla mig á hverjum 
degi, og það er sá einstaki 

hæfileiki þinn til að taka alltaf 
réttar ákvarðanir! 

Þú nennir semsagt ekki 
með að kaupa nýjar 
gardínur á morgun?

Ég bara treysti því að 
þú veljir rétt. Notaðu

hæfileikann!

Ég er að 
koma!

Pabbi!?!
Gleymdirðu
lyklunum
þínum?

Vissirðu að það 
eru meiri læti 
í þér þegar þú 

opnar hurðina en 
í smiðunum þegar 

þeir smíðuðu 
hana?

Við værum auðvitað ekki hér ef þú eyddir 
ekki öllum þínum frístundum sleikjandi 
sjálfan þig og drekkandi úr klósettinu. 

En þetta er bara 
blómavasi.

Fjölskyldu-

ráðgjöf

Bara
blómavasi!

Þetta er tifandi 
tímasprengja sem bíður 

eftir því að springa! Enginn 
köttur getur staðist þetta!

Ég skil ekki hvað er 
svona slæmt.

Hættu að 
pína mig!

Kiss!

Ojbara!!
Hvernig
fékkstu

Hannes til 
að þvo sér í 

framan?

Það er hernaðar-
leyndarmál!

Það sem af er ári hef 
ég afrekað að gleyma 
fjórum afmælum 
vina og vandamanna. 
Tvisvar hefur minnis-
eldingu lostið niður í 
höfuðið á mér á allra 

síðustu stundu og ég náð að bjarga 
mér fyrir horn. Tvisvar hef ég hins 
vegar, eins og landinn segir, skit-
ið upp á bak. Þessi gleymska mín 
er ekki ný af nálinni og samræm-
ist þeirri sem herjar á aðra meðlimi 
stórfjölskyldunnar algjörlega. Við 
sem þjáumst af þessari brenglun 
erum öll úti á túni, þó að sumir séu 
lengra frá byggðum en aðrir. 

Ég hef fyrir vikið alltaf öfundað 
fólkið sem virðist vera með fílófax, 
dagatal, orðabók og efnisatriðaskrá 

í heilabúinu. Fólkið sem gleymir 
aldrei neinum af þessum sérstöku 
dögum sem ætlast er til að maður 
muni eftir og haldi upp á. Þetta sama 
fólk er iðulega sá hópur sem sendir 
fimmtíu póstkort í sumarfríinu, til 
þess að láta vini og vandamenn vita 
að það hugsi til þeirra. Blómvend-
irnir sem maður sér í veislum og á 
fæðingardeildum eru líka iðulega 
frá þessum hópi fólks komnir. 

Fyrir okkur hin, sem munum 
varla eftir nýársdegi og höldum að 
sellófan sé þetta sem maður pakk-
ar matnum inn í, er þetta fólk óþol-
andi með eindæmum. Sem byggist á 
nákvæmlega sömu aðferðafræði og 
þegar strákarnir kýla stelpurnar á 
leikvellinum: við erum skotin í því. 
Eða öfundum það, öllu heldur. 

Ég á mömmu sem á svona inn-
byggt fílófax. Hún er reyndar ör-
ugglega með hálft heilahvel helgað 
afmælisdaga- og viðburðaskrám, 
miðað við allar upplýsingarnar 
sem leynast þar inni. Ég hef fuss-
að yfir þessum skjölum hennar og 
eilífum póstkortasendingum, jafn-
oft og hún hefur hrist höfuðið yfir 
því að leiðslurnar í höfðinu á mér 
ná ekki saman í þessum efnum. Í 
dag tekst mér hins vegar að gleðja 
okkur báðar. Ég fæ að tilheyra fíló-
faxfólkinu í stutta stund og hún 
þarf ekki að óttast að það hafi sleg-
ið út í fyrir mér. Mér finnst ég eiga 
hamingjuóskirnar alveg jafn skilið 
og hún, þó að það sé hún sem eigi 
afmæli í dag. Svo ég segi bara: til 
hamingju við.

Bónus-vinningur

6
milljónir

Alltaf á mi›vikudögum!
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Fá›u flér mi›a fyrir kl. 17

í dag e›a taktu séns á

a› missa af flessu!

MILLJÓNIR
Á LAUSU!
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Potturinn er tvöfaldur og stefnir í 110 milljónir.
Ofurpotturinn stefnir í 230 milljónir og

bónusvinningurinn í 6 milljónir.

Tvöfaldur

potturTvöfaldur
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Stórsveit Reykjavíkur heldur tón-
leika í Tjarnarsal Ráðhúss Reykja-
víkur í kvöld kl. 21.  Höfundur tón-
listar og stjórnandi er píanóleik-
arinn Kjartan Valdemarsson, en 
hann mun einnig leika á píanó á 
hljómleikunum.

Tónlistin, sem er nútímaleg, til-
raunagjörn, aðgengileg og spenn-
andi allt í senn, er öll eftir Kjartan 
og sérstaklega samin fyrir Stór-
sveit Reykjavíkur. Kjartan hefur 
um langt árabil verið ein af styrku 
stoðunum í tónlistarlífi Reykjavík-
ur og hefur lagt haga hönd á marg-
an viðburðinn með sínu næma inn-
sæi í flutningi á hvers kyns tón-
list.

Fáum var kunnugt um að hann 

væri kompónisti en nú kemur það 
í ljós í flutningi Stórsveitarinnar í 
Tjarnarsalnum. Þar hefur sveitin 
átt skjól um nokkurt árabil og end-
urgeldur þar styrk frá Reykvík-
ingum en þetta tilefni er að auki 
styrkt af Tónlistarsjóði. 

Aðgangur að tónleikunum er 
ókeypis.

Kjartan kompónerar
18 19 20 21 22 23  24

Tvær af kunnum óperum Pucchini 
í einum þætti verða frumsýndar í 
kvöld í Íslensku óperunni af Óperu-
stúdíóinu sem Óperan rekur í sam-
starfi við söng- og tónlistarskóla á 
höfuðborgarsvæðinu með stuðningi 
Glitnis. Yfir 70 nemendur í söng og 
hljóðfæraleik taka þátt í uppfærslu 
Óperustúdíós Íslensku óperunnar á 
Systur Angelicu og Gianni Schicc-
hi. Óperan hefur rekið stúdíóið í 
þrjú ár með það að markmiði að 
gefa ungu söngfólki tækifæri til að 
takast á við stærrri verk í fullburða 
sviðsetningum. Er þetta fjölmenn-
asta uppfærslan til þessa. Hafa æf-
ingar staðið yfir um nokkurt skeið. 

„Ætli þetta sé ekki ein fjöl-
mennasta nemendasýning lands-
ins,“ segir Freyja Dögg Frímanns-
dóttir hjá Íslensku óperunni. „Við 
erum mjög stolt af þessu verkefni 
og höfum fundið fyrir því að unga 
fólkið sem tekur þátt í Óperustúd-
íóinu er virkilega ánægt með að fá 
tækifæri til að taka þátt í óperuupp-
setningu sem unnin er að öllu leyti 
eins og aðrar uppsetningar Íslensku 
óperunnar. Leikstjóri og listræn-
ir stjórnendur eru allt fagfólk og 
nemendurnir, bæði einsöngvarar og 
hljóðfæraleikarar, eru langt komnir 
í sínu námi og eiga svo sannarlega 

framtíðina fyrir sér,“ segir Freyja 
Dögg. 

Hljómsveitarstjóri Óperustúd-
íósins er Daníel Bjarnason og .leik-
stjóri er Ingólfur Níels Árnason en 
hann er einn fárra íslenskra leik-
stjóra sem hefur sérhæft sig í svið-
setningu á óperuverkum. Aðeins er 
gert ráð fyrir 3-4 sýningum. Miða-

verði er stillt í hóf og ættu allir tón-
listarunnendur að grípa tækifærið 
og koma að sjá og hlýða á söngvara 
og hljóðfæraleikara framtíðarinn-
ar.

Óperurnar eru hluti af þríleik 
sem Pucchini skrifaði seint á ferli 
sínum. Önnur er gamansöm en hin 
með alvarlegra yfirbragði. 

Draumalandið
eftir Andra Snæ Magnason

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

Frumsýning
16.mars föstudagur kl. 20:00

22.mars fimmtud. 2.sýn kl. 20:00

23.mars föstud. 3.sýn kl. 20:00

24.mars laugard. 4.sýn kl. 20:00

„DAUÐUR,  SKÍTUGUR, TÓMUR“
DAGUR VONAR

             

  
          

                   



Björt gömul andlit og í bak stjörn-
ur á himni: markaðssetning á leik-
sýningu Vesturports á Ást, nýjum 
söngleik, er vel heppnuð í alla staði: 
eldri og miðaldra leikarar í bland 
við landskunna skemmtikrafta 
kalla á athygli og vekja væntum-
þykju þegar í stað. Það verða allir 
mjúkir í lund. Hugmyndin er líka 
snjöll hjá Gísla Erni og flutnings-
vara milli landa, gæti þess vegna 
endað á hvíta tjaldinu með útlend-
um leikurum. Einföld ástarsaga á 
elliheimili þar sem persónur eru 
svo einfaldar að gerð að þær eru 
eins og dúkkulísur, karaktersköp-
un er engin í texta og samtöl eru 
frekar afgreidd með samsetningi 
úr vinsælum gömlum og nýjum 
dægurlögum sem bæði eru sung-
in á ensku og íslensku.

Þetta er ekki leiðinleg kvöld-
stund: það er þó fjarri því að þetta 
sé bærilega heildstæð leiksýning 
og mórallinn í tiltækinu vekur hjá 
manni einhvern aumingjahroll. 
Framlag höfundanna er svo maka-
laust þunnt að það er nánast bí-
ræfni að bera það á borð, en Gísli 
og Víkingur eru djarfir menn og 
þjást ekki af sjálfsgagnrýni. Laga-
samsetningurinn sem þeir stríddu 
hvað mest við að koma í eitthvert 
samhengi við samtöl og atburða-
rás er alla vega. Þeirra kynslóð er 
reyndar algerlega laus við það að 
þekkja þau sönglög sem kynslóðin 
á sviðinu kann og ólst upp við. Þeir 
velja bara lög sem þeir kannast við 
og halda að passi – einhvern veg-
inn. Lagagrauturinn sem er flutt-
ur er oft á tíðum alveg á mörkun-
um að passa þó troðið sé: Nowhere 
Man eftir John Lennon getur alls 
ekki rímað við Alzheimer-sjúkling 
og ástand hans nema menn skilji 
bara ekkert í textanum takk.

Síðan er það verra að hér er ekki 

mikið um söngkrafta: Kristbjörg 
Kjeld hefur aldrei verið talin til 
söngvara, hvað þá Pétur Einars-
son. Jafnvel þjálfaðar og reyndar 
raddir eins og Hönnu Maríu verða 
falskar, hér er sungið ofan og 
neðan og ægir öllu saman. Þetta 
er eins og árshátíð í karókíklúbbi, 
sem aðstandendum finnst örugg-
lega „fallegt“ en er ekki einu sinni 
boðlegt á ókeypis skemmtun.

En hvernig tekst þá til um svið-
setninguna sjálfa? Börkur Jónsson 
hefur gert afar hentugt svið í nýja 
salinn en Gísli nýtir hana afar illa 
– bakgangurinn var ekkert not-
aður að marki – klefar í jaðri eða 
baki ekki heldur – öllu er hrúgað 
fram á sviðið en þó ekki inn fyrir 
sjónlínur eins og gerist svo oft á 
nýja sviðinu hjá vönustu mönnum. 
Tónninn í sýningunni er kæruleys-
islegur og góðlegur. Það er allt 
með ró og spekt og fyrir bragð-
ið tekur sýningin áhorfendur með 
sér. Nægilega mikið er af skondn-
um uppákomum og glettilegum 
setningum til að athygli haldist.

Og svo eru þarna nokkrir leik-
endur sem standa sig með prýði: 
fyrstan skal telja kór sem er 
hvergi til vansa og er í alla staði 
sannfærandi þó einstakir með-
limir séu fullungir. Í annan stað 
kemur Magnús Ólafsson skemmti-
lega á óvart í alvarlegu hlutverki 
sem hann vinnur af miklu næmi 
og maður trúir á þó baksagan sé 
fátækleg. Ómar Ragnarsson er 
settur í forgrunn og líður nokkuð 
fyrir það. Hann hefur úr svo fáu 
að spila og verður fyrir bragðið 
eintóna. Kristbjörg hefur raunar 
úr mestu að moða. Theodór Júlíus-
son fær svo það hlutverk að taka 
sýninguna yfir þegar brýn þörf 
er til að eitthvað fari að gerast: 
hann er með alla sína verstu takta 

í handahreyfingum í söngatriðum 
og hefur ekki fengið neina aðstoð 
við að varast þá – líkast til vegna 
þess að leikstjóranum þykir þeir í 
góðu lagi.

Það furðulega er samt að þrátt 
fyrir allan losarabraginn, ein-
falda fléttu og á tíðum ámátlegan 
söng er þetta þægileg skemmtun 
– ekki söngleikur, ekki leikrit með 
söngvum, heldur nánast söngpró-
gramm. Gísli Örn hefur reynd-
ar áður sett saman leiksýningar 
sem hafa haft hressilegt og los-
aralegt yfirbragð. Hann er í hópi 
þeirra leikstjóra hér sem reyna að 
víkja sér undan merkingarbærum 
texta: höfum þetta svo simpilt að 
allt blasi við; þannig var það með 
Rómeó, Woyzeck og nú í þessari 
ástarsögu eldri borgara.

Karókí-kvöld á elliheimilinu

Skráning og afhending gagna

Ræ›a formanns
Hrund Rudolfsdóttir, forma›ur stjórnar SVfi

Ávarp
Jón Sigur›sson, vi›skiptará›herra

Annáll SVfi 2006
Sigur›ur Jónsson, framkvæmdastjóri SVfi

Formenn stjórnmálaflokka á Alflingi svara spurningum um
hagsmunamál verslunar og fljónustu. Umræ›um stjórnar
Vilhjálmur Egilsson.
Geir H.Haarde, forma›ur Sjálfstæ›isflokksins
Gu›jón A. Kristjánsson, forma›ur Frjálslynda flokksins
Ingibjörg S. Gísladóttir, forma›ur Samfylkingarinnar
Jón Sigur›sson, forma›ur Framsóknarflokksins
Steingrímur J. Sigfússon, forma›ur Vinstri hreyfingarinnar
– græns frambo›s

Veitingar - Afhending gagna fyrir a›alfund

Hef›bundin a›alfundastörf
Reikningar samtakanna fyrir li›i› starfsár
L‡st kosningu formanns
L‡st kosningu 6 manna í stjórn
Kosning löggilts endursko›anda
L‡st kosningu í fulltrúará› Samtaka atvinnulífsins
Önnur mál - umræ›ur og atkvæ›agrei›sla

12:45

13:00

22. mars á Grand Hótel Reykjavík

SVfi og stjórnmálaflokkarnir:

Eigum vi› samlei›?

14:50

15:10

Fundarstjóri:
Vilhjálmur Egilsson,
framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins
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13:15

13:30

13:40

Geir H. Haarde

Sigur›ur Jónsson

Jón Sigur›sson

Hrund Rudolfsdóttir

Gu›jón Arnar
Kristjánsson

Ingibjörg Sólrún
Gísladóttir

Steingrímur J.
Sigfússon

Vilhjálmur Egilsson

A‹ALFUNDUR
SVfi – Samtaka verslunar og fljónustu

Á fundinum ver›a kynnt vi›horf stjórnmála-
flokka sem eiga fulltrúa á Alflingi til áherslna
SVfi í ‡msum hagsmunamálum verslunar-
og fljónustugeirans.

DAGSKRÁ



BBC og kvikmyndafyrir-
tækið Pathe undirbúa nú 
gerð kvikmyndar um Mar-
gréti Thatcher. Verður sjón-
um beint að einu erfiðasta 
tímabilinu í stjórnartíð for-
sætisráðherrans þegar sjálf 
Járnfrúin riðaði til falls.

Handritsgerð er í fullum gangi og 
er ætlunin að fanga þá pólitísku 
togstreitu sem ríkti í breskum 
stjórnmálum rétt áður en Falk-
landseyja-stríðið hófst árið 1982. 
Bretar eru rétt búnir að stíga til 
jarðar eftir sigra Helen Mirren 
og kvikmyndarinnar um Elísabetu 
drottningu og ef marka má fyrstu 
fréttir af myndinni um Thatcher 
þykir ljóst að hún verður í svip-
uðum dúr. „Kastljósinu verður 
beint að þessum sautján dögum 
fyrir stríð þar sem Thatcher barð-
ist fyrir lífi sínu í Downingstræti 
10,“ segir í yfirlýsingu frá Pathe. 
„Þetta er sá tími þar sem Thatcher 
horfðist í augu við sinn mesta ótta 
og ekki síst mennina sem efuðust 
um hæfileika hennar.“

Hannes Hólmsteinn Gissurar-
son hefur aldrei farið leynt með 

aðdáun sína á Mar-
gréti Thatcher. 

Hann hefur 
nokkrum sinn-
um setið með 

henni í kvöldverðarboðum og 
var búsettur í Bretlandi á þess-
um tíma. „Þetta voru viðsjárverð-
ir tímar í lífi Thatcher sem for-
sætisráðherra. Ég sótti landsfund 
Íhaldsflokksins 1981 ásamt nokkr-
um erlendum gestum og við feng-
um lögreglufylgd fram og til baka 
vegna mikilla mótmæla,“ útskýr-
ir Hannes en þá stóðu yfir námu-
verkföll og hagstjórn ríkisstjórn-
arinnar var harðlega gagnrýnd. 

„Thatcher var mjög ein í stefnu 
sinni og 364 hagfræðingar skrif-
uðu breska þinginu bréf þar sem 
þeir mótmæltu stefnu hennar í 
efnahagsmálum harka-
lega. Ætli ég hafi ekki 
verið einn örfárra 
sem hins vegar 
trúðu á hana,“ 
bætir Hannes við. 

Breskir leik-

arar hafa lýst því yfir að helsta 
vandamálið fyrir kvikmyndagerð-
armennina verði að fanga That-
cher fyrir utan embættið. Hannes 
telur það ekki vera rétt. „Ég held 
að hún hafi verið ósköp venjuleg 
heima fyrir og mjög umhyggju-
söm eiginkona. Thatcher var 
bæði reglusöm og öguð með mikla 
skipulagshæfileika,“ útskýrir 
Hannes og bætir því við að hann 
hafi það frá mönnum sem ferð-
uðust með henni að forsætisráð-
herrann hafi alltaf verið fljótur að 
pakka í ferðatöskur. „Hún var allt-
af með aðstoðarmanneskju sem sá 
um fötin og hárgreiðsluna og That-
cher var aldrei hrædd við að flíka 

því að hún væri kona,“ útskýrir 
Hannes og rifjar upp lýsingu 
Mitterand Frakklandsforseta 
á Járnfrúnni. „Hann sagði að 
Thatcher hefði munninn frá 
Marilyn Monroe og augun frá 
Caligula,“ segir Hannes, sem 
var aldrei í vafa um hver ætti 

að leika Thatcher. „Er Helen 
Mirren ekki augljós í hlutverk-

ið?“

Samkvæmt slúðurvefnum tmz.
com er Britney Spears í óða önn 
að koma undir sig fótunum á nýjan 
leik eftir að hafa sýnt á sér áður 
óþekktar hliðar með tilheyrandi 
brennivínsdrykkju og vímuefna-
notkun í upphafi árs. Hún yfir-
gefur meðferðarheimilið Promis-
es í Malibu í þessari viku og hefur 
tekið sig verulega saman í andlit-
inu. Eru jafnvel leiddar að því 
líkur að söngkonan komi út 
sterk sem aldrei fyrr og er 
þegar farin að leggja drög að 
eftirminnilegri endurkomu.

Samkvæmt heimildum síð-
unnar áttu Britney og fyrr-
um eiginmaður hennar, Kevin 
Federline, mjög góðan 
fund á sunnudag þar 
sem þau grófu stríðs-
öxina fyrir fullt og 

allt. Þau eru sögð hafa komist að 
samkomulagi um forræðið yfir 
sonum sínum tveim og er talið lík-
legt að þau hafi í fyrstu sameig-
inlegt forræði en síðan fái Spears 
fullt forræði þegar hún treysti sér 
til þess. Federline fái eftir það að 
heimsækja erfingja sína um helg-
ar. 

Mægðurnar Jaime og Lynne 
Spears hafa aðstoðað Federline 

við uppeldið á meðan Britney 
hefur glímt við fíkn sína. Er 
almenn bjartsýni talin ríkja 
í fjölskyldu poppprinsess-
unnar eftir að útlitið hafði 
verið nokkuð dökkt í upp-

hafi meðferðarinnar.

Britney bjargar sér

SENDU SMS JA WHV Á

NÚMERIÐ 1900 OG ÞÚ

GÆTIR UNNIÐ MIÐA FYRIR TVO!

VINNINGAR ERU BÍÓMIÐAR, DVD MYNDIR OG MARGT FLEIRA

FRUMSÝND  23. MARS

9.
HVER VINNUR!

9.
HVER VINNUR!
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Sjónvarpsstöðin Sýn festi í gær kaup á útsendingar-
rétti frá Formúlu 1-kappakstrinum á næsta ári. Tíma-
takan og kappaksturinn sjálfur verða áfram í opinni 
dagskrá samkvæmt samningnum. Formúlan nýtur sí-
fellt meiri vinsælda hér á landi og að sögn Ara Ed-
wald, framkvæmdastjóra 365, hefur hún verið að 
fikra sig upp að hlið ensku knattspyrnunnar. „Þótt op-
inber tímataka og kappakstrarnir sjálfir verði öllum 
opnir ætlum við að gera meira úr keppninni en gert 
hefur verið,“ segir Ari. „Boðið verður upp á þátta-
gerð í kringum keppnina og reynt að hafa íslenskt yf-
ir- bragð yfir þessu öllu,“ útskýrir fram-

kvæmdastjórinn.
Formúlan hefur verið á dag-

skrá RÚV undanfarin ár og segir 
Ari að einnig standi til að end-
ursýna kappaksturinn á 

besta tíma. Þar með eru 
margar af vinsælustu 

íþróttagreinum heims 
komnar undir einn 

hatt hjá Sýn; Meistaradeild Evrópu í knattspyrnu 
og handbolta, NBA-körfuboltinn og spænska úrvals-
deildin að ógleymdri þeirri ensku. 

Reyndar hefur töluverð óvissa ríkt meðal áhang-
enda enska boltans um hvað gerist þegar Sýn byrj-
ar með útsendingar sínar. „Það er ekkert launungar-
mál að Sýn fer í loftið með nýja sjónvarpsstöð í ágúst 
sem verður tileinkuð enska boltanum. Við hugsum 
hann sem sjálfstætt verkefni þótt einhverjum öðrum 

íþróttagreinum verði líka gerð skil á 
þeirri rás,“ segir Ari, sem telur þetta 
vera heppilegast í stöðunni. „Við vild-
um ekki vera að dreifa enska boltan-
um yfir á margar áskriftarstöðvar 
heldur hafa hann á einni rás,“ bætir 
hann við en þannig var því háttað síð-
ast þegar Stöð 2 og Sýn sýndu báðar 

frá ensku úrvalsdeildinni. Ari áréttar 
loks að þjónustan verði engu síðri en 
hjá Skjá Sport. „Við verðum með alla 

leiki í beinni útsendingu,“ lýsir fram-
kvæmdastjórinn yfir.  

Ný íþróttarás í loftið í ágúst





!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í

Regnboganum merktar með rauðu
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MIÐASALA Í SMÁRABÍÓ OG REGNBOGANN Á

MIÐASALA Í BORGARBÍÓ Á

EPIC MOVIE     kl. 6, 8 og 10 B.I. 7 ÁRA
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. 8 B.I. 12 ÁRA
PAN´S LABYRINTH **     kl. 10 B.I. 16 ÁRA
LITTLE MISS SUNSHINE **     kl. 5.50 B.I. 7 ÁRA
** SÍÐUSTU SÝNINGAR

EPIC MOVIE       kl. 4, 6, 8 og 10 B.I. 7 ÁRA
EPIC MOVIE SÝND Í LÚXUS         kl. 4, 6, 8 og 10
NORBIT          kl. 3.30, 5.40, 8 og 10.20
THE NUMBER 23       kl. 8 og 10.15 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

EPIC MOVIE     kl. 6, 8 og 10 B.I. 7 ÁRA
NORBIT        kl. 8 og 10
SMOKIN  ́ACES     kl. 6 B.I. 16 ÁRA

FRÁBÆR GAMANMYND ÞAR SEM GERT ER GRÍN AF HELSTU STÓRMYNDUM SÍÐASTA ÁRS.
ATH: EKKERT HLÉ OG OG MIÐASÖLU LÝKUR ÞEGAR SÝNING MYNDAR HEFST 

UPPLIFÐU MYNDINA SEM FÉKK ENGIN ÓSKARSVERÐLAUN!

ÞESSI ER STÓR... VIÐ MÆLDUM!

FÓR BEINT Á TOPPINN Í USA!

„FRÁBÆR LEIKUR OG
EFTIRMINNILEG MYND!“

- B.S., FRÉTTABLAÐIÐ

Ólöf Arnalds heldur útgáfutón-
leika ásamt fríðu föruneyti á Nasa 
í kvöld. Ólöf gaf á dögunum út 
sína fyrstu sólóplötu, Við og við, 
sem hefur fengið mjög góðar við-
tökur. Hefur hún m.a. vermt topp 
tíu lista Tónlistans undanfarnar 
vikur.

„Ég ætla að spila plötuna í 
heild sinni með öllum útsetning-
um og jafnvel einhverjum viðbót-
um,“ segir Ólöf. Bætir hún því við 
að líklega muni fólki ekki gefast 
tækifæri til að heyra plötuna spil-
aða aftur í heild sinni á tónleikum 
því erfitt sé að safna fólki saman 
til að spila lögin.

Strengjakvartett mun aðstoða 
Ólöfu á tónleikunum auk þess sem 
spilað verður á kassabassa, horn, 
básúnu og klarinett. Einnig koma 
fram þeir Róbert Sturla Reynis-
son á gítar, Kjartan Sveinsson úr 
Sigur Rós á píanó og orgel og Ei-
ríkur Orri Ólafsson á trompet.

Ólöf, sem 
spilaði nýver-
ið við opnun á 
íslenskri hönn-
unarsýningu
í Berlín, seg-
ist vera hæst-
ánægð með 
viðbrögð-
in við sinni 
fyrstu plötu. 
„Maður getur 
ekki annað en 

verið mjög ánægður. Þetta voru 
miklu betri viðbrögð en ég þorði 
að vona.“

Næst á dagskrá hjá Ólöfu eftir 
útgáfutónleikana eru tónleikar í 
Danmörku á vegum 12 Tóna og á 
listahátíð í Kanada sem er tileink-
uð íslenskum listamönnum.

Húsið verður opnað í kvöld 
klukkan 20.00 og hefjast tónleik-
arnir klukkutíma síðar. Miðaverð 
er þúsund krónur.

Síðasta tækifærið

Nú hef ég ekki séð Mýrina (og 
skammast mín fyrir að segja það) 
og því hafði ég ekki upplifað tón-
listina á þessari plötu í hennar rétta 
umhverfi. Kannski er samt ekki 
best að kalla kvikmyndina rétta um-
hverfi tónlistarinnar, það hlýtur að 
vera eðli tónlistar að geta staðið ein 
og sér. Réttara væri að kalla Mýr-
ina upprunalegt umhverfi tónlistar-
innar.

Og tónlistin við Mýrina nær svo 
sannarlega að standa ein og sér. Hér 
eru reyndar komin lög sem flest-
ir ef ekki allir Íslendingar ættu að 
þekkja; Á Sprengisandi, Sveitin milli 
sanda, Dagný og Malakoff til þess að 
nefna nokkur. En þá komum við að 
enn öðru vandamálinu sem Mugison 
þarf að gjöra svo vel að leysa. Því 
ekki eru þetta eingöngu lög í styttri 
kantinum sem eiga að þjóna kvik-
mynd, heldur einnig lög sem þarf að 
útsetja þannig að spennandi þyki. Og 
þar tekst Mugison sérdeilis vel upp.

Kórútsetningarnar eru sérstak-
lega spennnandi, þótt ótrúlegt megi 
virðast; dökkar og kröftugar. Greini-
legt er að vandað hefur verið sér-
staklega til verks við upptökurnar 
því hljómurinn skilar sér á einstakan 
hátt. Sofðu unga ástin mín er líklega 
besta dæmið um þetta en tilfinning-
in er líkt og maður standi í nístings-
kulda á miðju Silfurtorginu á Ísafirði 
og hlusti. Hér eru líka vanir menn á 
ferð, Fóstbræður, Hljómeyki og Lög-
reglukórinn, ekki amalegt það. Erfitt 
er að nefna ákveðin lög sem standa 
upp úr en Davíðssálmurinn Heyr, ó 
Guð raust mína og gamla þjóðlagið 
Svefnfræ fá sérstakt lof. Óskar Pét-
ursson sýnir síðan einstaka hæfi-
leika í einsöngnum við lagið Áfram 

veginn. Frumsömdu lögin eru líka 
eftirtektarverð.

Platan hefur þó þann galla að vera 
til lengdar fábreytileg, enda á plöt-
unni 25 lög, mörg hver keimlík og 
sum lögin birtast oftar en einu sinni 
í misólíkum útgáfum. Inn á milli 
heyrast þó lög sem bregða útaf van-
anum en tilheyra þó heildinni. Hefði 
samt ekki alveg mátt velja færri lög 
á plötuna og jafnvel bæta einhverju 
við útvöldu lögin, þarf öll platan 
endilega að hljóma alveg eins og í 
sjálfri myndinni? Í heild sinni ber 
platan þó með sér heillandi sjarma 
sem erfitt er að líta fram hjá.

Vel að verki staðið
Heather Mills virðist ætla að 
reynast jafnvel enn meiri vargur 
í véum en Yoko Ono hvað Bítlana 
varðar. Samkvæmt heimildum 
Fréttablaðsins hefur tónleikaferð 
Pauls McCartney um heiminn 
verið frestað og því verður ekkert 
af fyrirhuguðu tónleikahaldi bít-
ilsins hér á landi eins og bæði DV 
og Popplandsvefur Rásar 2 höfðu 
greint frá. Talið er líklegt að skiln-
aðurinn sem McCartney stendur 
í um þessar mundir sé ástæðan 
fyrir þessum viðsnúningi en hann 
á í harðvítugum deilum við fyrr-
verandi eiginkonu sína, Heath-
er Mills, um fjárhæðir og forræði 
yfir dóttur þeirra Beatrice eins og 
komið hefur fram í fjölmiðlum.

„Ég get ekkert tjáð mig um þetta 
mál við fjölmiðla,“ segir Ísleif-
ur B. Þórhallsson, tónleikahaldari 
og framkvæmdastjóri Bravo, sem 
oftast hefur verið nefnt í tengslum 
við komu McCartneys. Eftir því 
sem blaðið kemst næst var búið 
að negla niður dagsetningu í Eg-

ilshöllinni fyrir bítilinn í sumar og 
mátti reikna með að hart yrði sleg-
ist um bestu bitana. Bravo fékk 
síðan fyrir skömmu bréf að utan 
frá umboðsmönnum tónlistar-
mannsins þar sem fram kemur að 
McCartney treysti sér ekki í fyrir-
hugaða tónleikaferð en ekki sé úti-
lokað að af henni verði seinna. Þá 
muni hann heiðra Íslendinga með 
nærveru sinni þótt ekki liggi fyrir 
hvenær það verði. 

Ekki var búið að tilkynna tón-
leikaferð McCartney um heiminn 
opinberlega en nánast allir pappír-
ar og plögg voru tilbúin. Það eina 
sem skorti upp á var samþykki frá 
tónlistarmanninum sjálfum, sem 
nú hyggst safna kröftum þegar 
fjölskylduerjurnar eru að baki.

McCartney ekki til Íslands

Rekstrarvörur
1982–200725ára

794 kr. 2.631 kr.

2.388 kr.



FEITASTA 
GRÍNMYND

ÁRSINS

Hefur þú einhvern 
tíman gert mjög 

stór mistök?

Rómantísk gamanmynd

BREAKING AND ENTERING

Frönsk- Kvikmyndahátíð 3.Mars Til 1. Apríl
  

PARIS, JE T’AIME kl.  20:00

HORS DE PRIX kl 17:40 – 20:00 – 22:20

TELL NO ONE kl  17:40 - 22:20

300. kl. 6:30 - 9 - 10:40 B.i.16

BLOOD & CHOCOLATE kl. 8 - 10:15 B.i.12

LETTERS FROM... kl. 5:30 B.i.16

BLOOD DIAMOND kl. 8 B.i.16

/ KRINGLUNNI / KEFLAVÍK/ ÁLFABAKKA / AKUREYRI
DIGITAL

DIGITAL

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

NUMBER 23 kl. 8 B.i. 16

LAST KING... kl. 10 B.i. 16

300 kl. 5:40 - 8 - 10:20 B.i. 16

MUSIC & LYRICS kl. 6 - 8 Leyfð

BLOOD & CHOCOLATE kl. 10 B.i. 12

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

BREAKING AND ENTERING kl. 5:50   B.i.12

BRIDGE TO TEREBITHIA kl. 4 - 6 Leyfð

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

300. kl. 5:30 - 8 -9:15-10:30 B.i.16

300. VIP kl. 5:30 - 8 - 10:30

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

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

KVIKMYNDAUPPLIFUN ÁRSINS

STÆRSTA OPNUN ÁRSINS

Frá Höfundi SIN CITY

VJV TOPP5.IS

DREAMGIRLS kl. 5:30 B.i.7

300. kl. 5:30 - 8 -10:30   B.i.16

WILD HOGS FORSÝND. kl. 8 - 10:10

NORBIT kl. 5:50 - 8 - 10:20   Leyfð

FORSÝND
Í KVÖLD KL. 8 OG 10:10 Í 

SAMBÍÓUNUM KRINGLUNNI

FBL

kvikmyndir.is

Sigfús Axfjörð og Ríkharð-
ur Óli Cuellas hafa starf-
rækt hljómsveitina Velvet 
Ego í rúmt ár. Félagarnir 
fengu fyrstu bókun sína í 
janúar, en hún var allsend-
is ekki komin frá börum 
bæjarins. Bókunin barst 
þeim frá Kaupmannahöfn í 
gegnum Myspace-samfélag-
ið sívinsæla.

„Okkur fannst þetta alveg stór-
merkilegt og frekar fyndið,“ sagði 
Sigfús. Fyrirspurnin barst frá fyr-
irtækinu B8 promotion, sem rekið 
er af bæði Íslendingum og Dönum. 
„Þeir voru að fara að halda sitt 
annað partí þarna úti í Kaup-
mannahöfn, þegar þeir rákust á 
okkur á Myspace,“ sagði Sigfús. Á 
heimasíðu B8 segir að upphaflega 
hafi sveitin góðkunna Dr. Mister 
og Mister Handsome verið bókuð 
fyrir kvöldið, en þar sem hún hafi 
lagt upp laupana í millitíðinni hafi 
Velvet Ego orðið fyrir valinu. Vel-
vet Ego spilar electro-house dans-
tónlist, að sögn Sigfúsar. „Við Rík-
harður vorum búnir að þekkjast í 
nokkur ár en fórum svona að sam-
eina áhugann á danstónlistinni um 
þetta leyti. Ég var búinn að föndra 
við þetta sjálfur í einhvern tíma, 
og Rikki hefur verið að þeyta skíf-
um síðan 2002,“ sagði hann.

„Ég fór bara yfir það hvað við 
áttum orðið mikið af lögum og svar-

aði að við gætum gert þetta,“ sagði 
Sigfús. „Við ætluðum að reyna að 
koma fyrst fram hérna heima til 
að prufukeyra prógrammið, en 
það varð ekki af því,“ sagði Sig-
fús. Þeir renndu því blint í sjóinn í 
Danmörku síðastliðið laugardags-
kvöld. Velvet Ego spilaði í Base-
ment, sem er tónleikastaður við 
hliðina á Vega, einum þekktasta 
klúbbi Kaupmannahafnar. „Þetta 
er mjög töff og hrár kjallari, og 
stórt rými. Frekar svona „under-

ground“,“ sagði Sigfús, sem sagði 
Velvet Ego hafa hlotið góðar við-
tökur viðstaddra.

Landsmenn geta þó bráðlega 
kynnt sér tónlist þeirra kump-
ána því Sigfús segir tónleika hér 
á landi vera í bígerð. „Svo vonum 
við að við fáum að gera meira af 
því að fara út. B8 sýndi að minnsta 
kosti áhuga á því að bóka fleiri 
gigg fyrir okkur á Norðurlöndun-
um,“ sagði Sigfús.

Tónlistarmaðurinn Toggi heldur 
sína fyrstu tónleika á árinu á Domo 
í kvöld með hljómsveit sinni. Síð-
ast spilaði hann með hljómsveit-
inni í október í útgáfuteiti sínu.

Toggi gaf á síðasta ári út sína 
fyrstu sólóplötu, Puppy, sem fékk 
prýðilegar viðtökur. „Við ætlum að 
spila nánast eingöngu lög af henni 

Toggi á 

vaxtaauki!
10% Útsölumarkaður opnar 

í dag kl. 12.00 að 
Langholtsvegi 128 

v/Skeiðarvog
Aðeins í örfáa daga

Opið mán. – lau.  12:00 til 18.00



HHááddeeggiissffuunndduurr ÍÍSSÍÍ
HHaaggrræænntt ggiillddii ííþþrróóttttaa!!

Frekari upplýsingar má finna á 

www.isi.is
Eru íþróttir þjóðhagslega hagkvæmar?
Hvers virði er sjálfboðaliðastarfið?
Hvað er sjálfboðaliðastarfið umfangsmikið?

Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands býður upp á hádegisfund föstudaginn 23. mars
nk. kl. 12.00-13.00 í sal E í íþróttamiðstöðinni í Laugardal.  Þórdís Lilja Gísladóttir
mun fjalla um ofangreint efni og svara athyglisverðum spurningum í umfjöllun sinni.

Iceland Express-deild karla:

DHL-deild kvenna:

Vilja skemma framtíð mína í fótbolta

 Það verða KR og Snæ-
fell sem mætast í öðru undanúr-
slitaeinvíginu í Iceland Express-
deild karla. KR var mun viljugra 
og grimmara liðið og uppskar 
klárlega eins og það sáði í gær.

Bæði lið mættu mjög ákveð-
in til leiks og það var barist hart 
um hvern einasta bolta. Leikmenn 
voru heitir og tveir leikmenn 
fengu tæknivillu í fyrsta leikhlut-
anum fyrir smá ryskingar.

Hittni ÍR-inga í leikhlutanum 
var með hreinum ólíkindum en það 
datt nánast allt niður hjá Breið-
hyltingum. Staða ÍR eftir fyrsta 
leikhlutann var góð, 18-29.

Það var engu líkara en leikmenn 
ÍR hefðu verið teknir úr sambandi 
á milli leikhluta því þeir voru 
hreinlega ekki með fyrstu sex 
mínútur annars leikhluta. Þá skor-
uðu þeir aðeins tvö stig og þegar 
KR var komið yfir, 33-31, var Jóni 
Arnari Ingvarssyni, þjálfara ÍR, 
nóg boðið og hann tók leikhlé.

Það reyndist góð ákvörðun því 
honum tókst að vekja sína menn 
í leikhléinu sem tóku við sér. ÍR-
ingar náðu að taka forystuna á 
ný og leiddu með fjórum stigum í 
leikhléi, 39-43.

Leikur ÍR-inga beið algert skip-
brot í þriðja leikhluta sem KR vann 
25-5. Rétt eins og í öðrum leikhlut-
anum tók það ÍR um sex mínútur 
að skora. Fyrstu stigin komu þar 
að auki af vítalínunni. Jón Arnar 
tók ekki leikhlé fyrr en tæpar 
fimm mínútur voru liðnar af leik-
hlutanum og á einhvern óskiljan-
legan hátt datt honum ekki í hug 
að gera það aftur í leikhlutanum. 
KR var með pálmann í höndunum 
þegar einn leikhluti var eftir, 64-
48.

Það var sami vandræðagang-
urinn á ÍR framan af síðasta leik-
hlutanum og þeir lentu mest 20 
stigum undir, 76-46. Þeir réttu að-

eins úr kútnum um miðjan leik-
hlutann en það var allt of lítið og 
allt of seint.

Fannar Ólafsson og Jeremiah 
Sola áttu sannkallaðan stórleik 
fyrir KR. Skoruðu frábær stig og 
börðust eins og ljón fyrir öllum 
boltum. Tyson var ekki síðri en 
hann var með þrefalda tvennu. 
Pálmi Freyr átti síðan fína inn-
komu í þriðja leikhluta. KR-liðið 
virtist hreinlega vilja sigurinn 
meira en ÍR og þeir tóku flesta 
lausu boltana.

Það voru of fáir leikmenn hjá 
ÍR sem höndluðu pressuna í gær. 
Hreggviður bar af en leikmenn 
eins og Brown og Vassell brugðust 
vonum Breiðhyltinga.

„Sóknarleikur okkar gjörsam-
lega hrundi í þriðja leikhluta,“ 
sagði besti leikmaður ÍR, Hregg-
viður Magnússon. „Við náðum að 

koma aðeins til baka en það dugði 
ekki til. Það er í raun ósanngjarnt 
að annað hvort þessara liða sé að 
fara heim núna. Þetta er samt gott 
og ungt lið þar sem kjarninn er 
ÍR-ingar og við munum taka fleiri 
titla á næstu árum.“

Fannar Ólafsson átti frábær-
an leik fyrir KR og hann var að 
vonum kátur í leikslok.

„Ég var að spila á viljanum til 
að vinna því ég var alveg búinn á 
því líkamlega. Ég ætlaði ekki að 
tapa hér í kvöld. Það kom ekki til 
greina. Við vorum tilbúnir hér í 
dag. Um leið og boltinn rúllar þá 
erum við besta liðið. Ég held að 
það sé ekkert lið betur undirbúið 
í næstu umferð en við enda vorum 
við að leggja erfiðara lið að velli 
en hin liðin,“ sagði Fannar dauð-
þreyttur.

Baráttuglaðir KR-ingar unnu sanngjarnan og sannfærandi sigur á ÍR í gær, 91-
78, í oddarimmu liðanna um sæti í undanúrslitum þar sem þeir mæta Snæfelli. 

Topplið Stjörnunn-
ar og lið Gróttu gerðu jafntefli í 
Garðabænum í gær, 21-21, í topp-
leik DHL-deildar kvenna. Grótta 
var með undirtökin lengst af en 
Stjarnan byrjaði betur í síðari 
hálfleik. Grótta náði sér þá aftur 
á strik og mikil spenna ríkti á 
lokamínútum leiksins.

Stjörnumenn jöfnuðu metin 
með marki Sólveigar Láru 
Kjærnested þegar fáeinar sek-
úndur voru til leiksloka en geta 
prísað sig sæla því á síðustu 
tveimur mínútunum var tveimur 
leikmönnum Gróttu vísað af velli 
fyrir afar litlar sakir.

Markverðir liðanna áttu stór-
leiki í gær, sér í lagi Florentina 
Grecu í marki Stjörnunnar. Hún 
varði 23 skot í leiknum og var 
með alls 53% markvörslu. 

Grótta var með þriggja marka 
forystu í hálfleik, 12-9, en Stjarn-
an svaraði með frábærum leik-
kafla í upphafi þess síðari, 6-1. 
Grótta lét þó ekki segjast og var 
óheppið að vinna ekki.

Stálheppnir 
Stjörnumenn

Sjónvarpsstöðin Sýn 
hefur tryggt sér sýningarrétt-
inn á Formúlu 1 kappakstrinum 
næstu þrjú árin eða frá ársbyrjun 
2008 til loka ársins 2010. 

Sýn stefnir að því að bjóða upp 
á öfluga sjálfstæða dagskrárgerð 
í tengslum við Formúluna en út-
sendingar frá keppnunum sjálf-
um og tímatöku verða í opinni 
dagskrá.

Verður í opinni 
dagskrá á Sýn  Grindavík tryggði sér í 

gær sæti í undanúrslitum Íslands-
mótsins í körfubolta með 97-81 
sigri á Skallagrími í Borgarnesi. 
Frábær fyrri hálfleikur og sterk-
ur lokakafli færði gestunum sig-
urinn og munu þeir mæta Íslands-
meisturum Njarðvíkur í undanúr-
slitum. Grindavík vann þar með 
báða leiki sína í rimmunni við 
Skallagrím í Borgarnesi en tapaði 
á heimavelli.

Grindvíkingar mættu gríðar-
lega ákveðnir til leiks í fjósinu 
og komust í 5-13 þar sem  Páll 
Axel setti tvo þrista úr mjög erf-
iðum færum. Grindvíkingar voru 
áberandi grimmari, hittu mjög 
og hirtu samt slatta af sóknarfrá-
köstum. Þeir Jonathan Griffin og 
Adam Darboe voru mjög góðir 
hjá Grindavík, sem var yfir 13-29 
eftir fyrsta.

Jovan skoraði sína fyrstu körfu 
fyrir Skallagrím í upphafi ann-
ars leikhluta en Grindvíkingarnir 
héldu áfram að hitta ótrúlega vel 
og juku forskot sitt jafnt og þétt 
í 44-20. 

Ef ekki hefði verið fyrir stórleik 
Darrell Flake hefðu Skallarnir lík-
lega tapað leiknum í fyrri hálfleik, 
því Flake fór hamförum í öðrum 
leikhluta. Aðrir leikmenn Skalla-
gríms náðu sér ekki á strik fyrr en 
leikur liðsins small saman á loka-
mínútunum í hálfleiknum og lög-

uðu stöðuna – 38-50.
Heimamenn héldu áfram á 

sömu braut í þriðja leikhluta og 
voru á skömmum tíma búnir að 
minnka muninn í fimm stig. Það 
sem meira er, Darrel Flake fékk 
að hvíla sig á bekknum um stund-
arsakir sem var dýrmætt fyrir 
Skallagrímsmenn.

Heimamenn náðu að minnka 
muninn enn frekar í upphafi þess 
fjórða. Þá tók Páll Axel Vilbergs-
son til sinna ráða og skoraði afar 
mikilvæg stig auk þess sem hann 
tók dýrmæt fráköst.

Þetta þýddi að Grindavík komst 
í níu stiga forystu þegar þrjár 
mínútur voru eftir. Heimamenn 
tóku þá óskynsamlegar ákvarð-
anir í sókn og skömmu síðar kom 
Páll Kristinsson gestunum í tólf 
stiga forystu þegar skammt var til 
leiksloka. Þar með var sigur gest-
anna tryggður og Skallarnir úr 
leik.

Grindavík vann báða leikina í Borgarnesi





Hryllingur í hávegum hafður



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

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

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

Flugstöð Leifs Eiríkssonar
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„Ég gekk í gegnum mitt eigið 
pönkaratímabil sem átti að 
koma fram í toppnum. Ég 
greiddi hann upp í loftið, það 
voru mín mótmæli. En ég var 
aðeins farin að róast í því um 
þetta leyti.“

Tónlistarmanninum Seth Sharp og undirleikara 
hans, Jóni Elíssyni, hefur verið boðið að spila á 
stórri tónlistarhátíð í Afríku í júlí. Þeir félag-
ar eru nýkomnir heim eftir mánaðardvöl í Afr-
íku þar sem þeir spiluðu lög með þekktum tón-
listarmönnum á borð við James Brown, Michael 
Jackson og Prince, auk þess sem Seth hélt tón-
listarnámskeið fyrir innfædda.

„Þetta var alveg ótrúlegt,“ segir Seth um 
dvölina í Afríku. „Móttökurnar voru frábær-
ar. Ég vissi ekki við hverju ég ætti að búast því 
ég hafði aldrei spilað fyrir Afríkubúa. Á fyrstu 
tónleikunum í Kongó spilaði sendiherrann í 
Kongó með okkur og þarna voru líka utanrík-
isráðherra landsins og belgíski sendiherrann. 
Við vorum mjög taugaveiklaðir því þetta voru 
fyrstu tónleikarnir og þetta var líka allt saman 
mjög formlegt,“ segir hann. „Þarna voru nokk-
ur hundruð skólakrakkar að horfa á og ég held 
að það hafi hjálpað mér. Áhorfendurnir sungu 

og öskruðu með mér og eftir tónleikana bauð 
menningarmálaráðherrann í Kongó okkur að 
syngja á stórri tónlistarhátíð í júlí.“

Seth, sem datt út úr X-factor-keppninni hér 
heima fyrr á árinu, segist vera afar feginn að 
hafa fengið tækifærið til að fara til Afríku. „Ef 
ég væri enn í X-factor hefði ég aldrei feng-
ið að vita af þessu dæmi í Afríku. Núna eigum 
við dyggan aðdáendahóp þar og það er eigin-
lega ekki hægt að bera þetta saman. Auðvitað 
hefði verið gaman að vinna í X-factor en það er 
ástæða fyrir öllu sem gerist.“

Næst á dagskrá hjá Seth er að spila með 
plötusnúðnum DJ Tommy White á Q-Bar á laug-
ardaginn. Lag þeirra, Every Sunday, hefur feng-
ið mikla athygli að undanförnu og verður kynnt 
á tónlistarhátíð í Miami sem nú stendur yfir. 
Auk þess verður smáskífa með laginu hugs-
anlega gefin út í Bretlandi á næstunni á 
vegum Sole Music.

X-factorstjarna sló í gegn í Afríku

Halldór Gylfason stendur í 
ströngu við æfingar á söngleikn-
um Gretti þessa dagana, en verk-
ið verður frumsýnt í Borgarleik-
húsinu 30. mars. Halldór þarf ekki 
bara að þenja raddböndin í verk-
inu, heldur reynir töluvert á fim-
leikahæfileika hans líka. „Ég hef 
þurft að undirbúa mig líkamlega 
og andlega,“ sagði Halldór, sem 
segist hafa þurft að telja í sig 
nokkurn kjark. Í sýningunni þarf 
hann meðal annars að láta sig falla 
úr fimm metra hæð og treysta á 
að meðleikarar hans grípi hann. 
Hann er lítt vanur slíkum áhættu-
atriðum og segir traustið hafa 
verið algjöra undirstöðu. „Það 
var nú það sem varð til þess að ég 

gat gert þetta. Ég horfði framan í 
mannskapinn og sá að ég treysti 
þessu fólki alveg hundrað og tut-
tugu prósent,“ sagði Halldór. 

Hann er ekki sá eini sem þarf að 
láta reyna á þorið, því þeir Víðir 
Guðmundsson, Orri Huginn Ág-
ústsson og Davíð Guðbrandsson 
þurfa jafnframt að láta til sín taka 
í fimleikunum. „Þeir eru búnir að 
vera að æfa sig í því að lenda úr 
háu falli,“ sagði Halldór. „Það er 
verið að detta og svífa og stökkva, 
þetta er bara þannig sjóv. Þetta er 
ungur, hress og ákafur leikstjóri 
sem vill nota allt sem til er í leik-
húsinu,“ sagði hann, en fjörkálfur-
inn í leikstjórastólnum er Rúnar 
Freyr Gíslason.

Fimm metra fall Dóra Gylfa í Gretti
FYRSTUR

MEÐ
FRÉTTIRNAR

www.visir.is

„Ég var bara ráðinn. Og það hefur 
verið gerður við mig ráðningar-
samningur. En hvað í þeim samn-
ingi felst er trúnaðarmál sem ég 
ræði ekki opinberlega,“ segir Páll 
Magnússon, útvarpsstjóri RÚV 
ohf.

Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins hækkar útvarpsstjóri 
verulega í launum frá því sem 
verið hefur við hlutafélagavæð-
ingu stofnunarinnar. Laun út-
varpsstjóra hafa miðast við laun 
ríkisforstjóra sem eru í kringum 
700 þúsund. En laun útvarpsstjóra 
RÚV ohf. eru nú sjö stafa tala. 
Og að sögn eins heimildarmanns 
blaðsins má með hlunnindum lesa 
launin upp í 1,3 milljónir.

Kristín Edwald situr í stjórn 
RÚV ohf. fyrir hönd Sjálfstæðis-
flokksins. Hún vildi ekki staðfesta 
neitt í sambandi við samninga og 
vísaði á stjórnarformanninn Ómar 
Benediktsson. Þrátt fyrir ítrek-
aðar tilraunir náðist ekki í Ómar. 
Sigurður Kári Kristjánsson er for-
maður menntamálanefndar Al-
þingis og sagði málin hafa verið úr 
sínum höndum um leið og búið var 
að skipa í stjórn.

Páll Magnússon segir að kaup 
sín og kjör muni koma á daginn 
með tíð og tíma þegar rétt uppgjör 
eru fyrirliggjandi – eins og lög 
gera ráð fyrir.

„Mér þykir þetta með hreinum 
ólíkindum,“ segir Össur Skarphéð-
insson, þingflokksformaður Sam-
fylkingar.

„Nú rennur upp fyrir mér það 
að hans harða barátta fyrir að 
gera RÚV að hlutafélagi virð-
ist hafa haft alveg ákveðinn til-
gang. Fyrst eitt fyrsta verk hins 
nýja hlutafélags felst í að nán-
ast tvöfalda laun þessa ágæta 

manns. Ég vona að hann vinni 
fyrir þeim en ég held að þjóðin 
hefði verið fullsæmd af útvarps-
stjóra sem hefði verið á svipuðum 
launum og aðrir ríkisforstjórar.”

Ekki koma hin nýju kjör út-
varpsstjóra þeim manni á óvart 
sem einna harðast hefur barist 
gegn hlutafélagavæðingu RÚV – 

Ögmundi Jónassyni – sem segir 
þetta í takt við það sem 

gerist þegar opin-
berum stofnunum er 
breytt í hlutafélög. 
Fylgifiskur sé ævin-
lega sá að laun stjórn-

enda og þeirra nánustu hækki 
verulega.

„Sem skýrir áhuga margra 
stjórnenda, bæði heima og heim-
an, að einkavæða eða hlutafélaga-
væða. Þetta hefur nánast verið 
vinnuregla alls staðar. Og hluta-
félagavæðing hefur nánast ávallt 
verið ávísun á aukið launamisrétti 
í stofnunum. Þeir háu hækka og 

þeir lágu lækka eða standa 
í stað. Bilið hefur aukist,“ 
segir Ögmundur. Og bætir 
því við að verst sé að þegar 
stofnun er orðin að hlutafé-
lagi sé allt þetta komið á bak 

við tjöldin.



Lyf & heilsa Lyf & heilsa
Kjarninn, Selfossi Breiðamörk 32, Hveragerði
Sími: 482 1177 Sími: 483 4197

KYNNTAR VERÐA ÝMSAR SPENNANDI VÖRUR:

> COLOR IDEAL farðinn líkir eftir þínum húðlit og fullkomnar áferð húðarinnar.

> FATALE maskarinn gerir augnhárin gríðarlega löng og ómótstæðileg.

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

> RESURFACE PEEL húðslípunin gjörbreytir ásýnd húðarinnar

Líttu við og fáðu ráðleggingar út frá þínum þörfum.

LANCÔME KYNNINGAR Í LYF & HEILSU:

*þegar keyptar eru vörur fyrir 5.500 kr. eða meira. Á meðan birgðir endast.

N Ý T T

EINSTÖK TILFINNING...FULLKOMIN HÚÐ

FULLKOMNAR ÁFERÐ HÚÐARINNAR – SPF 15
COLOR IDEAL

www.lancome.com

> LITAKORNIN LÍKJA FULLKOMLEGA EFTIR ÞÍNUM HÚÐLIT
> ÓVIÐJAFNANLEG, MJÚK ÁFERÐIN AÐALAGAST HÚÐINNI

SAMSTUNDIS
> EÐLILEG OG LÝTALAUS HÚÐ ALLAN DAGINN

KRINGLUNNI – FIMMTUDAG, FÖSTUDAG OG LAUGARDAG
JL-HÚSINU (HRINGBRAUT) – FÖSTUDAG

AUSTURVERI – FÖSTUDAG
EIÐISTORGI – FIMMTUDAG

GJÖFIN ÞÍN FRÁ LANCÔME*:
> Rénergie Morpholift 15ml krem sem styrkir húðina.

> Rénergie Morpholift Flash Lifting 10ml dropar sem styrkja og þétta húðina.

> Rénergie Morpholift Yeux 5ml augnkrem.

> Bi-Facil augnhreinsivökvi 30ml hentar jafnvel viðkvæmustu augum.

> Color Focus Duo mini augnskuggar, 2 litir.

> Snyrtibudda.

Ath. að í boði eru kaupaukar fyrir allar húðgerðir og allan aldur.



Þegar ég var krakki voru sýnd-
ar afar óhugnanlegar mynd-

ir um skaðsemi reykinga í niður-
gröfnum bíósal Álftamýrarskóla 
þar sem fólk, hægfara sem hem-
úlar, dró á eftir sér súrefniskúta 
á milli þess sem það var ambúter-
að. Ég vissi að hvorugt myndi auð-
velda mér lífið og lét því sígarett-
urnar eiga sig. Oft hef ég hugsað 
til þess hvað það hefði verið gott 
ef ég hefði fengið að sjá jafnslá-
andi myndir um skaðsemi ótæpi-
legrar sykurneyslu, myndir þar 
sem fólk hvolfir úr gosbaukunum 
upp í ginið á sér þar til tennurn-
ar leysast upp í sykri og sýru. Þá 
hefði mér ef til vill líka tekist að 
halda mér frá þessu svarta pissi 
kapítalismans, eins og kókið var 
kallað í danska kollegíinu mínu 
hér um árið. 

er sífellt verið að setja sykur-
lausa kóladrykki á markaðinn sem 
eiga að bragðast alveg eins og fyr-
irmyndirnar. Sá nýjasti heitir Coke 
Zero. Nokkuð hefur verið fjallað 
um markaðssetninguna á honum í 
blöðum að undanförnu en hann er 
kynntur í netmiðlum og sjónvarpi 
með setningum eins og þessum: 
„Af hverju ekki flott pía og Zero 
púddluhundur?“, „Af hverju ekki 
brjóstahaldari með Zero smell-
um?“ og „Af hverju ekki einka-
þjálfari og Zero brúnkukrem?“

atriði eiga illa við íslenskan 
veruleika, enda er herferðin byggð 
á annarri útlenskri. Enn virðist að 
minnsta kosti langt í að púddlu-
hundurinn verði jafnalgengur hjá 
ungu fólki og kúlulampinn var hjá 
kynslóðinni minni. Þá sjaldan smá-
hundar verða á vegi mínum teyma 
þeir oftast konur sem virðast hafa 
aldur til að hafa fengið skatthol úr 
Trésmiðjunni Víði í fermingargjöf. 
Hugmyndaheimur Coke Zero aug-
lýsinganna á mun frekar við krakk-
ana í O.C., þáttunum á Skjá einum, 
en þá sem nú byggja Ísafjörð, Eg-
ilsstaði og Árbæ. Bandaríkjamenn 
líka hafa lagt mörg kvikmynda-
atriði undir klaufaskap stráksins 
sem ekki getur losað brjóstahald-
arann af stelpunni og það er ein-
mitt vegna þess á þeim eru EKKI 
smellur, heldur krækjur. Smell-
ur væru nefnilega afskaplega ein-
falt fyrirkomulag. Þær eru í raun 
næsta skref við franskan rennilás. 
Ég efast líka um að orðið „pía“ sé 
ungu fólki enn jafntamt á tungu og 
hjá Ríó tríóinu hér í den.

í
markaðsherferð Vífilfells með 
Coke Zero er aftur á móti algjör-
lega í stíl við drykkinn sjálfan. 
Hann bragðast nefnilega eins og 
gamla Spur-ið.

Krækt í Kvenna-
skólapíu

Ennþá til miðar í stæði

28. mars

HREINA SNILLD
ÞÚ UPPLIFIR

The pursuit of perfectionNýbýlavegi 6     Kópavogur     Sími 570 5400     www.lexus.is
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Framsækin tímamótatækni í Lexus RX400h veitir þér tvöfalda ánægju. 
Þú sparar eldsneyti án þess að slaka á kröfunni um framúrskarandi afköst 
og þú dregur úr mengun. Lexus RX400h er fyrsti kraftmikli sportjeppi 
í heimi sem nýtir tvinntækni (Lexus Hybrid Drive). Tvinntæknin í RX400h, 
byltingarkennd samsetning V6 bensínvélar og tveggja rafmótora, gefur 
óvenju mjúka, snögga hröðun, en er samt ótrúlega hljóðlát og sparneytin 

á við smábíl. Sjáðu, snertu og prófaðu Lexus RX400h. Hann er smíðaður 
í þeim tilgangi að uppfylla óskir þeirra sem gera strangar kröfur til sjálfra sín 
um raunhæfa umhverfisvernd og vilja nýta orkulindir jarðar á nýjan og 
hagkvæmari hátt. Þess vegna verður niðurstaðan gagnkvæm virðing milli 
þín og Lexus RX400h.

MARKAÐURINN

Hafliði Helgason
í hádegisfréttum
Stöðvar 2 kl. 12:
alla virka daga


