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Ekkert mál að 
mála vegg

Smáauglý i

Sigurgeir Finnsson, bókasafns- og upplýs-
ingafræðingur, er með svolítið sérstakan 
vegg í stofunni heima hjá sér sem hÞóra Þ

Hugmyndina að mynstrinu á veggnum fund þ
í mynsturbók sem var á h

Allir vildu Eurovision 
kveðið hafa

 Forsvarsmenn Ölstofu 
Kormáks og Skjaldar íhuga mál-
sókn á hendur ríkisvaldinu vegna 
væntanlegs reykingabanns á veit-
inga- og skemmtistöðum. 

Þeir Kormákur Geirharðsson 
og Skjöldur Sigurjónsson sendu 
ríkislögmanni bréf í gær þar sem 
beðið er um álit hans á lagasetn-
ingunni og hvaða leiðir hann sjái 
færar, svo að kráarrekstur fái 
þrifist í reykbanni.

„Heilbrigðisráðherra lofaði til-
lögum á sínum tíma en þær hafa 
aldrei komið á borð kráareig-
enda,“ segir Kormákur. 

Lögmaður veitingamannanna, 
Erlendur Þór Gunnarsson héraðs-

dómslögmaður, segir að með bréf-
inu sé ríkislögmanni veitt tæki-
færi til að tjá sig um það sem 
Erlendur telur „brot á meðalhófs-
reglu stjórnskipunarréttarins og 
skerðingu á atvinnuréttindum“. 
Bréfið sé mikilvægt formsatriði 
áður en lengra verði haldið.  

Með banninu, sem tekur gildi 
1. júní næstkomandi, mega við-
skiptavinir veitinga- og skemmti-
staða ekki undir neinum kringum-
stæðum reykja tóbak inni á krám. 
Veitingamönnum er jafnframt 
meinað að gera séraðstöðu fyrir 
reykingamenn.

 „Jafnrétti er alls ekki haft að 
leiðarljósi við lagasetninguna. 

Þarna er farin grófasta leiðin sem 
til er og ekkert boðið á móti,“ segir 
Kormákur.

Erlendur tekur undir þetta og 
segist telja að „vel hefði mátt ná 
fram settum markmiðum laganna, 
að vernda viðskiptavini og starfs-
fólk fyrir reyknum, með því að 
heimila undanþágur frá algjöru 
banni, til dæmis með reykrými“. 

Spurður um afstöðu Samtaka 
ferðaþjónustunnar, sem hafa lýst 
sig hlynnt banninu, segir Kormá-
kur að kráareigendum hafi aldrei 
verið boðið í þau samtök. „Það er 
allt önnur deild. Við höfum aldrei á 
nokkurn hátt verið tengdir þeim,“ 
segir Kormákur. 

Eigendur Ölstofu Kormáks og Skjaldar telja vegið að atvinnuréttindum sínum 
með fyrirhuguðu reykingabanni. Þeir íhuga nú málsókn á hendur ríkinu.

Kráareigendur gegn 
reykingabanninu  Oft er talað um að 

konur hafi ekki sömu laun og 
karlar í íþrótt-
um en það á svo 
sannarlega ekki 
við í danska 
handboltanum.

Að sögn And-
ers Dahl-Ni-
elsen, fram-
kvæmdastjóra 
Skjern, hafa 
konur haft mun 
hærri laun en 
karlar í fjölda 
ára í danska 
handboltanum. Karlar séu nú loks-
ins að ná svipuðum launum og 
konurnar sem enn hafa þó ívið 
betri laun.

Hæst launuðu dönsku handbolta-
konurnar fá allt að einni og hálfri 
milljón króna í mánaðarlaun. Hæst 
launuðu karlarnir höfðu milljón 
á mánuði en nokkrir fá nú jafnhá 
laun og konurnar. 

Konur græða 
meira en karlar

 Flutningaskipið Pine 
Arrow lagðist að bryggju á 
Reyðarfirði í gær með 39.000 
tonn af súráli. Þetta er fyrsti 
súrálsfarmurinn sem kemur til 
Reyðarfjarðar og því markaði 
atburðurinn tímamót í starfsemi 
Alcoa Fjarðaáls.

Súrál er meginuppistaða þess 
hráefnis sem ál er unnið úr. Tæp 
tvö tonn af súráli þarf til þess að 
framleiða eitt tonn af áli og því 
mun súrálið sem kom til Reyðar-
fjarðar í gær skila sér sem ríf-
lega 20.000 tonn af áli. 

Að sögn Ernu Indriðadótt-
ur, upplýsingafulltrúa ALCOA 
Fjarðaáls, er stefnt að því að 
gangsetja fyrsta kerið í álverinu 
um páskaleytið. Reikna má með 
að um 20 súrálsflutningaskip, af 
svipaðri stærð og Pine Arrow, 
leggist að bryggju á Reyðarfirði 
á ári hverju þegar starfsemi ál-
versins verður hafin að fullu. 

Tímamót á 
Reyðarfirði

 

 Hugmynd um íslenskt 
netþjónabú stórfyrirtækisins 
Microsoft gæti orðið að veruleika 
og er á viðræðustigi, segir fram-
kvæmdastjóri Microsoft á Íslandi, 
Halldór Jörgensson. 

Hugmyndin um netþjónabú 
(e. server farm) kom upphaflega 
fram í viðræðum forseta Íslands 
við Bill Gates, eiganda Micro-
soft, í janúar síðastliðnum. Síðan 

þá hefur Halldór fengið skriflegt 
umboð frá Gates til að kanna að-
stæður og ræða við fagaðila.

„Viðræður eru í gangi og við 
höfum lagt töluverða vinnu í þetta. 
Við höfum fengið ágætis svör og 
ekkert hefur unnnið á móti okkur 
hingað til,“ segir hann.

Netþjónabú eru afar orkufrek 
en Halldór neitar því að viðræð-
ur hafi átt sér stað um orkuverð 

við innlend fyrirtæki. Hér á landi 
sé enda næg orka, ólíkt því sem 
gerist erlendis. „Það vinnur með 
okkur.“

Halldór mun að öllum líkind-
um fjalla um framgang málsins á 
fundi í næstu viku í höfuðstöðvum 
Microsoft. Ákvörðun verði þó ekki 
tekin fyrr en í fyrsta lagi í maí, 
þegar háttsettir menn frá Micro-
soft koma til landsins.  

Netþjónabú er í undirbúningi



 Guillaume 
Soro, aðalleiðtogi uppreisnar-
manna á Fílabeinsströndinni, 
verður forsætisráðherra í nýrri 
sáttastjórn landsins, í samræmi 
við friðarsamkomulag sem full-
trúar stríðandi fylkinga og sátta-
semjarar hafa gert. 

Alain Lobognon, talsmaður upp-
reisnarhreyfingarinnar Ný öfl, 
sagði að Soro hefði verið boðið, 
og hann þegið, forsætisráðherra-
embætti í nýrri ríkisstjórn sem 
Laurent Gbagbo forseti er að 
skipuleggja í því skyni að binda 
enda á áralangt borgarastríð. 

Sáttasemjarar staðfestu að um 
þetta hefði verið samið.  

Soro verður for-
sætisráðherra

 Bryggjan í Flatey á Breiðafirði er að liðast 
í sundur vegna aldurs og nýrrar Baldursferju, sem er 
„mörgum númerum of stór fyrir bryggjuna“, að sögn 
Tryggva Gunnarssonar, eins íbúa eyjunnar. 

Pétur Ágústsson, framkvæmdastjóri og skipstjóri 
Sæferða, sem reka Baldur, tekur í sama streng. „Já, 
bryggjan er orðin ansi lúin og sér verulega á henni 
eftir veturinn. Við erum búnir að vera svolítið óról-
egir út af þessu og reynum að hlífa henni eins og við 
getum,“ segir hann. Pétur telur að bryggjuna ætti að 
lagfæra sem fyrst og helst fyrir sumarið, þegar fjöldi 
ferðamanna heimsækir eyjunna.

Núverandi bryggja er um hálfrar aldar gömul og 
barn síns tíma, segir Tryggvi. Hún sé ekki á nokk-
urn hátt hönnuð eða í stakk búin til að taka við svo 
stóru skipi. „Um daginn þurfti ég að fara í jarðarför og 
komst ekki, því þeir treystu ekki bryggjunni og lentu 
ekki. Ég var því reiður og tóbakslaus í Flatey og það er 
ekki falleg saga.“

Framkvæmdastjóri Sæferða segir það gömul tíðindi 
að ekki sé hægt að leggja að landi í Flatey. Það sé ekki 
gert í slæmu veðri. Síðan bryggjan hafi verið byggð 
hafi ferjan verið endurnýjuð minnst fimm sinnum og 
nú þoli bryggjan ferjuna illa. „Það er kannski ofsagt að 
hún sé að hruni komin, en það stefnir hraðbyri í það,“ 
segir Pétur.

Tillaga Tryggva er sú að endurbætur á aðstöðu smá-
báta eyjaskeggja verði gerðar um leið og bryggjan 
verður löguð, því sú aðstaða sé einnig í ólestri. „Þarna 
hafa fjölmargir bátar sokkið eða slitnað upp. Þetta kom 
fyrir mig fyrir tólf árum og það er ansi slæm tilfinning 
þegar einn daginn fjúka sex milljónir út um gluggann. 
Maður verður nú boginn í bakinu af minna.“

Sigurður Áss Grétarsson, forstöðumaður hafnasviðs 
Siglingastofnunar, segir að stefnt sé að því að bryggj-
an verði lagfærð seinni hluta sumars. „Það hefur tekið 
langan tíma, því efnið þarf að sérpanta og er ekki til á 
lager.“ 

Um tillögu Tryggva um endurbætur á smábátaað-
stöðu, segir Sigurður að Siglingastofnun beri ekki 
ábyrgð á þeim hluta hafnarinnar. Hann telur að skyn-
samlegt væri að framkvæma endurbæturnar samtímis. 
Það sé hins vegar sveitarfélagsins að taka þá ákvörðun.

Bryggjan í Flatey er 
að liðast í sundur
Flateyjarbryggja var byggð fyrir rúmri hálfri öld. Síðan hefur ferjan Baldur ver-
ið endurnýjuð minnst fimm sinnum. Núverandi ferja er allt of stór fyrir bryggj-
una. Skipshöfn Baldurs reynir eftir megni að hlífa bryggjunni.

 Íranar breyttu upplýs-
ingum um hvar bresku hermenn-
irnir voru handteknir eftir á að 
sögn breskra stjórnvalda.

Breski herinn skýrði í fyrsta 
skipti í gær nákvæmlega frá at-
burðarásinni þegar fimmtán bresk-
ir hermenn voru handteknir af 
Írönum á föstudag. Fram kom að 
Íran hefði á sunnudag gefið upp 
staðsetningu á skipum bresku her-
mannanna sem sannað þykir að hafi 
verið inni í íraskri lögsögu. Á mánu-
daginn hafi þeir gefið upp aðra stað-
setningu sem sé inni í íranskri lög-
sögu.

Varnarmálaráðuneyti Bret-
lands birti í gær gervihnattargögn 
sem sýndu að bresku hermennirn-
ir voru í staddir í íraskri lögsögu 

þegar þeir voru handteknir. Tony 
Blair, forstætisráðherra Bretlands, 
sagði gögnin sýna að handtakan 
hafi verið fullkomlega „óásættan-
leg, röng og ólögleg“.

Utanríkisráðherra Írans, Manou-
chehr Mottaki, sagði í gær að eina 
kvenkyns fanganum, Faye Turney, 
yrði sleppt síðar um daginn eða í 
dag. Turney birtist í írönsku sjón-
varpi þar sem hún viðurkenndi að 
þau hefðu farið inn í íranska lögsögu. 
Það kom einnig fram í bréfi sem hún 
skrifaði foreldrum sínum og sendi-
ráð Íran í London birti í gær.

Bresk stjórnvöld lýstu yfir að 
mest öll samskipti við Íran hefðu 
verið fryst þangað til að bresku her-
mönnunum sem Íranar hafa í haldi 
verður sleppt.  

 Nokkur aðsókn kjósenda var 
í gær á Strandgötu 6 í Hafnarfirði, þar sem 
atkvæðagreiðsla utankjörfundar vegna  
stækkunar álvers Alcan í Straumsvík fer 
fram. 

Steinunn Þorsteinsdóttir upplýsingafull-
trúi  segir að um 650 manns hafi nú þegar 
kosið og hún býst við góðri aðsókn í dag, en 
opið verður til klukkan 19 í kvöld. 

„Það hefur verið töluverð traffík hérna 
og ég býst við að svo verði [í dag] og á 
föstudaginn. Ég hvet fólk til að koma fyrr 
en seinna,“ segir Steinunn. Hún segir mik-
inn áhuga á kosningunum í bænum. „Maður 
hefur tilfinningu fyrir því að það verði góð 
þátttaka, því þetta er málefni sem bæjar-
búar hafa miklar skoðanir á,“ segir hún.

Sjálf kosningin fer svo fram næstkom-

andi laugardag og verður notast við raf-
ræna kjörskrá, í fyrsta sinn í Hafnarfirði. 
Kjósendur geta því valið um kjörstað, en 
kosið verður í Áslandsskóla, Íþróttahúsinu 
við Strandgötu og í Víðistaðaskóla. 

Kjörfundur hefst klukkan 10 að morgni 
og stendur til klukkan sjö um kvöldið. 
Fyrstu tölur gætu borist upp úr lokun kjör-
fundar, eða klukkan 19.

Kjörgengir eru 16.648 talsins. 
 

Á sjöunda hundrað hafa kosið nú þegar

 Flugmaður nauð-
lenti einshreyfilsvél sinni á Eyja-
fjarðarbraut skammt frá Mel-
gerðismelum um miðjan dag í 
gær. Flugmaðurinn var að fljúga 
yfir flugvöllinn á Melgerðismel-
um þegar vélin drap á sér. Hann 
sá þann kost vænstan að reyna 
nauðlendingu á þjóðveginum sem 
heppnaðist að óskum. 

Að sögn lögreglu þurfti að loka 
veginum um tíma. Eftir að flug-
virki hafði skoðað vélina fór flug-
maðurinn aftur í loftið. Svo virð-
ist sem snúra í heyrnartólum 
flugmannsins hafi krækst í bens-
ínloka og drepið á mótornum. 

Vélin er af gerðinni Super De-
cathlon og er í eigu Flugskóla Ak-
ureyrar.

Nauðlenti á 
þjóðveginum

Sæunn, af hverju ekki ríkis-
stjórn með Zero Framsókn?

Íranar breyttu  
upplýsingum eftir á

Vinstri hreyfingin - 
grænt framboð er í mikilli sókn 
í Norðvesturkjördæmi meðan 
Framsóknarflokkurinn tapar 
fylgi. Þetta eru niðurstöður nýrrar 
könnunar sem Félagsvísindastofn-
un Háskóla Íslands gerði fyrir 
Fréttastofu Stöðvar tvö. 

Samkvæmt könnuninni fengi 
Sjálfstæðisflokkur 28,4 prósent at-
kvæða og tvo þingmenn. Vinstri 
hreyfingin - grænt framboð fengi 
23 prósent, bætti við sig þing-
manni og fengi tvo. Samfylking-
in fengi 20,7 prósent atkvæða og 
tvo þingmenn, Framsóknarflokk-
ur tapaði öðrum sinna manna 
og fengi einn mann kjörinn með 
14,3 prósent atkvæða. Frjálslyndi 
flokkurinn fengi 9,7 prósent og 
einn þingmann. Íslandshreyfingin 
næði ekki manni inn. Ekki er ljóst 
hvaða flokkur myndi hljóta níunda 
þingsæti kjördæmisins sem er 
uppbótarþingsæti.

Í úrtaki voru 800 einstaklingar 
og var svarhlutfall 60 prósent. 

Vinstri græn 
eru á uppleið
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Fermingargjöfin 
fundin!

www.kringlan.is / upplýsingasími 588 7788 / skrifstofa 568 9200

Mán. til mið.
10.00 – 18.30

Fimmtudagur
10.00 – 21.00

Föstudagur
10.00 – 19.00

Laugardagur
10.00 – 18.00

Sunnudagur
13.00 – 17.00

Í Kringlunni finnur þú flott fermingarföt í miklu úrvali, fallegar og skemmtilegar 
fermingargjafir og allt fyrir veisluna á einum stað. Gjafakort Kringlunnar er líka 
pottþétt fermingargjöf sem hittir alltaf í mark.

Allir sem versla í Kringlunni eiga möguleika á  því að vinna
glæsilega fartölvu frá BT.



 Demókratar á 
Bandaríkjaþingi láta engan bil-
bug á sér finna í rimmunni við 
Hvíta húsið um viðbótarfjárfram-
lög vegna Íraksstríðsins. Öld-
ungadeild þingsins hefur nú einn-
ig samþykkt frumvarp þar sem 
kveðið er á um að bandaríska her-
liðið í Írak skuli kallað heim fyrir 
lok mars á næsta ári, gegn því að 
þingið leggi blessun sína yfir þau 
milljarða dala viðbótarútgjöld sem 
forsetinn hefur farið fram á til að 
standa straum af kostnaðinum við 
að halda heraflanum í Írak. 

„Við vonum að forsetinn láti 
sér skiljast hver alvara okkar er,“ 
sagði Harry Reid, leiðtogi þing-
meirihluta demókrata, eftir að 
öldungadeildin greiddi atkvæði 
um lagafrumvarpið um viðbótar-
útgjöldin. Atkvæði fóru 50-48.  

Er öldungadeildin hóf í gær 
aftur umræðu um frumvarpið, 
sem kveður á um 122 milljarða 
dala viðbótarútgjöld, andvirði 
8.174 milljarða króna, ítrekaði 
George W. Bush forseti að þessi 
samþykkt þingsins myndi ekki 
þvinga sig til samningaviðræðna, 
heldur myndi hann hiklaust beita 
neitunarvaldi sínu ef frumvarp-
ið innihéldi ákvæði um frest til að 
kalla herliðið heim. 

„Þingheimur verður að hætta 
að gefa út pólitískar yfirlýsing-
ar, byrja að veita nauðsynlegu fé 
til hermanna okkar og koma frum-
varpi á borðið hjá mér sem ég 
get undirritað og veitt lagagildi,“ 
segir í texta ræðu sem Bush hugð-
ist flytja á landsfundi nautakjöts-
framleiðenda í Washington. Hvíta 
húsið birti fyrirfram útdrætti úr 

ræðunni. „Bregðist þingið þeirri 
skyldu sinni að setja lög um fjár-
veitingar til hermanna okkar í 
fremstu víglínu, mun bandaríska 
þjóðin vita hverja hún á að draga 
til ábyrgðar,“ segir einnig í ræð-
unni. En Reid og aðrir demókratar 
sögðu að þeir hygðust hvergi 
hvika. 

„Í stað þess að hafa í öllum þeim 
hótunum sem hann hefur gert, 
væri forsetanum nær að vinna 
með okkur að því að finna út úr því 
hvernig hægt er að uppfylla vilja 

meirihluta beggja þingdeilda og 
þoka málinu áleiðis,“ sagði Reid. 

Hliðstætt frumvarp var sam-
þykkt í fulltrúadeild þingsins í 
síðustu viku, með 218 atkvæð-
um gegn 212. Frumvörp beggja 
deilda þarf að samræma áður en 
hið endanlega frumvarp fer inn á 
borð til forsetans til undirritunar. 
Synji forsetinn frumvarpinu stað-
festingar fer það aftur til þings og 
þarf að samþykkjast með auknum 
meirihluta ef það á að öðlast laga-
gildi.  

Báðar deildir Banda-
ríkjaþings setja frest
Öldungadeild Bandaríkjaþings hefur nú einnig samþykkt frumvarp sem inni-
heldur ályktun um að bandaríska herliðið í Írak skuli kallað heim í áföngum fyr-
ir marslok á næsta ári. George W. Bush forseti hefur áfram í hótunum við þingið. 

Kristín Gísladóttir sjúkraþjálfari aðstoðar við val 
á réttri dýnu alla fimmtudaga á milli kl. 16 og 18.

Opið virka daga: 10-18    
Reykjavík: Mörkin 4, s: 533 3500

 „Það má birta allnokkuð fyrir þennan pening, sérstak-
lega þegar litið er til þess hversu skammt er til kosninga,“ segir 
Magnús Loftsson, framkvæmdastjóri auglýsingastofunnar Hvíta 
hússins, um samkomulag stjórnmálaflokkanna sem eiga fulltrúa á 
Alþingi sem felur í sér takmörkun á kostnaði til auglýsinga.

Stjórnmálaflokkarnir eru mislangt komnir við að undirbúa aug-
lýsingaherferðir fyrir kosningarnar 12. maí en samkvæmt sam-
komulagi þeirra ber þeim að takmarka kostnað við auglýsingar við 
28 milljónir króna. 

Magnús Loftsson segir líklegt að flokkarnir hefji herferðir sínar 
fljótlega eftir páska. „Bæði Sjálfstæðisflokkurinn og Samfylking-
in eru með landsfundi á tímabilinu 12.-15. apríl og svo eru kosning-
arnar 12. maí. Reikna má með því að fullur þungi í auglýsingum 
þessara flokka hefjist um svipað leyti og landsfundirnir eru haldn-
ir og jafnvel eftir þá.“

Samkomulag flokkanna um takmörkun á auglýsingum er hið 
fyrsta sem flokkar gera með sér síðan 1991. Capacent hefur eftir-
lit með því að samkomulaginu verði fylgt.   

Nægir peningar til auglýsinga
 Þrítugur karlmað-

ur var handtekinn á höfuðborgar-
svæðinu um miðjan dag í fyrra-
dag, þar sem hann var staðinn að 
sölu fíkniefna.

Maðurinn var staðinn að verki 
þegar hann var að selja karl-
manni um tvítugt ætluð fíkniefni. 
Í bíl fíkniefnasalans fundust efni 
sem talin eru vera 20 grömm af 
hassi og 10 grömm af maríjúana. 
Í framhaldi af þessu var leitað 
á heimili hans og þar fundust 
til viðbótar 20 grömm af hassi. 
Yngri maðurinn var líka færður 
á lögreglustöð en málið er nú að 
mestu upplýst, samkvæmt upp-
lýsingum frá lögreglu. 

Tekinn við að 
selja fíkniefni

 Stjórn Læknafé-
lags Íslands fer fram á það við 
stjórnvöld að ein af þyrlum Land-
helgisgæslunnar verði staðsett 
á Akureyri. Þetta kemur fram 
í ályktun sem samþykkt var á 
stjórnarfundi Læknafélagsins á 
þriðjudag. 

Í ályktuninni segir að með því 
að staðsetja þyrlu á Akureyri 
megi stytta viðbragðstíma veru-
lega, til dæmis ef slys verði á sjó 
úti fyrir Norðurlandi eða á há-
lendinu norðan- og austanlands. 

„Markmið sérhæfðrar þyrlu-
þjónustu sem þessarar hlýtur að 
vera að tryggja öllum landsmönn-
um sem besta þjónustu. Það er 
álit stjórnar Læknafélags Íslands 
að allar þyrlur Landhelgisgæsl-
unnar á einum stað á suðvestur-
horninu mæti ekki þessari kröfu,” 
segir í ályktuninni.

Vilja þyrlu á 
Akureyri

 Tarja Halonen, for-
seti Finnlands, 
setti nýtt þing 
landsins er það 
kom í fyrsta 
sinn saman í 
gær eftir kosn-
ingar sem fram 
fóru tíu dögum 
fyrr. Lýsti for-
setinn yfir von-
brigðum með 
litla kjörsókn 
en ánægju með að nú settust á 
þing fleiri konur en nokkru sinni 
áður. 

„Nú eru 84 konur á meðal ykkar, 
fleiri en nokkru sinni í sögu þings-
ins fram til þessa. Ég mun fylgj-
ast með því af áhuga hvernig 
þetta mun hafa áhrif á umræður 
og ákvarðanatöku,“ tjáði Halonen 
þingheimi. 200 fulltrúar eiga sæti 
á finnska þinginu.  

Ánægja með 
fjölgun kvenna

 Stjórn Fuglaverndar fer 
fram á að leyfi til þess að drepa 
sílamáva með eiturefnum verði 
afturkallað tafarlaust. Notkun eit-
urefna til fugladráps hefur verið 
bönnuð lengi en nýlega veitti Um-
hverfisstofnun Verkfræðistofu 
Sigurðar Thoroddsen leyfi til að 
drepa hátt á annað þúsund síla-
máva með eiturefnum í grennd 
við þéttbýli á höfuðborgarsvæð-
inu. 

Í yfirlýsingu frá Fuglavernd 
segir að fráleitt sé að hefja iðju 
sem þessa að nýju enda hafi ekki 
verið sýnt fram á að mávar valdi 
það miklu tjóni. Þá bendir stjórn 
Fuglaverndar á að reynsla af 
notkun eiturefna sé afar slæm og 
slíkar aðgerðir hafi meðal annars 
orðið til þess að haferninum var 
nærri útrýmt á sínum tíma.

  

Vilja að leyfi 
verði afturkallað





 Leikskólastjóri 
vopnaður handsprengju og skot-
vopnum hélt ásamt öðrum kenn-
ara 32 leikskólabörnum og tveim-
ur kennurum í gíslingu í rútu í 
gær. Gíslatakan, sem átti sér stað 
fyrir framan ráðhúsið í höfuðborg 
Filippseyja, Maníla, stóð yfir í tíu 
klukkustundir. Meðan á gíslatök-
unni stóð fordæmdi leikskólastjór-
inn, Jon Ducat, spillingu og krafð-
ist betra lífs fyrir fátæk börn.

Eftir að hafa verið fullvissaður 
um að nemendur hans myndu fá 
góða menntun setti Ducat pinnann 
í handsprengjuna sem hann hélt á 
og gafst upp. Bað hann börnin og 
lögregluna því næst afsökunar. 

Áður en Ducat gafst upp krafð-
ist hann þess að kveikt yrði á hvít-
um kertum í kringum rútuna. 
Sagði hann kertin vera aðvörun. 
„Ef ekki verður staðið við loforð-
in þá munuð þið sjá þessi kerti á 
ný.“

Gíslatakan vakti heimsathygli 
og varpar ljósi á bágborið mennta-
kerfi Filippseyja. Almenningsskól-
ar þar eru margir hverjir í niður-
níddum byggingum. Á síðasta ári 
voru meira en 17 milljónir grunn-
skólanemenda í þeim. Mennta-
málaráðherra landsins lýsti því 
yfir að næstum 7.000 skólastofur 
skorti fyrir alls 315.000 nemendur. 
 

Tók leikskólabörnin í gíslingu

 Jónína Bjartmarz umhverf-
isráðherra kynnti í gær sam-
komulag sem náðst hefur milli ís-
lenska ríkisins og eigenda flutn-
ingaskipsins Wilson Muuga um að 
gerð verði tilraun til að ná skipinu 
af strandstað. Stefnt er að því að 
skipið verði dregið í burtu á stór-
straumsflóði 16. til 18. maí. 

Áætlaður kostnaður við verk-
ið er 40 milljónir króna. Þar af 
munu 15 milljónir greiðast úr rík-
issjóði. Útgerð skipsins greið-
ir afganginn af kostnaðinum auk 
þess sem hún mun taka á sig 69 
milljóna króna áfallinn kostnað 
vegna aðgerða við að koma í veg 
fyrir tjón af völdum brennsluolíu 
skipsins, en þeim aðgerðum er nú 
lokið. 

Eigendur skipsins, Nesskip hf., 
munu stjórna aðgerðum þegar 
skipið verður fjarlægt, en fulltrúi 
Umhverfsistofnunnar mun hafa 
eftirlit með verkinu. 

Wilson Muuga strandaði við 
Hvalsnes, skammt frá Sandgerði, 
19. desember í fyrra. Deilur stóðu 
um hvaða lög giltu um hreinsun-
arstarfið og fjarlægingu skips-
ins þar sem útgerðarmennirn-
ir héldu því fram að siglingalög 
giltu um bótaábyrgðina en stjórn-
völd sögðu lög um mengun hafs 
og stranda í gildi í málinu. Jónína 
hafði meðal annars sagt á Alþingi 
í lok janúar að siðferðisleg, sam-
félagsleg og lagaleg skylda hvíldi 
á eigendum skipsins að fjarlægja 
það af strandstað innan hálfs árs.

Jónína var ánægð með að sam-
komulag hefði náðst. Hún sagði ís-
lenska ríkið taka þátt í kostnaðin-
um vegna þess að hagsmunir væru 
settir í fyrrirúm. „Ef einhver rétt-
aróvissa er um þetta þá hefði ekki 
fengist úr henni skorið endanlega 
nema fyrir dómstólum. En hlut-
ur ríkisins er mjög lítill miðað við 
hlut útgerðarinnar í þessu.“ 

Guðmundur Ásgeirsson, stjórn-
arformaður Nesskipa, sagði sam-
komulagið viðunandi. „Miðað við 
að það var vond staða hjá báðum 
aðilum þá verður maður að vera 
sáttur við niðurstöðuna. Þetta er 
búið að taka svolítið langan tíma 
eins og gengur og gerist þegar 
menn eru með svona flækjufót 
fyrir framan sig eins og lög og 
túlkun þeirra.“ 

Guðmundur segir að mögulega 
sé hægt að fá allt að 25 milljón-

ir fyrir flakið ef skipið næst í nú-
verandi ástandi að bryggju. Hann 
sagði þá aðgerð þó áhættusama 
og líklega þyrfti tvo til þrjá drátt-
arbáta í verkið. 

„Allir botntankar í skipinu 
eru líka rifnir og lekir. Við þurf-
um að þétta flesta tankana og 
koma sjónum aftur úr þeim til að 
létta skipið þannig að það fljóti 
aftur. Það er engin önnur aðferð 
í stöðunni.“ 

 

Strand Wilson Muuga 
kostar ríkið milljónir
Reynt verður að fjarlægja Wilson Muuga af strandstaðnum um miðjan maí. 
Kostnaðurinn við aðgerðina er áætlaður um 40 milljónir króna. Fimmtán millj-
ónir greiðast úr ríkissjóði. Hagsmunir settir í fyrirrúm segir umhverfisráðherra.

Hringdu í 530 2400 og fáðu Heimaöryggi í áskrift!

www.oryggi.is

Hver vaktar
þitt heimili

um páskana?
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 Ungir lesendur lesa 
frekar Fréttablaðið en annan 
prentmiðil, samkvæmt nýrri lestr-
arkönnun Capacent. Meðallestur á 
Fréttablaðinu mældist þannig 138 
prósent umfram lestur á Morgun-
blaðinu í aldurshópnum 18 til 34 
ára. Meðallestur Fréttablaðsins, 
miðað við Morgunblaðið, er einnig 
meiri í öllum öðrum aldurshópum, 
af báðum kynjum. 

Lestur Blaðsins mælist nú 
nokkuð minni en í síðustu könn-
un Capacent, sem var gerð í lok 
síðasta árs. Tæpur fjórðungur 
yngsta lesendahópsins, 16 til 29 
ára, les Blaðið.

„Það er mjög ánægjulegt að sjá 

að Fréttablaðið hefur svo sterka 
stöðu meðal yngri aldurshópa. 
Það má í raun segja að við höld-
um dagblaðalestri lifandi meðal 
fólks undir fimmtugu, ef litið er á 
tölurnar. Hin blöðin virðast vera í 
grimmri varnarbaráttu,“ segir Jón 
Kaldal, ritstjóri Fréttablaðsins.

Eins og fram kom í Frétta-
blaðinu í gær mælist Fréttablað-
ið með 65,1 prósents meðallestur 
á tölublað. Morgunblaðið mælist 
með 43,6 prósenta lestur en Blað-
ið rekur lestina með 38,3 prósenta 
lestur.

Lestur á aukablöðum Frétta-
blaðsins er einnig talsvert meiri 
en hjá samkeppnisaðilum í öllum 

aldursflokkum nema þeim elsta. 
Þannig er meðallestur fast-

eignablaðs Fréttablaðsins 42,5 
prósent meðal allra lesenda, en 
hliðstætt aukablað Morgunblað-
ins mælist með 33,7 prósent. Þess 
má geta að fasteignablað Morgun-
blaðsins er fríblað, því er dreift 
ókeypis.

Markaður Fréttablaðsins 
mælist með 34 prósenta lestur 
en hliðstætt blað Morgunblaðsins 
með 25,3 prósenta lestur. 

Könnun Capacent var fram-
kvæmd í gegnum síma. Mæld var 
dagleg lesning rúmlega 2.500 les-
enda, fyrstu tvo mánuði þessa 
árs.  

Verða umhverfismál heitasta 
kosningamálið? 

Ætti að banna reykingar við 
akstur?





 Á hvaða veitingastað í 
Reykjavík snæddi Cliff Richard 
með föruneyti sínu á mánu-
dagskvöld?

 Hvað heitir forstjóri Fangels-
ismálastofnunar?

 Yfir hvaða fjárhæð má 
kostnaður við auglýsingar 
stjórnmálaflokka ekki fara? 

 Fulltrúar aðildarríkja 
Evrópusambandsins samþykktu 
í gær að viðræður yrðu hafnar á 
ný að hluta við Tyrki, með því að 
samningskaflinn um iðnaðarmál 
og stefnu í málefnum fyrirtækja 
yrði opnaður. 

Ákvörðunin er í samræmi við 
stefnu þýskra stjórnvalda, sem 
gegna nú formennskunni í ESB, 
um að stuðla að bættum sam-
skiptum við Tyrkland. Formlegar 
aðildarviðræður hafa legið niðri 
síðan sambandið ákvað í fyrra að 
frysta þær að hluta, eftir að Tyrk-
ir neituðu að verða við kröfum 
um að opna hafnir sínar fyrir við-
skiptum frá Kýpur.  

Aðildarviðræð-
ur hafnar á ný

Safnaðu Knorr
strikamerkjum

Strikamerkjaleikur Knorr gæti sent þig í 
100.000 kr. verslunarferð í Kringluna

Fyrir 10 Knorr strikamerki getur þú valið um:
Þú færð 

söfnunarheftið

í næstu

verslun!

Svona gerir þú:
Klipptu strikamerkin af Knorr vörunum þínum og límdu inn í 
söfnunarheftið. Þegar þú hefur safnað 10 strikamerkjum fyllir 
þú út þátttökuseðilinn í heftinu, skilar því eða sendir til 
Ásbjörns Ólafssonar ehf., Köllunarklettsvegi 6, 104 Reykjavík, 
merkt „Strikamerkjaleikur“. Merktu þér seðilinn vel og 
tilgreindu hvaða hlut þú velur*. Innsendingarfrestur rennur 
út 30.06. 2007. 

Stóri vinningurinn:
Nöfn allra þátttakenda fara í pott þar sem dregið verður um 

glæsilega vinninga. Þrír heppnir safnarar fá 100.000 kr. 

vöruúttekt í Kringlunni, hvorki meira né minna!

*Á meðan birgðir endast.

Svuntusett fyrir þig og barnið
Hvernig væri að leyfa börnunum að spreyta 

sig í eldhúsinu? Safnaðu 10 strikamerkjum 

og fáðu svuntu fyrir þig og barnið á heimilinu.

Lasagnefat sem passar fyrir plöturnar
Þú losnar við að brjóta lasagneplöturnar til að koma

þeim í fatið. Fyrir 10 strikamerki færðu Pyrex

 lasagnefat sem passar fullkomlega

 fyrir Knorr lasagneplötur.
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 Herskáir sjíar og lög-
reglumenn, æfir vegna mann-
skæðra bílsprengjutilræða meðal 
sjía í bænum Tal Afar í NV-Írak, 
fóru í hefndarleiðangur meðal 
súnnía í bænum og skutu allt að 
60 þeirra. Byssumennirnir gengu 
hús úr húsi í hverfi súnní-araba í 
bænum þriðjudagskvöld og fram 
á nótt og skutu þá fullorðnu karl-
menn sem á vegi þeirra urðu.  

Hermenn komu síðar á vett-
vang til að binda enda á lögleys-
una og útgöngubann var sett á. 

Hefndarmorð 
framin í tugavís

 Stór landfylling úr 
efni sem komið hefur úr grunni 
tónlistarhússins í Reykjavíkurhöfn 
er utan gildandi deiliskipulags.

Hrólfur Jónsson, forstöðumað-
ur Framkvæmdasviðs Reykjavík-
ur, segir að þar sem landfyllingin 
við Ingólfsgarð sé aðeins til bráða-
birgða sé hún ekki skipulagsskyld. 
Á aðalskipulagi sé gert ráð fyrir 
hugsanlegri landfyllingu á þess-
um stað þótt hún sé ekki á deili-
skipulagi. Lög um förgun í hafið 
eigi heldur ekki við um fylling-
una. Hrólfur segir að fyllingin hafi 
meðal annars verið samþykkt í 
hafnarstjórn.

„Við teljum að þetta sé ekki 
skipulagsskylt því þetta verður 
fjarlægt aftur. Og þar af leiðandi 
þarf þetta ekki að fara í gegn um 
umhverfismat því þetta er aftur-
kræft,“ segir Hrólfur.

Að sögn Hrólfs eru í raun slegn-
ar tvær flugur í einu höggi með 
því að nota efnið úr grunninum 
í landfyllinguna; nauðsynleg að-
staða skapist fyrir vinnubúð-
ir verktaka tónlistarhússins og 
menn losni við að flytja um um-

ferðarkerfi borgarinnar efni sem 
hugsanlega þyrfti að flytja aftur á 
staðinn síðar – verði af því að gerð 
verði endanleg landfylling á þess-
um stað: „Þá fer það í endanlegt 
skipulagsferli og lögformlegt um-
hverfismat.“  

Landfylling utan skipulags
 Skrifað var undir 

nýjan landamærasamning milli 
Rússlands 
og Lettlands 
í Moskvu á 
þriðjudag. Vonir 
eru bundnar 
við að samning-
urinn verði til 
að lægja öld-
urnar í storma-
sömu sambandi 
grannríkjanna. 

Rússneski 
forsætisráðherrann, Mikhaíl Frad-
kov, sem skrifaði undir samning-
inn ásamt lettneskum starfsbróð-
ur sínum, Aigars Kalvitis, sagðist 
vonast til að samningurinn myndi 
„gera kleift að láta heilan bálk af 
óleystum ágreiningsefnum að baki 
og koma tengslum landanna á nýtt 
stig“.  

Loks samið um 
landamæri

 Valgerður Sverrisdóttir utanríkisráð-
herra opnaði í gær páskasöfnun Hjálparstarfs kirkj-
unnar. Að þessu sinni verður safnað fyrir tvenn sam-
tök á Indlandi sem hjálpa stéttlausum indverskum 
börnum til mennta. 

Stéttlaus börn á Indlandi eiga sér litla framtíðarvon 
án menntunar og búa mörg hver við barnaþrælkun. 
Hjálparstarfið kostar menntun 400 fátækra barna í 
grunn- og framhaldsskólum þar sem þau fá fæði, föt 
og læknisþjónustu. Þá kostar Hjálparstarfið rekstur 
sérstakra forskóla fyrir stéttlaus börn. 

Í tilefni söfnunarinnar var opnuð ljósmyndasýning 
í Smáralind eftir Kristján Inga Einarsson. Hann ferð-
aðist til Indlands í janúar og tók myndir sem sýna að-
stæður barnanna.  

Börnum hjálpað til mennta





 Karlmaður og ung kona 
hafa verið ákærð og kölluð fyrir 
dómara, fyrir það meðal annars 
að stela dekki ásamt felgu undan 
bíl á bílastæði fyrir utan lögreglu-
stöðina á Selfossi í september í 
fyrra.

Fólkið hafði verið stöðvað á bíl 
að morgni mánudagsins 4. sept-
ember og reyndist maðurinn, sem 
er 28 ára gamall, hafa ekið bíln-
um undir áhrifum „MDMA, kóka-
íns, amfetamíns og tetrahýdr-
ókannabínólsýru, frá Ölfusborg-
um, vestur Suðurlandsveg áleiðis 
til Reykjavíkur“, eins og orðrétt 
segir í ákæru. Maðurinn keyrði 
út af á Hellisheiði og ók bíl sínum 

„dágóðan spöl utan vegar í hrauni“ 
þar sem bíllinn skemmdist tölu-
vert. 

Maðurinn og konan gistu í 
fangageymslum lögreglu en var 
sleppt úr haldi innan við sólar-
hring síðar. 

Þá tók maðurinn sig til og skrúf-
aði dekk á felgu undan bíl sem var 
á bílastæðinu fyrir utan lögreglu-
stöðina og setti undir bílinn sem 
þau höfðu áður keyrt utan vegar. 
Hann varð ökufær fyrir vikið en 
var mikið skemmdur. 

Konan og maðurinn eru meðal 
annars ákærð fyrir að „hafa hag-
nýtt sér hjólbarðann til aksturs“ 
allt þar til lögreglan í Hafnarfirði 

stöðvaði akstur mannins á um-
ræddum bíl ellefu dögum síðar.

  

Stálu dekki og settu undir bíl
 Joe Borg, sem fer 

með sjávarútvegsmál í fram-
kvæmdastjórn Evrópusambands-
ins, kynnti í gær tillögu sem 
hefur að markmiði að hamla gegn 
brottkasti í fiskveiðiflota aðildar-
ríkjanna. 

Nýju aðgerðirnar eru liður í 
verndun þorskstofnsins í Norð-
ursjó og annarra fiskistofna sem 
eru hætt komnir vegna ofveiði. 

„Það er ekkert vit í brottkasti, 
hvort sem er í umhverfislegu, 
efnahagslegu eða siðferðilegu til-
liti. Því fyrr sem við fáum bund-
inn enda á þennan forkastan-
lega ósið, þeim mun betra,“ sagði 
Borg.  

Nýjar aðgerðir 
gegn brottkasti

S. 444 5050www.vox.is

VOX Restaurant
Opi› flri.-lau.
18.30 - 22.30

VOX Bistro
Opi› alla vikuna
11.30 - 22.30

Nordica hotel
Su›urlandsbraut 2

vox@vox.is

VOX Bistro er me› n‡jan matse›il flar sem bo›i› er upp á
miki› úrval af ferskum og spennandi réttum. Lög› er áhersla
á afslappa› andrúmsloft, flægilega fljónustu og gott ver›.

VOX Restaurant er fullkominn veitingasta›ur fyrir flá sem unna
gó›um mat, fínu víni og fágu›u umhverfi. Í bo›i er a la carte
matse›ill flar sem sérhver réttur er einstök upplifun.

Njóttu fless a› gæ›a flér á gómsætum mat á VOX Bistro e›a
VOX Restaurant, Nordica hotel.

fyrir sanna sælkera
NÝR OG SPENNANDI BISTRO-SEÐILL

Sesarsalat 810 kr. / 1.270 kr.
Romaine salat, kjúklingur,
brauðkruður, parmesanostur

Andalæri 1.250 kr.
Sultað með appelsínugljáa, klettasalat

Norrænn tapas 1.650 kr.
Rækjur, birkireyktur lax, síld, kavíar, rúgbrauð

Nautalundir 2.900 kr.
Bernaise, franskar, romaine salat

Hlýri 1.850 kr.
Bygg, rauðvínssósa, rótargrænmeti

Nordica club 1.750 kr.
Kjúklingur, beikon, franskar

LÉTTIR RÉTTIR

AÐALRÉTTIR

DÆMI AF BISTRO-SEÐLI:
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 Reglur sem talið er að 
hafi verið brotnar með því sem kall-
að er í ákæru ólöglegar lánveiting-
ar Baugs til tengdra aðila eru svo 
óskýrar að þar eru ekki heimild-
ir til að refsa einstaklingum, rétt 
eins og í olíusamráðsmálinu fyrir 
skemmstu. 

Þetta sagði Gestur Jónsson, verj-
andi Jóns Ásgeirs Jóhannessonar, 
í munnlegum málflutningi í Hér-
aðsdómi Reykjavíkur í gær. Hann 
sagði lagagrein hlutafélagalaga 
sem ákært er vegna þannig upp 
byggða að það sé ekki einstaklingur 
sem sé gerandi, sem veiti lán, held-
ur hlutafélagið. 

Refsingin sem tiltekin er eru sekt-
ir eða fangelsi allt að tveimur árum. 
Gestur sagði alveg ljóst að óheimilt 
sé að draga stjórnendur til ábyrgðar 
nema það sé skýrt heimilað í lögum, 
og það sé einfaldlega ekki í þessu 
tilviki, enda hafi aldrei fallið dómur 
þar sem ákært var á grundvelli 
þessarar lagagreinar hér á landi.

Benti hann ennfremur á að í þess-
ari sömu lagagrein sé ákvæði sem 
verði ekki túlkað öðruvísi en að 
séu ólögmæt lán endurgreidd með 

dráttarvöxtum sé brotið ekki leng-
ur til staðar og ekki hægt að ákæra. 
Þetta sé ólíkt lagaákvæðum um 
fjárdrátt og virðisaukaskatt, þar 
sem ekki skipti máli þó endurgreitt 
sé eftirá.

Gestur fjallaði í ræðu sinni um 
meint ólögmæt lán, og sagði í raun 
furðulegt að saksóknari hafi ekki 
fallið frá þeim ákæruliðum sem 
snúa að þeim eftir dóm Hæstarétt-
ar í fyrra Baugsmálinu sem kveðinn 
var upp í janúar síðastliðnum, 
en þar skilgreindi dómurinn 
hvað átt væri við með orðinu 
lán. Ljóst sé af þeim dómi 
að ekki sé um ólöglegar 
lánveitingar að ræða.

Jakob R. Möller, verj-
andi Tryggva Jónssonar, 
hóf sinn málflutning í gær. Hann 
gagnrýndi Sigurð Tómas Magnús-
son, settan ríkissaksóknara, fyrir 
að hafa ekki gætt jafnt að því sem 
bendi til sýknu og því sem bendi 
til sektar, eins og honum hafi borið 
að gera. Jakob sagði Sigurð Tómas 
hafa beitt Morfís-brögðum í mál-
flutningi sínum fyrr í vikunni, en 
Morfís er ræðukeppni framhalds-

skólanema. Hann hafi gert lítið 
úr sakborningum og slíkt sé 

ekki saksóknara sæmandi.
Jakob gagnrýndi einnig 

rannsókn lögreglu og endurskoð-
enda í þeirra þjónustu. Ákært sé 
fyrir bókhaldsfærslur sem sagðar 
eru hafa haft áhrif á ársreikning 
Baugs, en meta verði reikninginn 
sem eina heild. Lögregla hafi ekki 
framkvæmt heildstætt mat á árs-
reikningnum og þeim tölum sem 
þar standa að baki, sem sé óskilj-
anlegt.  

Ekki hægt að sakfella 
vegna meintra lána 
Verjandi Jóns Ásgeirs Jóhannessonar sagði ekki hægt að sakfella vegna meintra 
ólöglegra lánveitinga þar sem ekki sé heimild í lögum til að dæma einstaklinga 
fyrir slík brot. Annar verjandi sakaði saksóknara um að beita Morfís-brögðum.

 Jón Ásgeir Jóhannes-
son, forstjóri 
Baugs Group, 
hefur verið beð-
inn um að finna 
tíma til að mæta 
í yfirheyrslur 
hjá efnahags-
brotadeild ríkis-
lögreglustjóra 
vegna rann-
sóknar á meint-
um skattalaga-

brotum nokkurra einstaklinga 
tengdum Baugi Group.

Gestur Jónsson, verjandi Jóns 
Ásgeirs, greindi frá þessu við 
upphaf málflutnings hans í hér-
aðsdómi í gær. Hann sagðist þar 
hafa fengið bréf þar sem óskað 
var eftir því að hann fyndi tíma 
til að koma í yfirheyrslur með 
skjólstæðingi sínum seinnipartinn 
í apríl.  

Boðaður í yfir-
heyrslu í apríl

BAUGS M Á L I Ð



www.kaupthing.is

HUGSAÐU UM FRAMTÍÐINA!
Framtíðarbók Kaupþings er góð fermingargjöf

444 7000
HRINGDU & PANTAÐU

E
N

N
E

M
M

 /
 S

ÍA
 /

 N
M

2
6

8
10

Framtíðarbók er verðtryggður sparireikningur sem ber hæstu vexti á verðtryggðum 
reikningum bankans. Innstæðan verður laus til úttektar við 18 ára aldur. 

Fermingarbörn sem leggja 30.000 kr. eða meira inn á Framtíðarbók fá 5.000 kr. 
peningagjöf inn á bókina frá Kaupþingi og flottan bol.



 Yfirvöld í Belgíu 
hafa handtekið ítalskan kaup-
sýslumann og tvo lágt setta emb-
ættismenn framkvæmdastjórnar 
Evrópusambandsins í tengslum 
við rannsókn á víðtæku spilling-
armáli sem snýst um brask með 
fasteignir sem nýttar eru af skrif-
stofum framkvæmdastjórnar-
innar víða um lönd. Frá þessu 
greindi talsmaður belgískra 
dómsmálayfirvalda í gær. 

„Þetta snýst um að komast 
hjá opinberum fasteignaútboð-
um, fyrir sendiskrifstofur fram-
kvæmdastjórnarinnar í löndum 
utan Evrópusambandsríkjanna 
sjálfra,“ sagði talsmaðurinn, Jos 
Colpin.  

Spillingarrannsókn hjá ESB

 „Við tökum almennt 
vel í að menn sýni áhuga á upp-
byggingu vega svo því fer fjarri 
að okkur þyki vegið að Vegagerð-
inni með þessum hugmyndum.“ 
segir Hreinn Haraldsson, fram-
kvæmdastjóri þróunarsviðs Vega-
gerðarinnar, en Ístak og Sjóvá 
hafa látið hanna nýjan 2+2 Suður-
landsveg.

Vegur Ístaks og Sjóvár myndi 
kosta tæplega átta milljarða króna 
en Vegagerðin áætlaði nýlega að 
kostnaður við gerð 2+2 vegar næmi 
13,5 milljörðum króna.

„Vegurinn þeirra er ekki sam-
bærilegur þeim 2+2 vegi sem 
við höfum verið að kynna. Hér 

er um ódýrari útgáfu að ræða 
og umferðaröryggi yrði tals-
vert minna,“ segir Hreinn. Hann 
á þar sérstaklega við gatnamót-
in. Á vegi Ístaks og Sjóvár verða 
bæði hringtorg og mislæg gatn-
maót meðan öll gatnamót á 2+2 
vegi Vegagerðarinnar yrðu mis-
læg.

Karl Ragnars, forstjóri Um-
ferðarstofu, tekur undir með 
Hreini. „Ég tel skynsamlegra að 
fara eftir stöðlum Vegagerðar-
innar. Í þeirra hugmyndum er 
gert ráð fyrir lengra bili milli 
akstursleiða og það er þetta bil 
sem skiptir mestu varðandi um-
ferðaröryggi,“ segir Karl.  

Vegur Vegagerðar-
innar öruggari

 Línumannvirki við 
Vallarhverfi í Hafnarfirði verða 
fjarlægð ásamt stórum hluta 
spennustöðvarinnar við Hamra-
nes samkvæmt nýju samkomu-
lagi milli Landsnets og Alcan. 
Þá verða aðrar loftlínur sem nú 
standa ofan við byggðina settar 
í jörð nái samkomulagið fram að 
ganga.

Sjónmengun af völdum raflína 
er meðal þess sem Hafnfirðingar 
óttast verði álverið stækkað. Í til-
kynningu frá Alcan í Straumsvík 
segir að með þessu sé komið til 
móts við óskir bæjaryfirvalda og 
íbúa á svæðinu. 

Hafnarfjarðarbær kemur ekki 

til með að bera kostnað af þessum 
breytingum en þær eru háðar því 
að stækkun álversins verði að 
veruleika.  

Línur lagðar í jörð



MYLLU
SPELTBRAUÐ

149 kr.
stk.

Verði ykkur að góðu!

kr.
kg

GOURMET
GRÍSAKÓTILETTUR kr.

kg

GRÍSAHNAKKASNEIÐAR
ÞURRKRYDDAÐAR kr.

kg

afsláttur

LÍF SAFI 1 lítri

89 kr.
stk.

afsláttur

á lambalæri!
Sprengitilboð

NÓATÚNS ÞURRKRYDDAÐ
LAMBALÆRI

998kr.
kgafsláttur

NÓATÚNS
SKINKA

259 kr.
pk.

afsláttur

fyrir

MCCAIN SUPERFRIES
SLÉTTAR

afsláttur







”
… hreint út 

sagt frábær.“

TRYGGINGAMIÐSTÖÐIN /  Sími 515 2000 /  tm@tryggingamidstodin.is  /  www.tryggingamidstodin.is

TM Ánægja

Samkvæmt Íslensku ánægjuvoginni 
eru viðskiptavinir TM þeir ánægðustu af 
viðskiptavinum tryggingafélaga. 

Ummæli fólks sem lent hefur í tjóni segja 
mest um þjónustu tryggingafélaga.

”
Ég þurfti að leita til TM vegna tjóns sem 

varð á búslóð minni í flutningi (örbylgjuofn 
eyðilagðist í flutningnum) og ég verð að 
segja eins og er að þjónustan sem ég fékk 
hjá TM var hreint út sagt frábær.“

Með bestu kveðju, Erla Dóris Halldórsdóttir

Ánægjuvog tryggingafélaga 2006
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 Lögreglan leitar manns sem réðst á 
finnska konu og reyndi að nauðga henni í húsasundi 
á Vesturgötu aðfaranótt föstudagsins 9. febrúar. Íbúi 
í nágrenni við vettvang árásarinnar kom konunni til 
bjargar og var lögregla þegar kölluð til. 

Konan var með greinilega áverka eftir árásina, 
var marin, blóðug og skelfd. 

Eins og greint hefur verið frá í Fréttablaðinu 
hefur kynferðisbrotadeild lögreglu höfuðborgar-
svæðisins rannsakað málið frá því það kom inn á 
hennar borð. Upptökur úr eftirlitsmyndavélum í 
miðbænum hafa verið skoðaðar en hafa ekki borið 
árangur.

Konan, sem er nemandi í Háskóla Íslands, var á 
leið heim af stúdentafagnaði í miðbænum þegar ráð-
ist var á hana. Konan þekkti ekki til mannsins og var 
árásin fyrirvara- og tilefnislaus með öllu en maður-
inn veitti konunni eftirför þegar hún var á leið heim. 

Þegar íbúi í nágrenninu varð var við árásina stóð 
árásarmaðurinn yfir konunni, hélt henni kverka-
taki og barði hana. Íbúinn kallaði á árásarmanninn 
af svölum íbúðar sinnar og hljóp síðan út til að koma 
konunni til bjargar.  

 Egyptar sam-
þykktu umdeildar stjórnarskrár-
breytingar í þjóðaratkvæða-
greiðslu í fyrradag með miklum 
meirihluta að sögn stjórnvalda, þó 
að kjörsókn hafi aðeins verið 27 
prósent. 36 milljón manns voru á 
kjörskrá. Tæp 76 prósent þeirra 
sem greiddu atkvæði voru fylgj-
andi breytingunum.

Stjórnskipuð mannréttinda-
nefnd sakar stjórnvöld um kosn-
ingasvindl. Segir nefndin að eftir-
litsmönnum hafi víða verið mein-
að að fylgjast með og að átt hafi 
verið við kjörgögn. Einnig að opin-
berir starfsmenn hafi verið þving-
aðir til að kjósa. Stjórnarandstöðu-

flokkar höfðu hvatt fólk til að snið-
ganga kosningarnar.

Mjög margir tortryggja opin-
berar tölur yfir kjörsókn. Í þjóðar-

atkvæðagreiðslu árið 2005 sögðu 
stjórnvöld kjörsókn hafa verið 54 
prósent en í skýrslu dómara lands-
ins kom fram að kjörsókn hefði 
líklega ekki verið meiri en þrjú 
prósent.

Hosni Mubarak, forseti Egypta-
lands, fagnaði niðurstöðu atkvæða-
greiðslunnar og sagði hana sigur 
fyrir fólkið. Breytingarnar sem 
kosið var um snúa að starfsemi 
stjórnmálaflokka, framkvæmd 
kosninga og auknum heimildum 
lögregluyfirvalda við rannsókn-
ir á hryðjuverkum. Meðal annars 
verður stjórnmálaflokkum sem 
byggja á trúarbrögðum bannað að 
bjóða fram.  

Meirihluti studdi breytingar

Árásarmaðurinn 
gengur enn laus
Lögregla höfuðborgarsvæðisins leitar enn að karlmanni sem réðst á finnska 
konu og reyndi að nauðga henni í húsasundi á Vesturgötu. Líklegt er að talið að 
maðurinn sé milli þrítugs og fertugs. Lögreglan leitar frekari vísbendinga.

 Landeigendur 
Óttarsstaða, skammt vestan 
Straumsvíkur, hafa höfðað mál 
gegn Alcan, Hafnarfjarðarbæ 
og íslenska ríkinu. Landeigendur 
hugðust skipuleggja íbúabyggð 
á jörð sinni en landið er innan 
mengunarsvæðis álversins og 
því ónothæft til búsetu. Málið var 
þingfest í Héraðsdómi Reykja-
víkur í gær. 

Ragnar Aðalsteinsson, lögmað-
ur landeigenda, segir að gerð 
hafi verið mistök á sínum tíma 
þegar álverið var reist. „Ríkið 

semur við ÍSAL um að það megi 
menga annarra manna lönd án 
þess í raun að fá leyfi landeig-
enda eða taka jarðirnar eign-
arnámi,“ segir Ragnar. Land-
ið sem um ræðir gæfi rúm fyrir 
um 16.000 manna byggð. Á bil-
inu 400 til 500 hektarar eru innan 
svokallaðs svæðis takmarkaðrar 
ábyrgðar og þar má ekki byggja. 
Landeigendur krefjast þess að 
dómurinn viðurkenni að stefndu 
sé skylt að borga skaðabætur eða 
kaupa landið á markaðsverði eins 
og um íbúasvæði væri að ræða.

Gunnar Svavarsson, forseti 
bæjarstjórnar í Hafnarfirði, býst 
við því að Hafnarfjarðarbær fari 
fram á frávísun í málinu. „Við 
teljum að bærinn eigi ekki aðlild 
að þessu máli. Hafnarfjarðarbær 
var ekki aðili að þessum samningi 
um svæði takmarkaðrar ábyrgðar 
á sínum tíma,“ segir Gunnar. Að 
sögn Gunnars er það vilji Hafnar-
fjarðarbæjar að svæði takmark-
aðrar ábyrgðar verði minnkað til 
muna. Þar með myndi stór hluti 
af landi Óttarsstaða vera utan 
mengunarsvæðis.

Geta ekki nýtt landið



Hægt er að sækja um störf hjá Alcoa Fjarðaáli á capacent.is (áður IMG-Mannafl). 

Nánari upplýsingar fást á www.alcoa.is og hjá Sigurlaugu Þorsteinsdóttur 

(sigurlaug.thorsteinsdottir@capacent.is) og Helgu Snædal 

(helga.snaedal@capacent.is) hjá Capacent í síma 540 1000.

Tækifæri til að nýta og njóta
Á Mið-Austurlandi er að myndast öflugur byggðaklasi í skjóli einstakrar 
náttúru, friðsæll og fjölskylduvænn staður. Hátt í þúsund ný framtíðar- 
störf bjóðast fólki með margs konar menntun og reynslu. Með eflingu 
atvinnulífs og fjölgun íbúa skapast fjölbreytt viðskiptatækifæri fyrir 
hugmyndaríka frumkvöðla.

Sveitarfélög á Mið-Austurlandi hafa kostað kapps um að styrkja innviði 
samfélagsins og hundruð nýrra íbúðarhúsa eru að rísa. Á svæðinu er 
yfirbyggður knattspyrnuvöllur, glæsilegar útisundlaugar og frábært 
skíðasvæði. Þjónusta á Mið-Austurlandi færist stöðugt nær því sem 
gerist á höfuðborgarsvæðinu og neytendur hafa úr mörgu að velja. 
Samgöngur til og frá svæðinu eru góðar, á landi, í lofti og á sjó. 

Tækifæri til hvers konar útivistar eru fjölmörg. Fallegar gönguleiðir 
eru við hvert fótmál, stærsti skógur landsins og góðir hálendisvegir. 
Hægt er að stunda hvers kyns veiðar, hestaíþróttir njóta vaxandi 
vinsælda og golfurum fjölgar stöðugt. Einnig bjóðast frábær tækifæri 
til afþreyingar, listirnar dafna og íþróttastarfsemi er öflug. 

www.alcoa.is

Framleiðslustarfsmenn
Okkur vantar fleiri eldhressa starfsmenn í álframleiðslu og 
málmvinnslu. Til framleiðslustarfsmanna eru ekki gerðar 
ákveðnar kröfur um menntun eða kunnáttu. Allir fá viðamikla 
þjálfun og fræðslu í fyrirtækinu. Verkefni hvers starfsmanns 
verða fjölbreytt og mikið er lagt upp úr starfsþróun og 
símenntun.

Rafiðnaðarmenn og véliðnaðarmenn 
Við leitum að faglærðum rafiðnaðarmönnum og véliðnaðar- 
mönnum til að sinna viðhaldi tækja og búnaðar í hátæknivæddu 
álveri Fjarðaáls. Hjá fyrirtækinu verða um 120 tæknimenntaðir 
starfsmenn. Faglegur metnaður og stöðug þróun verða 
leiðarljós okkar inn í framtíðina. 

Öll störf henta bæði konum og körlum.

Umsóknarfrestur er til og með 2. apríl.

Viðkomandi munu hefja störf á næstu sex mánuðum.

Síðustu 100 störfin í boði
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Gríptu þitt tækifæri
Hjá Fjarðaáli er nú búið að ráða hátt í 300 starfsmenn og 
við leitum enn að fólki sem vill starfa með okkur, að konum 
jafnt sem körlum. Konur er nú um þriðjungur starfsmanna 
hjá Fjarðaáli og hlutfall kvenna af starfsmannafjölda í álveri 
er hvergi í heiminum jafnhátt. 

Austurland tækifæranna



nær og fjær

„ORÐRÉTT“
Eins gott Gullgæs á silfurfati

Undirbýr hörkukeppni

Þeir sem standa ráðþrota 
frammi fyrir tæknivand-
ræðum um óttubil þurfa 
ekki lengur að örvænta. 
Tölvunördar BT standa 
nú vaktina nótt sem nýtan 
dag og reyna að ráða úr 
hvers manns tæknilegu 
örðugleikum á öllum tímum 
sólarhringsins, alla daga 
vikunnar. 

„Við ákváðum að bjóða upp á 
þessa þjónustu þegar Playstat-
ion 3 kom á markað og ætlum að 
prófa þetta aðeins áfram og jafn-
vel stíga skrefinu lengra ef vel 
gengur,“ segir Gunnar Ingvars-
son, innkaupastjóri afþreyinga 
hjá tölvuverslunum BT og einn 
þriggja „BT-nörda“ sem eru á 
vakt allan sólarhringinn og greiða 
úr vandamálum tölvunotenda, 
hvort sem um er að ræða týndar 
snúrur eða hvernig á að komast í 
gegnum erfið borð í tölvuleikjum. 
„Það kemur þó fyrir að við getum 
ekki svarað, til dæmis ef maður 
þarf að bregða sér í sturtu,“ segir 
hann og hlær.“ 

Gunnar segir að þjónustan 
hafi gefist vel og símtölin skipti 
hundruðum nú þegar. Þótt hringt 
sé á öllum tímum sólarhrings-
ins segist hann þó fá bærilegan 
svefnfrið. „Það er lítið hringt eftir 
klukkan tvö á nóttunni og þetta 
hefur truflað mig lítið.“ Vanda-
málin sem koma upp eru jafn mis-
jöfn og þau eru mörg, en Gunnar 
segir þó að vel hafi gengið að ráða 
úr flestum þeirra. „Sum getum 
við ekki leyst, annaðhvort eru 
þau utan okkar sviðs eða þekkt 

vandamál sem ekki verða leyst 
í bili. Margir eru í vandræðum 
með að fá HDMI-tengið hjá sér til 
að virka, það er fyrir Playstation-
tölvur í sjónvörp með góða upp-
lausn, en það er lítið hægt að gera 
í þeim tilfellum nema bíða eftir 
uppfærslu á stýrikerfið.“ 

Einnig koma inn á borð nörd-

anna léttvægari vandamál sem 
auðvelt er að greiða úr. „Fólk er 
misjafnlega tæknivætt eins og 
gefur að skilja,“ segir Gunnar. 
„Sumir skilja ekki hvers vegna 
kviknar ekki á vélinni og hafa þá 
gleymt að setja straum á hana. 
Aðrir finna ekki snúrurnar fyrir 
stýripinnana en átta sig ekki á að 
þeir eru þráðlausir. Það er sem 
betur fer lítið mál að bjarga því.“ 

Eðli málsins samkvæmt þurfa 
BT-nördarnir nánast að vera 
gangandi leiðarvísar um allt sem 
viðkemur tölvum og tækni. „Ég 
er óttalegt nörd í þessum efnum; 
er með PC-tölvu, Playstation og 
X-Box heima hjá mér. Svo sé ég 
um innkaup á tölvuleikjum og 
kvikmyndum, þannig að ég veit 
mikið sitt úr hvorri áttinni og 
stend alveg undir nafngiftinni 
BT-nörd.“ 

Vaktir og sofnir 
nördar á vakt 

Sumir skilja ekki hvers 
vegna kviknar ekki á 

vélinni og hafa þá gleymt að 
setja straum á hana. Aðrir finna 
ekki snúrurnar fyrir stýripinn-
ana en átta sig ekki á að þeir eru 
þráðlausir.
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Skráning á landsbanki.is
Skráning á fjármálakvöld fer fram á landsbanki.is

Nánari upplýsingar á landsbanki.is eða í Ráðgjafa- 

og þjónustuveri í síma 410 4000. 

Verið innilega velkomin. 

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

Í kvöld, Mjódd: Farið verður yfir fjárfestingarkosti sem í boði eru, til dæmis skráð 
hlutafélög í kauphöll og verðbréfasjóði. Einnig verða gefin hagnýt ráð um 
uppbyggingu eignasafna. Jafnframt verður greint frá því hvar hægt er að nálgast 
upplýsingar um fjármálamarkaðinn og hvernig þær eru nýttar. Námskeiðið er 
ætlað þeim sem vilja nýta tækifæri á fjármálamarkaði til að ávaxta eignir sínar.

Boðið verður upp á kaffiveitingar.

Námskeiðin hefjast kl. 20:00 á eftirfarandi stöðum:

1. mars Holtagarðar Skattar og framtalsgerð
 8. mars     Vesturbæjarútibú við Hagatorg    Skattar og framtalsgerð
 15. mars     Aðalbanki - Austurstræti    Fjármál heimilisins
 22. mars Hamraborg Fjármál heimilisins

29. mars Mjódd Fjárfestingar og ávöxtun eignaÍ kvöld

Börn eiga ekki að þjást





fréttir og fróðleikur

Alvarlegra 
en áður

Fara fram næstkomandi laugardag

Formaður Tannlæknafélags 
Íslands segir tannlækn-
ingar nú ódýrari en þær 
voru fyrr á árum. Samt 
sem áður sýna rannsóknir 
að íslensk börn hafa mun 
fleiri skemmdar tennur en 
jafnaldrar þeirra á Norður-
löndum, þá sérstaklega þau 
sem eiga fátæka foreldra. 
Doktor við Háskóla Íslands 
segir að ef þessi þróun held-
ur áfram verði ekki langt 
í að falskar tennur verði 
fermingargjöf á ný. 

„Tannlækningar eru ódýrari nú en 
þær voru. Aftur á móti greiða fjöl-
skyldur og einstaklingar nú miklu 
hærri hluta af þeim en var,“ segir 
Sigurjón Benediktsson, formaður 
Tannlæknafélags Íslands. 

Viðamiklar rannsóknir á tann-
heilsu barna sýna að íslensk 
börn eru að meðaltali með tvöfalt 
fleiri tannskemmdir en jafnaldr-
ar þeirra í Svíþjóð. Staðan hér er 
verri en á öllum Norðurlöndunum. 
Ljóst er að tannskemmdir eru að 
verða enn tíðari og því áhyggju-
efni að kannanir sýna að dregið 
hefur úr því að gert sé við tennur 
barna.

Doktor Inga B. Árnadóttir, for-
seti tannlæknadeildar Háskóla Ís-
lands, segist undrast áhugaleysi 
stjórnmálamanna á þeim niður-
stöðum sem nú liggja fyrir. „Þetta 
er mjög alvarlegt mál og ég skil 
ekki að stjórnmálaflokkar hafi 
ekki gert þetta að kosningamáli. 
Við erum með sláandi niðurstöður 
um tannheilsu barna en viðbrögð 
stjórnvalda við þeim hafa hing-
að til aðeins verið að lækka verð 
á gosdrykkjum. Það er eins og 
skvetta olíu á eld,“ segir hún.

Inga telur að nauðsynlegt sé að 
auknu fé verði veitt til málaflokks-
ins og að tannheilsa verði stjórnuð 
heilsugæsla. Hún segir að ef ekk-
ert verði að gert innan skamms sé 
hún hrædd um að íslenska þjóðin 
snúi þrjátíu ár til baka. „Þá þótti 
ekki undarlegt að börn fengju 
falskar tennur í fermingargjöf.“

Sigurður Rúnar Sæmundsson 
tannlæknir segist ekki taka djúpt í 
árinni þegar hann lýsir ástandinu 
sem skelfilegu. „Rannsóknir sýna 
að 40 prósent sex ára barna hafa 
fengið tannskemmd. Það þýðir að 
sum þessara litlu barna hafa feng-
ið margar skemmdir og þjáðst 
vegna þeirra. Ég vil líta á þetta 
sem þjóðfélagshneyksli,“ segir 
hann og bætir við að ólíðandi sé að 
lítil börn þurfi að gráta sig í svefn 
vegna tannpínu nú á tímum.

Sigurður segir ástæðuna fyrir 
þessari þróun felast í því hve 
margir ráða ekki lengur við að 
greiða tannlæknaþjónustu barna 
sinna. Þátttaka ríkisins sé orðin 
það takmörkuð. Sama upphæð til 
málaflokksins hafi nánast haldist 
föst í fimmtán ár. Á þessum tíma 
hafi endurgreiðsluréttur vegna 
forvarnaraðgerða á borð við flúor-
meðferð, röntgenmyndir, fræðslu 
og reglulegt eftirlit einnig verið 
mjög takmarkaður. Hann segir at-
hyglisvert að útgjöld Trygging-
arstofnunar, sem verulega hafi 
dregist saman, séu mest skert 
þegar kemur að forvarnaraðgerð-
um. Ástæðuna segir hann vera að 
um forvarnir gildi kvóti á endur-
greiðslum. Því fái foreldrar að-
eins endurgreidda flúormeðferð 
einu sinni á ári en ekki sé kvóti á 
viðgerðum. Það sé öfugt við stefnu 
annarra Norðurlanda.

„Þetta á ekki að vera sandkassa-
leikur milli Tryggingastofnunar 
og tannlækna. Við eigum að gera 
það sem kemur best út fyrir börn-
in, óháð því úr hvaða þjóðfélags-
hópi þau eru,“ segir Sigðurður.

Engir samningar hafa verið í 
gildi milli Tryggingarstofnunar 
og Tannlæknafélags Íslands frá 
árinu 1999. 

Tryggingastofnun metur því 
endurgreiðslur vegna tannvið-
gerða ákveðinna hópa, svo sem 
eldri borgara og barna við sína 
eigin viðmiðunargjaldskrá. Lögum 
samkvæmt endurgreiðir stofnun-
in 75 prósent í viðgerðum sem til-
greindar eru á lista hennar. Sigur-
jón Benediktsson segir viðmiðun-
arverð þó helming þess kostnaðar 
sem fólk þarf í raun að greiða. Auk 

þess eru verðskrár tannlækna 
mjög mismunandi enda verðsam-
ráð ólöglegt. 

Samkvæmt tölum Trygginga-
stofnunar er dýrasti tannlæknir 
landsins 130 prósentum yfir við-
miðunarverðskrá en á ódýrasti 
6 prósentum undir henni. Í til-
kynningu Tryggingastofnunnar er 
harmað að jákvæð áhrif frjálsr-
ar samkeppni komi ekki fram. 
Því hefur Tannlæknafélag Ís-
lands svarað þannig til á heima-
síðu sinni. „þar á bæ [Trygginga-
stofnun] svífist menn einskis til að 
spara í heilbrigðiskerfinu“. Enn 
fremur segir að ekki sé traustvekj-
andi að stofnunin eyði fé og tíma í 
að fara yfir reikninga tannlækna 
og eru sjúklingar sjálfir hvattir til 
að kynna sér verð og þjónustu án 
þess að miða við „hlutdrægt verð-
lagseftirlit Tryggingastofnunar“, 
eins Sigurjón orðar það.   

Siv Friðleifsdóttir heilbrigðisráð-
herra segir að verið sé að athuga 
hvort nauðsynlegt sé að uppfæra 
viðmiðunargjaldskrána í fjárlaga-
gerð. 

Sterk tengsl eru milli tekna 
foreldra og fjölda tannskemmda 
barna og segir Siv að reynt verði 
að koma til móts við þau með því 
að bjóða upp á ókeypis tannlækna-
skoðanir nokkurra grunnskólaár-
ganga. „Ég tel mjög mikilvægt að 
við náum slíkum samningum við 
tannlækna um þessar athuganir. 
Það hafa þó verið skiptar skoðan-
ir um þessa hugmynd meðal tann-
lækna,“ segir Siv. 

Falskar tennur í fermingargjöf á ný

STARFSMANNAMIÐLUN

VANTAR ÞIG PÍPU-
LAGNINGARMENN?
Höfum milligöngu um að útvega 
innlenda sem erlenda starfsmenn 
fyrir ýmsar greinar atvinnulífsins 

Er starfsmannaleiga rétta 
lausnin fyrir þig?

VOOT STARFSMANNAMIÐLUN • HAFNARGATA 90 
230 REYKJANESBÆR • SÍMI 581 2222 • WWW.VOOT.IS





Verðið
Vorið

nálgast
og fermingar 

eru í fullum gír

Sléttujárn, Remington
Hitnar fljótt, keramik og 
teflonhúðað.
1840813

Sléttujárn, Remington
Bæði sléttir og krullar
1804505

6.990

Hárblásari
2000 W. 3 hita og 2 hraðastillingar.
1840797

5.490

4.990

Tjald, Santa Barbara
3 manna, innra lag: polymid 
öndunarefni, ytra lag: 190T 
Polyester
130x210 sm með fortjaldi
5869205

Svefnpoki, Quebec
1,3 kg, -12°C
3000048

3.590

4.590

Nýtt og glæsilegt
Húsasmiðjublað
er komið út

Stútfullt
af glæsilegum tilboðum



lækkar
í Húsasmiðjunni

30% afsláttur
af allri páskavöru - mikið úrval

Gönguskór, Nikko
Stærðir: 36-46
5862900-10

8.995
12.995

Öryggisskór, S3
þægilegir, með gel í sóla
5861291-97

4.995
6.495



hagur heimilanna

 Haraldur Sturluson, trommari Úlpu, 
kann að spara rafmagn.

Eyðilagði bílinn á leiðinni á bílasölu

Þrátt fyrir að gjaldfærslur 
séu rafrænar lifa seðil- og 
útskriftargjöld enn góðu 
lífi, meðal annars hjá Hive. 
Formaður Neytendasam-
takanna segir þetta for-
kastanleg vinnubrögð og að 
samtökin muni skoða þetta 
nánar.

Neytendur losna ekki endilega við 
að greiða útskriftar- og seðilgjöld 
þó að gjaldfærslan sé rafræn og 
ekkert þurfi að skrifa út. Fjöldi 
fyrirtækja rukkar viðskiptavini 
sína enn um gjöld vegna útprent-
unar og innheimtu.

Viðskiptavinur Hive hafði sam-
band við Fréttablaðið og kvart-
aði yfir því að þurfa að greiða 199 
króna útskriftargjald af netþjón-
ustureikningi þrátt fyrir að upp-
hæðin væri skuldfærð rafrænt á 
greiðslukort. Honum þótti furðu-
legt að þurfa að greiða þetta gjald 
þegar viðskiptin eru algjörlega 
pappírslaus.

Arnþór Halldórsson, fram-
kvæmdastjóri Hive, segir að með 
gjaldinu sé verið að innheimta 
fyrir beinan kostnað sem hlýst af 
reikningnum hjá bankakerfinu. Þó 
að áskriftargjaldið sé skuldfært á 
greiðslukort þá innheimti banka-
kerfið samt sem áður gjöld fyrir 
það.

„Þetta er alveg eins og með alla 
greiðsluseðla. Öll fyrirtæki sem 
senda út reikninga gera þetta,“ 
segir hann. „Þetta er sú leið sem 
við förum til þess að koma til móts 
við þær verðhækkanir sem hafa 

orðið. Frekar en að hækka taxtann 
gerum við verðskrána okkar gegn-
sæja.“

Jóhannes Gunnarsson, formað-
ur Neytendasamtakanna, segir 
með ólíkindum að rukkað sé fyrir 
útskrifargjald í svona tilviki. 
„Hér er gengið skrefinu lengra 
í ósvífni.“ Hann segir að Neyt-
endasamtökin, sem hafa gagn-
rýnt seðilgjöld, muni skoða reikn-
inga Hive nánar. „Ég lít svo á að 

þetta sé eðlilegur rekstrarkostn-
aður og út í hött að setja út í verð-
lag hjá viðskiptavininum. Með því 
að innheimta svona lagað er alltaf 
hægt að auka innheimtur af neyt-
endum.“

Hjá Símanum og Vodafone 
fengust þær upplýsingar að ef 
viðskiptavinir óska eftir netvið-
skiptum, þar sem skuldfært er á 
greiðslukort, sé ekki rukkað út-
skriftargjald. 

Seðilgjald rukkað þótt 
enginn sé seðillinn

-5kr.
Í dag bjóðum við 5 kr.

afslátt af eldsneyti
um allt land!





[Hlutabréf] Peningaskápurinn ...

Svissneski fjárfestingarbankinn UBS mælir með 
kaupum á hlutabréfum í norska fjármálafyrirtæk-
inu Storebrand þar sem Kaupþing er stærsti hlut-
hafinn. 

Verðmatsgengið hækkar úr 100 krónum á hlut í 
112 krónur á hvern hlut. Markaðsgengið stóð í 96 
krónum á hlut um hádegisbilið í gær. 

Hlutabréf í Storebrand hafa hækkað um fimmt-
ung í mars eftir að Kaupþing og norska trygginga-
félagið Gjensidige fengu heimild til að eignast allt 
að fimmtungshlut í fyrirtækinu. Fastlega er búist 
við yfirtöku á Storebrand en Kaupþing hefur verið 
að auka hlut sinn upp fyrir tíu prósent. 

Verðmat Storebrand hækkað
Svissneski fjárfestingarbankinn UBS mælir með kaupum í félaginu.

Norræna kauphallarsamstæðan 
OMX, sem meðal annars á Kaup-
höll Íslands, hefur skrifað undir 
samkomulag við kauphöllina í St. 
Pétursborg í Rússlandi og fjár-
festa um stofnun nýs hlutabréfa-
markaðar þar í borg fyrir lítil og 
meðalstór fyrirtæki.

Fjárfestahópurinn, sem einbeit-
ir sér að innanlandsmarkaði, mun 
eiga hlut í hinum nýja hlutabréfa-
markaði sem fengið hefur heit-
ið Alþjóðlega kauphöllin í Sankti 
Pétursborg (IXSP).

Horft er til þess að nýi markað-
urinn auki vaxtarmöguleika lítilla 
og meðalstórra fyrirtækja í Rúss-

landi og opni þeim aðgengi að er-
lendu fjármagni án þess að þurfa 
að skrá sig á erlendan markað. 

OMX opnar í Rússlandi

Á undanförnum tveimur dögum 
hefur gengi bréfa í Actavis hækk-
að um rúmlega fjögur prósent. 
Hækkunina má rekja til nýs verð-
mats Greiningar Glitnis á félag-
inu. Var það hækkað úr 68,1 í 87,7 
krónur á hlut. Greiningardeildin 
telur félagið góðan fjárfestingar-
kost og mælir með kaupum í því. 

Frá því að Actavis blandaði sér 
í slaginn um samheitalyfjahluta 
lyfjafyrirtækisins Merck hafa 
margar greiningar komið út á fé-
laginu, bæði innlendar og erlend-
ar. Verðmatið frá Glitni er tölu-

vert hærra en nýjasta verðmat 
hinna íslensku bankanna. Hljóð-
aði það upp á 74,3 krónur á hlut 
frá Kaupþingi og 81,90 frá Lands-
bankanum.   

Í fyrradag tilkynnti Actavis um 
kaup á íslenska lyfjaþróunarfyrir-
tækinu Lyfjaþróun sem er sérhæft 
í þróun nefúðalyfja. Kaupin falla 
vel að stefnu Actavis, sem legg-
ur aukna áherslu á lyf sem erfið 
eru í þróun. Félagið var stofnað 
árið 2001 og hjá því starfa þrettán 
manns. Kaupverð var ekki gefið 
upp.  

Actavis hátt metið
Greining Glitnis hefur hækkað verðmat á Actavis úr 
68,1 krónu á hlut í 87 og mælir með kaupum. 



FL Group hefur færst úr iðn-
aðarvísitölu Kauphallarinnar 
(ICEX20) yfir í vísitölu fjármála-
fyrirtækja (ICEX40). Félagið er 
orðið hreint fjárfestingafélag 
eftir að það seldi Icelandair og 
Sterling á fjórða ársfjórðungi í 
fyrra.

Í Vegvísi Landsbankans er bent 
á að vægi fjármálafyrirtækja í Að-
allista Kauphallarinnar aukist þar 
með úr 69 prósentum í 77 prósent. 
Fyrir færslu FL Group var iðnað-
arvísitalan tólf prósent af heildar-
vægi Aðallistans en nemur aðeins 
fjórum prósentum eftir breyting-
una.  

FL færist um flokk
Fjármálafyrirtæki vega 77% af Aðallista Kauphallar.

Vísitala framleiðslukostnaðar 
hækkaði um 1,3 prósentustig á 
milli ára í síðasta mánuði, sam-
kvæmt útreikningum Vinnumála-
stofnunar Bandaríkjanna. Til sam-
anburðar dróst framleiðslukostn-
aður saman um 0,6 prósent á milli 
ára í janúar. Hækkunin er meiri 
en búist var við.

Helsta ástæða hækkunarinn-
ar eru vöruverðshækkanir á mat-
vælum, orkuverði og leikföngum. 
Greinendur segir þessar upplýs-
ingar sýna að sé til staðar verð-
bólguþrýstingur í bandarísku 
efnahagslífi og þörf á frekari 
stýrivaxtahækkunum til að knýja 
verðbólguna niður. 

Aukinn þrýst-
ingur í BNA

Hagnaður bresku verslanakeðj-
unnar Woolworths nam einung-
is 16 milljónum punda, jafnvirði 
tæplega 2,1 milljarðs íslenskra 
króna, á síðasta ári. Breskir fjöl-
miðlar segja þetta ekki góðar 
fréttir fyrir hluthafa fyrirtæk-
isins enda dróst hagnaðurinn 
saman um 73 prósent á milli ára. 
Afkoma Woolworths hefur aldrei 
verið verri og er undir vænting-
um greinenda.

Dagblaðið The Scotsman hefur 
eftir Trevor Bish Jones, forstjóra 
Woolworths, að staðan sé fjarri 
því að vera ákjósanleg. Í uppgjöri 
verslanakeðjunnar kemur hins 
vegar fram að hagræðingaað-
gerðir keðjunnar og fjárfesting-
ar muni skila sér í betri afkomu á 
árinu.  

Versta ár 
Woolworths

Greiningardeild Landsbankans 
mælir með kaupum í Kaupþingi. 
Samkvæmt nýjasta verðmati 
metur hún hlutinn í Kaupþingi á 
1.058 krónur og sér markgengi 
eftir tólf mánuði í 1.170 krónum 
á hlut. Þar kemur meðal annars 
fram að árið hafi farið vel af stað 
hjá Kaupþingi en rekstur nýrra 
eininga í dótturfélögum gangi 
betur en reiknað var með. Búist 
er við miklum tekjuvexti hjá FIH 
á árunum 2008 og 2009. Þá er geta 
Kaupþings til ytri vaxtar mikil og 
bendir Lansbankinn á að fjárhags-
legur styrkleiki tvíeykisins Kaup-

þings og Existu, stærsta hluthaf-
ans, gefi bankanum færi á að láta 
mikið til sín taka við þær hrær-
ingar sem munu verða á norræn-
um fjármálamarkaði.  

Landsbankinn mæl-
ir með Kaupþingi Kaupþing banki hagnast um sem 

nemur um fjórum milljörðum 
króna við sölu á eignarhlut sínum 
í Eik fasteignafélagi hf.

Bankinn hefur gengið til samn-
inga við Eikarhald ehf. um sölu á 
öllu hlutafé í Eik, en gengið verð-
ur frá viðskiptunum næsta mið-
vikudag, samkvæmt tilkynningu 
til Kauphallar. Eikarhald er í eigu 
Baugs Group sem á tæp 23 pró-
sent, FL Group sem á 49 prósent, 
Fjárfestingafélagsins Primus sem 
á rúm 10 prósent og Saxbyggs sem 
á rúm 18 prósent. 

Velta Eikar fasteignafélags 
var tæplega 1,2 milljarðar króna 
í fyrra og hagnaður fyrir skatta 
nam 582 milljónum króna.  

Eiksalan gefur 
fjóra milljarða

Nordica hotel
Su›urlandsbraut 2
S. 444 5050

VOX Restaurant
Opi› flri.- lau.
18.30 - 22.30

VOX Bistro
Opi› alla vikuna
11.30 - 22.30

www.vox.is
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Tilbo› á gistingu á www.icehotels.is

Páskablús

Blúshátí› á Nordica hotel 3.-5. apríl
(sjá www.blues.is)

Páskabrunch
5., 6., 8. og 9. apríl kl. 11.30-14.00

Happy Hour alla daga á barnum kl. 17-19

MATSE‹ILL 1

Sesarsalat
Romaine salat, kjúklingur, brau›kru›ur,
parmesanostur

Lambakótelettur
Grilla› grænmeti, kartöflusalat
2.750 kr.

MATSE‹ILL 2

Andalæri
Sulta› me› appelsínugljáa, klettasalat

Hl‡ri
Bygg, rau›vínssósa, rótargrænmeti
2.700 kr.

MATSE‹ILL 3

Norrænn tapas
Rækjur, birkireyktur lax, síld, kavíar, rúgbrau›

Svínalundir
Gratin me› nor›lenskum grá›aosti, salat
3.150 kr.

3.-5. apríl

Girnileg
páska-
og blúshátí›

Bor›apantanir í síma 444 5050.



Vnr. 68316410

LUX stórgreinaklippur.

1.290
1.940

Vnr. 79291069

GINGE hjólbörur, 90 ltr.

44.900
14.900

Vnr. 50632103

ELEGANT UNION gasgrill með 3 brennurum, pottjárn í steikargrind, 
grillflötur 66x50 cm. Neistakveikjari, grillsteinar, hitamælir, steyptir 
brennarar. og efri grind. 12.9kW, Fitubakki, mjög auðvelt að hreinsa. 
Þrýstijafnari og slanga fylgir.

27.900

Vnr. 50630104

OUTBACK HUNTER PLUS gasgrill, 60x50 cm grillflötur, 3 brennarar, grillgrind 
úr postulínshúðuðu pottjárni, emelerað stál og ál. Neistkveikjari, hitamælir, 
efri grind þrýstijafnari og grillsteinar. Kemur samansett fyrir utan fætur og 
hliðarborð. Fitubakki, mjög auðvelt að hreinsa. Þrýstijafnari og slanga fylgir.

Vnr. 50630100

OUTBACK OMEGA 200 gasgrill. Stærð 55x36 cm, grillflötur 
með tvískiptum brennara, hliðarborði, neistakveikjara, þrýsti-
jafnara, slöngu og grillsteinum.

Vnr. 50614015

Geislahitari 1,3W, 
IP54 vatnsþolinn, 
hitar allt að 8 m2.

18.900
AGA Gasol hylkin 
eru léttari, ryðga 
ekki og þú sérð 
innihaldið. Nú 
getur þú valið á 
milli tveggja 
hylkjastærða.

Nú er hægt að fá gashylki og 
áfyllingu í öllum verslunum 
BYKO á góðu verði.

2.490
3.461

Vnr. 68315205

LUX hekkklippur.

3.990
5.892

Pantaðu núna!



4.990
6.690

Vnr. 74890004

BOSCH AHS 30 hekkklippur, 
sverðlengd 42 cm, 390W.

9.990
15.690Vnr. 74890039

BOSCH AKE 30 keðjusög.

Vnr. 50632116/8

Yfirbreiðsla fyrir tveggja eða 
þriggja brennara gasgrill.

2.490kr.

Verð frá

Vnr. 50632111

ELEGANT UNION ryðfrítt gasgrill með 3 brennurum, pottjárn í 
steikargrind, grillflötur 66x50 cm. Neistakveikjari, grillsteinar, 
hitamælir, steyptir brennarar. og efri grind, 12.9kW. Fitubakki, 
mjög auðvelt að hreinsa. Þrýstijafnari og slanga fylgir.

39.900
Vnr. 50632308

OUTBACK ELITE SPIRIT gasgrill, 60x50 cm grillflötur með þremur 
brennurum, grillgrind úr postulínshúðuðu pottjárn, emelerað stál og 
ál, neistakveikjari, hitamælir, efri grind þrýstijafnari og grillsteinar. 
Kemur samansett fyrir utan fætur og hliðarborð. Fitubakki, mjög 
auðvelt að hreinsa. Þrýstijafnari og slanga fylgir.

49.900

FRÁBÆRT

VERÐ!



greinar@frettabladid.is

Í tengslum við Iðnþing 2007 
fengu Samtök iðnaðarins Capa-

cent Gallup einu sinni enn til að 
kanna hugi Íslendinga til inn-
göngu í Evrópusambandið (ESB). 
Niðurstaðan reyndist svipuð og 
jafnan áður síðan mælingar hóf-
ust 1990. Meiri hluti þjóðarinn-
ar er enn sem fyrr hlynntur því, 
að Íslendingar hefji aðildarvið-
ræður við Sambandið, eða 58 
prósent. Mun fleiri Íslendingar 
eru hlynntir aðild að ESB en eru 
henni andvígir, eða 43 prósent 
gegn 34. 

Með þessari kynningu á af-
stöðu þjóðarinnar til Evrópu-
málsins og með því að tefla eins 
og einatt áður fram viðeigandi 
og skynsamlegum rökum í mál-
inu innsigla Samtök iðnaðarins 
sérstöðu sína meðal samtaka at-
vinnulífsins og launþega. Samtök 
iðnaðarins hafa hag félagsmanna 
sinna sýnilega að leiðarljósi líkt 
og systursamtök þeirra í nálæg-
um löndum. Samtök atvinnulífs-
ins og Alþýðusambandið stand-
ast ekki enn þetta einfalda próf 
og eru því að þessu leyti eftirbát-
ar systursamtaka sinna í grann-
löndunum. Atvinnulífssamtök 
og alþýðusambönd allra annarra 
Evrópulanda hafa tekið skýra af-
stöðu með og barizt fyrir aðild 
landa sinna að ESB, án undan-
tekningar. 

Viðhorfskönnunin á vegum 
Samtaka iðnaðarins er markverð 
meðal annars fyrir birtuna, sem 
hún bregður á stjórnmálaflokk-
ana og væntanlega kjósendur 
þeirra. Skoðum tölurnar, og 
byrjum á Vinstrihreyfingunni - 
grænu framboði, því að þær tölur 
kunna að koma helzt á óvart. Í 
Evrópumálinu slá hjörtu kjós-
enda Vinstri grænna í takt við 
hjörtu þjóðarinnar í heild, því 
að 58 prósent þjóðarinnar eru 
hlynnt því að taka upp viðræð-
ur við ESB um aðild eins og áður 
sagði gegn 27 prósentum, sem 
eru andvíg viðræðum. Meðal 
Vinstri grænna eru hlutföll-
in svipuð og meðal allra Íslend-

inga, eða 61 prósent hlynnt við-
ræðum á móti 29. Andstæðingar 
ESB eru því minnihlutahópur í 
flokki Vinstri grænna. Svipuð 
mynd blasir við, þegar spurt er 
um aðild að ESB frekar en aðild-
arviðræður. Hér er spurt, hvort 
menn séu tilbúnir að taka afstöðu 
til aðildar án þess að bíða eftir 

úrslitum aðildarviðræðna, svo 
að nokkru færri taka þá afdrátt-
arlausa afstöðu. Meðal væntan-
legra kjósenda Vinstri grænna 
eru 40 prósent hlynnt aðild að 
ESB á móti 36 prósentum, sem 
eru andvíg aðild. Með þjóðinni í 
heild eru tölurnar 43 prósent með 
aðild gegn 34 eins og áður kom 
fram. Vinstrihreyfingin - grænt 
framboð virðist með þessu vera 
að segja sig úr lögum við skylda 
flokka yzt á vinstri væng stjórn-
málanna í nálægum löndum, enda 
mælist fylgi Vinstri grænna nú í 
skoðanakönnunum á bilinu 20 til 
25 prósent. 

Meiri hluti kjósenda Frjáls-
lynda flokksins er einnig sama 
sinnis og þjóðin í Evrópumál-

inu. Meðal frjálslyndra kjósenda 
eru 43 prósent hlynnt aðildarvið-
ræðum við ESB á móti 29 pró-
sentum, sem eru andvíg viðræð-
um. Afstaða frjálslyndra til að-
ildar að loknum viðræðum er 
ámóta skýr: 43 prósent þeirra 
eru hlynnt aðild að ESB á móti 
32 prósentum, sem eru andvíg 
aðild. Þetta eru svipaðar tölur og 
fyrir þjóðina í heild. Það virðist 
því ljóst, að andstaða Frjálslynda 
flokksins og Vinstri grænna við 
aðild að ESB stríðir gegn vilja 
meiri hluta væntanlegra kjós-
enda beggja flokka. Um Samfylk-
inguna þarf ekki að hafa mörg 
orð, afstaða hennar hefur nokkuð 
lengi legið fyrir og yfirgnæfandi 
hluti væntanlegra kjósenda henn-
ar er hlynntur aðildarviðræð-
um (86 prósent gegn 6) og aðild 
(67 prósent gegn 12). Um Fram-
sóknarflokkinn þarf ekki heldur 
að orðlengja. Meiri hluti væntan-
legra kjósenda hans er andvígur 
bæði aðildarviðræðum (49 pró-
sent gegn 43) og aðild (51 prósent 
gegn 24). Það er umhugsunarefni 
handa þeim, sem héldu, að Fram-
sóknarflokkurinn væri að breyt-
ast úr bændaflokki í frjálslyndan 
Evrópuflokk. 

Hvað um Sjálfstæðisflokkinn? 
– eina breiðvirka borgaraflokk 
álfunnar, sem berst gegn aðild 
að ESB. Að vísu eru 46 prósent 
væntanlegra kjósenda Sjálfstæð-
isflokksins hlynnt aðildarvið-
ræðum við ESB gegn 40 prósent-
um, sem eru andvíg viðræðum. 
En meiri hluti sjálfstæðismanna 
er þó andvígur aðild, eða 49 pró-
sent gegn 32 prósentum, sem eru 
hlynnt aðild. Sjálfstæðisflokkur-
inn er utanveltu. Andstaðan gegn 
ESB-aðild er mun meiri í Sjálf-
stæðisflokknum en meðal Vinstri 
grænna. Það er eðlilegt, að okr-
arar óttist ESB: þeir vilja helzt fá 
að okra áfram í friði fyrir sam-
evrópsku eftirliti. Eiga aðrir at-
vinnurekendur og frjálslynd-
ir kjósendur samleið með Sjálf-
stæðisflokknum við þessar 
kringumstæður? 

Skýrar víglínur um Evrópu

Ellert B. Schram, varaþingmaður Sam-
fylkingarinnar, skrifaði á dögunum 

grein í Fréttablaðið þar sem hann lýsir 
meðal annars upplifun sinni af fundi 
í Háskólanum í Reykjavík sem hald-
inn var til að fjalla um frumvarp for-
manna stjórnarflokkanna um breytingar 
á stjórnarskránni. Í greininni segir Ellert 
á sinn hátt frá því þegar ég innti Kristrúnu Heim-
isdóttur frambjóðanda Samfylkingarinnar eftir 
því hvort hún teldi að ríkið gæti gert aflaheimildir 
sem útvegsmenn hafa keypt upptækar, án þess að 
greiða bætur fyrir. 

Rétt er í þessu samhengi að minna á að það er 
eitt af grundvallaratriðum stjórnskipunar réttar-
ríkisins Íslands að eignarrétturinn er friðhelgur.  
Það er einnig meginforsendan fyrir því að á Ís-
landi er rekinn arðbær sjávarútvegur að þeir sem 
eiga veiðiheimildirnar fara með þær sem sína eign. 
Ríkið hefur allar heimildir til að setja reglur um 

veiðarnar, þ.m.t. hversu mikið má veiða 
af hverri tegund, hvar stunda má veiðar, 
á hvaða tíma, með hvaða veiðarfærum o.
s.frv. Hagsmunir þjóðarinnar og útvegs-
manna fara algjörlega saman við nýtingu 
fiskistofnanna enda eiga engir meira undir 
en útvegsmenn að veiðarnar séu stundað-
ar á sjálfbæran hátt með langtímahags-
muni í huga.  

Ellert þarf ekki að leggjast í þunglyndi 
yfir því að þeir sem hafa keypt veiðiheim-
ildirnar hafi fengið eitthvað „gefið“ frá 

honum eða öðrum íslendingum. Þá mætti Ellert 
gleðjast yfir því að útvegsmenn hafa byggt upp 
veiðireynslu fyrir Ísland með því að sækja í stofna 
utan íslenskrar fiskveiðilögsögu. Ellert var og er 
í lófa lagið að kaupa veiðiheimildir eins og aðrir 
útvegsmenn ef hann hefur áhuga á að slást í hóp 
þeirra.  Hann fengi þá fljótt þá ábyrgðartilfinningu 
sem fylgir því að þurfa að standa við skuldbind-
ingar sínar og eins myndi hvati hans til að fara vel 
með þessa eign sína strax leysast úr læðingi.  

 Höfundur er framkvæmdastjóri LÍU.

Þeir fiska sem róa

Það er eðlilegt, að okrarar 
óttist ESB: þeir vilja helzt fá að 
okra áfram í friði fyrir sam-
evrópsku eftirliti. Eiga aðrir 
atvinnurekendur og frjáls-
lyndir kjósendur samleið með 
Sjálfstæðisflokknum við þessar 
kringumstæður? 

Í
ranar hafa komið af stað alvarlegri milliríkjadeilu með því 
að handtaka í lok síðustu viku fimmtán brezka sjóliða, sem 
voru við eftirlitsstörf í umboði Íraksstjórnar og Samein-
uðu þjóðanna innst í Persaflóa. Bretar fullyrða og segjast 
hafa fyrir því sannanir að sjóliðarnir voru í íraskri lögsögu 

þegar sérsveit íranska Byltingarvarðarins tók þá höndum með 
vopnavaldi á hafi úti. Íranar halda því fram að sjóliðarnir hafi 
verið í íranskri lögsögu og þar með gert fjandsamlega „innrás“ á 
íranskt yfirráðasvæði. 

Þrátt fyrir að brezkir ráðamenn hertu tóninn í garð Írana með 
hverjum deginum sem liðið hefur frá handtökunni, hafa Íranar 
sinnt því í engu og aðeins tilkynnt að verið væri að yfirheyra sjó-
liðana og að þeir hlytu mannúðlega meðferð. 

Atvikið minnir um margt á svipað mál sem kom upp árið 2004. 
Þá handtóku Íranar átta brezka sjóliða á sömu slóðum, í Shatt-el-
Arab-ósnum, en um hann liggja landamæri Íraks og Írans. Í það 
sinn sluppu hinir handteknu eftir nokkra óþægilega sólarhringa í 
íranskri prísund. 

En hvað veldur því að svona ónauðsynlegar deilur rísa upp úr 
þurru, í þeirri miklu spennu sem ríkir á milli aðila um þessar 

mundir? Handtakan var gerð daginn áður en öryggisráð Samein-
uðu þjóðanna greiddi atkvæði um hertar refsiaðgerðir gegn Íran 
vegna hinnar umdeildu kjarnorkuáætlunar Íransstjórnar. Jafn-
framt hafa talsmenn Breta og Bandaríkjamanna í Írak haldið því 
fram, að Íranar stæðu á bak við ýmsar ofbeldisaðgerðir í Írak. 
Skyldu írönsku byltingarverðirnir hafa hugsað sér að hægt væri 
að nota brezku sjóliðana sem skiptimynt fyrir þá fimm liðsmenn 
íranska Byltingarvarðarins sem eru í haldi bandamanna í Írak, 
sakaðir um samsæri og vopnasmygl? Eða kannski var hugmynd-
in sú að nota málið til að þétta samstöðu Írana gegn ytri fjendum 
ríkisins, og þagga niður í innlendum gagnrýnisröddum sem sakað 
hafa Mahmoud Ahmadinejad forseta um að skaða hagsmuni Írans 
með ögrunum sínum út á við? Það bendir ýmislegt til að byltingar-
verðirnir vilji nýta þetta nýjasta atvik, sem þeir voru sjálfir upp-
hafsmenn að, til að ýfa upp ný átök við hin hötuðu Vesturlönd. 

Á sama tíma og þessu fer fram standa Bandaríkjamenn að 
stærstu flotaæfingu á Persaflóa sem þeir hafa nokkru sinni efnt 
til á því viðkvæma hafsvæði, en Íranar hafa ítrekað mótmælt 
veru bandarísks flota þar úti fyrir ströndum Írans. Það dylst held-
ur engum að hinn mikli flotastyrkur, sem Bandaríkjamenn hafa 
komið sér upp á Persaflóa sé beint gegn Íran, sem áminning um 
hernaðarlega yfirburði bandamanna. 

Við þessar aðstæður þarf ekki mikið til að kveikja í púðurtunn-
unni. Það er því vonandi að fortölur og friðsamlegar samninga-
viðræður dugi til að leysa deiluna um sjóliðana. Vindi deilan enn 
meira upp á sig veit enginn hvert hún kann að leiða. 

Hættuleg deila

Við þessar aðstæður þarf ekki mikið til að kveikja í 
púðurtunnunni.



Smáauglýsingasími
550 5000

Auglýsingasími Allt
550 5880

Þú getur pantað 
smáauglýsingar á visir.is

Sigurgeir Finnsson, bókasafns- og upplýs-
ingafræðingur, er með svolítið sérstakan 
vegg í stofunni heima hjá sér sem hann og 
Þóra Þorsteinsdóttir, sambýliskona hans, 
máluðu sjálf.

„Okkur var búið að langa til þess að brjóta stof-
una einhvern veginn upp og vorum að velta því 
fyrir okkur að veggfóðra en svo var það eiginlega 
Þóra sem fékk þá hugmynd að við myndum bara 
mála eitthvert mynstur á vegginn í staðinn,“ segir 
Sigurgeir.

Hugmyndina að mynstrinu á veggnum fundu þau 
í mynsturbók sem var á heimilinu. „Þóra var með 
svona uppskriftabók með alls konar mynstrum 
í því hún var búin að vera að teikna á einhverjar 
jólakúlur. Hún byrjaði svo eiginlega bara á miðj-
um veggnum og vissi ekkert hvað myndi verða. 
Hún var aðallega í þessu en ég hjálpaði til við að 
klára og þetta tók kannski svona tvær vikur í allt,“ 
segir Sigurgeir.

Veggurinn í stofunni er ekki fyrsti veggur-
inn sem Sigurgeir málar svona sjálfur. „Þegar 
ég var unglingur málaði ég einu sinni herberg-
ið mitt í öllum mögulegum litum, bæði veggi og 
loft og seinna málaði ég einn vegginn í því með 

því að sletta nokkrum litum á hann með pensli. Ég 
er hrifnastur af litríkum veggjum og finnst bara 
hrikalegt að hafa allt hvítt, það er svo leiðinlegt og 
stofnanalegt.“

Sigurgeir segir að þau séu mjög ánægð með út-
komuna á veggnum. „Við erum eiginlega ekki með 
neitt við þennan vegg nema einn stóll svo hann fær 
alveg að njóta sín. Hann sést meira að segja inn 
um gluggann og fólk sem gengur framhjá hefur 
verið að dást að honum. Ef fólk vantar eitthvað að 
gera yfir sjónvarpinu þá er bara mjög góð afþrey-
ing að mála vegg og ég mæli alveg með því. Ef við 
verðum leið á veggnum er líka ekkert mál að mála 
bara yfir hann aftur.“ 

Ekkert mál að mála vegg



„Leikritið gerist árið 1958 og svo 
skemmtilega vill til að kjólarn-
ir sem ungu stelpurnar klæð-
ast eru einmitt frá þessum tíma,“ 
segir Saga Jónsdóttir leikstjóri, 
sem leikstýrir leikritinu „Príma-
donnurnar“ eftir Ken Ludwig, 
sem sýnt er í Freyvangsleikhús-
inu í Eyjafjarðarsveit. Rauði kjóll-
inn er eign systur minnar, Heklu 
Geirdal, en hún er ótrúleg með að 
geyma kjóla, þennan t.d. í fimmtíu 
ár,“ segir Saga og bætir við að það 
sé afar hentugt að fá að gramsa í 
kjólasafni systurinnar þegar bún-
inga vanti fyrir uppsetningar. 
„Græni kjóllinn kemur upphaf-
lega frá Þóru Borg leikkonu og 
hefur farið nokkrar krókaleiðir 
en er nú kominn upp á svið í Frey-
vangi.“ 

Leikkonurnar, Rósa Björg Ás-
geirsdóttir og Svala Ingólfsdóttir, 
eru afar hrifnar af kjólunum sem 
þær fá að klæðast í sýningunni. 
„Mér sýnist að þessi tíska sé að 

koma aftur,“ segir Saga og bætir 
við að það sé gaman að hafa leik-
búninga og hluti ekta, frá því tíma-
bili sem leikritið gerist, en það er 
Þórarinn Blöndal gerir leikmynd-
ina, sem er afar falleg. 

Uppselt hefur verið á nær allar 
sýningar leikhússins en sýnt er um 
helgar. „Freyvangsleikhús heldur 
upp á 45 ára afmæli sitt um þess-
ar mundir en leikhúsið hefur verið 
virkt nánast allan þann tíma. Fólk-
ið í sveitinni er afar áhugasamt 
um leikhúslífið og helmingi fleiri 
vildu fá að taka þátt en hlutverk 
voru fyrir,“ segir Saga og bætir 
við að það sé afar skemmtilegt að 
vinna með áhugamönnum. „Þau 
eru svo fagmannleg þarna í Frey-
vangsleikhúsinu og ég dáist að því 
hvað þau taka þetta alvarlega og 
vilja gera þetta vel. Það á reyndar 
við um þau áhugaleikfélög sem ég 
hef unnið með undanfarið. Mikill 
áhugi og metnaður.“

Ekta leikmunir gera  
sýninguna skemmtilega
Freyvangsleikhúsið í Eyjafjarðarsveit er 45 ára um þessar mundir. Saga Jónsdóttir segir skemmti-
legt að vinna með áhugamönnum.

Ný sending frá

Smáralind, sími 5288800, www.drangey.is

Maternity
Fyrir verðandi og 
nýbakaðar mæður.
• Neðanþvottaklútar fyrir þrútin og   
 viðkvæm svæði
• Olíugel, eykur teygjanleika húðarinnar  
 og er tilvalið til að nudda uppúr
• Næringarkrem sem eykur teygjanleika  
 húðarinnar
•Fótakrem sem léttir á þrútnum fótum

Fæst aðeins í verslunum Lyf og heilsu og ÁrbæjarapótekiFæst í apótekum um land allt



Nærri hvert tískuhús hefur á 
sínum snærum í það minnsta 
eina stjörnu. Þessi manneskja er 
andlit tískuhússins út á við í aug-
lýsingum, sendiherra lífsstíls og 
fágunar. Áður voru þetta nærri 
eingöngu kvikmyndastjörnur á 
síðum glanstímarita en sá tími 
er liðinn. Nú leita sífellt fleiri 
fjöldaframleiðslufyrirtæki til 
popp- eða kvikmyndastjarna eða 
jafnvel íþróttamanna til að sitja 
fyrir og leika í auglýsingum. Hér 
í landi er það nú kallað people-
à-porter (fólk til að vera í) sem 
kemur frá prêt-à-porter-fatn-
aði (tilbúið til að vera í). Ástæð-
an er sú að fyrirtækin vilja gefa 
vörum sínum aukið 
gildi, meiri glam-
úr, sem aftur hækkar 
verðið. 

Wentworth Mill-
er (Prison Break) er 
andlit Gap í herratísk-
unni og ekki er langt 
síðan Sarah Jessica 
Parker (Sex and the 
City), sem nú er sjálf 
að setja á markað sína 
eigin tískulínu, kynnti 
kvenlínu Gap. Eva 
Longoria (Desperate 
Housewives) auglýs-
ir Morgan og reyndar 
líka L´Oreal. Ef vel er að gáð sést 
hversu miklu ljóshærðari Eva 
var í byrjun 3. þáttaraðarinnar 
en áður, einmitt eftir að hún fór 
að auglýsa L´Oreal hárlit! 

Á fimmtudag kom í búðir ný 
tískulína H&M, hönnuð af Mad-
onnu. Undanfarin þrjú haust 
hefur H&M fengið heimsfræga 
hönnuði til liðs við sig. Fyrst Karl 
Lagerfeld, svo Stellu McCartn-
ey og nú síðast Viktor og Rolf. Í 
hvert skipti voru vörurnar rifnar 
út úr búðunum og því áttu marg-
ir von á því að vorlína Madonnu 
fengi sömu viðtökur, sérstaklega 
í ljósi auglýsingaherferðarinnar 
sem var í gangi áður en flíkurn-
ar komu í búðir, en auglýsinga-

myndin var líkt og SM-ádeila á 
Djöfullinn klæðist Prada. En allt 
kom fyrir ekki. Tískulína Mad-
onnu fór hægt af stað, án allr-
ar hysteríu. Sumir hafa skýrt 
það þannig að fötin séu einfald-
lega allt of klassísk og einföld og 
minni lítið á áberandi stíl Mad-
onnu, sem hefur sýnt ýmsar ansi 
skrautlegar hliðar á sér í gegn-
um tíðina. Skemmst að minnast 
síðustu tónleikaferðar hennar 
með búningum Jean-Paul Gault-
ier. Eru reyndar uppstéttarlund-
únaleg eins og Madonna sjálf 
um þessar mundir. Almenning-
ur hefur ekki trú á Madonnu sem 
hönnuði enda má spyrja hvað 

hún sé að vilja upp á dekk, henni 
dugi ekki að semja tónlist, skrifa 
bækur og leika í myndum held-
ur vilji hún vera tískuhönnuður í 
ofanálag. Kannski að 96 milljóna 
dollara árslaun eins og hún hafði 
2006 nægi henni ekki til fram-
færslu?   

Stjörnurnar hafa sömuleiðis 
tekið til sín stóran skerf af ilm-
vatnsmarkaðnum (J-Lo, Céline 
Dion, Sarah Jessica Parker og 
fl.), ilmvatnsframleiðendunum 
til ama. Því til hvers að kaupa 
Chanel Nr. 5 sem kostar sex sinn-
um meira en ilmvatn frá uppá-
haldsstjörnunni á innan við 2.000 
kr.?

Fyrirsæta í myndaþætti Vogue 
notar stærð 42, sem þykir til 
tíðinda.

Sífellt fleiri innan tískuiðnaðarins 
vinna nú markvisst að því að úti-
loka fyrirsætur undir kjörþyngd. 
Ameríska Vogue hefur bæst í 
hópinn með því að hafa 12 síðna 
myndaþátt með  fyrirsætunni 
Crystal Renn. Hún notar stærð 42.

Hún er tvítug og hóf ferilinn 
fjórtán ára. Renn átti um tíma 
við ýmis heilsufarsleg vandamál 
að stríða, sem mátti rekja til þess 
að hún var langt undir kjörþyngd. 
Hún tók sér hlé frá störfum til að 
huga að heilsunni og sneri aftur í 
tískuheiminn eftir að hafa bætt á 
sig og notar nú stærð 42. Þess má 
geta að stærð 42 hentar vel venju-
legum konum en telst yfirstærð í 
fyrirsætubransanum. 

Fyrirsæta í 
yfirstærð

Stærðir 
38-46

verð 
5.990,-

Kjólar við buxur - ný sending



Að lýsa og skyggja réttu stað-
ina dregur fram það fallegasta 
í andlitinu.

Nýlega var fjallað stuttlega um 
það hér í Fréttablaðinu hvernig 
réttast er að nota farða. Ekki 
dugar að bera hann á andlitið 
eins og hvert annað krem, held-
ur þarf að beita ýmsum brögðum 
til að áhrifin komi sem best út. Ef 
rétt er staðið að verkinu má jafn-
vel ná fram svipuðum áhrifum og 
þegar búið er að tölvuvinna mynd 
í Photoshop.

Á myndinni hér til hliðar er sýnt 
með litum hvaða svæði ber að lýsa 
og hvaða svæði á að dekkja. 

Kristjana Guðný Rúnarsdótt-
ir, förðunarmeistari hjá Termu, 
farðaði Stellu Sverrisdóttur eftir 

þessum kúnstarinnar reglum, 
en fyrirmyndina má finna í bók 
förðunarsnillingsins Kevyns Auc-
oin, Making Faces. Sólarpúður og 
svokallaðir „highlighters“ duga 
vel til þess að draga fram ákveð-
in svæði, en einnig má notast við 
hyljara eða annað fljótandi sem 
er ljóst á lit. Lýsinguna má meðal 
annars setja fyrir ofan efri vör, 
niður eftir nefinu, efst á kinnbein-
in, á miðju augnloksins og á mitt 
ennið, í raun á þá staði þar sem 
óskað er eftir áherslu. Skyggingar 
eru svo notaðar til að draga fram 
lögun kinnbeinanna, augnsvæðis-
ins, til að skerpa kjálkalínuna og 
svo framvegis – og þá er bara að 
draga fram réttu græjurnar og 
byrja að æfa sig.  

Kanntu að farða þig?
Bæjarlind 6 - s. 554-7030
Eddufelli 2 - s. 557-1730

Skart smíðað af Hansínu
og Jens Guðjónssyni

Gullsmiðja 
Hansínu Jens
Laugavegi 42 • Sími 551 8448

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

Nýtt á Íslandi!   NO STRESS
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Verslunin Lykkjufallið, sem til þessa hefur sérhæft sig í 
fötum fyrir verðandi og nýbakaðar mæður, býður nú 
líka upp á barnaföt. 

Ungbarnapeysur sem eru eins og smækkuð mynd af 
lopapeysum fanga strax augað þegar komið er inn í verslun-
ina Lykkjufallið í Garðastræti 2. Peysurnar eru hand-
prjónaðar úr hárfínu ullargarni sem þolir mild-
an þvottavélaþvott og eru merktar prjónakon-
unni Guðrúnu Hjaltadóttur. Barnagallar með 
áprentuðum áletrunum og myndum af stjörn-
um fortíðarinnar eru líka nokkuð nýstárlegir og 
óneitanlega töff. Úr vænu bómullarefni og fást í 
ýmsum litum. Einnig eru nuddsamfellurnar vin-
sælu fáanlegar með teikningum af þeim línum 
sem árangursríkt er að strjúka til að auka vellíð-
an barnanna.

Hlýleg, mjúk og töff föt 
fyrir minnsta fólkið

Sársaukalaust súkkulaðivax 

er frábær nýjung. 

Fjarlægjum öll hár jafnvel 1 mm stutta 

brodda
. Hentu rakvélinni og vertu alltaf með 

silkimjúka húð og laus við óæskileg hár.

Súkk
ulað

ivax

Sími 577 7007

Vesturlandsvegur

Reykjavík

Mosfellsbær

Húsasmiðjan

Nóatún

Toppskórinn

Margt Smátt

Vínlandsleið

Sport Outlet
Vínlandsleið 2–4, efri hæð

Grafarholt
Opnunartímar:
Virkir dagar kl. 12 – 18
Laugardagar kl. 12 – 16



Þokkagyðjan Dita Von Teese 
vekur hvarvetna athygli fyrir 
útlit í anda leikkvenna frá gull-
aldarárum Hollywood.

Dita, eða Heather Renée Sweet 
eins og hún heitir réttu nafni, 
fæddist 28. september 1972 í Ro-
chester, Michigan, þar sem hún 
ólst upp hjá foreldrum sínum. 
Hún fékk snemma áhuga á göml-
um kvikmyndum og sígildum 
fatastíl fyrir tilstuðlan móðurinn-
ar sem var kvikmyndaaðdándi og 
hafði gaman af því að klæða dótt-
urina upp eins og gömlu kvik-
myndagyðjurnar.

Aðeins fimmtán ára var Heather 
farin að vinna í undirfataverslun 
til að geta verið innan um blúnd-
unærföt og sokkabönd og keypti 
sér þar fyrsta lífstykkið sitt. Allar 
götur síðan hefur hún notið þess 
að klæðast dýrindis undirfatnaði 
og skartklæðum.

Heather lærði ballet frá fimm 
ára aldri en hætti fimmtán ára þar 
sem hún taldi sig ekki geta orðið 
betri. Hún nýtti sér hins vegar 
danstæknina þegar hún ákvað að 

gerast nektardansmær um tvítugt 
og gat sér fljótlega góðs orðs fyrir 
erótískar sýningar, þar sem aldrei 
var farið yfir strikið og fjaðra-
skúfar, skart, hælaskór, uppháir 
hanskar, lífstykki og ögrandi und-
irfatnaður komu því meir við 
sögu.

Um það leyti tók Heather upp 
sviðsnafnið Dita og bætti eftir-
nafninu Von Treese við þegar 
hún sat fyrir hjá Playboy 2002. 
Vegna mistaka datt r-ið úr 
eftir nafninu í prentun svo 
eftir stóð Teese, sem minnir 
á orðið „tease“ eða stríðni. 
Ditu fannst það svo snið-
ugt að hún hefur komið fram 
undir því nafni síðan.

Dita hefur fært út kvíarn-
ar síðustu ár, meðal ann-
ars leikið í kvikmyndum og 
tónlistarmyndböndum, setið 
fyrir og sýnt fatnað. Hún er þó 
þekktust fyrir nektarsýningarn-
ar og hvað svo sem mönnum 
kann að þykja um lífsviður-
værið, ber flestum saman 
um að þar fari kona með 
fágaðan fatasmekk sem á 
sér fáa líka.   

Stríðnispúki með 
dýran smekk

Smáralind

Bannað!
Er orð sem við 
þekkjum ekki.

Upptökur úr þættinum
er að finna á FM957.is

Zúúber – morgunþáttur 
alla virka morgna frá 
kl. 7.00–10.00.
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Þegar hætt er að reykja getur 
verið gott að finna sér eitthvað 
sem hægt er að gera í staðinn 
til þess að minnka reyklöng-
unina þegar hún kemur upp. 
Ingibjörg Katrín Stefánsdóttir 
hjúkrunarfræðingur hefur 
stjórnað námskeiðum á vegum 
Krabbameinsfélagsins og getur 
gefið þeim sem vilja hætta að 
reykja góð ráð.

„Tóbaksfíkn er svolítið flókin 
þar sem hún er líkamleg, félags-
leg, sálræn og vanabundin. Mik-
ilvægt er að átta sig á sínu eigin 
reykingamynstri og tengslum við 
sígarettuna til þess að geta búið 
sig undir að vera reyklaus,“ segir 
Ingibjörg.

Þeir sem hætta að reykja finna 
flestir reglulega fyrir sterkri 
reykingalöngun til að byrja með 
en hún stendur sem betur fer ekki 
lengi yfir í hvert skipti að sögn 
Ingibjargar. „Reykingalöngun-
in stendur bara yfir í svona tvær 
til þrjár mínútur í einu en það 
þarf einhvern veginn að reyna að 
komast í gegnum þær án þess að 
fá sér sígarettu. Til dæmis getur 
verið gott að fá sér kalt vatn með 
sítrónu eða fara út að labba, hver 
verður eiginlega að finna sitt ráð. 
Öll hreyfing er hins vegar mjög 
góð þegar hætt er að reykja þar 
sem því fylgir ákveðin streita. 
Stundum er líka einhver ákveð-
inn tími dagsins erfiðari en annar 
og þá er gott að breyta eitthvað 
til og hafa nóg að gera á þeim 
tíma. Ef að reykingalöngunin er 
til dæmis alltaf sterkust seinni 
partinn þegar komið er heim úr 
vinnu getur verið ágætt að fara 
að stunda líkamsrækt á þeim tíma 
eða gera eitthvað annað.“

Ingibjörg bendir á að þeir sem 
hafi áhuga á að hætta reyking-
um sínum geti orðið sér úti um 
alls konar efni hjá Lýðheilsu-
stöð, Krabbameinsfélaginu, Ráð-
gjöf í reykbindindi og í apótek-
um og bókabúðum. „Ég ráðlegg 
öllum sem vilja hætta að reykja 

að undirbúa sig sem best. Þeim 
mun betri sem undirbúningurinn 
er, þeim mun meiri árangurs má 
vænta. Það er líka nauðsynlegt 
að vera búinn að byggja upp já-

kvæða ímynd af sjálfum sér sem 
reyklausum einstaklingi áður en 
hætt er og horfa jákvætt á reyk-
leysið, ekki líta á það sem fórn 
heldur frelsi.“ 

Undirbúningur og      
viðhorf skiptir öllu máli



Þrír íslenskir hönnuðir gera það gott með hús-
gagnahönnun.

Hönnuðirnir Guðrún Lilja Gunnlaugsdóttir, Sigríð-
ur Sigurjónsdóttir og Tinna Gunnarsdóttir höfðu 
notið farsældar í starfi og þekkst í nokkurn 
tíma þegar þær ákváðu að hefja sam-
starf. Útkoman er samvinnuverk-
efnið Tuesday Project, húsgagna-
lína sem samanstendur af kollum 
úr íslensku birki.

„Hugmyndin að kollunum er 
sprottin upp úr þriðjudagsfundun-
um okkar, við fórum að hittast öll 
þriðjudagskvöld eftir að samstarfs-
verkefnið bar fyrst á góma,“ útskýr-
ir Guðrún og bætir við að þaðan sé 
heitið Tuesday Project komið. „Við 
vorum sammála um strax frá byrj-
un að búa til kollalínu, eingöngu 
gerða úr íslensku hráefni og svo fór 
að birki varð fyrir valinu. Hver koll-

ur er alveg einstakur og nánast 
gerður úr sama trénu.“

Að sögn Guðrúnar hafa kollarnir vakið töluverða 
athygli frá því að þeir litu dagsins ljós fyrir ári. „Við-
tökurnar hafa verið góðar og þeir vöktu töluverða 
eftirtekt á sýningu á Mílanó á síðasta ári.“ Velgengn-

ina má vafalaust að einhverju leyti rekja til 
góðs samstarfs á milli hönnuðanna 

þriggja, en Guðrún segir 
aldrei hafa kastast í kekki 
á milli þeirra frá því að 

hugmyndin kom fyrst upp 
á borð. Enda sé þetta fyrst 
og fremst gæluverkefni til 
að hafa gaman af.

Þótt hönnuðirnir séu 
önnum kafnir hver í sínu 
lagi hittast þeir enn öll 
þriðjudagskvöld út af verk-
efninu og eru núna að hanna 
nýja kolla. „Þessir verða 
öðruvísi skreyttir en síð-
ast þótt þeir séu hannaðir út 
frá sömu hugmynd,“ segir 

Guðrún. „Hingað til höfum 
við notað gull, silfur og 

kopar til skrauts, en ætlum 
að breyta aðeins til, þótt ís-

lenskur efniviður verði alfar-
ið notaður eftir sem áður.“ 
Meira vill Guðrún ekki gefa upp 

um nýju línuna að sinni, annað en að 
hún verði höfð til sýnis á samsýningu 

sjötíu íslenskra hönnuða á Kjarvalsstöðum 19. maí 
og í New York í lok sama mánaðar. Það er því ekki um 
annað að velja en að mæta á staðinn vilji maður svala 
forvitninni. Nánari upplýsingar um hönnuðina og Tu-
esday Project er að finna á www.tuesdayproject.com.
 

Ný kollalína sýnd í New York

Magnaða moppuskaftið
Dagar gömlu skúringarfötunnar eru taldir

Skúringarfatan úr sögunni
Alltaf tilbúið til notkunnar
Gólfin þorna á augabragði
Fljótlegt og þægilegt

Sölustaðir:
Húsasmiðjan – Byko
Pottar og prik Akureyri
Áfangar Keflavík – Brimnes Vestmannaeyjum
Fjarðarkaup – Litabúðin Ólafsvík – Parket og gólf – Rými
SR byggingavörur Siglufirði – Rafsjá Sauðárkróki – Skipavík 
Stykkishólmi – Nesbakki Neskaupstað.  Heildsöludreifing: Ræstivörur ehf.



Það er engin tilviljun að guli liturinn er litur pásk-
anna. Gult er tákngervingur skilaboðanna og vitn-
isburðarins. Líka gullsins, virðingarinnar og holl-
ustunnar við hinn milda húsbónda. Gult er glað-
vær litur sem við tengjum við sól, hlýju og vorið. 
Gult er skærasti litur litrófsins og hefur mestan 
ljóma allra lita. Sálræn áhrif gula litarins á okkur 
eru lífgandi, örvandi og hvetjandi jafnframt því 
sem hann er jafn slakandi og afslappaður eins 
og sóleyjabreiðurnar í þessum fáu sagnfræði-
legu túnum sem enn eru eftir á Íslandi og staðið 
hafa af sér endalausa endur-ræktunar-rútínu-nú-
tímabænda. Sjónræn áhrif gula litarins eru skær, 
létt, opin, geislandi, lýsandi, lífleg, framsækin, 
hrein og sprengjandi. Og þegar hér er talað um 
gult er átt við sóleyja-gult, ekki hinn dapra gul-
brúna lit sem örlaganornir úthlutuðu strætisvögn-
um höfuðborgarsvæðisins. Gult hefur sérstök 
tengsl við ljónsmerkið – þess vegna getur það því 
skipt um ham og merkingu þegar mæðir á í þeirri 
tengingu og breyst í andhverfu sína og þá orðið 
tákngervingur svika, öfundar, afbrýði og veik-
inda. Slíkt hefur þó líklega sjaldan gerst á síðari 
tímum. 

Að sjálfsögðu eru gul blóm eiginlega sjálfskipuð 
í sess páskablómanna. Og þar er svo sannarlega 
gott úrval. Í blómvendina notum við gula túlipana 
og gular páskaliljur. En það er sjaldan gott að setja 
þessar tegundir saman í vasa eða vönd vegna þess 
að páskaliljan gefur frá sér slímkenndan vessa 
sem fer út í vatnið og hefur fremur slæm áhrif á 
túlipanana. Hvort tveggja fer betur í vasa eitt og 
sér en það má gjarna stinga einni eða tveim gulum 
„páskagreinum“ af birki eða forsýtíu með. Afskor-
in laukblóm þurfa ekki blómanæringu í vasavatn-
ið en þau standa betur ef skipt er um vatn dag-

lega. Notið kalt kranavatn og skerið ögn neðan af 
stilkunum með hvössum hníf annan hvern dag. 

Svo fást auðvitað afskornar gular rósir. Ef ekki 
er búið að undirbúa þær fyrir langt vasalíf með 
því að skáskera stilkana og bregða þeim andar-
tak ofan í sjóðheitt vatn, þá er það gert um leið og 
þær eru settar í vasann. Þetta á eiginlega bara við 
„búntrósir“ sem seldar eru á bensínstöðvum og 
í matvöruverslunum. Í blómabúðunum er ávallt 
búið að gera þetta þegar rósirnar eru afhentar. 
Notið volgt vatn í vasana fyrir rósirnar og blandið 
blómanæringunni, sem fylgir þeim, í vatnið.

Gulir pottakrýsar og gular vorbegóníur eru vin-
sæl og falleg pottablóm sem eiga sinn stað vísan 
hjá mörgum um páskaleytið. Blómin standa lengi 
og lýsa upp hvar sem er. Haldið jöfnum raka á 
moldinni. Ef begónían fær daufa áburðargjöf 
vikulega endist hún langt fram á sumar. Krýs-
inn þarf aftur á móti engan áburð og er búinn að 
gera sitt á svo sem sex til sjö vikum. Það er flott-
ast að kaupa tvær til þrjár plöntur af hvorri teg-
und og láta þær standa saman á stóru fati eða í 
víðri skál. Þá fylla þær betur og njóta sín til hlít-
ar. Krýsann er líka hægt að fá í grunnum skálum, 
þá myndar hann lágan og breiðan blómabrúsk. Og 
önnur planta er nú orðin jafn sjálfsögð og páska-
eggin á flestum heimilum, en það er „míni-páska-
liljan“ sem venjulega er bara seld undir nafninu 
– og alltaf í fleirtölu – „tetur“. Teturnar eru harð-
gerð páskaliljutegund sunnan úr Pýreneafjöllum 
og getur alveg staðið utandyra hér eftir að þessi 
tími er kominn og ekki gerir gadd-grimmdarfrost. 
Það þarf bara að velja þeim áberandi og skjólgóð-
an stað, þá springa þær hægt og bítandi út og lúta 
klukkum sínum í margar vikur, oft mánuð eða tvo. 
Innanhúss eru teturnar falleg skreyting í nokkra 
daga en fölna fljótt í stofuhitanum. Það er hægt að 
grafa laukana niður í moldarbeð úti í garðinum og 
vonast eftir að þær skjóti þar upp kollinum síðar 
og mörg ár framvegis. Oftast gerist það.

Skýjabakkinn eftir Ingu Elínu 
Kristinsdóttur myndlistarmann 
er skúlptúr og nytjahlutur úr 
keramik og gleri. Hann er til 
sýnis í Epal.

„Mér þykir mjög gaman að búa til 
verk sem hægt er að nota í tengsl-
um við mat,“ segir Inga Elín. Hún 
hefur opnað sýningu á diski í Epal 
sem hentar vel sem kökudiskur 
eða ostabakki og sómir sér líka vel 
sem listaverk inni í stofu. Diskur-
inn hefur hlotið nafnið Skýjabakki.

Í Skýjabakkanum hefur Inga 
Elín blandað saman keramik og 
gleri og síðan málað eins konar 
blúndudúk á glerið. Fóturinn er 
að jafnaði 14-15 cm hár og bakk-
inn um 45 cm í þvermál. Þar sem 
um handgerða listmuni er að ræða 
eru bakkarnir svolítið frábrugnir 
hver öðrum.

Skoða má verk eftir Ingu Elínu á 
heimasíðunni ingaelin.com. 

Blúndublikur á lofti

Engin mánaðargjöld - þú átt kerfið!



Forn skápur öðlast nýtt líf í 
höndum Sigurjóns Rútssonar.

Sigurjón Rútsson rafvirki, býr og 
starfar í Vík í Mýrdal. Honum er 
ýmislegt til lista lagt.

Í frístundum hefur hann meðal 
annars fengist við myndlist og 
við að gera upp gömul húsgögn. 
Nýverið gerði hann upp forláta 
skáp sem er rúmlega aldargam-
all. Skápurinn kemur frá bænum 
Suður-Hvoli í Mýrdal og búa eig-
endur hans þar. 

„Þegar ég fékk skápinn var hann 
mjög gisinn og úr sér genginn og 
voru á honum margar glufur. Ég 
þurfti að fella í hann, styrkja hann 
og laga skúffurnar sem höfðu 
gliðnað. Á skápnum voru skraut-
listar sem vantaði í og smíðaði ég 
nýja lista og setti á hann. Skápur-
inn var mun ljósari þegar ég fékk 
hann til meðhöndlunar og hafði 
einhvern tíma verið skrautmálað-
ur. Til að það kæmi aðeins í gegn 
þá setti ég ljóst kirsuberjabæs á 
hann og að endingu setti ég matt 
vatnslakk yfir.“

Um þessar mundir er Sigurjón 
einnig að gera upp borð frá bænum 
Eystra-Skagnesi þar sem hann 
fæddist en borðið var keypt þang-
að frá bænum Giljum og er fjör-
gamalt. Auk þess hefur hann gert 
upp stóla frá svipuðu tímabili.

„Þegar verið er að gera upp 
gömul húsgögn þá þarf helst að 
hafa í huga að tréð getur verið 
mjög gamalt og stökkt og þarf því 
að fara varlega með það. Einnig 
er gott að ákveða í byrjun hvort 
maður ætli að halda upprunalegu 
útliti eða breyta einhverju. Annars 
fer þetta eftir hverju tilviki fyrir 
sig.“

Sigurjón á ekki langt að sækja 

smíðahæfileikana þar sem faðir 
hans heitinn, Rútur Skæringsson, 
var smiður og smíðaði allt frá hús-
gögnum upp í heilu húsin auk þess 

sem hann var mjög fær í þeirri 
sérstöku list að hlaða grjótveggi. Í 
þessu tilviki hefur eplið því fallið 
skammt frá eikinni. 

Þúsundþjalasmiður úr 
Vík í Mýrdal

– Vel lesið

Vertu inní 
Fréttablaðinu

með þitt
kynningarefni

Áhugasamir auglýsendur vinsamlegast hafið samband
í síma 5505844 | orn.geirsson@365.is

Einblöðungar - bæklingar - blöð - umslög

Vertu inní Fréttablaðinu með þitt kynningarefni

Notaðu mest lesna* blað landsins til að 
dreifa kynningarefni til þinna viðskiptavina

*Gallup maí 2006



{ Viðhald

Herbert Krenchel heitir dansk-
ur verkfræðingur sem hannaði 
frægar salatskálar.

Krenit-skálarnar eru hönnun Her-
berts Krenchel. Þær eiga sér að-
dáendur víða í heimi hönnunar og 
arkitektúrs, en þær voru búnar til 
á árunum 1953 til 1965. Þær skjóta 
reglulega upp kollinum á flóa-
mörkuðum víðs vegar um hinn 
vestræna heim og lenda þá fljótt 
í höndum kaupanda.

Herbert var ekki menntaður 
hönnuður heldur verkfræðingur 
við tækniháskólann í Danmörku. 
Hann hannaði Krenit-skálarnar 
snemma á sjötta áratugnum eftir 
samtal sem hann átti við kaup-

mann í Kaupmannahöfn. Herbert 
var sannfærður um að hægt væri 
að búa til fallega salatskál úr ema-
leruðu stáli, kaupmaðurinn var 
honum ósammála. 

Hann var sannfærður um að 
hönnun hans yrði falleg og hefði 
notagildi. Hann hafði rétt fyrir 
sér – skálar hans slógu í gegn. 
Skálarnar þykja hafa á sér útlit 
nútímalegrar naumhyggju, sem 
er nokkuð merkilegt þar sem þær 
eru um 50 ára gamlar. Rocket gall-
ery í London á stærsta safn Kren-
it-skála í heiminum. Sjá: www.
rocketgallery.com

Nútímalegar þrátt fyrir háan aldur
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S: 544 5100

Helluhraun 2 - Hafnarfjörður

granítflísar
handlaugar



TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

HÚSNÆÐI

ATVINNA

TILKYNNINGAR

Höfum til sölu bandsagablöð
í miklu úrvali.
Sími 511 2055 fax 511 2056
Vesturvör 7 - Kópavogi
Opið frá 8 - 18
logey@simnet.is

Barnaskór á Íslandi í apríl 



Við leitum að duglegu, heiðarlegu og stundvísu starfsfólki sem vill 

verða hluti af öflugri liðsheild.

Við óskum eftir starfsfólki í fullt starf í dagvinnu.  Vinnutími er frá 

kl. 08:00 til 17:00.

Fastráðnum starfsmönnum 11-11 bjóðast ýmis fríðindi svo sem 

afsláttur í fjölda verslana og heilsuræktarstyrkur.

Upplýsingar gefur Ragnheiður, í síma 822-7028. Hægt er að fylla út umsókn

á vefsíðu okkar www.11-11.is eða sækja um í versluninni að Laugavegi 116.

BORGARTÚN 3 - 105 REYKJAVÍK - SÍMI 411 3000 - MYNDSENDIR 411 3090

Opinn fundur 
um skipulag á Holtavegi 

Hverfisráð Laugardals, í samvinnu við 
Skipulags- og byggingarsvið Reykjavíkurborgar 

og Íbúasamtök Laugardals, boðar 
til kynningarfundar 

fimmtudaginn 29. mars nk.

Fundarefni: Áður auglýst tillaga að breytingu 
á deiliskipulagi fyrir Laugardal austur vegna 
lóðar við Holtaveg sem liggur sunnan við 

lóð KFUM og K.

Fundurinn verður haldinn 
í Langholtsskóla og hefst kl. 20:00

Reykjavíkurborg
Skipulags- og byggingarsvið

SELFOSS - SKIPTI - 95% LÁN
Tvö falleg raðhús á
einni hæð með stór-
um innb. bílskúr,
samtals 166 ferm.
hvort. Góð staðsetn-
ing í botnlangagötu
með stutt í þjónustu.
Til afh. strax fullbúin
að utan og rúmlega

tilbúin til innréttingar að innan. Mögul. að fá lengra komin.
Áhv. hagstæð lán um 16,2 millj. með 4,15% vöxtum. Mögul.
á 95% láni. Bein sala eða skipti á minni eign á höfuðborgar-
svæðinu. Verð 24,9-25,9 
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Höfði fasteignasala
Runólfur Gunnlaugss.

lögg. fasts.
Sími 533-6050 / 895-3000

Lögmenn Suðurlandi
Ólafur Björnsson 

lögg. fasts.
Sími 480-2900
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OPIÐ HÚS í DAG
Álfaheiði 4 

Fimmtudag kl. 18-18:30 
Húseign kynnir gæsilegt 179fm einbýlishús á
besta stað í Kópavogi. Þrjú góð barnaherbergi
og rúmgott hjónaherbergi. Fallegt eldhús. 

Allar nánari upplýsingar veitir 
Baldvin Ómar í síma 898-1177 

eða á skrifstofu Húseignar í síma 585-0100

OPIÐ HÚS í DAG
ARNARSMÁRI 26, 3HÆÐ.
Fimmtudag kl. 19- 19:30

Húseign kynnir gæsilega 5 herbergja íbúð á besta
stað í Kópavogi. Þrjú góð barnaherbergi  góðum
skápum og rúmgott hjónaherbergi. Fallegt eldhús .
Sameign er mjög snyrtileg með teppum á gólfi. 

Allar nánari upplýsingar veitir 
Baldvin Ómar í síma 898-1177 

eða á skrifstofu Húseignar í síma 585-0100

Eyjaslóð
Reykjavík
Húseign kynnir til leigu vel
staðsett iðnaðar/skrifstofuhús-
næði á 2. hæð við Eyjaslóð í
Reykjavík.

Allar nánari upplýsingar veitir 
Þráinn Ingimundarson 

í síma 896 0587 

Dalvegur 16
Kópavogur
Húseign kynnir til leigu 243 fm.
að Dalvegi 16a um er aðræða
iðnaðar/skrifstofuhúsnæði.
Salerni á hvorri hæð. 

Allar nánari upplýsingar veitir
Þráinn Ingimundarson 

í síma 896 0587 

Hæðarendi – Grímsnesi 
Til sölu 10 ha spilda í Grímsnesi, skipulögð fyrir 14 lóðir undir frístundabyggð.
Lóðirnar seljast stakar eða sem einu lagi. 

Allar nánari upplýsingar veitir Þráinn Ingimundarson í síma 896 0587 

Guðmundur St. 
Lögg.fast og hdl

Baldvin Ómar 
Sölustjóri

S. 898-1177 

Áslaug
Sölumaður

S. 822-9519 

Gyða
Sölumaður
S.695-1095

Ástþór
Sölumaður

S. 898-1005

LIND

ÞÓRARINN
JÓNSSON

Hdl. Löggiltur 
fasteigna-

og skipasali

ÞÓRIR KR.
ÞÓRISSON
Sölufulltrúi

S: 897 4583

Sími 897 4583 – www.remax.is – thorir@remax.is

Ertu í fasteignahugleiðingum? 

Við verðmetum eignina þína þér að

kostnaðarlausu og án skuldbindinga! 

Hafðu samband í síma 897 4583 

Fr
um

Fr
um Hverfisgata 37 - 101 RVK.

Góð 55.8 fm 2ja herb. risíbúð miðsvæðis í
RVK. Allt tekið í gegn að innan fyrir 11 árum.
Opið elhús, Stofa og borðstofa með góðri
lofthæð. Herbergi rúmgott. Baðherbergi með
baðkari og aðstöðu fyrir þvottavél. Innbyggð
ljós í loftum. Parket og flísar á gólfum. Sér-
geymsla í kjallara.
VERÐ 16.8 millj.

FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

Halla Unnur Helgadóttir,
löggiltur fasteignasali

Bókaðu skoðun í síma 898-3474 /594-5009 
Ásdís sölufulltrúi Akkurat 
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Vaktstjórar
Óskum eftir að ráða vaktstjóra í sumarafleysingar.
Reynsla af verslunarstörfum og/eða vaktstjórn skilyrði.
Aldurstakmark 20 ára.

Kjötmaður
Kjötmaður óskast á vaktir í Nóatúni 17
Kjötstjóri óskast í Nóatún Grafarholti

Spennandi störf í boði!
í hópinn

Við bjóðum ykkur

velkomin

Sækið um á vefnum www.noatun.is eða sendið umsókn á Kaupás hf.
Bíldshöfða 20, 110 Reykjavík, b.t. Guðríður. 







Það hefur varla farið fram hjá 
neinum að atkvæðagreiðsla 

er fram undan um framtíð eins 
af stærstu fyrirtækjum lands-
ins. Atkvæðagreiðsla um framtíð 
þess fyrirtækis er var brautryðj-
andi í álframleiðslu á Íslandi og 
hefur átt stóran þátt í uppbygg-
ingu hagsældar á Íslandi, verið 
í fararbroddi í umhverfismálum 
og sömuleiðis í réttindamálum 
starfsmanna.

Þetta fyrirtæki, álverið í 
Straumsvík, er nú í þeirri stöðu 
að aðilar sem telja uppsprettu 
hagsældar felast í kaffibolla á 
kaffihúsi eða gjörningasýningum 
setja framtíð þess í óvissu. Ég 
verð að viðurkenna að ég hefði 
aldrei trúað því að mál eins og 
stækkun álversins í Straumsvík 
gæti ratað í aðra eins endaleysu 
og nú er orðið. Að mínu mati er 
það bæjarstjórnar Hafnarfjarð-
ar að taka ákvörðun um mál sem 
þetta en því miður virðast þeir 
hafa heykst á því.

Fyrir stjórnendur fyrirtækja 
er áhyggjuefni að mál hafi þróast 
með þessum hætti. Er hugsanlegt 
að atkvæðagreiðslan í Hafnar-
firði verði fordæmisgefandi með 
þeim hætti að ég og aðrir stjórn-
endur gætum fundið okkur í sömu 
stöðu og Rannveig Rist gerir nú 
með sitt góða fyrirtæki? Gæti 
ég staðið frammi fyrir atkvæða-
greiðslu um framtíð Lýsis innan 
ekki langs tíma? Þetta er auðvit-
að fráleit staða. Hafnarfjarðar-
bær seldi Alcan lóð undir stækk-
unina og mátti vera fullljóst hver 
framtíðarplönin voru hvað álver-
ið í Straumsvík varðar.

Álverið í Straumsvík hefur 

verið í farar-
broddi fyrir-
tækja hvað 
varðar meng-
unarvarnir og 
umhverfis-
mál. Upphafið 
að endi þessa 
heimsleiðtoga 
á ákveðnum 
sviðum meng-
unarvarna 
verður sett af 

stað reynist Hafnfirðingar and-
vígir stækkunaráformunum. Þeir 
Hafnfirðingar sem ætla sér að 
kjósa gegn stækkuninni vona ég 
að geri það á öðrum forsendum 
en á grundvelli mengunarmála. 
Það væri hræsni ein. Vilji þeir er 
berja sér á brjóst sem umhverf-
isverndarsinnar færa umhverf-
isvernd á heimsvísu nokkur ár 
aftur í tímann er þeim í lófa lagið 
að gera svo nú með því að vera 
andvígir stækkun álversins.

Þensla í þjóðfélaginu hefur 
verið nefnd sem röksemd fyrir 
því að hafna stækkun. Það er 
ótækt að stöðva framþróun í heilli 
atvinnugrein, atvinnugrein sem 
er ein af meginútflutningsgrein-
um landsins, til að ná stöðugleika 
í þjóðfélaginu. Það er stjórnvalda 
að tryggja stöðugleika; sem 
stjórntæki hafa stjórnvöld ríkis-
fjármálin og peningamálastefn-
una. Það að kippa fótunum undan 
einu af öflugustu fyrirtækjum 
landsins er ekki ásættanleg hag-
stjórnaraðgerð. 

Byggð hefur vissulega færst 
nær athafnasvæði álversins 
á síðustu árum. Sú ákvörðun 
Hafnarfjarðarbæjar að skipu-
leggja byggð á þessu svæði 
hefur væntanlega verið tekin að 
vel ígrunduðu máli enda engar 
hættur á ferðinni sem snúa að 

mengun á svæðinu. Ég gef mér 
að allir þeir er festu kaup á 
húsum og íbúðum í Vallahverf-
inu hafi vitað af álverinu þegar 
kaupin áttu sér stað og því ætla 
ég að gefa mér að enginn íbúi á 
Völlunum muni kjósa gegn ál-
verinu á þeim forsendum að það 
sé of nærri byggð. Það væri frá-
leitt. Íbúar á Völlunum hljóta að 
hafa verið búnir að gera það upp 
við sig að þeir væru tilbúnir að 
búa í námunda við álverið, ann-
ars hefðu þeir ekki fest sér eign 
á svæðinu.

Þá að rúsínunni í pylsuendan-
um. Fjárhagsleg áhrif á bæjar-
félagið, fyrirtæki sem vinna 
fyrir Alcan og á starfsmenn og 
heimili þeirra, svo við gleymum 
ekki samfélagslegum stuðningi 
Alcan við hin ýmsu málefni bæði 
í Hafnarfirði og utan Hafnar-
fjarðar. Fyrir rúmlega 800 millj-
ón króna tekjur bæjar- og hafnar-
sjóðs af stækkaðri verksmiðju er 
hægt að gera ýmislegt. Uppbygg-
ingarmöguleikar bæjarins hvað 
innviði varðar verða mjög miklir. 
Uppbygging íþróttahúsa, sund-
lauga, leikskóla o.s.frv. mun ekki 
vefjast fyrir bænum. Lækkun 
leikskólagjalda, að hækka laun 
bæjarstarfsmanna. Allt eru þetta 
atriði sem hægt verður að horfa 
til beri mönnum gæfa til að vera 
fylgjandi stækkun álversins.

Reynist Hafnfirðingar andvígir 
stækkun mun setja ugg að stjórn-
endum fyrirtækja í Hafnarfirði 
og annars staðar. Það er einu 
sinni þannig að atvinna þarf að 
vera til staðar og við getum ekki 
hrakið öflug fyrirtæki í burtu þó 
að vel ári þá stundina.

Höfundur er framkvæmdastjóri 
Lýsis hf. 

Verjum álverið í Straumsvík

Í svokallaðri 
NOSOSCO-

skýrslu (2006) 
eru tölur fyrir 
Ísland og hin 
Norðurlöndin þar 
sem fram kemur 
hlutfall ráðstöf-
unartekna eldri 
borgara (65/67 ára og eldri) af 
tekjum þeirra sem eru undir elli-
lífeyrisaldri árið 2003. Þar virðast 
einhleypir eldri borgarar á Íslandi 
t.d. hafa hærri tekjur en einhleyp-
ir á vinnualdri. Sú niðurstaða væri 
án efa einstæð í heiminum ef hún 
reyndist rétt, því tekjur þeirra 
sem eru á ellilífeyrisaldri eru alla 
jafna lægri en tekjur þeirra sem 
eru á vinnualdri. Þannig virðast 
eldri borgarar á Íslandi hafa það 
mikið betra en eldri borgarar á 
hinum Norðurlöndunum. 

Yfirleitt er ekki minnst á 
að yfir 90% ellilífeyrisþega á 
Norðurlöndum hefja töku lífeyr-
is 65 ára eða yngri en á Íslandi er 
þetta seinna, eða um 67 til 70 ára, 
en fjölmargir vinna mun lengur.  
Þannig er verið að bera saman 
ellilífeyri á Norðurlöndunum við 
að miklu leyti lífeyri og atvinnu-
tekjur á Íslandi.

Þessar tölur eru því alrang-
ar enda tölurnar fyrir Ísland allt 
öðruvísi reiknaðar en fyrir hin 
Norðurlöndin. Það er vitað mál 
að atvinnuþátttaka er mun meiri 
á Íslandi en í öðrum löndum þrátt 
fyrir miklar skerðingar og skatta.  
Þannig er atvinnuþátttaka 65 ára 
og eldri samkvæmt tölum EURO-
STAT frá árinu 2002 langhæst á 

Íslandi. Þetta má sjá í eftirfar-
andi töflu:

             

Þarna sést að atvinnuþátttak-
an þeirra eldri er um tíföld sú 
þátttaka sem mældist hjá þjóð-
um Evrópusambandsins að með-
altali árið 2002 og margföld á við 
það sem gerist hjá hinum Norður-
löndunum. Auðvitað hefur þetta 
áhrif á ráðstöfunartekjurnar.

Það sem er verra er að skil-
greiningin á  fjölskyldu hér er allt 
önnur en á hinum Norðurlöndun-
um. Því eru þessar tölur alrang-
ar sem tölur til samanburðar þar 
sem  íslensku tölurnar hafa með 
til samanburðar unglinga frá 16 
ára aldri sem eru í skóla og búa 
margir á heimilum foreldra. Þetta 
er ekki reiknað svona á hinum 
Norðurlöndunum. Slíkir einstakl-
ingar hafa mjög lágar tekjur og 
lækka meðaltalið sem notað er til 
viðmiðunar á Íslandi. Í texta er 
þess réttilega getið að íslensku 
tölurnar eru ekki sambærilegar. 
Rangt  er þó að birta þær.

Svona tölum er svo flíkað fyrir 
kosningar til marks um hversu 
vel er gert við eldri borgara. Þær 
eru unnar í íslenskum ráðuneyt-
um fyrir íslenska ráðherra. Þetta 
er til skammar fyrir okkar þjóð.

Ólafur er formaður Landssam-
bands eldri borgara og Einar 

hagfræðingur Landssambands 
eldri borgara. 

Súlurit ráðuneyt-
anna segir ekkert 
um staðreyndir

Það mun hafa 
verið Al-

bert heitinn Guð-
mundsson, sem 
fyrstur hreyfði 
þeirri hug-
mynd í borgar-
stjórn Reykja-
víkur að leggja ákveðinn skatt á 
hvern gjaldanda í landinu til þess 
að  kosta byggingu hjúkrunarheim-
ila fyrir aldraða. Við sem þá sátum 
með Albert í borgarstjórn urðum 
strax hrifnir af þessari hugmynd 
hans og það skapaðist þverpólitísk 
samstaða um hana. 

Hugmyndin náði fram að ganga 
og það var lögfest að leggja á lands-
menn gjald, sem mynda skyldi 
framkvæmdasjóð aldraðra til þess 
að kosta framkvæmdir við bygg-
ingu stofnana fyrir eldri borgara. 
En misvitrir stjórnmálamenn hafa 
eyðilagt framkvæmdasjóðinn. Það 
var opnuð heimild til þess að sjóður-
inn kostaði einnig í vissum tilvikum 
rekstur hjúkrunarheimila og stofn-
ana og eins og ég hefi bent á áður í 
greinum mínum hafa margir millj-
arðar verið teknir úr sjóðnum til 
reksturs. Það var aldrei meiningin, 
þegar sjóðurinn var stofnaður, að 
láta neitt renna úr honum til rekst-
urs. Alls munu hafa verið teknir 3-
4 milljarðar úr framkvæmdasjóðn-
um til eyðslu, til  reksturs á undan-
förnum árum. Það er forkastanlegt, 
þar eð þetta hefur gerst á sama 
tíma og mikil vöntun hefur verið á 
hjúkrunarheimilum fyrir aldraða 
og biðlistar hafa verið mjög langir. 
Það eru ráðherrar heilbrigðis- og 
tryggingamála,sem bera ábyrgð á 
þessu ráðslagi.

En ráðherrar hafa ekki látið við 
það sitja að taka fjármagn úr fram-
kvæmdasjóði til reksturs. Nei, þeir 
hafa einnig látið sjóðinn styrkja 
ýmis gæluverkefni á sviði menn-
ingar- og listastarfsemi og meira að 
segja hefur núverandi heilbrigðis-
ráðherra látið sjóðinn kosta útgáfu  
áróðursbæklings, sem augljóslega 
er gefinn út vegna væntanlegra 
þingkosninga. Mig rak í rogastans 
þegar ég heyrði Ástu Ragnheiði Jó-
hannesdóttur alþingismann segja 
frá því á Útvarpi Sögu að fram-
kvæmdasjóður aldraðra hefði 
styrkt ýmis verkefni á sviði söng-
og listastarfsemi. Þessar styrkveit-
ingar eru að mínu mati ólöglegar.
Sjóðurinn er kominn langt út fyrir 
sitt markmið með því að veita pen-
ingum í slík verkefni. Í rauninni er 
hér um misnotkun á sjóðnum að 
ræða.

 

Eldri borgarar krefjast þess, að 
ríkið skili aftur þeim milljörðum, 
sem teknir hafa verið úr fram-
kvæmdasjóði til eyðslu. Aldraðir 
vilja fá þessa peninga til bygging-
ar hjúkrunarheimila. Eldri borgar-
ar vilja einnig fá til baka þá fjár-
muni, sem stjórnarflokkarnir hafa 
haft af öldruðum í skertum lífeyri  
síðustu 12 árin. Þar er um 40 millj-
arða að ræða. Stjórnvöld lofuðu því 
1995, að aldraðir mundu fá sömu 
uppbætur á lífeyri  sinn eins og lág-
launafólk fengi á laun sín. Þetta 
fyrirheit var svikið. Þau svik hafa 
kostað aldraða 40 milljarða. Ríkið 
verður að leiðrétta kjör aldraðra 
með því að greiða þeim þessa fjár-
hæð til baka strax.

Höfundur er viðskiptafræðingur. 

Framkvæmdasjóður  
misnotaður 

„Stjórnmálaviðhorfið”

“Forsendur nýsköpunar á Íslandi”

„Kapítalismi og jafnaðarstefna”

„Framkoma og ræðumennska í 
stjórnmálum”



Það líður að kosningadegi hjá 
Hafnfirðingum. Í Blaðinu þann 

3. mars sl. er vitnað í Guðna Ág-
ústsson landbúnaðarráðherra þar 
sem hann telur að framtíð áliðn-
aðar á Íslandi velti mikið á því 
hvernig kosningarnar um stækk-
un álversins í Hafnarfirði fara. 
Hann tekur fram að nú liggi „nán-
ast ekkert stórt fyrir í stóriðju-
framkvæmdum nema stækkun ál-
versins í Straumsvík“. 

Ábyrgð Hafnfirðinga er mikil. 
Kosningarnar 31. mars snúast um 
hvernig land við viljum byggja 

í framtíðinni. 
Viljum við búa 
í hreinu og sem 
minnst meng-
uðu landi? Vilj-
um við geta um 
frjálst höfuð 
strokið og lifað 
í þeirri vissu að 
það séu ekki er-
lend stórfyrir-
tæki sem hafi 

hér tögl og hagldir í atvinnumál-
um? Sú staða gæti komið upp í 
framtíðinni að sömu aðilar ættu 
öll álver á Íslandi, sem gætu verið 
orðin þó nokkur. Þeir aðilar hefðu 
þá meiri völd en við sjálfsagt 
kærum okkur að hugsa til. Vísir 

að slíku er einmitt sú valdbeit-
ing sem forsvarsmenn álversins í 
Straumsvík eru nú að beita Hafn-
firðinga, þ.e. að hóta lokun ef  þeir 
fá ekki sitt fram.Viljum við lifa í 
ótta um að lífsafkoman verði tekin 
af okkur vegna þess að öll eggin 
okkar voru sett í sömu körfuna í 
stað þess að stuðla að fjölbreyttu 
atvinnulífi? 

Árum saman var þjóðinni 
talin trú um að líf án varnarliðs-
ins á Suðurnesjum væri óhugs-
andi. Sá dagur rann þó upp að her-
inn fór og hvað gerðist? Íbúum á 
Suðurnesjum fer fjölgandi en ekki 
fækkandi og fasteignaverð hefur 
sjaldan verið eins hátt. Spenn-
andi hugmyndir eru uppi um nýt-

ingu svæðisins fyrir alþjóðlegan 
háskólabæ. Margir draga andann 
léttar og eru lausir við ýmis óþæg-
indi sem fylgdu veru hersins s.s. 
hávaðamengun frá æfingaflugi. 

Hafnfirðingar, rétt eins og það 
reyndist líf eftir varnarlið þá er 
einnig líf eftir álver. Kjósið sam-
kvæmt ykkar eigin samvisku 
og hafið hag komandi kynslóða 
í landinu í huga. Ekki láta börn-
in ykkar vaxa upp í nágrenni við 
stærsta álver í Evrópu og þótt 
víðar væri leitað. Ekki láta kom-
andi kynslóðir búa við ofurvald 
erlendra stórfyrirtækja sem hafa 
heljartak á atvinnulífinu. Íslend-
ingar þurfa ekki misskilda „hjálp“ 
erlendra aðila til að hafa í sig og 

á. Þjóðin hafði dug og þor til að 
standa ein þegar hún barðist fyrir 
frelsi frá Danmörku á sínum tíma, 
þrátt fyrir að hún væri í raun háð 
Dönum að flestu leyti. Gerum 
ekki forfeðrum okkar þá skömm 
að selja sál okkar fyrir peninga, 
sérstaklega ekki þegar hægt er að 
afla þeirra á annan hátt. 

Kæru Hafnfirðingar, ábyrgð 
ykkar er mikil. Látum ekki slag-
orð ferðabæklinga framtíðarinnar 
vera: „heimsækið landið þar sem 
flest og stærst álver eru miðað við 
höfðatölu í heiminum“ eða „heim-
sækið landið sem fórnaði flest-
um náttúruauðæfum til að skaffa 
orku fyrir álver“.    

 Höfundur er sjúkraþjálfari. 

Kæru Hafnfirðingar – ábyrgð ykkar er mikil

Hjörleif-
ur Gutt-

ormsson setur 
með hrokafull-
um hætti ofan 
í við mig og fé-
laga mína í 
Samfylking-
unni í Hafnarfirði í Fréttablaðinu 
á föstudag vegna íbúakosningar-
innar í Hafnarfirði sem fram fer 
um næstu helgi. Þar er komið enn 
eitt dæmið um það að liðsmaður 
VG gagnrýni af hörku aðra stjórn-
málaflokka fyrir tvíátta afstöðu.

Á sama tíma virðist VG sem 
stjórnmálaafl ófært að gæta lág-
marks samkvæmni í sínum eigin 
málflutningi í þessu máli. Full-
trúi flokksins í bæjarstjórn stóð 
að ákvörðun um íbúakosningu - 
Hjörleifur gagnrýnir hana nú. VG 
í Hafnarfirði er á móti stækkun en 
ýmsir lykilfulltrúar VG í verka-
lýðshreyfingunni í Hafnarfirði 
styðja stækkun. VG talar gegn 
stækkun á landsvísu en fulltrúi 
VG í stjórn Orkuveitunnar studdi 
orkusölu til stækkunar heilshugar 
með ítarlegri bókun.

Stjórnmál taka breytingum. 
Deilumál á borð við stækkun í 
Straumsvík eiga sér fylgjendur og 
andmælendur í öllum flokkum. Al-
menningur vill fá að taka ákvarð-
anir um slík mál og hefur til þess 
allar forsendur. Blessunarlega 
fækkar þeim stjórnmálamönnum 
sem aðhyllast stjórnlyndi, valds-
ins vegna. Það vekur furðu að 
Hjörleifur skuli vilja skipa sér 
í þann hóp, með því að tala gegn 
beinu lýðræði af slíku þjósti.

Hjörleifi þótti tilhlýðilegt að 
vitna í Landsýn Steins Steinars, en 
ég vil svara honum með ljóðlínum 
lýðskáldsins Friðriks Sturlusonar 
Sálarmanns, „Hver er orginal?“. 
Ég er stoltur af því að vera öðru-
vísi stjórnmálamaður en þeir sem 
aðhyllast ráðstjórn og stjórnlyndi. 
Þess má jafnframt geta, að í um-
ræddu ljóði Steins Steinars fangar 
skáldið einmitt ágætlega þá hug-
sjón okkar Samfylkingarfólks, að 
vilja setja stór mál í kosningu á 
meðal íbúa: „Sjá hér er mitt land, 
mitt líf og mitt lán, ég lýt þér mín 
ætt og mín þjóð“. Ég er stoltur 
af að lúta minni þjóð. Það væri 
óskandi að Hjörleifur treysti sér 
til þess líka.

Höfundur er forseti bæjarstjórnar 
í Hafnarfirði. 

Ég lýt þér 
mín þjóð



Það líður að 
páskum, 

yndislegur tími 
sem einkennist 
af vori í lofti, 
skólafríi, sam-
veru með fjöl-
skyldu og ekki 
má gleyma 
páskaeggjunum. 

Hjá Hjálparstarfi kirkjunnar 
leiðum við um þessa páska hug-
ann að börnum á Indlandi sem 
eru í endalausu skólafríi. Þessi 
börn eru dalítar sem tilheyra 
hinum stéttlausu, þeim lægst 
settu í indversku samfélagi. 

Það búa um 300 milljónir dal-
íta á Indlandi og einungis 37 
prósent þeirra eru læs, í sumum 
samfélögum þeirra er læsi ekki 
meira en 10 prósent. Á hverri 
klukkustund er reiknað að ráðist 
sé á tvo dalíta, þremur konum 
nauðgað, tveir dalítar drepn-
ir og tvö dalíta-hús brennd til 
ösku. Einungis 1 prósent af þeim 
glæpum sem framdir eru gegn 
dalítum rata inn í réttarkerfið. 
Þau dalíta-börn sem nú fá ekki 
að ganga í skóla eiga eftir að 
vaxa upp og verða hluti af þess-
um tölum ef þau ekki fá aðstoð. 
Það er staðreynd að sterkasta 
vörn gegn misrétti er menntun 
og að skólaganga er besta trygg-
ingin gegn því að börn lendi í 
þrælavinnu og þeirri misnotkun 
sem henni fylgir. 

Fátækt er ein helsta ástæð-
an fyrir því að börn ganga ekki 
í skóla og fátækt foreldra er 
ástæðan fyrir þrældómi barna. 
Fátækt er sorglegur vítahring-
ur. Eitthvað kemur upp og fjöl-
skylda þarf að taka lán, lán á 

jafnvel 100 prósenta vöxtum 
sem erfitt, ef ekki ómögulegt er 
að greiða upp. Ósvífnir lánveit-
endur taka þá börnin og láta þau 
vinna sem tryggingu fyrir end-
urgreiðslu lánsins. Lánveitanda 
er í sjálfsvald sett hvað hann 
greiðir í laun. Hann gætir þess 
vanalega að hafa launin nógu 
lág til þess að aldrei verði hægt 
að borga upp skuldina. Það er 
sorglegt en satt að meðalskuld-
in er oftast ekki hærri en 5.000 
krónur. 

Á árunum 1996-2005 leystu 
samstarfsaðilar Hjálparstarfs-
ins, Social Action Movement-
mannréttindasamtökin, 1.332 
börn úr skuldaánauð og kom 
þeim í skóla. Öll vinna við að hafa 
upp á þrælabörnum og foreldr-
um þeirra, upplýsa þá og börnin 
um réttindi þeirra og hvetja þau 
til baráttu, fá foreldra í sjálfs-
hjálparhópa, fá börnin í kvöld-
skólana sem samtökin reka og 
kennslan þar, er hluti af verk-
efninu. Og þetta er eina leiðin 
sem skilar varanlegum árangri. 

Menntun opnar börnunum 
leið út úr örbirgð, gefur þeim 
tækifæri til þess að fá vinnu við 
annað en það sem tilheyrt hefur 
stöðu þeirra í samfélaginu um 
aldir og telst annaðhvort hættu-
legt, sóðalegt eða erfitt og eng-
inn annar vill vinna. Skólaganga 
forðar börnum frá því að vinna 
myrkranna á milli sem veldur 
fötlun, rænir þau æsku sinni og 
viðheldur örbirgð. 

Á undanförnum dögum hafa 
gíróseðlar verið að berast inn á 
öll heimili í landinu. Upphæð-
in á gíróseðlinum dugar til þess 
að halda barni á Indlandi í skóla 
og heimavist í einn mánuð. Þú 
getur líka stutt starfið með að 
gefa gjöf sem gefur. Gjafabréf 
Hjálparstarfsins er með bestu 
gjöfum sem hægt er að gefa. Að 
fá í gjöf að frelsa barn úr ánauð 
er til dæmis upplögð gjöf fyrir 
fermingarbarnið. Þú greiðir hjá 
okkur og færð fallegt kort til að 
gefa sem útskýrir hvað felst í 
gjöfinni. Við biðjum þig um þinn 
stuðning við að efla lærdóm 
frekar en þrældóm.  

Höfundur er verkefnastjóri hjá 
Hjálparstarfi kirkjunnar. 

Endalaust skólafrí

Það eru um sjö ár síðan ég byrj-
aði að vinna hjá Svæðisskrif-

stofu málefna fatlaðra í Reykja-
vík (SSR). Ég fór í þetta staf fyrir 
hreina tilviljun, vantaði vinnu með 
framhaldsskóla og vissi raunveru-
lega ekkert hvað ég var að fara 
út í. Ég þekkti ekkert til fatlaðra 
og hafði nánast aldrei séð fatlað-
an einstakling. En það leið ekki 
langur tími þangað til ég féll alveg 
kylliflöt og hef ekki yfirgefið SSR 
síðan. Að vinna með fötluðum átti 
einstaklega vel við mig og átti þetta 
eftir að hafa mikil áhrif á líf mitt 
og framtíð. 

Ég vann hlutavinnu hjá SSR 
með framhaldsskóla og það hjálp-
aði mér svo að velja framhalds-
nám. Eftir stúdentinn lá leið mín 
strax í Kennaraháskóla Íslands 
þar sem ég lærði þroskaþjálfun. 
Starfssvið þroskaþjálfans er vítt 
og breitt, hægt að vinna á ólíkum 
stöðum, með ólíkar fatlanir og alla 
aldurshópa. Áhugasvið mitt breytt-
ist innan skólans og breytti ég því 
um starfsstöð innan SSR, sem var 
lítið mál því þar er úr nógu að velja. 
Ég fór frá skammtímavistun fyrir 
börn og unglinga inn á sambýli 
fyrir fullorðið fólk.

Að vinna á heimilum annarra er 
mjög skemmtileg og um leið krefj-
andi vinna. Enginn dagur er eins og 
á hverjum degi lærir maður eitt-
hvað nýtt. Það má kalla þetta hálf-

gerðan línu-
dans því þú ert 
að aðstoða en 
þarft samt að 
passa þig að að-
stoða ekki of 
mikið. Mark-
miðið er alltaf 
að einstakling-
arnir séu sem 
sjálfstæðastir 
og að þeir lifi 
sem eðlileg-

ustu lífi og taki virkan þátt í sam-
félaginu. Mér finnst yndislegt að 
taka þátt í þessu og lít á það sem 
viss forréttindi. Ástríða mín í starfi 
nær svo langt að oft dugar ekki að 
skilja vinnuna eftir í vinnunni held-
ur nýt ég þess að ræða um mál-
efni fatlaðra í mínu daglega lífi. 
Með því vonast ég auðvitað eftir 
að ná að fræða þá sem lítið vita um 
þennan málaflokk og jafnframt að 
fræða almenning um  hóp sem var 
kannski frekar falinn hér á árum 
áður. Maður nær langt með því að 
útskýra hlutina fyrir fólki sem ekki 
þekkir til, því yfirleitt er það fá-
fræði sem leiðir til fordóma.

Þegar ég kláraði mitt þroska-
þjálfanám langaði mig að láta 
draum minn rætast um að skoða 
heiminn en jafnframt tengja það 
mínu aðaláhugamáli, að vinna með 
fötluðum. Leið mín lá til Indlands 
þar sem ég starfaði með fötluðum 
börnum í sex mánuði. Þetta var erf-
itt og krefjandi starf þar sem Ind-
land er svo langt á eftir hinum vest-
ræna heimi hvað varðar hugmynda-

fræði og aðstæður fatlaðra. Mér 
fannst ég ná góðum árangri þar og 
fann hvað vera mín og vinna þar 
þroskaði mig bæði sem einstakling 
og fagmanneskju. Þar gat ég notað 
reynslu mína frá SSR aftur og aftur 
og miðlað til indverskra kennara 
og foreldra. Ég kom enn sterkari 
þroskaþjálfi til baka og auðvitað 
var það fyrsta sem ég gerði þegar 
ég kom til Íslands að sækja um 
vinnu hjá SSR.

SSR vinnur að málaflokki sem oft 
reynist erfiður á grundvelli þess að 
hin félagslegu málefni fá oft minni 
peninga, og þar af leiðir að ekki er 
hægt að gera allt það sem virkilega 
væri hægt að gera með endalaus-
um peningum. SSR hefur að mínu 
mati tekist að vinna vel úr því sem 
stofnunin hefur til umráða og er 
ég stolt af því að vinna fyrir SSR. 
Möguleikar til frekari fræðslu eru 
til fyrirmyndar og tel ég það hafa 
þroskað mig að fara á þau námskeið 
og ráðstefnur sem mér hafa boð-
ist. Ég hvet alla til að sækja öll þau 
námskeið sem bæði vekja áhuga og 
koma til með að bæta starf okkar 
innan eininga SSR.

Dagana 29. og 30. mars næstkom-
andi er ráðstefna á vegum félags-
málaráðuneytisins, Mótum framtíð, 
stefnur og straumar í félagslegri 
þjónustu. Þetta verður spennandi 
og fróðleg ráðstefna sem ég hlakka 
til að mæta á, enda vil ég hafa góða 
yfirsýn yfir þennan málaflokk sem 
þroskaþjálfi hjá SSR.

Höfundur er þroskaþjálfi.

Alltaf eitthvað nýtt

Skólaganga forðar börnum 
frá því að vinna myrkranna á 
milli sem veldur fötlun, rænir 
þau æsku sinni og viðheldur 
örbirgð.

Undanfarið hefur mikið verið 
ritað og rætt um fjárhags-

legan ábata Hafnarfjarðarbæj-
ar og Hafnfirðinga af stækkun ál-
versins í Straumsvík  Mín skoðun 
er sú að það þurfi að skoða þetta 
mál í miklu stærra samhengi, því 
það er nú einu sinni þannig að við 
Hafnfirðingar erum líka Íslend-
ingar. Áframhaldandi álversvæð-
ing og meðfylgjandi virkjunar-
framkvæmdir munu hafa áhrif á 
íslenskt efnahagslíf sem og fram-
tíðar ásýnd íslensks atvinnulífs. 
Hafnfirðingar verða því að svara 
nokkrum grundvallarspurning-
um ekki bara sem Hafnfirðingar 
heldur sem Íslendingar.

Er skynsamlegt að ríkið (íslenskir 
skattgreiðendur) niðurgreiði raf-
orku til erlendra álvera?
Það er alveg ljóst að Landsvirkj-
un er rekin með óviðunandi arð-
semi og einnig að raforkuverð til 
álfyrirtækja á Íslandi er lágt sam-
anborið við það raforkuverð sem 
er í boði annars staðar.

Hvernig má það annars vera að 
það borgi sig fyrir fyrirtæki eins 
Alcan að vinna ál á Íslandi frek-
ar en í öðrum löndum sem bjóða 
líka vatnsorku, en bjóða margfalt 
lægri launakostnað og eru mun 
nær uppruna hráefnisins (súráls-
ins). Varla getur það verið vegna 
þess að það sé ódýrara að byggja 
vatnsvirkjanir hér en í t.d. Suður-
Ameríku. Þannig hlýtur það að 
vera að afslátturinn af raforku-
verði sem fæst á Íslandi dekkar 
meira en sem nemur margföldum 
launamun og flutningskostnaði. 

Ég tel það afar óskynsam-
legt að fórna náttúru Íslands til 
þess að afhenda erlendum álver-
um rentuna af fallvötnum okkar 
undir kostnaðarverði.

Er skynsamlegt að sætta sig við 
ruðningsáhrif af óarðbærum 

virkjanafram-
kvæmdum og 
uppbyggingu 
álvera?
Það er ekki nóg 
með að álver 
á Íslandi njóti 
niðurgreiðslu 
frá íslensk-
um skattgreið-
endum heldur 
valda virkjana-
framkvæmdir 

og uppbygging álvera einnig 
ómældu tjóni hjá öllum öðrum 
íslenskum útflutnings- og sam-
keppnisgreinum í formi ruðnings-
áhrifa. 

Þær risaframkvæmdir sem 
hafa verið í gangi hér undanfarin 
ár og stefnt er að að haldi áfram, 
hafa skapað efnahagsumhverfi 
sem gerir útflutnings- og sam-
keppnisgreinum afar erfitt fyrir. 

Ég er hér að tala um verðbólgu 
sem hefur mælst nálægt 10 pró-
sentum, gríðarhátt vaxtastig, og 
ofursterka krónu. Þetta er um-
hverfi sem útflutningsfyrirtæki 
geta ekki unað við til lengdar 
og því er mikil hætta á að okkar 
helstu þekkingar- og vaxtafyrir-
tæki eins og Marel, Össur, CCP, 
Actavis flýi land, en þetta eru fyr-
irtæki sem öll geta auðveldlega 
flutt starfsemi sína til annarra 
landa. Og ég spyr nú bara, hvað 
sitjum við uppi með þá?  Jú, við 
verðum líklega stærsta álbræðslu-
land í heimi, með atvinnulaust há-
menntað fólk. Hvers konar fram-
tíðarsýn er það? Ég tel það afar 
óskynsamlegt að hætta á að missa 
okkar helstu vaxtarfyrirtæki úr 
landi, sem gæti hæglega orðið 
raunin ef við ákveðum að halda 
áfram að fjárfesta hundruð millj-
arða króna í óarðbærar virkjan-
ir og selja raforku á útsölu til er-
lendra álrisa.

Er skynsamlegt fyrir heimilin í 
landinu að borga hærri vexti og 
verðbætur fyrir stærri og fleiri 
álver?

Það eru ekki bara fyrirtækin í 
landinu sem blæða þegar þenslan 
fer úr böndunum, heldur heimil-
in líka. Háir vextir og mikil verð-
bólga er mjög dýr íslenskum heim-
ilum. Tökum dæmi um fjölskyldu 
með íbúðalán upp á 15 milljónir. 
Ef þenslan heldur áfram og verð-
bólga verður áfram 8 prósent mun 
þetta sama lán standa í 19,6 millj-
ónum eftir fimm ár og greiðslu-
byrðin mun einnig hækka veru-
lega. Deilt hefur verið um hversu 
miklar tekjurnar af stækkun ál-
vers verða fyrir hvern og einn 
Hafnfirðing, en það er sama á 
hvaða tölu er litið í því samhengi, 
þá eru þær lágar samanborið við 
þessar tölur.

Er skynsamlegt að byggja fram-
tíðaratvinnustefnu Íslands á sömu 
lausnum í atvinnumálum og fyrir 
40 árum?
Koma Ísal til Hafnarfjarðar fyrir 
40 árum var mikill hvalreki bæði 
fyrir Hafnfirðinga sem og ís-
lenskt efnahagslíf. Á þeim tíma 
var atvinnuleysi mikið og ís-
lenskt atvinnulíf mjög einhæft. 
Ísal (Alcan) hefur reynst mörgum 
Hafnfirðingunum góður vinnu-
veitandi í gegnum í tíðina og verð-
ur vonandi svo áfram.  Málið er 
hins vegar að íslenskt efnahagslíf 
hefur gjörbreyst á undanförnum 
áratug, meðulin sem dugðu vel 
fyrir fjörtíu árum, geta beinlínis 
verið hættuleg íslensku atvinnu-
lífi í dag. 

Ég ætla að leyfa mér að vísa í 
orð Ágústs Guðmundssonar, for-
stjóra Bakkavarar, þegar hann 
sagði á viðskiptaþingi í fyrra „að 
það væri mýta að íslenskt hag-
kerfi þurfi á álverum að halda til 
þess að vaxa. Þeir sem trúa því 
eru í raun að lýsa yfir vantrausti á 
íslenskt atvinnulíf og getu þess til 
að skapa þjóðinni ný verðmæti“.

Ég trúi á hugvit og framsækni 
íslenskt atvinnulífs og segi NEI 
við stækkun álvers

Höfundur er hagfræðingur.

Hafnfirðingar eru líka Íslendingar

Gallabuxur fyrir allar,
str 34-56, háar og lágar, 

síðar og stuttar, hvítar og bláar

Gallabuxnadagar
20% afsláttur af 

öllum gallabuxum frá 
fi mmtudegi til sunnudags



Glæsilegur kaupauki fylgir ef keypt 
er fyrir 4.500 kr. eða meira*

Það er staðreynd 
að með Clarins er 

lífið fallegra.

Clarins kynning í snyrtivörudeildum
Hagkaupa  dagana 29. mars - 4. apríl.

30 ml Moisture Quenching Cream
30 ml Beauty Flash

100 ml One Step Water Comfort
10 ml Expertise 3P

*Gildir á meðan birgðir endast.



Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir, afi, 
bróðir og vinur,

Jón Sigurðsson
frá Núpskötlu, Krummahólum 4, Reykjavík, 

lést á gjörgæsludeild Landspítalans við Hringbraut að 
kvöldi 23. mars sl. Útförin fer fram frá Snartarstaða-
kirkju laugardaginn 31. mars kl 14.00.

Ármann Freyr Jónsson Ragnheiður Jónsdóttir
Guðmundur Antonsson
Þorsteinn Már Guðmundsson Breki Guðmundsson
 Haraldur Sigurðsson
 Vigdís Valgerður Sigurðardóttir
 Kristbjörg Sigurðardóttir
                         Hrafnhildur Einarsdóttir

Ástkær móðir okkar, 

Sigrún Sigurðardóttir
Ásbjarnarstöðum, 

lést mánudaginn 26. mars á Heilbrigðisstofnuninni á 
Hvammstanga.

Börnin.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma 
og langamma, 

Ingibjörg J. Ingimundardóttir
frá Efri- Ey,

andaðist föstudaginn 23. mars á dvalarheimilinu á 
Kirkjubæjarklaustri. Útförin fer fram frá Langholtskirkju 
í Meðallandi föstudaginn 30. mars kl. 14.

Halla Jónsdóttir    Magnús Emilsson
Sunnefa Jónsdóttir   Ólafur Einarsson
Árni H. Jónsson   Guðlaug B. Olsen
Svavar Jónsson   Fjóla Þorvaldsdóttir
Eygló Jónsdóttir   Jón Ingvar Pálsson
Ómar Jónsson   Fanney Jóhannsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

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

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

Komum heim til aðstandenda ef óskað er

Bryndís ValbjarnardóttirSverrir Einarsson

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS

Það sem hafa ber í huga varðandi andlát og útför

Hermann Jónasson Geir Harðarson

Elskulegur bróðir okkar, mágur og frændi,

Guðmundur Össur 
Gunnarsson 
(Mummi),

verður jarðsunginn frá Grafarvogskirkju
föstudaginn 30. mars klukkan 15.00. 

Fyrir hönd aðstandenda.

Júlíana Sóley Gunnarsdóttir.

Elskulegi eiginmaður minn, faðir og afi,

Pétur J. Sigurðsson
Ósi, Arnarfirði,

lést á Heilbrigðisstofnun Patreksfjarðar 18. mars.
Útförin hefur farið fram í kyrrþey að ósk hins látna.
Sérstakar þakkir til starfsfólks Heilbrigðisstofnunar
Patreksfjarðar fyrir góða umönnun.

Þuríður Jónsdóttir,
börn og barnabörn.

Bróðir minn, mágur og frændi okkar, 

Jóhannes Björnsson
frá Skagaströnd, Stóragerði 26, 

lést aðfaranótt 24. mars síðastliðinn.  
Útför fer fram föstudaginn 30. mars kl. 13 frá 
Fríkirkjunni í Reykjavík.  

Úlfar Björnsson, Hanna Georgsdóttir og systkinabörn. 

  

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar, 
tengdamóðir, amma og langamma,

Þórunn Ingunn 
Þorsteinsdóttir
Gullsmára 5, Kópavogi,

sem lést fimmtudaginn 22. mars verður jarðsungin frá 
Fossvogskirkju mánudaginn 2. apríl kl. 13.00.

Þorsteinn W. Guðmundsson
Freyja María Þorsteinsdóttir
Sveinn Þorsteinsson Bylgja Þorvarðardóttir
Þuríður Elísa Þorsteinsdóttir Kolbeinn I. Birgisson
Kristrún S. Þorsteinsdóttir Sigurjón Þ. Árnason
barnabörn og barnabarnabörn.

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

„Algleymi ástarinnar er 
einsog gítartónn sem  
ferðast milli heima.“

  

Stefán Baldursson leikstjóri var ráð-
inn óperustjóri hjá Íslensku óper-
unni á þriðjudag. Hann var valinn úr 
hópi 24 umsækjenda um starfið en 
það felur í sér bæði listræna stjórn-
un og fjármálalega ábyrgð á rekstri 
Óperunnar. Stefán er enginn nýgræð-
ingur í rekstri á leiklistarstofnunum. 
Hann var um langt skeið innanbúð-
ar á leiklistardeild Ríkisútvarpsins, 
gegndi starfi leikhússtjóra Leikfélags 
Reykjavíkur í Iðnó í hartnær áratug 
og var þjóðleikhússtjóri í þrjú ráðn-
ingartímabil. Auk þess hefur hann 
gegnt ýmsum ábyrgðarstörfum í ís-
lensku menningarlífi, en jafnframt átt 
farsælan feril sem leikstjóri. Íslenska 
óperan er sjálfseignarstofnun og 
hefur fyrirtækið verið rekið í nær ald-
arfjórðung í Gamla bíói, fimm hund-
ruð sæta kvikmyndahúsi sem reist var 
í lok þriðja áratugar síðustu aldar við 
Ingólfsstræti í Reykjavík. Íslenska óp-
eran nýtur styrkja frá íslenska ríkinu 
á fjárlögum en fær að auki drjúgan 
stuðning frá ýmsum einkafyrirtækj-
um til rekstursins. 

Stefán tekur ekki til starfa fyrr en 1. 
maí. Þá á Bjarni eftir mánuð af sínum 
ferli. Mun verkefnaáætlun fyrir kom-
andi starfsvetur komin langt á leið.
Þegar hefur verið tilkynnt að ópera 
Strauss, Ariadne auf Naxos, verði á 
fjölunum í haust. Mun annað verkefn-
ið einnig ráðið en í samtali við Frétta-
blaðið í gær sagði Stefán að það væri 
ekki hans  að tilkynna hvað það væri. 

Í samtölum við fjölmiðla hefur hann 
lagt ríka áherslu á samband Óperunn-
ar við almenning: „Já, það er mikil-
vægt að Óperan hafi gott samband við 
þjóðina. Það skiptir miklu máli. Óp-
eran stendur á tímamótum: Ég þekki 
ekki tilboð bæjarstjórnar Kópavogs 
sem kynnt hefur verið í fjölmiðlum 

nægilega vel til að geta tjáð mig um 
það. Það verður að skoða ofan í kjölinn 
og kanna hvort þar er alvara að baki, 
hvort það sé raunhæf lausn á húsnæð-
ismálum Óperunnar að það rísi óp-
eruhús í Kópavogi. Nú svo er að rísa 
tónlistar- og ráðstefnuhús í næsta ná-
grenni við Óperuna. Það eru því marg-
ar og mikilsverðar ákvarðanir sem 
bíða næstu misserin.“

Í samtali við Stefán kemur í ljós að 
áhugi hans á óperum stendur á fornum 
grunni. Hann segir að raunar hafi hann 

heillast að óperum snemma. Fyrstu 
óperuna hafi hann eignast þegar hann 
var í landsprófi, og það hafi verið Car-
men. Fyrsta sviðsetning óperu sem 
hann hafi séð hafi verið Don Pascale á 
sviði Þjóðleikhússins. Hann segist hafa 
séð 90 prósent af sviðsetningum á óp-
erum hér á landi um fjögurra áratuga 
skeið og hafi líka verið iðinn að sækja 
óperur á erlendri grund. Hann hefur 
lagt áherslu á að óperan er sviðsrænt 
form: „Hún er spennandi sökum þess 
að þar ræður tónlistin ferðinni.“

Bandarískt herlið fer frá Víetnam



AME REYKJAVÍK
ATLANTIC MUSIC EVENT MARS 2007

FÆREYSK TÓNLISTARUPPLIFUN Á NASA · 31. MARS · KL. 22.00

A M E
ATLANTIC MUSIC EVENT

Forsala aðgöngumiða í verslunum
Skífunnar og á midi.is.
Miðaverð 2.200 kr.

www.eivor.com
Eivør Pálsdóttir

www.teitur.com

Teitur

www.myspace.com/gestir
Gestir

www.brandur.com
Brandur Enni

Høvuðsstuðlar: Aðrir stuðlar:
Sjómannaheimilið Ørkin · RUV - Rás 2
Jákup Jakobsen
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Tilboð á færeyskri tónlist
í öllum verslunum
Skífunnar

www.hogni.com
Høgni Lisberg 

Það er trukk í óperum á Íslandi 
þessar vikurnar: Óperusmiðjan 
frumsýndi tvo óperuþætti eftir 
Puccini á föstudag; annan í pásk-
um verður Cavalleria Rusticana 
frumsýnd í Gamla bíói; í þessari 
viku hefur karlakórinn Fóstbræð-
ur frumflutt nýja gamanóperu 
eftir Jón Ásgeirsson. La Traviata 
verður sett upp á sæluviku Skag-
firðinga 29. apríl. 

Íslenska óperan hefur verið 
gagnrýnd fyrir að koma ekki ís-
lenskum verkum á svið. „Það er 
mikilvægt að Óperan rækti og 
sinni nýsmíð á óperuverkum, hún 
komi íslenskum óperum á svið 
eins og efni leyfa og tækifæri eru 
til,“ segir Stefán.

Stefán var í þriggja manna mats-
nefnd sem kom að lokavinnslu á 
tillögum að tónlistarhúsinu nýja: 
„Þetta var ferli sem stóð í nær ár 
og reyndist mjög spennandi þró-
unarverkefni. Verkinu var skilað 
í áföngum og jafnan leitað álits 
hjá fagaðilum við hvern áfanga 
og því breyttist ýmislegt á þessu 
skeiði. Tónlistarhúsið er heimili 
sinfóníunnar en hún mun aðeins 
leika þar 50 til 60 kvöld á ári. Þar 
verður margs konar önnur tónlist 
flutt. Það hefur því verið talað um 
að þar komi upp í aðalsalnum óp-
erur og söngleikir meðal annars. 
Það er ekki hannað sem leikhús, 
hefur ekki turn fyrir flugkerfi, en 
þar verður hljómsveitargryfja og 
má koma hringsviði, auk þess sem 
ljósabúnaður verður fullkominn 
og mjög hefur verið rýmkað um 
aðkomuleiðir á sviðið.“ 

Er nema von að Stefán svari 
að bragði þegar hann er spurður 
hvað sé títt: „Allt gott.“

Styrktartónleikar fyrir munaðar-
laus börn í Rúmeníu verða haldn-
ir í Aðventkirkjunni í Reykjavík í 
kvöld. Flytjendur verða Davíð Ól-
afsson, Hlín Pétursdóttir, Kristina 
og Sonja Guðnadætur. Allur ágóði 
rennur til heimilis fyrir munað-
arlaus og yfirgefin börn í barna-
þorpi Alþjóðlegu barnahjálparinn-
ar í Odobest í Rúmeníu.

„Það hefur verið draumur lengi 
að vera með styrktartónleika til að 
kynna betur starfsemina heima og 
úti, þannig að fyrir þessa tónleika 
fengum við þetta frábæra fólk til 
liðs við okkur,“ segir Þóra Lilja 
Sigurðardóttir. 

Rúmenía glímir við afar hátt 
hlutfall yfirgefinna barna. Barna-

hjálp Sameinuðu þjóðanna áætlar 
að tíu þúsund börn séu skilin eftir 
ár hvert á spítölum í Rúmeníu í að 
minnsta kosti sjö daga. Opinberar 
tölur herma að nú séu 32.000 börn 
í umsjón ríkisins og götubörn séu 
fimm þúsund. Götubörnin eru allt 
niður í þriggja ára gömul. Mann-
réttindasamtök telja að tölur yfir 
munaðarlaus og yfirgefin börn séu 
enn hærri og sífellt berast fréttir af 
brotalömum í rúmenska kerfinu.

Tónleikarnir hefjast klukkan 
20.00 og er miðaverð 1.500 krónur. 
 

Tónleikar fyrir munaðarlaus börn
AFMÆLI



 

 

 

 

 

Fyrir ári lentum við 
betri helmingurinn í 
skelfilegum hremm-
ingum þegar við urðum 
fyrir barðinu á fingra-
löngum hótelstarfs-
mönnum í Barcelona.
Við höfðum skroppið 

þangað í rómantíska ferð 
til að halda upp á níu ára samvist-
ir og dvöldum á fábrotnu og ódýru 
hóteli skammt frá Römblunni, þar 
sem starfsmönnunum stakk ekki 
bros á vör öðruvísi en þeir sæju 
glitta í seðla. 

Á stórafmælinu sjálfu skrupp-
um við turtildúfurnar á kaffihús 
og létum okkur dreyma um glæsta 
framtíð í glæsivillu á eyju í Karíba-
hafinu. Sáum okkur í anda sötrandi 

kaldan bjór í sólinni, umkringda 
húllum, sveiflandi blævængjum til 
að svala okkur í steikjandi hitan-
um.

Við vorum svo glaðir þegar við 
snerum til baka að draumurinn 
hefði allt eins getað verið orðinn að 
veruleika. Uppi á herbergi snerist 
hann hins vegar fljótt upp í martröð 
þegar uppgötvaðist að við höfðum 
verið rændir! Og þjófarnir höfðu 
ekki tvínónað við hlutina heldur 
haft á brott með sér tölvur, iPod, 
vegabréf og peninga, sem við höfð-
um falið af því að við treystum ekki 
á öryggishólf hótelsins.

Lögreglan var kölluð til og eftir 
árangurslausa húsleit beindist grun-
ur brátt að starfsfólkinu: Fýlulega 
móttökustjóranum, matráðsdöm-

unni með skögultönnina og austur-
evrópsku herbergisþernunni, sem 
var vafalaust útsendari rússnesku 
mafíunnar. Enginn gaf sig þó fram 
og við áttum því ekki annarra kosta 
völ en að fara á lögreglustöðina til 
að gefa skýrslu.

Við höfðum með bol sem þjófarn-
ir höfðu skilið eftir í hita leiksins,  
handvissir um að lögreglan myndi 
nota hann til að svipta hulunni af ill-
ræmdri glæpaklíku, alveg eins og í 
sjónvarpinu. Lögregluþjónninn sem 
tók skýrsluna skellti hins vegar 
upp úr, gerði sér lítið fyrir og henti 
bolnum í ruslið. Mér fannst ég hafa 
verið niðurlægður, nánast svívirtur, 
þegar ég yfirgaf stöðina. Ekki nóg 
með að vera orðinn löggiltur öreigi, 
heldur var C.S.I. eintómt plat.
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HVERVINNUR!

30 MÍN. AF DREPFYNDNU AUKAEFNI

SEM EKKI HEFUR SÉST ÁÐUR!

SENDU SMS JA FBB Á NÚMERIÐ

1900 OG ÞÚ GÆTIR UNNIÐ! 
VINNINGAR ERU BORAT Á DVD • DVD MYNDIR

FULLT AF PEPSI OG MARGT FLEIRA

KOMIN Í
VERSLANIR!

SMSLEIKUR
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SENDU SMS JA FHF Á 1900
OG ÞÚ GÆTIR UNNIÐ!

VINNINGAR ERU BÍÓMIÐAR, DVD MYNDIR
FULLT AF PEPSI OG MARGT FLEIRA!

FYNDNASTA SPENNUMYND ÁRSINS!FYNDNASTA SPENNUMYND ÁRSINS!

FRUMSÝND 30. MARS

NÝ GRÍNMYND FRÁ ÞEIM SEM GERÐU „SHAUN OF THE DEAD“

9
HVER
VINNUR!





Vorblær yfir efnisskránni

Kl. 12.00
Í Ljósmyndasafni Reykjavíkur 
standa yfir tvær sýningar í tilefni 
af frönsku menningarkynningunni 
Pourquoi pas? Ljósmyndararn-
ir Jo Duchene og Damien Peyr-
et sýna og standa sýningarnar til 
26. maí.

Áfram halda veisluhöld 
vegna franska vorsins: nú 
eru menn minntir á fram-
lag Frakka til bókmennta 
og fræðiritaútgáfu. Það er 
gert með sýningu í Þjóðar-
bókhlöðunni við Suðurgötu 
sem opnuð verður í dag. Af 
því tilefni kemur út bók-
listaverk svokallað með 
ljóðum á báðum tungunum, 
íslensku  og frönsku, eftir 
Sigurð Pálsson, myndlýst af 
Bernard Alligand.

Það er hinn trausti samverkamað-
ur Íslendinga í París, Regis Boyer, 
sem þýðir ljóð Sigurðar. Verkið 
kallast Garðurinn – Jardin – og er 
bókin gefin út í sjötíu eintökum 
sem öll eru árituð af listamönn-
unum. 

Bóklistaverk af þessu tagi eru 
ekki þekkt hér á landi þótt þau 
þekkist en þá einkum úr hönd-
um myndlistarmanna. Í Evrópu, 
Bandaríkjunum og Asíu eru þau 
vel þekkt og nánast litið á þau sem 
sérstakt listform. Er sérvalinn til 
þeirra pappír, brot oft sérstakt, 
prentsverta sérvalin, flest eru 
þrykkt með gömlu blýsetningunni 
eða þrykkt með aðferðum grafík-
ur og þá með sérhönnuðum letur-
gerðum.

Sigurður Pálsson sagði í við-
tali við Fréttablaðið að vandamál 
hefðu komið upp í vinnslu verks-
ins sem bentu til að við værum að 
glata gömlum verðmætum í prent-
listinni. Þegar til kom að velja 
letur í Garðinn, sem prentaður er 
í frægri prentsmiðju í París sem 
sérhæfir sig í bókagerð sem þess-
ari, var valin leturtegundin róm-
verskur Bodoni. Frakkana vant-
aði þá bæði þ og ð í letrið sitt og 
var leitað logandi ljósi að blýstöf-
um af þessari gerð. Þá kom í ljós 
að hin forna fimm hundruð ára 
prentaðferð sem Gutenberg fann 

upp er horfin á Íslandi og tækja-
búnaður henni tengdur að mestu 
farinn forgörðum. Fyrir milli-
göngu Björns Sigurjónssonar hjá 
Prenttæknistofnun fundust þ og ð 
í Bretlandi. Raunar munu prent-
pressur ekki fleiri eftir í landinu 
en sem telja má á fingrum annarr-
ar handar og væri vont ef svo færi 
að þær hyrfu alveg.

Sigurður segir ljóðin í bóklista-
verkið vera úr Garðasyrpu sem 
hann sagði úr bók sinni Ljóð námu 
menn. Bókverk af þessu tagi hafi 
menn lengi stundað hjá Matar-
asso-fjölskyldunni sem gefur 
verkið út. Hinn aldni útgefandi, 
Jacques Matarasso,  er hér á landi 
ásamt konu sinni vegna þessa til-
efnis, en hann kom að útgáfu súr-
realistanna sem ungur maður í 
bókaverslun föður síns á St.Ger-
main de Pres í París miðri og á 
langan feril sem útgefandi slíkra 

verka suður á strönd í Nice. Engin 
tvö eintök eru eins af bókum sem 
þessum og þær fara einkum til 
safnara.

Samfara sýningunni á bók Sig-
urðar verður fjöldi merkilegra 
franskra fræðirita í kössunum í 
Þjóðarbókhlöðunni. Þeirra á meðal 
Alfræðiorðabók sú sem Dider-
ot ritstýrði á sínum tíma fyrir Le-
breton, prentara Lúðvíks XVI, sem 
gefið var út í Lousanne og Bern 
1778-1781 og er frægur prentgrip-
ur og einstakur. Þá bók stóð til að 
Gallimard herforingi sem hing-
að kom með fríðu föruneyti á nítj-
ándu öld færði íslensku þjóðinni 
að gjöf, segir Benedikt Gröndal, 
en varð ekki úr. Menn í embættis-
mannastétt á Íslandi höfðu þá ekki 
áhuga á svona bókaflokki um allt 
milli himins og jarðar. Nú má sjá 
hana undir gleri í Þjóðarbókhlöð-
unni. 

Næstu þrjú kvöld verður á þriðju 
hæð Borgarleikhússins flutt verk-
ið Krónikur dags og nætur eftir 
Xavier Durringer í þýðingu Ástu 
Ingibjartsdóttur og Margrétar 
Óskarsdóttur og hefst sýningin kl. 
20. Sýningin er samstarfsverkefni 
menningarhátíðarinnar Franskt 
vor á Íslandi „Pourquoi pas?“ og 
Háskóla Íslands.

Xavier Durringer er fæddur 
1963 í París. Árið 1989 stofnaði 
hann leikflokkinn „La Lésarde“ 
og hefur starfað með honum bæði 
sem höfundur og leikstjóri. Durr-
inger hefur einnig leikstýrt kvik-
myndum og tónlistarmyndböndum 
og mörg verka Durringer eru upp-
færð á ári hverju og ekki aðeins í 
Frakklandi heldur einnig í mörg-
um löndum þar sem verk hans 
hafa verið þýdd. Sýningin Krónik-
ur dags og nætur er byggð á bók 
Durringer „Les chroniques des 
jours entiers et des nuits entières“ 
sem inniheldur fjölmarga stutta 
prósatexta og samtöl. Verkefni 
leikstjóra og þýðenda var að finna 
26 texta héðan og þaðan úr bókinni 
og mynda þannig eina heild sem 
sýnir glöggt viðfangsefni höfund-
ar; firringu, ofbeldi og tilgang eða 

tilgangsleysi í mannlegum sam-
skiptum sem og um lífið, ástina 
sem við dreymum um, og dauðann 
að lokum. Tilgangur verksins er 
um leið að fá fólk til að spyrja sig 
spurninga, réttu spurninganna en 
ekki endilega svara þeim. Flytj-
endur eru þau Ásta Ingibjartsdótt-
ir, Gunnar Gunnsteinsson, Jóhann 
Meunier og Margrét Óskarsdóttir. 
Búningar og leikmynd gerir Þór-
unn María Jónsdóttir en ljós ann-
ast Sólveig Eggertsdóttir. Leik-
stjóri er Ingibjörg Þórisdóttir.

Dagar og nætur

Í kvöld er rannsóknarkvöld á 
vegum Félags íslenskra fræða og 
hefst kl. 20 í húsi Sögu-
félagsins, Fischersundi 
3, samkvæmt venju. Þá 
flytur Marteinn H. Sig-
urðsson erindi sem hann 
nefnir: Einhendr áss: 
Um goðið Tý og sam-
nefnda rún. Þar mun 
Marteinn fjalla um ásinn 
Tý og helstu heimildir 
um hann, Snorra-Eddu 
og Lokasennu. 

Hugmyndin um hinn 
einhenda ás er almennt álitin æva-
forn og hið sama á við um nafn Týs. 
Efasemdir um heiðinn uppruna 
Týs vakna þó þegar hugað er að 

samnafninu týr (ft. tívar) í merk-
ingunni goð, áss. Í erindinu verð-

ur reynt að varpa ljósi á 
söguna um handarmissi 
Týs í tengslum við sam-
nefnda rún.

Marteinn H. Sigurðs-
son er M.Phil. í miðalda-
sögu frá háskólanum í 
St. Andrews í Skotlandi 
og doktor í norrænum 
fræðum frá háskólanum 
í Cambridge á Englandi. 

Þeir sem eru félagar 
í Félagi íslenskra fræða 

geta mætt snemma en á undan er-
indi Marteins verður haldinn aðal-
fundur Félags íslenskra fræða, og 
hefst hann kl. 19.

Hönd goðsins Týs

Fermingargjafir

Bókafélagið Ugla

Gott veganesti út í lífið

„Ég fagna útkomu Biblíunnar á 100 mínútum. [Hún] er skemmti-
legt og handhægt yfirlit . . . [og] gefur glögga innsýn í meginstef 
Biblíunnar og handægan leiðarþráð til að rata gegnum hana.“

Úr formála biskups Íslands, herra Karls Sigurbjörnssonar.
Hinar sígildu Heilræðavísur Hallgríms Péturssonar 
með myndskreytingum Önnu Þóru Árnadóttur.

Nú einnig 
á hljóðbók.





Skámáni Kynnir:

KILLer
JOE

„Ógleymanlegur Killer Joe ...ekkert 
hefði getað undirbúið mig fyrir þá 
leikhúsupplifun sem beið mín ...sýn- 
ingin rígheldur áhorfendum í tilfinn- 
ingaflóði gleði, spennu, viðbjóðs og 
undrunar en ekki síst með húmor 
...áhorfendur stigu út úr salnum 
dolfallnir ...ein af bestu sýningum 
ársins 2007!”

Blaðið

„Óborganleg fjölskylda ...dæma- 
laust skemmtileg sýning ...leik- 
hópurinn glansar.”

Fréttablaðið

„Frábær sýning í alla staði, þar sem 
hugað er að minnstu smáatriðum í 
uppsetningu verksins."

Krónikan

„Upplifunin var eiginlega brjálæðis- 
leg ...mikið svakalega er sýningin 
gott leikhús ...meistaralegur leikur.”

Tímarit máls og menningar

„Áhorfendur fögnuðu ákaflega í lok- 
in og það var full ástæða til ...eitt- 
hvað nýtt á íslensku leiksviði.”

Morgunblaðið

„Sýningin er frumleg, óvægin og 
drepfyndin á köflum, pottþétt blanda 
...sýningin er ótrúlega sterk og 
leikararnir sýna öll magnaðan leik!”

Vikan

Þökkum frábærar viðtökur!
Einróma lof gagnrýnenda:

„Verð að mæla með þessari sýningu 
og leyfi mér að segja að hún er ein 
sú besta sem ég hef á ævinni séð!”

Júlía Margrét Einarsdóttir, nemi

„Sýningin var einhver óvæntasta 
skemmtun sem greinarhöfunar hafa 
séð lengi...rígheldur allan tímann.”

dindill.is

„Vægast sagt gargandi snilld! 5 
stjörnur af 5 mögulegum ...leik- 
ararnir fóru svo langt yfir strikið og 
velsæmismörk að manni stóð ekki á 
sama á tímabili, SNILLD!”

Fjóla Einarsdóttir, stúdentaráði

www.killerjoe.blog.is

Sterk viðbrögð bloggara:

Næstu sýningar:
Í kvöld /Örfá sæti

Fös. 30. mars /Örfá sæti

Skírdagur 5. apríl /Aukas.

Miðasala: 568 8000
www.borgarleikhus.is
www.midi.is

Síðustu forvöð fyrir Námu- og Vörðufélaga – 1900 krónur út mars.

EINKASAMKVÆMI

FÆREYSK

STYRKTARTÓNLEIKAR FORMA

NÓTT

VAKNAÐU

HÚSIÐ OPNAR KL. 22.00 MIÐAVERÐ 2200 KR.
ALDURSTAKMARK 20 ÁRA

HÚSIÐ OPNAR KL. 19.00
ALDURSTAKMARK 20 ÁRA

30. MARS 2007

EIVÖR
TEITUR
HÖGNI LISBERG, 
BRANDUR ENNI 
OG GESTIR

BJÖRK
MUGISON
LAY LOW
PÉTUR BEN

KK
WULFGANG
MAGGA STÍNA
OG ESJA

31. MARS 2007

SUNNUD. 1. APRÍL 2007

Afgreiðsla er opin kl. 12:30 – 18:00 mán. – þri. Aðra daga kl. 12:30 – 20:00.
Leikhúskjallarinn opinn fyrir og eftir sýningar föstudaga og laugardaga.
Upplýsingar í miðasölusíma.

Leikhúsbloggið er á www.leikhusid.blog.is     Fylgist með!

HJÓNABANDSGLÆPIR eftir Erich-Emmanuel Schmitt.
Frumsýning mið. 18/4 uppselt, fim. 19/4 uppselt, fös. 20/4 uppselt, lau. 21/4 uppselt,
fim. 26/4 uppselt, fös. 27/4 uppselt, lau. 28/4 uppselt, sun. 29/4 uppselt, fim. 3/5 örfá
sæti laus, fös. 4/5 örfá sæti laus, lau. 5/5 örfá sæti laus, sun. 6/5 örfá sæti laus.

Kassinn

MJALLHVÍT Brúðusýning Helgu Arnalds.
Lau. 14/4 kl. 15:00, sun. 15/4 kl. 15:00, fim. 19/4 kl. 15:00, lau. 21/4 kl. 15:00, sun. 22/4 
kl. 15:00

Kúlan

Hálsfesti Helenu eftir Carole Fréchette.
Frumsýning  lau. 14/4 uppselt, sun. 15/4 örfá sæti laus, fös. 21/4. 

Miðasala í síma 551 1200 og á netinu www.leikhusid.is.

SITJI GUÐS ENGLAR eftir Guðrúnu Helgadóttur. Leikgerð Illugi Jökulsson.
Sun. 1/4 kl. 14:00 örfá sæti laus, aukasýning kl. 17:00 örfá sæti laus, sun. 15/4 kl. 
14:00 örfá sæti laus, aukasýning kl. 17:00 nokkur sæti laus, sun. 22/4 kl. 14:00 örfá
sæti laus, aukasýning kl. 17:00. Sýningum lýkur í apríl!

LEG - söngleikur eftir Hugleik Dagsson. Tónlist hljómsveitin Flís.
Í kvöld fim. 29/3 örfá sæti laus, fös. 30/3 örfá sæti laus, lau. 31/3 örfá sæti laus, fim.
12/4 örfá sæti laus, fös. 13/4 örfá sæti laus, lau. 14/4, fim. 19/4, fös. 20/4 örfá sæti 
laus, lau. 21/4 nokkur sæti laus, fim. 26/4, fös. 27/4 örfá sæti laus. Ath. nemenda-
afsláttinn og hópafsláttinn. Námufélagar fá 35% afslátt ef greitt er með Námukorti.

CYMBELINE eftir Shakespeare - gestaleikur í samstarfi við Listahátíð í Reykjavík.
Fim. 17/5 örfá sæti laus, fös. 18/5.

Stóra sviðið kl. 20:00

Smíðaverkstæðið kl. 20:00

          
                      

                      

                

„DAUÐUR,  SKÍTUGUR,  TÓMUR“
DAGUR VONAR

                    

   

                 

               



Á páskatónleikum Sinfóníuhljóm-
sveitar Íslands í kvöld flytur 
sveitin óratoríuna Paulus eftir 
Felix Mendelssohn ásamt fjórum 
einsöngvurum og Mótettukórn-
um. Stjórnandi er Hörður Áskels-
son. 

Magnús Baldvinsson bassa-
söngvari þreytir frumraun 
sína með Sinfóníuhljómsveit-
inni í kvöld en hann syngur titil-
hlutverkið. Aðrir einsöngvar-
ar eru Jutta Böhnert frá Þýska-
landi, Sigríður Aðalsteinsdóttir 
og Gunnar Guðbjörnsson. Magn-
ús er einmitt einn af stofnendum 
Mótettukórsins og hefur margoft 
komið fram sem einsöngvari með 
honum. „Það er svolítið gaman að 
segja frá því að við Hörður Ás-
kelsson, sem höfum starfað með 
Mótettukórnum í 25 ár, erum 
báðir að debútera með Sinfóní-
unni á þessum tónleikum,“ segir 

Magnús hógvær. Hann tekur 
undir þá kenningu stjórnandans 
að óratoría þessi sé trúarjátning 
gyðingsins Mendelssohns sem 
snerist til kristni þegar hann var 

kominn á fullorðinsár.
Magnús segir verkið mjög 

áhrifamikið en efniviður þess er 
viðburðarík ævi Páls postula 

Tónleikarnir hefjast kl. 19.30. 

Páskatónleikar Sinfóníunnar

66,8%

35,3% 34,7%

Aldurshópurinn 18–49. Könnun Capacent mars 2007

Þjóðin veit hvað hún vill

– Mest lesið

20%

30%

40%

50%

60%

Auglýsendur athugið. Nýjasta lestrarkönnun Capacent sýnir að bilið milli 

Fréttablaðsins og annarra dagblaða eykst svo um munar. Við erum bæði 

þakklát og stolt og bendum auglýsendum á að notfæra sér þessa vitneskju 

þegar þeir ákveða hvar auglýsingu þeirra er best borgið.

Fréttablaðið eykur forskotið

S
Í

A

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

Sýningar eru opnar virka daga kl. 11 - 17 
og um helgar kl. 13 - 16  •  sími 575 7700 

GERÐUBERG
www.gerduberg.is

RÚRÍ Tími - Afstæði - Gildi 
Sýning frá glæstum listferli
Sjá www.ruri.is Útvarpað er 
frá sjónþingi Rúríar á Rás1 
sunnudaginn 1. apríl

Óður til 
íslenskrar náttúru 
Guðlaug I. Sveinsdóttir sýnir 
málverk og vefnað

Vissir þú af...
góðri aðstöðu fyrir veislur, 
námskeið, fundi o.fl.
Nánar á www.gerduberg.is



Í myndinni „The Pervert 
Guide to Cinema“ sem fé-
lagsskapurinn Reykjavík 
Documentary Workshop 
sýnir í kvöld má fá skyndi-
kúrs í því hvernig hvatalíf 
mannsins brýst út í sköpun-
arverkum hvíta tjaldsins. 
Látið ekki titilinn blekkja 
ykkur.

Leiðsögumaður í mynd banda-
ríska leikstjórans Sophie Fienn-
es er slóvenski heimspekingur-
inn Slavoj Zizek sem þar skautar 
um hinar ýmsu senur margra af 
frægustu kvikmyndum sögunnar 
og veltir fyrir sér sambandi þráa 
mannskepnanna og fantasíunn-
ar sem þær skapa. Zizek þessi er 
goðsögn í menningarfræði nútím-
ans, sumir segja poppstjarna, og 
kenna hann við Elvis heimspek-
innar, en hann er á leið hingað til 
lands ásamt leikstjóranum sem 
verður viðstödd sýninguna í kvöld 
og svarar spurningum að henni 
lokinni. 

Meðal þeirra mynda sem hinn 
óforskammaði spekingur greinir 
eru The Excorcist og teiknimynd-
in um Lísu í Undralandi, The Mat-
rix og Fight Club. Myndir leik-
stjóra á borð við Hitchcock, Tark-
ovsky, Lynch og Chaplin verða 
einnig uppspretta vangaveltna 

Zizeks um kvikmyndaformið en 
hann afkóðar hvatalífið í senum 
þeirra og rekur saman við kenn-
ingar sálgreinendanna Freuds 
og Lacans á einkar aðgengileg-
an hátt. Hverjum hefði svo sem 
dottið í hug að tengja hlutverka-
skipti Marx-bræðra við kenningar 
Freuds um Id, Ego og Superego?

Markmið Zizeks er á vissan 
hátt að sýna áhorfendum hvað 
kvikmyndir geta sagt okkur um 
okkur sjálf en að hans mati er 
kvikmyndalistin hin sanna list öf-
uguggans: „Hún sýnir þér ekki 
það sem þú þráir heldur segir þér 
hvernig á að þrá.“ Hann kemur 
inn á tengsl fantasíunnar og raun-
veruleikans, gægjuhneigðir, efn-
ishyggju, huglægni og kynferði en 
eitt meginstefjanna hjá Zizek er 
að fantasían sé átakasvæði kynj-
anna. Þannig reynir Zizek að opna 
augu áhorfenda fyrir því sem 
býr að baki sögum og aðstæðum 
sem birtast okkur í kvikmyndum 
og hvernig við metum þær. Þess 
má geta að það er haft eftir leik-
stjóranum að hún sé ekki leng-
ur viss um hvort konur og karlar 
horfi og hlusti eins á kvikmyndir 
eftir reynslu sína af gerð þessar-
ar myndar.

Leikstjórinn Sophie Fiennes er 
sjálfmenntuð í kvikmyndagerð 
en hefur til að mynda unnið sem 
læringur hjá leikstjóranum Peter 
Greenaway. Í þessari mynd fer 
hún einkar frumlegar og áhrifa-

miklar leiðir til að koma fræði-
legri kvikmyndagreiningu Zizeks 
á framfæri á aðgengilegan hátt. 

Myndinni er skipt í þrjá kafla 
en formið er afar opið. Fienn-
es vefur þennan undarlega sjar-
merandi heimspeking saman við 
senur kvikmyndanna og ljóst er 
að töluverð vinna hefur farið í að 
endurgera sviðsmyndir og áferð 
gamalla mynda því þótt brellur 
þær séu ekki aðalatriðið eru áhrif-
in mikil.

Í myndinni minnir Zizek á köfl-
um á kókaðan David Attenbor-
ough, smitandi áhugi og ákefð hans 
og óvenjuleg staðsetning „inni í“ 
kvikmyndunum sjálfum kallast 

Kvikmyndin School for Scound-
rels segir frá Roger, ungum New 
York-búa, sem hefur lítið sjálfs-
traust og þjáist af ofsakvíða. Til 
að komast yfir þessa veikleika 
sína er Roger skráður í leynilegan 
skóla þar sem Dr. P ræður ríkjum. 
Sá beitir heldur óhefðbundnum 
aðferðum til að lækna sjúklinga 
sína. School for Scoundrels er 
endurgerð á samnefndri breskri 
gamanmynd frá árinu 1960. Þeir 
Todd Philipps og Scot Armstrong, 
sem áttu heiðurinn af hinni ofur-
vinsælu Starsky&Hutch og Old 
School, skrifa handritið og leik-

stýra en með helstu hlutverk fara 
þeir Billy Bob Thornton og Jon 
Heder.

Skóli fyrir aumingja

Grænu ofurskjaldbökurnar sem 
sigruðu heiminn fyrir tæpum 
tveimur áratugum eru mættar 
aftur en nýjasta myndin verður 
frumsýnd nú um helgina. Margt 
hefur breyst síðan skjaldbök-

urnar birtust síðast á hvíta tjald-
inu. Hópurinn hefur tvístrast. 
Rottan og lærimeistari þeirra 
þarf hins vegar á hjálp þeirra að 
halda þegar hann kemst á snoð-
ir um ráðabrugg hins illa Maxim-
illian J. Winters sem hefur notað 
alla sína þekkingu til þess eins að 
búa til mikla óvætti. Hetjurnar 
úr skólpræsum New York-borg-
ar verða því að sameinast á ný og 
beita öllum sínum ninja-brögðum 
til að ráða að niðurlögum hins nýja 
óvinar.

Ólíkt fyrstu myndinni um skjald-
bökurnar eru leikarar víðs fjarri. 
Hér er einungis notast við tölvu-
teikningar. Meðal þeirra sem ljá 
persónunum rödd sína má nefna 
Patrick Stewart, .

Snúa bökum saman

Afskaplega hrifin af Christian Bale

Kvikmyndin Hot Fuzz verð-
ur frumsýnd í Laugarásbíói og 
Sambíóunum Álfabakka um helg-
ina en hún er gerð af þeim sömu 
og stóðu að baki grínhrollvekjunni 
Shaun of the Dead sem sló í gegn 
fyrir þremur árum. 

Nicholas Angel rannsóknarlög-
reglumaður er svo góður í sínu 
starfi að allir aðrir í kringum hann 
líta út fyrir að vera aumingjar. Og 
spilling innan lögreglunnar verð-
ur til þess að Angel er fluttur úr 
stórborginni yfir í hið rólega út-
hverfi í Sandford. Þar kemst hann í 
kynni við Danny Butterman sem á 
sér þann draum heitastan að verða 
eins og Mel Gibson en nágranna-
erjur bjóða ekki beint upp á bílaelt-
ingarleiki og skotbardaga. En ekki 
er allt sem sýnist í þessum smábæ 
og eins og hendi sé veifað hefur 
glæpagengi skotið rótum. Sem 
fyrr eru þeir Simon Pegg og Nick 
Frost í aðalhlutverkum en þeir eru 
dyggilega studdir af Bond-leikar-
anum Timothy Dalton, Nonna og 
Manna-stjörnunni Scott Wilson og 
Martin Freeman úr The Office.  

Löggugrín



á við föðurlega miðlun meistara 
náttúrulífsmyndanna en sá fyrr-
nefndi er mun brjálaðri til augn-
anna og orðfærið býsna vogað 
og grafískt. „The Pervert Guide 
to Cinema“ er þannig óvenjulegt 
fræðslumyndband í alla staði en 
afar lærdómsríkt á að horfa.

Sýningin verður í Norræna 
húsinu í kvöld kl. 19 en aðgangur 
er ókeypis og öllum opinn. Næst-
komandi laugardag býður RDW 
síðan upp á ókeypis námskeið þar 
sem Fiennes ræðir um heimilda-
myndaformið.  

Blaðamenn Hollywood Reporter halda því fram að útgáfa á 
3D- útgáfunni á hinni kunnu költ-mynd Tims Burton, Mar-
tröð fyrir jólin, hafi gerbreytt stöðu þessa forna forms í sýn-
ingu kvikmynda. Fyrir þann tíma var 3D-tæknin helst notuð 
til að sýna þær fáu og fáfengilegu kvikmyndir sem Holly-
wood hafði gert með þessari framköllunar- og sýningar-
tækni sem útheimtir sérstök sýningartæki. Fyrirbærið 
er kennt við þriðju víddina og gefur dýptartilfinningu í 
augum áhorfenda.

Í nýrri verkum var það Disney sem reið á vaðið:   
„Chicken Little“ kom út í nóvember 2005. Monster House 
fylgdi á eftir í júlí í fyrra og þá voru þeir James Cameron 
og Robert Zemeckis komnir á bragðið. Svo kom endurút-
gáfan af mynd Burtons í 168 bíóhúsum og allir græddu 
8,7 milljónir dala. Þá var ekki að sökum að spyrja. 

Ameríski kvikmyndaiðnaðurinn er í krísu: 
krakkarnir hafa ekki lengur áhuga á öllu því sem 
miðaldra kaupsýslumenn framleiða í sínum gler-
höllum. Því er gríðarlegum fúlgum nú eytt í að 

velvæða bíóhúsin fyrir nýja tækni og Samfilm hér á Íslandi 
hafa hoppað á þann vagn. Nýja tæknin byggist á stafrænu 
formati og hefur hrint fram endurnýjun í kvikmyndahús-
um um Bandaríkin: 2000 salir af fjörutíu og þrjú þúsund eru 
orðnir stafrænir. Og þá kemur inn samkeppnin. Menn eru 

ekki búnir að koma upp staðli svo stærstu keðjurnar 
eru að setja upp mismunandi tæki – sem ekki tala 

saman. Og fleira kemur til greina í endurvarpi um 
hin stafrænu kerfi: íþróttaviðburðir og tónleik-
ar verða líka í boði. Tilraunir eru þegar hafnar 
með dreifingu á NBA-leikjum í beinni í hinni nýju 

tækni á Los Angeles svæðinu. Þá er þegar ákveðið 
að á næsta ári verði dreift konsert með U2 
á þessu nýja formati og náttúrulífsefni frá 
National Geographic.  

Burton býður upp á meiri dýpt 

Kvikmyndin Miss Potter verður 
frumsýnd í Sambíóunum um helg-
ina en hún segir frá ævi og ástum 
barnabókarhöfundarins Beatrix 
Potter. Potter hefur glatt börn úti 
um allan heim en neyddist til að 
halda ástarlífi sínu fyrir sjálfa sig. 
Potter þótti með eindæmum hæfi-
leikarík og skömmu eftir að hún 
gaf út sína fyrstu bók féll rithöf-
undurinn fyrir útgefanda sínum, 
Norman Warner. En velgengni 
Potter þýddi að hún varð sjálfkrafa 
meðlimur hjá fína fólkinu í London 
og foreldrar hennar kröfðust þess 
að hún myndi segja skilið við unn-

usta sinn. Potter lét sannfærast og 
fluttist út á land og var sannfærð 
um að sá tími myndi færa henni 
innri ró. Þess í stað upplifði hún 
einsemd og sorgir en tókst engu 
að síður að byggja mikinn og stór-
an búgarð sem átti hug hennar og 
hjarta eftir að rithöfundarferlinum 
lauk árið 1913. Miss Potter er leik-
stýrt af Chris Noonan og með aðal-
hlutverkin fara þau Renée Zellweg-
er og Ewan McGregor auk Emily 
Watson.

Ástir og örlög 
frú Potter

HÚS OG HÍBÝLI 

Hús og híbýli 

– tryggðu þér 

eintak!



Brátt ganga páskarnir, og með-
fylgjandi súkkulaðiæði, í garð. 
Þeir sem vilja prófa eitthvað 
annað en gömlu, góðu páskaeggin, 
ættu að leggja leið sína í Vínberið 
við Laugaveg. 

„Ég er til dæmis með handgerð 
páskaegg frá Belgíu. Eggin frá 
Bruyerre eru handmáluð, og svo 
er ég með páskaegg frá Gudrun 
sem eru konfektfyllt,“ útskýrði 
Bryndís Gísladóttir hjá Vínber-
inu. Fólk getur jafnframt feng-
ið sér persónulegt páskaegg. 
„Við erum með páskaeggjaskelj-
ar frá Neuhaus. Það eru sem sagt 
tómar skeljar í dökku, ljósu og 
hvítu súkkulaði. Fólk getur valið 
úr konfektborðinu eða hvað það 
vill í búðinni til þess að setja inn 

í eggin. Við setjum þau svo saman 
fyrir fólk,“ sagði Bryndís. Þó að 
súkkulaðið sé belgískt er íslenska 
hefðin enn í hávegum höfð, því 
Bryndís stingur málshætti inn í 
eggin. „Sumir hafa meira að segja 
keypt þetta til að pakka ferming-
argjöfum inn í,“ benti hún á. 

Þar fyrir utan býður Vínberið 
upp á konfektfyllt egg frá Hafliða 
Ragnarssyni, fagurlega skreytt 
súkkulaðiegg, og ýmiss konar 
páskafígúrur úr súkkulaði. „Fólk 
sækir í þetta. Þetta er náttúrulega 
hágæða súkkulaði,“ sagði Bryndís.
 

Páskaegg fyrir sælkerana

Þemadögum vínbúðanna tileinkuðum Bandaríkjunum og Argent-
ínu lýkur á morgun. Minna hefur farið fyrir þessum dögum en stund-
um áður og er það skaði því úrvalið er alveg prýðilegt og sérstaklega 
er gott úrval dýrari vína. Hvort um er að kenna skorti á framsetn-
ingu og kynningu eða sinnuleysi vínáhugamanna veit ég ei. En hvet 
þá sem vilja gera góð kaup í frábærum vínum að tosa upp sokkana. 
Hafliði Loftsson víninnflytjandi á mörg frábær vín sem eru á sérlista 
á þemadögunum. Hann segir þó dagana einhverra hluta vegna ekki 
hafa tekist sem skyldi. 

„Framleiðendur sem við sóttumst eftir sérstaklega vegna þemadag-
anna eru annars vegar Truchard Vineyards í Carneros, sem er mjög 
góður og Pinot Noir-inn þeirra talinn einn sá besti í Ameríku. Hinn er 
Stag’s Leap sem er heimsfrægur einkum fyrir sigur í Parísarsmökk-
un 1976 og endurtekningu núna, annað sæti upphaflegu vínanna og 
fyrsta sæti Lundúnamegin í þeim ungu,“ segir Hafliði og bætir við 
að því miður hafi þessi vín ekki selst mikið né heldur Finca Altam-
ira sem hann segir hugsanlega magnaðasta vín Suður-Ameríku. Það 
er frá vínhúsinu Achaval Ferrer sem vínspekingurinn Hugh Johnson 
telur til bestu víngerðarhúsa Argentínu. Tvö vín hússins eru í boði, 
annað á innan við 3.000 kr. sem er einstakt verð fyrir svo gott vín.

Einhver besti framleiðandi Argentínu í góðum borðvínum er Triv-
ento. Fá má hvorki fleiri né færri en tíu vín frá þessu prýðilega vín-
húsi á kynningarverði á þemadögunum. Þau kosta frá 790 og upp í 
1.090 kr. í flöskum en einnig má fá kassavín. Trivento þýðir „þrír 
vindar“ og er kennt við þá vinda sem hafa gert vínrækt mögulega: 
Polar-vindinn, sem eins og nafnið bendir til, blæs kaldur um vínekr-
urnar á veturna, Zonda sem kemur að vestan frá Andes-fjöllunum 
með hlýjuna á vorinu og Sudestada að austan kælir svæðið í sumar-
hitanum og ber raka með sér. Þessir vindar gera vínrækt eins arð-
bæra og raun ber vitni, og Triv-ento þykir hafa komið með ferska 
vinda í vínheiminn.

Vínekrurnar eru orðnar 565 hektarar og þrúgurnar eru 
þær sem hafa reynst best í Argentínu, fyrir utan alþjóð-
legu þrúgurnar (cabernet sauvignon, merlot, shiraz, chard-
onnay) sem þrífast mjög vel á Mendoza-svæðinu. Þar eru í 
sviðsljósinu malbec, bonarda, torrontes, chenin, viognier, 
sangiovese og fleiri.

Vindasamir þemadagar

Besta máltíðin hlaðborð á Balí

Athugaðu …
… að enn eru þrjár vikur í sum-
ardaginn fyrsta. Skelltu lit-
ríkum blómum í eldhúsglugg-
ann til að brúa bilið þangað til 
lóan lendir í þínum garði.

Börkur Hrafn Birgisson er 
liðtækur í fleiru en tónlist. 
Hann heldur heiðri móður 
sinnar á lofti í eldhúsinu, og 
fæðir fjöldann með fiski-
súpu og fönki.

„Uppskriftin er einn af heilögum 
kaleikum móður minnar. Mömm-
umaturinn er bestur, það er nú 
bara þannig,“ sagði Börkur léttur 
í skapi. „Við erum þrír bræðurn-
ir, og mér sýnist að ég sé sá eini 
sem mun halda merkjum hennar á 
lofti,“ bætti hann við. 

Klausturbleikja er aðalatriðið í 
uppskriftinni, enda ber hún nafn-
ið Klausturbleikjusúpan hennar 
mömmu. „Þetta verður að vera 
Klausturbleikja, annars er þetta 
bara plat. Það má nota þorsk eða 
ýsu, en þá er þetta bara þorsks-
úpan hans Dúdda frænda,“ segir 
Börkur grafalvarlegur.

Börkur er flestum hnútum 
kunnugur í eldhúsinu, enda var 
hann kokkanemi á árum áður. 
„Ég var að vinna sem kokkanemi 
í Perlunni í eitt ár, á lúsarlaunum 
og með kvíðahnút í maga,“ segir 
hann og hlær við. „Mér leist ekki 
á að leggja þetta fyrir mig, og 
ákvað einn góðan veðurdag að ég 
vildi verða tónlistarmaður. Það 
var mjög lærdómsríkt ár samt. 
Maður fékk að gera ansi mikið,“ 
sagði Börkur. 

Umrædda súpu matreiddi hann 
eitt sinn á menningarnótt og fæddi 
um fjörutíu manns með henni. 
„Þetta er ekta svoleiðis matur, 
maður getur verið með standandi 
partí. Ég var bara með risapott, 
fullt af brauði og hvítvín og bjór. 
Svo var opið hús frá níu um kvöld-
ið og til tvö, þrjú um nóttina. Fólk 
labbaði í gegn og fékk eina skál,“ 
útskýrði hann. „En svo er líka al-
gjört möst að vera með góða tón-
list. Þessi súpa kallar á fönktón-
list,“ sagði Börkur, sem er því ekki 
heldur alveg ókunnugur, þar sem 
hann spilar fönk af fullum krafti 
á Kaffi París á föstudögum. Með 
súpunni mælir Börkur svo með 
því að bera fram ferskt brauð. 
„Það er alveg ómissandi. Brauð og 
fönk,“ sagði hann.

Saxið lauk smátt og steikið í 
smjöri eða olíu. Bætið kryddi í og 
látið krauma. 

Bætið hvítvíni saman við og 
sjóðið það niður um helming. 
Bætið vatni, rjóma, rjómaosti, 
súputeningum og fisksoði (vatn 
og 3-4 fiskiteningar) saman við og 
látið suðu koma upp.

Skerið bleikjuna í lítil stykki, 
gott er að plokka beinin úr með 
augnabrúnaplokkara.

Setjið bleikjubitana út í rétt 
áður en súpan er borin fram.





Það var margt um mann-
inn á útgáfutónleikum 
GusGus á Nasa síðastliðið 
laugardagskvöld. Sveit-
in ýtti þar nýjustu plötu 
sinni, Forever, úr vör við 
góðar undirtektir tónleika-
gesta. Eins og myndirnar 
sýna var stemningin með 
ólíkindum og greinilegt 
að aðdáendur þríeykisins 
hafa beðið plötunnar með 
eftirvæntingu.

Fátt þykir breskum og banda-
rískum blöðum skemmtilegra en 
að velta fyrir sér ástarlífi Britn-
ey Spears. Breska blaðið Daily 
Star birti í gær frétt þess efnis að 
Spears og Federline væru á leið-
inni í frí saman sem kynti undir 
þeim sögusögnum að hjónakorn-
in væru að íhuga að taka saman 
aftur. Spears er sögð hafa skipu-
lagt ferðina eftir að vinir henn-
ar ráðlögðu söngkonunni að fara 
í burtu í smá tíma ásamt sonum 
sínum tveim og Kevin. „Britney 
vildi að fjölskyldan sameinaðist 
á ný og ættu góðar stundir saman 
eftir allt sem á undan er geng-
ið,“ sagði náin vinur söngkonunn-
ar. Ekki er langt síðan að fjölmiðl-
ar þar vestra greindu frá því að 

Spears og Federline hefðu komist 
að samkomulagi um forræðið yfir 
strákunum sínum en ef marka má 
frétt Daily Star virðist smá neisti 
hafa kviknað að nýju. 

Britney er óðum að ná sér eftir 
að hafa glímt við áfengis- og fíkni-
efnaneyslu. Hún sótti messu í Bel 
air um helgina en eitthvað voru 
aðrir safnaðarmeðlimir uggandi 
yfir því að hún skyldi vera mynd-
uð og brá einn á það ráð að beina 
byssu að tveimur ljósmyndurum. 
Eftir að messuhaldi lauk fór hún 
og snæddi hádegisverð í Beverly 
Hills. Af Kevin er það hins vegar 
að frétta að hann sást á skemmti-
stað í Santa Monica og hélt síðan 
upp á 29 ára afmæli sitt í Las 
Vegas. Án Britney.

Flókið ástarlíf Britney Spears

Donatella 
Versace 
hefur stað-
fest að dótt-
ir hennar, Al-
legra Ver-
sace, þjáist 
af anorex-
íu. Allegra er 
tvítugur fata-
hönnunar-
nemi og mun 
erfa Versace-
ættarveldið 
sem metið 
er á nokkra 
milljarða. Hún gengst nú undir 
meðferð á spítala. „Hún hefur 
þjáðst í mörg ár,“ segir í yfirlýs-
ingu frá Donatellu og fyrrum eig-
inmanni hennar, Paul Beck. „Við 
foreldrarnir reynum okkar besta 
til að vernda dóttur okkar.“

Versace með 
anórexíu

vaxtaauki!
10%

VINSTRI GRÆN Á FERÐ UM LANDIÐ
Auður Lilja Erlingsdóttir, Álfheiður Ingadóttir og Paul Nikolov spjalla við kjósendur í ASÍ - húsinu Grensásvegi 16, kl. 20:30.



Áfrýjunardómstóll í London hefur 
úrskurðað að rithöfundurinn Dan 
Brown hafi ekki notað hugmyndir 
úr bókinni The Holy Blood and the 
Holy Grail í metsölubók sinni The 
Da Vinci Code.

Michael Baigent og Richard 
Leigh, höfundar The Holy Blood 
and the Holy Grail, höfðuðu mál 
gegn Brown og sökuðu hann um 
ritstuld. Þurfa þeir nú að greiða 
hundruð milljóna króna í lög-
fræðikostnað.

Hæstiréttur í London úrskurð-
aði í apríl í fyrra að Brown hefði 
ekki notast við hugmyndir úr sömu 
bók. Ákváðu Baigent og Leigh þá 
að áfrýja málinu. 

The Da Vinci Code, sem var 
gefin út árið 2003, hefur selst í 
rúmlega fjörutíu milljónum ein-
taka. Bók Baigent og Leigh, sem 
var gefin út árið 1982, hefur selst í 
tveimur milljónum eintaka. Báðar 
bækurnar byggja á þeirri hug-
mynd að Jesús Kristur og María 
Magdalena hafi átt barn saman 
og að afkomendur þeirra séu enn 
á lífi.

Dan Brown 
sýknaður

Breski leikarinn Ray Winstone 
hefur tekið að sér hlutverk í fjórðu 
myndinni um fornleifafræðinginn 
ævintýragjarna Indiana Jones. 
Winstone sást síðast á hvíta tjald-
inu í hinni vinsælu The Depart-
ed í leikstjórn Martin Scorsese, 
auk þess sem hann lék nýverið í 
Breaking and Entering í leikstjórn 
Anthony Minghella.

Winstone mun leika aðstoðar-
mann Harrisons Ford í Indy 4. 
Áður hafði Cate Blanchett tekið 
að sér hlutverk í myndinni, sem 
verður leikstýrt af Steven Spiel-
berg. Áætlað er að tökur hefjist í 
júní og er myndin væntanleg í bíó 
22. maí á næsta ári.

Winstone 
leikur í Indy 

ALLT ANNAÐ LÍF! - með vinstri grænum

Vinstri græn opna nýja kosningamiðstöð í ASÍ - húsinu Grensásvegi 16, í kvöld.
Léttar veitingar, ljúfir tónar og leikandi gleði

Allir velkomnir
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MIÐASALA Í SMÁRABÍÓ OG REGNBOGANN Á

MIÐASALA Í BORGARBÍÓ Á

SCHOOL FOR SCOUNDRELS     kl. 5.45, 8 og 10.15
THE ILLUSIONIST     kl. 5.45, 8 og 10.15
THE HITCHER        kl. 6, 8 og 10 B.I. 16 ÁRA
VENUS        kl. 6 og 8 B.I. 12 ÁRA
THE LAST KING OF SCOTLAND     kl. 10 B.I. 16 ÁRA

SCHOOL FOR SCOUNDRELS       kl. 3.30, 5.45, 8 og 10.15
SCHOOL FOR SC. SÝND Í LÚXUS         kl. 3.30, 5.45, 8 og 10.15
THE HITCHER          kl. 4, 6, 8 og 10 B.I. 16 ÁRA
EPIC MOVIE       kl. 4, 6, 8 og 10 B.I. 7 ÁRA
THE NUMBER 23       kl. 8 og 10.15  B.I. 16 ÁRA
NIGHT AT THE MUSEUM       kl. 5.40

THE HITCHER        kl. 8 og 10.15 B.I. 16 ÁRA
EPIC MOVIE     kl. 6 og 10 * B.I. 7 ÁRA
NORBIT        kl. 6
HOT FUZZ MASTERCARD SÝNING kl. 8
* SÝÐASTA SÝNING

FRÁ FRAMLEIÐENDUM 
TEXAS CHAINSAW 
MASSACRE OG THE 
AMITYVILLE HORROR

MEÐ SOPHIA BUSH ÚR ONE 
TREE HILL OG SEAN BEAN 
(NATIONAL TREASURE
& LORD OF THE RINGS).

„FRÁBÆR LEIKUR OG
EFTIRMINNILEG MYND!“

- B.S., FRÉTTABLAÐIÐ

STRANGLEGA BÖNNUÐ
INNAN 16 ÁRA
STRANGLEGA BÖNNUÐ
INNAN 16 ÁRA

2
fyrir

1

Óskarsverðlaunaleikarinn Denzel Washington mun 
framleiða og hugsanlega fara með aðalhlutverk í 
kvikmyndinni Journal For Jordan. Myndin er byggð 
á grein í New York Times sem fjallaði um dagbók sem 
bandarískur hermaður í Írak skrifaði fyrir ungan son 
sinn. 

Hermaðurinn var drepinn í Bagdad í október í 
fyrra, 48 ára ára gamall, einum mánuði áður en hann 
átti að ljúka skyldustörfum sínum. Hafði hann farið 
til Íraks áður en sonur hans fæddist.

Leikur í mynd um Írak

A Ð A L F U N D U R  C C P  h f .

12. apríl 2007

Aðalfundur CCP hf. verður haldinn fimmtudaginn 12. apríl 2007 á skrifstofu félagsins að 
Grandagarði 8, Reykjavík og hefst kl. 17:00.

Dagskrá:
1. Skýrsla stjórnar félagsins um hag félagsins og rekstur þess á liðnu starfsári.

2. Ársreikningur félagsins fyrir liðið starfsár, ásamt skýrslu endurskoðanda, lagður fram til samþykktar.

3. Ákvörðun um greiðslu arðs og meðferð hagnaðar á reikningsárinu.

4. Ákvörðun um þóknun stjórnarmanna.

5. Tillögur stjórnar um breytingar á samþykktum félagsins, þar sem helstu efnisbreytingar eru eftirfarandi:

 a) Við bætist ný grein, 2.05, þar sem stjórn er heimilað að ákveða útgáfu hlutafjár félagsins í bandaríkjadölum í stað
  íslenskra króna, sbr. heimild í 4. mgr. 1. gr. laga um hlutafélög nr. 2/1995.

b) Greinar 2.07 og 2.08, sem verða greinar 2.08 og 2.09, breytist þannig að hlutabréf í félaginu skuli gefin út með
  rafrænum hætti í verðbréfamiðstöð.  Gagnvart félaginu skoðist útskrift frá verðbréfamiðstöð sem full sönnun fyrir
  eignarrétti að hlutum í félaginu.  Arður á hverjum tíma, og tilkynningar allar, sendast til þess lögaðila sem skráður er
  eigandi viðkomandi hlutabréfa hjá verðbréfamiðstöð.  Sá sem eignast hluti í félaginu getur ekki beitt réttindum sínum
  sem hluthafi nema nafn hans hafi verið skráð í hlutaskrá verðbréfamiðstöðvar eða hann hafi tilkynnt og fært sönnur á
  eign sína á hlutnum.

c) Grein 4.05 breytist þannig að hluthafafundur er lögmætur, ef til hans er löglega boðað.  Ákvæði um að fundur sé eigi
  lögmætur nema fulltrúar er hafa yfir að ráða helmingi hlutafjárins hið minnsta sæki hann, falli brott.

 d) Í grein 4.07 um dagskrá aðalfundar bætist nýr stafliður f) um tillögu stjórnar um starfskjarastefnu félagsins.

 e) Í grein 4.09 falli brott stafliðir c) og d) um að samþykki allra hluthafa þurfi til að breyta tilgangi félagsins að verulegu
  leyti, eða breyta ákvæðum samþykktanna um hlutdeild manna í félaginu eða jafnrétti þeirra á milli.

 f) Grein 4.10 falli brott, en í henni er tiltekið að 2/3 hluta greiddra atkvæða svo og samþykki hluthafa sem ráða yfir minnst
  2/3 hlutum þess hlutafjár sem farið er með atkvæði fyrir á hluthafafundi þurfi til að samþykkja samruna, hækkun eða
  lækkun hlutafjár; samninga við starfsmenn varðandi kaup á hlutabréfum í félaginu; slit á félaginu; breytingar á
  samþykktum; verulega úthlutun verðmæta í félaginu; og sölu á verðmætum eignum sem félagið á hverju sinni.

 Þá hafa samþykktir félagsins verið þýddar á ensku og eru nú settar fram á tveimur tungumálum, þó þannig
 að komi upp ágreiningur um túlkun, ræður íslenska útgáfan.  Að öðru leyti eru breytingartillögur stjórnar
 minniháttar og varða einkum orðalag.

6. Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu félagsins.

7. Kosning stjórnar.

8. Kosning endurskoðanda.

9. Önnur mál, sem löglega eru upp borin.

Sérstaklega er bent á að þeir sem hyggjast gefa kost á sér til setu í stjórn CCP hf. skulu tilkynna það skriflega 
til stjórnar félagsins eigi síðar en 5 sólarhringum fyrir upphaf aðalfundar, sbr. 63. gr. (a) hlutafélagalaga nr. 
2/1995.  Þeir einir eru kjörgengir sem þannig hafa gefið kost á sér.

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

Aðalfundarstörf munu fara fram á ensku.

Reykjavík, 27. mars 2007

Stjórn CCP hf.

Hot Fuzz er drepfyndin spennumynd frá þeim sömu og gerðu 
grínhrollinn Shaun of the Dead. Ofur-löggan Nicholas Angel 
er óvænt fluttur frá stórborginni London til svefnbæjarins 
Sandford. Smábæjarlífið býður ekki upp á alveg sömu spennu 
og London, en Angel fer fljótlega að gruna að maðkur sé í 
mysunni. Hann hefur ásamt þykkum en velviljuðum félaga 
sínum rannsókn á fjölda dauðaslysa sem orðið hafa í bænum 
og verður brátt sannfærður um að bærinn sé ekki eins friðsæll 
og hann virtist vera í upphafi.
Sérstök MasterCard forsýning verður í kvöld kl. 20 í 
Laugarásbíói, Sambíóunum Álfabakka og Borgarbíói, 
Akureyri og fá MasterCard korthafar 2 miða á verði eins 
greiði þeir með kortinu. 

Myndin verður frumsýnd 30. mars.

Meira á www.kreditkort.is/klubbar

2 fyrir 1
í kvöld, kl. 20.00



/ KRINGLUNNI / KEFLAVÍK/ ÁLFABAKKA / AKUREYRI

sem fær þig til að grenja úr hlátri. 
Rómantísk gamanmynd

Sýnd í Háskólabíói

WILD HOGS kl. 6 - 8:15 - 10:30   B.i.7

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

NORBIT kl.  5:50 - 8  Leyfð

Frönsk- Kvikmyndahátíð 3.Mars Til 1. Apríl
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SýSýndnd íí HHásáskókólaabíói

WILD HOGS kl. 6 - 8:15 - 10:30 B.i.7

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

NORBIT kl. 5:50 - 8 Leyfð

FrFrönönsksk- KvKvikikmymyndndahhhahhhátátíðíð 3 3.Mararss TiTill 1.1. AAppprprílíly pppp
FEITASTA GRÍNMYND 

ÁRSINS

DIGITAL

Skráðu þig á SAMbio.is

SCHOOL FOR SCOUNDRELS kl. 8 - 10:10 Leyfð

WILD HOGS kl. 8 Leyfð

300 kl. 10:10 B.i. 16

WILD HOGS kl. 6 - 8 - 10:10 B.i.7

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

VJV TOPP5.IS

MUSIC & LYRICS kl. 5:50 - 8 Leyfð

SMOKIN ACES kl. 10:30 B.i.16

BRIDGE TO TEREBITHIA kl. 4 - 6:10 Leyfð

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

WILD HOGS kl 3:40 - 5:50 - 8 - 8:30 - 10:20 - 10:30 b.i 7

HOT FUZZ kl. 8 forsýning B.i.16

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

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

LADY CHATTERLEY kl 5:40 - 9

TELL NO ONE kl 5:40

HORS DE PRIX kl 8-10

THE GOOD GERMAN kl. 5:40 - 8 - 10:20   B.i.16

300. kl. 6 - 9 B.i.16

KVIKMYNDAUPPLIFUN ÁRSINS

STÆRSTA OPNUN ÁRSINSStærsta grínmyndin í Bandaríkjunum á þessu ári

2 fyrir 1 fyrir handhafa mastercard

STórlögGUR. SMáBær. MEðaL OFBELDI.

„FYNDNASTA SPENNUMYND áRSINS” - GQ

Ný GRíMYND FRá SömU OG 
GERðu SHAUN OF THE DEAD.

mastercard forsýning



Guðmundur nær aldrei að spila eins lengi og ég

 Flestir íslenskir hand-
boltaáhugamenn þekkja Anders 
Dahl-Nielsen. Hann spilaði og 
þjálfaði KR leiktíðina 1982-83 þar 
sem hann fór mikinn ásamt Alfreð 
Gíslasyni. Hann hefur síðar komið 
víða við á ferlinum og meðal ann-
ars þjálfaði hann Flensburg í fimm 
ár. Hann tók síðan við Skjern en 
eftirlét Aroni Kristjánssyni starf-
ið fyrir nokkrum árum og gerðist 
framkvæmdastjóri félagsins. Líkt 
og Aron yfirgefur hann herbúð-
ir Skjern í sumar en hann mun þá 
taka við framkvæmdastjórastöð-
unni hjá þýska stórliðinu Flens-
burg. 

Yfir tíu Íslendingar hafa verið 
að spila í danska boltanum í vetur 
en hann er á hraðri uppleið. Ein 
ástæða þess er aukið fjármagn 
sem komið er inn í boltann. Virð-
ist danska deildin geta keppt við 
þýsku og spænsku deildina í dag 
að stóru leyti.

„Það hefur verið hröð þróun í 
danska handboltanum og miklir 
peningar komnir í hann. Bæjarfé-
lög hafa verið að nota handbolta- 
og fótboltafélög til að kynna sig og 
fyrirtæki í bæjunum taka virkan 
þátt í þeirri herferð,“ sagði And-
ers Dahl við Fréttablaðið í gær. 
Hann segir að önnur stór ástæða 
sé sú að fótboltafélögin séu farin 
að taka yfir handboltadeildirn-
ar í stóru borgunum. Það sé hag-
kvæmt fyrir báðar deildirnar og 
ekki síst handboltann sem fær 
sterka markaðsmenn í sín lið. 

Anders Dahl segir marga í Dan-
mörku óttast að þessi þróun sé 

of hröð og að sum lið séu að tefla 
einum of djarft í samkeppninni.

„Launin hafa hækkað samhliða 
þessari þróun og fyrir vikið eru að 
koma sterkari leikmenn í deildina. 
Leikmenn eru jafnvel að koma frá 
Þýskalandi eins og Snorri Steinn 
Guðjónsson og Ásgeir Örn Hall-
grímsson. Danska deildin getur 
kannski ekki keppt við bestu liðin í 
Þýskalandi og Spáni en er vel sam-
keppnishæf við liðin sem koma 
þar á eftir,“ sagði Anders Dahl.

Annað sem laðar íþróttamenn 
til Danmerkur er hinn svokall-
aði „prófessoraskattur“. Afburða-
íþróttamenn falla undir þennan 
skattlið og greiða því aðeins 33 
prósenta skatt í stað 63 prósenta 
eins og hinn almenni borgari. 

Þessara réttinda njóta íþrótta-
mennirnir í þrjú ár en aðeins þeir 

sem hafa yfir 700 þúsund krónur 
í mánaðarlaun eiga rétt á þessum 
skattfríðindum. 

Danskur kvennahandbolti er 
geysilega vinsæll og danska deild-
in er sú besta í heimi. Anders Dahl 
segir dönsku liðin geta fengið 
hvaða leikmann sem er í kvenna-
boltanum. 

Konurnar hafa hingað til verið 
með mun hærri laun en strákarn-
ir og það er fyrst núna sem karl-
mennirnir fá sömu laun og kon-
urnar.

„Það er talið að bestu handbolta-
konurnar hafi fengið tæplega eina 
og hálfa milljón króna í mánað-
arlaun á meðan bestu karlarnir 
fengu aðeins tæplega milljón. 

Þeir allra bestu eru loksins farn-
ir að sjá sömu tölur og konurn-
ar núna þótt þær séu almennt að 
gera það betur en karlarnir,“ sagði 
Anders Dahl. 

Anders Dahl-Nielsen, framkvæmdastjóri Skjern, segir launin í danska handbolt-
anum hafa hækkað mikið síðustu ár. Verðmiði leikmanna hefur einnig hækkað 
verulega. Karlarnir eru loksins komnir í sama launaflokk og konurnar. 

 Ummæli Viggós Sig-
urðssonar, fyrrum landsliðsþjálf-
ara í handbolta, í fréttum Stöðvar 
2 síðasta þriðjudagskvöld vöktu 
nokkra athygli. Þar lét Viggó í 
veðri vaka að hann gæti verið á 
förum til þýska stórliðsins Flens-
burg á nýjan leik. Hann þjálfaði 
liðið fyrri hluta þessa tímabils 
þar sem þjálfarinn, Kent Harry 
Anderson, glímdi við veikindi.

„Það er ekki loku fyrir það skot-
ið að það verði eitthvað meira þar 
síðar,“ sagði Viggó meðal annars 
í viðtalinu á Stöð 2.

Anderson er með samning við 
Flensburg út næsta ár og sá sem 

ræður framhaldinu er ekki að 
vinna hjá Flensburg í dag held-
ur tekur til starfa í sumar. Það 
er Anders Dahl-Nielsen, fram-
kvæmdastjóri Skjern, en hann 
hefur verið ráðinn í stað Thors-
ten Storm sem réð Viggó á sínum 
tíma.

Fréttablaðið bar ummæli Vigg-
ós í viðtalinu undir Dahl-Niel-
sen í gær. „Það eru engar áætl-
anir um að fá Viggó Sigurðsson 
aftur til Flensburg,“ sagði Dahl-
Nielsen sem vonaðist til þess að 
Einar Hólmgeirsson yrði kominn 
á fætur sem fyrst en hann fer til 
einnig til Flensburg í sumar.  

Viggó ekki í áætlunum Flensburgar

 Það hefur vakið 
mikla athygli í undanúrslitaein-
vígi Njarðvíkur og Grindavíkur 
hversu lítið Brenton Birmingham 
hefur reynt í Njarðvíkursókninni. 

Brenton hefur aðeins skotið 
9 skotum á 63 mínútum í fyrstu 
tveimur leikjunum og hefur enn 
fremur bara fengið 3 víti. 

Brenton hefur aftur á móti tapað 
8 boltum og verið oft á tíðum ólík-
ur sjálfum sér á þessum hluta vall-

arsins. Friðrik Ragnarsson þekkir 
vel til Brentons eftir að hafa spil-
að með og þjálfað hann í mörg ár. 
Það er spurning hvort hann hefur 
fundið leiðina til þess að loka á 
þennan frábæra leikmann.

Liðin mætast þriðja sinni í 
Njarðvík í kvöld. Staðan í einvíg-
inu er 1-1. Njarðvík vann fyrsta 
leikinn en Grindavík jafnaði í 
ótrúlegum leik í Röstinni síðasta 
mánudag.  

Hvar er Brenton í sókninni?

  Jacobsen Dagar

New Style Restaurant / Pósthússtræti 11 / 578 2008 / www.silfur.is
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Marineruð og bjórsoðin klaustursbleikja
„Saaz Blonde“ með spínati, aspas, beikoni 
og eggjasósu.

Íslenskur humar „Saaz Blonde“.

Lambafillet og hægeldaður lambaskanki
„Brown Ale“ með dilli, kartöflufroðu, blómkáli, 
ólífum og bjórgljáðum heslihnetum.

Crème caramel „páskabjór“ með lime 
og engifer ásamt pistasíuhjúpuðum 
banana og karamellu-balsamico ís.

Fjögurra rétta seðill með bjór: 8.900,-

á sérréttaseðli Silfurs
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Glæsileg ný heimasíða:
www.alparnir.is

20%-50%
afsláttur

• VETRARFATNAÐUR

• SKÍÐA- OG 
   SNJÓBRETTABÚNAÐUR

• VETRARFATNAÐUR

• SKÍÐA- OG 
   SNJÓBRETTABÚNAÐUR

TAKMARKAÐ MAGN!

ALPARNIR
Íslensku

Faxafeni 8 • 108 Reykjavík • Sími 534 2727 • e-mail: alparnir@alparnir.is •  www.alparnir.is

Undankeppni EM:

 Spánverjar unnu 1-0 
sigur á Íslandi á Mallorca í gær 
í leik sem einkenndist af mikilli 
rigningu og óþrjótandi sóknar-
þunga heimamanna. Árni Gautur 
Arason átti stórleik en kom ekki í 
veg fyrir sigurmark heimamanna, 
því miður.

Það var hellidemba þegar leik-
ur Spánar og Íslands hófst á ONE 
Estadi-leikvanginum á Mallorca 
í gær. Það hafði reyndar rignt 
mikið í dágóða stund og völlurinn 
því vel blautur. 

Íslenska landsliðið hefur ekki 
átt góðu gengi að fagna að undan-
förnu. Því voru fáir sem bjuggust 
við því að það myndi reynast 
spænska liðinu erfiður andstæð-
ingur. Emil Hallfreðsson, sem var 
fremur óvænt í byrjunarliðinu á 
vinstri kantinum, átti hins vegar 
fyrsta hálffærið í leiknum er hann 
skaut að marki strax á 2. mínútu.  

Íslenska vörnin hélt vel í upp-
hafi en Spánverjar þyngdu sókn-
arlotur sínar eftir því sem á leið. 
Ekkert dró úr rigningunni og völl-
urinn orðinn hálfgerður pollur. 
Það hafði sín áhrif á bæði lið og 
dró heldur úr sóknarmætti heima-
manna.

Ólafur var ótrúlega heppinn að 
skora ekki í eigið mark rúmum 
tíu mínútum síðar en Árni Gautur 
varði boltann eftir að hann skopp-
aði af Ólafi af mjög stuttu færi. 

Árni Gautur sýndi aðra 
glæsitakta þegar Villa skaut bolt-
anum að marki en hafði breytt um 
stefnu af Grétari Rafni. Árni varði 
hins vegar glæsilega. Staðan var 
því markalaus í hálfleik.

Gunnar Þór Gunnarsson var 
heppinn að fá ekki dæmda á sig 
vítaspyrnu eftir einungis 20 sek-
úndur þegar hann virtist brjóta á 

Torres. Franski dómari leiksins 
dæmdi hins vegar ekkert.

Fyrstu tíu mínúturnar voru 
afar lengi að líða og greip Eyjólf-
ur þjálfari til þess ráðs að styrkja 
miðjuna á kostnað Veigars Páls. 
Stefán Gíslason kom inn á í hans 
stað.

Enn sóttu Spánverjar og enn 
sýndi Árni Gautur heimsklassa-
markvörslu. Klafs var í teignum 
eftir að Árni Gautur reyndi að 
halda boltanum en dómari dæmdi 
David Villa brotlegan er hann hirti 
boltann af Árna og kom honum í 

netið. Spánverjar mótmæltu þess-
um dómi stíft.

Svo fór þó að stíflan brast loks-
ins og þá án nokkurs vafa um mark-
ið hefði verið löglegt. Iniesta var 
ómannaður vinstra megin í teign-
um, fékk boltann frá David Villa 
og afgreiddi boltann í nærhornið. 
Óverjandi fyrir Árna Gaut.

Íslenska vörnin og ekki síst 
markvörðurinn höfðu unnið þrek-
virki en hafi markið einhvern tím-
ann legið í loftinu eins og sagt er 
var það þá. Spánverjar hreinlega 
lágu í sókn allan síðari hálfleikinn 

og svo virtist sem íslensku leik-
mennirnir reyndu ekki einu sinni 
að skapa sér sóknarfæri. Það er 
erfitt að halda úti slíkri taktík í 90 
mínútur.

Íslendingar mega vera sáttir við að hafa aðeins fengið á sig eitt mark gegn Spánverjum á Mallorca í gær. 
Margir bjuggust við spænskri markasúpu en svo fór að Andrés Iniesta skoraði eina mark leiksins í lokin.



Eggert Magnússon er sá sem öllu
ræ›ur á Upton Park en West Ham
er í alvarlegum vandræ›um vi›
botn úrvalsdeildarinnar. Hvernig
er stemningin í herbú›um flessa
gamla stórveldis fyrir bló›ug
lokaátökin í deildinni?

Ekki missa af Eggerti á Upton Park
klukkan 21 í kvöld á SkjáSporti.

Á UPTON PARK
EGGERT

Rave X-trim 600 SDI
1.350.000 kr. 

Rave X-trim 800 Power TEK
1.510.000 kr. 

Yeti Pro V-800 
1.540.000 kr. 

Vetrarríkið í sinni víðustu mynd er heimkynni Lynx-ins og þar unir hann sér best;
á hjarni, harðfenni, lausamjöll, blota eða svelli.

Lynx er slyngur eins og refur, fljótur eins og fálki og sterkur eins og björn.

Bjóðum vaxtalausar raðgreiðslur til 12 mánaða.

Fiskislóð 1 • Sími 580 8500

www.ellingsen.is

Söluaðili Lynx á Akureyri er Bílasalinn.is 
og á Austurlandi, Bílasala Austurlands

Adventure 600 SDI 
1.370.000 kr. 

Tilboð 1.092.000 kr. Tilboð 1.299.000 kr.

Rave RC 800 Power TEK 
1.530.000 kr. 

Adventure V-800 
1.150.000 kr. 

Tilboð 1.453.000 kr.

Rave RC 600 SDI
1.370.000 kr. 

Tilboð 1.299.000 kr.

Tilboð 1.463.000 kr. Tilboð 1.510.000 kr.

Yeti V-1300 
1.590.000 kr. 

Tilboð 1.282.000 kr. Tilboð 1.434.000 kr.

Allir sleðar á tilboði

50.000kr.

eldsneytisúttekt

í kaupbæti!



Ríkisútvarpið á að halda í hefðirnar
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„Ég fæ mér alltaf Weetabix með 
banönum og espresso kaffi úr 
æðislegri kaffivél sem ég fékk í 
jólagjöf frá mömmu og pabba.“

„Já, þetta er flott blað. Það fór vel 
á með okkur – spjölluðum heillengi 
saman uppi á skrifstofunni hjá 
Einari [Bárðarsyni] í Soho,“ 
segir Garðar Thor Cortes í 
samtali við Fréttablaðið.

Vegur Garðars fer nú 
mjög vaxandi en á mánu-
dag sat hann fyrir svör-
um hjá stórblað-
inu Newsweek. Vel 
þekktur blaðamað-
ur, Gianne Brow-
nell, spurði Garð-
ar spjörunum úr 
en fyrirhugað er að 
birta viðtalið í tölu-
blaði sem kemur út 
um miðjan næsta 
mánuð. Verður þetta 

ítarleg úttekt á Garðari en rætt 
er jafnframt við samstarfsmenn 

hans og fleiri sem honum 
tengjast. Einar Bárðarson 
segir þetta skipta miklu máli 
sé horft til vegs og virðingar 
tenórsöngvarans snjalla.

„Viðtalið skiptir miklu máli, 
sérstaklega af því að 

þetta er ekki einskorð-
að við Bandaríkin 

heldur fer um allan 
heim sem mun 
hjálpa okkur að 
brjótast inn á 
ný svæði,“ segir 
Einar.

Garðar segir 
Gianne hafa spurt 

sig um bakgrunn 

sinn, hvaðan hann komi, um vænt-
ingar, tónlistina, fjölskylduna 
og lífið. Garðar segir þetta hafa 
gengið vel og segir engan mun á 
að svara spurningum blaðamanns 
frá Newsweek en íslenskra blaða-
manna.

„Hún kom mjög vel undirbúin, 
var búin að lesa sig heilmikið til 
sem var mjög skemmtilegt.“

Mikið stendur til hjá Garðari. 
Ný plata með honum kemur út 
16. apríl í Bretlandi og fjöldi við-
tala tengist plötunni: Í Daily Tele-
graph, Sunday Mail og fleiri fjöl-
miðlum.

„Svo er ég að fara að syngja 
annað kvöld [í kvöld] fyrir BBC 
2, í útvarpsþátt sem heitir Friday 
Night is Music Night – voðalega 

fínn og vinsæll þáttur í Bretlandi. 
Hefur gengið í 50 ár og gaman 
að syngja þá með BBC Consert 
Orchestra. Já, sem er fín hljóm-
sveit.“ 

Garðar Thor Cortes í Newsweek

„Já, nei, nei, ég læt ekkert eftir 
mér hafa um þetta mál. Það er 
verið að blása þetta upp sem ein-
hverja vitleysu. Ég er ekki í nein-
um málaferlum. Ég segi það eitt að 
ég segi ekki neitt,“ segir Kristján 
Hreinsson Skerjafjarðarskáld.

Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins leita þeir leiða til sátta 
Kristján, sem samdi íslenskan 
texta við lag Sveins Rúnars Sig-
urðssonar „Ég les í lófa þínum“ - 
Evrovision-framlag Íslands – en 
keppnin fer fram 10. til 12. maí í 
Helsinki. Kristján stendur í þeirri 
trú að fastmælum hafi verið bund-
ið að hann setti saman enskan 
texta við lagið færi það til Finn-
lands. Var það svo að þegar sigur-
inn var í höfn og lagið flutt aftur 
söng Eiríkur Hauksson hendingu 
úr enskum texta Kristjáns, reynd-
ar með skáldaleyfi, og kom fram 
í fjölmiðlum eftir keppni að þann 
texta ætti eftir að vinna betur áður 
en „Ég les í lófa þínum“ yrði sung-
ið inn aftur og þá á ensku.

Hins vegar varð ofan á að Sveinn 
Rúnar valdi texta eftir Englend-
inginn Peter Fenner en Sveini 
mun ekki hafa hugnast framlag 

Kristjáns – textinn „To be or not 
to be“. Áhöld eru um hvort ein-
hver gildur samningur þessa efnis 
sé milli Sveins og Kristjáns og um 
það stendur styrinn. Samkvæmt 
heimildum blaðsins bauð Sveinn 
Kristjáni borgun til að loka mál-
inu eða hundrað tíma greidda fyrir 
hans vinnu. Kristján mun hins 
vegar hafa viljað fá svokallaða 
punkta eða höfundarrétt – greiðsl-
ur sem miðast við STEF-gjöld sem 
verða til í tengslum við hversu 
mikið lagið er leikið í sjón- og út-
varpi. Á það féllst Sveinn ekki en 
samningafundur með milligöngu 
STEF-s og Eiríks Tómassonar lög-
manns þar á bæ mun verða hald-
inn á næstu dögum.

Sveinn Rúnar vill, ekki frekar 
en Kristján, láta hafa neitt eftir 
sér að svo stöddu en segir yfir-
lýsingar að vænta frá sér á næstu 
dögum.

Þegar á daginn kom að lag Sveins 
Rúnars við texta Kristjáns sigr-
aði í forkeppninni hér heima bár-
ust Sveini Rúnari níu textar víðs 

vegar að úr heiminum. Svo er að 
textahöfundar margir setja saman 
enska texta sem þeir senda svo á 
lagahöfunda með það fyrir augum 
að koma þeim og sér á framfæri. 
Þannig mun það vera með Peter 
Fenner sem sendi Sveini Rúnari 
textann að fyrra bragði. Þannig 
fékk Sveinn Rúnar einnig send-
an texta frá íslenskum lækni sem 
búsettur er í Boston og þannig má 
áfram telja. 

Tíu erlendum blaðamönnum 
hefur verður boðið á tónlistar-
hátíðina Aldrei fór ég suður, 
sem verður haldin á Ísafirði um 
páskana. Koma níu þeirra frá 
bresku blöðunum Times, Guardi-
an, Mojo, Clash Magazine og Fly 
og frá þýsku blöðunum Focus og 
Music Woche.

„Þetta er mjög öflugur hópur. 
Þarna verður meðal annars rit-
stjórinn af popp-rokkdeildinni á 
Times,“ segir Anna Hildur Hildi-
brandsdóttir hjá ÚTÓN, Útflutn-
ingsskrifstofu íslenskrar tón-
listar, sem stendur fyrir komu 
blaðamannanna í samráði við Ísa-

fjarðarbæ. ÚTÓN hefur ákveðið 
að vera í samstarfi við Aldrei fór 
ég suður, sem liður í því mark-
miði að koma íslenskri tónlist á 
framfæri erlendis, og er koma 
blaðamannanna hluti af því.

Þá mun Jan Sneum frá danska 
ríkisútvarpinu koma á hátíðina en 
hann hefur um þrjátíu ára skeið 
verið öflugur stuðningsmaður ís-
lenskrar tónlistar og unnið ötul-
lega að því að koma henni á fram-
færi.

ÚTÓN hyggst heiðra Jan fyrir 
fórnfús störf í þágu íslenskrar 
tónlistar í tilefni af komu hans. 

 

Vestfirsk hátíð vekur athygli ytraGnoðavogi 44, s. 588 8686. 
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Fyrir 11. september létu flug-
vallastarfsmenn það gjarnan 

nægja að spyrja: Fékkstu hjálp 
við að pakka? Við þessu var 
flest annað en „Já, síðskeggjað-
ur maður með lambhúshettu lét 
mig hafa pakka sem ég held að sé 
vekjaraklukka,“ rétt svar.

er öldin önnur. Ég keypti 
mér miða til New York. Sama 
dag hringdi kona frá Flugleið-
um alveg miður sín því hún hafði 
gleymt að segja mér að ég þyrfti 
að fylla út mjög mikilvægt skjal, 
en ég gæti gert það á netinu. 
Ég mætti alls ekki klikka á að 
prenta skjalið út og taka það með 
í flugið. Alls ekki! Ég lagði mikla 
vinnu og hágæðapappír í að upp-
fylla ósk Flugleiða, en þegar til 
kom bað auðvitað enginn um að 
sjá hið mikilvæga skjal.

á flugvöllum virð-
ast breytilegar frá degi til dags. 
Það er losarabragur á öllu. Það 
er eins og maður eigi alltaf að 
vera á nálum. Ég þorði ekki að 
kaupa vatn til að hafa með í vél-
ina. Það er víst bannað, en samt 
ekki, hvað veit maður? Svo er 
kannski bannað að hafa með sér 
penna því maður getur rænt þot-
unni með honum. Flugfreyjan 
kom með tollmiða sem ég átti að 
fylla út. Ég reyndi að segja henni 
að ég væri pennalaus en kom 
ekki upp orði því ég var upp-
skrælnaður.

en maður kemst gegn-
um hliðið til Bandaríkjanna þarf 
að gefa fingraför í sérstöku tæki 
og tekin er andlitsmynd. Sá sem 
býr til allt þetta nýja öryggisdót 
er aldeilis að græða. Gæti verið 
að hann sé hliðhollur stjórnvöld-
um?

fyrir gerviöryggisrugl-
ið blöskraði mér ekki fyrr en ég 
kom heim, ósofinn og pirraður. 
Eldgamla Ísafold hefur hingað 
til tekið á móti manni með góð-
legum tollverði sem nægt hefur 
að nikka til og segja góðan dag-
inn. En nú var aldeilis hlaupið of-
kapp í liðið. Mér var skipað úr 
skónum, látinn taka af mér beltið 
og rekinn í gegnum enn eitt rönt-
genhlið. 

helvítis ruglið! Það er 
í lagi að þola svona meðferð á 
leið í hriktandi háloftadós en til 
hvers að standa í þessu á leiðinni 
heim til sín? Nema þetta sé tákn-
ræn aðgerð til að undirstrika að 
eina leiðin til að lifa á Íslandi sé 
með buxurnar á hælunum?

Gervi- 
öryggisrugl

LÖGFRÆÐIAÐSTOÐ ORATOR 
- félag laganema við Háskóla Íslands 
                                                              

Ókeypis lögfræðiaðstoð alla fi mmtudaga 
milli 19:30 - 22:00 í síma 551-1012

Ævintýraleg 
símatilboð
Allir símar frá Vodafone afhendast forhlaðnir,
forstilltir og með 2 ára ábyrgð.

Með Vodafone live! kemst þú á Netið í símanum
þínum og getur til dæmis skoðað hvað er í bíó,
náð í brandara, skoðað stjörnuspána þína og
halað niður hringitónum og skjámyndum.

Komdu í næstu Vodafone verslun, hringdu í
1414 eða smelltu þér inná www.vodafone.is til
að fá nánari upplýsingar.

Gríptu augnablikið og lifðu núna.

Vodafone live!

Nokia 6234
Miklu meira en bara sími.
Með Bluetooth, myndavél,
útvarpi, steríó heyrnartólum
og styður minniskort.

Vodafone live!

Nokia 6131
Þú getur horft á Sky News
allan sólarhringinn, sótt
og horft á fréttir Stöðvar 2
ásamt fleira spennandi efni.

Vodafone live!

Sharp GX-17
Mjög fjölhæfur á ótrúlegu
verði.Með Bluetooth,
myndavél og USB
tengjanlegur.
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Ævintýraverð

26.900 kr.

Ævintýraverð

9.900 kr.

Ævintýraverð

19.900 kr.


