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Linda Ósk Valdimarsdóttir hefur hlotið fjölda tæki-
færa frá því að hún byrjaði í dansi.„Þessa dagana er ég að semja dansspor fyrir tónlistar-

myndband söngvarans Daníels Ólivers,“ segir Linda

Ósk Valdimarsdóttir, 15 ára, sem æfir jassballet hjá 

JSB, Jassballetskóla Báru, og hiphop/jassfönk í Dans-

stúdíói World Class í Laugum og hefur nóg að gera þrátt

fyrir ungan aldur. „Svo sýni ég dans í tengslum við alls konar uppákomur,“ 

heldur hún áfram. „Núna síðast á Ungfrú Reykjavík og

Ungfrú Ísland. Ég hef líka kennt yngri aldurshópum 

dans. Mér finnst alveg frábær tilfinning að geta miðlað

því til krakkanna, sem ég er búin að læra.“
Sjálf var Linda aðeins fjögurra ára þegar hún byrjaði

að æfa ballet. Þá bjó hún á Ítalíu ásamt foreldrum sínum 

og fann strax hversu vel dansinn átti við hana. Hún hélt

uppteknum hætti eftir að fjölskyldan flutti aftur til Ís-

lands og hefur að mestu leytið æft hjá JSB síðan. Óhætt

er að segja að Linda eigi framtíðina fyrir sér í dansinum

því hún hefur hlotið fjölda viðurkenninga fyrir dans.
„Ég varð Íslandsmeistari í Freestyle þegar ég tók þátt

á síðasta ári,“ segir hún. „Ég ætlaði ekki að vera með í 

ár, en skipti um skoðun á síðustu stundu. Ég náði samt

þriðja sætinu og er ánægð með það, sérstaklega miðað

við hversu lítinn undirbúningstíma ég hafði. Svo vann

ég dansbikarinn hjá JSB í ár. Þannig að ég er mjög sátt

við árangurinn.“Árangurinn hefur þó ekki náðst fyrirhafnarlaust.

Linda æfir dans marga tíma á viku, að meðaltali í þrjá

tíma á viku hjá JSB og aðra tvo í Dansstúdíói World 

Class í Laugum. Hún segist þó ekki hafa undan neinu

að kvarta, enda hafi hún fengið mörg spennandi tæki-

færi eftir að hún lagði dansinn fyrir sig. „Það er auðvit-

að fyrrnefnt myndband og síðan ferð sem ég fer til Nice

í Frakklandi ásamt dönsurum frá JSB. Þannig að það er 

alltaf eitthvað spennandi í gangi.“

www.xf.is

ÍSLAND OG INNFLYTJENDUR
Jón Magnússon og Magnús Þór Hafsteinsson flytja erindi
og ræða við fundargesti. Jasstríó Jóhannesar Þorleikssonar leikur.
Skeifunni 7 í kvöld kl. 20.00, allir velkomnir.
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*Samkvæmt fjölmiðlakönnun Gallup í mars 2007.

LESTUR MEÐAL 12-49 ÁRA
höfuðborgarsvæðið
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„Þessi styrkur var 
veittur í góðri trú á mínum tíma 
sem heilbrigðisráðherra. Ég von-
ast bara til þess að þeir standi við 
það sem kveðið var á um,“ segir 
Jón Kristjánsson,  fyrrverandi heil-
brigðisráðherra, sem veitti Óperu-
kór Reykjavíkur, hálfrar milljón 
króna styrk úr Framkvæmdasjóði 
aldraðra árið 2004. 

Í bréfi frá Garðari til Jóns frá 17. 
september 2004 segir: „Mundir þú 
sjá þér fært að kaupa af okkur 133 
miða og styrkja okkur þannig sem 
nemur með 266.000 króna fram-
lagi?“

Í svari sagði að slíkt yrði tæplega 
til eftirbreytni en ráðherra kvaðst 
þó tilbúinn að styrkja kórinn um 

500 þúsund krónur gegn því að hann 
héldi stutta tónleika á sex  öldrun-
arstofnunum, sérstaklega á deild-
um heilabilaðra. Í svari ráðherra 
kemur fram að styrkurinn komi úr 
Framkvæmdasjóði aldraðra. 

Jón segist hafa veitt fleiri svip-
aða styrki til tónleikahalds á öldr-
unarstofnunum. „Á mínum tíma 
var talað um heimild um smá styrki 
sem ráðherra hefði til ráðstöfunar í 
samráði við stjórn sjóðsins í þágu 
aldraðra. Þetta voru smærri upp-
hæðir þótt þetta sé orðið að stóru 
máli,“ segir Jón.

„Við vissum ekki að styrkurinn 
kæmi úr Framkvæmdasjóði aldr-
aðra og hefðum ekki þegið hann ef 
það hefði legið ljóst fyrir,“ sagði 

Garðar þegar Fréttablaðið spurði 
hann út í styrkveitinguna 17. mars. 
Hann sagði þá kórinn hvergi hafa 
komið nálægt söng á öldrunarstofn-
unum en einu sinni sungið á Land-
spítalanum.

„Þeir sungu ljóð við opnun Barna-
spítala Hringsins en ég vona að þeir 
syngi líka fyrir gamla fólkið. Ann-
ars held ég að allt sem skipti máli í 
sambandi við Framkvæmdasjóðinn 
sé nú komið í ljós,“ segir Jón.

Garðar Cortes sagði í samtali við 
Fréttablaðið í gær að hann rámaði 
í bréfið þótt hann hafi það ekki hjá 
sér. „Mistökin skrifast á mig en við 
munum standa við skilmálana og 
vel það, nú þegar þetta er komið á 
hreint,“ segir Garðar. -

Skorar á Óperukórinn 
að syngja upp skuldina
Fyrrum heilbrigðisráðherra vonar að Óperukórinn syngi fyrir aldraða eins og 
samið var um þegar kórinn fékk styrk úr Framkvæmdasjóði aldraðra árið 2004. 
Kórstjórinn segir misskilning hafa orðið en að staðið verði við gefin loforð.

„Það vekur furðu að 
ráðherra og formaður Framsókn-
arflokksins sé ekki betur að sér í 
sveitarstjórnarlögum en þetta,“ 
segir Lúðvík Geirsson, bæjarstjóri 
Hafnarfjarðar, um orð Jóns Sig-
urðssonar iðnaðarráðherra um að 
Straumsvíkurkosning í Hafnarfirði 
hefði ekkert lagalegt gildi. 

Lúðvík bendir á 104. grein sveit-
arstjórnarlaga. Í henni sé sérstak-

lega vikið að rétti sveitarfélaga til 
að fara með íbúakosningar. „Í þeim 
er kveðið á um að sveitarfélög verði 
að taka ákvörðun um í upphafi 
hvort kosningin eigi að vera bind-
andi eða ekki. Við tókum ákvörðun 
um að hún yrði bindandi og var um 
það full samstaða í málsmeðferð 
hér í Hafnarfirði. Hér hefur í einu 
og öllu verið farið að lögum og auð-
vitað hefur kosningin því bindandi 

áhrif eins og lög gera ráð fyrir,“ 
segir Lúðvík. 

Í sama streng tekur Haraldur 
Ólason, oddviti sjálfstæðismanna í 
Hafnarfirði. Ákveðið hafi verið að 
virða útkomu íbúakosninganna og 
við það verði staðið. 

„Framsóknarflokkurinn á nú ekki 
nema 300 atkvæði hér í Hafnarfirði 
og því ósköp eðlilegt að hann þekki 
lítið til hér,“ segir Lúðvík.

Álverskosningin víst bindandi

„Það er mjög misjafnt hvort 
foreldrar eru ánægðir með þetta 
eða ekki,“ segir Rut Rúnarsdótt-
ir, afgreiðslukona í Joe Boxer í 
Kringlunni, en ungmenni landsins 
klæðast nú náttbuxum hversdags-
lega í síauknum mæli.

Rut segir að þessi tískusveifla 
hafi byrjað fyrir jól en aukist sí-
fellt. Bæði stelpur og strákar 
klæðast náttbuxunum. Tískufórn-
arlömbin eru allt frá fermingar-
börnum og upp í krakka í fram-
haldsskólum.

„Það er óhætt að segja að það 
sé tískubylgja í gangi,“ segir Rut 
sem segir að sala hafi aukist tölu-
vert á náttbuxum í versluninni.

Í tísku að ganga 
í náttbuxum

Tyson nýjasti skjól-
stæðingurinn

Stjórnarkreppa er 
komin upp í Úkraínu eftir að Vikt-
or Júsjenkó, forseti landsins, leysti 
upp þingið í beinni sjónvarpsút-
sendingu í gær og boðaði til kosn-
inga 27. maí. Þingmenn sögðu 
ákvörðun forseta vísi að valdaráni 
og hétu því að halda áfram störf-
um.

Júsjenkó sakaði forsætisráðherr-
ann Viktor Janúkóvits, sem hefur 
þingmeirihluta, um að reyna að 
auka völd sín í trássi við stjórnar-
skrána.

Þessi atburðarás hófst í síðasta 
mánuði þegar ellefu þingmenn sem 
studdu Júsjenkó lýstu yfir stuðn-
ingi við Janúkóvits. Samkvæmt 
stjórnarskrá má aðeins stækka 
þingmeirihluta með viðbót flokka, 
ekki einstakra þingmanna.

Forseti Úkraínu 
leysti upp þingið



Björn, hver ætlar eiginlega að 
stöðva ykkur?

 Bogi Nilsson ríkis-
saksóknari hættir störfum hinn 1. 
júlí og sest í helgan stein, en hann 
er 66 ára að aldri. „Ég ætla bara 
að fara að hafa 
það rólegt,“ segir 
Bogi.

„Ég er búinn að 
vera fjörutíu ár 
í þessum bransa 
og nærri tíu ár 
hér. Einhvern 
tímann verður 
maður að hætta.“ 
Bogi segir miklar breytingar hafa 
orðið í þjóðfélaginu á þessum 
tíma og meira annríki hjá emb-
ætti ríkissaksóknara, þrátt fyrir 
að það hafi lítið vaxið að umfangi. 

Bogi vill ekki hafa uppi getgát-
ur um hver verði eftirmaður sinn. 
Staðan verði auglýst og dóms-
málaráðherra ákvarði svo. 

Bogi Nilsson 
hættir störfum

 Bílnúmerin sem 
tekin voru af tveimur lögreglu-
bílum á Sauðárkróki um helgina 
hafa ekki enn komið í leitirnar. 
Sem stendur eru bílarnir á bráða-
birgðanúmerum sem auglýsinga-
stofa í bænum útbjó. Nokkurra 
daga bið er eftir nýjum númer-
um, sem búin eru til í fangelsinu 
á Litla-Hrauni.

Varðstjóri lögreglunnar á Sauð-
árkróki segir líklegt að bílnúm-
eraþjófarnir komi brátt í leitirn-
ar. Glæpir sem þessir snúist um 
spennu og sýndarmennsku, og 
viðkomandi geti ekki annað en 
stært sig af verknaðinum við ein-
hvern að lokum.

Bílnúmerin 
enn ófundin

Fólksflutningar yfir í 
Hafnarfjörð voru ekki óvenjulega 
miklir fyrir kosningarnar í Hafn-
arfirði sem fóru fram 31. mars síð-
astliðinn.

„Það var ekki ekkert óeðlilegt á 
seyði í þessu tilfelli og ég veit ekki 
hvernig þessi saga fór af stað. 
Þetta er algjörlega úr lausu lofti 
gripið. Við skoðuðum þessi mál 
og ljós kom að það voru minnstu 
flutningar til Hafnarfjarðar eftir 
að tilkynnt var um þessa íbúakosn-
ingu,“ sagði Skúli Guðmundsson, 
skrifstofustjóri Þjóðskrár, í gær.

Fréttastofur RÚV Sjónvarps og 
Stöðvar 2 greindu frá því í kvöld-
fréttum sínum í fyrrakvöld að 
heyrst hefði af óvenjumiklum 
fólksflutningum til Hafnarfjarð-
ar vegna íbúakosninganna, um 700 
manns.

Frá 31. janúar, þegar tilkynnt 

var um íbúakosninguna, og til 10. 
mars, er kjörskrá var lokað, fluttu 
307 manns til Hafnarfjarðar. Það 

er í fullu samræmi við íbúaþróun 
samkvæmt upplýsingum frá Þjóð-
skrá.

Reykingar á veitinga-
stöðum og krám verða stranglega 
bannaðar frá og með 1. júní. Sam-
kvæmt drögum að reglugerð um 
takmarkanir á tóbaksreykingum, 
verða þær þó leyfðar fyrir utan 
veitingastaðina, til dæmis í görð-
um, og mega veitingamenn reisa  
til þess gerð skýli. 

Fram kom í Fréttablaðinu hinn 
30. mars að reykrými innandyra  
hefðu komið til álita þegar bann-
lög um reykingar á veitingastöð-
um voru samin. Veitingamenn 
sjálfir hefðu hafnað þeim kosti, 
á grundvelli þess að ójafnræð-
is kynni að gæta meðal þeirra. 
Sumir gætu komið sér upp reyk-
ingaherbergjum auðveldlega, en 
aðrir  gætu það alls ekki. Því var 
hugmyndinni hafnað sem „sam-
keppnishamlandi“ af Samtökum 
ferðaþjónustunnar, SAF, helstu 
hagsmunasamtökum veitinga-
manna.

En ekki eiga allir veitingamenn 
kost á því að reisa útiskýli, því 
ekki eru allir með garðrými.

Aðspurð hvort sama ójafnræðis 
gæti ekki vegna þessa, segir Erna 
Hauksdóttir, framkvæmdastjóri 
SAF, að svo sé ekki. 

Erna fellst þó á að ekki séu allir 
veitingamenn í sömu aðstöðu til 
að reisa reykingaskýli utandyra 
og að einnig sé hægt að kalla það 
samkeppnishamlandi. „Auðvit-
að eru ekki allir með sömu tæki-
færi til að vera með útiveiting-
ar,“ segir Erna. „En þú getur alls 
staðar farið út að reykja. Ég sé nú 
ekki annað en að menn hafi í flest-
um tilfellum tækifæri til að setja 
upp einhvers konar skýli.“

Kormákur Geirharðsson, veit-
ingamaður á Ölstofunni, hefur 

lýst því yfir að hann íhugi lögsókn 
vegna reykingabannsins. Hann 
segir það „reginfirru“ að vert-
ar úr hans röðum hafi verið hafð-
ir með í ráðum þegar leitað var 
umsagnar veitingamanna. Vinnu-
brögð Sivjar Friðleifsdóttur heil-

brigðisráðherra séu „ekki boð-
leg“.

„Þetta eru hótel og veitinga-
staðir í þessum samtökum. Þeir 
eru með kúnna sem vilja mat og 
gistingu. Hótel eru reyklaus víða 
um heim og kúnnarnir gera ráð 
fyrir því. Þetta er því ekki keppi-
kefli fyrir hóteleigendur.“

Kormákur furðar sig á því að 
heilbrigðisráðherra sé enn að 
vinna að reglugerðinni, þegar 
tveir mánuðir eru í að bannið taki 
gildi. Honum hafi ekki verið til-
kynnt um hvað taki við 1. júní. 
„Við vitum ekkert hvaða nefnd 
við eigum að tala við til að fá leyfi 
til að reisa skýli.“

Reykingaskýli verða 
leyfð utan staðanna
Veitingastaðir sem hafa garðrými mega reisa reykingaskýli. Reglugerð þar um 
hefur ekki verið kynnt öllum veitingamönnum, tveimur mánuðum áður en 
reykingabann tekur gildi, lögum samkvæmt. Kormákur á Ölstofunni er ósáttur.

 Kostnaður Ríkisút-
varpsins vegna Áramótaskaups-
ins í fyrra var rúmar 38 milljón-
ir króna. 

Forsvarsmenn RÚV neituðu að  
gefa upp þessar upplýsingar er 
Fréttablaðið leitaði eftir þeim en 
blaðamaður kærði synjunina til 
úrskurðarnefndar um upplýsinga-
mál 15. janúar síðastliðinn. 

Úrskurðarnefndin komst að 
þeirri niðurstöðu að forsvars-
mönnum RÚV væri ekki heim-
ilt að neita blaðamanni um gögn-
in þar sem RÚV heyrði undir upp-
lýsingalögin og væri því skylt 
að gefa upp heildarframleiðslu-
kostnað vegna verkefnisins, eins 
og blaðamaður óskaði eftir. Var 
því fallist á sjónarmið blaða-
manns með öllu. 

Áramótaskaup 
á 38 milljónir

„Kjarni málsins 
er sá að Pálmi Haraldsson á stór-
an persónulegan þátt í því hversu 
illa var komið fyrir Iceland Ex-
press þegar hann komst yfir fé-
lagið í október 2004,“ segja stofn-
endur Iceland Express í yfir-
lýsingu vegna ummæla Pálma í 
fjölmiðlum í gær. 

Stofnendurnir segja að Pálmi 
beri fulla ábyrgð á þeim lögbrot-
um Icelandair sem komu Iceland 
Express á kaldan klaka og neyddu 
þá til að selja félagið á mjög lágu 
verði.

Pálmi segir á móti að stofnend-
ur IE hafi orðið uppvísir að lygum 
í fjölmiðlum og ítrekar fullyrð-

ingar um að stofnendur hafi feng-
ið upphafsfjárfestingu sína sautj-
ánfalda til baka. 

Pálmi er þungorður í garð Ólafs 
Haukssonar sem hann segir nýta 

kunnáttu sína í almannatengslum 
til að drepa málinu á dreif.

Stofnendurnir segja að Pálmi 
hafi ásamt Jóhannesi Kristinssyni, 
viðskiptafélaga sínum, margsinn-
is „á árunum 2003 og 2004, meðan 
þeir voru fimmtu stærstu hluthaf-
ar í Flugleiðum hf. og sátu í stjórn 
félagsins, falast eftir hlut í Ice-
land Express en verið hafnað“.

Pálmi segir stofnendurna reyna 
að gera lítið úr vangoldnum 
vörslusköttum sem dómstólar líti 
alvarlegum augum. Hann segir að 
í þeirri vondu stöðu sem félagið 
var hafi hluti stofnendanna staðið 
í persónulegri skuld við félagið.

Stofnendurnir segja auk þess 

að ummæli Pálma um vankunn-
áttu þeirra og að þeir hafi verið 
á leið í fangelsi vegna stöðu fyr-
irtækisins vart svaraverða. Það 
sem skipti hins vegar mestu máli 
væri að „Pálmi og viðskiptafélagi 
hans höfðu mestu persónulegu 
hagsmunina af því að almenn-
ingshlutafélagið Icelandair fórn-
aði fimm milljarða króna farþega-
tekjum árin 2003 og 2004, því þá 
gátu þeir eignast Iceland Express 
á lágu verði. 

Engir stjórnendur fyrirtækis 
í þessari stöðu hefðu getað ráðið 
við það ofurefli sem Icelandair 
beitti.“

Ásakanir um lögbrot ganga á víxl



Nú fá allir sem safna Vildarpunktum tvöfalda Vildarpunkta

þegar þeir versla hjá Olís. Að auki verða útsendarar 

Bylgjunnar á ferðinni og bjóða heppnum viðskiptavinum

að taka þátt í léttum leik þar sem aðalvinningurinn er

100 ÞÚSUND VILDARPUNKTAR!

OLÍS – við höldum með þér!

Tvöfaldir Vildarpunktar

„Þeir keyra vitlausum megin
í London en eru

samt ekki svo galnir“



 Flóðbylgjur 
skullu á ströndum Salómonseyja í 
suðvestanverðu Kyrrahafi í gær-
morgun af völdum öflugs jarð-
skjálfta undir hafsbotni. Heilu 
þorpin fóru á kaf og flóðbylgju-
viðvörun var gefin út allt frá Ástr-
alíu til Havaí-eyja. Minnst þrettán 
manns týndu lífi af völdum ham-
faranna en óttast var að sú tala 
myndi hækka eftir því sem nán-
ari upplýsingar bærust frá þeim 
byggðarlögum sem verst urðu úti. 

Julian Makaa, talsmaður al-
mannavarna á Salómonseyjum, 
sagði að allmörg þorp á vestustu 
eyjunum í eyjaklasanum hefðu 
orðið illa úti; fólki hefði skolað á 

haf út er hamfaraöldurnar færðu 
þorpin á kaf. 

Þar sem fjarskipasamband rofn-
aði við stóran hluta hamfarasvæð-
isins voru upplýsingar af skornum 
skammti um afleiðingar þeirra. 

Alfred Maesulina, upplýsinga-
fulltrúi í forsætisráðuneytinu, 
sagði síðla í gær að staðfest hefði 
verið að þrettán manns hefðu far-
ist, en margra til viðbótar væri 
saknað.

Jarðskjálftinn mældist hátt í 8 
á Richterskvarða að styrkleika, 
en skjálftamiðjan var um 10 km 
undir hafsbotninum um 350 km 
norðvestur af Honiara, höfuðborg 
Salómonseyja.

Minnst 13 manns taldir af
Nöfn eyðnismit-

aðra verða skráð í öllum 50 ríkjum 
Bandaríkjanna í lok ársins 2007. 
Síðustu ríkin eru nú að láta undan 
pressu frá alríkisyfirvöldum sem 
hafa skilyrt fjármagn til heilbrigð-
isþjónustu eyðnismitaðra við að 
nöfn þeirra séu skráð í gagnasöfn.

Andstæðingar nafnaskráningar 
telja að nafnaskráning muni fæla 
einhverja frá því að fara í eyðni-
próf og leita sér meðferðar auk 
áhættunnar á að nöfnin leki út.

Árið 2005 voru nöfn 6.500 eyðni- 
og alnæmissmitaðra send fyrir 
mistök í tölvupósti til 800 heil-
brigðisstarfsmanna í Flórídaríki. 
Fleiri dæmi eru um slík mistök.

Skrá nöfn allra 
eyðnismitaðra

Geir H. Haarde for-
sætisráðherra hefur skipað nefnd 
sem ætlað er að kanna starfsemi 
vist- og meðferðarheimila fyrir 
börn, þar á meðal Breiðavík.

Róbert R. Spanó, prófessor í 
lögfræði við Háskóla Íslands, er 
formaður nefndarinnar. 

Auk hans eru dr. Sigrún Júl-
íusdóttir, prófessor í félagsráð-
gjöf við Háskóla Íslands, dr. Jón 
Friðrik Sigurðsson, yfirsálfræð-
ingur á Landspítala – háskóla-
sjúkrahúsi, og dr. Ragnhildur 
Bjarnadóttir, dósent í sálfræði við 
Kennaraháskóla Íslands.

Nefndin skilar skýrslu um 
könnunina til forsætisráðherra í 
seinasta lagi 1. janúar 2008.

Starfsemi vist-
heimila könnuð

Páskasnjórinn

er í boði
Vina Hlíðarfjalls

 Um páskahelgina verður 
evrópskt blakmót lesbía í íþrótta-
höll Fylkis í Árbæ.

„Þarna munu 
koma saman um 
100 konur frá 
Þýskalandi, Hol-
landi, Bretlandi og 
Íslandi til að spila 
blak og skemmta sér saman,“ 
segir í frétt frá blakliði KMK sem 
stendur fyrir mótinu.

Mun þetta  vera í 19. sinn sem 
mótið er haldið og í fyrsta sinn 
sem það er haldið á Íslandi. KMK 
tók fyrst þátt í mótinu fyrir þrem-
ur árum. „Mikil skipulagning 
liggur að baki svona móti og hafa 
mörg fyrirtæki og Reykjavíkur-
borg lagt stelpunum lið við undir-
búninginn með góðum styrkjum, 
vörum og afslætti af vörum og 
þjónustu,“ segir KMK.

Lesbíur keppa í 
blaki í Árbæ

 Í hermálanefnd Atl-
antshafsbandalagsins er verið að 
skoða mismunandi útfærslur af 
lofthelgiseftirliti sem bandalag-
ið kann að sjá Íslandi fyrir, en það 
myndi koma að einhverju leyti í 
staðinn fyrir það hlutverk sem 
orrustuþotur varnarliðs Banda-
ríkjamanna gegndu svo lengi sem 
þær voru staðsettar hérlendis. Frá 
þessu greindi Raymond Heynault, 
formaður hermálanefndarinnar, 
á blaðamannafundi með Valgerði 
Sverrisdóttur utanríkisráðherra í 
gær. 

Spurður nánar út í þetta sagði 
Heynault – sem er kanadískur 
hershöfðingi og hefur gegnt for-
mennskunni í hermálanefndinni 
síðan í júní 2005 – að of snemmt 
væri að segja nánar til um hver 
niðurstaðan yrði. Óhætt væri 
samt að segja að sú reynsla sem 
bandalagið hefur safnað með loft-
helgiseftirliti bæði í Eystrasalts-
löndunum og Slóveníu síðan árið 
2004 myndi nýtast vel í þeirri út-
færslu af slíku eftirliti sem komið 
kann að verða upp í íslensku loft-
helginni. Aðstæður á Íslandi 
væru hins vegar óneitanlega all-
frábrugðnar aðstæðum í þessum 
löndum.

Heynault sagði hermálanefnd-
ina stefna að því að afgreiða málið 
fyrir sitt leyti fyrir páska, en að 
því loknu færi það fyrir Norður-
Atlantshafsráðið, æðstu valda-
stofnun bandalagsins þar sem ráð-
herrar aðildarríkjanna eiga sæti, 
en þar yrði lokaákvörðun tekin. 

Að sögn Heynaults mætti enn-
fremur gera ráð fyrir að Íslenska 
loftvarnakerfið, eins og ratsjár-

stöðvakerfið heitir formlega, yrði 
rekið áfram í tengslum við hið til-
vonandi lofthelgiseftirlit, enda 
væru upplýsingarnar sem safnað 
væri með kerfinu mikilvægt fyrir 

NATO í heild. „Íslenska lofthelgin 
er órofa hluti af lofthelgi NATO,“ 
sagði Heynault. 

Spurninguna um kostnað og 
hvernig honum yrði skipt yrði að 
ræða þegar þar að kæmi. 

Valgerður sagði á blaðamanna-
fundinum að viðræður stæðu enn 
yfir bæði við Bandaríkjamenn og 
fulltrúa NATO um framhaldið á 
rekstri loftvarnakerfisins/Rat-
sjárstofnunar. Fram til þessa hafa 
Bandaríkjamenn borið kostnaðinn 
af rekstrinum, sem nam á árinu 
2005 hátt í 1.200 milljónum króna, 
en samningar þar að lútandi renna 
að óbreyttu út í ágúst í sumar.  

Stefnt að lofthelgis-
eftirliti við Ísland
Formaður hermálanefndar NATO segir skammt í að nefndin taki ákvörðun um 
hvers konar útfærslu af lofthelgiseftirliti hún muni mæla með að komið verði 
upp við Ísland. Kostnaðinn og skiptingu hans verði að ræða þegar þar að komi. 

„Það er mjög slæm 
staða sem fyrirtækið er sett í að 
fara að heyja kosningabaráttu 
upp á líf og dauða þegar stækk-
unarferlinu er í raun að ljúka,“ 
segir Sveinn Hannesson, fram-
kvæmdastjóri Samtaka iðnað-
arins, um íbúakosninguna um 
stækkun álversins í Straums-
vík. Alcan hafi unnið að stækkun 
í átta ár í samvinnu við Hafnar-
fjarðarbæ en tillaga um íbúakosn-
inguna ekki komið fram í bæjar-
ráði fyrr en í janúar á þessu ári. 
„Bæjarstjórinn segir þetta mik-
ilvægan áfanga í þróun íbúalýð-
ræðis. Þá er ástæða til að velta 
fyrir sér hver verði næsti áfangi í 
þróun íbúalýðræðis í Hafnarfirði. 
Hvernig ætlar bæjarstjórinn að 
beita íbúakosningum í framtíð-
inni í tengslum við uppbyggingu 
atvinnurekstrar?“

Alcan var sett í 
slæma stöðu



SPRON er stoltur bakhjarl Rögnu og mun styðja hana í að ná því markmiði að
komast á Ólympíuleikana í Peking 2008. Hinn glæsilegi árangur okkar konu
um helgina lofar svo sannarlega góðu um framhaldið.  

Áfram Ragna!

Til hamingju Ragna!

Þrefaldur Íslandsmeistari
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Ragna B. Ingólfsdóttir varð um helgina þrefaldur Íslandsmeistari í badminton.



 Félögin 25 sem hér eru skráð í Kauphöll-
ina fóru í gærmorgun inn á samnorrænan lista 
OMX kauphallasamstæðunnar og verða eftirleiðis 
kynnt með sænskum, finnskum og dönskum félög-
um á aðalmarkaði Nordic Exchange.

Fyrir áramót var gengið frá samruna Kauphall-
ar Íslands og OMX. Skrefið sem stigið var í gær er 
hluti af samþættingu starfsemi Kauphallarinnar og 
OMX. Þórður Friðjónsson, forstjóri Kauphallarinn-
ar, vonast til að henni ljúki að fullu á árinu.

Af íslensku félögunum flokkast níu sem stór 
félög á aðalmarkaði Nordic Exchange, tíu sem 
meðalstór og sex sem smærri félög. Þau verða 
einnig hluti af norrænum vísitölum OMX. Jukka 
Ruuska, forstjóri OMX Nordic Exchange, sagði ís-
lenska markaðinn um margt einstæðan fyrir vöxt 
hans síðustu ár og benti á að íslensk félög yrðu ná-
lægt tíund af stórfélögum á norræna listanum.

Árni M. Mathiesen fjármálaráðherra talaði einn-
ig um vöxt markaðarins, en kvað reynslu af er-
lendum fjárfestingum helst hafa vantað hér og 
vonaðist til að bættist í þann reynslubrunn við 
sameininguna og samstarfið við OMX. Í tilefni 

tímamótanna var Árni fenginn til að hringja inn 
viðskiptadaginn með nýrri kauphallarbjöllu Kaup-
hallarinnar. 

Kauphöllin orðin samnorræn

Er þörf á 240 manna varalög-
regluliði á Íslandi?

Vilt þú takmarka innflutning 
erlends vinnuafls á Íslandi?

Engar skýrar og ná-
kvæmar reglur eru til um kred-
itkort ríkisins á nafni ráðherra 
og notkun þeirra. Í upplýsingum 
frá ráðuneytunum kemur fram að 
þau séu ætluð til að greiða ferða-
kostnað og risnu á ferðalögum. 
Þegar óskað var eftir reglum frá 
fjármálaráðuneytinu bárust regl-
ur um risnuhald hjá ríkisstofnun-
um. 

Í fjármálaráðuneytinu fást 
þær upplýsingar að kreditkort á 
nafni ráðherra sé fyrst og fremst 
notað vegna ferðakostnaðar og 
sama gildir í forsætisráðuneyt-
inu. Þrátt fyrir þetta fá ráðherrar 
skerta dagpeninga á ferðalögum, 

þannig fær til dæmis fjármála-
ráðherra dagpeninga samkvæmt 
dagpeningagreiðslum ríkisins og 
getur svo nýtt kortið vegna ferða-
tengds kostnaðar, til dæmis til að 
bjóða til kvöldverðar.

Bolli Þór Bollason, ráðuneytis-

stjóri í forsætisráðuneytinu, segir 
að kreditkort ríkisins á nafni ráð-
herra eða ráðuneytisstjóra  sé 
notað til að greiða hótel og hugs-
anlega risnu ráðuneytisins. „Það 
kemur fyrir að ráðherra heldur 
boð í útlöndum og þá er stundum 
greitt með þessu korti en yfirleitt 
greiðir ráðuneytisstjórinn. Það er 
mjög sjaldgæft að forsætisráð-
herra noti sitt kort,“ segir hann.

Kreditkort hafa tíðkast lengi í 
ráðuneytunum. Í fjármálaráðu-
neytinu hefur til dæmis ráðherr-
ann haft kreditkort á sínu nafni 
frá árinu 1993 en það var Friðrik 
Sophusson sem fyrstur var með 
slíkt kort. -

Engar skýrar reglur gilda
Forstjórar sumra ríkis-

stofnana hafa kreditkort ríkisins 
á sínu nafni. Ekki er til yfirlit um 
hvaða eða hversu margir forstjór-
ar ríkisstofnana hafa slík kort. 

Sigurður Þórðarson ríkisendur-
skoðandi segir að hver stofnun taki 
ákvörðun um þetta fyrir sig.

„Það er hvergi til listi yfir 
þetta,“ segir Sigurður og telur að 
það sé undantekning að forstjór-
ar hafi kort af þessu tagi. Engar 
reglur séu til um kortin aðrar en 
þær sem gilda fyrir risnu. Í seinni 
tíð hafi ekki verið nein vandræði 
með kortanotkunina en í upphafi 
hafi notendur ekki varað sig á því 
hvaða gögn þyrftu að fylgja.

Hafa líka kred-
itkort ríkisins

 Jón Bjarki Bents-
son, hagfræðingur hjá greining-
ardeild Glitnis, telur úrslit álver-
skosninganna í Hafnarfirði munu 
stuðla að mjúkri lendingu í efna-
hagslífinu.

Jón Bjarki segir eina af for-
sendunum fyrir nýlegri spá bank-
ans um mjúka lendingu í hagkerf-
inu vera þá að ekki yrðu frekari 
álversframkvæmdir á næstunni.

„Það hversu nærri hin fyrir-
hugaða stækkun í Straumsvík 
var í tíma, umfang hennar og það 
hversu hratt átti að vinna stækk-
unina hefði frestað þeirri aðlögun 
hagkerfisins sem við höldum að sé 
kominn tími á eftir mikið þenslu-
skeið undanfarin ár. Þannig að 
fyrir þessa aðlögun hagkerfisins 
og að koma því í jafnvægi er þetta 
nokkuð ákjósanleg skipan mála,“ 
segir Jón Bjarki.

Að sögn Jóns Bjarka má nú 
búast við því að stýrivextir Seðla-
bankans lækki fyrr og meira en 
þeir hefðu gert ef það hefði orðið 
af stækkuninni. Vextirnir taki að 
lækka upp úr miðju ári og verði 
orðnir töluvert lægri en nú strax 
um áramót.

Krónan veiktist um hálft prósent 
í gær. „Við áttum von á einhverri 
veikingu en þetta er eins og hver 
annar dagur. Áhrif á krónuna eru 
alveg glettilega lítil. Markaðurinn 
virðist taka þessum fréttum með 
ró,“ segir Jón sem útilokar þó ekki 
að einhver áhrif á krónuna komi 
fram síðar: „Gengið er náttúrlega 
ólíkindatól. Það er ekki ólíklegt að 
þegar menn sjá að þetta eykur lík-
urnar á lækkun stýrivaxta seinna 
á árinu að það leiði til einhverrar 
lækkunar á gengi krónunnar.“

Seðlabankinn gerir ráð fyrir allt 
að 5 prósenta atvinnuleysi eftir 
fáein misseri. Jón Bjarki telur 
þá spá svartsýna. „Við gerum ráð 
fyrir jafnri og þéttri aukningu at-
vinnuleysis og að það verði um 3 
prósent þegar nær dregur lokum 
áratugarins,“ segir hann.

Jón Bjarki telur önnur áformuð 
álver, eins og í Helguvík og Húsa-
vík, ekki mundu hafa sömu efna-

hagslegu áhrif og stækkunin í 
Straumsvík. „Þessi álver eru að-
eins lengra frá í tíma. Í öðru lagi 
er bæði gert ráð fyrir því í Helgu-
vík og á Húsavík að reisa álverin 
í tveimur áföngum sem þýðir að 
framkvæmdirnar á hverju tíma-
bili eru þeim mun minni. Og þetta 
eru heldur minni álver en stækk-
unin átti að vera. Allt leggst þetta 
á eitt að áhrifin á hagkerfið verði 
að sama skapi minni.“

Sveinn Hannesson, fram-
kvæmdastjóri Samtaka iðnað-
arins, lítur aðeins öðrum augum 
á efnahagsleg áhrif úrslitanna í 
Hafnarfirði. „Ég er ekki viss um 
að þetta hafi mikil efnahagsleg 
áhrif almennt vegna þess að mér 
sýnist að það séu margir aðrir sem 
hafa áhuga á að kaupa orkuna og 
byggja upp áliðnað á öðrum stöð-
um,“ segir Sveinn.

Mjúk lending eftir 
úrslit álverskosningar 
Hagfræðingur Glitnis segir niðurstöðu álverskosninganna í Hafnarfirði vera 
ákjósanlega fyrir það markmið að ná mjúkri lendingu í hagkerfinu. Fram-
kvæmdastjóri Samtaka iðnaðarins telur efnahagsleg áhrif ekki verða mikil.



Gleðilega
páska

30%     

afsláttur
við kassa

20%    

afsláttur
      við kassa



Fredrik Reinfeldt, 
forsætisráðherra Svíþjóðar, kom 
hingað til lands í fyrsta skipti í gær 
í opinbera heimsókn, átti fund með 
Geir H. Haarde forsætisráðherra 
og hitti fulltrúa Viðskiptaráðs Ís-
lands. Reinfeldt sagði að Svíar 
fylgdust vel með þeim breytingum 
sem ættu sér stað á Íslandi, sér-
staklega varðandi skattalækkanir. 

„Við höfum rætt mikið efnahags-
legar aðstæður þjóðanna. Þjóðirn-
ar hafa svipaða efnahagslega stöðu 
með góðum vexti, skorti á vinnu-
krafti og sterku fjármálalífi. Við 
höfum rætt meðal annars hags-
muni íslenskra fjármálafyrirtækja 
í Svíþjóð sem við lítum á með já-
kvæðum hætti,“ sagði Fredrik 
Reinfeldt.

Svíar hafa nú borgaralegan for-
sætisráðherra í fyrsta skipti um 
langt skeið. Reinfeldt sagði að 
Svíar gætu tekið sér íslensk stjórn-
völd til fyrirmyndar að ýmsu leyti. 
„Umbreytingin í íslenskum efna-
hagsmálum hefur náttúrlega mark-
ast sterkt af langri veru Sjálfstæð-
isflokksins við völd. Ríkisstjórnin 
hefur byggt upp frábærar forsend-
ur fyrir fjármálakerfið og einka-
fyrirtæki,“ sagði hann. 

„Íslenskt þjóðfélag hefur verið 

gert aðlaðandi fyrir bæði fjár-
málafyrirtækin og fjárfestingar 
og ríkisstjórnin hefur verið með 
jákvæða skattapólitík eins og við 
reynum nú að koma á í Svíþjóð,“ 
sagði hann og taldi að sænska rík-
isstjórnin myndi halda inn á svip-
aðar slóðir í sinni pólitík á næstu 
misserum og árum. 

Hann sagði líka að Svíar myndu 
fylgjast með atburðum á íslenskum 
vinnumarkaði, skoða sölu ríkisfyr-
irtækja og bera saman við sölufyr-
irætlanir í Svíþjóð. „Það er alltaf 
náið samband milli norrænu land-
anna og margt sem er líkt,“ sagði 
hann.

Spurður um samstarf þjóðanna 
á sviði öryggismála sagði Rein-
feldt að það væri augljóst að lega 
Íslands á miðju Atlantshafi væri 
mikilvæg og þess vegna væri sam-
starf á Mið-Atlantshafi mikilvægt 
fyrir öryggi Evrópu. 

Reinfeldt þakkaði Íslending-
um fyrir aðstoðina sem Svíar nutu 
þegar flóðbylgjan varð í Indlands-
hafi fyrir nokkrum árum en ís-
lenska ríkisstjórnin sendi þá þotu 
til að sækja slasaða. 

Reinfeldt hitti Viðskiptaráð síð-
degis og hélt svo aftur heim til Sví-
þjóðar.

Líkar íslenska 
skattkerfið
Ríkisstjórn Svíþjóðar fylgist með skattalækkunum á 
Íslandi og telur skattapólitíkina hér „jákvæða“.

 Fyrsta áfanga þess 
að taka Jóhannes Pál II páfa í dýrl-
ingatölu lauk í gær, tveimur árum 
eftir lát hans, þegar embættis-
menn kaþólsku kirkjunnar luku 
rannsókn sinni á dyggðum hans.

Skjöl um ævi Jóhannesar Páls 
voru innsigluð með rauðum borða 
og vaxi við athöfn í Róm í gær og 
send til kardínálaráðs Vatíkansins. 
Ráðið fékk einnig í hendur skjöl 
um nunnu sem segir að sér hafi 
fyrir kraftaverk batnað af park-
inson-veiki eftir að hafa beðið til 
Jóhannesar Páls. Læknisfræðileg-
ir sérfræðingar og guðfræðingar 
munu meta hvort bati nunnunnar 
teljist kraftaverk. Annað krafta-

verk þarf til áður en Jóhannes Páll 
getur verið tekinn í dýrlingatölu.

Aðeins 41 degi eftir lát Jóhann-
esar Páls ákvað eftirmaður hans, 

Benedikt XVI, að gera undantekn-
ingu á reglunni um að fimm ár 
þurfi að líða frá láti áður en rann-
sókn getur hafist. Var hann með 
því að bregðast við háværum kröf-
um um að Jóhannes Páll yrði strax 
tekinn í dýrlingatölu.

Camillo Ruini, kardínáli og full-
trúi páfa í Róm, messaði í athöfn-
inni í gær. Að henni lokinni lýsti 
Ruini klökkur fyrir blaðamönnum 
hvaða dýrlingakostir hefðu ein-
kennt Jóhannes Pál: einfaldleiki 
hans, sterk andstaða gegn komm-
únisma og einnig fóstureyðing-
um, og vilji hans til að þjást vegna 
sjúkdóms síns og ellihrörnunar 
fyrir sjónum almennings. 

Við auglýsum eftir umsóknum um styrki á sviði 

menningarmála, íþrótta- og æskulýðsmála, 

umhverfis- og útivistarmála og mannúðarmála. 

Alls leggjum við fram 50 milljónir króna og skiptast þær

þannig að 10 milljónum verður ráðstafað til menningarmála 

annars vegar og mannúðarmála hins vegar, 15 milljónir 

króna renna til íþrótta- og æskulýðsmála og 15 milljónir til

umhverfis- og útivistarmála.

Styrkur
sam-
félagsins Sækið um styrki fyrir 23. apríl

næstkomandi. Eingöngu er hægt
að sækja um á vef Orkuveitu
Reykjavíkur: www.or.is

or.is

ÍS
L

E
N

S
K

A
/S

IA
.I

S
/O

R
K

 3
69

44
 0

3/
07

fermingargjöf
Flott hugmynd að

Kira 3
Frábært kúlutjald með stóru fortjaldi.
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Fermingartilboð

9.990 kr.
Verð áður 11.990 kr.
Tjöld frá 6.990 kr.

SMÁRALIND SÍMI 545 1550 GLÆSIBÆ SÍMI 545 1500      KRINGLUNNI SÍMI 545 1580

Hvað heitir aðalræðismaður 
Íslendinga í Færeyjum?

Hverjir eru sigurvegarar 
Músíktilrauna í ár?

Hvað heitir Íslandsmeistari 
kvenna í badminton?

 Sextán óbreyttir borg-
arar létu lífið og 25 særðust þegar 
sprengja tætti í sundur strætisvagn 
við eftirlitsstöð nærri borginni 
Ampara austast á Sri Lanka í gær. 
Herinn sagði aðskilnaðarsinna tam-
íltígra ábyrga fyrir sprengingunni.

Tamíltígrar hafa aðallega beint 
árásum sínum að hernum undan-
farin ár. Talsmaður hersins, Prasad 
Samarasinghe, sagði hafið yfir vafa 
að hér hefðu óbreyttir borgarar 
verið skotmark tígranna.

Sprengingin í gær jók mannfall 
vegna átakanna frá því á sunnudag 
upp í 36 manns.

Óbreyttir borgarar farast

Vonir um lausn á deilu 
Írans og Bretlands vegna bresku 
sjóliðanna sem hafa verið í haldi 
Írana í tólf daga jukust í gær 
þegar írönsk stjórnvöld lýstu 
vilja til að leysa hana eftir dipl-
ómatískum leiðum.

Bretar vilja fyrirbyggja að 
nokkuð svona geti hent aftur.

Stjórnvöld beggja ríkja hafa 
skipst á harðorðum yfirlýsingum. 

Íranar vilja afsökunarbeiðni 
vegna ólöglegrar veru hermann-
anna í íranskri lögsögu en Bretar 
segja þá hafa verið í íraskri lög-
sögu og vilja sína menn lausa án 
frekari tafar.

Vonir aukast um 
lausn fangadeilu



Hérna gerist það 

FÉLAGSVÍSINDADEILD

www.hi.is

Til að ná árangri þarf metnað. Í tæpa öld hefur Háskóli Íslands gegnt lykilhlutverki 
í íslensku samfélagi og tekið þátt í að efla það og styrkja.
Metnaður Háskóla Íslands er metnaður íslensku þjóðarinnar. Stefna Háskóla Íslands 
er skýr: Til að þjóna sem best íslensku samfélagi hefur Háskóli Íslands sett sér það 
langtímamarkmið að vera á meðal 100 bestu háskóla í heimi. Það er framtíðin.
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Félagsvísindadeild býður upp 
á öflugt starfs- og rannsóknar- 
miðað framhaldsnám bæði á 
meistara- og doktorsstigi og 
útskrifar hæft fólk á fjöl-
breyttum atvinnuvettvangi.

Mikill hluti þeirrar starfsemi 
þjóðfélagsins sem felst í þjón- 
ustu og opinberum útgjöldum 
snertir viðfangsefni félagsvís-
indanna, rétt eins og sjálft skipu- 
lagið á markaðnum. Stórauknar
rannsóknir á þessum sviðum 
mannlífsins og skipulagi þeirra 
eru forsenda skynsamlegrar 
nýtingar fjármuna og skilvirkrar 
starfsemi til almannaheilla.

Félagsvísindadeild fagnar nú 
30 ára afmæli sínu. Frá upphafi 
hefur deildin kappkostað að vera 
í fararbroddi í kennslu og rann-
sóknum félagsvísinda. 

Umsóknarfrestur um framhaldsnám er til 16. apríl 
Umsóknarfrestur um grunnnám og diplómanám er til 5. júní 
Upplýsingar á www.felags.hi.is 



Utanríkisráðuneytið
hefur fest kaup á íbúðarhúsi fyrir 
aðalræðismann Íslands í Þórshöfn 
og leigir Fútastovuna, nýuppgert 
hús í miðbænum undir skrifstofu 
ræðismannsins. Á móti hefur verið 
fækkað um einn í sendiráði Íslands 
í Stokkhólmi og íbúðarhúsnæði þar 
selt. Kostnaður er ekki talinn auk-
ast mikið. 

Eiður Guðnason sendiherra verð-
ur aðalræðismaður Íslands í eyjun-
um. „Færeyjar eru í ríkjasambandi 
við Danmörku þannig að skrif-
stofan heyrir formlega að hluta til 
undir sendiráðið í Kaupmannahöfn 
en ég mun vera meira og minna í 
sambandi við ráðuneytið í Reykja-
vík,“ segir Eiður og rifjar upp að 
skrifstofan hafi verið nokkuð lengi 
í undirbúningi. 

„Ráðherra hefur lengi haft áhuga 
á að hrinda þessu í framkvæmd,“ 
segir hann og telur viðfangsefn-
in vera næg í því að greiða, efla 
og treysta samskiptin milli Fær-
eyinga og Íslendinga, bæði á sviði 
viðskipta og menningarmála. „Sér-
staklega með tilliti til Höivikur-
samningsins sem er fríverslunar-
samningur milli Íslands og Fær-
eyja, víðtækasti samningur sem 
við höfum gert við nokkra þjóð. Það 

á eftir að útfæra hann og fylla út í 
þannig að það verða nóg verkefni.“

Valgerður Sverrisdóttir utanrík-
isráðherra opnaði aðalræðisskrif-
stofuna við hátíðlega athöfn í Fær-
eyjum á sunnudag. Hún sagði að 
skrifstofan hefði lengi verið á dag-
skrá. Tvennt hefði aðallega tafið. 
Annars vegar hefðbundin varfærni 
í ákvörðun og undirbúningi stór-
virkis af þessu tagi, hins vegar sú 
staðreynd að Ísland hefði frá upp-
hafi verið þeirrar gæfu aðnjótandi 
að færeysku heiðursræðismenn-
irnir hefðu allir verið mikilmenni 
sem hefðu sinnt hlutverki sínu með 
framúrskarandi hætti. 

„Síðustu tvo áratugi hefur okkar 
góði vinur Poul Mohr staðið vakt-
ina og verið að öðrum ólöstuðum í 
algjörum sérflokki heiðursræðis-
manna Íslands á erlendri grundu. 
Getum við seint þakkað honum 
og hans góðu konu Önnu nógsam-
lega fyrir hans og þeirra framlag 
til sambands Íslands og Færeyja,“ 
sagði hún. 

Tveir starfsmenn verða á aðal-
ræðisskrifstofunni. Eiður Guðna-
son og eiginkona hans verða búsett 
í Færeyjum. Staðarráðinn ritari er 
Brynja Ósk Birgisdóttir sem búsett 
er í Færeyjum.

Keypti hús í 
Færeyjum
Utanríkisráðuneytið fækkaði í sendiráðinu í Stokk-
hólmi vegna aðalræðisskrifstofunnar í Færeyjum.
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‘07 70ÁR Á FLUGI

Það er bæði þroskandi og gaman að sjá sig um í heiminum.
Gjafabréf frá Icelandair, full greiðsla eða innborgun
upp í flugfargjald, er fermingargjöf sem opnar nýjar leiðir.

Gjafabréf gildir í tvö ár frá útgáfudegi til allra áfangastaða Icelandair í Evrópu og Bandaríkjunum.

+ Pantaðu fermingargjöfina á icelandair.is/gjafabréf

GEFÐU FERÐALAG
Í FERMINGARGJÖF

 Fyrsta áfanga verk-
efnis sem felst í því að klára 
GSM-væðingu hringvegarins 
lauk 16. mars síðastliðinn. Þá 
kveiktu starfsmenn Símans á 
nýjum sendum sem þekja 33,5 
kílómetra vegkafla. Svæðin sem 
um ræðir eru Streiti, Álftafjörð-
ur, Hvalnesskriður, Papafjörður 

og Almannaskarð á Austurlandi, 
og Vatnsdalur í Húnaþingi.

Verkefnið hófst 12. janúar 
þegar Fjarskiptasjóður og Sím-
inn undirrituðu samning um að 
klára GSM-væðingu hringveg-
arins og fimm fjölfarinna fjall-
vega. Það tekur alls tólf mánuði.

Hringvegurinn GSM-væddur



 Kona á sextugsaldri 
hefur verið ákærð fyrir að draga 
sér samtals 516 þúsund krónur frá 
Landsíma Íslands, sem hét svo á 
þeim tíma sem þjófnaðurinn var 
framinn. Atvikin áttu sér stað í 
þjónustumiðstöð fyrirtækisins í 
Reykjanesbæ.

Samkvæmt ákæru hófst brota-
ferill konunnar í apríl 2004. Þá 
tók hún við greiðslu frá fyrir-
tæki vegna staðgreiðslusölu. Upp-
hæðina, tæplega 60 þúsund krón-
ur, bakfærði hún fimm mínútum 
síðar og tók svo peningana, þannig 
að upphæðina vantaði í dagsupp-
gjöri og innlegg í banka varð of 
lágt.

Í júlí á sama ári tók konan ríf-
lega 106 þúsund krónur úr dags-
uppgjöri, sem var greiðsla frá 
sama fyrirtæki og í fyrra skipt-
ið. Síðar í sama mánuði tók konan 
rúmlega 55 þúsund af fé sem 
leggja átti inn daginn eftir, en það 
var hluti staðgreiðslu frá öðru fyr-
irtæki.

Í október tók hún tæplega 115 
þúsund krónur af innleggi dags-
ins eftir að hafa bókað fjárhæðina 
á biðreikning.

Í apríl og maí 2005 tók konan 
svo ríflega 180 þúsund krónur í 
þrennu lagi með sama hætti og 
áður. 

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

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

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

Flugstöð Leifs Eiríkssonar
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Danska ríkis-
stjórnin hleypti í gær af stað land-
kynningarátaki sem hún hyggst 
verja til sem svarar yfir 4,8 millj-

örðum íslenskra 
króna á næstu 
fjórum árum. 

Bendt
Berndtsen efna-
hagsráðherra
sagði á blaða-
mannafundi að 
átakið hefði að 
markmiði að 

kynna Danmörku sem „nútíma-
legt þjóðfélag sem framleiðir nú-
tímalegar vörur og býður upp á 
þjónustu í hæsta gæðaflokki“. 

„Vandamálið er að við erum of 
víða þekktir fyrir beikon, smjör 
og H.C. Andersen,“ sagði ráðherr-
ann. Það væri gott og blessað, en 
gæfi bara ekki rétta mynd af Dan-
mörku nútímans. 

Erum meira en 
beikonbændur

Michael Bloomberg, borg-
arstjóri New York, er ósáttur við 
að næsta útgáfa ofbeldisfulla tölvu-
leiksins Grand Theft Auto fari 
fram í borg sem líkist New York 
skuggalega mikið. Að því er kemur 
fram í dagblaðinu Boston Her-
ald segist hann ekki styðja neinn 
leik þar sem stig eru gefin fyrir að 
meiða eða drepa lögregluþjóna.

Í sýnishorni úr leiknum, sem er 
þekktur fyrir að verðlauna morð 
og limlestingar, má sjá mannvirki 
eins og Frelsisstyttuna og Brook-
lyn-brúna. Þó heitir borgin í leikn-
um ekki New York heldur Liberty 
City. Grand Theft Auto IV kemur 
út í október. 

Ósáttur við of-
beldistölvuleik

 Stjórnvöld í Sómal-
íu vöruðu íbúa á átakasvæðum í 
Mógadisjú, höfuðborg landsins, í 
gær við því að blásið yrði til nýrr-
ar sóknar gegn íslömskum upp-
reisnarmönnum og sögðu þeim að 
yfirgefa heimili sín.

Flóttamannastofnun Samein-
uðu þjóðanna segir 47.000 manns, 
mestmegnis konur og börn, hafa 
flúið ofbeldi í Mógadisjú undan-
farna tíu daga. Meira en 200 hafa 
særst í verstu bardögum sem 
geisað hafa í borginni í fimmt-
án ár samkvæmt tölum frá Rauða 
krossinum. Að minnsta kosti 30 
hafa fallið.

Áfram barist í 
Mógadisjú

Tíðarfarið í mars var frem-
ur órólegt samkvæmt yfirliti Veð-
urstofu. Lengst af var það hag-
stætt inn til lands en slæm tíð var 
til sjávar. 

Meðalhiti í Reykjavík var 2,2 
stig, sem er 1,7 stigum ofan meðal-
lags. Á Akureyri var meðalhitinn 2 
stig, 3,3 stigum ofan meðallags.

Mánuðurinn var úrkomusam-
ur. Í Reykjavík var úrkoman 57 
prósentum meiri en venjulega og 
hefur ekki rignt jafn mikið í höfuð-
borginni í marsmánuði síðan 2000. 
Á Akureyri var úrkoman 35 pró-
sentum meiri en venjulega.

Órólegt tíðarfar 
og úrkomusamt



 Lögreglan á höfuð-
borgarsvæðinu vill ekki gefa upp 
hvernig tekið verður á máli lög-
reglumannanna sem handtóku í 
mars fjóra sextán ára stráka og 
einn átján ára og létu gista fanga-
geymslur að ósekju.

Hörður Jóhannesson aðstoðar-
lögreglustjóri segir að málið verði 
leyst innanhúss, en vill ekki segja 
á hvaða hátt. Mennirnir verði þó 
ekki kærðir. Hörður vill ekki segja 
hvort þeir verði formlega áminnt-
ir, en segir það mögulegt í málum 
sem þessum.

Drengirnir fimm voru stöðvað-
ir þar sem þeir keyrðu inn á að-
rein strætisvagna við Hlemmtorg. 

Þeir virtust „hreyfa sig grunsam-
lega“ og var því leitað í bíl þeirra. 
Tveir voru handjárnaðir á meðan 
og annar þeirra sagðist seinna 

vera með mar á baki eftir að hafa 
verið slengt á bílhúddið.

Lögreglumennirnir fundu 
tyggjóklessu í álpappír undir far-
þegasæti og þótti þeim það ástæða 
til að rannsaka málið nánar og 
handtaka alla drengina. Piltarnir 
voru berstrípaðir og segjast hafa 
þurft að sofa í köldum klefa á nær-
buxunum einum fata.

Piltarnir fengu ekki að hringja 
í foreldra sína um nóttina, fyrir 
utan þann elsta. Foreldrum hans 
var tjáð að þeir hefðu verið tekn-
ir með „umtalsvert magn“ fíkni-
efna. Svo reyndist ekki vera og 
var þeim sleppt umyrðalaust dag-
inn eftir.

 Matsnefnd sem á að meta 
verðmæti vatnsréttinda sem nýtt 
verða vegna Kárahnjúkavirkjunar 
hefur í trúnaði fengið upplýsingar 
frá Landsvirkjun um raforkuverð-
ið til álvers Alcoa á Reyðarfirði.

Jón Jónsson, lögmaður hjá Reg-
ula lögmannstofu, sem gætir 
hagsmuna flestra vatnsréttarhafa 
í Jökulsárdal, segir að til þess 
að landeigendurnir njóti jafnrar 
stöðu í matsmálinu eigi þeir rétt 
á að fá sömu upplýsingar um raf-
orkuverðið og matsnefndin fékk. 
Ella þurfi hugsanlega að skipa 
nýja menn í matsnefndina sem 
ekki fái upplýsingar um raforku-
verðið.

Gríðarlega mikið ber í milli 
verðhugmynda vatnsréttarhaf-
anna annars vegar og Landsvirkj-
unar hins vegar. Landsvirkjun 
telur vatnsréttindin í allra hæsta 
lagi 375 milljóna króna virði og 
jafnvel einskis virði fyrir land-
eigendurna. Lögmenn landeigend-
anna í Jökulsárdal segja 60 millj-
arða eðlilegri upphæð. Íslenska 
ríkið á sjálft verulegan hluta 
vatnsréttindanna.

Landsvirkjun hefur þegar hafn-
að því að vatnsréttarhafarnir, sem 
munu vera um eitt hundrað, fái að 
vita um raforkuverðið. Fyrirtæk-
ið hefur hins vegar lagt til að lög-
menn landeigendanna fái einir að 
sjá trúnaðarskjöl um verðið en 
ekki sjálfir eigendurnir.

„Með þeirri leið væri verið að 
jafna stöðuna að nokkru leyti en 
við höfum ekki mælt sérstaklega 

með því. Við 
höfum einfald-
lega útskýrt 
kosti og galla 
hvorrar leiðar 
fyrir umbjóð-
endum okkar 
og falið þeim 
að velja sjálfir,“ 
segir Jón. Hann 
hefur sent land-

eigendunum skjal til undirritunar 
þar sem þeir geta annaðhvort fall-
ið frá kröfu um að fá aðgang að 
raforkuverðinu gegn því að lög-
mennirnir fái verðið upplýst eða 
haldið því til streitu að njóta fulls 

jafnræðis við málsmeðferðina og 
fá þannig aðgang að öllum gögn-
um sem lagðar eru fyrir mats-
nefndina.

Jón leggur áherslu á að krafa 
vatnsréttarhafanna um 60 millj-
arða króna verðmat sé ekki byggð 
á því raforkuverði sem Lands-
virkjun fái frá Alcoa heldur sé 
krafan miðuð við meðalverð 
seldrar raforku í landinu. Ákvörð-
un um verð til Alcoa hafi Lands-
virkjun tekið einhliða án samráðs 
við vatnsréttarhafana. „Það hefði 
mátt nota þessa raforku í eitthvað 
annað,“ útskýrir Jón Jónsson.

Jarðeigendur fá ekki 
raforkuverð til Alcoa
Nefnd sem metur verðmæti vatnsréttinda sem nýtast Kárahnjúkavirkjun fékk 
trúnaðarupplýsingar um raforkuverðið til álvers Alcoa á Reyðarfirði. Lands-
virkjun neitar að upplýsa sjálfa eigendur vatnsréttindanna um verðið.
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”
…miklu betri

þjónusta hjá
ykkur“
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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.

”
Mjög skjót viðbrögð og miklu betri þjónusta 

hjá ykkur en hjá hinum tryggingafyrirtækjunum.
Greinilegt að maður hefur valið rétt trygginga-
félag.“

Með bestu kveðju,
Þóra Guðrún Jónsdóttir
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Málið verður leyst innanhúss

Flóð og aurskriður hafa valdið talsverðu 
tjóni síðustu daga í Afganistan og bundið enda á líf 
fimmtíu manna víðs vegar um landið. 

Sameinuðu þjóðirnar segja 
að allt að 25 þúsund manns hafi 
orðið fyrir miklum óþægind-
um vegna þessa og hjálparstofn-
anir reyni nú að ná til þeirra. 
Það eru almenn hlýindi vorsins 
sem valda vatnavöxtunum en 
ekki bætir úrhellisrigning síð-
ustu daga úr skák. Þurrkar hafa 
verið í landinu og er þetta ein 
mesta rigning sem sést hefur í 
áraraðir.

Fjallabyggðir fóru mun verr 
út úr hamförunum en höfuðborgin, að sögn Inga 
Þórs Þorgrímssonar, sem starfar fyrir friðar-
gæsluna á flugvellinum í Kabúl. Brýr hafi hrunið 
og tjón orðið á vegum, en landið er afar torfært frá 
náttúrunnar hendi.

„Þessi heimili sem eyðilögðust voru moldarkofar 
sem hafði verið hróflað upp ólöglega við ána. Þetta 
telst nú ekki mikið tjón hérna,“ segir Ingi.

Áin í höfuðborginni flæddi yfir bakka sína fyrri 
hluta mánudags. Hún liggur að flugvellinum, þar 
sem friðargæsluliðarnir starfa, en „því var öllu 

bjargað“, segir Ingi. Flugvöllurinn hafi ekki orðið 
fyrir tjóni. Hann segir jafnframt að veðrið hafi 
skánað til muna og landið sé að þorna.

Fimmtíu manns drukknuðu
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LAMBAFILLET
MEÐ FITURÖND

GRÍSALUNDIR
MEÐ SUMARFYLLINGU

kr.
kg1.998 LAMBAKÓRÓNA

AÐ HÆTTI GRIKKJA
kr.
kg2.698

UNGNAUTA-
HAMBORGARAR 90 g

kr.
kg2.498

26%
afsláttur

kr.
kg1.198KALKÚNABRINGUR

MEÐ APRIKÓSUFYLLINGU 79

kr.
kg2.698LAMBAGEIRI Í RÓSMARÍN

GRILLSPJÓT

ARGENTÍNU
GRILLSÓSUR

374 kr.
stk.

Nýtt Nýtt Nýtt

kr.
stk.

23%
afsláttur

24%
afsláttur

43%
afsláttur

PEPSI MAX

99 kr.
2 l

300

Páskablandið

300
kr. kg

Þú sparar

300
kr. kg

Þú sparar



ANDABRINGUR
ERLENDAR

kr.
kg2.998 NÓATÚNS GRÍSAHAM-

BORGARAHRYGGUR
kr.
kg1.298 kr.

kg2.198HJARTARKJÖT
FILLET

Grafinn og reyktur lax
- heil flök og bitar

14%
afsláttur

Ferskt grænmeti 
og ávextir
alla daga í 

grænmetistorginu
VS humar
í alla rétti

LAMBALÆRI
AF NÝSLÁTRUÐU

998kr.
kg

35%
afsláttur

Lambalæri
af nýslátruðu

Páskatilboð!

Gómsæt
      villibráð

Eigðu örugga páska
með kjöti frá Nóatúni!

22%
afsláttur

Verði ykkur að góðu!



 Breytt fyrirkomulag verður á sum-
arlokunum leikskóla í Reykjavík í sumar. Eftir 
sem áður loka flestir leikskólar í að minnsta 
kosti tvær vikur yfir sumarið, en sú breyting 
verður á að í hverju hverfi borgarinnar verð-
ur einn skóli opinn allt sumarið.

Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir, formaður leik-
skólaráðs, segir fyrirkomulaginu hafa verið 

breytt til þess að koma til 
móts við foreldra leikskóla-
barna. „Ef foreldrum geng-
ur illa að skipuleggja sum-
arfrí sín hafa þeir nú kost á 
að notfæra sér að einn skóli 
í hverfinu er opinn allt 
sumarið,“ segir hún.

Almenna reglan varðandi 
sumarfrí leikskólabarna er 
að þau fái fjögurra vikna 
samfellt frí yfir sumar-
ið, og er foreldrum í sjálfs-
vald sett hvorum megin við 

sumarlokunina tveggja vikna viðbótarfríið 
er tekið. Þorbjörg segir þetta fjögurra vikna 
samfellda frí vera af barnvænum ástæðum, 
og þeirri reglu verði ekki breytt á næstunni. 
Hins vegar hafi foreldrar aukinn sveigjan-
leika hvað varðar þeirra sumarfrí eftir breyt-
inguna.

„Ég held að foreldrar séu almennt ánægð-
ir með þetta kerfi,“ segir Matthildur Lauf-
ey Hermannsdóttir, leikskólastjóri á Laufás-
borg í Reykjavík. „Eins og aðrir skólar byrj-
um við á því að gera könnun meðal foreldra á 
því hvenær þeir taka sitt sumarfrí, og lokum 
síðan þær tvær vikur sem flestir velja. Okkar 
reynsla af þessu fyrirkomulagi er góð.“

Sumarlokanir leikskóla í öðrum bæjarfé-
lögum eru með svipuðu sniði og í Reykjavík. 
Í flestum bæjarfélögum er miðað við tveggja 
vikna sumarlokun með tveggja vikna aukafríi 
öðru hvorum megin við lokunina.

Edda Gerður Guðmundsdóttir, formað-
ur foreldrafélagsins á leikskólanum Dverga-
steini, segist skilja ósköp vel að loka þurfi 

leikskólum yfir sumarið. „Ég er í það minnsta 
mjög sátt við hvernig staðið er að málum í 
mínum leikskóla.“

Einn leikskóli í hverju 
hverfi opinn allt sumarið
Nýtt fyrirkomulag verður á sumarlokunum leikskóla Reykjavíkurborgar í sumar. Formaður leikskólaráðs seg-
ir að með því sé komið til móts við foreldra. „Almenn ánægja með kerfið“, segir leikskólastjóri í borginni.

 Davíð Garðars-
son, sem gaf sig nýverið fram 
við greiningadeild ríkislögreglu-
stjóra eftir að hafa verið á flótta 
frá því í desember 2005, hóf af-
plánun í Hegningarhúsinu við 
Skólavörðustíg á sunnudaginn. 
Hann verður fluttur í annað fang-
elsi innan tíðar. 

Davíð hafði verið eftirlýstur af 
lögreglu hér á landi og af alþjóða-
lögreglunni Interpol vegna fíkni-
efnabrota og nauðgunar. Hann 
var dæmdur í tveggja og hálfs 
árs fangelsi stuttu áður en hann 
flúði og hefur alls hlotið þrettán 
refsidóma.

Enginn hegningarauki mun 
bætast við dóm Davíðs vegna 
flóttans en hann gæti haft áhrif á 
möguleika hans til reynslulausn-
ar.

Hóf afplánun á 
sunnudaginn



 Stjórnvöld í Sádi-
Arabíu tóku í gær fálega yfirlýs-
ingu Ehuds Olmert, forsætisráð-
herra Ísraels, frá því í fyrradag 
um vilja hans til að hitta leiðtoga 
arabaríkja og ræða hvernig koma 
megi á friði í Mið-Austurlöndum. 
Olmert hefur sagst sjá möguleika 
á friði á svæðinu innan fimm ára 
en að ekki verði teknar neinar 
styttri leiðir í áttina að friði.

Í harorðri yfirlýsingu frá ríkis-
stjórn Sádi-Arabíu segir að Ísrael 
verði að hætta grimmilegri með-
ferð sinni á Palestínumönnum 
og hefja brottflutning af löndum 
araba áður en hægt verði að taka 
frekari skref í átt að friði.

Í síðustu viku lögðu arabarík-
in á ný fram tilboð sitt um land 

fyrir frið. Í tilboðinu felst viður-
kenning á Ísraelsríki og friður við 
arabaríki gegn því að Ísrael skili 
herteknum landsvæðum, ríki Pal-
estínu verði komið á fót með Aust-
ur-Jerúsalem sem höfuðborg og 
sanngjarnri lausn á málum flótta-
manna.

Olmert fagnaði tilboðinu og 
sagði það marka „byltingarkennda 
breytingu“. Þó hafnar hann alfar-
ið að palestínskum flóttamönn-
um verði leyft að snúa aftur til 
fyrri heimkynna sinna sem nú eru 
í Ísrael. „Ég mun aldrei sættast 
á lausn sem byggir á því að þeir 
snúi aftur til Ísraels, sama hve 
margir.“ 

Friður náist innan fimm ára

 Samningamenn 
Bandaríkjanna og Suður-Kóreu 
náðu í gær samkomulagi um frí-
verslunarsamning milli ríkjanna, 
en þetta er víðtækasti fríversl-
unarsamningur sem Bandaríkja-
menn hafa gert síðan samið var 
um NAFTA, Norður-ameríska frí-
verslunarsvæðið, árið 1993. 

„Fríverslunarsamningurinn
sem við erum að lýsa yfir í dag 
er sögulegur,“ tjáði Karan Bhat-
ia, aðstoðarutanríkisviðskiptaráð-
herra Bandaríkjanna, fréttamönn-
um eftir átta sólarhringa loka-
lotu samningaviðræðna. „Þetta er 
samningur fyrir 21. öldina.“ 

Þing beggja landa þurfa að stað-
festa samninginn áður en hann 
getur gengið í gildi, en samkvæmt 
honum er gert ráð fyrir að allt að 
90 prósent bandarísks útflutnings 
til Suður-Kóreu verði tollfrjáls 
innan þriggja ára. 

Þetta er stærsti viðskiptasamn-
ingur sem Suður-Kóreumenn hafa 
nokkru sinni gert, en suður-kór-
eskt efnahagslíf hefur á liðnum 50 
árum vaxið úr því að vera eitt hið 
fátækasta í heimi í tíunda stærsta 
hagkerfi heims. 

Roh Moo-hyun, forseti Suður-
Kóreu, sagði í sjónvarpsávarpi af 

þessu tilefni að landið gæti ekki 
„orðið háþróað nema leita verð-
ugra áskorana“ en með þessum 
orðum var hann að mæta gagnrýni 
þeirra sem óttast að halla muni á 
S-Kóreumenn vegna hins fimmt-
ánfalda stærðarmunar hagkerf-
anna tveggja.

Lýst sem sögulegum áfanga
Fjármálaráðherra

Palestínu, Salam Fayyad, hefur 
kallað eftir því að refsiaðgerð-
um gagnvart Palestínu verði hætt. 
Sagði hann að fólk sitt „sækt-
ist ekki eftir því að vera betl-
araþjóð,“ en ekki væri hægt að 
byggja „vaxandi efnahag og öfl-
ugt lýðræði“ meðan að þjóðin 
væri beitt refsiaðgerðum.

Ísrael og Vesturlönd lögðu á 
síðasta ári hald á hundruð millj-
óna af palestínsku skattfé og 
framlögum til þróunaraðstoð-
ar eftir að Hamas-liðar kom-
ust til valda í landinu. Aðgerðun-
um hefur ekki verið aflétt þó að 
ný ríkisstjórn Hamas og hinnar 
hófsamari Fatah-hreyfingar hafi 
verið mynduð í síðasta mánuði. 
Hún þykir ekki uppfylla kröfur 
um að viðurkenna Ísraelsríki og 
afneita ofbeldi.

Ákall um afnám 
refsiaðgerða

 Danskir vísinda-
menn við Kaupmannahafnarhá-
skóla hafa þróað tækni sem gerir 
mögulegt að breyta einum blóð-
flokki í annan. 

Þannig er hægt að breyta blóði 
úr blóðflokkunum A, B og AB í 
blóð af flokki O, sem hægt er að 
gefa öllum sjúklingum.

Að því er segir á fréttavef BBC 
eru bakteríuensím notuð til þess 
að fjarlægja sykursameindir af 
yfirborði rauðra blóðkorna. Að 
loknum tilraunum á sjúklingum 
verður hægt að beita aðferðinni 
á sjúkrahúsum, og mun hún létta 
töluvert á skorti á blóði til gjafar 
sjúklingum.

Blóðflokkaflakk 
með nýrri tækni

Hæstiréttur
Bandaríkjanna neitaði í gær að 
úrskurða um hvort fangar á Gu-
antanamo-flóa hafi rétt til að 
höfða mál vegna fangavistar 
sinnar.

Niðurstaðan er talinn sigur 
fyrir stefnu George W. Bush 
Bandaríkjaforseta í baráttunni 
gegn hryðjuverkum. 

Úrskurðurinn merkir að 
hæstiréttur muni ekki skera úr 
um hvort umdeild hryðjuverka-
lög sem Bush setti í fyrra sam-
rýmist stjórnarskrá.

Tæplega 400 grunuðum 
hryðjuverkamönnum er haldið 
föngnum á Guantanamo-flóa og 
hafa margir þeirra verið í haldi í 
meira en fimm ár. 

Enginn fanganna hefur getað 
tekið mál sitt upp í bandarískum 
rétti.

Úrskurðar ekki 
um rétt fanga



nær og fjær

„ORÐRÉTT“
En plan C? Og finna bara annan 

kaupanda

Sé ekki til-
ganginn

Sólríkt og þægilegt í Jemen

Íslensk fyrirmenni eru 
brothætt líkt og alþýð-
an eins og dæmin sanna. 
Gunnar V. Andrésson ljós-
myndari rifjar upp nokkrar 
frægar myndir sem hann 
hefur tekið af íslenskum 
góðborgurum eftir að þeir 
hafa orðið fyrir hnjaski. 

Dorrit Moussaieff forsetafrú er á 
batavegi eftir að hún lærbrotnaði 
á skíðum í Aspen á dögunum. Ekki 
eru mörg ár síðan bóndi hennar 
Ólafur Ragnar Grímsson axlar-
brotnaði þegar hann féll af hest-
baki.

Svo vildi til að Gunnar V. Andr-
ésson var með í för þennan ör-
lagaríka dag og náði víðfræg-
um myndum af Dorrit að hlúa að 
Ólafi. Gunnar man eftir atvik-
inu eins og það hefði gerst í gær. 
„Dorrit og Ólafur voru náttúrlega 
heitasta parið á landinu en um 
hana var ekkert vitað. Ég frétti 
að Ólafur ætlaði að sýna kærust-
unni íslensk hross uppi á Leiru-
bakka og hentist því þangað. Við 
Ólafur unnum saman á Tímanum 
og þekkjumst vel og úr varð að 
mér var boðið með í útreiðatúrinn. 
Eftir að óhappið henti lá Ólafur á 
jörðinni og Dorrit hlúði að honum 
en sjálfur hélt ég í hestana. Eftir 
að hafa spurt Ólaf hvernig honum 
liði sagði ég við hann: „Ólafur, 

nú er ég í þínu ferðalagi en ég 
vil gjarnan eiga mynd af forseta 
mínum þar sem hann liggur slas-
aður.“ Ólafur tók sér smá umhugs-
unarfrest en sagði svo: „Já, Gunni 
minn, þú verður víst að segja frá 
þessu með myndavélinni þinni.““

Steingrímur J. Sigfússon, for-
maður Vinstri grænna, lenti í al-
varlegu bílslysi í fyrra. Þrátt fyrir 
mikil meiðsl bar formaðurinn sig 
vel og boðaði til blaðamannafund-
ar á sjúkrabeðinum. „Hann braut 
þrettán rifbein, öll vinstra megin 
eins merkilegt og það nú er. Þetta 
er skondin mynd að því leyti að á 
henni stendur Hlynur Hallsson, 
varaþingmaður Steingríms, skelli-
hlæjandi yfir formanni sínum,“ 
segir Gunnar og hlær. 

Steingrímur Hermannsson lenti 
í nokkrum frægum óhöppum, til 
dæmis þegar hann sagaði af sér 
fingur við smíðastörf. Árið 1986, 
þegar hann var forsætisráðherra, 
studdist hann hins vegar við hækj-
ur þegar Gunnar tók af honum 
fræga mynd. „Steingrímur hafði 
farið í aðgerð á ökkla út af göml-
um meiðslum,“ rifjar Gunnar upp. 
„Ég hringdi heim til hans til að gá 
hvort ég mætti ekki heimsækja 
hann en þá sagði Edda mér að hann 
væri farinn í vinnuna á hækjum. 
Ég hentist upp í stjórnarráð til að 
freista þess að ná honum þar sem 
hann kæmi upp tröppur stjórnar-
ráðsins. Steingrímur var greini-
lega ekki sáttur þegar hann kom 
auga á mig, því hann slæmdi frá 
sér annarri hækjunni og hvæsti: 
„Andskotinn, ert þú hérna?“ Hann 
vildi helst ekki láta sjá sig svona 
á sig kominn og helst stugga mér 
frá. Ég sat hins vegar sem fastast 
og náði mynd af honum þegar 
hann stökk upp tvær tröppur í 
einu stökki. Eftir að hann lenti og 
hafði náð jafnvægi, leit forsætis-
ráðherrann á mig og spurði: „Var 
þetta ekki flott hjá mér?““ 

Brothætt fyrirmenni líkt og aðrir 

Arngrímur Þorgrímsson
Sölustjóri hjá RV

Heildarlausn fyrir snyrtinguna
Lotus Professional

Rekstrarvörur
1982–200725ára

R
V

62
30

D

3.982 kr.

1.865 kr.

1.865 kr.

Hvítur sápuskammtari Foam

Hvítt WC Compact statíf fyrir tvær rúllur

Hvítur enMotion snertifrír skammtari

Á tilboði
í apríl 2007

Valdar gerðir af Lotus 

Professional skömmturum

og tilheyrandi áfyllingum

fyrir snyrtinguna.
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fréttir og fróðleikur

Lögum um kosningar var 
breytt árið 2000, svo að 
kjósendur hefðu meiri áhrif 
á uppröðun þingmannalista. 
Þau eru nú talsverð. Striki 
fjórðungur kjósenda til að 
mynda yfir nafn frambjóð-
anda í öðru sæti, dugir það 
til að koma honum út af 
þingi, miðað við að listinn 
komi tveimur mönnum inn 
á þing í því kjördæmi. 

Í lögum um kosningar frá árinu 
2000 var vægi útstrikana í kosn-
ingum til Alþingis aukið til muna. 
Nefndin sem vann að frumvarpinu, 
taldi þetta nauðsynlegt „þannig að 
veruleg hreyfing meðal kjósenda 
gæti haft áhrif á það hverjir af 
frambjóðendum hljóta þingsæti“.

Samkvæmt kosningalögum sem 
giltu á tímabilinu 1987 til 2000, 
þurfti meira en helmingur kjós-
enda að strika frambjóðanda út, 
svo hann félli úr sæti. Þetta þótti 
„fullströng krafa“. Nefndin mat 
það eðlilegt að mörkin væru tals-
vert fyrir neðan fimmtíu prósent.

Því lagði nefndin til að „Borda-
reglan“ yrði tekin upp aftur, en 
hún gilti fram að breytingu á 
kosningalögum 1959. Til að gæta 
hófsemi var þó dregið úr vægi 
hennar nokkuð.

Reglan tekur til aðalmanna og 
varamanna. Nái tveir menn kosn-
ingu af sama listanum, nægir að 
fleiri en 25 prósent kjósenda striki 
út annan mann listans til að fella 
hann og gera að varamanni. 

Í greinargerð með lögunum 
segir: „Fái listi sem dæmi 4.000 at-
kvæði og tvo menn kjörna eru fjór-
um efstu mönnum listans reikn-
uð atkvæði og ef engar breytingar 
hafa verið gerðar á kjörseðlum (út-
strikun eða umröðun) hefur fyrsti 
maður 4.000 atkvæði, annar maður 
3/4 eða 3.000 atkvæði, þriðji maður 
2/4 eða 2.000 atkvæði og fjórði 
maður 1/4 eða 1.000 atkvæði.“

Staða annars og þriðja manns 
er því jöfn í þessu dæmi, ef 1000 
kjósendur strika þann í öðru sæt-
inu út, miðað við 110. lagagrein. 

Hann fengi þá ekki nema 3/4 af 
3000 atkvæðum eða 2250 atkvæði, 
en sá í þriðja sæti væri með 2/4 af 
3000 atkvæðum, eða 1500 atkvæði. 
En að auki væri hann með 3/4 af 
1000 atkvæðum eða 750 atkvæði. 
Alls 2250 atkvæði. Maður númer 
tvö á listanum kemst því ekki á 

þing ef 1001 kjósandi listans strik-
ar hann út.

Samkvæmt sömu reiknings-
kúnstum má ætla að fimmtungur 
kjósenda gæti dugað til að meina 
þriðja manni á lista, sem fengi 

þrjá menn kjörna, um sæti á Al-
þingi. Þriðjungur kjósenda þyrfti 
að strika út manninn í öðru sæti, 
á lista sem fengi sömu þrjá menn-
ina, til þess að hann sæi á eftir 
þingsætinu.

Að ná sér eftir innri átök

Útstrikanir hafa meira vægi nú

Opið hús 
í dag á milli kl. 16.00 og 18.00

Starfsmenn Heimilis fasteignasölu 

verða á staðnum



Til hamingju Sigrún!
Sigrún Eldjárn er fyrsti handhafi Sögusteins 

– barnabókaverðlauna IBBY og Glitnis.

edda.isHefurðu lesið þær allar?

Væntanleg
í maí

Tilboðsverð
2.290 kr.

Tilboðsverð
2.290 kr.

Tilboðsverð
1.890 kr.

Tilboðsverð
1.490 kr.

Tilboðsverð
1.490 kr.

Tilboðsverð
1.690 kr.

Tilboðsverð
1.890 kr.

Tilboðsverð
890 kr.

Tilboðsverð
590 kr./stk.

Tilboðsverð
740 kr./stk.

Stafrófskver
Talnakver
Hér geturðu æft þig í 
stöfunum og tölunum 
með hjálp snjallra vísna 
Þórarins Eldjárns við 
líflegar myndir Sigrúnar.

Langafi drullumallar / 
Langafi prakkari
Langafi hennar Önnu er
enginn venjulegur langafi! 
Hann bakar drullukökur og
veiðir langömmur en er 
samt alveg staurblindur. 
Sögurnar um hann eru 
væntanlegar að nýju í einni 
bók með vorinu!

Teitur tímaflakkari
Teitur í heimi gulu dýranna
Geimeðlueggin
Teitur tímaflakkari kallar ekki allt 
ömmu sína þegar kemur að 
vísindauppgötvunum. Með hjálp 
Tímóteusar uppfinningamanns
flakkar hann um tímann og
eignast vini í fortíð og framtíð – 
og meira að segja úti í geimnum!

Týndu augun
Frosnu tærnar
Steinhjartað
Þrjár bækur um systkinin Stínu og Jonna og viðureign þeirra 
við álagaþoku, óbærilegan kulda, brjálaða dverga og ýmsar 
aðrar hættur. Þessar bækur fara vel í hendi og eru fullar af 
skemmtilegum litmyndum. 

Kuggur – Nýir vinir
Kuggur – Í sveitinni
Kuggur – Geimferð
Kuggur – Prinsinn og drekinn
Kuggur – Þorrablót
Kuggur – Jólaleg jól
Óborganlegar sögur um Kugg og vini hans – hinar 
eldfornu en hressu mæðgur Málfríði og mömmu hennar. 
Skelltu þér með Kuggi í sveitina eða út í geiminn!

Drekastappan
Hörpu og Hróa vantar 
dreka til að stappa en það 
reynist þrautin þyngri að 
finna hann. Í drekaleitinni 
finna þau aftur á móti 
ýmislegt annað sem ýmist 
er gagnlegt fyrir þá eða 
einhverja aðra. 
Stórskemmtileg saga um 
snjalla krakka sem alltaf 
dettur eitthvað nýtt í hug.

Gula sendibréfið
Æsispennandi saga úr óbyggðum fyrir 
ævintýraþyrsta krakka. Sigrún Eldjárn 
samdi söguna og teiknaði myndirnar 
EN HVER SKRIFA?I GULA SENDIBRÉFI??

Eyja gullormsins
Fyrsta sagan í nýjum 
ævintýraþríleik þar sem allt 
getur gerst! Lestu þessa áður
en Eyja glerfisksins kemur í 
haust!



greinar@frettabladid.is

Draugar, galdrar, gömul sendi-
bréf, ljósmyndir, saltfiskur 

og ís. Þemasöfn og þemasýning-
ar eru skemmtileg nýjung, vaxt-
arsproti sem hefur dafnað á und-
anförnum árum. Þetta eru yfir-
leitt lítil söfn og sýningar sem 
byggja á gömlum merg en nýjum 
hugmyndum og hafa forna menn-
ingu í hávegum. Þau eru vítt og 
breitt um landið og laða til sín 
fjölmarga ferðamenn og aðra 
gesti á hverju ári auk þess sem 
þau auðga námsumhverfi skóla-
nemenda í viðkomandi byggðar-
lögum og mannlíf allt. Víða hefur 
verið byggt á gömlum grunni 
og gömlum veikleikum breytt í 
styrk. Þannig hefur Vestfirðing-
um stundum verið legið á hálsi 
fyrir að brenna fleiri galdra-
menn á miðöldum en tíðkaðist 
í öðrum landshlutum. Nú hafa 
Vestfirðingar tekið þessar fornu 
ávirðingar og snúið vörn í sókn 
með galdrasýningu á Ströndum 
sem laðar til sín fjölda gesta á ári 
hverju. Þá muna margir íslenska 
kvikmynd sem hét „Fiskur undir 
steini“ og þótti gera heldur lítið 
úr sjávarþorpum landsins. Sér-
staklega var Grindavík nefnd til 
sögunnar í því samhengi og ein-
hverjir Grindvíkingar tóku þetta 
dálítið nærri sér á sínum tíma. 
En nú hefur þessu hnjóði verið 
snúið í hrós með prýðilegu salt-
fisksafni í Grindavík. Þessi söfn 
og mörg fleiri taka fyrir sérstök 
þemu, oft í samhengi við sitt nán-
asta umhverfi. Það blasti auð-
vitað við að setja upp jöklasafn 
á Hornafirði, við rætur Vatna-
jökuls, stærsta jökuls í Evrópu. 
Þemasöfnin eru enn fleiri  og enn 
er t.d. ónefnt drauga- og huldu-
fólkssafnið á Stokkseyri þótt 
ég viti reyndar ekki til þess að 
draugar og huldufólk hafi verið 
þar um slóðir í meira mæli en 
annars staðar á landinu, alls stað-
ar hefur verið gnótt það best ég 
veit.  Vesturfarasafn var sett upp 
á Hofsósi og tekur sérstaklega 
fyrir gífurlega fólksflutninga frá 

Íslandi til Kanada í lok 19. aldar. 
Vafalaust eru slík söfn enn fleiri 
og víðar. 

Hefðbundin minjasöfn eru 
mjög mörg á landinu og hafa flest 
orðið til upphaflega fyrir söfnun-
aráráttu einstaklinga. Framan 
af hefur ýmsum þótt menn vera 
að safna gömlu drasli sem betur 
væri komið á ruslahaugum lands-

ins en áður en við er litið eru orðin 
til minjasöfn og mörg þeirra eru 
skemmtilega uppsett og vel frá-
gengin. Vissulega eru rokkar og 
snældur sums staðar í óhóflegu 
magni en þeim mun skemmti-
legra er t.d. að skoða gamlar ljós-
myndir af gengnum kynslóðum, 
ekki síst við leik og störf. Að öllu 
jöfnu er skemmtilegast að skoða 
það sem er sérstakt fyrir hvern 
landshluta og byggðarlag fyrir 
sig og forsvarsmenn þessara 
safna eiga heiður skilinn. En sér-
stök þemasöfn eins og áður var 
getið eru nýrri af nálinni og þau 
eru öðru vísi. Aðsóknin að mörg-
um þessara safna sýnir að fólk 
hefur áhuga á slíkum sýningum, 
jafnt Íslendingar sem erlendir 
gestir. Söfnin skapa að auki at-
vinnu í heimabyggðum sínum og 

af þeim verða til óbeinar tekjur í 
formi veitingasölu og ýmiskonar 
þjónustu í bæjum og þorpum. 

Það er afar mikilvægt að metn-
aður og fagmennska ráði ríkjum 
við uppsetningu slíkra safna og 
sýninga og það er alveg sérstak-
lega ánægjulegt að ganga um 
nýja álmu huldufólkssafnsins á 
Stokkseyri. Þar  hefur verið vand-
að til verka, hver steinn lagður af 
útsjónarsemi og góðum smekk og 
skemmtilegar hugmyndir eru vel 
útfærðar. 

Draugasafnið á sömu umsögn 
skilið og ekki spillir frábær lestur 
Þórs Vigfússonar, leiðsögumanns 
og kennara, sem gestir njóta að 
hlusta á um leið og gengið er um 
sýninguna. Það er í rauninni frá-
bært hvernig Stokkseyri hefur 
tekist að komast á kortið fyrir 
áhuga og dugnað nokkurra ein-
staklinga. Þetta fallega og snyrti-
lega þorp er ekki beint í alfara-
leið niðri á sjávarkambi og í mýr-
arjaðri. En þarna hefur tekist að 
nýta gömul hús og sérstæða nátt-
úru og umhverfi á skemmtilegan 
hátt. Þarna er ýmislegt í boði sem 
laðar stóra hópa á staðinn til að 
næra líkama og sál.

Af sama meiði eru svæðisleið-
sögumenn sem styrkja sín svæði 
með verkum sínum með ýmsum 
hætti.

Þannig hafa til dæmis svæð-
isleiðsögumenn á Suðurnesj-
um staðið fyrir gönguferðum og 
fræðslukvöldum þar sem hefur 
verið fjallað um náttúru, sögu og 
menningarminjar og eiga heiður 
skilinn fyrir sitt framtak. Það er 
reyndar nokkuð öðru vísi að ferð-
ast með svæðisleiðsögumönnum 
því þeir fjalla um sín heimalönd 
og haga, þekkja menn og mál-
efni og kunna sögur úr samtíma 
og fortíð, oft í meira mæli en þeir 
leiðsögumenn sem hafa allt land-
ið undir. 

En víða um land eru slík-
ir vaxtarsprotar sem auðga og 
efla menningu okkar og mannlíf. 
Þökk sé þeim. 

Draugar og saltfiskur 

„Valdagræðgi, spilling, uppdráttarsýki, 
einkavinavæðing, sukk, græðgi, gróða-
pungar, þjóðlenduræningjasveit, hatur, fyr-
irlitning, táradalur, græðgisglott, ólifnað-
arhrukkur, ódaunn, þjóðfélagsillgresi.“

Þessi orðabók er úr stuttri afmælisgrein 
um Framsóknarflokkinn sem að Indriði 
Aðalsteinsson skáld frá Skjaldfönn skrif-
ar í Fréttablaðið þann 30. mars síðastlið-
inn. Indriði játar að hafa eitt sinn verið í flokknum, 
og hefur nú orðið með hann eins og svo marga sem 
lenda á refilstigu í stjórnmálum að hata uppruna 
sinn. Svo hefur mörgum farið.

Þessi afmælisgrein er því marki brennd eins og 
fleiri skrif vinstri manna sem svo telja sig að þeir 
hella úr skálum reiði sinnar yfir Framsóknarflokk-
inn og telja þeim flokki allt til foráttu, en segja 
ekki styggðaryrði við sjálfstæðismenn. Það fer 
því ekkert á milli mála að Framsóknarflokkurinn 

er höfuðandstæðingurinn og það er línan 
hjá þeim sem telja sig til vinstri í stjórn-
málum. Það er einfaldlega vegna þess að 
þeir telja að Framsókn sitji með völd sem 
þeir eiga að hafa, með öðrum orðum sé 
fyrir þeim. Þetta hefur komið fram í mörg-
um greinum með miskrassandi orðavali, 
en eins og sést á innganginum, þá er hinn 
vestfirski bóndi og skáld kjarnyrtur, og er 
í sjálfu sér ekkert meira um það að segja.

Halldór Laxness skrifaði eitt sinn hug-
leiðingu um kjaftfora og illyrta gagnrýn-
endur og sagði eitthvað á þá leið að sér 

dytti fyrst í hug þegar hann læsi illyrta gagnrýni 
hvort höfundurinn byggi í vondu húsi. Nú þekki ég 
ekki til á Skjaldfönn, en hef á dagskránni að fara á 
þær slóðir við tækifæri. Það getur vel verið að þar 
séu ágætis húsakynni. Hins vegar kom þessi gamla 
grein eftir Nóbelsskáldið upp í hugann við lestur 
greinarinnar, og mér varð fyrst til að hugsa sem 
svo, í hvernig húsi býr þessi maður?

Höfundur er alþingismaður.

Í hvernig húsi býr þessi maður?

En víða um land eru slíkir 
vaxtarsprotar sem auðga 
og efla menningu okkar og 
mannlíf.

F
rjálslyndi flokkurinn hóf kosningabaráttu sína með 
auglýsingu sem birtist hér í Fréttablaðinu á sunnudag-
inn. Auglýsing þessi hefur vakið umræðu og ekki að 
ástæðulausu. Hún er enda til þess fallin að sá efasemd-
um í garð stórs hóps fólks sem gegnir lykilhlutverki í 

íslensku samfélagi, útlendinga. Þessi hópur hefur stækkað ört 
undanfarin misseri enda hefur þörfin fyrir fleiri hendur verið 
brýn í litlu landi.

Í auglýsingunni frá Frjálslynda flokknum er látið að því liggja 
að þótt útlendingar séu ekki vandamál á Íslandi í dag sé líklegt 
að að því kunni að koma síðar. 

Frjálslyndi flokkurinn varð fyrst og fremst til utan um eitt 
mál, kvótamálið. Eins máls flokkar lenda iðulega í tilvistar-
kreppu þegar málin þeirra eru ekki lengur í brennidepli. Þetta 
hefur gerst hjá Frjálslynda flokknum og leiðir til þess að þeir 
grípa þetta mál og gera að sínu.

Útspil flokksins sem hófst fyrir alvöru í haust með grein Jóns 
Magnússonar í Blaðinu, Ísland fyrir Íslendinga, og með beinum 
eða óbeinum hætti leiddi til brotthvarfs hluta flokksmanna, er 
vægast sagt óheppilegt og ógeðfellt ef dýpra er í árinni tekið.

Í slagorðinu „Ísland fyrir Íslendinga“ felst í raun kostuleg 
þversögn ef litið er á raunveruleikann í Evrópu samtímans. Þeir 
útlendingar sem hingað koma eru nánast undantekningalaust 
komnir til þess að vinna. Framlag þeirra til atvinnulífsins og þar 
með hagkerfisins á Íslandi er stórt og raunar skapa þeir íslensku 
þjóðarbúi miklar tekjur. Á sama tíma er útrás Íslendinga kunn-
ari en frá þurfi að segja og þeir skipta þúsundum Íslendingarn-
ir sem gista önnur lönd ýmist til náms eða starfa. Engum Íslend-
ingum dettur í hug að taka sér stöðu á torgum og heimta að þetta 
fólk komi heim fremur en að vera byrði á öðrum þjóðum.

Útlendingar á Íslandi eru ekki vandamál. Þeir koma hingað til 
starfa, halda sumir aftur heim meðan aðrir eru um kyrrt. Nær 
er að efna til umræðu um það hvernig við getum bætt þá þjón-
ustu sem við veitum útlendingum sem hér setjast að. Aðlögun að 
íslensku samfélagi og kennsla í íslensku máli skiptir hér höfuð-
máli. Umræðan þarf að snúast um þessa þætti en ekki takmörk-
un á fjölda þeirra sem hingað koma.

Þær hugmyndir sem fram koma í auglýsingu Frjálslynda 
flokksins ala á tortryggni í garð útlendinga og þaðan er skammt 
í kynþáttafordómana. Allir vita hvaða ógn stafar af þeim for-
dómum. Ljóst er hins vegar að á akri fordómanna er atkvæða-
von og þangað virðist Frjálslyndi flokkurinn ætla að leita.

Tilraun Frjálslynda flokksins til atkvæðaveiða með þessum 
hætti er leikur að eldi og reynslan hefur sýnt að eldur af þessu 
tagi getur breyst í bál sem illa ræðst við.

Leikur að eldi

„Ljóst er hins vegar að á akri fordómanna er at-
kvæðavon og þangað virðist Frjálslyndi flokkurinn 
ætla að leita.“



Smáauglýsingasími
550 5000

Auglýsingasími Allt
550 5880

Þú getur pantað 
smáauglýsingar á visir.is

Linda Ósk Valdimarsdóttir hefur hlotið fjölda tæki-
færa frá því að hún byrjaði í dansi.

„Þessa dagana er ég að semja dansspor fyrir tónlistar-
myndband söngvarans Daníels Ólivers,“ segir Linda 
Ósk Valdimarsdóttir, 15 ára, sem æfir jassballet hjá 
JSB, Jassballetskóla Báru, og hiphop/jassfönk í Dans-
stúdíói World Class í Laugum og hefur nóg að gera þrátt 
fyrir ungan aldur. 

„Svo sýni ég dans í tengslum við alls konar uppákomur,“ 
heldur hún áfram. „Núna síðast á Ungfrú Reykjavík og 
Ungfrú Ísland. Ég hef líka kennt yngri aldurshópum 
dans. Mér finnst alveg frábær tilfinning að geta miðlað 
því til krakkanna, sem ég er búin að læra.“

Sjálf var Linda aðeins fjögurra ára þegar hún byrjaði 
að æfa ballet. Þá bjó hún á Ítalíu ásamt foreldrum sínum 
og fann strax hversu vel dansinn átti við hana. Hún hélt 
uppteknum hætti eftir að fjölskyldan flutti aftur til Ís-
lands og hefur að mestu leytið æft hjá JSB síðan. Óhætt 
er að segja að Linda eigi framtíðina fyrir sér í dansinum 
því hún hefur hlotið fjölda viðurkenninga fyrir dans.

„Ég varð Íslandsmeistari í Freestyle þegar ég tók þátt 
á síðasta ári,“ segir hún. „Ég ætlaði ekki að vera með í 
ár, en skipti um skoðun á síðustu stundu. Ég náði samt 
þriðja sætinu og er ánægð með það, sérstaklega miðað 
við hversu lítinn undirbúningstíma ég hafði. Svo vann 
ég dansbikarinn hjá JSB í ár. Þannig að ég er mjög sátt 
við árangurinn.“

Árangurinn hefur þó ekki náðst fyrirhafnarlaust. 
Linda æfir dans marga tíma á viku, að meðaltali í þrjá 
tíma á viku hjá JSB og aðra tvo í Dansstúdíói World 
Class í Laugum. Hún segist þó ekki hafa undan neinu 
að kvarta, enda hafi hún fengið mörg spennandi tæki-
færi eftir að hún lagði dansinn fyrir sig. „Það er auðvit-
að fyrrnefnt myndband og síðan ferð sem ég fer til Nice 
í Frakklandi ásamt dönsurum frá JSB. Þannig að það er 
alltaf eitthvað spennandi í gangi.“

Semur fyrir 
myndband



Í Laugum spa er boðið upp á 
sérstakt nudd fyrir barnshaf-
andi konur. Gígja Kristinsdóttir 
sem hefur umsjón með nuddinu 
segir það geta hjálpað mikið til 
meðan á meðgöngu stendur.

„Við erum með tvenns konar nudd 
fyrir ófrískar konur, annars vegar 
svokallað Mama Mio nudd, þar 
sem við vinnum með vörur sem 
heita Mama Mio, og hins vegar 
meðgöngunudd,“ segir Gígja.
Ekkert er því til fyrirstöðu að 
barnshafandi konur fari í nudd frá 
fyrsta degi meðgöngu og fram á 
þann síðasta að sögn Gígju. „Við 
erum með sérstakan nuddbekk 
fyrir ófrískar konur með götum 
fyrir brjóstin og kúluna og teygju 
sem er stillt eftir því hversu stór 
kúlan er. Nuddið er aðeins öðru-
vísi en venjulegt nudd því það eru 
ákveðnir punktar sem má ekki ýta 
á og það er svona lausara og létt-
ara en samt sem áður svolítið svip-
að. Við notum líka aðrar olíur en 
venjulega og erum með sérstakar 
olíur fyrir barnshafandi konur því 
það má ekki nota hvaða efni sem 
er á meðgöngu.“

Venjulegt heilnudd fyrir barns-
hafandi konur tekur sextíu mín-
útur en Mama Mio nuddið níutíu 
mínútur að sögn Gígju. „Að öðru 
leiti er munurinn helst sá að í með-
göngunuddinu notum við sérstak-
ar E´spa vörur sem eru náttúruleg-
ar ilmefnalausar vörur en í Mama 
Mio nuddinu notum við eingöngu 
vörur frá Mama Mio. Í því byrja 
konurnar til dæmis á því að fara í 
sturtu og þvo sér með Mama Mio 
sturtusápu áður en þær leggjast á 
bekkinn þar sem við nuddum þær 
upp úr Mama Mio olíu. Mama Mio 
vörurnar eru bara alveg æðisleg-
ar vörur sem næra húðina og sjá 
til þess að hún slitni sem minnst 
auk þess sem er rosalega góð lykt 
af þeim.“

Gígja segir að báðar meðferð-

irnar séu mjög góðar og mælir 
hiklaust með þeim báðum. „Tölu-
vert er um að ófrískar konur 
komi reglulega í nudd til okkar 
og sumar koma alltaf aðra hverja 
viku. Nuddið er mjög gott á með-
göngu og það getur til dæmis 

hjálpað þeim sem eru með grind-
argliðnun mjög mikið. Eftir nudd-
ið geta konurnar svo bara slapp-
að af í baðstofunni hjá okkur sem 
fylgir með ef að þær kæra sig um 
að kíkja í hana.“

Nudd gott á meðgöngu

Villtu vera í
góðu formi?

ÁLFTAMÝRI • MJÓDD

HÆÐASMÁRA 4
opið 10–23 alla daga

YOGASTÖÐIN HEILSUBÓT
Síðumúla 15, s. 5885711 og 6946103

YOGA YOGA YOGA
Líkamsæfingar, öndunaræfingar

slökun og hugleiðsla

Sértímar fyrir barnshafandi

og kraftyoga

Allir yoga unnendur velkomnir

www.yogaheilsa.is • yogaheilsa@yogaheilsa.is

Dreifingaraðili ,  S.L.I ehf. ,  Sími: 866 9512

Fæst hjá: Yggdrasil

Lakkrís, Berja 
og ávaxtabragð

BARNAVITAMÍN
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Kaffið frá
Te & Kaffi
Þú finnur kaffi við þitt hæfi 

frá Te & Kaffi í verslunum 

um land allt.

stundin

bragðið

stemningin

Mýs bregðast við meðhöndlun 
með bakteríunni Mycobacter-
ium vaccae á sama hátt og fólk 
bregst við þunglyndislyfjum.

Breskir vísindamenn hafa komist 
að því að algenga jarðvegsbakter-
ían Mycobacterium vaccae getur 
örvað ónæmiskerfið í músum á 
þann hátt að það létti lundina.

Uppgötvunin kom í kjölfar þess 
að krabbameinssjúklingar sem 
meðhöndlaðir voru með Myco-
bacterium vaccae fundu fyrir 
meiri lífsgleði en áður. Þá var 
farið að rannsaka bakteríurnar 
með tilliti til áhrifa þeirra á lund-
arfar.

Niðurstöðurnar styrkja þá til-

gátu að heilbrigt og virkt ónæm-
iskerfi sé lykillinn að losun ser-
otóníns í heilanum sem veldur 
langvarandi vellíðan.

Hamingjubakteríur



BÍLAR &
FARARTÆKI
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Heimabakað brauð 
í stað obláta
Messuhald er líflegt um
páskana. BLS. 8

Rafrænt greiðslumat

Ráðgjöf og aðstoð

Lánsumsóknir rafrænt á Netinu

Svar innan fjögurra daga
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Þegar Guðrún Hinriksdóttir, 
blómaskreytir og útstill-
ingahönnuður, heldur boð 
þá hlakkar hún meira til að 
skreyta borðið en elda matinn.

Guðrún Hinriksdóttir, blóma-
skreytir og útstillingahönnuður, 
skreytti fyrir okkur tvö páskaborð 
til að veita okkur innblástur fyrir 
páskana. Stellin sem notuð voru 
eru frá Broste og er græna stell-
ið kaffistell en svarta og appelsínu-
gula stellið er nýtt matarstell úr 
Broste-línunni. Það getur verið 
fallegt að nota svarta litinn með 
skærum litum, og hefur það væg-
ast sagt notið mikilla vinsælda í 
skreytingum undanfarið, og telur 
Guðrún að það gefi skreytingunni 
ákveðna dýpt. Hún notaði aðal-
lega egg, páskaliljur, túlípana og 
fjaðrir sem henni finnst vera hvað 
páskalegast og ná að fanga anda 
páskanna.
„Ég er mikið fyrir náttúrulegar 
skreytingar og finnst til dæmis 

fallegt að leggja páskaliljurnar á 
diskana. Það er bæði fallegt sem 
skraut og svo getur verið gaman 
fyrir gestina að fá að eiga sína 
páskalilju og taka hana með sér 
heim úr boðinu.“
„Svo er sniðugt að henda ekki 
skrauti því það má nota aftur og 
aftur við ýmis tækifæri. Fjaðrirn-
ar notaði ég til dæmis um jólin á 
jólatréð og sá svo að tilvalið væri 
að setja þær í páskaskreytingar og 
basthringinn má einnig nota um 
jól og vefja þá um hann greni.“ 

Við spurðum Guðrúnu hvort 
það væru einhverjir tískustraum-
ar áberandi í skreytingum þessa 
dagana: ,,Í sumar eru þessir heitu 
og skæru litir vinsælir eins og 
oft áður og má þar nefna liti eins 
og límónugrænan, túrkísbláan, 
appelsínugulan og svo áfram hvítt 
og svart sem er flott í bland.“
Guðrún tekur að sér að skreyta 
fyrir öll tilefni og sér einnig um 
útstillingar í verslunum. Hafa má 
samband við hana með tölvupósti 
á gunnahinna@hotmail.com . -hs

Páskaliljur, strúts-
egg og fjaðrir

„Ég er mikið fyrir náttúrulegar skreytingar og finnst til dæmis fallegt að leggja 
páskaliljurnar á diskana. Það er bæði fallegt sem skraut og svo getur verið gaman 
fyrir gestina að fá að eiga sína páskalilju og taka hana með sér heim úr boðinu.“

Guðrún er lítið gefin fyrir plastskraut og 
vill hafa skreytingarnar sem náttúruleg-
astar og notar hún því oft lifandi blóm 
og hluti úr umhverfinu.

Fallegt getur verið að láta laukinn sjást 
í skreytingum og hefur það verið frekar 
vinsælt.

Í mataruppstillingunni notaði Guðrún 
alvöru strútsegg og setti í þau litlar 
páskaliljur með örlitlu vatni. Strútsegg-
in fengust í Grænum markaði sem er 
heildsala og selur vörur í blómabúðir.

Stellin sem notuð voru eru frá Broste og 
er græna stellið kaffistell . Hún notaði 
aðallega egg, páskaliljur, túlípana og 
fjaðrir. FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA

Límónugræni liturinn minnir á vorið.

Kransinn á borðinu er búinn til úr þúfumosa sem vafið er utan um basthring og síðan 
skreytt með eggjaskurn og fæst efnið allt í Grænum markaði. Skurnin er einfaldlega 
fest á með límbyssu.

Heitir og skærir litir eru vinsælir.

Það getur verið fallegt að nota svarta litinn með skærum litum, og hefur það vægast 
sagt notið mikilla vinsælda í skreytingum undanfarið, og telur Guðrún að það gefi 
skreytingunni ákveðna dýpt. Guðrún bjó löberinn á miðju borðsins til með því að 
raða saman servíettum og er það einföld og ódýr lausn ef maður á ekki dúka sem 
passa. Í skreytinguna notaði hún til dæmis servíettur frá Marimekko sem kallast 
skemmtilega á við glæsilegt matarstellið.
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„Ég er svo heppinn að hafa aðgang 
að úrvalssöngfólki,“ segir Kári 
Þormar, organisti og kórstjóri Ás-
kirkju, spurður um það metnað-
arfulla starf sem hefur einkennt 
Áskirkjukórinn frá því hann tók 
við honum árið 2001. 

„Við hljóðrituðum diskinn, Það 
er óskaland íslenskt, í Fossvogs-
kirkju og því fannst okkur við-
eigandi að flytja eitt af stórvirkj-
um kirkjubókmenntanna þar líka.“  
Hér vísar Kári í Jóhannesarpassíu 
Bachs sem Áskirkjukórinn, ásamt 
Íslensku kammersveitinni og ein-
söngvurum, ætlar að flytja í Foss-
vogskirkju á skírdag og föstudag-
inn langa.

„Jóhannesarpassían hefur 
verið flutt það oft hér að hún á sér 
tryggan hóp aðdáenda og látum við 
það ekki aftra okkur heldur hlökk-
um til að takast á við þetta stór-
virki. Annað væri glæpur, synd.“

Kári Þormar lærði í Düsseldorf 
í fimm ár, þar sem hann útskrif-
aðist með A-kirkjutónlistarpróf. 
Í Þýskalandi tók hann þátt í upp-
færslu á Jóhannesarpassíu Bachs 
sem hljóðfæraleikari.

„Áskirkjukórinn stenst fylli-
lega samanburð og rúmlega það,“ 
segir hann. „Þar að auki teflum við 
fram bestu einsöngvurum lands-
ins, Gunnari Guðbjörnssyni, Ág-
ústi Ólafssyni, Bergþóri Páls-
syni, Eyjólfi Eyjólfssyni, Hall-
veigu Rúnarsdóttur og Jóhönnu 
Ósk Valsdóttur. Miðað við reynslu 
mína í Þýskalandi þykir mér sem 
Íslendingar hafi ívið meiri áhuga á 
kirkjutónlist og fer hann vaxandi. 
Við sjáum fram á bjartari tíma í 
þeim efnum.“

Kári segir að þó mikið sé um 
tónleika á föstunni sé aðventan 
aðaltónleikatími ársins hérlendis. 
„Fólk virðist taka frá tíma og stíla 
inn á að fara á tónleika þá. Tón-

leikahaldarar hafa reynt að dreifa 
þessu yfir lengra tímabil en strax í 
janúar er erfiðara að fá fólk á tón-
leika.“

Kári býst þó við góðri mæt-
ingu á Jóhannesarpassíu Bachs í 
Fossvogskirkju. „Þetta er tveggja 
tíma prógram og byrjar báða dag-

ana klukkan fimm. Ríkisútvarpið 
mun taka upp tónleikana á skírdag 
og verða þeir fluttir klukkan sjö 
á föstudaginn langa í þann mund 
sem við erum að ganga út eftir 
flutning okkar á verkinu,“ segir 
hann og hvetur alla sem geta til að 
koma í Fossvogskirkju. -shk

Synd að takast ekki 
á við stórvirkin

Kári Þormar, organisti og kórstjóri Áskirkju, segir áhuga Íslendinga á kirkjutónlist 
aukast stöðugt. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

 ÞAÐ ER ALLTAF GAMAN AÐ SKREYTA til að koma sér í há-
tíðarstemningu. Nú nálgast páskarnir og eru búðirnar fullar af alls konar 
páskaskrauti. Með hækkandi sól er því afar viðeigandi að skreyta í fjör-
ugum páskalitum eins og gulum og grænum og þarf það ekki að kosta 
mikið. Hér er sýnishorn af ódýru páskaskrauti. Suma hlutina má síðan 
nota áfram við hin ýmsu tækifæri og eiga frísklegir litirnir vel við sumarið.

Í Søstrene Grene eru til ýmiss konar  skrautkerti sem lífga upp á 
hvaða borðhald sem er. Þau fást 3 í pakka og kosta eggin 204 kr., 
páskaliljurnar 109 kr. og hænukertin kosta 164 kr. Þessir 
krúttlegu eggjabikarar fást hjá Søstrene Grene og 
kostar ungabikarinn 119 kr. en doppótti eggja-
bikarinn kostar 116 kr. Þessi geggjaði hani
er fáanlegur í nokkrum stærðum hjá Søstrene 
Grene en þessi tiltekni hani kostar 119 kr. Þessar 
tréhænur eru fjörugar og skemmtilegar og kjörnar 
til að skreyta páskaborðið.  Þær eru til í Søstrene Grene 
og kostar þessi hnarreista 104 kr. en hin er á 98 kr.       

-hs

smádót

Egypskt dukkah með möndlum

lhnetum og chili

Yndisauki framleiðir nú fjórar tegundir af dukkah.

f. 4

OFNBÖKUÐ ÝSA MEÐ INDVERSKUM BLÆ

• 2  ýsuflök, 700-800 g
• 3 msk. mangó-chutney frá Pataka´s
• 3 msk. Indverskt Dukkah

Roð- og beinhreinsið ýsuflökin og skerið í hæfilega bita. Setjið mangó-chutney í skál
og penslið ýsubitana vel með því á báðum hliðum. Stráið Indversku dukkah vel
yfir beggja megin. Setjið í eldfast form. Bakið í ofni við 180°C í 15 mín.

Berið fram með uppáhaldshrísgrjónunum ykkar og salati.

Dukkah er fáanlegt í öllum Nóatúnsverslununum, Heilsu-
húsunum, Kokku, Hjá Jóa Fel, Mosfellsbakarí, Café Konditori, 
Melabúðinni,  Miðbúðinni, Fjarðarkaupum, Hraðbúðinni Hellis-
sandi og Bakaríinu Við brúnna á Akureyri.
Dukkah er unnið úr hnetum, möndlum, sesamfræum og sérvöldu 
kryddi. Það laust við sykur og öll aukaefni.
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Fjöregg án sykurs frá 
Sælgætisgerðinni Freyju.Páskaeggjaúrvalið hefur sjald-

an verið meira en einmitt í ár.

Páskarnir eru á næsta leiti og 
verslunarhillur hreinlega 
svigna undan páskaeggjum. 
Sjaldan ef aldrei hefur úrvalið 
verið eins mikið og í ár og er 
næsta víst að allir geti fundið 
eitthvað gott við sitt hæfi.

Til marks um það fást 
páskaegg í öllum stærð-
um og gerðum. Ástar-
egg eru tilvalin fyrir 
þá sem eru í róm-
antískum hugleið-
ingum. Sykurlaus 
egg henta þeim 
sem vilja hugsa 
um línurnar og 
prakkara- og 
púkaegg eru 
fyrir þá sem 
vilja krydda 
aðeins tilveruna. 

Öll eiga þau sameiginlegt að kæta 
andann.

Þá er sjálfur uppistaðan ótal-
in, það er að segja ljúffengt súkk-

ulaðið, sem fæst í ólíkum lit-
brigðum, bráðnar í munni 
og fær mann til að gleyma 
stað og stund. Að ógleymdu 
innihaldinu: karamellum, 

lakkrís, brjóstsykri, hlaup-
körlum, súkkulaðikúlum og 

konfektmolum og fleiru 
góðgæti ásamt máls-

hættinum sívinsæla. 
Eggin eru skreytt 
með litríkum blóm-
um, slaufum, 
sælgæti, dóti 
og síðast en 
ekki síst 
litlum,
gulum
páska-
ungum.

-rve

Konfektegg frá 
Nóa-Siríus.

Risaegg frá Nóa-Siríus.

Lítil þykja lífsins not 
fyrir utan sælgætið

Freyjuegg 
númer 4.

Rísegg frá Sælgætis-
gerðinni Freyju.

Steinar Sindri Agnarsson ferm-
ist í Grindarvíkurkirkju á skír-
dag. „Mér hefur þótt gaman í 
fermingarfræðslunni og nú kann 
ég boðorðin og trúarjátninguna,“ 
segir Steinar Sindri þegar blaða-
maður slær á þráðinn til hans. 
Hann er að vonum spenntur og 
viðurkennir að vera ansi spenntur 
fyrir gjöfunum. „Í sumar fer ég í 
körfuboltaskóla til Flórída ásamt 
félögum mínum, það er ferming-
argjöfin frá mömmu og pabba,“ 
segir Steinar Sindri sem hefur æft 
körfubolta frá fjögurra ára aldri. 
„Ég gæti vel hugsað mér að fara 
til Ameríku þegar ég er orðin full-
orðinn og spila körfubolta sem at-
vinnumaður,“ segir hann og tekur 
fram að að það hafi nú ekki marg-
ir Íslendingar gert slíkt, og er því 
óviss um hverjir möguleikarnir 
eru.

Talið berst að veislunni þar sem 
hann segist vera með fingurna 
í öllum málum. „Mamma bauð 
mér að velja allt fyrir veisluna og 
ég þáði það. Ég valdi uppáhalds-
matinn minn úr eldhúsinu henn-
ar mömmu.“ Honum hefur ekki 

þótt erfitt að standa í fermingar-
undirbúningnum þó hann minn-
ist á að myndatakan hafi verið 
dálítið erfið. „Ég er ekki vanur því 
að vera miðpunkturinn svo mér 
fannst það pínulítið vandræðalegt, 
en það gekk þó vel,“ segir Steinar 
Sindri. kristineva@frettabladid.is

Körfuboltaskóli fermingargjöfin

Steinar Sindri fór í myndatöku hjá 
Barna- og fjölskylduljósmyndum í Kópa-
vogi. MYND/BARNA- OG FJÖLSKYLDULJÓSMYNDIR EHF.

Páskaegg 
frá Góu, 

frá vinstri: 
lakkrísegg 
og egg 
númer 6.

Ástaregg frá 
Sælgætisgerð-
inni Freyju.

smádót

 FAGURGRÆNIR KÖKU-
DUNKAR með fallegu 
munstri á lokinu fást í nokkr-
um stærðum hjá Søstrene 
Grene. Þeir eru kjörnir undir 
sælgætisafganga og smádót. 
Stærri dunkurinn kostar 258 
kr. en sá minni er á 178 kr. 
Litlu skrauthænurnar fást 
á sama stað og kosta 54 
kr. stk.
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Messuhald verður viðburða-
ríkt í Seltjarnarneskirkju um 
páskana.

„Páskarnir eru orðnir að fjöl-
skylduhátíð þar sem gleðin teygir 
sig yfir alla dagana,“ segir Arna 
Grétarsdóttir, prestur í Seltjarn-
arneskirkju, um það hvernig pásk-
arnir hafa breyst undanfarin ár.

„Fjölskyldur eru orðnar dugleg-
ar að nýta sér frídagana til að gera 
eitthvað skemmtilegt saman. Fólk 
fer í síauknum mæli til útlanda 
eða stefnir á að eiga góðar stundir 
í faðmi ástvina.“

Messuhald um páskana í Sel-
tjarnarneskirkju fylgir hefðum 
þótt jafnframt sé bryddað upp á 
skemmtilegum nýjungum að sögn 
Örnu. „Á skírdag erum við með 

fallega messu, sem hefst klukk-
an átta. Þar minnumst við sérstak-
lega síðustu kvöldmáltíðarinn-
ar. Ég baka brauðið sjálf sem við 
notum við altarisgönguna, hinar 
hefðbundnu oblátur eru látnar 
víkja og altarisgangan verður því 
öðruvísi en fólk á að venjast. Við 
endum messuna á Getsemane. Þá 
tökum við af altarinu, afskrifum 
það, og setjum í staðinn svartan 
dúk og fimm rauðar rósir. Eina rós 
fyrir hvert svöðusár Krists. Þetta 
er í raun táknræn innganga inn í 
föstudaginn langa.“

Arna segir að messa hefj-
ist klukkan ellefu á föstudaginn 
langa. „Þá er píslarsagan lesin. 
Einnig verður mikið um tónlist 
og sálmasöng í flutningi Kammer-
kórs Seltjarnarneskirkju, undir 
stjórn Pavels Manasek,“ bætir 

hún við og lýsir jafnframt ánægju 
sinni með kórinn og stjórnandann.

Allt snýst þetta þó um páskadag 
en páskamessa hefst klukkan átta. 
„Stelpur úr Ballettskóla Guðbjarg-
ar Björgvinsdóttur dansa inn pásk-
ana hjá okkur hérna í Seltjarnar-
neskirkju,“ útskýrir Arna. „Þetta 
er orðin hefð hjá okkur þó að hún 
hafi dottið niður í fyrra og erum 
við afskaplega ánægð með að fá 
ballettstelpurnar aftur. Þær byrja 
að dansa frammi í anddyri, dansa 
inn kirkjugólfið og eru svo allar 
við altarið. Þetta er hátíðleg sýn og 
stelpurnar tignarlegar og fallegar. 
Að öðru leyti er um hefðbundna 
hátíðamessu að ræða,“ segir hún 
og bendir á að eftir páskamess-
una sé kirkjugestum boðið upp á 
kaffi, kakó og rúnstykki í safnaðar-
heimili kirkjunnar. -shk

Oblátur víkja fyrir 
heimabökuðu brauði

Arna Grétarsdóttir, prestur í Seltjarnarneskirkju, bakar brauðið sjálf fyrir altarisgönguna á skírdag. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

 KERTI Í GLASI Það má alltaf nota sæt spritt-
kertaglös og má fá þau í ýmsum stærðum og gerðum.

Gulu glösin fást í Søstrene Grene og kostar blóma-
glasið 69 kr. en doppótta glasið kostar 107 kr. 

Blá og græn sprittkertaglös úr Søstrene Grene. 
Stærra glasið kostar 136 kr. en minna glasið kostar 109 
krónur.

Nota má venjuleg glös undir sprittkerti. Til dæmis 
doppóttu glösin sem fást í Tiger og kosta 200 kr. þrjú 
saman. Fín um páskana sem og í sumar.

smádót
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 FRÖNSK SÚKKULAÐI-
KAKA Í SMÁFORMI Súkkulaði 
kökur „brownies“ sem eru mjúkar að 
innan eru úr smiðju Þráins Júlíus-
sonar og Ragnars Ómarsonar, yf-
irmatreiðslumanna á veitingastaðn-
um Domo, Þingholtstræti 5.

4 egg
150 g sykur
165 g dökkt súkkulaði
110 g smjör
120 g hveiti
Kaffi til að bragðbæta
Grand-líkjör til að bragðbæta

Egg og sykur þeytt vel. Smjörið og 
súkkulaðið brætt saman í vatnsbaði 
og síðan hellt varlega yfir eggin og 
sykurinn og hrært varlega saman við 
með sleif. Hveitið er síðan sigtað út 
í blöndina og hrært vel saman við 
með sleif. Síðan er bragðbætt með 
kaffi og örlitlu Grand Marnier ef vill. 
Blöndunni hellt í lítil eldföst mót 
á stærð við muffins. Bakað við 180 
gráður með blæstri (190 án blásturs) 
í sex mínútur þannig að kökurnar séu 
hráar í miðjunni. Kökurnar eru gjarn-
an bornar fram heitar þeyttum rjóma 
og ferskum berjum. 

PEKANKAKA OG BANANA-
KAKA Grænmetisstaðurinn Á 
næstu grösum, Laugavegi 20 b og 
Suðurlandsbraut 52, býður upp á 
glæsilega köku í tveimur útgáfum 
með hnetum og banönum og án 
hveitis.

Botn
5 eggjahvítur
100 g döðlumauk      
100 g skornar döðlur
80 g möndlukurl

Hnetulok
200 g pekanhnetur
60 g púðursykur
1 msk vatn
5 dl rjómi

Bananalok
4 bananar
50 g carobella-súkkulaði
5 dl kókosmjólk 

Botn
Eggjahvíturnar eru stífþeyttar og ¼ 
af eggjahvítunum er blandað var-
lega saman við maukið, döðlurnar 
og möndlurnar með sleikju. Þessu er 
blandað vel saman og síðan sett út 
í afganginn af eggjahvítunum. Sett í 
smurt form og bakað við 150 gráður 
í 18-20 mínútur. 
Kælið lítillega og setjið á köku-
disk. Döðlumauk búið til með því 

að mauka saman 1 ½ dl döðlur og 5 
dl soðið vatn. Sé ekki matvinnsluvél 
fyrir hendi má sjóða þetta í mauk en 
athugið að þá þarf miklu meira vatn.

Hnetulok
Hneturnar eru ristaðar í ofni við 150 
gráður í um 4-6 mínútur. Síðan raðað 
ofan á botninn.
Púðursykurinn og vatnið brúnað í 
potti þar til fer að bullsjóða, þá er 

rjómanum bætt við. Hrært í og soðið 
þar til að karamellan verður glans-
andi og passlega þykk. 

Bananalok
Kókosmjólkin hituð að suðu, tekin 
af hita og súkkulaðinu bætt út í og 
hrært þar til það hefur bráðnað, sett 
yfir sneidda bananana á kökunni. 
 Kakan passar í 20 sentimetra form 
með lausum botni.

Tilvaldar á páskaborðið
Páskar eru tími ferminga og ekki ónýtt að geta boðið upp á kræsingar á borð við þær sem sjá má hér.

Súkkulaðikaka úr smiðjur Þráins Júlíussonar og Ragnars Ómarsonar á DOMO.

Á næstu grösum eru í boði hveitilausar kökur með döðlum, hnetum og banönum. 
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM 

SKUNKFUNK - LEE- WRANGLER
SARA KEIR DESIGN- ZENTO SKART & TÖSKUR
REPEAT DK. - VIA-VAI SKÓR VÆNTANLEGIR

ALLT FYRIR LÍKAMANN OG ANDLIT ÚR
DAUÐAHAFINU

OROBLU - ERMAR- LEGGINGS - HAUSKÚPUKLÚTAR
- ARAFAT SLÆÐUR OG MARGT FLEIRA

BRAZILIAN TAN BRÚNKUKREM

Full búð af nýjum vörum

LOVE LINE KREMIN
- MAXIM SVITASTOPPARINN SEM ER AÐ SLÁ Í GEGN Á ÍSLANDI

Firði, 2. hæð • Sími 533 3931
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Þeir sem eru í leit að mat í Miðjarð-
arhafsstíl ættu ekki að vera sviknir á 
bístróstaðnum Vor, á Laugavegi 24, þar 
sem Te & kaffi var áður til húsa.

„Við stílum inn á veitingar í anda evrópskr-
ar matargerðar við Miðjarðarhafið og 
leggjum sömuleiðis mikið upp úr fersku og 
góðu hráefni,“ útskýrir Birgir Baldursson, 
rekstrarstjóri staðarins. „Hér er boðið upp 
á spænska, ítalska, gríska og franska þjóð-
arrétti, svo óhætt er að lofa alvöru suðræn-
um anda.“

Vor opnar klukkan hálf tíu á morgnana 
og þá geta morgunhanar gætt sér á bakk-
elsi, svo sem croissant og rúnstykkjum og 
kökum langt fram eftir degi að sögn Birgis. 
„Að sjálfsögðu bjóðum við ennþá upp á besta 
kaffið í bænum. Við vorum ekki tilbúnir að 

varpa þeirri hefð fyrir róða þótt við hefðum 
breytt staðnum og skipt um nafn.“

Að auki hafa alls kyns erlendar hefð-
ir verið teknar upp á staðnum, til að fanga 
betur suðrænu stemninguna. Birgir bendir á 
að í hádeginu verði boðið upp á stúf, ríflega 
hálft vínglas eins og tíðkast í Frakklandi.

„Á milli klukkan fimm og sjö um eftirmið-
daginn ríkir síðan aperitivo eins og á Spáni 
og Ítalíu,“ heldur hann áfram. „Þá fá við-
skiptavinir sem panta sér bjór eða vínglas, 
tapassnittu sér að kostnaðarlausu. Á kvöld-
in er síðan boðið upp á dýrindis kvöldverð í 
afslöppuðu andrúmslofti. “

Eldhúsið verður opið fram eftir kvöldi og 
matur og drykkur afgreiddur þar til stað-
urinn lokar, en opnunartímar voru lengdir 
í kjölfar annarra breytinga. Haft er opið til 
klukkan tíu á kvöldin virka daga og sunnu-
daga og til eitt á föstudögum og laugardög-
um.

Þeir sem vilja taka forskot á sæluna geta 
eldað eftir uppskriftum að þremur ljúffeng-
um réttum sem kokkar Vors, Sigurður Ás-
geirsson og Ágúst Sigvaldason, voru svo 
vænir að eftirláta lesendum.

KRABBAKAKA
1 bökunarkartafla
1 ferskt chili
hálfur rauðlaukur
100 gr krabbakjöt
1 hvítlauksgeiri
salt og pipar

Blandið öllu saman í blandara. Mótið með 
skeið og steikið í olíu. Gott er að bera krabba-
kökur fram með salati og hrísgrjónum.

SALTFISKUR MEÐ HVÍTLAUKSKARTÖFLUSTÖPPU
Saltfiskur
nætursaltaður þorskhnakki
2 tómatar
1/2 bolli af möndlum
smjörklípa 

Steikið nætursaltaða þorskhnakkann upp 
úr ólífuolíu á pönnu. Skerið tómata í bita og 
steikið með ásamt möndlum. Setjið smjör-
klípu út í.

KARTÖFLUMÚS
200 gr kartöflur 
4 hvítlauksgeirar 

Soðið og maukað með 50 gr af smjöri og 
smá slettu af rjóma, bragðbætið með salti. 

SÚKKULAÐIFONDANT
8 egg
300 gr sykur
120 gr hveiti
375 gr bráðið súkkulaði
225 gr bráðið smjör

Þeytið egg og sykur saman. Setjið hveiti 
út í og því næst súkkulaði. Bætið bræddu 
smjöri síðast í. Setjið í lítil form eða bolla 
og hitið við 180 gráður í átta mínútur. Berið 
fram með kirsuberjafrauði og vanillusósu.

roald@frettabladid.is
Hér sjást kokkarnir Sigurður Ásgeirsson og Ágúst 
Sigvaldason að störfum í eldhúsinu.

Aperitivo um eftirmiðdaginn

Súkkulaði-fondant með kirsuberjafrauði og vanillusósu.

Saltfiskur með hvítlaukskartöflustöppu. FRÉTTABLAÐIÐ/GVAKrabbakaka á suðræna vísu.
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Árið 1885 fékk Alexander III Rússakeis-
ari gullsmiðinn Fabergé til að búa til 
mjög sérstakt páskaegg. Eggið átti að 
vera páskagjöf til keisaraynjunnar Maríu 
Fyodorovnu og dugði ekkert minna til en 
skíragull.

Að utan leit eggið út eins og venjulegt 
hvítt hænuegg en þegar það var opnað 
kom í ljós eggjarauða úr skínandi gulli. 
Inni í sjálfri eggjarauðunni var svo gull-
hæna með smaragðsskreytta kórónu.

Keisaraynjan varð svo hrifin af gjöf-
inni að Alexander bauð Fabergé og mönn-
um hans að búa til eitt egg á ári. Einu skil-
yrðin sem Alexander setti voru að eggin 

yrðu öll einstök og innihéldu óvæntan 
glaðning. Þessi hefð lifði Alexander því-
þegar sonur hans, Nikulás II, tók við 
stjórnartaumunum urðu eggin tvö á ári. 
Eitt fyrir konu Nikulásar, Alexöndru, og 
eitt fyrir móður hans.

Eggin urðu allt í allt 57 talsins en 
framleiðslu þeirra var hætt eftir bylt-
inguna árið 1918. Þau eru öll mismunandi 
að gerð enda lögðu gullsmiðir Fabergés 
mikið upp úr hönnun. 

Nítján egg hvíla nú í faðmi rússneska 
bjarnarins, átta eru glötuð og afgangur-
inn dreifður um söfn og sýningarsali víða 
um heim.

Alvöru páskaegg

Alexander III Rússakeisari fékk gullsmiðinn Fabergé til að búa til 
sérstakt páskaegg úr skíragulli árið 1885.

Víða má finna skemmtilega hluti 
sem hæfa páskahátíðinni. Við 
fyrstu sýn gæti manni þótt sumt 
af þessu fremur gagnslaust en 
stundum þarf einungis að hugsa 
örlítið út fyrir kassann til að upp-
götva notagildi hlutanna og finna 
þeim pláss. Hér á eftir eru nokkrir 
fjörlegir hlutir og hafa sumir með 
mikið skemmtanagildi. Smáfólkið 
hefur líka oftar en ekki gaman 
af svona dótaríi og væru eflaust 
margar litlar stelpur hæstánægð-
ar í páskabaði með bleikri kanínu.  

-hs

Öðruvísi páskadót

Gluggalím-
miðar með 

dúllulegum
páskamynd-

um. Kjörnir 
í barnaher-

bergið eða á 
speglana. Fást 

í Tiger á 200 kr. 

Allt er vænt sem 
vel er grænt 
og páskakaffið 
bragðast eflaust 
dásamlega úr 
þessum græna 
kaffibrúsa. Hann 
fæst í Søstrene 
Grene og kostar 
252 kr. 

Þetta púsluspil er ágætis dægradvöl 
í páskafríinu og er það sérstakt að 
því leyti að það er í raun þroskasaga 
hænunnar. Á efsta laginu er hænan 
fullorðin en þegar það lag er tekið 
í burtu má finna púsl með hænu á 
gelgjunni og á neðsta laginu sést 
unginn. Fæst í Tiger á 200. 

Kostulegur páskaungi með mikið 
magamál! Þessi er kjörinn til að 
geyma páskaeggið í eftir að á það 
hefur verið ráðist. Unginn hefur 
nefnilega mörg hólf í maganum og 
sælgætinu má skipta niður eftir teg-
undum þannig að súkkulaðið klessist 
ekki við brjóstsykurinn o.s.frv. Fæst í 
Tiger og kostar 400 kr.

Þessi bleiki kanínusvampur er 
kjörinn í páskabaðið! Fæst í Tiger á 
200 kr.  

Askalind 4, 201 Kópavogur - sími 554-0400 - www.grillbudin.is

GRÍPTU TÆKIFÆRIÐ
GRILLAÐU UM PÁSKANA

OPNUNARTILBOÐ

9.900

Gashitari úr ryðfríu stáli
Orka: 5-14kw/h (stiglaust)
Hitunarsvæði: ca 6-7 m
Stærð: Ø76 x 220 cm

OPNUNARTILBOÐ

29.900

Úrval mjög vandaðra garðhúsgagna
úr Tekki frá Landmann í Svíþjóð

2ja brennara gasgrill
Afköst: 5kw/h = 17.000BTU
Grillflötur: 43x34 cm

Mikið úrval af
aukahlutum

fyrir grill

Opið virka daga 9-18
Laugardaga 10-18
Sunnudaga 12-18

Nýtískulegt grill frá Landmann
Ryðfrýtt stál, grind Tekk og Ál
Afköst: 16,5kw/h = 56.000 BTU
3 brennarar úr pottjárni
Grillgrindur úr pottjárni
Grillflötur: 64x49cm, Hitamælir

Öflugt og ódýrt grill
Afköst: 16,5kw/h = 56.000 BTU
3 brennarar úr pottjárni
Grillgrindur úr pottjárni
Grillflötur: 64x49cm, Hitamælir

Þetta er einungis brot af
úrvali Grillbúðarinnar

Kíktu á netið eða komdu í
heimsókn

OPNUNARTILBOÐ

49.900

OPNUNARTILBOÐ

24.900

Opið
skírdag
13 -16
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5.000 kr. verða 7.000 kr.
Ef þú gefur fermingarbarni 5.000 króna gjafabréf í Framtíðarsjóð bætir Sparisjóðurinn 2.000 krónum við gjöfina. 
Gefðu gjöf sem ávaxtar sig strax!

Ber hæstu vexti almennra innlánsreikninga

Engin lágmarksinnborgun

Verðtryggður

Bundinn til 18 ára aldurs

Kjör haldast óbreytt þó innstæða sé ekki tekin út við 18 ára aldur

Framtíðarsjóður

Kíktu inn á spar.is og reiknaðu út ávöxtun á sparnaði í 
Framtíðarsjóði Sparisjóðsins.

Gjöf sem stækkar í pakkanum



KEYPT
& SELT



ÞJÓNUSTA

HEILSA

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

HEIMILIÐ

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



TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

HÚSNÆÐI

ATVINNA

TILKYNNINGAR

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI

Laus strax við kaupsamning.
Góð 3ja herbergja íbúð á efstu hæð með fallegu útsýni. Mjög
barnvæn staður, stutt í leikskóla, snælandsskóla, íþróttasvæði
HK og útivistarsvæðið Fossvogsdalinn. Gólfefni eru parket og
flísar, vandaðar innréttingar bæði í eldhúsi og á baðherbergi.
Vel þess virði að skoða þessa. Verð 23,8 millj.
Allar nánari upplýsingar gefur Ólafur Haukur í s. 693 4868

Suðurlandsbraut 50
(Bláu húsin við Faxafen)

Sími: 513-4300
Vilhjálmur Bjarnason - Lögg. fast.sali

Fr
u

m

Opið hús Álfatún 23 - 200 Kóp. 
í dag 3. apríl frá kl 17:30 til 18:30



Skart smíðað af Hansínu
og Jens Guðjónssyni

Gullsmiðja
Hansínu Jens
Laugavegi 42 • Sími 551 8448

Allt skart og hárskraut
fyrir ferminguna

f i s k i s a g a . i s

Piparrótarsósa með mangó chutney

 fylgir með fiskipate frá okkur

Er fermingarveisla
framundan?



Fyrir tæpum fjórum árum slóst 
ég í lið með foreldrum lands-

ins og nú eru börnin orðin tvö. Það 
er engu um það logið að þetta eru 
merkileg tímamót, foreldrar kinka 
líklegast allir kolli yfir þeirri stað-
reynd. Lífssýnin breytist og það 
sem var merkilegt er nú hjákát-
legt, það sem þótti smámál er nú 
mikilsvert. En mér hefur ekki stað-
ið á sama um kæruleysi stjórn-
valda gagnvart sínum yngstu borg-
urum. Börn og foreldrar þeirra 
þurfa óskipta athygli okkar allra. 
Fjöregg samfélagsins, hornsteinn 
þjóðfélagsins, grundvöllur mann-

lífsins: það er 
sama hvaða 
nafni stjórn-
málamenn, ráð-
herrar og for-
setar kjósa að 
kalla okkur – við 
þurfum óskipta 
athygli. Það er 
góður mæli-
kvarði á þroska 
hverrar þjóð-
ar hversu vel 

er búið að börnum og foreldrum 
þeirra.

Mikil og þörf umræða hefur átt 
sér stað undanfarið um aðbúnað 
barna, hamingju þeirra og aðstæð-
ur. En umræðan hefur líka verið 
þrælerfið og opnað augu okkar 

upp á gátt fyrir því að börnum á Ís-
landi líður mörgum hverjum illa. 
Þau skortir tíma foreldra sinna, 
þau skortir úrræði ef þau veikjast 
andlega, þau skortir ró og frið, þau 
skortir líkamlegt og andlegt at-
læti, þau skortir skjól gegn vond-
um öflum, þau skortir pabba sinn, 
þau skortir mömmu sína. 

Við foreldrarnir erum að reyna 
að gera okkar besta. En samfélag-
ið leggst ekki á árarnar með okkur. 
Fyrirtæki bera líka ábyrgð, stjórn-
völd bera gríðarmikla ábyrgð. 
Kannski þurfum við að doka við 
og spyrja: Eigum við að hætta að 
vinna klukkan fjögur? En klukkan 
þrjú? Hver ákvað að það væri eðli-
legt að börn væru lengur í vinnunni 
en margir fullorðnir? Hver ákvað 

að það væri eins og hvað annað 
náttúrulögmál að örfá úrræði eru 
fyrir geðveik börn, fyrir unga 
fíkla? Hver ákvað að tannviðgerð-
ir barna ættu að kosta svo mikið? 
Hver ákvað að fátækt ætti að líðast 
og að börn fátækra líði mest? Hver 
ákvað að tekjutengja barnabætur 
svo harkalega að þær eru varla fá-
tækrastyrkur? Hver ákvað að dýr-
tíð, okur, hátt matvæla- og fast-
eignaverð væri eins og hvert annað 
súrt epli að bíta í? 

Ingibjörg Sólrún Gísladóttir 
sagði í eldhúsdagsumræðum á Al-
þingi um daginn að börnin ættu rétt 
á tíma foreldra sinna – rétt eins og 
fyrirtækin. Mæli hún allra kvenna 
heilust.

Börn hafa ekki atkvæðisrétt en 

þó ættu stjórnmálaöfl að hugsa 
fyrst og síðast um þarfir þeirra. 
Barnapólitík Samfylkingarinnar er 
tímamótastefna í íslenskum stjórn-
málum. Loksins, loksins hafa börn-
in í landinu eignast málsvara. Ég 
hvet alla sem sem haldið hafa lítilli 
barnshönd í lófa sínum, horfst í lítil 
augu og fundið til ábyrgðar, vænt-
umþykju og kannski vanmáttar, til 
að lesa Unga Ísland, barnastefnu 
jafnaðarfólks, á heimasíðu Sam-
fylkingar. Ég skal ganga um fjöll og 
dali og kynna hana fyrir foreldrum, 
svo mikilvæga tel ég hana vera. 
Hún lýsir draumalandi, landi jöfn-
uðar og virðingar fyrir börnum og 
foreldrum þeirra. Ég kýs það fyrir 
mín börn, hvað kýst þú?

Höfundur er borgarfulltrúi. 

Börn og foreldrar 
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Aðalfundur
Actavis Group
4. apríl 2007 kl. 12.00
Aðalfundur Actavis Group hf. verður haldinn á morgun, miðvikudaginn 4. apríl
á Nordica Hotel að Suðurlandsbraut 2 og hefst fundurinn kl. 12.00.

Á dagskrá fundarins er:

Atkvæðaseðlar og önnur fundargögn verða afhent á aðalfundardaginn frá kl. 11.00
á fundarstað.

Nánari upplýsingar veitir Halldór Kristmannsson í síma 535 2300 
og í netfanginu hkristmannsson@actavis.com.



Íforystugrein
Morgun-

blaðsins síðasta 
miðvikudag var 
fjallað um fang-
elsismál á afar 
sérstæðan hátt 
undir yfirskrift-
inni „Á Litla-
Hrauni?“ Sá málflutningur sem 
þar birtist er mjög særandi fyrir 
starfsfólk Litla-Hrauns sem legg-
ur sig fram um að vinna sína vinnu 
við erfiðar aðstæður. Aðstæður 
sem mótast hafa af fjársvelti og 
áhugaleysi þeirra sem stjórnað 
hafa landinu hverju sinni. 

Í Reykjavíkurbréfi blaðs-
ins sunnudaginn 1. apríl er hald-
ið áfram að vega að starfsheiðri 
fangavarða en þó er umfjöllun-
in mun málefnalegri og á hærra 
plani en í áðurnefndri forystu-
grein. Samlíking við málefni barna 
sem sköðuðust vegna harðræðis í 
Breiðavík á árum áður er fráleit 
og leiðir eingöngu í ljós vanþekk-
ingu greinaritara Morgunblaðsins 
á núverandi stöðu fangelsismála í 
landinu.

Eftirfarandi klausa úr for-
ystugreininni sem endurbirt er 
í Reykjavíkurbréfi sunnudags-
blaðsins er óásættanleg og ekki 
sæmandi miðli sem vill láta taka 
sig alvarlega og vera þekktur 
fyrir vandaða og málefnalega um-
ræðu: „Getur það verið að 15 ára 
unglingur sé látinn dvelja í gæzlu-
varðhaldi á Litla-Hrauni? Jafn-
vel fullorðnir karlmenn, sem hafa 
marga fjöruna sopið og verið vist-
aðir þar, lýsa aðstæðum á Litla-
Hrauni á þann veg að spyrja má, 
hvort ekki sé tímabært að endur-
skoða þá starfsemi, sem þar fer 
fram frá grunni.“

Við þessa klausu hafa fanga-
verðir ýmislegt að athuga. Rétt 
er að taka það strax fram að eng-
inn ábyrgur aðili getur verið sam-
þykkur því að 15 ára unglingur sé 
vistaður á Litla-Hrauni eða nokkru 
öðru fangelsi sem ætlað er full-
orðnu fólki. Brýn þörf er á vist-
unarúrræðum fyrir unga afbrota-
menn þar sem tekið væri á þeirra 
málum án þess að eldri harðsvír-
aðir glæpamenn fengju færi á að 
afvegaleiða þá enn frekar. Í um-
ræddu tilfelli staldraði dreng-
urinn stutt við á Litla-Hrauni og 
komst ekki í tæri við aðra fanga. 

Vistun gæsluvarðhaldsfanga 
hefur breyst mikið til batnaðar 
á síðustu árum. Með Reykjavík-
urbréfi birtist stór ljósmynd af 

klefa sem sagður er vera einangr-
unarklefi á Litla-Hrauni. Þetta er 
alrangt. Þessi klefi hefur aldrei 
verið notaður sem einangrunar-
klefi. Gæsluvarðhaldsklefarn-
ir eru að sönnu engar hótelsvítur 
en eru mun vistlegri en gefið er í 
skyn í Morgunblaðinu. Í hverjum 
klefa er t.a.m. borð og stóll. 

Fróðlegt væri að heyra lýsingar 
þeirra fullorðnu karlmanna sem 
nefndir eru til sögunnar í tilvitnun 
blaðsins hér að ofan. Hafa þeir t.d. 
eitthvað út á viðmót fangavarða 
að setja? Það skal fullyrt hér að 
starfsmenn fangelsisins leggja sig 
fram um að liðsinna gæsluvarð-
haldsföngum og gera þeim vist-
ina bærilegri eftir því sem kostur 
er. Fangarnir hafa aðgang að geð-
lækni, sálfræðingi, lækni og geð-
hjúkrunarfræðingi auk þess sem 
prestur er tiltækur ef á þarf að 
halda til sáluhjálpar. 

Í tilvitnuninni sem birt hefur 
verið í tvígang í Morgunblaðinu 
er spurt hvort ekki sé tímabært 
að endurskoða frá grunni þá starf-
semi sem fram fer á Litla-Hrauni. 
Hvaða þekkingu hafa þessir nafn-
lausu greinahöfundar til þess að 
fjalla um málefni fangelsisins og 
hvaða forsendur eru lagðar þar til 
grundvallar? Starfsemi fangelsis-
ins er í stöðugri endurskoðun og 
reynt er að spila eins vel og hægt 
er úr þeirri aðstöðu sem er til stað-
ar og því takmarkaða fjármagni 
sem stjórnvöld í landinu leggur til 
þessa svelta málaflokks. 

Fangaverðir eru afar ósáttir við 
kjör sín. Tveir mánuðir eru liðn-
ir frá því að stór hópur fanga-
varða fann sig knúinn til að segja 
upp störfum. Það sem hefur gerst 
frá þeim tíma er að fjármálaráðu-
neytið hefur viðurkennt að fanga-

verðir hafi launalega dregist veru-
lega aftur úr samanburðarstéttum 
(lögreglumönnum og tollvörðum). 
Jafnframt hefur því neyðarúrræði 
verið beitt að framlengja uppsagn-
arfrest fangavarða um þrjá mán-
uði og því munu þeir ekki fá sig 
lausa úr starfi um næstu mánaða-
mót eins og að var stefnt. Í raun 
má segja að fangavörðum sé hald-
ið nauðugum í illa launuðum störf-
um sínum án þess að gefast kost-
ur á að róa á önnur mið og án þess 
að reynt sé að finna farsæla lausn 
á sanngjörnum og eðlilegum kröf-
um. Staðan í mönnunarmálum 
hefur verið mjög slæm mánuð-
um saman vegna þess að fólk fæst 
vart til starfa vegna afleitra byrj-
unarlauna fangavarða.

Aðgerðarleysi ríkisvaldsins í 
kjaradeilunni er óskiljanlegt og 
óþolandi auk þess að það lýsir 
fullkomnu skeytingar- og virð-
ingarleysi í garð þessarar starfs-
stéttar. Þetta hefur leitt til þess að 
allt stefnir í að mikil og ómetan-
leg starfsreynsla muni glatast þar 
sem sífellt fleiri fangaverðir eru 
farnir að leita sér að betur laun-
uðu starfi þar sem fólk er metið 
að verðleikum.

Er til of mikils mælst að nafn-
lausir greinahöfundar Morgun-
blaðsins hætti að gera starf fanga-
varða tortryggilegt og ýja að því 
að mannvonska og skortur á fag-
mennsku sé ráðandi í þeirri stétt? 
Miklu nær væri fyrir blaðið að 
beina spjótum sínum að stjórn-
völdum sem hafa engan veginn 
staðið sig varðandi uppbyggingu 
fangelsa í landinu.

Höfundur er fangavörður á Litla-
Hrauni.

Þolendur og gerendur á 
Litla-Hrauni

Það er íhugunarefni fyrir 
konur hvers vegna það miðast 

svo lítið í átt til jafnréttis innan 
samfélagsins. Hvers vegna eru 
konur einungis með 85% af laun-
um karla? Hvers vegna eru karl-
ar um 70% þingmanna? Konur 
þurfa að kjósa konur til valda og 
koma konu að sem forsætisráð-
herra í næstu kosningum.

Þær hafa til þess tækifæri 
í vor. Konur ættu ekki að láta 
þetta einstaka tækifæri renna 
sér úr greipum. Raunverulegt 
jafnræði á að ríkja hvort sem 
litið er til frambjóðenda, þing-
manna eða ráðherra. Það kallast 
jafnrétti og er lýðræðislegt frá 
sjónarhóli kvenna. Eftir hverju 
er að bíða? 

En kosningarnar snúast ekki 
einungis um jafnrétti. Hver veld-
ur því að við borgum hæstu vexti 
í heimi og hverjir græða á tá og 
fingri við það? Hver hefur skert 
kjör eldri borgara og öryrkja? 
Hver er að gámavæða skólakerf-
ið og sjúkrahúsin? Hver veldur 
einu hæsta matvælaverði í heimi 
og hver lætur okkur borga það? 
Hver hefur haldið skattleysis-
mörkunum niðri? Hver skatt-
leggur lífeyrissjóðsgreiðslur 
eins hátt og raun ber vitni? Hver 
setur fjölmiðlanefskatt á alla 
sextán ára og eldri nema þá sem 
lifa af fjármagnstekjum? Hver 

er að selja 
lambakjöt-
ið okkar fyrir 
litla átta doll-
ara kílóið út 
úr búð í Am-
eríku? Hver 
lætur bænd-
ur lepja dauð-
ann úr skel? 
Hver greiðir 
lægsta ellilíf-
eyrinn á Norð-

urlöndum?
Hver lætur sjúklinga liggja á 

göngum úti? Hver aðskilur hjón 
á elliheimilum? Hver lætur börn 
og unglinga bíða eftir grein-
ingu mánuðum og jafnvel árum 
saman? Hver hindrar eðlilega 
menntun blindra og sjónskerta? 
Hver er að gefa burtu auðlind-
ir okkar og ræna þjóðlendum? 
Hver er að virkja fyrir erlenda 
stóriðju og rústa náttúrunni? 
Hver vill veiða 137 g af hval 
handa einum Japana en ekki 
draga að ferðamenn framtíðar-
innar? Hver missti málverkasöfn 
bankanna sem voru þjóðareign 
úr höndum sér við sölu þeirra? 
Hvers vegna eru til fátæk börn 
á Íslandi? Svari hver fyrir sig 
hvort þessi framtíðarsýn sé fýsi-
leg. Valið verður í vor um fram-
tíðarsýn þjóðarinnar. Þar sem ég 
vil breytingar til batnaðar kýs ég 
Samfylkinguna.

Höfundur er lífeindafræðingur 
og sagnfræðingur. 

Hver lætur sjúklinga 
liggja á göngum?

BETRI YFIRSÝN MEÐ TOK

Bakarameistarinn hefur stækkað ört á síðustu 
10 árum. TOK bókhaldskerfið hefur stækkað 
með okkur og veitt okkur þá yfirsýn yfir reksturinn
sem við þurfum hverju sinni. Þannig höldum
við okkur í fararbroddi með nýjungar og getum
boðið viðskiptavinum okkar upp á gæðavöru.

Vigfús Kr. Hjartarson, framkvæmdastjóri
Bakarameistarinn hf.

Ræddu við okkur um hvernig 
TOK hentar þér í síma 545 1000.

HugurAx Guðríðarstíg 2-4 www.tok.is



[Hlutabréf]

„Stjórnmálaviðhorfið”

“Forsendur nýsköpunar á Íslandi”

„Kapítalismi og jafnaðarstefna”

„Framkoma og ræðumennska í 
stjórnmálum”

Kjarrhólmi hefur keypt alla 
eignarhluti Fjárfestingarfélags-
ins Grettis og Landsbankans í 
TM, alls 35,37 prósent. Kjarr-
hólmi eignaðist til viðbótar 2,2 
prósenta hlut og fer því með 
37,57 prósenta hlut í trygginga-
félaginu.

Nam kaupverð allra bréfanna 
tæpum 19,4 milljörðum króna. 

Stærstu eigendur Kjarrhólma 
eru Sund, sem Jón Kristjánsson 
fer fyrir, og FL Group, sem fara 
hvorir með sinn 45 prósenta hlut-
inn en félög í eigu fjárfestanna 
Magnúsar Ármanns og Þorsteins 
M. Jónssonar eiga restina. 

Kjarrhólmi greiddi fyrir hlut 
Grettis í TM með 49 prósenta 
hlut Sunds í Gretti en með reiðu-
fé fyrir bréf Landsbankans.

Eignir Grettis liggja því nú 
í rótgrónum rekstrarfélögum, 
annars vegar í Hf. Einskipafé-
laginu og hins vegar Icelandic 
Group, auk eigin bréfa. Eignar-
hald á Gretti verður einnig skýr-
ara því eftir söluna er félagið að 
langstærstum hluta í eigu Björ-
gólfs Guðmundssonar, stjórnar-
formanns Landsbankans.

Eyjafjölskyldan svokallaða er 
enn þá stærsti hluthafinn í TM 
með 42 prósenta hlut.

Kjarrhólmi eignast 
37 prósent í TM
Sund fer út úr Fjárfestingarfélaginu Gretti.



MC Hammer í þrot

„Ég hef aldrei komið til Aserba-
ídsjan og þetta verður bara ævin-

týri. Ef flugvélin verður fín þá er 
þetta allt í lagi.“

Hljómsveitin Kentár er 25 ára á þessu 
ári. Í tilefni af afmælinu spilar sveitin 
tvívegis á hinni árlegu blúshátíð sem 
hefst í kvöld; fyrst á Hótel Nordica þar 
sem bandaríski blúsarinn Ronnie Baker 
Brooks verður aðalnúmerið og síðan á 
Domo þar sem gamlir félagar koma í 
heimsókn og taka lagið með sveitinni.

„Þetta verður gríðarlega gaman. Við 
ætlum að spila lög sem við höfum ekki 
spilað mjög lengi,“ segir trommar-
inn Guðmundur Gunnlaugsson. „Síðan 
verður Ronnie Baker þarna og maður 
þarf að gera sitt allra besta til að líta 
ekki illa út í samanburðinum.“

Kentár var stofnuð á tónleikum með 
Tony Ellis sem voru haldnir í Laugar-
dalshöll sumarið 1982. Sama ár spil-
aði sveitin á fyrstu Músíktilraununum 
í Tónabæ og komst þar í úrslit en tap-
aði fyrir Dren úr Kópavogi. Á þess-
um tíma var Kentár blús-rokkhljóm-
sveit sem leit upp til sveita á borð við 
Led Zeppelin og Deep Purple. Smám 
saman færði hún sig þó yfir í hrein-
ræktaðan blús þar sem mest áhersla 
hefur verið lögð á hressilega spila-
mennsku. 

Kentár hefur á gifturíkum ferli 
sínum gefið út þrjár stórar plötur, 

þar á meðal Blús á Grandrokk sem 
kom út 2003. Auk þess sem hún hefur 
átt mörg lög á safnplötum. Frá árinu 
1991 hefur Kentár komið saman tvisv-
ar til þrisvar sinnum á ári og blúsað 
grimmt. „Þegar þetta band kemur 
saman gerist eitthvað. Það verður ein-
hver stemning og fílingur sem ég hef 
ekki náð í öðrum hljómsveitum. Þessi 
spilagleði er svo mikil og við miss-
um okkur í djammi hægri vinstri. 
Þetta verður hálfgert ævintýri oft hjá 
okkur,“ segir Guðmundur, sem hvetur  
blúsáhugamenn til að koma á tónleik-
ana í kvöld.

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

Anna Jónsdóttir
Víkurbraut 4, Vík í Mýrdal,

andaðist á heimili sínu föstudaginn 23. mars.
Útför hefur farið fram.

Finnur S. Bjarnason
Bjarni Jón Finnsson Helga Ólafsdóttir
Jón Ómar Finnsson        Lilja V. Björnsdóttir
Hulda Finnsdóttir        Bárður Einarsson
Rúnar Finnsson           Rannveig Einarsdóttir
Anna Fía Finnsdóttir    Ársæll Jónsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar og tengdamóðir,

Vigdís Kristjánsdóttir
Schram, (Nenna),

sem andaðist andaðist 28. mars sl. verður jarðsungin
frá Dómkirkjunni þriðjudaginn 3. apríl kl. 15.

f.h. fjölskyldu hennar

Kristján Tómas Ragnarsson           Hrafnhildur Ágústsdóttir
Lára Margrét Ragnarsdóttir
Árni Tómas Ragnarsson                 Selma Guðmundsdóttir
Ásta Kristrún Ragnarsdóttir           Valgeir Guðjónsson
Hallgrímur Tómas Ragnarsson      Anna Haraldsdóttir

Innilegar þakkir sendum við öllum þeim,
sem sýndu okkur samúð og hlýhug við and-
lát og útför elskulegs bróður, föður, tengda-
föður, afa og langafa,

Guðmundar Ágústs Jensen
Grensásvegi 54, Reykjavík. 

Sérstakar þakkir til allra þeirra sem hjúkruðu
Guðmundi í veikindum hans. Guð blessi ykkur öll.

Eiríkur Jensen    Kristjana Margrét Guðmundsdóttir
Halldóra Guðmundsdóttir     Kristján Helgi Bjartmarsson
barnabörn, tengdabörn og langafabarn.

Ástkær móðir okkar,

Magnea Katrín Bjarnadóttir
frá Bjarnastöðum, Heiðargerði 6, Akranesi,

andaðist á heimili sínu laugardaginn 31. mars.
Jarðarförin auglýst síðar.

Fyrir hönd aðstandenda,

Benedikt Bjarnason
Guðrún Stefanía Bjarnadóttir
Halldór Bjarnason

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir og afi,

Gunnar Þorbjörn
Gunnarsson
fyrrverandi forstjóri,

sem lést á Droplaugarstöðum í Reykjavík, 28. mars sl.
verður jarðsettur frá Fossvogskirkju miðvikudaginn 11.
apríl nk. kl. 13.00.

Gunnar Ingi Gunnarsson    Erna Matthíasdóttir
Hjördís G. Thors    Ólafur Thors
Ólafur Þór Gunnarsson    A. Linda Róberts
Ingibjörg Gunnarsdóttir    Grétar Örvarsson
og afabörn.

Eiginmaður minn,

Hafsteinn Már Sigurðsson
fyrrverandi útgerðarmaður og skipstjóri,
Foldahrauni 40, Vestmannaeyjum,

lést á Heilbrigðisstofnun Vestmannaeyja föstudag-
inn 30. mars. Jarðarförin fer fram frá Landakirkju í
Vestmannaeyjum laugardaginn 7. apríl kl. 10.30.

Ásta Sigurbjörnsdóttir
Sigurður Þór Hafsteinsson Auður Karlsdóttir
Sædís Hafsteinsdóttir   Vilberg Kristinn Kjartansson
Einar Oddberg Hafsteinsson Rut Júlíusdóttir
Unnur Dagmar Kristjánsdóttir
Hafdís Ósk Ólafsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginkona mín,

Sigríður Ragnhildur
Valsdóttir
Hlíðarbyggð 28, Garðabæ,

lést  miðvikudaginn 28. mars sl.  Útförin fer fram í
Vídalínskirkju miðvikudaginn 4. apríl kl. 13.

Helgi Pétursson
Björg Hoe Helgadóttir Jóhann Birgir Jóhannsson
Anna Maren Hoe Helgadóttir
Berglind Helgadóttir Pétur Ottesen
Björg Julie Hoe Hermannsdóttir
Ingibjörg Kristín Valsdóttir
og barnabörn.

Ástkær eiginmaður minn, faðir,
tengdafaðir og afi,

Valdimar Björnsson
skipstjóri, Sóltúni, Reykjavík, 

lést miðvikudaginn 28. mars. Útförin verður gerð frá
Dómkirkjunni, miðvikudaginn 4. apríl kl. 15.

Steinunn Guðmundsdóttir
Marta Guðríður Valdimarsdóttir
Anna Steinunn Valdimarsdóttir
Björn Valdimarsson                 Sigríður Líba Ásgeirsdóttir
Guðmunda Valdimarsdóttir   Hafsteinn Viðar Árnason
Ásta Valdimarsdóttir               Kristján Gunnar Valdimarsson
og barnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Sigrún Sigurðardóttir
Ásbjarnarstöðum,

verður jarðsungin frá Tjarnarkirkju á Vatnsnesi
miðvikudaginn 4. apríl kl. 14.00.

Þórdís Guðjónsdóttir   Loftur Sveinn Guðjónsson
Sigríður Guðjónsdóttir Kristín Guðjónsdóttir
Steinunn Guðjónsdóttir   Guðrún Guðjónsdóttir
tengdabörn, ömmubörn og langömmubörn.

Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli og 
útfarir má senda á netfangið timamot@frettabladid.is. 

Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is eða 
hringja í síma 550 5000.
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Fá trúarbrögð eru jafn 
umdeild og kristin trú 
um þessar mundir. Róm-
verjum hugnaðist þessi 
messíasarútgáfa af gyð-
ingdómi ekkert sérstak-

lega vel og létu slátra fylgismönn-
um hennar í löngum röðum, þar til 
Konstantín- – sem seinna fékk auð-
vitað viðurnefnið mikli – uppgötvaði 
að það var honum og veldi hans fyrir 
bestu að taka kristna trú. Og þar 
með voru allir þegnarnir skyldað-
ir til að skírast. Sögubækurnar hafa 
gefa mörgum yfirmönnum kristinn-
ar kirkju falleinkunn. Páfarnir verið 
bendlaðir við hvers kyns spilling-
armál og krossferðirnar mynduðu 
mikla gjá milli austurs og vesturs 
sem enn hefur ekki verið brúuð.

Óvildarmenn kristinnar trúar á 
Vesturlöndum vanda henni heldur 
ekki kveðjurnar; segja hana ábyrga 
fyrir nánast öllum styrjöldum sem 
mannkynið hefur háð. Reyndar falla 
öll trúarbrögð undir þann hatt, ef út 
í það er farið. 

Virðing fyrir kristinnni trú fer 
minnkandi með hverju ári. Og menn 
mega geta nýtt sér hana eins best og 
þeir geta. Skemmtistaðir hugsa sér 
gott til glóðarinnar og boða djamm 
og djús langt fram eftir nóttu í miðri 
viku þegar kristnar hátíðir bera upp 
á. Þá er nú gott að þessi blessaða 
þjóð skyldi taka kristna trú.

Páskar eru heilagasti tími krist-
innar trúar. Þeir hefjast á skírdag og 
svo kemur föstudagurinn langi. Ein-
hverjir telja að nafngiftin sé komin 

af því að strax á miðnætti var öllu 
lokað og fólk þurfti að dúsa heima 
hjá sér allan daginn, fram að næsta 
miðnætti þegar honum var loksins 
lokið. Enda eru þeir ófáir af eldri 
kynslóðinni sem muna eftir föstu-
deginum langa sem miklum kyrrð-
ardegi. Deginum sem aðeins útvarp-
ið fékk að leika lausum hala ef ein-
hverjir voru svo heppnir. Í dag er 
tíðin önnur. Verslanir opnar, sjón-
varpið glymur í hverju horni og fáir 
velta því fyrir sér af hverju það sé 
frí. 

Í huga flestra eru páskar nefni-
lega bara enn eitt fríið. Nafngift-
in bara tímanna tákn. Enda hverju 
skiptir það fyrir nútímamanninn 
hvort einhver Jesús hafi dáið fyrir 
syndir mannanna?

ÞÚ
GÆTIR
UNNIÐ!GEGGJAÐIRAUKA-VINNINGAR!

SMSLEIKUR

*Aðalvinningar dregnir út úr öllum innsendum skeytum.Vinningar verða afhentir í BT Smáralind, Kópavogi. 
Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 99 kr/skeytið. Þú færð 5.mín til að svara spurningu. Leik lýkur 21. apríl 2007.



Stundum líður mér eins og það ætti 
bara að banna hljómsveitum sem 
gáfu síðast út meistarastykki að 
gefa út fleiri plötur. Eða kannski 
er mér bara hollara að hætta að 
fylgjast með sveitum eftir að ein-
hver plata þeirra hefur náð mér 
alveg inn að beini eins og Louden 
up Now með hljómsveitinni !!! 
(lesist tjikk tjikk tjikk) gerði fyrir 
þremur árum. 

Ég þori líka að láta hafa það eftir 
mér að !!! sé ein besta tónleikasveit 
sem ég hef séð um ævina, a.m.k. sú 
sem hefur komið mér í mest stuð. 
Þannig að miðað við hversu hátt 
þessi sveit hefur lyft anda mínum 
síðustu árin, var það alveg vitað að 
þessi fylgifiskur myndi valda mér 
örlitlum vonbrigðum. Sem betur 
fer eru þau ekkert gífurleg.

Sem sagt, Myth Takes er góð 
plata, en því miður ekki stórkost-
leg. Tjikk tjikk tjikk er enn þá 
spennandi suðupottur sem bræð-
ir saman fönk, elektró, kraut-
rokk, nýbylgjurokk og diskó. Plat-
an byrjar á titillaginu sem er afar 
óhefðbundið fyrir sveitina, eins 
konar kántrífönk með brimbretta-
gíturum. En eftir það dettur platan 
beint í hinn gamla hljóðheim síð-
ustu plötu. 

Hljómurinn er mjög einkenn-
andi, aðallega vegna höggvandi 
Sonic Youth-legra gítaranna sem 
er blandað á frábæran hátt við 
gamaldags trommuheilahljóm og 
fönkbassaleik. Eins og áður skipt-
ast söngvararnir á, en ærslabelg-
urinn Nic Offer sér oftast um 
sönginn. Það virðast líka vera 
þau bestu, eins og Must Be the 
Moon, smáskífan Heart of Hearts 
og Bend Over Beethoven. Allt lög 
sem eru nægilega sterk til þess að 
gera hörðustu aðdáendur sveitar-
innar sátta við þessa plötu, þó svo 

að hún sé ekki jafn mikið tíma-
mótaverk og verkið á undan.

Gallinn við þessa plötu, og sveit-
ina í heild, er að henni líður svo vel 
í eigin hljóðheimi að engar tilraun-
ir eru gerðar til þess að komast úr 
honum. Þetta þýðir að þegar vant-
ar virkilega grípandi viðlag eða 
krók, þá kjósa meðlimirnir mun 
frekar að halda áfram að djamma 
sama stefið áfram í tvær til þrjár 
mínútur í stað þess að enda lagið 
eða skipta um hrynjandi. 

Myth Takes er góð plata, frá 
einni bestu hljómsveit okkar tíma, 
en hún líður örlítið fyrir sífelldar 
endurtekningar og nær aldrei að 
rísa upp í þær hæðir sem síðasta 
plata gerði.

Takk Tjikk !!

Útileguma›urinn er ný sérverslun me› allt sem flú flarft
til fer›alagsins, fellih‡si, hjólh‡si, tjaldvagna, útifatna›,
fylgihluti og margt fleira. Kíktu við og skoðaðu úrvalið.

Fossháls 5-7  |  Sími 551 5600  |  utilegumadurinn.is

Ný ævintýraleg verslun með allt til ferðalagsins

Polar Staðalbúnaður:
* Alde hitakerfi í gólfi og rúðum
* 110 watta sólarrafhlaða
* 17" LCD sjónvarp + loftnet
* DVD / CD spilari og útvarp
* Örbylgjuofn 
* Stór ísskápur með frysti
* Bakkskynjari 
* Skyggðir gluggar
* Stór opnanleg sóllúga
* 4 hátalarar 
* Vifta á baði
* Handklæðaþurrkari á baði
* Eldhúsvifta

Breiðustu og best einangruðu 
húsin á markaðnum. 
Sérhönnuð fyrir norðlægar slóðir.

Sterkbyggðu fellihýsin sem 
reynst hafa frábærlega á Íslandi.

Polar 520: 3.099.000 kr.
Polar 560: 3.399.000 kr.
Polar 590: 3.799.000 kr.
Polar 620: 3.999.000 kr.
Polar 680: 4,499,000 kr.
Polar 730: 4.599.000 kr.

Rockwood

Staðalbúnaður:
* Rafmagns lyftibúnaður
* Geislaspilari, útvarp, hátalarar inni og úti
* Útisturta 
* Upphitaðar lúxusdýnur
* 3 hraða rafmagnsvifta á loftlúgu
* Hljóðlát miðstöð
* Öndunardúkur á svefnrými 
* Dometic ísskápur rafm./gas
* Álfelgur
* Swing eldhús

Fortjöld

Fylgihlutir
Stútfull búð af frábærum
fylgihlutum fyrir ferðalagið.

PDQ fortjöldin pakkast í poka í 
rennu utan á vagninum.
Fljótlegt að tjalda

Rocwood 1910: 1.399.000 kr.
10 fet m/geymsluhólfi

Rocwood 1904: 1.499.000 kr.
10 fet m/geymsluhólfi

Rockwood 1980: 1.299,000 kr.
10 fet m/tvískiptum borðkrók

Rockwood 2317G: 1.699.000 kr.
12 fet + geymsluhólf og 
útdraganleg hlið

Rockwood 191 XR: 1.499.000 kr.
(Torfæruútgáfa) 10 fet + geymsluhólf

Rockwood 190XR: 1.599.000 kr.
(Torfæruútgáfa) 10 fet + farangurspallur

Fyrir fellihýsi
Mini weekender: 39.900 kr.
PDQ 2,5m.: 59.900 kr.
PDQ 2,9m.: 79.900 kr.

Hlaðið
aukabúnaði

Hlaðið
aukabúnaði

Fyrir hjólhýsi
Mini weekender: 39.900 kr.
PDQ 3,5m.: 69.900 kr.
Corsican: Verð frá 109.900 kr.

Corsican
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Opið laugardag 10-17 og sunnudag 12-16
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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!



Hvað geta suður-kóreskir 
pönkarar og kaldhæðnir 
sjúkraflutningamenn sagt 
okkur um hversdagsmenn-
ingu? Kviksaga gengst fyrir 
sýningu tveggja óvenju-
legra heimildamynda í 
kvöld.

Dagskráin ber yfirskriftina „Frá-
sagnarmenning og mótstaða í nú-
tímaborgum“ en þjóðfræðingur-
inn Kristinn Schram verður leið-
sögumaður um menningarkima og 
miðlun þeirra. Hann útskýrir að 
aðalmynd kvöldsins, Our Nation, 
fjalli um uppgang síðpönkhreyf-
ingarinnar í Suður-Kóreu. „Hún 
gerist að mestu í pönkklúbb sem 
hét Drug og var þekktur á þess-
um tíma. Myndin fjallar síðan um 
hvernig fólk skapar sér sjálfs-
myndir í fremur íhaldssömu og 
stífu þjóðfélagi.“ Eitt aðalviðfangs-
efna myndarinnar eru hljómsveit-
irnar Crying Nut og kvennaband-
ið Supermarket og viðtökur þeirra 
og áhrif þessarar jaðarmenningar 
á samfélagið.

 Við lok tíunda áratugarins aflétti 
ríkisstjórn Suður-Kóreu banni á 
lifandi tónlistarflutningi á smærri 

skemmtistöðum. Því hafði verið 
komið á þegar landið var undir 
herstjórn. Á svipuðum tíma var 
upplýsingabylting í landinu þegar 
netið komst í gagnið og ungir Kór-
eubúar upplifðu stöðugt flæði er-
lendra tónlistaráhrifa. Efnahag-
urinn hafði batnað en hann átti þó 
eftir að hrynja aftur.

Mitt í þessum breytingum  opn-
aði Drug klúbburinn í skrifstofu-
byggingu í Hongikhverfinu í Vest-
ur-Seúl. Ólíkt öðrum klúbbum í 
uppgangi á þessum tíma sem lögðu 
áherslu á  hina vinsælu hip hopp 
senu bauð Drug upp á hljómsveit-
ir sem  spiluðu neðanjarðartónlist: 
framúrstefnurokk og pönk.

Í seinni myndinni, Talking 
Trauma, er fylgst með sjúkraflutn-
ingamönnum og sagnamennsku 
þeirra sem Kristinn segir að sé 
mjög kaldhæðin. Skoðun heimilda-
myndagerðarmannsins Timothy R. 
Tangherlini er sú að sögur þeirra 
séu úrlausn erfiðrar reynslu og 
liður í valdabaráttu samstarfs-
manna sem oft geta tekið á sig 
grátbroslegar myndir. 

Kristinn útskýrir að mynd-

ir þessar geri tilraunir til þess að 
skoða hversdagslíf í borgum og 
sjónræna menningu þeirra út frá 
kenningum um iðkun hversdags-
menningar og valdabaráttu í dag-
legu lífi og séu um leið ákveðin 
stúdía í því hvernig menningar-
kimar virka. Kristinn mun segja 
frá fræðilegum bakgrunni þessara 
mynda ásamt því að sýna brot úr 
eigin mynd, Negotiating the City, 
sem fjallar um rannsókn hans á 
frásögnum leigubílstjóra í Edin-
borg.

Kviksaga er vettvangur þar 
sem fræði og kvikmyndir mæt-
ast til dæmis við gerð heimilda-
mynda, vídeólistar, kennsluefnis 
eða sjónrænna rannsókna á menn-
ingu og samfélagi. Markmiðið með 
starfi Kviksögu er einnig að stuðla 
að samræðum og rannsóknum á  
kvikmyndaforminu. Á síðastliðnu 
ári hefur Kviksaga efnt til sýninga 
ásamt fræðilegri umfjöllun, haldið 
námskeið og staðið að kvikmynda-
hátíð.

Dagskráin er skipulögð í sam-
starfi við Fjalaköttinn og fer fram 
í Tjarnarbíói kl. 20 í kvöld. 

Kl. 20.00
Skáldaspírukvöld í Eymundsson í 
Austurstræti. Kvöldið er tileinkað 
rithöfundinum Kristínu Steins-
dóttur, sem les meðal annars úr 
nýjustu skáldsögu sinni, Á eigin 
vegum. Undir lok kvöldsins eiga 
gestir þess kost að kynnast betur 
höfundinum og ræða um verk 
hennar. 

Fyrsti Sögusteinninn afhentur

VINSTRI GRÆN Á FERÐ UM LANDIÐ
Björn Valur Gíslason,  Dýrleif Skjóldal og Paul Nikolov spjalla við kjósendur í  Kaupangi 5 (gamla slátursalan) í kvöld kl: 20:30
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Leikföng

25%
afsláttur

Nú eru frábær tilboð á ESSO stöðvunum. Þeir sem vilja hafa bílinn skínandi yfir 
hátíðarnar geta náð sér í Turtle bónvörur á 25% afslætti, hágæða bón sem verndar 
bílinn. Fyrir fólk á ferðinni er mikilvægt að börnin séu ánægð og því bjóðum við 25% 
afslátt af öllum leikföngum og 60% afslátt af sælgæti úr nammibarnum. Komdu við og 
gleddu börnin og bílinn!



Bergljót Jónsdóttir sem kunn er 
hér á landi af störfum sínum fyrir 
Íslenska tónverkamiðstöð og fyrir 
aðkomu sína að rekstri Listahátíð-
arinnar í Bergen í hartnær áratug 
hefur verið ráðin framkvæmda-
stjóri nýju Norrænu menningar-
gáttarinnar sem opnaði skrifstofu 
í Sveaborg í Helsinki 1. apríl sl. 
Bergljót hefur getið sér gott orð 
á Norðurlöndum fyrir störf sín 
og er það mikill akkur fyrir ís-
lenska listamenn og menningarlíf 
að henni skuli hafa hlotnast þessi 
ábyrgð.

Nýja menningaráætlun Norður-
landaráðs sætti nokkrum tíðindum 
en hún var samþykkt eftir gagn-
gera endurskoðun á öllu skipu-
lagi norrænna samstarfsverkefna 
á menningarsviðinu en ráðherra-
nefndinni þótti allt fyrirkomulag 
þar vera nokkuð fornlegt og tekið 
að fá á sig svip vana og hefða. Upp-
skurður á kerfinu var ekki síður 
fjárhagslegur en um menningar-
samstarf Norðurlandanna rennur 
mikið fjármagn og hafa andstæð-
ingar norrænnar samvinnu hnýtt í 
þá fjárfestingu og sagt hana tóma 
vitleysu: Norðurlandaþjóðum væri 
nær að sækja sameiginlega fram á 
vettvangi Evrópubandalagsins en 
þar eru úti eyþjóðirnar og Norð-
menn.

Íslensku menningarlífi hafa nor-
rænir sjóðir verið gagnlegir gegn-
um tíðina. Verkefni Bergljótar nú 
verður að móta þetta starf. Berg-
ljót er ráðin til næstu fjögurra ára. 
Nýja stofnunin sem heyrir undir 
Norrænu ráðherranefndina nefn-
ist Norræna menningargáttin. 
Skipuð hefur verið stjórn stofnun-
arinnar og hópar sérfræðinga sett-
ir á laggirnar.

Stjórn Norrænu menningargátt-

arinnar bendir á í fréttatilkynn-
ingu að  Bergljót sé stjórnandi með 
mikla reynslu af menningarstjórn-
un og með yfirgripsmikla listræna 
þekkingu í farteskinu. Bergljót, 
sem er 53 ára gömul, var í nær 10 
ár stjórnandi Menningarhátíðar-
innar í Bergen og kemur með víð-
feðmt tengslanet sem alþjóðlegur 
lista- og menningarráðgjafi. 

„Ég hlakka til að stýra uppbygg-
ingu nýrrar stofnunar sem á að 
verða sterkur vettvangur fyrir 
norræna menningarsamstarfið. 
Endurskipulagning menningar-
samstarfsins felur í sér breytingar 
fyrir listamenn og Norræna menn-
ingargáttin mun því verða í lykil-
hlutverki við að byggja upp það 
besta í listum og menningu bæði 
á Norðurlöndum og á alþjóða vett-
vangi,“ segir Bergljót.  Hún segir 
gáttina hafa 35 milljónir danskar 
til ráðstöfunar eða 415 milljónir ís-
lenskar. Hún segir nýtt regluverk 
fyrir þetta starf að mestu smíðað 
og fagnefndir hafi verið skipaðar, 
en nú sé að koma fénu út og finna 
réttan takt í starfið: Fagnefndir 
muni þróa regluverkið en hennar 
verk verði að sitja milli þeirra og 
listageirans. Hún mun dvelja nokk-
uð í Kaupmannahöfn næstu vikur 
en þarf að flytja sig til Helsinki 

ásamt bónda sínum Oddi Bjarna-
syni lækni: „Þetta er gamalt virki í 
Sveaborg, svo ég verð vel varin.“ 

Norræna menningargáttin 
mun sjá um umsóknaferli, upp-
lýsingagjöf og ráðgjöf til menn-
ingarstofnana á Norðurlöndun-
um og á sjálfstjórnarsvæðunum. 
Hún verður einnig þjónustustofn-
un fyrir rammaáætlanir norrænu 
menningarmálaráðherranna: ann-
ars vegar Mannaskipta- og dval-
aráætlunin og hins vegar Lista- 
og menningaráætlunin. „Norrænu 
áætlanirnar sem menntamálaráð-
herrarnir hafa sett á laggirnar 
munu auðvelda umræðu og breytt 
samstarf listamanna og stofnana 
innan og utan Norðurlanda. Þannig 
ætti norræn sköpun og þverfagleg 
tengsl að fá ný vaxtartækifæri. Ég 
hlakka til, sem nýr framkvæmda-
stjóri, að hafa umsjón með nýju 
áætlununum,“ segir hún. Bergljót-
hefur mikla reynslu í að miðla tón-
list og menningu. Hún hefur meðal 
annars starfað hjá norska menn-
ingarráðinu og fyrir Norrænu upp-
lýsingamiðstöðina um tónlist. Hún 
hefur alþjóðlega menntun meðal 
annars meistarapróf frá Univer-
sity of Illinois og próf í menning-
arstjórnun frá Brussel.

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

         
                     

                     

„ÞAÐ ELSKA ALLAR KONUR HEIMSFRÆGA MENN“
GRETTIR

                      

                

            

             
         

          

                     

Miðasala 568 8000
www.borgarleikhús.is

grettir.blog. is



Kvikmyndasafn Íslands sýnir 
hrollvekju Romans Polanski, Ros-
emary´s Baby í kvöld. Myndin 
sem Polanski gerði árið 1968 er af 
mörgum talin hans besta verk.

Rosemary og Guy Woodhouse 
eru nýgift og eru að flytja inn í 
íbúð í fremur illa þokkaðri bygg-
ingu í New York. Næstu nágrannar 
þeirra eru vingjarnleg eldri hjón 
sem Guy umgengst talsvert. Ung 
kona í byggingunni fremur sjálfs-
morð og Rosemary fer að heyra 
dularfull hljóð og fær martraðir. 
Eftir eina slíka uppgötvar hún að 
hún er ófrísk og hefur áhyggjur af 
því að nágrannarnir hafi illt í huga 
gagnvart ófæddu barni hennar. 

Leikkonan Mia Farrow þykir 
sýna stórleik í hlutverki Rose-
mary en meðal annarra leikara 
í myndinni eru John Cassavetes 
og Ruth Gordon sem hlaut Ósk-
arsverðlaun sem besta leikkona í 
aukahlutverki.

Sýnt er í Bæjarbíói og hefst 
myndin kl. 20 en sýningin verður 
endurtekin kl. 16  næstkomandi 
laugardag.

Beðið fyrir 
barninu

31 1 2 3 4 5  6

Verð 4.190.000kr.
Saab 9-5 Arc // 2.0 turbo sjálfskiptur // 150 hestöfl

Segðu Saab!
Það sést úr mílu fjarlægð þegar Saab er á ferðinni. Því það segir einfaldlega:
Saab. Hvað segir þú? Brostu út að eyrum og segðu Saab! Þá sést að þú ert
manneskja með góðan smekk fyrir vandaðri vöru, gæðum, klassa. Það sést að
þú lætur ekki bjóða þér hvað sem er. Það sést að þú hefur stíl. Já, þú ert
manneskja sem segir Saab! Saab 9-5 Arc er samheiti yfir klassískt útlit, fágun
og smekk, gæði, öryggi og tækni. Hann er rúmgóður, þægilegur, hljómþíður, 
lipur, mjúkur, öruggur, með glæsilegri leðurinnréttingu, með mjúkum hemlum,
sjálfskiptur, skemmtilega hannaður, ríkulega búinn, í einu orði sagt: Saab. 

Segðu Saab! Saab 9-5 Arc!

Búnaður sem segir Saab: 
• Tölvustýrð loftkæld miðstöð (ACC)
• SAHR virk höfuðvörn að framan (Saab Active Head Restraint)
• Tölvustýrð spólvörn 
• Stöðugleikakerfi
• Xenon ljósabúnaður sem stillir sig sjálfur 
• Aksturstölva
• Saab Sentronic sjálfskipting

www.skrifstofa.isÁrmúla 22   108 Reykjavík   Sími 533 5900   Fax 533 5901   www.skrifstofa.is   skrifstofa@skrifstofa.is
Opnunartími: mánudaga - föstudaga 9:00 - 18:00

ka
ld

al
jó

s 
20

07

Framúrskarandi
Hönnuður: Svein Asbjørnsen

Þessi skrifstofustóll er með
10 ára ábyrgð og lífstíðarábyrgð
á hæðarpumpu.

HÅG H09 er margverðlaunaður skrifstofustóll sem hentar 
vel fyrir þá sem aðeins velja það besta. Í þessum stól 
sameinast bæði glæsileg hönnun og framúrskarandi gæði.

• Umhverfisvænn heilsustóll
• Fylgir hreyfingum notandans
• Hvetur til hreyfingar
• Mótstöðustilling
• Hæðarstillanlegur bakpúði 

Tilboð kr. 99.900.-

• Dýptarstillanleg seta 
• Hæðar- og breiddarstillanlegir
   armar með leðurklæðningu
• Fæst með hærra baki og höfuðpúða
• Parkethjól



Færeyska tónlistarhátíð-
in Atlantic Music Event 
var haldin í annað sinn á 
skemmtistaðnum Nasa síð-
astliðið laugardagskvöld. 
Þar komu fram margir af 
fremstu tónlistarmönnum 
Færeyja við góðar undir-
tektir.

Þeir sem komu fram voru Eivör 
Pálsdóttir, Teitur, Högni Lisberg, 
Brandur Enni og hljómsveit-
in Gestir og voru þau vitaskuld í 
feiknastuði eins og Færeyinga er 
siður. Tilgangurinn með hátíðinni 
var að kynna blómlegt tónlistarlíf 
Færeyinga fyrir okkur Íslending-
um og gefa færeyskum tónlistar-
mönnum tækifæri til að koma tón-
list sinni á framfæri við íslenska 
tónlistaráhugamenn.

„Nei, við hinkruðum ekkert í 
tíu mínútur. Við vorum að 
fara yfir tölurnar og ganga 
úr skugga um að allt væri 
rétt,“ segir Þórður Sveins-
son, lögfræðingur og yf-
irmaður kjörstjórnar í ál-
verskosningum í Hafnar-
firði.

Mörgum þótti það 
undarleg tilvilj-
un að lokatölur 
úr kosningum 
um stækkun 
álvers í Hafn-
arfirði voru 
akkúrat til-
búnar þegar 
kredit-listi
myndarinn-

ar Death to Smoochy rann sitt 
skeið á enda. Stöðvar 2 menn 
fullyrða að kjörstjórn hafi 
farið að tilmælum Ingólfs 
Bjarna Sigfússonar og hinkr-
að í tíu mínútur með að lesa 
upp lokatölurnar til að dag-
skrá RÚV riðlaðist ekki.

Þessu hafnar Þórð-
ur alfarið. Segir rétt að 
komið hafi upp kurr 
meðal Stöðvar 2-manna 
sem voru á staðnum.

„En það var ekki 
beðið með að lesa upp 
þessar tölur til að þókn-
ast RÚV. Og leiðinlegt 
að þessi misskilning-
ur skyldi hafa 
komið upp. 
Við hefðum 
ekki nennt 
að sitja 
þarna í tíu 
mínútur upp 
á það. Við 
vorum ein-
faldlega að 

athuga hvort allt stemmdi og 
það tók sinn tíma. Mjótt var 
á munum og umdeilt mál,“ 
segir Þórður. 

Hins vegar verður ekki um 
það deilt að fimm mínútum 
áður en Þórður las upp hinar 
örlagaríku tölur þá hafði mbl.

is birt tölur á vef sínum.
„Ég hef ekki græna glóru um 
hvernig þetta gat lekið út. 

Kjörstjórn var að fara 
yfir tölurnar,“ segir 
Þórður.

Smoochy umdeildur í Hafnarfirði

Kvikmyndin Serenity hefur verið 
kjörin besta vísindaskáldsögu-
mynd allra tíma í nýrri könnun í 
tímaritinu SFX. Alls tóku þrjú þús-
und lesendur þátt í könnuninni.

Serenity, sem kom út fyrir 
tveimur árum, var byggð á sjón-
varpsþáttunum Firefly sem nutu 
frekar lítilla vinsælda. Leik-
stjóri myndarinnar er Joss Whed-
on, sem hefur m.a. leikstýrt sjón-
varpsþáttunum Buffy the Vamp-
ire Slayer og Angel.

Í öðru sæti í könnuninni lenti 
hin sígilda Star Wars, sem Whed-
on segir að hafi haft mikil áhrif 
á gerð Serenity. Í næstu sætum á 
eftir komu Blade Runner, Planet 
of the Apes og The Matrix.

„Það er dálítið við vísindaskáld-
skap sem heillar mig mikið og mér 
finnst hafa vantað undanfarið, þ.e. 
þetta raunsæi. Hvernig það væri 
raunverulega að vera hluti af litl-
um hópi um borð í litlu geimskipi,“ 
sagði Whedon.

Ritstjóri SFX sagði það afar 
óvænt að Serenity skyldi hafa 
borið sigurorð af Star Wars. „Sjón-
varpsþátturinn hitti ekki í mark 
en samt virðist Serenity-heimur-
inn hafa snert taug hjá almenn-
ingi, m.a. vegna viðkunnanlegra 
persónanna og sniðugra samtal-
anna, auk þess sem tæknibrellurn-
ar eru ótrúlegar.“

Betri en Star Wars

SENDU SMS JA WHF Á

NÚMERIÐ 1900 OG ÞÚ

GÆTIR UNNIÐ MIÐA FYRIR TVO!

VINNINGAR ERU BÍÓMIÐAR, DVD MYNDIR OG MARGT FLEIRA

FRUMSÝND  23. MARS

9.
HVER VINNUR!9.
HVER VINNUR!
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- Ekkert hlé á góðum myndum

Gullnu reglur Græna ljóssins

Ekkert hlé  
Myndin sýnd í einum rykk

Minna af auglýsingum Engin truflun
Sýning myndarinnar byrjar fyrr Miðasölu lýkur þegar sýning myndar hefst321

KLIPPIÐ HÉR!

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

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

FRUMSÝND 4. APRÍL

LA SCIENCE DES REVES

Gael García Bernal           Charlotte Gainsbourg           Alain Chabat            Miou-Miou

Film by Michel Gondry

THE SCIENCE

OF SLEEP

„Sjónræn veisla“
- Glenn Kenny, Premiere

„Bernal er sjúklega fyndinn!“
- Ethan Alter, TV Guide

„Þú verður að sjá 
  hana til að trúa!“

- Sally Foster, Film Threat

SÝND Í REGNBOGANUM



PÁSKAMYNDIN Í ÁR

!óíbí.rk054
Gildir á allar sýningar í

Borgarbíó merktar með rauðu

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í

Regnboganum merktar með rauðu

SÍMI 564 0000 SÍMI 551 9000 SÍMI 462 3500

MIÐASALA Í SMÁRABÍÓ OG REGNBOGANN Á

MIÐASALA Í BORGARBÍÓ Á

TMNT         kl. 6 og 8 B.I. 7 ÁRA
SCHOOL FOR SCOUNDRELS     kl. 5.45, 8 og 10.15
THE ILLUSIONIST     kl.  5.45, 8 og 10.15
THE HITCHER       kl. 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

TMNT           kl. 2, 4, 6, 8 og 10 B.I. 7 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. 8 og 10 B.I. 16 ÁRA
EPIC MOVIE       kl. 2, 4, 6 og 8 B.I. 7 ÁRA
THE NUMBER 23       kl. 10  B.I. 16 ÁRA
NIGHT AT THE MUSEUM       kl. 3.20 og 5.40
ANNA OG SKAPSVEIFLURNAR       kl. 2 Stuttmynd

TMNT         kl. 6 og 8 B.I. 7 ÁRA
HOT FUZZ         kl. 5.45, 8 og 10.20 B.I. 16 ÁRA
THE HITCHER       kl. 10 B.I. 16 ÁRA

FRÁ FRAMLEIÐENDUM TEXAS CHAINSAW 
MASSACRE OG THE AMITYVILLE HORROR

MEÐ SOPHIA BUSH
OG SEAN BEAN

„FRÁBÆR LEIKUR OG
EFTIRMINNILEG MYND!“

- B.S., FRÉTTABLAÐIÐ

STRANGLEGA BÖNNUÐ 
INNAN 16 ÁRA
STRANGLEGA BÖNNUÐ 
INNAN 16 ÁRA

Bardagafimu skjaldbökurnar
eru mættar aftur

í flottustu ævintýrastórmynd 
ársins

PÁSKAMYNDIN Í ÁR



Daniel Craig, hinn nýi James 
Bond, hefur verið kjörinn best 
klæddi karlmaðurinn af lesend-
um tímaritsins GQ. Í öðru sæti 
lenti stjórnmálamaðurinn David 
Cameron og í því þriðja lenti leik-
arinn Clive Owen.

Á meðal fleiri þekktra manna á 
listanum voru Jude Law, sem varð 
fimmti, David Beckham, sem náði 
sjötta sætinu og Harry prins.

Craig best 
klæddur

Blúshátíð verður sett á Hót-
el Nordica í dag klukkan 
17. Við sama tilefni verður 
blústónlistarmaður ársins 
heiðraður. Hátíðin, sem er 
sú fjórða í röðinni, stend-
ur yfir fram á föstudaginn 
langa.

Hátíð fer að mestu fram á Hótel 
Nordica og á meðal þeirra sem 
koma fram eru bandaríski blús-
arinn Ronnie Baker Brooks, Zora 
Young, The Blue Ice Band, Lay 
Low, Blúsmenn Andreu, Jolly 
Jumper og Big Moe, Kentár og 
KK og Frakkarnir. „Þetta er gamla 
hverfið sem ég ólst upp í, Frakka-
stígurinn,“ segir KK um hljóm-
sveitina Frakkana. Með honum í 
sveitinni eru Ásgeir Óskarsson, 
Þorleifur Guðjónsson, Björgvin 
Gíslason og Guðmundur Péturs-
son, sem er sá eini sem býr enn 
í hverfinu. KK, sem mun einn-
ig spila í Fríkirkjunni á föstudag-
inn langa, er mjög spenntur fyrir 
blúshátíðinni í ár. „Mér líst ljóm-
andi vel á hvað hún vex og dafnar 
á hverju ári. Svona blúshátíðir eru 
haldnar úti um allan heim og eru 
fastur áningarstaður fyrir fræga 
blúsara. Þetta er fínn tími til að fá 

fræga „artista“ í heimsókn og ég 
vonast seinna til að Dóri [Halldór 
Bragason] nái í Fabulous Thund-
erbirds og Taj Mahal, sem eru í 

miklu uppáhaldi hjá mér,“ segir 
hann. Nánari upplýsingar um dag-
skrá blúshátíðarinnar má finna á 
blues.is.

ÞRIÐJUDAGUR
3 . A P R Í L
TJARNARBÍÓISKRÁNINGSTENDUR YFIR

FILMFEST.IS (The Woman with Red Hair
/ Akai kami no onna)
(JAP), Tatsumi Kumashiro, 1979.

KLUKKAN  22.00

RAUÐHÆRÐA KONAN

KLUKKAN  20.00

KVIKSAGA KYNNIR

FRÁSAGNARMENNING
OG MÓTSTAÐA Í NÚTÍMABORGUM

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!



 Fjórðungsúrslit Meist-
aradeildar Evrópu hefjast í kvöld 
og af liðunum átta eru þrjú ensk 
lið eftir í keppninni. Þau mætast 
ekki innbyrðis sem þýðir að þau 
gætu öll farið í undanúrslit. Komi 
til þess mun Liverpool mæta Chel-
sea og Manchester United annað-
hvort Bayern München eða AC 
Milan.

Eiður Smári Guðjohnsen, leik-
maður Barcelona, segir í samtali 
við Sunday Mirror að hann búist 
við því að öll þrjú ensku liðin kom-
ist áfram. Barcelona tapaði fyrir 
Liverpool í 16 liða úrslitum.

Hans fyrrum félagar í Chelsea 
mæta Valencia sem Eiður þekk-
ir vel til. Eiður varar sína gömlu 
félaga við David Villa, hinum 
spænska landsliðsmanni Valencia.

„Hann er frábær leikmaður, 
mjög fljótur og líflegur á vellin-
um. Hann er mjög skynsamur í 
sínum hreyfingum í sókninni. Ég 
held að Chelsea vegni ágætlega 
og býst fastlega við því að félag-
ið komist áfram,“ sagði Eiður sem 
segist vera reiðubúinn að veita 
sínum gömlu félögum einhver ráð 
leiti þeir eftir því. Til að mynda 
góðvinum sínum Frank Lampard 
og John Terry. 

„Við höfum verið í góðu sam-
bandi síðan ég fór til Spánar. En 
við ræðum meira um lífið almennt 
heldur en fótbolta. Við tölumst 
meira við sem vinir en fótbolta-
menn.“

Landsliðsfyrirliðinn þekkir 
einnig vel til hollenska liðsins PSV 
þar sem hann lék árum áður. 

„Ég hef fylgst með því frá ári 
til árs og liðið heillar mig í hvert 
skipti sem ég sé það spila. Liðið er 
ávallt vel skipulagt og hættulegt 
í skyndisóknum. Leikmenn mæta 
alltaf vel undirbúnir til leiks.“

Hann segir Liverpool og þekkj-
ast vel enda hafi þau mæst í riðla-
keppni Meistaradeildarinnar í 
haust. „Liverpool var með betri 
úrslit í þeim leikjum og er því lík-
legri aðilinn nú.“

Spurður um hlutverk Stevens 
Gerrard í Liverpool segir Eiður að 
það komi honum á óvart að hann 
skuli ekki vera í þeirri stöðu þar 
sem hann er hvað bestur. 

„Gerrard er einn af bestu miðju-
mönnum heimsins og því skrítið 
að nota hann ekki á miðjunni.“

Manchester United mætir Roma 
sem sló út Lyon heldur óvænt í 16 
liða úrslitum. 

„United er besta lið Englands 
í dag. Það segir stigataflan. Ég 
er líka viss um að liðið vanmet-
ur ekki Roma enda sýndu Ítalarn-
ir í síðustu umferð hvers þeir eru 
megnugir. United þarf að passa 
sig á því, sérstaklega á heimavelli. 
Ég er viss um að liðið mun skoða 
Lyon-leikinn til að sjá hvað fór úr-
skeiðis.“

Cristiano Ronaldo og Wayne 
Rooney hafa verið áberandi í fjöl-
miðlum þetta tímabilið en Eiður 
tekur sérstaklega fram að Ryan 
Giggs hafi átt gríðargóðu gengi 
að fagna í ár. „Giggs hefur verið 
einn af bestu leikmönnum United í 
vetur. Ég myndi vilja sjá að United 
kæmist áfram í undanúrslit og ég 
held að liðið geri það. Ég er mik-
ill aðdáandi leikstíls liðsins þessa 
stundina enda flottur stíll yfir lið-
inu.“

Eiður Smári Guðjohnsen segir í samtali við Sunday Mirror að ensku liðin þrjú 
sem eftir eru í Meistaradeildinni komist öll áfram í undanúrslit keppninnar. 
Eiður Smári segist vera hrifnastur af Man. Utd sem hann er orðaður við.

 Nýkrýndir Íslands-
meistarar Stjörnunnar munu 
brjóta blað í handboltasögunni á 
Íslandi þegar þær taka þátt í und-
ankeppni Meistaradeildar Evr-
ópu næsta haust. Stjörnuliðið 
tryggði sér Íslandsmeistaratitil-
inn um helgina þrátt fyrir að enn 
væru þrjár umferðir eftir af mót-
inu.

„ Við höfum möguleika á því að 
fara í þessa keppni núna vegna 
árangurs Vals í fyrra í Challenge 
Cup sem og árangurs ÍBV-liðs-
ins á sínum tíma. Stjarnan gerði 
líka góða hluti í Evrópukeppninni 
á sínum tíma þannig að deild-
in hér heima er komin upp í 17. 
sætið yfir bestu kvennadeildir í 
Evrópu í dag. Kvennahandbolt-
inn á Íslandi er því hærra skrif-

aður en karlaboltinn,“ segir Að-
alsteinn en karladeildin er í 28. 
sæti á samskonar styrkleikalista. 

„Ég rak mig á vegg með ÍBV-
liðið þegar ég fór í Evrópukeppn-
ina og lenti í því að spila á móti 
liðum sem voru í gríðarlega 
góðri þjálfun miðað við mitt lið. 
Mitt lið kunni að spila 30 kerfi en 
voru slakar í vörn og við gátum 
ekki hlaupið með bestu liðunum 
í Evrópu,“ segir Aðalsteinn sem 
er farinn að vinna eins og þessi 
bestu lið. Hann fékk Ragnar Her-
mannsson til liðs við sig og saman 
hafa þeir búið til yfirburðalið í 
kvennaboltanum hér á landi. 

Stjörnustúlkur í Meistaradeildina

Þetta eru leikirnir sem heilla mest
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SMS
LEIKUR

Sendu SMS BTC SBV
á 1900 og þú gætir unnið!

Vinningar eru Skolað burt á DVD,

DVD myndir, fullt af Pepsi og margt fleira!

 KR-ingar tryggðu sér 
oddaleik um sæti í lokaúrslitin 
með því að rassskella Snæfellinga 
á þeirra eigin heimavelli og skora 
ennfremur 104 stig eftir að hafa 
aðeins skorað 61 stig á heimavelli 
í síðasta leik. 

KR-ingar unnu með 24 stigum, 
80-104, í leik sem markar tíma-
mót þar sem aðeins hafði munað 
2 til 4 stigum í fyrri fimm leikj-
um liðanna í vetur. KR-ingar ætl-
uðu aldrei að tapa þriðja leiknum 
í röð á sigurkörfu í lokin. Liðið tók 
öll völd á vellinum eftir þriggja 
mínútna upphafsstress í stöðunni 
8-2 fyrir Snæfell. KR-ingar unnu 
næstu 6 mínútur 23-4 og litu aldrei 
til baka eftir það. KR-liðið barðist 
um hvern bolta og leikmenn spil-
uðu fyrir hver annan í sókninni og 
á dögum sem þessum standast fá 
lið KR-ingum snúninginn.

Jeremiah Sola átti frábæran 
fyrsta leikhluta (14 stig), Tyson 
Patterson stjórnaði KR-sókninni 
af miklum myndarskap (13 stig og 
13 stoðsendingar) en maður leiks-
ins var hins vegar tvítugur strák-
ur sem kom inn af bekknum. 

„Við ætluðum bara að koma 
hingað og vinna með 20 stigum. 

Við erum hættir að lenda í þessum 
jöfnu leikjum. Við vorum bara ein-
beittir og ætluðum allan tímann 
að koma og vinna stórt. Ég kann 
að spila þessa stóru leiki og veit 
að maður verður að spila svona,“ 
sagði KR-ingurinn Darri Hilmars-
son eftir leik. Darri skoraði 23 stig 
og hitti úr 9 af 10 skotum sínum 
í gær. „Við ætlum að bæta fyrir 
tapið á heimavelli með öðrum 
svona leik í DHL-höllinni,“ bætti 
Darri við og ef marka má spila-
mennsku liðanna í gær þá lítur 
ekkert út fyrir annað en að KR-
ingar séu á leið í lokaúrslitin.

„Þetta var hræðilegt og þeir 
voru miklu betri. Við áttum skilið 
að tapa þessu svona því við vorum 
mjög flatir og gátum ekki neitt,“ 
sagði Hlynur Bæringsson, fyrir-
liði Snæfellinga og langbesti leik-
maður liðsins, með 22 stig og 11 
fráköst.

„Við vorum aðeins fyrir innan 
vegginn. Ég skil ekki af hverju 
við mætum ekki alltaf svona til 

leiks. Nú þurfum við bara að spila 
svona í hverjum leik. Þessi leikur 
telur ekki neitt því við vorum rétt 
að kvitta fyrir tapið á heimavelli í 
síðasta leik,“ sagði Benedikt Guð-
mundsson, þjálfari KR, eftir leik 
og bætti við: „Þegar Tyson er að 
stjórna sóknarleiknum jafnvel og 
hann gerði núna þá hef ég engar 
áhyggjur af sókninni. Darri er 
síðan bara snillingur, hann valdi 
góðan dag til þess að vera heitur.“

Það verður oddaleikur í einvígi KR og Snæfells eftir 24 stiga sigur Vesturbæinga 
í Stykkishólmi í gær. KR-ingar áttu frábæran leik og léku sem meistarar.

 „Eftir að hafa lent í 
smá vandræðum í vörninni fyrstu 
fimm mínútur leiksins náðum 
við að binda hana vel saman. Við 
höfum aldrei áður spilað jafn góða 
vörn í vetur og ef maður ætlar sér 
einhverja hluti í úrslitakeppninni 
er það lífsnauðsynlegt að spila 
góða vörn,“ sagði Friðrik Ragnars-
son, sigurreifur þjálfari Grinda-
víkur, eftir leik. 

Hans menn unnu öflugan tíu 
stiga sigur, 81-71, á Íslandsmeist-
urum Njarðvíkur á heimavelli í 
gær og tryggðu sér þar með odda-
leik í Njarðvík á fimmtudaginn 
kemur. „Þetta var engin sýning 
í sóknarleik okkar og eigum við 
meira inni þar. Við erum þó allir 
mjög einbeittir sem skiptir miklu 
máli. Við vorum óánægðir með 
okkur í síðasta leik og vildum bæta 
fyrir hann í kvöld. Ég hef líka fulla 
trú á því að við getum gert góða 
hluti á fimmtudaginn. Það er ekk-
ert sem við hræðumst.“

Páll Axel opnaði leikinn með 
laglegum þristi og gaf tóninn fyrir 
það sem koma skyldi.

Hafi sóknarleikurinn verið í 
fyrirrúmi í fyrsta leikhluta var 
varnarleikurinn aðalsmerki þess 
næsta. Þegar blásið var til leik-
hlés munaði fimm stigum á liðun-
um, 42-37.

Baráttan hélt áfram eftir hálf-
leik og óhætt að segja að það hafi 
verið stál í stál hjá liðunum tveim-
ur.  Njarðvíkingar jöfnuðu leik-
inn, 68-68, þökk sé gríðarlegri bar-
áttu Friðriks Stefánssonar og Jeb 
Ivey.

Heimamenn komu sér í átta 
stiga forystu þegar tvær mín-
útur voru eftir, þökk sé ótrúleg-

um þristi frá Páli Axeli og hreint 
frábærri varnarvinnu. Slík ein-
beiting sem leikmenn Grindavík-
ur sýndu á lokamínútunum gerir 
gæfumuninn í slíkum leikjum. 
Þar með tryggðu heimamenn sér 
oddaleikinn eftir frábæran vinnu-
sigur, 81-71.

„Við börðumst ekki nóg í kvöld. 
Við vorum mjög óskynsamir og 
alls ekki nógu einbeittir. Þetta var 
ágætur leikur heilt yfir en ekki 
nógu góður af okkar hálfu,“ sagði 
Friðrik Stefánsson eftir leik. 

„Slæm vítanýting liðsins var al-

gjörlega mér að kenna og er það 
eitthvað sem ég verð að taka á. Við 
töpuðum hörkuleik í dag en við 
erum ekki þekktir fyrir að tapa 
mikið heima. Það ætlum við ekki 
að gera í næsta heimaleik,“ sagði 
Friðrik að lokum.

Vörnin skóp sigur Grindavíkur
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Öflug hjólbarðaþjónusta

...og rétti tíminn fyrir sumardekkin 
undir bílinn þinn. Komdu við 
hjá okkur, við byggjum á 

áratuga reynslu og þekkingu.
-sérfræðingar í dekkjum-

Kynntu þér 
Dekkjahótelið.

Við geymum dekkin fyrir þig 
og þau bíða þín þegar þú 

þarft næst á þeim að halda.

(ath. gildir aðeins fyrir Hjólbarða-
höllina og Gúmmívinnustofuna)

Flottar felgur.
Kynntu þér úrval álfelga 

hjá okkur.
Ekki amalegt að skella nýju 

setti undir í leiðinni.
Það verður gaman í sumar!
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„Besti bitinn í bænum er á Ban 
Thai á Laugavegi. Þau eru með 
æðislegan taílenskan mat.“

„Þetta var hverrar krónu virði,“ 
segir útvarpsstjórinn Páll Magn-
ússon en samkvæmt niðurstöðu 
úrskurðarnefndar um upplýsinga-
mál við kæru Fréttablaðsins var 
RÚV skylt að gefa upp heildar-
kostnað við gerð Áramótaskaups-
ins. Og það kostaði rúmar 38 millj-
ónir. „Mér finnst allt í lagi að eyða 
svolítið góðum pening í Áramóta-
skaupið enda er það orðið hálfgerð 
stofnun í þjóðfélaginu. Og það er 
varla hægt að finna hliðstæður í 
áhorfi,“ segir Páll en samkvæmt 
skoðanakönnun horfðu 93,3 pró-
sent þjóðarinnar á spéspegil árs-
ins. „Við erum að nota mjög mikinn 
pening í þetta og miðað við útsenda 
mínútu er þetta dýrasta efnið sem 
RÚV sýnir. Og þetta á líka að vera 
dýrasta efnið á dagskránni,“ bætir 
Páll við en miðað við að Skaupið 
sé 57 mínútur kostaði hver mínúta 
rúmar 650 þúsund krónur.

Fréttablaðið greindi frá því í 
byrjun janúar að Skaupið hefði 
kostað fjörutíu milljónir og hafði 
fyrir því áreiðanlegar heimild-
ir. Bjarni Guðmundsson, fram-
kvæmdastjóri RÚV, sagði þá að 
þetta væru rangar tölur en vildi 
ekki gefa upp hver kostnaðurinn 
væri. Páll hafði engar aðrar skýr-
ingar á orðum Bjarna en að hann 
hafi þá ekki vitað hver eiginleg-
ur kostnaður væri. „Menn vissu 
samningsupphæðina en annar 
kostnaður hafði ekki verið reikn-
aður út þremur dögum eftir Skaup-
ið,“ segir Páll.

Sú leið var farin þetta árið að 
RÚV samdi við framleiðslufyrir-
tækið Pegasus um gerð Skaups-
ins. „Þetta er í fyrsta skipti sem 
RÚV úthýsir þessu verkefni en við 
settum gæðakröfurnar sjálfir og 
ákváðum hver myndi leikstýra en 
síðan var samið við Pegasus,“ út-

skýrir Páll sem segist ekki gráta 
milljónirnar 38. „En ég skal viður-
kenna að þetta var rándýrt.“

Páll telur að hlutafélagavæð-
ing Ríkisútvarpsins eigi ekki eftir 
að hafa áhrif á að kostnaður við 
einstök verkefni verði ekki gef-
inn upp. „Samkvæmt nýju lögun-
um er RÚV áfram gert skylt að 
hlýta upplýsingalögum og ég gerði 
engar athugasemdir við það. Enda 
finnst mér það í lagi svo lengi sem 
það skaðar ekki viðskiptahags-
muni okkar og þá samninga sem 
við höfum gert við aðila úti í bæ og 
innihalda trúnaðarmál,“ segir Páll.

Einkaþjálfarinn Raul Rodrigues 
er að taka Hollywood með trompi 
um þessar mundir. Stjörnurn-
ar flykkjast í tíma til hans og 
taka vel á því en meðal fræg-
ustu viðskiptavina Rauls 
má nefna skoska leik-
arann David Thewlis 
og bandaríska ung-
stirnið Bevin Prince 
úr One Tree Hill. 
Raul greinir vinum 
sínum á Íslandi svo 
frá því að þekktasta 
og alræmdasta viðbótin 
í kúnnahópnum sé sjálf-
ur Mike Tyson, fyrrverandi 
heimsmeistari í þungavigt. 

Tyson er annálaður 
kraftakarl og hefur lengi 

verið talinn einn sterk-
asti maður heims. 
Tyson hefur lengi átt í 
útistöðum við laganna 
verði og ætlar greini-
lega að taka á því hjá 

Raul og koma sér 
í gott form. Og ef 
vel gengur er ljóst 
að Járnkarlinn víð-
frægi á eftir að bera 
hróður einkaþjálfar-

ans víða. 
Og Raul gerir það 

ekki endasleppt. Hann 

kom fram í heilsu- og lífsstíls-
þættinum The Gregory Mant-
ell Show sem sýndur er í kapal-
sjónvarpi í bæði New York og 
Los Angeles auk þess sem mögu-
legt er að sjá þáttinn á netinu. Í 
þættinum kynnti Rauol nýjan 
megrunarkúr sem byggist á 
rannsóknum einkaþjálfar-
ans á íslensku mataræði. 
Og lax leikur þar stórt 
hlutverk. Fram kemur í 
þættinum að Raul hafi 
þjálfað á Íslandi í þrett-
án ár og að Eiður Smári 
Guðjohnsen og Björk 
hafi verið meðal skjól-
stæðinga hans þá. Áhuga-
samir geta séð þáttinn á 
Youtube.com.

Tyson nýjasti skjólstæðingur Rauls

„Það er óhætt að segja að það sé 
tískubylgja í gangi,“ segir Rut 
Rúnarsdóttir, afgreiðslukona í 
Joe Boxer í Kringlunni. Algengt 
er orðið að sjá börn og unglinga 
klæðast náttbuxum utan og innan-
dyra, á öllum tímum sólarhrings-
ins. „Þetta er búið að vera í gangi 
í smá tíma, kannski frá því ein-
hvern tíma fyrir jól, en er rosa vin-
sælt núna. Það hefur alltaf verið 
eitthvað um þetta en ekkert í lík-
ingu við þetta,“ segir Rut en versl-
unin hefur selt margar náttbux-
ur að undanförnu. Hún segir enn 
fremur að bæði stelpur og strákar 
klæðist náttbuxum, allt frá ferm-
ingarkrökkum og upp í framhalds-
skólakrakka.

„Það er mjög misjafnt hvort for-
eldrar séu ánægðir með þetta eða 
ekki. Maður hefur alveg lent í því 
að hlusta á rökræður í búðinni á 
milli barna og foreldra þar sem 
þeir eru að reyna að telja krakk-
ana ofan af þessu, en láta nú undan 

á endanum,“ segir Rut. 
Þó að hugmyndin virki kannski 

galin verður að viðurkennast að 
þetta er ekki svo galin tíska enda 
eru náttbuxur mun þægilegri 
klæðnaður en þröngar gallabux-
ur og mínípils í íslenska vetrar- og 
vorkuldanum. Það er jafnvel hægt 
að smeygja sér í ullargammosí-
ur undir. Til gamans má geta þess 
að þetta er ekki alveg nýtt af nál-
inni. Ekki ófrægari manneskja en 
Björk Guðmundsdóttir tónlistar-
maður gekk oft í náttbuxum utan-
dyra þegar hún var yngri. 

Í tísku að ganga í náttbuxum 

Gnoðavogi 44, s. 588 8686. 
Opið alla laugardaga 11-14
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Eitt þeirra hugtaka sem öðl-
ast hafa nýtt líf í umræðunni 

er ofdekur. Hér áður fyrr átti það 
einkum við frekjudósina í bekkn-
um sem fór alltaf að grenja ef ekki 
var látið eftir öllum kröfum. Eftir-
látssemi forríkra foreldranna var 
yfirleitt á allra vitorði. Á bak við 
pirringinn yfir heimtufrekjunni 
var stundum undirliggjandi öfund 
vegna þeirra forréttinda að eiga 
dálitla einkahirð heima í líki pabba 
og mömmu á hjólum við að þókn-
ast krakkakvikindinu.

 hefur vitnast að hlutskiptið 
var síður en svo eftirsóknarvert. 
Ofdekur er sem sagt ekki bara 
ávísun á hátt þjónustustig og of-
framboð af alls kyns fíneríi, held-
ur af sérfræðingum jafnað við 
vanrækslu. Vissulega vel meint en 
byggt á ótta og sektarkennd for-
eldranna meðal annars og skili 
barninu sem tilfinningalegu rek-
aldi út í lífið.

 kemur sér vel hvað fólk er 
meðvitað í uppeldishlutverkinu. 
Nú dettur bara þeim forhertustu 
í hug að misþyrma barninu sínu 
með ofdekri þótt miklu fleiri burð-
ist enn með alls kyns sektarkennd-
ir sem þurfa útrás. Þá er upplagt 
að skeyta skapi sínu á gæludýri, til 
dæmis hundspotti sem mér skilst 
að hægt sé að dekra mikið án þess 
að það missi trúna á tilganginn 
með lífinu.

 eru nefnilega upp til 
hópa meðvirkir og ganga rösk-
lega á lagið. Þá er mikilvægt að 
búa yfir dálitlu mótstöðuafli gegn 
gæludýrslegum yfirgangi. Það hef 
ég ekki. Ef ég ætti hund væri hann 
líklega kominn upp í eftir svona 
viku og fengi morgunverðinn í 
rúmið. Þau okkar sem ekki hafa 
karakterstyrk til að eiga hund til 
að ofdekra verða því að notast við 
kött.

 hefur hátt í áratug þurft 
að þola ýmsar gerðir ofdekurs sem 
hefur haft margvíslegar afleiðing-
ar. Núorðið telur hún sig mann-
eskju en ekki kött og raunar mik-
ilvægustu persónu fjölskyldunnar. 
Þannig snúast stórir og smáir at-
burðir  á heimilinu fyrst og fremst 
um hana og framkvæmdir eru að 
mestu á hennar ábyrgð. Aldrei 
hægt að handleika handavinnu 
eða gjafapappír án þess að hún sé 
mætt til aðstoðar og hún skynjar 
nýkeypt ýsuflak meðan það er enn 
í forstofunni. Fórnfúst starf sem 
skotmark ofdekurs vinnur hún 
æðrulaus alla daga svo börnin fái 
hæfilegt aðhald. Blessuð skepnan.

Blessuð
skepnan

FYRSTUR MEÐ
FRÉTTIRNAR

www.visir.is


