
Starfsmannafélag Hrafnistu efndi tilheilsudaga til að hrista starfsmenninasaman.
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„Við létum útbúa sérstakan matseðill
fyrir starfsmennina og hefur ávaxtabar
slegið í gegn,“ segir Mageru h

Starfsfólkið hittist á 
ávaxtabarnum
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Þú finnur alltaf
réttu bókina!

Stórleikarinn Leonardo 
DiCaprio er væntanlegur hingað 
til lands í dag. DiCaprio kemur 
ásamt ljósmyndara og tökuliði frá 
glanstímaritinu Vanity Fair. 

DiCaprio fer út á land þar sem 
leikarinn verður meðal annars 
myndaður í íslensku landslagi. 
Hann verður hér í nokkra daga.

DiCaprio kem-
ur til landsins

Heldur stórtónleika í 
Laugardalshöll í maí

Söknuður að 
sextugsaldri

 Kirkjugarður sem tal-
inn er frá miðöldum fannst í kjall-
ara íbúðarhússins á Rangá í Hró-
arstungu á Héraði.

Að sögn Ingu Sóleyjar Krist-
jönudóttur, minjavarðar Austur-
lands, eru útlínur að minnsta kosti 
tíu grafa í moldargólfinu í kjallara 
hússins. Þrjár hauskúpur eru 
komnar í ljós en Inga segir frekari 
uppgröft bíða sumars.

Ábúandinn á Rangá, Soffía 
Benjamínsdóttir, segir að í fyrra-
sumar hafi fjölskyldan á bænum 
ætlað að steypa yfir moldargólf 
sem er í hluta kjallara hússins. 

„Synir mínir voru að dýpka gólfið 
til þess að auka lofthæðina og rák-
ust þá á hauskúpu,“ segir hún.

Inga Sóley kom á staðinn og sá 
glitta í tvær hauskúpur í viðbót 
eftir að hafa hreinsað skán ofan af 
gólfinu. Síðan fundust fleiri 
mannabein og leifar af líkkistum.

„Hauskúpurnar eru mjög illa 
farnar og beinin eru morkin,“ 
segir minjavörðurinn.

Íbúðarhúsið á Rangá er eitt 
hundrað ára gamalt og eitt það 
fyrsta á þessum slóðum sem var 
steinsteypt. Að sögn Ingu og Soff-
íu eru til heimildir um að manna-

bein hafi fundist þegar húsið var 
byggt. Það virðist þó ekki hafa 
orðið til þess að bæjarstæðinu var 
breytt. „Þetta er dálítið sérstakt,“ 
segir Inga Sóley. „Húsið stendur 
akkúrat í miðjum kirkjugarðinum 
og árið 1915 fundust kuml hér við 
bæinn.“

Hauskúpurnar þrjár hafa ekki 
verið aldursgreindar en Inga 
Sóley segir að reynt verði að 
skera úr um aldur beinanna sem 
enn liggja undir gólfinu. Heim-
ildir séu um að bænhús hafi verið 
á Rangá til forna. Hún telur 
kirkjugarðinn að minnsta kosti 

frá sautjándu öld en hann sé lík-
legast frá miðöldum.

Soffía og annað heimilisfólk á 
Rangá, móðir hennar, synir og 
dóttir, kippa sér ekki upp við að 
vera með kirkjugarð niðri í kjall-
ara þótt þau vildu helst halda 
framkvæmdunum áfram.

„Er þetta ekki í öðru hverju 
húsi? Einhvers staðar eru allir 
okkar fornmenn,“ segir Soffía. 
„Hér hef ég alltaf verið og liðið 
vel og þetta hefur ekki breytt 
neinu. Það eru margir á ferli hér 
en þetta er bara gott fólk og góðir 
andar.“

Tíu grafir fundust í kjallara 
íbúðarhúss í Hróarstungu
Kirkjugarður fannst í kjallara bæjarins Rangá í Hróarstungu á Héraði. Þrjár hauskúpur hafa komið í ljós. 
Grafirnar eru minnst tíu. Þær verða rannsakaðar í sumar. Ábúandinn finnur aðeins fyrir góðum öndum.

 Vísitölur á helstu 
fjármálamörkuðum í Evrópu 
lækkuðu í gær eftir að gengi 
bréfa í Asíu tók dýfu aðra vikuna í 
röð. Vísitölur lækkuðu mest í 
kauphöllinni í Tókýó um 3,34 
prósent. Önnur eins lækkun hefur 
ekki sést síðan í júní í fyrra. 

Úrvalsvísitalan lækkaði um 
1,68 prósent í Kauphöll Íslands. 
Gengi meirihluta bréfa í Kaup-
höllinni fór niður á við.

Vísitölur tóku 
dýfu á ný

 Borgaryfirvöld stefna að því að flytja 
framkvæmdasvið, skipulags- og byggingasvið og 
umhverfissvið undir eitt og sama þak í Borgartúni 
10-12. Í kjölfarið verða þær fasteignir sem hafa hýst 
þessa starfsemi seldar. 

Þá kemur einnig til greina að flytja frekari starf-
semi á vegum borgarinnar í hið nýja húsnæði, meðal 
annars Bílastæðasjóð.

Í drögum að kaupsamningi kemur fram að rekstr-
arfélagið Höfðatorg kaupi fasteignirnar fyrir sam-

tals 1.200 milljónir króna. Gert er ráð fyrir að borg-
in leigi hið nýja húsnæði við Borgartún á tæpar 
þrettán milljónir króna á mánuði. Húsnæðið er 
byggt af verktakafyrirtækinu Eykt, en Eykt er jafn-
framt aðaleigandi rekstrarfélagsins Höfðatorgs. 

Tillagan sem nú liggur fyrir borgarráði er sett 
fram þrátt fyrir að tekin hafi verið ákvörðun árið 
2004 um að flytja starfsemi þessara sviða í sameig-
inlegt húsnæði að Lækjargötu 12. 

Selja eignir fyrir 1,2 milljarða



Ómar, verður þetta framboð 
frjálslyndra Stuðmanna?

Opið: Alla virka daga kl. 9:00-18:00 og laugardaga kl. 12:00-16:00. Sími: 525 8020.
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Viðræður standa 
yfir milli ráðamanna í Reykjavík 
og Kópavogi um hvernig megi 
leysa Heiðmerkurdeiluna. 

„Málið er í vinnslu,“ segir 
Hanna Birna Kristjánsdóttir, 
forseti borgarstjórnar og 
formaður skipulagsráðs. „Við 
erum í þessum viðræðum með 
hagsmuni svæðisins að leiðar-
ljósi. Til að umhverfið nái sér er 
það algjört lykilatriði að það sé 
reynt að leysa þetta mál og 
svæðið standi ekki lengur opið en 
nauðsynlegt er,“ segir Hanna.

Rúmlega þrjár vikur eru 
liðnar síðan Reykjavíkurborg 
stöðvaði framkvæmdir Kópa-
vogsbæjar í Heiðmörk.

Ræða saman 
um Heiðmörk

Tilkynning barst til 
Neyðarlínu í fyrrinótt vegna 
bifreiðar sem var utan vegar við 
Þingborg í Flóa. Sjúkralið og 
lögregla frá Selfossi fóru á 
staðinn og reyndist ökumaður, 
kona um fertugt, óslasaður. 
Lögregla segir konuna hafa verið 
nokkuð við skál og afar viðskota-
illa. Hafði hún í hótunum um að 
skaða lögreglu og sjúkraflutn-
ingamenn og fjölskyldur þeirra. 

Lögregla segir konuna ekki 
eiga sakarferil að baki og furðar 
sig á viðbrögðum hennar. Konan 
var ekki í betra skapi eftir vist á 
lögreglustöðinni og endaði 
heimsóknin á því að hún óskaði 
eftir vatni og hrækti í áttina að 
varðstjóranum, sem færði henni 
glasið, í kveðjuskyni.  

Hótaði lög-
reglumönnum 

Maðurinn sem lést í umferðar-
slysi í Hörgárdal aðfaranótt 
síðasta sunnudags hét Mar-
cello Bruno La Fata. Hann var 
fæddur 9. júní 1968 og var til 
heimilis á Grettisgötu 43 í 
Reykjavík.

Hann var ítalskur ríkisborg-
ari en hefur verið búsettur hér 
á landi í nokkur ár. Hann var 
ókvæntur en lætur eftir sig 
einn son hér á landi. 

Lést í um-
ferðarslysi í 
Hörgárdal

Sala á stinningarlyfjum 
hér á landi hefur aukist um tæp-
lega 28 prósent á síðustu tveimur 
árum. Þrjár gerðir slíkra lyfja 
með svipaða virkni hafa verið á 
markaði á þeim tíma; Viagra, 
Cialis og Levitra, en það síðast-
nefnda er ekki fáanlegt lengur. 

Árið 2004 seldust alls 144.796 
áætlaðir dagskammtar af lyfjun-
um. Í fyrra hafði salan aukist 
umtalsvert og fjöldi seldra 
skammta var 184.660 á því ári. 
Ólafur Adolfsson, lyfjafræðing-
ur hjá umboðsaðila Cialis, segir 
það alveg augljóst í sínum huga 
hvað valdi þessari söluaukningu. 
„Það er fyrst og fremst það að 
fleiri eru að leita sér hjálpar við 
þessu vandamáli. Samt sem áður 
eru allt of margir þarna úti sem 
þurfa virkilega á aðstoð að halda 
en bera sig ekki eftir henni. Á 
meðan ristruflanir eru enn feimn-
ismál munu þeir ekki gera neitt í 
sínum málum.“ 

Haraldur Þorsteinsson, mark-
aðsfulltrúi umboðsaðila Viagra á 
Íslandi, tekur í sama streng. „Það 
eru verulega margir sem eiga við  
stinningarvandamál að stríða 
sem eru ekki búnir að fá lausn 
sinna mála. Þó fjöldi manna fái 
nú þegar meðferð við þessu 
vandamáli eru enn margir sem 
hafa ekki leitað eftir henni. En 
þessi lyf virka ljómandi vel á 
mjög stóran hóp sjúklinga.“

Virkni stinningarlyfjanna er 
beint að smáæðum í getnaðarlim 
karlmanna. Þegar ris verður 
eykst blóðflæði til limsins og þá 
þurfa smáæðarnar að víkka um 
helming. Lyfin hjálpa til við það 
með því að minnka niðurbrot 

æðavíkkandi efna sem myndast 
við kynferðislega örvun. 

Að sögn Guðmundar Vikars 
Einarssonar, læknis á þvagfæra-
skurðdeild Landspítala - háskóla-
sjúkrahúss, fylgja lyfjunum ekki 
alvarlegir fylgikvillar. „Það geta 
komið upp óþægindi samfara því 

að lyfið er í verkun. Hiti upp í 
höfuð, höfuðverkur, óþægindi í 
maga eða nefrennsli. En þetta 
eru allt fylgikvillar sem ganga 
tilbaka.“

Hann segir ákveðna hópa þó 
ekki geta notað lyfið. „Það eru 
fyrst og fremst hjartasjúklingar 
sem eru að taka nitróglyserínlyf, 
eða svokallaðar sprengitöflur. 
Það er ákveðin hætta samfara 
því að taka inn þannig efni og 
stinningarlyfin því þá getur blóð-
þrýstingur fallið og það getur 
haft áhrif á hjartastarfsemina. 
Þá ættu menn með mjög alvar-
lega hjartasjúkdóma að fara var-
lega í þessu eins og öðru. Að öðru 
leyti eru ekki nein alvarleg tak-
mörk á notkun.“

Sala stinningarlyfja 
hefur aukist mikið
Í fyrra voru seldir um 185 þúsund skammtar af stinningarlyfjum hér á landi. 
Salan hefur aukist um 28 prósent á tveimur árum. Fleiri mættu leita sér hjálpar 
segir umboðsaðili Cialis. Fáir fylgikvillar sem fylgja notkuninni að sögn læknis. 

Ríkisútvarpið ohf. var 
formlega stofnað í gær á fundi í 
Þjóðmenningarhúsinu. „Þetta eru 
merk tímamót og það er vafalaust 
í mínum huga að þessi breyting á 
eftir að efla Ríkisútvarpið til mik-
illa muna,“ sagði Þorgerður Katrín 
Gunnarsdóttir menntamálaráð-
herra í ávarpi sínu við upphaf 
fundarins í gær. 

Sagði hún helsta markmiðið 
með stofnun félagsins vera að 
treysta stöðu ríkisútvarps á hljóð-
varps- og sjónvarpsmarkaði og 
styrkja stöðu þess sem almanna-
hlutafélags.

Á fundinum var ný stjórn kynnt 
en í henni sitja Kristín Edwald, 

Ómar Benediktsson, Jón Ásgeir 
Sigurðsson, Páll Magnússon og 
Svanhildur Kaaber. Ómar er 
stjórnarformaður félagsins. 

Frá því var greint að hlutafé 
félagsins væri tæpar 840 milljónir 
króna. Það er það eigið fé sem 
getið er í skýrslu sérfræðinga-
nefndar vegna hlutafélagsins að 
teknu tilliti til endurmats á eign-
um félagsins og niðurfellingu 
skulda við ríkissjóð. Nefndarstarf-
inu stýrði Sigurður Þórðarson rík-
isendurskoðandi en skýrslan var 
fullunnin í fyrra. Lögum sam-
kvæmt tekur hlutafélagið form-
lega til starfa um næstu mánaða-
mót, það er 1. apríl.

Eflir Ríkisútvarpið 

 „Ég er ósammála 
honum [Sigurður Kára Kristjáns-
syni] í þessu og tel að hún [Siv 
Friðleifsdóttir] eigi ekki að segja 
af sér,“ sagði 
Þorgerður
Katrín Gunn-
arsdóttir eftir 
fund varafor-
manna og 
formanna
stjórnarflokk-
anna í gær. 

Sigurður
Kári Kristjáns-
son, þingmaður 
Sjálfstæðis-
flokksins, lét þau orð falla í 
sjónvarpsþættinum Silfur Egils á 
Stöð 2 á sunnudag að honum 
fyndist að Siv Friðleifsdóttir 
heilbrigðisráðherra ætti að segja 
af sér, fyrir að hafa lýst þeirri 
skoðun sinni að það gæti komið til 
stjórnarslita ef auðlindaákvæði 
yrði ekki komið í stjórnarskrána 
fyrir kosningar, líkt og stjórnar-
sáttmálinn gerir ráð fyrir. 

Ósammála   
Sigurði Kára

 Fleiri hundruð manns 
mótmæltu niðurrifi Ungdoms-
huset á Norðurbrú sem hófst í 
gærmorgun. Verkamenn sem 
störfuðu við niðurrifið huldu 
andlit sín til að þekkjast ekki.

„Þetta er okkar hús, burt með 
fingurna,“ hrópaði fólkið að því 
er fréttavefur Politiken greindi 
frá. Lögreglan bjóst ekki við að 
mótmælin myndu fara úr 
böndunum en var með mikinn 
viðbúnað til öryggis.

Meira en 650 manns hafa verið 
handteknir frá því að lögregla 
rýmdi húsið að morgni 1. mars og 
25 manns hafa særst.

Ungdomshuset rifið
Vildarkort fyrir 

Hafnfirðinga 67 ára og eldri var 
kynnt í Byggðasafni Hafnar-
fjarðar í gær. 

Kortið veitir handhafa 
ókeypis strætóferðir, niður-
greiðslu á þátttökugjöldum í 
líkamsrækt og aðgang að öllum 
söfnum og sundlaugum bæjar-
ins.

Um leið og kortið var kynnt 
skrifaði Lúðvík Geirsson 
bæjarstjóri undir samninga við 
íþrótta- og tómstundabandalög 
bæjarins, sem og líkamsræktar-
stöðvar í bænum. 

Í samningunum er kveðið á 
um að bærinn taki að sér að 
greiða niður þátttökugjald hjá 
67 ára og eldri á svipaðan hátt og 
gert hefur verið fyrir yngri 
bæjarbúa.

Fá frítt í strætó, 
í sund og á söfn





 Borgaryfirvöld stefna 
að því að flytja framkvæmdasvið, 
skipulags- og byggingasvið og 
umhverfissvið allt undir eitt þak í 
Borgartúni 10-12 og selja fasteign-
irnar í Borgartúni 1, Borgartúni 3, 
Skúlatúni 2 og Hverfisgötu 14-14a 
þar sem þessi starfsemi hefur 
verið til húsa. 

Samkvæmt drögum að kaup-
samningi kaupir rekstrarfélagið 
Höfðatorg fasteignirnar fjórar 
fyrir samtals 1.200 milljónir 
króna. Borgin leigir svo sjö þús-
und fermetra húsnæði í Höfða-
torgi númer 10-12 við Borgartún á 
tæpar þrettán milljónir króna á 
mánuði.

Eykt byggir húsnæðið sem 
afhendist 1. október 2007, en Eykt 
er jafnframt aðaleigandi rekstrar-
félagsins Höfðatorgs. 

Í greinargerð til borgarráðs 
segir Hrólfur Jónsson, sviðsstjóri 
framkvæmdasviðs, að húsnæðis-
mál skipulags- og byggingasviðs 
verði að bæta þar sem verulega 
þrengi að því við Borgartún 3. 
Umhverfissvið sé í leiguhúsnæði 
við Skúlagötu og samningurinn 
renni út fljótlega. Húsnæðismál 
framkvæmdasviðs í Skúlatúni 2 
séu hins vegar í ágætu lagi.

„Verulegt hagræði er að því að 
koma þessum þremur sviðum 
fyrir undir sama þaki. Þar að auki 
hefur verið lagt til að Upplýsinga- 
og tæknimiðstöð borgarinnar sem 
nú er til húsa í Borgartúni 1 verði  
með í nýju húsnæði,“ segir þar. 

Til greina kemur að símaver í 
Hafnarstræti verði flutt á sama 
stað og að Bílastæðasjóður, sem 
nú er til húsa á Hverfisgötu, verði 
einnig í sameiginlegu húsnæði. Þá 
þykir koma til greina að þjónustu-

miðstöð Miðbæjar og Hlíða flytj-
ist í þetta nýja húsnæði.

Tillagan nú liggur fyrir borgar-
ráði þó að fyrir liggi ákvörðun frá 
árunum 2004 um að flytja starf-
semi þessara sviða í Lækjargötu 
12. Flutningi í Höfðatorg var þá 
hafnað. Í greinargerðinni segir 
Hrólfur að sá kostur komi ekki til 
greina lengur af ýmsum ástæðum. 

„Við skipulagsvinnu á lóðinni 
hefur húsið minnkað nokkuð og er 
það ekki talið nógu stórt lengur til 
að hýsa þessi þrjú svið. Enn frem-
ur hafa tillögur um að önnur starf-
semi flytjist einnig í sama hús 
aukið enn frekar húsnæðisþörf-
ina.“

Reykjavíkurborg selur fast-
eignir fyrir 1,2 milljarða
Stefnt er að því að selja fasteignir í eigu borgarinnar við Borgartún, Skúlatún og Hverfisgötu.  Fasteignirn-
ar eru seldar sama verktaka og reisir nýtt húsnæði fyrir starfsemina. Leigan verður 13 milljónir á mánuði.

Bókhald II
Stutt og hagnýtt framhaldsnámskeið í bókhaldi. Hentar þeim 
þeim sem hafa bókhaldsreynslu eða hafa lokið Tölvu-, skrifstofu- 
og bókhaldsnámi og vilja ná frekari skilningi og færni í bókhaldi. 

Helstu kennslugreinar: 
Upprifjun á fjárhagsbókhaldi, VSK 
uppgjör og leiðréttingarskýrslur. 
Launabókhald, launamiðar, 
launaframtöl og skil til skatts. 
Afstemmingar og skil á bókhaldi til 
endurskoðenda. Lestur ársreikninga.

Kennsla hefst 8. mars og lýkur 27. mars. 
Morgunnámskeið:
Mánudaga og fimmtudaga kl. 8.30-12.
Kvöldnámskeið:
Þriðjudaga og fimmtudaga kl. 18-21.30.
Lengd: 32 std. Verð kr. 36.000,-

FAXAFEN 10
108 REYKJAVÍK

GLERÁRGATA 36
600 AKUREYRI

WWW.TSK.IS
SKOLI@TSK.IS

SÍMI:  544 2210

Rannsókn Samkeppn-
iseftirlits á Visa Íslandi vegna 
gruns um brot á bannlögum 
samkeppnislaga miðar vel 
áfram, að sögn Páls Gunnars 
Pálssonar, forstjóra Samkeppnis-
eftirlitsins.

Páll vill þó ekkert segja um 
hvenær niðurstöðu sé að vænta. 

Samkeppniseftirlitið gerði 
húsleit hjá Visa Íslandi 13. júní 
sl. Í kjölfar húsleitarinnar var 
tekið hús á Kreditkortum hf. og 
rannsökuð sérstaklega tölva 
framkvæmdastjórans. Einnig 
voru fundargerðir stjórnar 
Kreditkorta gerðar upptækar. 

Rannsókn Samkeppniseftir-
litsins er byggð á kæranda sem 
nýtur nafnleyndar. 

Rannsókn á 
Visa gengur vel 

Harry Bretaprins og 
herdeild hans hófu þjálfun í að 
verjast mannránsaðgerðum eftir 

að hótanir 
birtust á 
vefsíðum
liðsmanna al-
Kaída um að 
Harry yrði 
rænt og hann 
myrtur eftir að 
hann kemur til 
Íraks í maí. 

Götublaðið
The Sun fékk 
sérfræðing til 
að rannsaka 

vefsíður öfgamanna sem segir 
að svo virðist sem aukin spenna 
sé að myndast vegna komu 
Harrys.

Harry, sem er 22 ára gamall, 
er þriðji í röðinni að bresku 
krúnunni á eftir Karli föður 
sínum og Vilhjálmi bróður.

Al-Kaída hótar 
Harry prins 

Stjórnvöld og yfir-
menn hersins í Rússlandi hafa 
harðlega gagnrýnt áætlanir 
Bandarikjanna um að setja upp 
eldflaugavarnakerfi í Evrópu.

Stjórnvöld í Bandaríkjunum 
segja þetta hugsað til að verjast 
mögulegri árás frá löndum á borð 
við Íran og beinist alls ekki að 
Rússlandi.

Vladimír Pútín, forseti Rúss-
lands, segist hins vegar ekki 
treysta því og hefur hótað að 
Rússland muni grípa til gagnað-
gerða.

Haft var eftir háttsettum hers-
höfðingja í fjölmiðlum í gær að 
rússneski flugherinn muni auð-

veldlega getað grandað eld-
flaugavörnum Bandaríkjamanna 
í Evrópu.

Nokkrar þjóðir Evrópusam-
bandsins, þar á meðal Frakkar, 

hafa lýst áhyggjum yfir því að 
uppsetning á eldflaugavarna-
kerfinu geti skaðað samskiptin 
milli Evrópu og Rússlands. 

Utanríkisráðherra Þýska-
lands, Frank-Walter Steinmeier, 
kallaði í gær eftir viðræðum 
meðal þjóða Evrópusambands-
ins, Atlantshafsbandalagsins og 
Rússlands varðandi fyrirhugaðar 
eldflaugavarnir. Þýskaland situr 
nú í forsæti Evrópusambands-
ins.

Bandarísk stjórnvöld hafa átt 
í viðræðum við Tékkland, Pólland 
og Bretland um að eldflaugavarn-
ir verði settar þar upp þar í landi.

 Karlmaður leitaði 
aðstoðar á bensínstöð á laugar-
dagskvöldið. Hann var með 
töluverða áverka, meðal annars 
nefbrotinn og með stóran skurð á 
höfði og voru lögreglu- og 
sjúkraflutningamenn kallaðir til. 

Maðurinn, sem er erlendur 
verkamaður, segir fimm menn 
hafa ráðist á sig og rænt sig 
sjötíu þúsund krónum. Telur hann 
að árásarmennirnir hafi verið 
pólskir. Frásögn mannsins er 
eitthvað á reiki og segir lögreglan 
að ekki sé hægt að útiloka að um 
slys hafi verið að ræða. Lögregla 
leitar árásarmannanna.

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

1414 - og vandamálið er úr sögunni

Gríptu augnablikið og lifðu núna



Hefurðu fundið fyrir lækkun 
matvælaverðs?

Ertu búin(n) að ákveða hvað þú 
ætlar að kjósa í vor?

Líftæknifyrirtækið
ORF og sveitarfélagið Skagafjörð-
ur undirrituðu í vikunni samkomu-
lag um samstarf á sviði líftækni. 
ORF þykir hafa skipað sér í fremstu 
röð fyrirtækja í heiminum í sam-
eindaræktun þar sem erfðabreytt 
bygg er notað við framleiðslu verð-
mætra prótína.

Björn Örvar, framkvæmda-
stjóri ORF, segir samkomulagið 
fela í sér að kannaðir verði kostir 
ræktunar á erfðabreyttu byggi og 
próteinframleiðslu úr því á afmörk-
uðu svæði í Skagafirði. 

„Byggið hefur einstaka eigin-
leika við framleiðslu á verðmætum 
próteinum sem notuð eru í iðnaði,“ 

segir Björn. Hann segir ný prótein 
meðal annars nýtast til að fá sér-
staka áferð á föt, við úrvinnslu 
matvæla og efnaiðnaðar. 

„Það veitir ekki af því að skapa 
fjölbreytni í atvinnulífinu hér og 
margir spennandi möguleikar sem 
þessi tækni býður upp á. Til að 
mynda hefur verið í umræðunni að 
framleiða prótein sem gæti nýst 
við að bleikja pappír á mun 
umhverfisvænni hátt en með hefð-
bundnum aðferðum,“ segir Björn,

Þegar hafa verið gerðar tilraun-
ir við framleiðslu á bygginu í Gunn-
arsholti en Skagafjörður þykir 
mjög ákjósanlegur fyrir frekari 
ræktun og framleiðslu.

Framleiða prótín úr byggi í Skagafirði

Forsvarsmenn stjórn-
arflokkanna telja stjórnarsam-
starf þeirra ekki í hættu þrátt 
fyrir deilur um auðlindaákvæði í 
stjórnarskrá.

Formenn og varaformenn 
Sjálfstæðis- og Framsóknar-
flokks, Geir H. Haarde, Þorgerð-
ur Katrín Gunnarsdóttir, Jón Sig-
urðsson og Guðni Ágústsson, 
funduðu í gær um auðlindaákvæði 
í stjórnarsáttmálanum, en þar 
lýsir stjórnarmeirihluti flokkanna 
yfir vilja til að kveðið sé á um það 
í stjórnarskrá að „auðlindir sjáv-
ar séu sameign íslensku þjóðarin-
ar“.

Geir H. Haarde sagði að lokn-
um fundi „ekkert dramatískt“ 
vera í uppsiglingu. „Þessi fundur 
var löngu ákveðinn og við rædd-
um mörg mál, meðal annars um 
þau málefni [auðlindaákvæði í 
stjórnarsáttmálanum] sem hafa 
verið til umræðu að undanförnu. 
Við munum halda viðræðum 
okkar áfram um þessi málefni og 
stjórnarsamstarfið er alls ekki í 
neinni hættu.“

Guðni Ágústsson var ekki til-

búinn til þess að fjalla um það efn-
islega hvaða merkingu hann teldi 
ákvæðið hafa. „Ég ræði þetta 
innan ríkisstjórnarinnar og í 
Framsóknarflokknum,“ sagði 
Guðni skömmu áður en hann sett-
ist upp í bíl sinn að fundi loknum.

Haft var eftir Sigurði Líndal í 
Fréttablaðinu síðastliðinn sunnu-
dag að hann teldi ákvæðið mark-
laust, eins og það væri fram sett, 
á þeirri forsendu að menn væru 

að rugla saman eignarrétti og full-
veldisrétti ríksins. „Fullveldis-
rétturinn þýðir að löggjafinn, sem 
er Alþingi, getur ásamt forseta 
Íslands sett reglur um meðferð og 
nýtingu stofna á Íslandsmiðum. 
Þjóðin hefur formlega þennan 
fullveldisrétt þar sem hún kýs 
löggjafann sem setur þær regl-
ur,“ sagði Sigurður meðal annars.

Jón Sigurðsson sagði öll málin 
sem um hefði verið rætt á fundin-
um vera í vinnslu. „Við vorum á 
reglulegum, og venjulegum, fundi 
um fjöldamörg mál eins og við 
gerum í hverri viku. Málin eru öll 
á trúnaðarstigi og við stefnum að 
því að komast að sameiginlegri 
niðurstöðu.“      

Segir stjórnarsam-
starfið ekki í hættu
Formenn stjórnarandstöðuflokkanna segja stjórnarsamstarfið ekki í hættu þrátt 
fyrir skiptar skoðanir um auðlindaákvæði í stjórnarsáttmála. Forsætisráðherra 
segir mat Sigurðar Líndal, að ákvæðið sé merkingarlaust, athyglisverða kenningu.

 Stjórnarandstöðuflokkarnir eru tilbúnir 
til þess að greiða fyrir því að ákvæði um þjóðareign 
á auðlindum sjávar verði bundið í stjórnarskrá, líkt 
og fram kemur í sáttmála stjórnarflokkanna. „Við 
erum tilbúin til þess að stíga þennan dans með 
stjórnarflokkunum. Með þessu skapast einstakt 
tækifæri til þess að vinna af krafti að framgangi 
þessa máls,“ sagði Össur Skarphéðinsson, þing-
flokksformaður Samfylkingarinnar, á blaðamanna-
fundi í Alþingishúsinu í gær. 

Auk Össurar voru Guðjón Arnar Kristjánsson, 
þingflokksformaður Frjálslynda flokksins, og Stein-
grímur J. Sigfússon, þingflokksformaður Vinstri 
grænna, til svara á fundinum.

Steingrímur telur brýnt að ákvæðið nái fram að 
ganga. „Með þessari stjórnarskrárbreytingu yrðu 
lög sem þegar eru fyrir hendi, það er lög um stjórn 
fiskveiða og lög um hafsbotninn, fest í sessi. Sam-
eignin yrði því stjórnarskrárvarin og það er að mati 
okkar stjórnarandstöðuflokkanna, og reyndar líka 
stjórnarflokkanna samkvæmt stjórnarsáttmálan-
um, afar mikilvægt skref.“

Steingrímur sagðist á fundinum vonast til þess 
að hægt væri að tengja breytingarnar við umhverf-
isverndarákvæði, sambærileg þeim sem tekin hafa 
verið inn í stjórnarskrár í Noregi og Finnlandi. 

Vilja leggja ríkisstjórninni lið

Ég ræði þetta innan 
ríkisstjórnarinnar og í 

Framsóknarflokknum.



www.toyota.is

BETRI NOTAÐIR BÍLAR

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

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

Núna bjóðum 16 betri notaða bíla á sannkölluðum gæða- og úrvalskjörum.

16 BÍLAR SEM HAFA SANNAÐ
SIG SEM SANNKALLAÐIR 
GÆÐA- OG ÚRVALSBÍLAR
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Volvo V70 W/G Cross Country 2500 Bensín 
sjsk. Á götuna: 03.02 Ekinn: 145.000 km
Verð: 2.190.000 kr. Skr.nr. TF385

Lexus RX400H EXE 3300 Bensín sjsk.
Á götuna: 10.06 Ekinn: 7.000 km
Verð: 6.490.000 kr. Skr.nr. MK199

Nissan Double Cab 2500 Dísel 5 gíra
Á götuna: 06.05 Ekinn: 48.000 km
Verð: 2.690.000 kr. Skr.nr. OV374

Toyota Avensis W/G 2000 Dísel 5 gíra
Á götuna: 05.05 Ekinn: 90.000 km
Verð: 2.290.000 kr. Skr.nr. SX144

Mercedes Benz C 240 2400 Bensín sjsk.
Á götuna: 02.04 Ekinn: 35.000 km
Verð: 3.490.000 kr. Skr.nr. DH194

Toyota Land Cruiser 100 4700 Bensín sjsk. 
Á götuna: 01.02 Ekinn: 71.000 km
Verð: 3.920.000 kr. Skr.nr. DZ711

Volvo XC90 W/G 2.5 Turbo 2500 Bensín 
sjsk. Á götuna: 06.04 Ekinn: 42.000 km
Verð: 4.370.000 kr. Skr.nr. EG282

Toyota Tundra 4700 Bensín sjsk.
Á götuna: 07.05 Ekinn: 29.000 km
Verð: 3.550.000 kr. Skr.nr. TN480

Honda CR-V 2000 Bensín sjsk.
Á götuna: 05.98 Ekinn: 141.000 km
Verð: 650.000 kr. Skr.nr. YO657

Toyota Tacoma 4000 Bensín sjsk. 
Á götuna: 07.05 Ekinn: 22.000 km
Verð: 3.290.000 kr. Skr.nr. PO708

GMC Sierra D/C 1500 SLT 6000 Bensín
sjsk. Á götuna: 03.05 Ekinn: 24.000 km
Verð: 3.890.000 kr. Skr.nr. KO143

Toyota Rav4 2000 Bensín sjsk.
Á götuna: 09.00 Ekinn: 85.000 km.
Verð: 1.390.000 kr. Skr.nr. AV056

Toyota Tundra 4000 Bensín sjsk.
Á götuna: 08.00 Ekinn: 44.000 km
Verð: 1.890.000 kr. Skr.nr. PE871

MMC Pajero 3500 Bensín sjsk.
Á götuna: 10.02 Ekinn: 80.000 km
Verð: 2.790.000 kr. Skr.nr. TU668

MMC Pajero 3200 Dísel sjsk.
Á götuna: 07.05 Ekinn: 45.000 km 
Verð: 4.130.000 kr. Skr.nr. ZY404

Volvo V70 W/G Cross Country 2500 Bensín 
sjsk. Á götuna: 01.01 Ekinn: 156.000 km
Verð: 2.190.000 kr. Skr.nr. RI628



 Eftir hvern er vatnslitamynd-
in sem slegin var á 8,9 milljónir 
króna á listaverkauppboði 
Gallerís Foldar á sunnudag?

 Hvað heitir hinn nýi eigin-
maður Alexöndru, fyrrverandi 
prinsessu Dana?

 Hvar hefur Brunamálaskól-
inn fengið fast aðstetur?

www.lysi.is

Omega-3
F I S K I O L Í A

Gjöf náttúrunnar til þín

Má taka með lýsi.

Omega-3 fiskiolía byggir upp ónæmiskerfið á 

marga vegu og hefur jákvæð áhrif á:

Omega-3 fiskiolía inniheldur hátt hlutfall Omega-3 

fitusýra, einkum EPA og DHA sem eru okkur 

lífsnauðsynlegar.

Fjöldi rannsókna víða um heim hafa sýnt fram á 

jákvæða eiginleika þeirra fyrir heilsuna.

sjón

hjarta og æðakerfi

blóðþrýsting

kólesteról í blóði

liði

rakastig húðarinnar

minni

andlega líðan 

námsárangur

þroska heila og 

miðtaugakerfis

á meðgöngu

 Hernaðaraðgerðir gegn 
Íran gætu haft þveröfug áhrif og 
aukið til muna líkur á að Íranir 
komi sér upp kjarnavopnum, jafn-
vel innan tveggja ára. Þetta er 
meðal þess sem kemur fram í 
nýrri skýrslu frá virtum kjarna-
vopnasérfræðingi, Frank Barna-
by, sem telur líklegt að árás á Íran 
gæti skapað einingu hjá írönsku 
þjóðinni og aukinn stuðning 
almennings við kjarnavopnaeign 
landsins. BBC greindi frá niður-

stöðum skýrslunnar á fréttavef 
sínum.

Í skýrslunni segir Barnaby að 
takmarkaðar upplýsingar um 
kjarnorkuáætlun Írans þýði að 
jafnvel mörg hundruð árása myndi 
ekki ná að fullu að eyðileggja 
kjarnorkuáætlunina. Í kjölfar 
slíkra árása yrði síðan mun auð-
veldara fyrir Íran að segja sig frá 
samningnum gegn útbreiðslu 
kjarnavopna (NPT) og hefja af 
krafti vinnu við smíði kjarna-
vopna, hugsanlega með svarta-
markaðsviðskiptum. Og við slíkar 
aðstæður gæti Íran komið sér upp 
kjarnavopnum innan tveggja ára 
sem er skemmri tími en gögn 
bendi til að Íran væri fært um í 
dag.

Írönsk stjórnvöld hafa stað-
fastlega neitað því að til standi að 
þróa kjarnavopn heldur verði 
kjarnorkan einungis notuð í frið-

samlegum tilgangi. Yfirmaður 
Alþjóðakjarnorkumálastofnunar-
innar (IAEA), Mohamed ElBara-
dei, sagði í gær að þrátt fyrir fjög-
urra ára rannsóknir gæti stofnunin 
ekki staðfest að kjarnorkuáætlun 
Írana sé í friðsamlegum tilgangi 
eins og þeir haldi fram og að efa-
semdir muni áfram vera til staðar 
þangað til stjórnvöld í Íran fallist 
á að vinna með stofnuninni.

Bandaríkin hafa íhugað hern-
aðaraðgerðir gegn ríkjum vegna 
kjarnorkuvæðingar áður en ekki 
er neitt beint fordæmi í sögunni 
fyrir að slíkt hafi verið gert. Næst 
hefur það legið við árið 1994 þegar 
rætt var á fundi í Hvíta húsinu 
hvort gera ætti árás á Norður-
Kóreu en umræðu um það var 
hætt eftir að fréttir bárust af því 
að vilji væri hjá þarlendum stjórn-
völdum til að semja um kjarnorku-
áætlun sína.

Árás hraðar kjarna-
vopnavæðingu Írans
Varað er við að árás á Íran til að stöðva kjarnorkuáætlun geti haft öfug áhrif og 
flýtt kjarnavopnavæðingu landsins í nýrri skýrslu virts sérfræðings. Alþjóðakjarn-
orkumálastofnunin segir efasemdir uppi um friðsamlegan tilgang áætlunar Írans.

 Í nýlegum úrskurði 
Héraðsdóms Reykjavíkur um hús-
leitarheimild til handa Samkeppn-
iseftirliti, er meðal annars vísað 
til umfjöllunar í DV í febrúar 
2006.

Þar er fjallað um meinta mark-
aðsskiptingu á ferðasölu til Costa 
del Sol og Portúgals, milli Úrvals-
Útsýnar og Heimsferða/Terra 
Nova. Ferðaskrifstofurnar hafi 
hætt að keppa á þeim leiðum á 
sama árinu þannig að þær sátu 
einar að hvorum staðnum fyrir 
sig. Úrval-Útsýn dró sig frá Costa 
del Sol en hélt Portúgal en Heims-
ferðir hættu að fljúga til Portúgal, 
en héldu Costa del Sol.

Helgi Eysteinsson, þáverandi 
markaðsstjóri Úrvals-Útsýnar 
skýrði ákvörðun fyrirtækisins 
sem svo að Costa del Sol þótti 
„ekki álitlegur áfangastaður að 
bjóða upp á til frambúðar,“ vegna 
lítils framboðs og hás verðlags á 
gististöðum fyrir Íslendinga. 
„Samkeppnin er hörð en það voru 
samt engin samantekin ráð á milli 
Úrvals-Útsýnar og Heimsferða að 
skipta með sér áfangastöðum,“ 
sagði Helgi í viðtali við DV. 

Bjarni Hrafn Ingólfsson, mark-
aðsstjóri Heimsferða segir sömu-
leiðis í greininni að það sé „enginn 
fótur fyrir því að um samráð hafi 
verið að ræða“. 

Byggir á umfjöllun í DV

 Slysavarnafélagið Landsbjörg og Kópa-
vogsbær undirrituðu í gær samstarfssamning um 
öryggisheimsóknir til eldri borgara í Kópavogi. 

Samningurinn felur í sér að allir íbúar Kópavogs 
sem komnir eru yfir 75 ára aldur geta fengið heim-
sókn frá starfsmönnum Slysavarnafélagsins og 
fengið tillögur um úrbætur á heimilinu svo koma 
megi í veg fyrir slys. 

„Við fengum slökkvitæki og teppi til að slökkva 
eld, það vantaði alveg hér,“ segir Ólafur Friðriks-
son, eldri borgari í Kópavogi, sem fékk fyrstu 
öryggisheimsóknina í gær. Í öllum öryggisheim-
sóknum eiga starfsmenn Landsbjargar að hafa með-
ferðis slökkvitæki, reykskynjara, rafhlöður, hand-
föng við baðkör og sturtur, gúmmídúka undir mottur 
auk fleiri hluta sem heimili gætu haft þörf fyrir. 
Leitast verður við að bjóða upp á öryggistækin á 
hagstæðu verði. 

Slys hjá öldruðum í heimahúsum eru algeng hér 
á landi og hafa oft alvarlegar afleiðingar í för með 
sér, samkvæmt úttekt sem gerð var af Slysavarna-
félaginu úr gögnum Landspítalans. 

Slysavarnafélagið segir margt hægt að gera til 
að fyrirbyggja þessi slys, mestu skipti að skoða 
heimili aldraðra með tilliti til öryggis og vonast 
félagið til að geta heimsótt sem flest heimili eldri 
borgara á næstu misserum.  

Samtök um betri 
byggð gera alvarlegar athuga-
semdir við ásetning Sturlu 
Böðvarssonar samgönguráðherra, 
fyrir hönd ríkisstjórnarinnar, að 
tryggja að höfuðborgin verði ekki 
„of góð“ með því að festa flugvöll 
í Vatnsmýri til frambúðar.

Í yfirlýsingu frá samtökunum 
segir að um sé að ræða verulega 
grófa og vítaverða íhlutun í 
ótvíræðan skipulagsrétt Reykvík-
inga. Áform ráðherrans séu í 
mótsögn við þá stefnu fjögurra af 
fimm flokkum sem buðu fram í 
Reykjavík vorið 2006 að flug 
skuli víkja úr Vatnsmýrinni í 
seinasta lagi 2016.

Vítaverð og gróf 
íhlutun ráðherra





 Menntaráð Reykjavíkur-
borgar beinir því til borgarráðs að 
hækka styrki til einkarekinna 
grunnskóla í borginni. Samkvæmt 
tillögu ráðsins mun styrkur á 
hvern nemanda á ári hækka í 
600.000 krónur úr 515.963 krón-
um, eða um fimmtán prósent.

Gert er ráð fyrir að hækkunin 
verði afturvirk og komi til fram-
kvæmda frá og með 1. janúar síð-
astliðnum. Menntaráð beinir því til 
skólanna að taka tillit til þessarar 
breytingar við ákvörðun skóla-
gjalda.

Júlíus Vífill Ingvarsson, for-
maður menntaráðs, sagði einka-
rekna grunnskóla í borginni 

standa frammi fyrir fjárhags-
vanda sem bæta þurfi úr. Sam-
komulag sem gert hefur verið við 
ríkið bendi til þess að framlögin 
muni aukast en Menntaráð vilji 
ekki bíða eftir útreikningi Hag-
stofu heldur ríða á vaðið.

„Við erum mjög ánægð með að 
Menntaráð skuli ganga á undan 
með góðu fordæmi og hækka 
styrkinn áður en endanlegar tölur 
liggja fyrir,“ segir Edda Huld Sig-
urðardóttir, skólastjóri Ísaksskóla. 
„Mér finnst nokkuð borðleggjandi 
að meirihlutinn í borginni vill sjá 
fjölbreytt skólastarf og styðja við 
bakið á einkaskólum sem og öðrum 
skólum.“

 Endurskoðandi KPMG sem unnið hefur að 
endurskoðun fyrir Baug frá árinu 1999 staðfesti í gær 
að fyrrverandi aðstoðarforstjóri Baugs og einn ákærðu 
í Baugsmálinu hafi sagt sér ósatt þegar því var haldið 
fram við endurskoðandann að ekki hafi verið gerðir 
kaupréttarsamningar við stjórnendur.

Anna Þórðardóttir, sem starfar sem endurskoðandi 
hjá KPMG, bar vitni fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur í 
Baugsmálinu í gær. Hún var meðal annars spurð um 
kauprétt æðstu stjórnenda Baugs, stjórnarformanns, 
forstjóra og aðstoðarforstjóra, en fram hefur komið 
að kaupréttarákvæði voru í ráðningarsamningum 
þeirra og þau voru nýtt að hluta árið 1999.

Framburður Önnu var samhljóma framburði ann-
ars endurskoðanda sem bar vitni fyrir helgi en eins og 
hann sagðist Anna ekki hafa heyrt af kaupréttinum 
fyrr en síðla árs 2002, eða mögulega snemma árs 
2003. 

Borin var undir Önnu skýrsla sem hún gaf hjá lög-
reglu þar sem hún hélt því fram að Tryggvi Jóns-
son, fyrrverandi aðstoðarforstjóri Baugs, hafi sagt 
henni ósatt þegar hann hélt því fram að engin 
kaupréttarákvæði væru í samningum við stjórn-
endur Baugs, sem á þeim tíma var félag skráð á 
markað. Hún staðfesti að þetta hafi hún sagt hjá 
lögreglu og þar með að hún stæði við þessa full-
yrðingu.

Í sömu lögregluskýrslu er það haft eftir Önnu að 

stjórnendur fyrirtækisins, þar á meðal Óskar 
Magnússon stjórnarformaður og Jón Ásgeir 

Jóhannesson forstjóri, hafi skrifað undir 
staðfestingu við gerð ársreikninga um að 
allt væri fram komið sem þyrfti að koma 
fram, án þess að minnast á að ekkert 

kæmi fram um að kaupréttarákvæði væru í gangi í 
ársreikningunum.

Sagt ósatt um kaup-
rétt æðstu stjórnenda
Endurskoðandi KPMG segir aðstoðarforstjóra Baugs hafa sagt sér ósatt þegar 
hann sagði engin kaupréttarákvæði í samningum stjórnenda Baugs. Eðlileg frávik 
í bókhaldi voru meiri en upphæðir sem ákært er vegna sagði endurskoðandinn.

BAUGS M Á L I Ð

Lát rússnesks 
blaðamanns sem féll út um 
glugga á föstudag þykir grunsam-
legt að mati sumra fjölmiðla í 
Rússlandi. „Af einhverri ástæðu 
eru það þeir blaðamenn sem 
yfirvöldum er illa við sem deyja í 
þessu landi,“ stóð í dagblaðinu 
Moskovsky Komsomlets í gær.

Ivan Safronov, fyrrverandi 
ofursti, var gagnrýninn á 
stjórnvöld í skrifum sínum um 
hermál og hafði oft verið 
yfirheyrður af rússnesku 
leyniþjónustunni.

Nefnd um vernd blaðamanna 
tilkynnti í janúar að þrettán 
rússneskir blaðamenn hefðu 
verið myrtir síðan 2006 sem gerir 
Rússland þriðja mannskæðasta 
land í heimi fyrir blaðamenn á 
eftir Írak og Alsír. 

Grunsamlegt 
lát blaðamanns

Brúðkaups- og rósasýning Garðheima

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

heimur heillandi
hluta og hugmynda

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

 Matti Vanhanen, 
formaður Miðjuflokksins í 

Finnlandi, fær 
bestu einkunn-
ina fyrir 
þekkingu og 
hegðun meðal 
forsætisráð-
herraefnanna í 
þingkosningun-
um sem fara 
fram í Finn-
landi um 

miðjan mars. Þetta kom fram í 
skoðanakönnun sem birtist í 
finnskum fjölmiðlum í gær.
Vanhanen fær 7,6 í einkunn fyrir 
þekkingu og 8,1 fyrir hegðun. 
Jyrki Katainen, fulltrúi Hægri-
flokksins, fékk 6,9 fyrir þekkingu 
og 7,7 fyrir hegðun, fulltrúi 
jafnaðarmanna, Eero Heinälu-
oma, fékk 6,8 í þekkingu og 7,5 
fyrir hegðun, að sögn Hufvud-
stadsbladet.

Vanhanen fékk 
hæstu einkunn



 Sjúklingum sem 
þurfa að gangast undir lífsnauð-
synlega meðferð vegna nýrnabil-
unar á lokastigi hefur fjölgað gríð-
arlega á síðustu árum á 
Vesturlöndum. Athygli vekur að á 
Íslandi hefur slíkum tilfellum 
fjölgað mun en víðast hvar annar 
staðar. Runólfur Pálsson, yfir-
læknir á nýrnadeild Landspítal-
ans, er einn þeirra sem vinna að 
rannsóknum um ástæður þessarar 
lágu tíðni. 

„Við vitum lítið um ástæðurnar 
á þessu stigi en ef til vill spila 
erfðaþættir þarna inn í. Þetta er 
mjög spennandi rannsóknarefni,“ 
segir Runólfur. 

Runólfur
segir hæga 
framrás nýrna-
bilunar meðal 
sjúklinga hér á 
landi áhuga-
verða. Það veki 
einnig margar 
spurningar að 
helmingur
þeirra sem hafi 
sjúkdóminn á 

lokastigi annars staðar í heimin-
um sé sykursjúkur. Hér sé hlutfall 
þeirra hins vegar innan við tíu 
prósent.

Í nýjasta hefti Læknablaðsins 
eru ástæður fyrir fjölgun fólks 

með nýrnabilanir á lokastigi meðal 
annars sagðar vera lengri lífslíkur 
fólks og fjölgun fólks með sjúk-
dóma á borð við offitu og 
háþrýsting. Aukningin er sögð 
hafa haft gríðarlegan kostnað 
fyrir heilbrigðiskerfi í för með sér 
en um leið öflugri rannsóknir á 
aðferðum við að greina langvinna 
nýrnasjúkdóma snemma. Runólf-
ur segir að verið sé að taka upp 
nýja tækni á Landspítalanum við 
greiningar sem miklar vonir séu 
bundnar við.

Nýrnabilanir sjaldgæfari hérlendis 

Hugsaðu um heilsuna!

Svalandi,
próteinríkur

  og fitulaus

Frískandi, hollur
og léttur drykkur í dós

Gamla góða
Óskajógúrtin

– bara léttari

Silkimjúkt,
próteinríkt

  og fitulaust
Fitusnauðar

og mildar ab-vörur
– dagleg neysla stuðlar að bættri

heilsu og vellíðan



 Innheimtukerfið sem fylgir þráðlausum 
Kamstrup-orkumælum, sem búið er að leggja í hvert 
hús á Þingeyri, er of dýrt til að Orkuveita Reykjavík-
ur kaupi þá fyrir almenna notendur sína. 

Fjallað var um um mælana á Þingeyri í Fréttablað-
inu hinn 23. febrúar. Hjá Orkuveitu Reykjavíkur eru 
slíkir mælar einungis nýttir til að mæla orkuneyslu 
notenda sem eru svo stórvirkir, að skulu samkvæmt 
raforkulögum vera fjarmældir. 

Í Reykjavík eru stórnotendur á bilinu 300 til 400 
talsins. Mæling þeirra er sjálfkrafa og eru upplýs-
ingar um notkun sendar með farsímakerfinu frá not-
anda til Orkuveitunnar. Stórnotendur eru á svoköll-
uðum afltaxta og nýta yfir hundrað kílóvött á 
klukkustund.

„Þetta er fokdýrt innheimtukerfi,“ segir Eiríkur 
Hjálmarsson, upplýsingafulltrúi OR. Hann telur 
óraunhæft að svo stöddu að nýta þessa fjarmælingu 
fyrir almenn heimili, kostnaður við tæknina sé enn of 
hár.

Aðspurður hvort Orkubú Vestfjarða notist við 
mæla og mælikerfi á Þingeyri sem Orkuveita Reykja-
víkur treysti sér ekki til að nota, svarar Kristján Har-
aldsson, orkubússtjóri OV, að útreikni- og aflestrar-
kerfið sem Eiríkur tali um, sé ósambærilegt við það 
kerfi sem sé á Þingeyri. Stórnotendur séu mældir á 
hverjum degi, en Þingeyringar séu mældir tvisvar á 
ári. Að auki notist Orkubú Vestfjarða ekki við far-
símamælingu, heldur grenndarálestur, sem sé mun 

ódýrari. Við grenndarálestur er mælt úr nálægri bif-
reið og þarf því ekki að fara inn á heimilin.

Eiríkur Hjálmarsson segir á móti að símælingin 
sé einmitt ástæða þess að OR noti kerfið. Hún sé góð 
fyrir stórnotendur. Hann telur ekki víst að fjarmæl-
ing borgi sig í kerfi fyrir almenna neytendur, hvort 
sem það sé gert með farsíma- eða grenndarálestri. 
„Það eru ákveðnar fjárfestingar í þessum mælibún-
aði sem gera það að verkum að við teljum ekki rétt 
fyrir okkar dreifikerfi að fara út í þær núna.“

Mælarnir of dýrir 
fyrir Reykvíkinga
Raforkumælingar á Þingeyri eru of dýrar fyrir almenna notendur í Reykja-
vík.  Fokdýrt innheimtukerfi, segir upplýsingafulltrúi Orkuveitu Reykjavíkur.      
Innheimtukerfin eru ósambærileg, að mati orkubússtjóra Orkubús Vestfjarða.

Jón Loftsson skóg-
ræktarstjóri álítur kæru sína 
vegna framkvæmda í Heiðmörk 
vera prófmál, sem gæti breytt því 
til frambúðar hvernig gengið er 
um skóga hér á landi. 

Jón telur tíma til kominn að öll 
sveitarfélög taki tillit til skóg-
ræktarlaga. Eins og sjálfsagt sé 
að virða fornleifar sem finnist við 
framkvæmdir, ættu menn einnig 
að gera ráðstafanir þegar byggja 
þarf í skóglendi. 

„Við höfum engan áhuga á að 
vera að standa mikið í kærumál-
um. Það þarf bara að koma þessu 
inn í skipulagsferlið að það verði 
sjálfsagt að hafa samband við 

Skógrækt ríkisins til að fá ráð-
leggingar og að sannarlega verði 
til jafn mikill skógur og hverfur 
og að honum verði komið fyrir á 
stað þar sem hann getur örugg-
lega fengið að vera í friði í ein-

hverja áratugi,“ segir Jón. Heið-
merkurkæran sé í fyrsta skipti í 
hundrað ára sögu skógræktarlag-
anna sem þeim verði í raun og 
veru beitt. Það gangi ekki að 
hunsa lög sem séu sveitarstjórn-
unum óþægileg. Því verði kærunni 
fylgt eftir fram í rauðan  dauð-
ann.

Skógræktarfélag Íslands hefur 
metið tjónið í Heiðmörk og telur 
að um þúsund plöntum hafi verið 
fargað. Fjárhagslegt tjón gæti 
verið upp á 38 milljónir króna. 
Kópavogsbær er ekki á sama máli 
og Gunnar I. Birgisson bæjar-
stjóri talar um sextíu til níutíu 
plöntur sem hafi eyðilagst.

Heiðmerkurkæran er prófmál

HVERNIG BORÐAR MAÐUR MEIRI TREFJAR?

Flest okkar hafa gott af því að borða meiri trefjar. 

Fullorðnir ættu að borða a.m.k. 25 grömm af trefjum á 

dag, en að meðaltali borðum við ekki nema 16,7 

grömm*, eða aðeins 2/3 af ráðlögðum dagskammti.

Þó við Íslendingar höldum að við séum best á öllum
sviðum hafa rannsóknir sýnt að við stöndum okkur alls ekki 
nógu vel þegar kemur að neyslu trefja. En það er auðvelt að 
bæta sig – ef þú borðar Kellogg’s All–Bran á hverjum degi 
færðu næstum helming af ráðlögðum trefjaskammti, sem 

hjálpar þér að halda meltingunni í góðu lagi. Laus við 
þembu, þyngsli og doða líður þér vel innan sem utan.

Fáðu þér gómsætt Kellogg’s All–Bran, Sultana Bran eða 
Bran Flakes og vertu bestur ... í trefjum!

*Skv. Lýðheilsustöð
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A fermingargjöf
Flott hugmynd að

Fermingartilboð

9.990 kr.
Verð áður 12.990 kr.
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High Peak Sherpa 
55+10
Góður göngupoki, stillanlegt
bak og stækkanlegt aðalhólf.

Einnig til 65+10
Fermingartilboð 10.990 kr.
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SMÁRALIND SÍMI 545 1550 GLÆSIBÆ SÍMI 545 1500      KRINGLUNNI SÍMI 545 1580





nær og fjær

„ORÐRÉTT“

Álverið í Straumsvík opnaði fyrstu 
kosningaskrifstofuna í bænum í 
verslunarmiðstöðinni Firði um 
helgina með kórsöng, tónlistar-
flutningi Lay Low og kleinum. Sam-
tökin Sól í Straumi opna svo kosn-
ingaskrifstofu í miðbæ 
Hafnarfjarðar eftir viku. 

Tryggvi Skjaldarson, flokks-
stjóri í skautsmiðju hjá Alcan, sér 
um upplýsingamiðstöðina í Firði. 
Hann segir að álverið muni beita 
sér af fullu afli og reyna að koma 
upplýsingum á framfæri eins og 
hægt er. 

„Við munum halda fundi, tala 
við fólk, hringja í fólk og haga 
okkur eins og frambjóðandi sem 
vill verða þingmaður og reynir að 
fá fólk til að kjósa sig. Það eru kosn-
ingar fram undan og við ætlum að 
taka þann slag,“ segir hann. 

Tryggvi segist ekki vita hversu 
mikið fjármagn álverið ætli að 
leggja í kosningabaráttuna. Reikn-
ingurinn sé ekki opinn. 

Pétur Óskarsson, talsmaður 
Sólar í Straumsvík, segir að kosn-
ingaskrifstofa verði opnuð 9. mars.

Bæjaryfirvöld í Hafnarfirði 
standa fyrir fundaröð vikuna 20.-
23. mars þar sem fjallað verður um 
einstaka þætti málsins. Stefnt er að 

því að enda kynninguna á stórum 
umræðufundi sem verður sjón-
varpað beint fimmtudaginn 29. 
mars. -

Fyrsta kosningaskrifstofan

Þjóðgarður og íþróttamannvirki

Auka þarf stórlega geð-
heilbrigðisþjónustu fyrir 
börn með tilfinningaleg 
vandamál og hegðunarrask-
anir, ekki síst innan skóla 
og heilsugæslu. Aðgangur 
að fagfólki þarf að vera 
greiður og forgangsröðun á 
biðlistum BUGL réttlát.

Foreldrar barna sem eru á biðlista 
legudeildar barnageðdeildar 
Landspítala - háskólasjúkrahúss, 
BUGL, upplifa biðina gjarnan sem 
óréttláta og of langa. Liðinn tími 
hefur áhrif á líðan þeirra og vonir 
og biðin eftir úrræðum og svörum 
setur mikinn svip á líf þeirra. 

Þetta kemur fram í nýrri meist-
araprófsrannsókn sem Þórdís 
Kristinsdóttir hjúkrunarfræðing-
ur gerði á daglegu lífi foreldra 
sem áttu barn á biðlista BUGL. Í 
rannsókninni voru tekin viðtöl við 
fimm mæður og þrjá feður á aldr-
inum 28–45 ára. Tvennt einkenndi 
upplifun þeirra, að berjast áfram 
og lifa í voninni. 

Í rannsókninni kom fram að 
foreldrar fundu fyrir óvissu, kvíða 
og hjálparleysi meðan á biðinni 
eftir úrræðum stóð. Reiði kom 
sterkt fram, fyrst og fremst gagn-
vart kerfinu en stutt gat verið 
milli reiði og sorgar. Foreldrarnir 
fundu fyrir sektarkennd og voru 
óöruggir um hlutverk sitt á bið-
tímanum. Fáfræði um BUGL og 
fordómar annarra juku á þessar 
tilfinningar.

Góð samskipti voru foreldrun-
um mikilvæg og gáfu þeim styrk 
en lítill stuðningur, neikvæð sam-
skipti og takmarkað aðgengi að 
þjónustu og fagfólki almennt dró 
úr styrk þeirra. Foreldrarnir 
brugðust ólíkt við. Mæðurnar 

sóttu eftir 
stuðningi út á 
við en feðurnir 
drógu sig í hlé 
heima. Foreldr-
arnir voru sam-
mála um að 
veikindi barn-
anna og ein-
kenni þeirra 
kæmu niður á 

fjölskyldulífi og 
systkinum og ykju einangrun. 

Mæður fundu meira fyrir álaginu 
enda voru þær aðallega í forsvari 
út á við.

Þórdís segir að sér hafi komið 
mest á óvart að mæður, sem höfðu 
reynt flest úrræði en án árangurs 
og voru því hvað ráðalausastar, 
létu minnst í sér heyra. Þær hafi 
ekki þrýst mikið á, þrekið hafi 
verið búið. „Þessar mæður sögð-
ust einfaldlega vera of þreyttar,“ 
segir hún. „Þegar barnið var 
komið á BUGL voru foreldrarnir 

búnir að fá nóg og fannst erfitt að 
bíða eftir hjálp.“

Leiðsögn og þéttan stuðning 
vantar frá upphafi við fjölskyldur 
barna með geðvandamál og hegð-
unarraskanir, ekki síst innan 
heilsugæslu og skóla. „Það vantar 
meiri þjónustu á öllum stigum og 
það þarf að vera meiri samvinna 
milli BUGL, heilsugæslu og skóla. 
Það er áberandi hvað heilsugæsl-
an kemur lítið að málum þessara 
foreldra.“

Upplifa biðina sem óréttláta og langa

Jarðvegsvinna ráða-
manna

Áfallahjálp um borð

Mörg brýnni 
mál sem bíða

ÚTBOÐ
Norræna Húsið í Reykjavik óskar eftir tilboðum í endurnýjun
neysluvatnslagna og hreinlætistækja í húsinu, ásamt þeim
verkum sem af því leiðir. 
Útboð þetta tekur til, að fjarlægja núverandi hreinlætistæki og 
neysluvatnslagnir ásamt óhjákvæmilegu múrbroti og niðurtekt 
timburlofta. Þá skal leggja nýjar lagnir , endurmúra í niðurbrot, 
flísaleggja, koma fyrir timburloftum og gera við málningu. 
Neysluvatnslagnir liggja að langmestu leyti undir kjallaralofti, upp í 
gegn um gólf og eftir gjallveggjum upp að tækjum. Nýjar 
stofnlagnir gerist úr ryðfríu stáli, en lagnir að tækjum með 
plastlögnum í ídráttarrörum. Helstu áætlaðar magntölur eru: R yðfrí
klemmd rör 370 m. Tengidósir og kistur 56 stk. Hreinlætistæki 22

2

stk. Endurflísalögð gólf 12 m Endurflísalagðir veggir 90 m2
Tilboðsgögn verða afhent á skrifstofu Norræna Hússins, án
endurgjalds, frá og með 08.03.2007. Vettvangsskoðun verður
15.03 .2007, k1.1 1 .00 f.h. Tilboðum skal skila á sama stað og verða
þau opnuð þar þann 26.03.2007, kl. 1 1 .00 f.h. að viðstöddum þeim
bjóðendum sem þess óska. 
Miðað er við að húsið verði ekki opið almenningi meðan á 
verktíma stendur , en hugsanlegt að einhverjir starfsmenn 
hússins verði við störf. Hefja skal verkið 1 8.06.2007 og skal
því lokið eigi síðar en 05.08.2007





fréttir og fróðleikur

Þungaiðnað-
urinn fer

Erfðamengun, sú mengun 
sem getur fylgt erfða-
breytingu matvæla, getur 
hugsanlega orðið skæðari 
en kemísk mengun, svo sem 
mengun af völdum útblást-
urs og spilliefna. Erfða-
mengun er að auki ósýnileg. 
Dr. Terje Traavik er einn 
fárra sjálfstæðra sérfræð-
inga í heiminum á þessu 
sviði. Hann ræddi málin við 
Fréttablaðið.

Nærri allir sem starfa við mat á 
skaðsemi erfðabreyttra matvæla 
eru á einn eða annan hátt tengdir 
hagsmunum fyrirtækjanna sem 
framleiða matvælin, segir Terje 
Traavik. Hann nefnir töluna 95 af 
hundraði. Svo hátt sé hlutfall 
þeirra vísindamanna, sem meta 
gæði og öryggi erfðabreyttra mat-
væla, sem eiga beina eða óbeina 
hagsmuni af því að téð matvæli 
komist á markað. 

„Því er það eitt mikilvægasta 
pólitíska álitamál samtímans að 
koma þessum málum í betra horf 
og setja á stofn sjálfstæðar rann-
sóknarstöðvar,“ segir hann.

Terje er prófessor við Tromsø-
háskóla og vísindalegur fram-
kvæmdastjóri Rannsóknarstofn-
unar í genavistfræði (GenØk). 
Hann hefur lengi unnið að rann-
sóknum í veirufræði og stýrir 

rannsóknum á umhverfis- og 
heilsufarsáhrifum erfðatækni.

Fjölmargt þarf að athuga þegar 
erfðabreytt matvæli eru vegin og 
metin, að mati Terjes: „Tæknin 
sjálf er ófyrirsjáanleg. Til að 
mynda er alls ekki hægt að segja 
fyrir um hegðun erfðabreyttra 
plantna. Erfðabreyttir maískólfar, 
sem ekki sýna afbrigðilega hegðun 
á túni í Iowa í Bandaríkjunum, 
geta hagað sér allt öðruvísi þegar 
búið er að flytja þá, kannski í 
annan heimshluta, þar sem rækt-
unin fer fram. Breyturnar eru svo 
fjölmargar.“

Erfðatækni byggist á vísindum 
sem enn þykja fremur stutt á veg 
komin. Genakerfi eru óhemju flók-
in og sé hróflað við einni breytu 
getur hún haft áhrif á aðrar breyt-
ur og svo koll af kolli. Því er hætt 

við ófyrirsjáanlegum margfeldis-
áhrifum. Einnig getur haft áhrif á 
gjörvallt þróunarferli erfða-
breyttrar lífveru, þegar ytri eða 
innri skilyrði breytast. Til dæmis 
ef hitastig hækkar.

Skordýraeitur hefur skjót og 
sjáanleg áhrif og í verstu tilfellum 
dregur það lífverur rakleiðis til 
dauða. Erfðamengun í lífverunum 
sjálfum getur haft lúmskari áhrif 
sem koma ekki fram fyrr en eftir 
langan tíma, jafnvel heila öld í 
vistkerfinu. „Arfgeng áhrif meng-
unarinnar eru ósýnileg,“ segir 
Terje. „Neytandinn deyr ekki endi-
lega, en hann gæti þróað með sér 
ofnæmi eða eitrast þannig að auki 
hættu á krabbameini. Þetta krefst 
mikilla og vandaðra rannsókna, 
því í raun er ekkert til sem er 
„örugg“ breyting. Hvert gen eign-
ast billjón kópíur. Skortur á óháðu 
eftirliti með þessum vörum er því 
ekki hughreystandi fyrir mig sem 
föður.“

Tengsl vísindamanna og stórfyrir-
tækja gera neytendur í Evrópu æ 
gagnrýnni og efins um merkingar 
á erfðabreyttum matvælum, segir 
Terje. „Þeir kjósa í auknum mæli 
að sniðganga slíka vöru með öllu. 
Stórfyrirtækin eru farin að átta 
sig á þessu og sjá nú kosti þess að 
óháðar eftirlitsstofnanir gegni 
þessu hlutverki. Það er einfaldlega 
þeim í hag.“ 

Terje telur að neytendur og rík-
isvaldið þurfi að taka þetta hlut-
verk að sér. „Samfélagið á að 
spyrja spurninganna, ekki vísinda-
mennirnir og ekki stórfyrirtækin. 
Árið 2025 er talið að 70 prósent 
matvæla verði erfðabreytt að ein-

hverju leyti. Nú þegar er erfitt að 
fá „hrein“ matvæli, því grunnur-
inn, dýrafóðrið, er gjarnan erfða-
breyttur. Það eru auðvitað gífur-
legir möguleikar fólgnir í 
erfðabreytingum, en að sama skapi 
mikil áhætta.“

Spurður um þýðingu umræðunnar
fyrir Íslendinga, sem telji sig 
framleiða hrein, óbreytt matvæli, 
þá vill Terje ekki úttala sig um 
markað sem hann þekkir ekki til 
hlítar. Hins vegar sé óumdeilan-
legt að með ströngum reglum og 
framsæknum rannsóknum myndi 
ímynd landsins sem matvælafram-
leiðanda styrkjast til muna. 
„Heilsuímyndin rýmir ekki erfða-
breytt matvæli. Markaðurinn mun 
taka eftir því ef hér verða strang-
ari skilyrði en annars staðar. Ein-
hverjar milljónir í slíkar rann-
sóknir væru fremur fjárfesting en 
kostnaður.“

Við vitum ekki hvað við borðum

Markaðurinn mun taka 
eftir því, ef hér verða 

strangari skilyrði en annars stað-
ar. Einhverjar milljónir í slíkar 
rannsóknir væru fremur fjárfest-
ing en kostnaður.

Kynlífsþrælar japanskra hermanna

Höfðabakka 3    •    Borgartúni 29    •    Glerárgötu 34

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

Aðeins
89.900kr./stgr.      
  Áður 119.866kr.

Fermingartilboð



[Hlutabréf]

Til stendur að endurgreiða ríkis-
stofnunum virðisaukaskatt af allri 
þjónustu sem þær kaupa af tölvu-
og hugbúnaðarfyrirtækjum. 

Árni M. Mathiesen fjármála-
ráðherra upplýsti um þetta á ráð-
stefnunni „Útvistun - allra hagur“ 
sem haldin var fyrir helgi af Sam-
tökum UT-fyrirtækja, Samtökum 
iðnaðarins, Ríkiskaupum og ráðu-
neytum fjármála, iðnaðar og við-
skipta.

Með endurgreiðslunni á að 
leysa svokallað VSK-mál sem 
lengi hefur verið eitt helsta bar-
áttumál upplýsingatæknigeirans. 
Bent hefur verið á að í núverandi 
fyrirkomulagi væri innbyggður 
hvati ríkisins til að halda úti eigin 
hugbúnaðar- og tölvudeildum, í 

stað þess að kaupa þjónustu frá 
einkaaðilum og með því væri sam-
keppnisstaða skekkt. Samkvæmt 
gildandi lögum leggja opinberir 
aðilar og fjármálafyrirtæki ekki 
virðisaukaskatt á þjónustu sína og 
geta ekki fengið hann endur-

greiddan nema af tiltekinni skil-
greindri þjónustu sem þeir kaupa 
af einkaaðilum. Þannig fæst ekki 
endurgreiddur virðisaukaskattur 
af hýsingu upplýsingakerfa. 

Á fundinum sagði Árni að í fjár-
málaráðuneytinu væri þegar haf-
inn undirbúningur að gerð verk-
lagsreglna sem gerðu endurgreiðslu 
mögulega og að ráð væri gert fyrir 
breytingunni við  undirbúning fjár-
laga 2008. Sömuleiðis sagði hann 
að tækist vel til með breytinguna 
gagnvart þjónustukaupum tölvu- 
og hugbúnaðarfyrirtækja sæi hann 
ekkert því til fyrirstöðu að útfæra 
sömu lausn gagnvart annars konar 
þjónustu og vörusölu einkaaðila, 
líkt og Samtök iðnaðarins og fleiri 
hafi lagt til. 

Ríkisstofnanir fá endurgreiðslu

Stjórn bresku hljómplötuútgáf-
unnar EMI hafnaði í gær yfir-
tökutilboði bandarísku risasam-
stæðunnar Warner Music Group. 
Tilboðið hljóðaði upp á 260 pens á 
hlut, sem þýðir að EMI er metið á 
2,1 milljarð punda, jafnvirði um 
275 milljarða íslenskra króna. 

Á sama tíma greindi Evrópu-
armur bandaríska fjárfestinga-
bankans Lehman Brothers, að 
hann hefði fest sér rúmlega 
703.000 hluti í EMI og ræður bank-
inn yfir 4,53 prósentum í útgáfufé-
laginu.

EMI hefur átt við nokkurn sam-
drátt að stríða síðustu misserin og 
hefur sent frá sér neikvæðar 
afkomuviðvaranir í tvígang það 
sem af er árs. 

EMI hafnaði 
Warner Music

Halli á vöruskiptum nam 5,1 millj-
arði króna í síðasta mánuði, sam-
kvæmt bráðabirgðaútreikningum 
sem Hagstofan birti í gær. Vörur 
voru fluttar inn fyrir 29 milljarða 
króna í mánuðinum en út fyrir 24 
milljarða.

Greiningardeild Glitnis segir 
hafa dregið jafnt og þétt úr halla á 
vöruskiptum enda sjái nú fyrir 
endann á umfangsmiklum fjárfest-
ingum auk þess sem mjög hafi 
dregið úr vexti einkaneyslu. Þá 
munar miklu um aukningu á 
útflutningi sjávarafurða og áls, en 
hátt verð hefur fengist fyrir vör-
urnar. Hafi svo lítill halli sem þessi 
ekki sést síðan í apríl árið 2005, að 
sögn greiningardeildarinnar sem 
telur líkur á að áfram dragi úr 
vöruskiptahalla á árinu.  

Minni vöru-
skiptahalli

Færeyska olíuleitarfélagið Atlantic 
Petroleum skilaði tapi upp á rúma 
8,1 milljón danskra króna, jafnvirði 
rétt rúmra 96 milljóna íslenskra 
króna, á síðasta ári. Þetta er nokkru 
minna tap en árið áður en þá tapaði 
félagið tæplega 10,4 milljónum 
danskra króna, sem jafngildir 123,3 
milljónum íslenskra króna.

Í uppgjöri félagsins kemur fram 
að rekstrartap Atlantic Petroleum 
á árinu hafi numið tæpum 11,5 
milljónum danskra króna, tæplega 
136,4 milljónum íslenskra króna, 
sem er nokkru meira en spáð var. 
Haft er eftir Wilhelm Petersen, for-
stjóra félagsins, að árið hafi verið 
gott hjá Atlantic Petroleum og hafi 
það náð markmiðum sínum. 

Minna tap í 
olíuleitinni

Leita að fl eiri tilboðum

Einn smellur á klmiceland.is til að finna
hagstæðasta miðaverðið, bóka á Netinu,
fá upplýsingar um flug, safna flugpunktum 
og svo framvegis.

Skilmálar: Verð fram og til baka frá Reykjavík með öllum sköttum og gjöldum. Nánari upplýsingar um skilmála má finna á www.klmiceland.is

umhverfis jörðina, allan sólarhringinn
bókaðu á 

klmiceland.is
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greinar@frettabladid.is

Það hefur ýmislegt orðið til 
þess að gleðja í mér kennara-

hjartað síðustu dagana. Reyndar 
gera nemendur mínir það daglega 
en það er önnur saga. Ástæða 
þessarar tilteknu gleði hefur 
verið umfjöllun um málefni 
stéttarinnar úr ýmsum áttum. 
Allmargir kennarar hafa tekið sig 
til og skrifað prýðilegar greinar 
um í dagblöðin, þökk sé þeim og 
vonandi eru fleiri væntanlegar. 
Ritstjórar dagblaðanna hafa birt í 
leiðurum þá skoðun að kennslu 
eigi að meta og launa mun betur 
en nú er gert. Nokkrir sveitar-
stjórnarmenn hafa látið í ljósi 
vilja til lausna á deilunni og 
stungið upp á ýmsum leiðum til 
þess. Skoðanir eru skiptar um 
þessar leiðir en viljinn til 
framkvæmda er mikilvægur og 
orð eru til alls fyrst. Nú vantar 
bara að menn láti verkin tala en 
þar virðist hnífurinn standa í 
kúnni.

Ýmsir vilja halda því fram að 
samninganefnd kennara sé föst í 
ístaðinu, þver og þrjósk og engin 
leið að ræða við hana. Mér fróðari 
menn halda því fram að þetta sé 
alrangt, þarna sé að störfum mjög 
gott fólk sem hafi góða yfirsýn og 
traustan málflutning. Það skal 
tekið fram að heimildarmenn 
mínir á þessu sviði eru ekki alveg 
hlutlausir og það má svo sem 
vera að einhver þrjóska sé í 
spilinu. Ef sú er raunin er 
þvermóðska beggja vegna borðs. 
Launanefnd sveitarfélaganna 
hlýtur að vera öll af vilja gerð en 
þar virðist vera þungt fyrir fæti. 
Ráðherrar segja okkur að 
grunnskólinn sé á vegum 
sveitarfélaganna og því geti 
ríkisstjórnin ekki blandað sér í 
umrædda deilu. Það kom samt 
ekki í veg fyrir hótun um 
lagasetningu ef kennarar gengju 
ekki til samninga í verkfalli fyrir 
tveimur árum en það er önnur 
saga. Stjórn Sambands íslenskra 

sveitarfélaga segir okkur að 
samningamál séu í höndum 
launanefndar sem starfar 
sjálfstætt og er kjörin á lands-
þingi sambandsins. Launanefndin 
segir okkur að hún sé bundin af 
samþykktum sambandsins. Allir 
hafa nokkuð til síns máls en það 
sér hver maður að við þessar 

aðstæður er einfaldlega allt fast. 
Launanefnd sambandsins er 
kjörin af fulltrúum á landsþingi 
og situr í fjögur ár. Þar er stjórn 
sambandsins líka kjörin í 
samræmi við lög þess. Þetta þýðir 
í raun að stjórnin og launanefndin 
sitja jafnfætis, stjórnin er ekki 
yfir launanefndinni og launa-
nefndin er bundin af samþykkt-

um þingsins en ekki samþykktum 
stjórnar. Öll sagan er farin að 
minna óþyrmilega á aðra sögu af 
lítilli gulri hænu án aðalpersónu 
þeirrar ágætu sögu. Allir segja 
„ekki ég“ og litlu gulu hænuna 
vantar, þá sem segir „en það vil 
ég“. Ég lýsi eftir lítilli gulri hænu. 

En lykillinn er að einhverju 
leyti falinn í aðstæðum sveitarfé-
laganna. Sveitarstjórnir landsins 
höfðu ólíkar skoðanir á skynsemi 
þess að flytja grunnskóla landsins 
frá ríkinu á sínum tíma og margir 
sveitarstjórnarmenn töldu þá 
ólíklegt að þeir tekjustofnar 
fylgdu sem þörf var á til að mæta 
þessum kostnaði. Þeir virðast 
hafa haft rétt fyrir sér. Þeir sem 
fylgdust með umræðunni um 
þennan flutning á sínum tíma 
muna vafalaust að stærstu 
sveitarfélög landsins lögðu 
þyngstu áhersluna á þennan 
flutning og þau minni, sum hver 
a.m.k., voru einfaldlega ofurliði 
borin. Síðustu daga hefur m.a. 
mátt heyra á nokkrum sveitar-
stjórnarmönnum að þeir vilji 
semja við sína kennara, hver og 
einn, en ekki við heildarsamtök 
stéttarinnar í einu lagi. Ýmis rök 
mæla með þeirri leið en líklega 
mæla þó fleiri rök með núverandi 
leið, þ.e. samningum við samtök 
grunnskólakennara. Mikilvægast 
hlýtur að vera að rifja upp fyrir 
hverja skólarnir eru. Þeir eru 
fyrir nemendur. Þess vegna er öll 
umræða um vinnutíma kennara 
til dæmis út í hött. Stóra málið er 
hversu langur hver skóladagur 
grunnskólanemenda á að vera og 
hversu langt skólaárið hans á að 
vera. Starfslýsing kennara er 
morgunljós og yfirgripsmikil og 
skólastjórnendur sjá um að þeir 
vinni í samræmi við hana. Og þá 
þarf að meta hvers virði það er að 
hafa hæft, áhugasamt, metnaðar-
fullt, vel menntað og kraftmikið 
fólk við kennslu. Hvað segja 
launagreiðendur kennara?

Glaður kennari

Stóra málið er hversu langur 
hver skóladagur grunnskóla-
nemenda á að vera og hversu 
langt skólaárið hans á að 
vera. Starfslýsing kennara er 
morgunljós og yfirgripsmikil 
og skólastjórnendur sjá um að 
þeir vinni í samræmi við hana.
Og þá þarf að meta hvers 
virði það er að hafa hæft, 
áhugasamt, metnaðarfullt, vel 
menntað og kraftmikið fólk við 
kennslu.

Vegna umræðunnar um vinnu stjórn-
arskrárnefndar og auðlindaákvæði 

er nauðsyn að halda nokkrum atriðum 
til haga. Í fyrsta lagi að það kom ítrekað 
fram í umræðum í nefndinni að skila 
ætti heildarendurskoðun á stjórnar-
skránni, en ekki væri áhugi á því að tína 
einstök atriði út úr og flytja þau. Með 
það veganesti var ég sem formaður 
nefndarinnar. Stjórnarskrárbreytingar 
hafa ætíð verið gerðar með þverpólit-
ísku samkomulagi. Þegar ljóst var að samkomulag 
næðist ekki um heildarendurskoðun, var rætt um 
að skapa svigrúm til þess að halda vinnunni áfram 
og  þar með að stjórnarskrárbreytingar væru ekki 
bundnar við lok kjörtímabils. Þá náðist samkomu-
lag um að hægt væri að ráðast í stjórnarskrár-
breytingar og þjóðaratkvæðagreiðslu um þær án 
þess að til þingrofs og almennra kosninga kæmi. 
Forsætisráðherra var síðan tilkynnt þessi niður-
staða.

Ákvæði um að binda í stjórnarskrá þjóðareign 
á auðlindum sjávar er í stjórnarsáttmálanum. Ég 

mat málið þannig að ekki væri hljóm-
grunnur fyrir því að afgreiða það mál 
samhljóða út úr nefndinni, vegna þess 
meðal annars að raddir voru þar uppi 
um að skoða þyrfti málið betur. Hins 
vegar var það alveg ljóst að í Framsókn-
arflokknum voru sterkar skoðanir um 
að afgreiða ætti ákvæðið á þessu kjör-
tímabili. Það var því alveg ljóst að málið 
færi til formanna stjórnarflokkanna 
eins og nú hefur gerst.

Ég fullyrði að sá skilningur var uppi 
meðal beggja stjórnarflokkanna að 
stjórnarskrárákvæðið breytti ekki 
núverandi atvinnuréttindum í sjávarút-

vegi. Það var jafnframt skilningur minn að 
minnsta kosti að samkomulag auðlindanefndar 
sem var þverpólitískt á þessum tíma tryggði 
þetta.

Vegna skrifa Össurar Skarphéðinssonar um 
þetta mál vil ég taka fram að honum var vel kunn-
ugt um þann vilja minn að ná fullu samkomulagi í 
nefndinni um þau mál sem þar væru tekin út. Út 
frá þessum sjónarmiðum vann ég, og öllum aðdrótt-
unum um viljaleysi af minni hálfu vísa ég á bug.

Höfundur er alþingismaður.

Að gefnu tilefni

F
áir láta sig gengi Íslensku óperunnar nokkru varða, þótt 
þessi menningarstofnun eigi að baki aldarfjórðung í starfi 
og enn lengri forsögu sem teygir sig aftur á nítjándu öld. 
Þá eins og nú áttu íslenskir söngvarar sér helst starfsvon í 
útlöndum: viðgangur listformsins í samfélögum Evrópu og 

Ameríku gat af sér listaverk sem virðast geta hitt fólk í hjartað enn 
þann dag í dag. Líka hér á landi, þótt gestafjöldi Íslensku óperunnar 
hin síðari ár sé ekki mikill. 

Ópera á Íslandi er á tímamótum: stjórnandi hennar til síðustu átta 
ára hverfur af vettvangi í vor og þá rísa háværar deilur um frammi-
stöðu hans og stefnu. Hljóður er nú bæjarstjórinn í Kópavogi sem 
fyrir rétt ári taldi það smámál að reisa óperuhús í landi þar sem 
draumur um þokkalegt tónlistarhús er loks að rætast eftir hálfrar 
aldar baráttu. Óperulistinni er ekki ætlað fullnægjandi rými í nýju 
tónlistarhúsi.

Málsvarar óperunnar segja að listformið hafi aldrei notið almennr-
ar hylli. Það sé ekki allra, ekki síst þegar í hlut eiga yngri verk sem 
koma á svið óperuhúsa nú um aldamótin. Og svo benda þeir á enda-
lausa nýtingu á vinsælustu stefum óperunnar sem rata í aðra miðla: 
auglýsingar, sjónvarpsþætti og kvikmyndir: hún er víst vinsæl.

Íslensku óperunni hefur um langt skeið verið í kot vísað: gamalt 
bíóhús með þröngu sviði og grunni rúmar ekki stærri verk óperu-
bókmenntanna. Hvorki Þjóðleikhúsið né Sinfóníuhljómsveit Íslands 
hafa sýnt litlu systur sinni í listinni nokkra rækt, nánast látið eins og 
hún væri ekki til. Fjárveitingavaldið veitir Íslensku óperunni rausn-
arlega styrki og einkafyrirtæki hafa lagt henni lið. Enda er í sam-
félaginu stór hópur sem leggur fyrir sig söng: við menntum árlega 
söngvara og sendum þá til starfa í útlöndum. Við njótum listar þeirra 
þá þeir snúa heim í stuttar heimsóknir. Sú fjárfesting er ekki glatað 
fé að öllu leyti. List þessa fólks ber frama landsins víða: er varla til 
jafn frambærileg sveit íslenskra listamanna sem starfar alfarið á 
erlendum vettvangi. Hvað er þá til ráða? 

Forráðamenn Íslensku óperunnar verða að sækja fram á þeim 
skamma tíma sem gefst áður en tónlistarhús verður opnað. Þeir 
verða að huga að verkefnavali sem vekur nýjan áhuga og sátt um 
réttmæti listformsins í tónlistarhúsinu. Þeir þurfa að huga betur að 
nýsmíði íslenskra verka. Þeir eiga að láta þýða verk og láta syngja 
þau á íslensku. Í landinu eru örfáir menn sem svo eru hagir á mál, 
rím og hætti, að þeir geta þýtt söngtexta af hvaða máli sem er á 
sönghæfa íslensku. Þeir verða að leita að nýjum leiðum til að flytja 
verk fyrir áhorfendur sem rjúfa það fámenni sem nú sækir óperur. 
Jafnvel fara úr Gamla bíó með einhver verkefni, leita í rýmri leik-
hús eins og Borgarleikhús og Þjóðleikhúsið, jafnvel hús sem eru ekki 
hugsuð til flutnings á sönglist, til að skapa listforminu og Óperunni 
stærra rými í samfélagi íslenskra lista, betri og dýpri hljómgrunn í 
þjóðarsálinni. Þeir verða með merkjanlegum hætti að taka upp sam-
starf við Sinfóníuhljómsveit Íslands. Þeir verða að gera allt sem í 
þeirra valdi stendur til að auka hróður óperunnar svo hingað komi 
íslenskir listamenn sem búsettir eru erlendis og geti um nokkurra 
vikna skeið deilt list sinni með okkur. Þeir verða að sækja fram af 
djörfung. Vogun vinnur. Þeir verða að ná þeirri stöðu að óperan verði 
aufúsugestur í tónlistarhúsinu, spennandi kostur fyrir Kópavogsbæ, 
eftirsóknarverður samstarfsaðili fyrir Sinfóníu og stóru leikhúsin. 

Þeir verða að temja sér yfirlæti pönkfyrirtækisins í sínum glað-
beittu einkennisorðum: Heimsyfirráð eða dauði. Gangi það ekki eftir 
er dauðinn óhjákvæmilegur, þótt jarðarförin fari vel fram  – í fárra 
viðurvist.

Örlög Óperunnar

„Köld slóð er 
afbragðs

sakamálasaga“
JVJ / topp5.is

20% afsláttur ef greitt er með korti frá Kaupþingi

Sýnd í Smárabíói og Regnboganum



Smáauglýsingasími
550 5000

Auglýsingasími Allt
550 5880

Þú getur pantað 
smáauglýsingar á visir.is

Starfsmannafélag Hrafnistu efndi til 
heilsudaga til að hrista starfsmennina 
saman.

„Okkur langaði til að gera eitthvað fyrir 
starfsfólkið jafnframt því að hrista mann-
skapinn saman og ákváðum þess vegna að 
halda heilsudaga,“ segir Magnea Símonar-
dóttir, formaður starfsmannafélags Hrafn-
istu. „Þeir standa yfir í hálfan mánuð og á 
þeim tíma gefst starfsfólkinu tækifæri til að 
taka þátt í alls kyns heilsutengdum viðburð-
um.“

Óhætt er segja að dagskrá heilsudaga sé 
fjölbreytt. Magnea nefnir sem dæmi úti-
göngu undir stjórn íþróttakennara, línudans, 
herðadekur og fyrirlestra af ýmsu tagi. Þá 
hefur verið fullt út úr dyrum í blóðþrýst-
ings-, blóðsykurs- og blóðfitumælingar.  
Magnea segir breytt mataræði þó hafa vakið 
mesta lukku.

„Við létum útbúa sérstakan matseðill 
fyrir starfsmennina og hefur ávaxtabar 
slegið í gegn,“ segir Magnea. „Starfsmenn 
eru hvattir til að nýta pásuna til að láta sjá 
sig við barinn og kynnast betur, þar sem 
samgangur er mismikill milli deilda. 
Umsjónarkona sjoppunnar segir sölu á sam-
lokum hafa minnkað heilmikið eftir að 
ávaxtabarinn var settur upp. Það kemur því 
til greina að hafa hollustufæði einhverja 
vikudaga eftir að heilsudögunum lýkur 
formlega.“

Magnea segir að heilsudagarnir hefðu 
aldrei orðið að veruleika, hefði árshátíð 
starfsmanna ekki lagst af á síðasta ári. „Við 
áttum peninga afgangs og vildum verja 
þeim í eitthvað sem allir gætu haft gaman 
af. Við veðjuðum á heilsudaga og það hefur 
margborgað sig. Heilsudagarnir enda að 
vísu með árshátíð að þessu sinni svo enginn 
ætti að vera svikinn.“

Herðadekur, línu-
dans og ávaxtabar



Valgerður Guðmundsdóttur 
heldur úti heimasíðu fyrir kon-
ur með fjölblöðrueggjastokka-
heilkenni, öðru nafni PCOS.

Valgerður Guðmundsdóttir greind-
ist með fjölblöðrueggjastokkaheil-
kenni fyrir fjórum árum eftir að 
hafa gengið á milli lækna. Hún 
heldur nú úti heimasíðunni www.
pcos.is þar sem má fræðast og 
ræða um þetta lítt þekkta ástand.

„Það eru um það bil 200 hund-
ruð skráðir meðlimir á síðunni,“ 
segir Valgerður. „Það er þó aðeins 
lítill hluti þeirra sem er talinn vera 
með PCOS. Þetta eru konur á öllum 
aldri, þótt ég sakni kvenna sem 
komnar yfir fertugt. Kannski það 
sé vegna þess hversu fáar þeirra 
vita hvað amar að þeim enda var 
enn minna vitað um PCOS hér áður 
fyrr.“

Valgerður þekkir af eigin raun 
þá fáfræði sem ríkir um ástandið. 
„Ég leitaði til lækna vegna brengl-
unar á tíðum, auknum hárvexti í 
andliti, þyngdaraukningu og þung-
lyndis sem eru einkenni PCOS. 
Þeir töldu þetta stafa af völdum 
hormónabrenglunar og skrifuðu 
upp á pilluna. Það var ekki fyrr en 
ég leitaði á netinu að ég sá að ein-
kennin féllu undir PCOS. Guð-
mundur Arason kvensjúkdóma-
læknir staðfesti gruninn. Mín saga 
er ekki einsdæmi. Margar konur 
hafa gengið á milli lækna án þess 
að fá svör.“

Valgerður telur að hún hafi 
fengið PCOS í erfðir úr föðurætt-
inni. „Ég er viss um að pabbi var 
með þetta. Karlar fá þetta nefni-
lega líka. Mig minnir að þetta kall-
ist þá syndrome-x. Einkennin eru 
svipuð, svo sem snemmskalli, 
þyngdaraukning, hjartasjúkdómar 

og sykursýki. Pabbi var með þessi 
einkenni og mig grunar að hann 
hafi erft þau frá ömmu. Hún þjáð-
ist af sykursýki og gekk illa að 
eiga börn. Þá þekktist PCOS auð-
vitað ekki neitt svo enginn vissi 
hvað amaði að henni.“ 

Fá meðferðarúrræði eru til 
gegn PCOS en konur í yfirþyngd 
geta grennt sig til að halda ein-
kennunum niðri. Valgerður var 
sjálf í þeirra hópi þar sem hún var 
72 kílóum of þung. „Ég ákvað að 
fara í hjáveituaðgerð og breytti 
um mataræði til að losa mig við 
aukakílóin og sjá hvort það hefði 
einhver áhrif. Það er óhætt að 
segja að verulega hafi dregið úr 
einkennunum í kjölfarið. Ég hvet 
því PCOS konur í yfirþyngd að 
skoða þessa möguleika. Svo er 
þeim velkomið að kíkja á heima-
síðuna.“

Fáar konur vita hvað amar að

Talið er að fimmtán prósent 
íslenskra kvenna á barneign-
araldri þjáist af lítt þekktu 
ástandi sem kallast fjölblöðru-
eggjastokkaheilkenni eða 
polycystic ovary syndrome. 
Rannsókn stendur nú yfir á 
hugsanlegum erfðaþáttum 
þess.

„Landspítalinn og Íslensk erfða-
greining eru að rannsaka fjöl-
blöðrueggjastokkaheilkenni eða 
PCOS, lítt þekkt heilkenni sem 
hrjáir margar konur,“ segir Guð-
mundur Arason kvensjúkdóma-
læknir, sem kemur að rannsókn-
inni.

„Rannsóknin hófst árið 2004 og 
er þess vænst að niðurstöðurnar  
muni varpa ljósi á þetta tiltölulega 
lítt þekkta ástand,“ heldur hann 
áfram. „Þær verða líka vonandi til 
þess að að þróa megi lyf til að 
hindra að ástandið komi upp. Sem 
stendur eru fá meðferðarúrræði í 
boði.“

Vitað er að PCOS  gengur í erfð-
ir og er frekar talað um ástand en 
sjúkdóm vegna þess hve ólík ein-
kennin geta verið. Dæmigerð ein-
kenni eru bólur, aukin þyngd og lík-
amshárvöxtur, en aftur á móti skalli 
á höfði. Það stafar af óreglulegum 
tíðum sem leiða til breyttrar 
hormónastarfsemi miðað við aðrar 
konur.

Vegna hormónabrenglunar sem 
ástandið veldur þurfa PCOS konur 
í barneignarhugleiðingum stund-

um lyf til að fá egglos að sögn Guð-
mundar. „Almennt séð hefur þetta 
engin áhrif á meðgönguna sjálfa, 
nema hjá konum sem fá insúlínvið-
nám af völdum PCOS. Þeim er 
hættara við meðgöngusykursýki 
en öðrum konum.“ Hann bætir við 
að vegna óheppilegra áhrifa á 
hormónastarfsemi og blóðfitu séu 
konurnar eins líklegri til að fá 
hjarta- eða æðasjúkdóma.

Guðmundur segir PCOS yfir-
leitt ekki valda sársauka. „Í undan-
tekningartilfellum leiðir ástandið 
til þess að konur fá verki vegna 
stækkaðra eggjastokka. Þær fá þá 
pilluna til að dempa eggjastokk-
ana. Heitið  fjölblöðrueggjastokka-
heilkenni er dregið af blöðrumynd-
un utan á eggjastokkunum, sem 

verður af völdum PCOS.“
Þótt úrræðin séu fá, geta sumar  

konurnar haldið einkennunum 
niðri fyrir eigin tilstuðlan að sögn 
Guðmundar. „Um það bil helming-
ur PCOS kvenna er í yfirþyngd og 
hluti þeirra getur haldið einkenn-
unum niðri með því að létta sig.“ 
Guðmundur varar hins vegar við 
því að konur í kjörþyngd leiki það 
eftir. „Þyngdartap breytir engu 
fyrir þær.“

Guðmundur mælir með því að 
konur sem kannast við þessi ein-
kenni panti sér læknisviðtal, són-
arskoðun og blóð- og hormóna-
rannsókn til að sjá hvort grunurinn 
sé á rökum reistur. „Í framhaldi af 
því er gripið til viðeigandi ráðstaf-
ana.“

Ástand en ekki sjúkdómur

Kynning á miðvikudaginn
7. mars í versluninni Yggdrasil,
Skólavörðustíg 16 frá kl. 13-18.

SÓMABAKKAR

Nánari uppl‡singar á somi.is

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

PANTA‹U Í SÍMA 565 6000 /  FRÍ HEIMSENDING*



Kínverjar hafa þróað aðferð 
sem gerir rækjur skaðlausar 
þeim sem hafa ofnæmi fyrir 
sjávarfangi.

Vísindamenn taka sér mismun-
andi verk fyrir hendur. Nokkrir 
sem vinna við Sjávarútvegsskóla 
Kína hafa þróað aðferð sem gerir 
þeim sem ofnæmi hafa fyrir sjáv-
arfangi kleift að borða rækjur.

Aðferðin felst í því að geisla 
rækjurnar, en við það umbreytist 
prótínið sem er ofnæmisvakinn, 
og svo hita rækjuna, en við það 
skemmist prótínið. Þá er öllum 
óhætt að borða þær.

Bandarískir vísindamenn hafa 
farið aðra leið að sama marki, en 
þeir hafa erfðabreytt rækjum svo 
þær framleiða ekki prótínið.

Ekki fylgir sögunni hvernig 
rækjurnar bragðast eftir gena-, 
geisla- og hitameðferðina.

Rækjur fyrir 
óþolna

Bjór úr mjólk
Bilk er ný tegund bjórs sem 
búinn er til úr mjólk.

Vínbúð í Nakahara á eyjunni 
Hokkaídó í Japan hefur hafið 
sölu á bjórnum „Bilk“. Bjórinn 
er búinn til úr mjólk og humli. 
Hugmyndin kom frá vínbúðinni 
sjálfri en brugghús þar í bæ, 
Abashiri Beer, þróaði Bilk sem 
er að einum þriðja úr mjólk.

Ekki fer sögum af því hvort 
bjórinn þyki hollur eða hvernig 
hann smakkast. Hann hefur hins 
vegar vakið nokkra athygli eins 
og nærri má geta. 

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

Fæst hjá:

Aftur til náttúru

ORKA
FYRIR KROPPINN



Sérstök varnarpeptíð gætu ver-
ið næsta stóra framfarastökk-
ið í vörnum gegn sýkingum. 
Peptíðin vinna allt öðruvísi en 
sýklalyf nútímans.

Dýr, allt frá skordýrum og frosk-
um til manna, framleiða sérstök 
varnarpeptíð. Peptíðin eru fyrsta 
varnarlína dýra gegn sýkingum 
og eru þannig partur af ónæmis-
kerfinu. Peptíðin eru á stöðum 
sem líklegt er að sýklar reyni að 
komast inn um, eins og í lungum 
og görnum mannskepnunnar. Þar 
drepa þau bakteríur, veirur, 
sveppi, og jafnvel krabbameins-
frumur.

Lítið er vitað hvernig peptíðin 
vinna og hvað orsakar að þau ráð-
ast á aðskotahluti en með nýrri 
aðferð standa vonir til að hægt 
verði að komast að leyndardómum 
þeirra. Vonir standa til að hægt 
verði að búa til lyf sem herma 
eftir virkni peptíðanna og þannig 
verði til sýklalyf sem vinnur á allt 
annan hátt en þau sem til eru í 
dag. Þau ráðast ekki á prótín 
aðskotalífvera, líkt og hefðbundin 
sýklalyf, heldur skynja á einhvern 
annan hátt hver er óvinur og bora 
sig inn í lífverurnar og drepa þær 
handvirkt, ef svo má að orði kom-
ast.

Náttúruleg 
sýklalyf

Mikil streita getur valdið heila-
skemmdum hjá börnum. Svæði 
sem stjórnar minni og tilfinn-
ingum skemmist.

Of mikið álag á unga hugi getur 
haft gríðarlega slæmar afleiðingar 
í för með sér. Rannsóknir hafa leitt 
í ljós að streitan getur valdið heila-
skemmdum. Skemmdirnar valda 
því að barnið verður minna hæft til 
að fást við stress í framtíðinni, 

magn stresshormónsins kortisól 
eykst í blóðrásinni og skemmdirn-
ar breiðast út. Þetta er vítahringur 
sem erfitt er að losna úr.

Svæðin sem skemmast í heilan-
um eru þau sem stjórna minni og 
tilfinningum. Eitt af algengum 
meðferðarúrræðum fyrir börn sem 
lenda í vítahringnum er að fá þau 
til að segja frá tilfinningum sínum 
og búa til sögur sem lýsa því hvern-
ig þeim líður. Það eru einmitt svæð-
in sem ná í tilfinningar í minninga-

bankann og koma þeim í orð sem 
skaðast svo meðferðin getur mögu-
lega skilað minni árangri en til er 
ætlast vegna líkamslegs skaða.

Álagið þarf að vera mjög mikið 
til að skemma heilann. Ekki er 
verið að tala um stress vegna erf-
iðra heimaverkefna eða rifrilda 
um hvort klára þurfi fiskinn áður 
en ísinn er borðaður. Streitan þarf 
að vera það mikil að um áfalla-
streitu sé að ræða.

Streita veldur heilaskemmdun

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

Staðurinn - Ræktin

Lágmúla 9 • 108 Reykjavík • Sími 581 3730 • Bréfasími 581 3732 • www.jsb.is
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Opna kerfið - Þinn tími er kominn!
1. Almenn þjálfun, þol, styrkur og liðleiki
2. Púltími, hressileg upphitun, ýmist á palli eða gólfi, styrktar- og liðleikaþjálfun
3. Pallatími, samsett spor, mikil brennsla
4. Lóðatími, upphitun ýmist á palli eða á gólfi, unnið með þyngd og mótstöðu, lóð,

stangir, teygjur
5. Liðleikaþjálfun, upphitun, styrktar- og slökunarteygjur
6. Yoga
7. Bræðingur, líkamsrækt með dansívafi, salsa, mambo, samba, jazz, funk og stuð
8. Sprengitími, 30 mínútna hádegispúl
9. Stöðvaþjálfun, fjölbreyttir vaxtamótunartímar

Barnagæsla - Leikland JSB

Vertu velkomin í okkar hóp!

• TT 1 Vertu í góðum málum!
Átaksnámskeiðin sívinsælu fyrir konur á öllum aldri
Lokuð 9 vikna námskeið, 3 x í viku

• TT 2 Vertu í góðum málum!
Lokuð 9 vikna framhaldsnámskeið eftir TT 1

• TT 3 og 4  Taktu þér tak!
Lokuð 9 vikna átaksnámskeið 3 x í viku
fyrir stelpur16-20 og 21-30 ára

• Rope Yoga
Heildrænt hug- og heilsuræktarkerfi
Lokuð 9 vikna námskeið 2 x í viku

• 60 +
Líkamsrækt fyrir konur 60 ára og eldri
Lokuð 9 vikna námskeið 2 x í viku

• Mömmumorgnar
Lokuð 9 vikna námskeið 2 x í viku

• Meðgönguleikfimi
Lokuð 9 vikna námskeið 2 x í viku

Glæsilegur nýr tækjasalur!

Nú geturðu gerst
áskrifandi að líkamsrækt JSB
Betra verð í áskrift, aðeins 3.990 kr. á mánuði

Innritun
hafin á öll 
námskeið!

Innritun á öll námskeið 
í síma 581 3730:



Gólfefni með grófum línum 
verða oft fyrir valinu hjá fólki 
nú um stundir. Því njóta stórar 
flísar og plankaparket vin-
sælda.

„Eikin er mjög ríkjandi í dag sem 
gólfefni, enda allsráðandi í öllum 
innréttingum,“ segir Sigurður Vil-
helmsson framkvæmdastjóri hjá 
Agli Árnasyni í Ármúla 8. Hann 
segir marga velja liti á gólfin og 
þá henti eikarparketið vel. „Það er 
svo gott að lita eikina, hún tekur 
svo vel við,“ útskýrir hann. En 

hvaða liti er hann helst að tala um? 
„Svartan, grænan, bláan og hvítan. 
Þeir fara vel á gólfum og eru svo-
lítið öðruvísi en þetta venjuleg-
asta.“ Lakkað gólfefni segir Sig-
urður vinsælla en olíuborið. „Ef 
fólk vill hafa hlutina sem þægileg-
asta í viðhaldi er um að gera að 
lakka viðinn. Þá sleppur það við að 
bera á gólfið á tveggja ára fresti,“ 
eru hans orð og hann bætir því við 
að nýjasta lakkið sé svo matt að 
gólfið líti út eins og olíuborið.

Sigurður sýnir planka frá Earth 
Fire sem er framleiddur í Kína en 
keyptur inn gegnum hollenskt fyr-
irtæki sem einnig sér um hönnun-
ina. Þaðan koma ýmsar línur. Svo 
er hann líka með parket frá hinum 
sænska framleiðanda Kährs sem 
er aðeins íhaldssamari. „Þriggja 
stafa efni,“ eins og hann kallar það 
og segir það alltaf ganga líka. „Við-
horfið núna er samt einkum það að 
hafa planka með munstri sem er 
grófara og stærra en áður.“ 

Svipaðan tón kveður við þegar 
komið er í Flísabúina á Stórhöfða 
21. Ílangar og stórar gólfflísar eru 
vinsælli núna en áður fyrr að sögn 
Gunnþórs Jónssonar verslunar-
stjóra og um litina segir hann. 
„Grátt og beis er alltaf í tísku og 
svo koma nýir litir inn eins og 
brúnir og grænbrúnir.“ 

Gunnþór segir mikið keypt af 
gegnheilum flísum úr steyptu efni 
enda séu þær viðhaldsfríar. Alltaf 
aukist að fólk setji flísar á öll gólf 
heimilisins, stofuna, ganginn, eld-
húsið og jafnvel herbergin líka.

Gróft munstur vinsælt í gólfefnum
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Til sölu er Furugrund 44 Kópavogi, samþykktar teikningar af 6 íbúðahúsi með 12 stæð-
um í lokaðri bílageymslu. Fasteignin er í einkasölu á Húseign, fasteignamiðlun.

Allar nánari upplýsingar veitir Baldvin Ómar í síma 898-1177 
eða á skrifstofu Húseignar í síma 585-0100 
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Guðmundur St. Ragnarsson - Löggildur fasteignasali

Guðmundur St. 
Lögg.fast og hdl.

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



„Hamingjan er ekki 
hornsteinn hjónabandsins, 

heldur stöðugleiki.“ 

„Það er nú meiri hamingjan 
að geta ekki lengur sagst 
vera á sextugsaldri,“ segir 
Júlíus Hafstein sendiherra 
og hlær en hann fagnar sex-
tugsafmæli í dag. „Mér 
finnst nokkur munur á að 
vera á sextugs- og sjötugs-
aldri en það er þó huggun 
harmi gegn að ég enn eftir 
að ná þessum víðfræga 64 
ára aldri sem Bítlarnir 
sungu um.“ 

Júlíus hefur ekki skipu-
lagt neina stórveislu að svo 
komnu máli en ætlar út á 
land með fjölskyldunni í til-
efni dagsins. „Við hjónin 
erum búin að stefna börnum, 
tengdabörnum og barnabörn-
um út í sveit og ætlum að 
hafa það náðugt. Ég reyni að 
boða stórfjölskylduna saman 
eins oft og auðið er og þetta 
er auðvitað kjörið tilefni til 
þess. Seinna geri ég líka ráð 
fyrir að halda boð fyrir vini 
og samstarfsmenn sem ég 
hef átt í gegnum tíðina.“

Júlíus segir afmælisdaga 
lífga upp á tilveruna. „Ekki 
aðeins fyrir mann sjálfan 
heldur líka þá í kringum 
mann. Þá hittist fólk og á 
góða stund saman. Það var 
líka mikið gert úr deginum 
þegar ég var gutti, þá voru 
sko haldin alvöru afmæli.“ 

Þegar Júlíus varð fimm-
tugur fyrir réttum áratug 
var hann í óðaönnn við að 
skipuleggja Kristnitökuhá-
tíð, sem haldin var árið 2000, 

og fékk þá afmælisgjöf sem 
er honum minnisstæð. 
„Mágar mínir gáfu mér 
brennivínsflösku sem þeir 
settu á þúsund ára gamlan 
ís. Þeir þurftu að hafa fjandi 
mikið fyrir þessu því klak-
ann sóttu þeir alla leið upp á 
Vatnajökul. Ég hafði mjög 
gaman af þessu en svo kom 
auðvitað að því að klakinn 
bráðnaði og flaskan fór í 
frysti.“ Júlíus hefur í nógu 
að snúast í starfi sínu sem 
sendiherra. „Ég er á ferð og 
flugi vegna starfa minna. 
Einu sinni tókst mér meira 
að segja að koma fram í 
gervi Görans Person,“ segir 
hann og hlær og er vitaskuld 
að vísa til þess þegar mynd 
af honum og Þorgerði Katr-
ínu Gunnarsdóttur mennta-
málaráðherra birtist á for-
síðu Fréttablaðsins, en í 
myndatexta var Júlíus sagð-
ur vera þáverandi forsætis-
ráðherra Svía. „Ég hló mikið 
að þessum misskilningi og 
klippti myndina að sjálf-
sögðu út. En nú er Person 
náttúrlega hættur og því er 
minni eftirspurn eftir tví-
faranum.“ Júlíus situr auk 
þess í þróunarsjóði í Brüssel 
og flakkar mikið milli landa 
vegna stjórnarfunda. 
„Ferðalögin geta vissulega 
verið strembin og það kemur 
fyrir að maður verður að slá 
af, en daginn í dag nota ég 
að minnsta kosti til að slappa 
af.“

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð
og vinarhug við andlát, mannsins míns,
prófessors

Davíðs Davíðssonar.

Sérstakar þakkir til starfsfólks Heimahlynningar og
Líknardeildar LSH í Kópavogi.

Fyrir hönd fjölskyldunnar,

Ester Helgadóttir.

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

andaðist á Borgarspítalanum mánudaginn 26. febrúar.
Sérstakar þakkir til þeirra er sýndu henni alúð og
umhyggju. Útför hennar fer fram fimmtudaginn 8.
mars kl. 15.00 frá Kópavogskirkju.

Sonja Rán Hafsteinsdóttir Þórir Þrastarson
Linda Brá Hafsteinsdóttir Ægir J. Guðmundsson
Hafsteinn Gunnar Hafsteinsson Guðrún Birna le Sage de
Fontenay
Bergsteinn Dagur Ægisson
Kolbeinn Logi Ægisson
Yrja Dögg Ægisdóttir

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

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

Komum heim til aðstandenda ef óskað er

Bryndís ValbjarnardóttirSverrir Einarsson

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS

Það sem hafa ber í huga varðandi andlát og útför

Hermann Jónasson Geir Harðarson

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Sigríður Gísladóttir
áður til heimilis Hjallabraut 33,
Hafnarfirði,

andaðist á hjúkrunarheimilinu Sólvangi, 23. febrúar sl.
Jarðarförin hefur farið fram í kyrrþey að ósk hinnar
látnu. Innilegar þakkir til allra sem sýndu okkur samúð
og sérstakar þakkir til starfsfólks á 4. hæð Sólvangs
fyrir góða umönnun.

Óskar Pétursson Guðrún M. Guðjónsdóttir
Valgerður Elsa Pétursdóttir Kristján Ólafsson
Sigríður Kristjánsdóttir
Pétur Óskarsson Kristín Dóra Sigurjónsdóttir
Rúnar Óskarsson Inga Hrönn Sverrisdóttir
Brynjar Óskarsson Ástríður Alda Sigurðardóttir
og langömmubörn.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Þórdís Linda
(Lillian) Andersen

verður jarðsungin frá Dalvíkurkirkju 10. mars,
kl. 14.00.

Emil Magni Andersen    Kolbjörg Margrét Jóhannsdóttir
Sæmundur Hrafn Andersen
Birgitta Hrönn Sæmundsdóttir Ottó Harðarson
Dúi Kristján Andersen   Elísabet Kristín Guðmundsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir og afi,

Jóhannes Ágústsson
Laugarnesvegi 100, Reykjavík,

lést á Landspítalanum við Hringbraut þriðjudaginn 20.
febrúar. Útför hefur farið fram í kyrrþey að ósk hins
látna. Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu okkur
samúð og hlýhug við andlát Jóhannesar.
Aðstandendur vilja koma á framfæri sérstökum þökk-
um til allra þeirra sem önnuðust Jóhannes af mikilli
alúð í veikindum hans.

Sigurbjörg Guðmundsdóttir
Svavar Þór Jóhannesson
Sigrún Jóhannesdóttir
Styrkár Jóhannesson              Erla Júlía Viðarsdóttir
Erna Ýr Styrkársdóttir
Írena Líf Styrkársdóttir
Heiðar Atli Styrkársson
Brynjar Elí Styrkársson.

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

Sigurður Þorkelsson
Kjarrhólma 22, Kópavogi,

lést í Sunnuhlíð miðvikudaginn 28. febrúar. Útförin fer
fram frá Digraneskirkju mánudaginn 12. mars kl. 13.00.

Kristrún Jóhanna Ásgeirsdóttir
Guðný Ásgerður Sigurðardóttir
Þorkell J. Sigurðsson Gróa Halldórsdóttir
Hrönn Sigurðardóttir Ægir Björgvinsson
Brynja Sigurðardóttir
Gunnar Sigurðsson Guðrún Margrét Einarsdóttir
Hörður Sigurðsson     Ingibjörg Jóhannesdóttir
Sigurður Þór Sigurðsson Sigrún Magnúsdóttir
Hallfríður S. Sigurðardóttir Ómar Elíasson
Elías Sigurðsson                        Emilía Bergljót Ólafsdóttir
Jóhanna Sigríður Sigurðardóttir Finnur Einarsson
Ásgeir Sigurðsson        Svala Steina Ásbjörnsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, systir,
amma og langamma,

Kristín Sigmundsdóttir
áður til heimilis að Langholtsvegi 96,
Reykjavík,

andaðist á hjúkrunarheimilinu Skógarbæ fimmtu-
daginn 1. mars. Útförin fer fram frá Langholtskirkju
fimmtudaginn 8. mars kl. 13.00. Þeim sem vilja
minnast hennar er bent á Félag aðstandenda
Alzheimersjúklinga, s. 533 1088 og 898 5819.

Fyrir hönd aðstandenda,
Ásta Guðnadóttir   
Soffía Guðnadóttir
Kristín Elfa Guðnadóttir
Ingimundur Guðnason
Guðni Arnar Guðnason
Valgerður Guðrún Guðnadóttir

Kæru  ættingjar og vinir!
Við þökkum samúð ykkar og hlýhug  við
andlát og útför  móður okkar , tengdamóð-
ur, ömmu, langömmu og langalangömmu,

Laufeyjar Valgeirsdóttur
húsfreyju, Bjarnarhöfn.

Sérstakar alúðarkveðjur sendum við starfsfólki
Sankti Fransiskusspítalans í Stykkishólmi.
Guð blessi ykkur öll.

Fyrir hönd fjölskyldu Laufeyjar,

Aðalheiður Bjarnadóttir  Jónas Þorsteinsson
Hildibrandur Bjarnason  Hrefna Garðarsdóttir
                                      Sibilla Bjarnason               
Ásta Bjarnadóttir       Bjarni Alexandersson
Sesselja Bjarnadóttir            Ríkharð Brynjólfsson
Jón Bjarnason                        Ingibjörg  S. Kolka Bergsteinsdóttir
Karl Bjarnason                     Jóhanna Karlsdóttir
Guðrún Bjarnadóttir
Signý Bjarnadóttir               Hjálmar Jónsson
Valgeir Bjarnason               Ingibjörg Elsa Björnsdóttir





Kynlíf og opinskáar 
birtingarmyndir þess 
hafa leikið stórt hlut-
verk hjá mannskepn-
unni síðan hún skreið 
niður úr trjánum. Mað-
urinn er ein örfárra 
dýrategunda þar sem 

kynhvötin er ekki bundin við eina 
sérstaka árstíð og varla væri hægt 
að segja að kynin legðu sig í stór-
kostlega hættu þegar þau makast. 
Og það er karlmanninum vissulega 
í hag því víðast hvar í dýraríkinu 
þegar þannig er í pottinn búið er 
það karldýrið sem gefur upp önd-
ina eða er étið í miklu lostaæði af 
spúsu sinni. Kynin þurfa heldur 
ekki að leggja á sig langferð eins og 
keisaramörgæsirnar sem stefna 

lífi og limum í voða til þess eins að 
geta æxlast með hinu kyninu á köld-
um stað. 

Eftir að siðapostularnir tóku 
völdin á Vesturlöndum á fyrstu öld-
unum eftir Kristsburð reyndu þeir 
í lengstu lög að hemja þessar dýrs-
legu hvatir. Hinir kristnu vildu ekki 
heyra á þetta minnst, hinir hörð-
ustu féllu í yfirlið ef þeir sáu bert 
hold og vildu setja hegðunar-
munstrinu einhverjar skorður. Það 
væri jú í þessum athöfnum sem 
maðurinn opinberaði ættartengsl 
sín við hin dýrin í skóginum. 

Í Austurlöndum fjær voru íbú-
arnir hins vegar farnir að leggja 
drög að einni mestu hugarfarsbylt-
ingu síðari tíma Vinsælasta 
afsprengið var bók með teikning-

um af körlum og konum í fjölbreytt-
um og stundum flóknum kynferðis-
legum stellingum svo að fólk gæti 
haft gaman af því sem allir gerðu 
þótt vissulega væri það einkamál 
hvers og eins hvernig og hvar hann 
gerði það. Þeir treystu því að fólk 
gæti valið og hafnað því  sem birt-
ist á síðum bókarinnar í sátt og 
samlyndi við makann. En þessu 
virðist ekki vera að heilsa í dag hjá 
varnarmúr frelsisins því þar reyna 
arftakar siðapostulanna að hefta 
alla umræðu um kynlíf og klám ef 
hún samræmist ekki þeirra skoð-
unum og skrifa á opinberum vett-
vangi: „Fólk leyfir sér að fullyrða 
út frá eigin brjóstviti um alls kyns 
hluti sem eiga sér engar stoðir í 
raunveruleikanum.“

Sílikonbrjóst! Hvað fær konur 
eiginlega til að gera sjálfum 
sér þetta, bara skil það ekki!

Nú?

Það á bara 
ekki að fikta 
við sköpun 
náttúrunar

svona, maður 
á bara að vera 
ánægður með 

sjálfan sig!

En hvað með þá 
sem náttúran var 
ekki svo góð við? 
Það eru „sumir”

sem náttúran 
hreinlega

gleymdi að setja 
allt á?

Þú ert að tala 
um kolluna 
mína? Sést 
það vel að 

þetta er kolla?

Alls ekki! Mjög 
náttúrulegt allt 

saman!

Takk! Þar fyrir utan er 
kolla og sílikon ekki 
nærri því það sama!

Þar
erum við 
sammála!

Um hvað er 
ritgerðin þín?

Katíum-klórs
útbreiðslu og 
riðmótstöðu
kriptóníts.

Fjárinn, ég 
hefði átt að 

skrifa um það 
líka!

Já, gjörðu svo vel, ég ákvað 
bara að skrifa um eitthvað 
sem ég hef ekki hugmynd 
um hvað þýðir og þá er 

séns að kennarinn hafi ekki 
skilning á því heldur.

Gullbrá og 
birnirnir þrír

Fullorðins-
útgáfa ....

Alltaf sömu lætin 
blöðunum!

Úff! Allir reikningar greiddir! Stuna! Allt uppvask búið, 
þvotturinn þveginn og brotinn 

saman!

Ekki leika píslarvott 
þegar ég ætla að leika 
píslarvott! Hey! Ég byrjaði 

að leika 
píslarvott!





! Kl. 11.00
Árleg ljósmyndasýning Blaðaljós-
myndarafélags Íslands stendur yfir 
í Gerðarsafni í Kópavogi. Á sama 
stað má sjá sérstaka sýningu á ljós-
myndum sex ljósmyndara sem ber 
yfirskriftina „Kárahnjúkar“.

Parísargáski og armensk lög

Sænska skáldkonan Sara 
Stridsberg hlaut í gær bók-
menntaverðlaun Norður-
landaráðs fyrir skáldsögu 
sína Drömfakulteten og 
mun veita viðurkenning-
unni viðtöku í október, en 
verðlaunin nema nú 350 
þúsund dönskum krónum, 
eða um 4.250 þúsundum 
íslenskum. 

Sara er ung kona, fædd 1973 og er 
búsett í  Stokkhólmi. Hún vakti 
fyrst athygli þegar fyrsta skáld-
saga hennar kom út, Happy Sally, 
sem hefur að grunni líf Sally Bauer 
sem varð fyrst norrænna manna 
að synda yfir Ermarsund. Drauma-
deildin er líka byggð á lífi þekktr-
ar konu, Valerie Solanas, banda-
rískrar listakonu og femínista sem 
lést 1988 eftir stormasama og 
átakamikla ævi. Sara notar verk 
Solanas í sögu sína og blandar 
saman sögulegum gögnum um ævi 
Solanas við skáldskap: í gangi sög-
unnar ræðast þær við á síðum bók-
arinnar, Solanas og höfundurinn.  
Sagan er ekki síst lýsing á ólíkum 
kúgunaraðferðum sem konur eru 
beittar í vestrænum samfélögum 
og ber undirtitil: „tillägg till sexu-
alteorin“.

Solanas fæddist í New Jersey 
1936. Faðir hennar misnotaði hana 
reglulega sem barn og hún hvarf 
að heiman strax á unglingsárum. 
Henni tókst að komast í gegnum 
skóla, þótt hún væri reglulega 
heimilislaus, og lauk prófi í sálar-
fræði. Hún eignast son 1953 en 
ferill hennar til 1966 er á huldu. 

Hún virðist hafa lifað á vændi 
lengst af. Til New York kom hún 
1966 og samdi þar frægt ávarp sitt 
til kvenna, SCUM, sem er haturs-
fullt í garð karla og hvetur konur 
til uppreisnar. Það varð til þess að 
Stridsberg tók að kynna sér sögu 
Solanas. Örlagaárið í ævi Solanas 
er 1967 er hún býður Andy Warhol 
að lesa leikverk sitt, Up your ass. 
Warhol taldi verkið of pornógraf-
ískt og fór handritið forgörðum hjá 
honum. Solanas tók þá að elta hann 
og ofsækja og lauk því svo að hún 
gerði atlögu að lífi Warhol 3. júní 
1968, skaut á hann og særði lífs-
hættulega. Átti hann við þau mein 
að stríða allt til dauðadags. Solanas 
var stungið inn en var laus úr fang-
elsi 1971. Þá var hún hafin til skýj-
anna af herskáum femínistum en 

var enn með þráhyggju og ofsótti 
Warhol. Hún átti við vaxandi geð-
vandamál að stríða og varð oft að 
leita sér hjálpar. Hún hafði ofan af 
sér með vændi og var lengst af háð 
eiturlyfjum. Hún lést á hæli fyrir 
heimilislausa 1988.

Það var villidýrið og einbeittur 
viljinn að gefa hvergi eftir sem 
heilluðu Stridsberg í texta Solanas. 
Hún segir ávarp hennar vera sér 
kærara en marga aðra texta. Ferill 
konunnar sem slíkur veki ekki 
áhuga hennar heldur hvernig 
útópía og dystopia liggja hlið við 
hlið, framtíðarlandið bjarta og 
svarta. Hún notar rödd Solanas 
sem menntahóru, eins og hún kall-
aði sig, og utangarðskonu til að 
skoða einstaklinginn og andóf hans. 
Það eru svoleiðis manngerðir sem 
heilla skáldkonuna: hún talar um 
verur eins og Valerie, háværar, 
argar, hatursfullar konur sem hafa 
gefist upp á hefðbundnu hlutverki 
kvenna og brjótast áfram gegnum 
hversdaginn með betli, sölu á lík-
ama sínum af ýmsu tagi. Þær þykja 
höfundinum áhugaverðar, ekki 
hinar af millistéttinni sem ekkert 
gerist hjá. Stridsberg neitar að hún 
sé femínisti; hún segist verjast 
allri prógrammeringu. Persónur í 
skáldsögum hennar séu ekki kór-
réttir fulltrúar femínismans.

Gagnrýnandi Dagens Nyheter 
lýsti Draumadeildinni sem frjálsri 
fantasíu: sögunni er hrósað fyrir 
fagran stíl og myndvísi, en Ása 
Beckman efast um að sú Solanas 
sem Stridsberg dregur upp hafi 
getað skrifað hið fræga manifest. 
Dómnefnd Norðurlandaráðs hefur 
verið á öðru máli. Sara Stridsberg 
hlaut verðlaunin fyrir skáldsögu 
sína og er vel að þeim komin.

3 4 5 6 7 8  9 Í Ljósmyndasafni Reykjavíkur í 
Grófarhúsi standa yfir tvær sýn-
ingar í tilefni af frönsku menning-
arkynningunni Pourquoi pas? 

Á sýningu Jo Duchene „Marg-
litt – útlit: Made in Iceland“ gefur 
að líta ljósmyndir af ólíkum húsum 
á Íslandi en ljósmyndarinn velur 
myndefni sín út frá byggingar- og 
félagsfræðilegum formerkjum, 
hús sem geyma sögu og menningu; 
hús sem eru samofin íslenskri 
þjóðarvitund.

Duchene leggur áherslu á að 
vera hlutlaus gagnvart myndefn-
inu. Hann upplifir landslag 
íslenskrar húsagerðar með auga 
gestsins; sér húsin með „frönsk-
um augum“ og út frá franskri 
menningu. Hann hrífst af líflegum 
skreytingum á húsum í öllum 
regnbogans litum, hvort heldur úr 
steinsteypu, timbri eða bárujárni. 
Hann hrífst af því „marglita útliti“ 
sem er á skjön við ríkjandi stefnu 
í húsagerð á Íslandi í dag.

Á sýningunni „Sund & gufa“ 
eru verk eftir franska kvikmynda-
gerðarmanninn og ljósmyndarann 
Damien Peyret. Á sýningu hans 
eru polaroid-myndir af fólki í 
Sundlaug Kópavogs ásamt stutt-
myndinni A Taxi for Reykjavik 
frá árinu 2001. Henni hefur verið 
lýst sem hvorki raunverulegri 
heimildamynd né hreinum tilbún-

ingi heldur einhvers staðar á milli 
mannlýsingar og skissu þar sem 
gefið er í skyn hvað er raunveru-
legt án þess þó að fletta hulunni 
alveg af því. Peyret staðsetur 
sjálfan sig í ákveðinni fjarlægð 
frá raunveruleikanum. Fyrst 
gefur hann sér tíma til að virða 
fyrir sér hinn heillandi heim heitra 
hvera og að því búnu sökkvir hann 
sér niður í þessa „leikmynd“ sem 
er í senn stórbrotin og hversdags-
leg, þar sem hið sýnilega og hið 
ósýnilega renna saman í eitt.

Sýningarnar standa yfir til 25. 
maí en nánari upplýsingar um 
dagskrá menningarkynningarinn-
ar er að finna á heimasíðunni 
www.fransktvor.is -

Með augum gesta
             

              

               

„DAUÐUR,  SKÍTUGUR, TÓMUR“
DAGUR VONAR

               

                  

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

PÉTUR OG ÚLFURINN - Brúðusýning Bernds Ogrodniks eftir verki Prokofievs.
Lau. 10/3 kl. 13:30 örfá sæti laus og 15:00 örfá sæti laus, sun. 11/3 kl. 13:30 örfá sæti 
laus og 15:00 örfá sæti laus, lau. 17/3 kl. 13:30 nokkur sæti laus og kl. 15:00 nokkur 
sæti laus, sun. 18/3 kl. 13:30 nokkur sæti laus og 15:00 nokkur sæti laus. 
Takmarkaður sýningafjöldi.

Kúlan

Smíðaverkstæðið kl. 20:00

PATREKUR 1,5 eftir Michael Druker.
Þri. 6/3 kl. 17:00 örfá sæti laus.
Ath! Miðaverð aðeins 1.500 kr. fyrir skólanema gegn framvísun skólaskírteinis.

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

SITJI GUÐS ENGLAR eftir Guðrúnu Helgadóttur. Leikgerð Illugi Jökulsson.
Sun. 11/3 kl. 14:00 uppselt, sun. 18/3 kl. 14:00 uppselt og kl. 17:00 nokkur sæti laus, 
sun. 25/3 kl. 14:00 örfá sæti laus, sun. 1/4 kl. 14:00 örfá sæti laus.  sun. 15/4 kl. 14:00 
örfá sæti laus, sun. 22/4 kl. 14:00 örfá sæti laus. Sýningum lýkur í apríl!

LEG - söngleikur eftir Hugleik Dagsson. Tónlist hljómsveitin Flís.
Forsýning þri. 6/3 nokkur sæti laus. Miðaverð kr. 1.500,-
Frumsýning fim. 8/3 uppselt, 2. sýn. fös. 9/3 örfá sæti laus, 3. sýn. lau. 10/3 örfá sæti 
laus, 4. sýn. mið. 14/3 örfá sæti laus, 5. sýn. fim. 15/3 örfá sæti laus, 6. sýn. fös. 16/3 
örfá sæti laus, 7. sýn. lau. 17/3 nokkur sæti laus, 8. sýn. lau. 24/3 nokkur sæti laus.
Ath. nemendaafsláttinn og hópafsláttinn.

PATREKUR 1,5 eftir Michael Druker
Sun. 11/3 örfá sæti laus, mán. 12/3 uppselt, þri. 13/3 uppselt.

Ímyndunarveikin eða Þögn Molières eftir Molière/Macchia.
Franskur gestaleikur með íslenskum texta.
Fim. 22/3 örfá sæti laus, fös. 23/3.

Stóra sviðið kl. 20:00

Leg

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



Tvær dömur á flótta frá lífinu

Leikkonurnar Aðalbjörg Þóra 
Árnadóttir og Magnea Björk 
Valdimarsdóttir bjóða upp á 
kvöldskemmtun sem er nokkuð 
óvenjuleg. Gestir þeirra mæta í 
Kramhúsið við Kjaftaklöppina 
gömlu á mótum Skólavörðustigs 
og Bergstaðastrætis og eru þaðan 
leiddir í sætaferð um Reykjavík. 
Fararstjórarnir eru þær Tyra 
Banks og Paris Hilton. Þær leið-
beina gestunum um Reykjavík, 
höfuðborg Ísmeríku en þangað 
hafa þær flúið frá Bandaríkjun-
um og eru nú í felum sem ólög-
legir innflytjendur. Þær hafa þó 
komið sér upp heimili í Bakara-
brekkunni. Eiga reyndar í erfið-
leikum með að komast heim til 
sín því húsið er umsetið af ungum 
karlmanni – en honum er fyrir-
gefið á endanum enda fullur iðr-
unar.

Leikkonurnar ungu eru í sann-
færandi gervum og hafa tamið 
sér ýkt og öfgafullt fas sem þeir 
þekkja sem fylgjast hvað 
nákvæmast með opinberu lífi 
þeirra Hilton og Banks. Allur 
texti leiksins sem tekur um 
klukkustund í flutningi er spunn-
inn og gerir á köflum kröfu um 
þátttöku áhorfenda. Breytir litlu 
þó þessi Paris Hilton sé nokkuð 
langt gengin sem verður þó ekki 
efnisþráður í spuna kvöldsins. 
Þær Aðalbjörg og Magnea eru 
hispurslausar í allri framgöngu, 

syngja, dansa, kyrja, láta öllum 
látum og í þessum hamagangi 
reynir fyrst og fremst á hæfni 
þeirra til að halda andlitinu í 
furðulegum uppátækjum sem 
lögð eru á áhorfendur og látlitlu 
bulli sem upp úr þeim rennur, 
Hilton og Banks.

Víst er margt frekar fyndið í 
framgöngunni, hér takast á raun 
og ímynd: kostulegt var að keyra 
hjá húsi Opruh Winfrey, kynnast 
brimbrettaaðstöðunni við höfn-
ina og sjá nýja sjávarlínu við 
tjörnina. Hér reyndi á ímyndun-
araflið og var kostulegt að finna 
hvernig má snúa veröldinni í mið-
bænum á ská með nýjum nöfnum 
og breyttum aðstæðum. Ímynd-
unaraflið er í raun frelsandi sé 
það virkjað – og þær virkjunar-
framkvæmdir ganga vissulega 
fram hjá þeim stöllum.

Verra var að þær gengu held-
ur skammt: heimsmynd hinna 

forríku hispurkvenna er gersam-
lega á skjön við veruleikann, en 
það gefur líka tækifæri til að toga 
okkar heim úr liði og láta eitt og 
annað falla miður gott eða gagn-
rýnið um okkar heimssýn. Það 
gera þær ekki nema að litlu leyti, 
rétt eins og það hafi ekki að þeim 
hvarflað hversu langt skyldi 
halda, þær verða ekki pólitískar 
nema skamma stund í hinu kostu-
lega atriði sínu við hafnarbakk-
ann þegar mótmæla átti hval-
veiðum.

Ísmeríka er tilraun til að þenja 
út leikhúsformið og sá hópur sem 
var samankominn á sýningu laug-
ardagskvöldsins var bara heldur 
glaður í sinni þegar hann var sett-
ur út í ferðalok og þær stöllur 
hurfu inn í neonbirtu bílastæð-
anna.

Frekari sýningar munu fyrir-
hugaðar á þessu ævintýri á 
gönguför.

&

Sloggi
tilboð

Sloggi maxi
þrjár í pakka

á aðeins
1.699 kr.

ÚRVAL ÍSAFIRÐI
ÚRVAL SIGLUFIRÐI
ÚRVAL BORGARNESI
ÚRVAL BLÖNDUÓSI
STRAX, FÁSKRUÐSFIRÐI
KAUPFÉLAG V-HÚNV. HVAMMST.
KAUPFÉLAG SKAGF. SAUÐÁRKR.

KAUPFÉLAG STEINGRÍMSFJ. HÓLMAV.
KAUPFÉLAG STEINGRÍMSFJ. DRANGSN.
LÆKURINN NESKAUPSTAÐ
EFNALAUG DÓRU, HÖFN
HEIMAHORNIÐ, STYKKISHÓLMI
LYFJA, PATRÓ
PALOMA, GRINDAVIK
FATABÚÐIN ÍSAFIRÐI

VERSLUNIN RANGÁ, SKIPAS. 56
H-SEL LAUGARVATNI
ÞÍN VERSLUN, SELJABRAUT RVK.
PLÚS MARKAÐURINN, HÁTÚNI 106
GAMLA BÚÐIN, HVOLSVELLI
DALAKJÖR, BÚÐARDAL
KASSINN, ÓLAFSVÍK
RAFLOST, DJÚPAVOGI

BJARNI EIRÍKS, BOLUNGARVÍK
EINAR ÓLAFSS., AKRANESI
KRÓNAN REYÐARFIRÐI
KRÓNAN BÍLDSHÖFÐA
KRÓNAN SELFOSSI
KRÓNAN JAFNASELI
KRÓNAN HVALEYRARBRAUT
KRÓNAN LÁGHOLTSVEGI

KRÓNAN SKEIFUNNI
KRÓNAN MOSÓ
KRÓNAN VESTMANNAEYJUM
KJARVAL KLAUSTRI
KJARVAL VÍK
KJARVAL HVOLSVELLI
KJARVAL HELLU
11-11 HÖFN

Útsölustaðir:Útsölustaðir:
HAGKAUP SMÁRALIND
HAGKAUP SKEIFUNNI
HAGKAUP
KRINGLUNNI
HAGKAUP SPÖNGINNI
HAGKAUP GARÐABÆ
HAGKAUP EIÐISTORGI

HAGKAUP AKUREYRI
NETTÓ AKUREYRI
NETTÓ MJÓDD
NETTÓ AKRANESI
NÓATÚN SELFOSSI
FJARÐARKAUP
HAFNAFIRÐI

ÚRVAL KEFLAVÍK
ÚRVAL HAFNARFIRÐI
ÚRVAL EGILSSTÖÐUM
ÚRVAL HRÍSALUNDI
ÚRVAL HÚSAVÍK
ÚRVAL DALVIK
ÚRVAL ÓLAFSFIRÐI



Bandaríska hljómsveitin 
Incubus hélt vel heppnaða 
tónleika í Laugardalshöll 
síðastliðið laugardags-
kvöld. Spilaði sveitin öll sín 
bestu lög og náði upp góðri 
stemningu með blöndu sinni 
af hip-hopi, rokki og poppi. 
Rokkararnir í Mínus hituðu 
upp og spiluðu efni af vænt-
anlegri plötu sinni við góðar 
undirtektir tónleikagesta.

Söngkonan Kelis var handtekin á 
föstudag á Miami-ströndinni í 
Flórída eftir að hafa haft uppi kyn-
þáttafordóma gegn tveimur kven-
kyns lögregluþjónum sem voru í 
gervi vændiskvenna. Að sögn við-
staddra þurfti að halda aftur af 
söngkonunni svo hún léti af látun-
um og umferð stöðvaðist í nágrenn-
inu. Kelis, sem er gift rapparanum 
Nas, var kærð fyrir að valda ófriði 
og mótþróa við handtöku.

Handtekin 
fyrir læti

Hjalti Már Svavarsson bar sigur úr 
býtum í smjörátskeppni sem var 
haldin á veitinga- og kúrekastaðn-
um Tony´s County um síðustu helgi. 
Höfðu keppendur fimmtán mínútur 
til að háma í sig eitt kíló af smjöri. 

Hjalti náði að torga um 900 
grömmum á mínútunum fimmtán 
og uppskar að launum fimmtíu þús-
und krónur í verðlaun. „Hann tók 
þessu mjög alvarlega. Hann kyngdi 
þessu öllu en eftir smástund kom 
gusa og hann ældi þessu öllu, aum-
ingja maðurinn,“ segir Eymundur 
Gunnarsson, framkvæmdastjóri 

Tony´s County. „Ég talaði við hann 
eftir þetta og hann fann ekkert 
fyrir þessu en hann borðar örugg-
lega ekki mikið smjör á næstunni.“

Þrír aðrir keppendur tóku þátt 
og náðu tveir þeirra að klára 250 
gramma smjörklípu en einn hafði 
aðeins lyst á 100 grömmum. Tveir 
hjúkrunarfræðingar voru til taks 
ef eitthvað færi úrskeiðis en sú 
varð ekki raunin.

Að sögn Eymundar stendur næst 
til að halda keppni í skyráti og 
verða þá 75 þúsund krónur í pottin-
um, hvorki meira né minna. 

Hjalti Már sigraði

Nýjasta kvikmynd Johns Tra-
volta, Wild Hogs, fór beint á 
toppinn yfir aðsóknarmestu 
myndir Bandaríkjanna um síð-
ustu helgi. Auk Travolta fara 
þeir Tim Allen, William H. Macy 
og Martin Lawrence með helstu 
hlutverkin. Fjallar hún um fjóra 
miðaldra menn sem fara í ferða-
lag saman á mótorhjólum sínum. 
Myndin er aðsóknarmesta opn-
unarmynd Travolta frá upphafi.

Raðmorðingjamyndin Zodiac 
náði öðru sæti sína fyrstu viku á 
lista og í því þriðja varð Ghost 
Rider. Leikstjóri Zodiac er David 
Fincher, sem síðast sendi frá sér 

Panic
Room árið 
2002. Á 
meðal
þekktustu
mynda í 
leikstjórn
Fincher í 
gegnum
tíðina eru 
Seven og 
Fight
Club. Með 
helstu

hlutverk í Zodiac fara Jake Gyl-
lenhaal, Mark Ruffal og Robert 
Downey Jr.  

Travolta á toppinn

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

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

FRUMSÝNING 8. MARS. FORSALA HAFIN!

EFTIR HUGLEIK DAGSSON & FLÍS

LEIKSTJÓRI: STEFÁN JÓNSSON

SÖNGLEIKURINN



PETER O’TOOLE

- Ekkert hlé á góðum myndum

Gullnu reglur Græna ljóssins

Ekkert hlé  
Myndin sýnd í einum rykk

Minna af auglýsingum
Sýning myndarinnar byrjar fyrr

Engin trufl un
Miðasölu lýkur þegar sýning myndar hefst321

KLIPPIÐ HÉR!

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

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

FRUMSÝND 9. MARS SÝND Í REGNBOGANUM

VENUS

„PETER O´TOOLE
Á SÉR ENGAN LÍKA.

Einstaklega
vandaður leikari og

sann kölluð  stórstjarna
sveipuð töfra ljóma.
Frammi staða hans

er  yfirþyrmandi
- óttalaus, ögrandi,

villt og í raun frábært
listaverk í sjálfu sér!“

- Peter Travers, Rolling Stones

FRÁ LEIKSTJÓRA NOTTING HILL

„PETER O´TOOLE
ER STÓRFENGLEGUR…
mögnuð frammistaða
sem kórónar
glæstan feril!“

- Richard Roeper, Ebert & Roeper

„PETER O´TOOLE SÝNIR
ÓGLEYMANLEGAN LEIK.
Óborganleg fyndni og
hæfi  leg dramatík sem æpir
á mann „Óskar! Óskar!“
Venus er frábær kvikmynd!“

- Tom O´Neil, The Envelope.com

ÓSKARSVERÐLAUNATILNEFNING



Ég var ekki einn af þeim sem hrif-
ust af Arcade Fire við fyrstu hlust-
un og í raun skildi ekki alveg af 
hverju allir væru að missa leg-
vatnið yfir plötunni Funeral. Hvað 
þá þegar fólk sagði að hér væri 
kominn helsti (og besti) forsvars-
maður kanadískrar grasrótar, 
hafði þetta folk aldrei heyrt í Brok-
en Social Scene? Með tíð og tíma át 
ég þetta reyndar allt ofan í mig, 
syngjandi sæll og glaður með það.

Eftirvæntingin eftir næsta 
skrefi Arcade Fire var því mikil, 
ekki bara hjá mér, heldur gjör-
vallri tónlistarheimsbyggðinni. 
Ætlaði sveitin að vera eins slagara 
undur eða stimpla sig inn sem ein 
besta hljómsveit samtímans? Eftir 
nokkrar umferðir í gegnum Neon 
Bible kemst maður að því síðar-
nefnda. Upplifunin af Neon Bible í 
byrjun er hins vegar nokkuð und-
arleg og ekki síður óvænt. Hljóm-
urinn er dökkur og andrúmsloftið 
þrúgandi. Lagaheitin gefa kannski 
bestu myndina af þessu, black 
þetta og bad hitt. Textarnir eru 
heldur ekki beint bjartsýnislegir, 
gefa mynd af einhverjum sem 
finnst ekki mikið til nútímans 
koma; þriðja heimsstyrjöldin er í 
nánd, borgir eru að éta upp líferni 
mannsins og andleysið er algjört. 
Örlar jafnvel á smá 1984-stemn-
ingu. En á bakvið bölsýnina leynist 
von sem birtist í draumum og 
væntingum. Þannig er platan 
drungaleg en ekkert áberandi von-
leysi virðist í spilunum. Arcade 
Fire nær því vonandi að rísa upp, 
springa og blómstra á næstu plötu.

Þessi drungalegi hljómur, sem 
einkennist af yfirþyrmandi bassa-
línum, flæðandi gíturum og ein-
földum stefum sem eru byggð upp 
á óhefðbundinn hátt, er samt langt 
því frá slæmur. Eftir nokkrar 
hlustanir hefur maður tekið hann í 
sátt og hrífst með. Win Butler og 
Régine Chassagne eru miklir snill-
ingar og hafa náð að skapa heill-
andi verk með vel hugsuðum laga-
smíðum. Owen Pallett (Final 
Fantasy) framkallar síðan oft 
mögnuð tilbrigði með strengjaút-
setningum sínum. 

(Góðum) Plötum er oft líkt við 
rússíbanareið enda vill maður að 

plötur fari með mann upp og niður, 
í hringi og hrelli tilfinningar 
manns. Neon Bible fer þannig með 
mann rólega á stað en Keep the 
Car Running þeysist með manni á 
fullri ferð niður einhverja tugi 
metra og fær adrenalínið til þess 
að byrja að flæða, Intervention er 
hressilegur 360 gráðu hringur, 
Black Wave/Bad Vibration ugg-
vænleg krækja, (Antichrist Tel-
evision Blues) ógleymanlegur 
snúningur og No Cars Go er síðan 
stórfenglegur lokaæsingur. Hin 
lögin er síðan meira svona milli-
kaflar sem ekki eins mikið fer 
fyrir. 

Neon Bible hefur staðfest til-
verurétt Arcade Fire sem einnar 
mest skapandi hljómsveitar sam-
tímans, og já, sem einnar bestu 
líka. Reyndar setur maður örlítið 
spurningamerki við ástæðu þess 
að sveitin sér sig tilneydda til þess 
að endurvinna No Cars Go sem 
áður birtist á EP plötu með sveit-
inni frá árinu 2003, er hún á flæði-
skeri stödd varðandi efni? Hvað 
sem því líður mun ég halda áfram 
að njóta Neon Bible, og Funeral ef 
út í það er farið, um ókomna tíð og 
bíð spenntur eftir því hvað sveitin 
gerir næst. 

Skuggahlið hins bjarta

Einhver vinsælasti popp-
óperusöngvari heims, Josh 
Groban, heldur sannkallaða 
stórtónleika 16. maí í Laug-
ardalshöllinni. Tónleika-
haldarinn Ísleifur B. Þór-
hallsson segir um flókinn 
viðburð að ræða sem lengi 
hafi verið í farvatninu.

„Staðfestingarferlið tók lengri og 
meiri tíma en ég er vanur,“ segir 
Ísleifur B. Þórhallsson hjá Con-
cert sem flytur Groban inn. 
„Umboðsmenn hans og fram-
leiðslustjórar hafa kembt landið 
og vilja vita nákvæmlega hvers 
konar hljóðfæri og hljóðkerfi eru 
til og hvað þeir þurfi að útvega. 
Tæknimennirnir okkar hafa feng-
ið martraðir yfir þessu og það 
verður allt lagt í sölurnar fyrir 
þessa tónleika,“ segir Ísleifur en 
eingöngu verður selt í sæti. „Við 

reiknum því með að það verði 
slegist um miðana enda einungis 
2.500 miðar í boði,“ segir Ísleifur 
og upplýsir jafnframt að miðasal-
an hefjist fljótlega. 

Groban er risastjarna í þess-
um geira tónlistarheimsins þar 
sem óperusöng og popptónlist er 
blandað saman í eitt. Íslenskt tón-
listarfólk fær að spreyta sig með 
Groban en með honum á sviðinu 
verða 24 meðlimir úr Sin-
fóníuhljómsveit Íslands 
og Gospelkór Reykja-
víkur í allri sinni 
dýrð. Auk þess mun 
söngvarinn mæta 
með sína eigin 
hljómsveit. „Groban 
leggur mikið í sína 

tónleika og mynddiskar með tón-
leikum hans hafa selst í bílförm-
um,“ útskýrir Ísleifur en Groban 
er að leggja af stað í heimsferð 
sem hefst hér á landi.

Josh Groban skaust upp á 
stjörnuhimininn árið 2001 með 
plötu sem bar nafn hans og seld-
ist diskurinn eins og heitar lumm-
ur. Tveimur árum síðar skráði 
Groban sig á spjöld sögunnar 
þegar lagið You Raise Me Up 
gerði allt brjálað á útvarpsstöðv-
um um allan heim. Aðeins tveim-
ur mánuðum síðar var platan 
Closer komin á topp Billboard-
listans. Groban hefur einnig 
daðrað við leiklistina og var 
meðal annars orðaður við stórt 
hlutverk í kvikmyndinni Flags 
of our Fathers sem tekin var 
upp að hluta hér á Íslandi. Hann 

hefur komið fram í þáttum á 
borð við Ally McBeal og 
verið tíður gestur hjá 
Opruh.

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

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

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

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

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

!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

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

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

SAMTÍMANS.   B.S. - FRÉTTABLAÐIÐ

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

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

SAMTÍMANS.   B.S. - FRÉTTABLAÐIÐ

HEIMSFRUMSÝNING
MYND EFTIR JOEL 
SCHUMACHER

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

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

SMOKIN  ́ACES     kl. 5.50, 8 og 10.10 B.I. 16 ÁRA
THE NUMBER 23     kl. 8 og 10 B.I. 16 ÁRA
GHOST RIDER     kl. 5.50 B.I. 12 ÁRA



Fjörutíu hljómsveitir höfðu í gær 
skráð sig til leiks í Músíktilraunir 
Tónabæjar og Hins hússins. Fimm-
tíu sveitir geta tekið þátt í keppn-
inni og því eru nokkur pláss enn 
þá laus. Stendur skráning yfir til 
næsta föstudags á musiktilraunir.
is.

Undanúrslitin verða háð dag-
ana 19. til 23. mars í Loftkastalan-
um og úrslitakvöldið verður laug-
ardaginn 31. mars í Verinu hjá 
Loftkastalanum.

Hljómsveitirnar sem keppa  
þurfa að skila inn tveimur lögum á 
mp3-formi og er þátttökugjald sex 
þúsund krónur. Tilraunirnar í ár 
verða þær 25. í röðinni á síðast-
liðnum 26 árum.

Nokkur 
pláss laus

Söngkonan Lay Low heldur tón-
leika á Nasa fimmtudagskvöldið 
22. mars. Lay Low spilaði síðast á 
eigin tónleikum í Reykjavík í nóv-
ember í fyrra fyrir fullri Frí-
kirkju. Í þetta sinn hefur hún boðið 
vinum sínum í Royal Fortune og 
Vilhelm að hita upp.

Lay Low mun jafnframt halda 
aðra tónleika í Fríkirkjunni hinn 6. 
apríl, auk þess sem hún spilar á 
tónlistarhátíðinni Aldrei fór ég 
suður á Ísafirði daginn eftir.

Forsala miða á tónleikana á 
Nasa er hafin í verslunum Skíf-
unnar og á midi.is. Miðaverð er 
450 krónur.

Lay Low á 
tónleikum

Þetta einstaka tilboðsfargjald

gildir til allra áfangastaða
Flugfélags Íslands innanlands
er fyrir börn 2 - 11 ára í fylgd
með fullorðnum og í sömu bókun

  gildir til 15. mar.
  býðst eingöngu þegar bókað er

á netinu, www.flugfelag.is
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1 kr. aðra leiðina + 489 kr.
(flugvallarskattur)

Aðeins 1 króna fyrir börnin
www.flugfelag.is |  570 3030

Frá þeim sömu og færðu okkur 
Chronicles Of Narnia:

Stærsta opnun á fjölskyldu-
mynd í Bandaríkjunum í Ár

Frá leikstjóra English Patient og Cold Mountain

JUDE LAW  JULIETTE BINOCHE ROBIN WRIGHT

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

Sýnd í Háskólabíói

Hugh Grant 
hefur aldrei 
verið betri.

sem fær þig til að grenja úr hlátri. 

Hörku hasarmynd frá leikstjóra NARC

Megi besti leigumorðinginn vinna

Milljón dollarar. Sjö leigumorðingjar. Eitt skotmark.

s.v. mbl

s.v. mbl

BREAKING
AND

ENTERING

Háskólabíó
PARIS, JE T'AIME kl. 5:45 - 8 - 10:20

TRAVAUX kl. 5:45

LE POULPE kl. 8

LA SEPARATION kl. 10:15

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

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

PERFUME kl. 8 B.i. 12

DREAMGIRLS kl. 8 Leyfð

FORELDRAR kl. 6 Leyfð

BABEL kl. 5:30 - 10:40 B.i. 16

/ KRINGLUNNI / KEFLAVÍK/ ÁLFABAKKA / AKUREYRI

DIGITAL

DIGITAL

DIGITAL

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

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

THE BRIDGE TO TER...   kl. 6 LEYFÐ

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

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

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

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

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

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

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

FORELDRAR kl. 6 Leyfð

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

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

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

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

Rómantísk gamanmynd

MUSIC & LYRICS kl. 8 - 10 Leyfð

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

MUSIC & LYRICS kl. 6 - 8 - 10 Leyfð

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

THE BRIDGE TO... kl. 6 Leyfð

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

Skráðu þig á SAMbio.is



Fluttur á sjúkrahús með höfuðáverka
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Aukavinningar eru:
Sims 2 Seasons leikir · Aðrir Sims leikir
PS2 stýripinnar · PS2 minniskort · DVD myndir 
Fullt af öðrum tölvuleikjum og margt fleira.

 Jón Arnór Stefánsson 
hitti úr tveimur úrslitavítaskotum 
á lokasekúndunum í 78-77 útisigri 
Lottomatica Roma á VidiVici 
Bologna í ítalska körfuboltanum. 
Í vikunni áður tryggði Jón sínu 
liði framlengingu með ótrúlegri 
þriggja stiga körfu af löngu færi 
en Rómarliðið vann síðan 
framlenginguna. Jón skoraði alls 
7 stig á þeim 13 mínútum sem 
hann spilaði á sunnudaginn en 
hann var í villuvandræðum. 

Jón Arnór aftur 
traustur í lokin

 Liverpool-menn eru við-
búnir stórsókn Barcelona þegar 
liðin mætast á Anfield í kvöld í 
seinni leik þeirra í sextán liða 
úrslitum Meistaradeildarinnar. 
Liverpool vann fyrri leikinn 2-1 á 
Nou Camp í Barcelona og Evrópu-
meistararnir þurfa því að minnsta 
kosti að skora tvö mörk ætli þeir 
sér ekki að detta út í fyrstu 
umferð.

Bæði lið töpuðu í deildinni um 
helgina, Barcelona 1-2 fyrir Val-
encia og Liverpool 0-1 fyrir Man. 
Utd og hafa því margt að sanna í 
þessum stórleik milli Evrópu-
meistara tveggja síðustu ára.

Barcelona spilar væntanlega 
leikkerfið 3-4-3 þar sem þeir Ron-
aldinho, Lionel Messi og Samuel 
Eto’o byrja allir í fyrsta sinn frá 
því í september.  „Ég get ekki haft 
nein áhrif á þeirra leikskipulag og 
er aðeins að hugsa um hvernig 
mitt lið kemur út á völlinn. Við 
vitum að þeir þurfa að skora tvö 
mörk, þeir eru sóknarlið og það 
þarf því ekki að koma okkur á 
óvart að þeir mæti hingað í sókn-
arhug,“ sagði Rafael Benitez, 
stjóri Liverpool. 

„Við setjum þennan leik allt 
öðruvísi upp en leikinn á Spáni en 
við ætlum okkur að vinna leikinn,“ 
bætti Benitez við. 

Steven Gerrard, fyrirliði Liver-

pool, segir Meistaradeildina vera 
síðasta von liðsins um titil í vetur. 

„Við erum dottnir út úr öðrum 
keppnum og tapið fyrir Manchest-
er United í deildinni um helgina 
þýðir að við eigum ekki möguleika 
á meistaratitlinum heldur. Þessi 
leikur er því gríðarlega mikilvæg-
ur fyrir okkur. Það er stórhættu-
legt að mæta í leikinn of öruggir 
með okkur því við mætum frá-

bæru liði sem hefur verið besta 
liðið í Evrópu síðustu tvö ár. Þeir 
koma af miklum krafti inn í leik-
inn en ég veit að við getum náð 
þeim úrslitum sem við þurfum,“ 
sagði Gerrard.

Aðrir leikir kvöldsins eru: 
Lyon-Roma (0-0 í fyrri leiknum), 
Chelsea-Porto (1-1) og Valencia-
Internazionale (2-2).

Evrópumeistarar Barcelona verða að skora mörk gegn Liverpool í seinni leik lið-
anna í 16 liða úrslitum Meistaradeildarinnar en liðin mætast á Anfield í kvöld.

Iceland Express-deild karla

Iceland Express-deild kv.

 Björn B. Jónsson, 
formaður UMFÍ, tilkynnti á 85. 
héraðsþingi HSK um helgina að 
Selfoss muni halda 27. landsmót 
UMFÍ sem fer fram árið 2012. 25. 
landsmótið fer fram í Kópavogi 
nú í sumar og 26. mótið er á 
Akureyri árið 2009. Selfoss hefur 
einu sinni áður haldið landsmótið 
en 16. mótið fór þar fram 21.-23. 
júlí 1978.

Selfoss heldur 
mótið árið 2012

Real Madrid þarf að spila 
án tveggja stjörnuleikmanna í 
seinni leik sínum við Bayern 
München í 8 liða úrslitum Meist-
aradeildarinnar á morgun. Þeir 
David Beckham og Jose Antonio 
Reyes voru báðir bornir af velli í 1-
1 jafntefli við Getafe um helgina. 
Beckham meiddist á hné og gæti 
misst af næstu tveimur mánuðum 
en hann fór út af á 69. mínútu, 37 
eftir að Reyes hafði yfirgefið 
völlinn af sömu ástæðu. 

Beckham verður örugglega ekki 
með í stórleiknum á móti Barce-
lona um næstu helgi og þá er 
ólíklegt að hann verði með enska 
landsliðinu þegar það spilar í 
undankeppni EM seinna í þessum
mánuði.

Beckham og 
Reyes úr leik

 Grindavík vann í gær 
sanngjarnan sigur á grönnum 
sínum í Keflavík. Mikið var skor-
að í leiknum sem var hraður og 
skemmtilegur. Sautján stiga sigur 
Grindavíkur, 117-99, tryggði lið-
inu betri árangur í innbyrðis við-
ureignum liðanna. Grindavík á því 
enn möguleika á að stela 5. sætinu 
í lokaumferð Iceland Express 
deildarinnar á fimmtudag.

Mikið jafnræði var með liðun-
um í upphafi leiks en eftir því sem 
á leið sigu heimamenn fram úr. 
Heimamenn áttu einfaldlega betri 
dag, gerðu færri mistök og nýttu 
sín tækifæri betur. Ekki skemmdi 
fyrir að Páll Axel Vilbergsson átti 
stórleik, skoraði 41 stig og hitti 8 
af 10 þriggja stiga skotum sínum.

Páll Axel skoraði fyrstu ellefu 
stig Grindavíkur í öðrum leik-
hluta, 19 alls í öllum leikhlutanum, 
og lagði þar með grunninn að sigri 
heimamanna. „Þetta var furðuleg-
ur leikur,“ sagði Páll Axel. „Það 
var lítið um varnarleik og mikið 
skorað. En það var mjög gott að 
landa þessum sigri, þeir hafa ekki 
verið það margir í vetur.“

Hann vildi lítið gera úr eigin 
frammistöðu. „Það skiptir ekki 
máli hvað ég skoraði mörg stig. Ef 
ég næ að leggja mitt af mörkum er 
ég sáttur, sama hvaða það framlag 
er.“

En hann segist lítið hugsa um 
hvort Grindavík nái fimmta sæt-
inu af Keflavík eða ekki. „Við 
erum fyrst og fremst að undirbúa 
okkur fyrir nýja keppni sem hefst 
eftir næsta leik. Og ég er mjög 
bjartsýnn fyrir þá keppni. Við 
erum allavega ekki tilbúnir að 
leggjast niður og gefast upp. Þessi 
titill er í boði og við eigum jafn 
mikinn séns á honum og öll önnur 
lið í keppninni. Við stefnum á að 
taka þennan titil.“

Stefnan sett á að  
taka titilinn



 Harpa Þorsteinsdóttir, 
byrjaði frábærlega með Charl-
ton í ensku úrvalsdeildinni í 
fóbolta en hún lék fyrsta leik 
sinn gegn Sunderland á sunnu-
daginn. Charlton vann öruggan 
sigur, 8-0, og fór með þessum 
sigri upp í 3. sæti deildarinnar. 

Harpa skoraði sjöunda mark 
liðsins eftir að hafa komið inn á 
sem varamaður skömmu áður og 
markið kom með hennar fyrstu 
snertingu í leiknum. Harpa 
fylgdi þá eftir skoti félaga síns í 
liðinu. Harpa mun klára tímabil-
ið með Charlton en spilar síðan 
með Stjörnunni í sumar.

Skoraði í fyrsta leiknum
 Ragnar Óskarsson spil-

ar vel þessa dagana í frönsku 
úrvalsdeildinni í handbolta. Um 
helgina skoraði Ragnar 8 mörk úr 
13 skotum í 27-24 sigri Ivry á 
Montpellier í toppbaráttuslag 
deildarinnar. Eftir leikinn eru liðin 
jöfn að stigum á toppnum en níu 
leikir eru eftir. Ivry er búið að 
vinna alla fjóra leiki sína eftir 
heimsmeistarahléið og Ragnar er 
búinn að skora í þeim 35 mörk (8,8 
í leik) og nýta í þeim 69 prósentum 
skota sinna. Þetta er þriðja og síð-
asta tímabil Ragnars með Ivry en 
hann er á leiðinni til USAM Nîmes 
á næsta tímabili. Ragnar er sem 
stendur þriðji markahæsti maður 
deildarinnar með 6,2 mörk að 

meðaltali í leik en hann hefur mest 
áður skorað 5,6 mörk að meðaltali 
í frönsku deildinni og það var 
fyrsta ár hans með Dunkerque 
2000-01. Ragnar hefur auk þess 
nýtt 58% skota sinna sem er einn-
ig besta skotnýting hans til þessa. 

Besta tímabil Ragnars
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- frá klukkan
11:00 til 17:00 

Nú er opið alla
laugardaga!

Heilsu
vika

5.-10. mars

allir fiskiréttir á

aðeins

799 kr/kg

Nú er tíminn til að prófa nokkra
af okkar gómsætu fiskréttum

ef þú sækir*

*við sendum ekki
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„Í raun og veru er allt í góðu á 
milli okkar og Bubba. Í lok apríl 
munum við opna nýjan vef, Tónlist 
punktur is, og þá mun Bubbi detta 
inn öflugri en nokkru sinni fyrr,“ 
segir Stefán Hjörleifsson, fram-
kvæmdastjóri vefjarins tonlist.is.

Bubbi Morthens, kon-
ungur hins íslenska 
rokks, gerði sér lítið 
fyrir og dró alla sína 
tónlist þá sem gefin 
hefur verið út á sóló-
plötum sínum út af 
tonlist.is.

„Bubbi er „rebell“ og 

trúr sínu eðli,“ segir Eiður Arnar-
son, útgáfustjóri íslenskrar tón-
listar hjá Senu, sem gefur tónlist 
Bubba út. Eiður segir Bubba í full-
um rétti til þess. Kröfur Bubba 
lúta að verðlagningu á sölu tónlist-
ar á efnum. Þar 
er ekki gert 

ráð fyrir 
mismun-
andi

verðlagningu og ný og áður óút-
gefin tónlist selst á því sama og 
gamlar lummur.

„Fyrst ekki var hægt að verða 
við þeim nauðsynlegu breyting-
um strax var ákveðið að kippa 
allri tónlist Bubba út en hún 
mun koma inn um leið og breyt-
ingar hafa verið gerðar. Bubbi 
hugsar þetta til að flýta fyrir 
breytingum,“ segir 
Eiður.

Stefán vill 
ekki gera 
mikið úr 
þessu
fremur
en
Eiður. 
Segir

vefinn verða mikið breyttan í lok 
apríl með áður óþekktum eigin-
leikum og þjónustan mikið endur-

bætt.
„Þá mun kóngurinn 

leika stórt hlutverk þar 
inni. En við verðum 
Bubbalaus að mestu 
leyti í einn eða tvo mán-

uði. Við berum mikla virð-
ingu fyrir honum, söknum 

hans eins og aðrir en 
hlökkum til þegar 

hann kemur inn á 
ný.“

Bubbi Morthens þjarmar að tónlist.is

„Þetta er mjög árstíðabundið en 
það sem mér dettur alltaf í hug 
er að fá mér „zinger twister“ 
og þrjá „hot wings“ með á KFC. 
Það er klárlega númer eitt.“ 

„Að Íslendingar skilji ekki teppi? 
Nei, þeir gera það nú sennilega 
ekki. Og svo sem enginn móðgað-
ur yfir því. En þau fóru langt undir 
matsverði,“ segir Tryggi Páll Frið-
riksson í Galleríi Fold.

Metaðsókn var á uppboði sem 
Fold stóð fyrir í Súlnasal Hótels 
Sögu á sunnudag. Og er Tryggvi 
Páll mjög ánægður með uppboðið í 
heild sinni. Metupphæð fékkst 
fyrir vatnslitaverk eftir Ásgrím 
Jónsson, eða 8,9 milljónir sem 

leggur sig á rúmar tíu milljónir 
með gjöldum. Og málverk eftir 
Þorvald Skúlason var slegið á 6,5 
milljónir. Tryggvi er sæll og glað-
ur með hvernig til tókst og segir 
þetta staðfesta nokkurn uppgang í 
listmunasölu hér á landi.

En það er þetta með teppin. Á 
uppboðinu voru boðin upp níu 
teppi, handofin, og voru þau flest 
metin í uppboðsskrá á um 400 þús-
und. En þau voru slegin langt 
undir því verði. Fóru á að meðal-

tali hundrað þúsund 
krónur. Tryggvi segir 
ljóst að einhverjir 
hafi þarna gert afar 
góð kaup. „Menn 
voru að gera þarna 
góð teppakaup. En ég 
er bara ánægður með 
að hafa komið þessu 
út. Okkar hlutverk er 
að selja þetta.“ Og 
uppboðshaldarinn og 
galleríeigandinn
bendir á að ekki sé 

nema eitt rétt verð og 

það er markaðsverð hverju sinni.
Að sögn Tryggva þykja teppi á 

borð við þau sem boðin voru upp í 
Súlnasalnum munaðarvara hvar-
vetna í víðri veröld.

„Það verður að segjast eins og 
er. Ég hef kynnt mér þetta af 
áhuga og þá hefur verðið á þessu 
teppadóti alltaf verið miklu hærra 
en við höfum getað útvegað okkur 
þau á hér. Þetta eru ofsalega fínir 
hlutir. Handofnir. Þetta er flott, 
þú gengur á þessu endalaust 
og ekki sést á þessu.“

Tryggvi fór á kostum á 
uppboðinu, sagði sögur, 
brandara og lék við hvurn 
sinn fingur. Sagði að það 
tæki eitt ár að gera hand-
ofin teppi sem þessi. Og 
lofaði tvö hundruð ára 
ábyrgð.

„Þetta er óhemju vinna. Ofið í 
þessum fjallahéruðum, Indlandi 

og Kína, og fátækt fólk sem 
vefur þetta. Ákveðnar hefðir 
og ákveðin mynstur fylgir 
ættbálkum og tilteknum 
héruðum. Menn komast 
ekki áfram með svona teppi 
nema nokkra sentimetra á 
dag,“ segir Tryggvi en sýtir 

svo sem ekki áhugaleysi 
uppboðsgesta á 

teppunum.

Íslendingar skilja ekki teppi

Bandaríski stórleikarinn Leon-
ardo DiCaprio lendir á Íslandi í 
dag ásamt ljósmyndara og starfs-
fólki frá bandaríska glanstímarit-
inu Vanity Fair. Ætlunin er að taka 
myndir af leikaranum fyrir for-
síðuviðtal sem birtist við DiCaprio 
á síðum blaðsins. Skammt er því á 
milli komu stórstjarna hingað enda 
ekki langt síðan Jude Law hreiðr-
aði um sig á 101 hótel ásamt fjöl-
skyldu sinni. 

Framleiðslufyrirtækið True 
North aðstoðar tökuliðið og 
DiCaprio meðan það dvelst hér á 
landi en Finnur Jóhannsson, fram-
leiðandi hjá True North, vildi ekk-
ert tjá sig um málið, sagði fyrir-
tækið ekki upplýsa um komur 
stórstjarna til landsins. Samkvæmt 
heimildum Fréttablaðsins verður 
farið með leikarann upp á Snæ-
fellsjökul og verður hann bróður-
partinn af dvöl sinni úti á landi. 
DiCaprio verður á landinu í nokkra 
daga og gefur sér örugglega tíma 
til að skoða helstu kennileiti lands-
ins. 

Stjarna DiCaprio hefur sjaldan 
eða aldrei skinið jafn skært og um 
þessar mundir. Hann var tilnefnd-
ur til Óskarsverðlauna fyrr á þessu 
ári fyrir leik sinn í Blood Diamond 
og lék jafnframt aðalhlutverkið í 
kvikmyndinni The Departed sem 
hlaut styttuna góðu í flokkn-
um besta myndin. Vafalítið 
hefur hann þar fengið að 
heyra góða hluti frá mót-
leikara sínum Ray Win-

stone sem kom hingað til lands í 
fyrra og lét vel af. DiCaprio hefur 
verið hirðleikari bandaríska þunga-
vigtarleikstjórans Martin Scorsese 
og leikið í kvikmyndum hans Gangs 
of New York og The Aviator auk 

áðurnefndrar The Departed en 
reiknað er með að leikarinn 
taki að sér hlutverk Theo-
dore Roosevelt í næstu kvik-
mynd leikstjórans. 

DiCaprio vakti fyrst 
athygli á hvíta tjaldinu í hlut-

verki hins þroskahefta Arnie 
Grape í kvikmyndinni 

What‘s Eating Gil-
bert Grape og 
hlaut meðal ann-
ars tilnefningu 

til Óskarsverðlauna árið 1994 en 
fram að því hafði hann leikið eitt 
aðalhlutverkanna í sjónvarpsþátt-
unum Vaxtarverkjum eða Growing 
Pains. DiCaprio var þó ekki spáð 
miklum frama þegar unglingsárin 
yrðu að baki en þær gagnrýnis-
raddir þögnuðu fljótlega þegar 
stórslysamyndin Titanic varð ein-
hver stærsti smellur kvikmynda-
sögunnar. Myndin rakaði inn Ósk-
arsverðlaunum en það var fyrir 
tilstilli leikstjórans James Camer-
on að DiCaprio var valinn. Myndin 
tryggði honum sess meðal stærstu 
stjarna Hollywood og í dag eru fáir 
leikarar sem trekkja jafnmarga 
gesti að í kvikmyndahúsunum.

550 5000
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Loks hefur það ræst sem marga 
grunaði: Angeline Jolie vill 

eignast eitt barn í viðbót við þau 
þrjú sem hún á fyrir. Það virðist 
ekki meira en vika síðan hún var 
ólétt, í gær var hún í flóttamanna-
búðum í Súdan og í dag er hún 
sem sagt komin til Víetnam til að 
ættleiða fjórða barnið. Röskari 
manneskja er vandfundin.

er ekki  með lifrar-
bólgu A, hjúkk! Ég var farin að 
óttast það versta. Frú Beckham 
er næstum búin að finna skóla 
fyrir syni sína þrjá, best líst henni 
á einn kaþólskan. Úr því litli 
drengurinn hennar er flogaveik-
ur er eins gott að hún vandi valið. 
Britney er náttúrulega líka eitt-
hvað lasin að raka svona hárið af 
sér, sennilega þjáist hún af  fæð-
ingarþunglyndi eins og hún lætur. 
Eins gott að Katie Holmes fékk 
það ekki, Tom hefði örugglega 
orðið fyrir svakalegum vonbrigð-
um! Annars fréttist að Britney sé 
í rosalega góðum málum núna en 
líka að hún sé í rosalega vondum 
málum. Þau Kevin eru kannski 
bara farin að digga saman aftur, 
enda hefur hann lýst ást sinni á 
henni og sagður sá eini sem hefur 
staðið við bakið á henni. Sumir 
hafa hann samt enn grunaðan um 
að vera bara á eftir peningum og 
frægð. Sem var einmitt það sem 
Önnu Nichole Smith hlotnaðist, 
hið síðarnefnda einkum eftir 
dauðann. Lögfræðingurinn og 
mamman hafa líka orðið fræg af 
opinberum rifrildum um barnið 
og líkið. Hver fékk líkið? Hver 
fær barnið?

var tíð að ég las í það minnsta 
tvær bækur á viku, allt frá sorpi 
að fagurbókmenntum og fræði-
ritum. Með barnafjöld, annríki og 
síauknum athyglisbresti hefur 
raunverulegur lestur orðið æ 
sjaldgæfari en viðvarandi þörf 
svalað í daglegri dagblaðahrúgu. 
Fljótlegustu fréttirnar eru oftast 
af fræga fólkinu sem margt er 
einmitt frægt fyrir að vera í frétt-
um. Nauðug viljug veit ég allt um 
ferðir Lindsay Lohan inn og út af 
meðferðarstofnunum, djamm-
túra Parisar Hilton og ástamál 
fólks sem ég hef ekki snefil af 
áhuga á. 

vera betur að sér í persónu-
legu brasi fræga fólksins en ætt-
ingja og vina sem enginn tími er 
til að sinna, bendir ekki til þess að 
maður hafi alveg höndlað upplýs-
ingatæknina. Það verður spenn-
andi að sjá hvort Angelina fær 
strák eða stelpu.

Celeb

FYRSTUR MEÐ
FRÉTTIRNAR

www.visir.is

KOMDU Í KAUP.....!!


