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Nína Kjartansdóttir lærir þroskaþjálf-un við Kennaraháskóla Íslands.„Ég vissi voða lítið hvað þroskaþjálfar 
gerðu þangað til ég kom suður í starfskynn-
ingu þegar ég var í Menntaskólanum á Ak-
ureyri. Þá heimsótti ég Öskjuhlíðarskóla og 
sambýli hérna og áhugi minn á málefnum
fatlaðra kviknaði,“ segir Nína sem er nem-
andi í þroskaþjálfun við Kennaraháskólann
í Reykjavík.

Nína segir að hún hafi strax fundið sig í 
þroskaþjálfanáminu. „Námið er mjö
skemmtilegt og fjölbý

ina. Við lærum líka heilmikið um hugmynda-
fræði fötlunarfræða en í þeim er lögð mikil
áhersla á sjálfsákvörðunarrétt og réttindi
fatlaðra og við þroskaþjálfar eigum því að
vera eins og ráðgjafar sem reyna að efla
einstaklinginn til sjálfstæðis í lífinu.“Að námi loknu er margt sem þroskaþjálf-
ar geta gert að sögn Nínu. „Starfsvettvang-
ur þroskaþjálfa er alltaf að verða breiðari 
og það eru margir þroskaþjálfar í dag inni í
grunnskólunum, í framhaldsskólum á
býlum og í þjónu t
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FRÁBÆR
OPNUNARTILBOÐ

-gerir bragðið betra!

Fyrsta flokks majónes sem laðar 
fram það besta í matargerðinni.

Bumbusláttur 
Spaugstofumanns

 Rúmur helming-
ur, eða 53,5 prósent segist ekki 
vilja að nagladekk verði skattlögð 
sérstaklega til að sporna við svif-
ryki, samkvæmt nýrri skoðana-
könnun Fréttablaðsins. 46,5 pró-
sent segjast vera því fylgjandi. 

Karlar eru frekar fylgjandi 
slíkri skattlagningu en konur. Þá 
eru íbúar á höfuðborgarsvæðinu 
frekar fylgjandi slíkri skattlagn-
ingu en íbúar á landsbyggðinni. 

Ef svörin eru greind eftir 
stuðningi við stjórnmálaflokka 
eru það helst kjósendur vinstri 
grænna sem vilja að nagladekk 
séu skattlögð til að sporna við 
svifryki.

Helmingur 
andvígur

Franska stórfyrirtæk-
ið EADS, sem meðal annars smíð-
ar Airbus-þoturnar, hefur kært 
Neyðarlínuna fyrir að bjóða ekki 
út uppsetningu Tetra-kerfisins en 
það á að taka í notkun á landsvísu 
1. maí næstkomandi. 

Neyðarlínan samdi við Motor-
ola um tækjakaup og uppsetningu 
kerfisins án útboðs en talið er að 
verðmæti samningsins nemi 
hundruðum milljóna króna. Leit-
að var til EADS og Motorola á 
upphafsstigum málsins um verð-
tilboð en síðan samið við Motorola 
án útboðs. Tetra-kerfið er sam-

skipta- og gagnaflutningakerfi 
fyrir lögreglu og alla þá sem koma 
að björgunaraðgerðum.

Björn Líndal, lögmaður og einn 
eigenda VIRTUS, sem vinnur að 
málinu fyrir hönd EADS, segir 
það vera mat forsvarsmanna 
EADS að lög hafi verið brotin. 

„Það er afstaða umbjóðanda 
míns [EADS] að meðferð þessara 
kaupa hjá Neyðarlínunni hafi falið 
í sér brot gegn ákvæðum laga um 
opinber innkaup. Þess vegna 
hefur hann kært málið til kæru-
nefndar útboðsmála þar sem 
málið er til meðferðar.“   

Arnar Þór Jónsson, lögmaður 
hjá Logos lögmannsstofu sem 
vinnur að málinu fyrir hönd 
Neyðarlínunnar, segir nákvæma 
skoðun Neyðarlínunnar hafa leitt 
í ljós að rétt væri að semja við 
Motorola. „Af kostnaðar- og hag-
kvæmnisástæðum stóð Neyðar-
línan frammi fyrir því að velja á 
milli EADS og Motorola þar sem 
ekki er hægt að samnýta búnað-
inn frá báðum aðilum. Rétt þótti 
að nýta sem mest af þeirri fjár-
festingu sem þegar hafði verið 
lagt í á þessu sviði.“

Samið við Motorola án útboðs

 Hluthafar í stærstu fjár-
mála- og fjárfestingafélögum 
landsins fá í sinn hlut yfir sjötíu 
milljarða króna í arð vegna ársins 
2006 eftir að aðalfundir félaganna 
hafa verið haldnir. Þetta svarar til 
23 prósenta af samanlögðum hagn-
aði fyrirtækjanna á síðasta ári.

Þrjú félög, FL Group, Kaupþing 
og Exista, greiða, eða leggja til, yfir 
tíu milljarða króna arð til hluthafa 
fyrir síðasta ár. Arðgreiðslurnar 
eru frá 11 upp í 144 prósent af árs-
hagnaði fyrirtækjanna. Af arði er 

greiddur tíu prósenta fjármagns-
tekjuskattur og falla því rúmir sjö 
milljarðar króna í hlut ríkisins.

FL Group greiðir hæstan arð. 
Fimmtán milljarðar renna til eig-
enda félagsins, sem svarar til 193 
prósenta arðs af nafnverði hluta-
fjár. Arðgreiðslan nemur um þriðj-
ungi af árshagnaði félagsins í fyrra. 
Líklega hefur ekkert fyrirtæki í Ís-
landssögunni greitt eins mikinn arð 
út í einu ef frá er talinn aukaarður 
sem Kaupþing greiddi í fyrra í 
formi Exista-hlutabréfa.

Glitnir greiðir um níu milljarða 
króna í arð. Heildarupphæðin er 
fjórðungur af hagnaði bankans í 
fyrra. SPRON greiðir svipaða upp-
hæð í arð til stofnfjáreigenda, en 
það samsvarar nærri öllum hagn-
aðinum á seinasta ári.

Straumur borgar 7,8 milljarða í 
arð, eða þrjá fjórðu af nafnverði 
hlutafjár og 17,2 prósent af hagnaði 
seinasta árs. Landsbankinn greiðir 
hluthöfum sínum um fjóra millj-
arða, eða ellefu prósent hagnaðar í 
fyrra.

Met í arðgreiðslum 
fjármálafyrirtækja
Stærstu fjármálafyrirtæki landsins greiða hluthöfum sínum yfir sjötíu milljarða 
í arð vegna síðasta árs. Svo háar arðgreiðslur hafa ekki þekkst áður. Ríkið fær 
tíu prósent í kassann eða sjö milljarða. FL Group greiðir mest, 15 milljarða.

Búddamunkar í Kúala 
Lúmpúr, sem hafa svarið þess 
eið að beita ekki ofbeldi, eiga 
í stökustu vandræðum með að 
losna undan mauraplágu án þess 
að meiða dýrin. Rauðmaurar hafa 
lagt undir sig Hong Hock See 
hofið undanfarið ár, og bitið einn 
munk svo illa að hann þurfti lækn-
isaðstoð.

Þetta kemur fram á vef frétta-
stofunnar ABC. Meðal þess sem 
munkarnir hafa reynt er að soga 
maurana upp með ryksugu og 
sleppa þeim í nálægum skógi, en 
það bar engan árangur. Þangað til 
lausn finnst á málinu hefur skilti 
verið sett upp við hofið með áletr-
uninni: „Passið ykkur á maurun-
um. Ekki sitja undir trénu.“

Munkar í  
mauravanda



Grímur, eruð þið með mörg 
mál sem ekki þola dagsins 
ljós?

 Lögregla var kölluð 
að fjölbýlishúsi í höfuðborginni 
síðdegis í fyrradag eftir að maður 
á miðjum aldri hafði óskað eftir 
aðstoð vegna grófra hótana 
nágranna. Þegar lögreglumenn 
bar að garði kom í ljós að 
ágreiningur hafði sprottið upp 
milli tveggja íbúa hússins vegna 
þrifa á sameign. Hafði nágranni 
mannsins sem hringdi á lögreglu 
haft í frammi hótanir eftir rifrildi 
þeirra um hverjum bæri að 
ryksuga teppi á stigagangi. 

Lögreglumenn aðstoðuðu við 
lausn málsins en að sögn lögreglu 
lá ekki fyrir í gær hvort búið væri 
að ryksuga stigaganginn.

Rifust vegna 
þrifa á sameign

„Vissulega er dapur-
legt að sjá hversu margt fólk
hefur verið að flytjast að vestan,
frá þessum blómlegu byggðum
sem eitt sinn voru, og við viljum
auðvitað ganga í lið með heima-
mönnum til að sporna gegn því.“
Þetta segir Geir H. Haarde for-
sætisráðherra sem í gær setti á
laggirnar vinnuhóp til að skoða
með hvaða hætti ríkisvaldið geti
komið að lausn mála.

Geir segir Vestfirðinga hafa
lagt fram ýmsar hugmyndir og að
helst sé rætt um fjölgun opin-
berra starfa.

Halldór Halldórsson bæjar-
stjóri Ísafjarðar, sem situr í
vinnuhópnum ásamt fram-
kvæmdastjóra Fjórðungssam-
bands Vestfjarða og fulltrúum
forsætis- og iðnaðarráðuneytis-
ins, segir að þegar atvinnulífið
gefi eftir tímabundið eigi ríkis-
valdið að fjölga störfum. „Það er
stefna ríkisstjórnarinnar að
fjölga störfum úti á landi en það
hefur ekki gerst.“ Hann bendir á
að fjöldi opinberra stofnana hafi
starfsemi á Vestfjörðum og hana
megi efla og útvíkka. „Ég tel að
fjölga megi störfum við Fjöl-
menningarsetur Vestfjarða, hjá
Hafrannsóknarstofnun, Fiski-
stofu, Matís, Veðurstofunni og
hjá sýslumannsembættunum,“
segir Halldór og vill að hundrað
ný opinber störf verði til á Vest-
fjörðum á næstu tveimur árum.

Hann leggur jafnframt ríka
áherslu á að flutningskostnaður
verði lækkaður. „Þannig verður
samkeppnisstaða fyrirtækjanna
bætt sem er réttlætismál. Ég hef
aldrei skilið hvaða rök búa að

baki því að Reykjavíkurhöfn fái
allar tekjur af inn- og útflutn-
ingi.“

Forsvarsmenn sveitarfélaga á
Vestfjörðum gengu á fund ríkis-
stjórnarinnar í byrjun febrúar og
gerðu ráðherrum grein fyrir

þróun mála. Síðan þá hefur Marel
afráðið að loka starfsstöð sinni á
Ísafirði. Fjölmennur borgara-
fundur um atvinnu- og byggðamál
var haldinn á Ísafirði á sunnudag.

Spurður hvort tími sértækra
björgunaraðgerða í byggðamál-
um sé ekki liðinn, svarar Geir H.
Haarde því til að ekki sé endilega
verið að tala um slíkar aðgerðir.
„Við erum að velta þessu fyrir
okkur á almennari grundvelli en
þó þannig að það nýtist Vestfirð-
ingum.“ Spurður hvort til greina
komi að ráðast í frekari sam-
göngubætur en þegar eru áform-
aðar segir Geir að mikið átak sé
framundan á því sviði og varla
hægt að gera mikið meira í þeim
efnum í bili.

Fjölgun ríkisstarfa á 
Vestfjörðum í skoðun
Ríkisstjórnin vill styrkja atvinnulíf á Vestfjörðum. Bæjarstjóri Ísafjarðar vill 
að hundrað ný opinber störf verði til á næstu tveimur árum. Hann leggur líka 
áherslu á lækkun flutningskostnaðar. Nefnd á að skila tillögum eftir mánuð.

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

NOTAÐIR BÍLAR
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Verð

2.340.000.-

Stefnt er að þingfrest-
un á morgun eða föstudag þó enn
bíði fjöldi mála afgreiðslu
þingsins.
Starfsáætlun
gerir ráð fyrir
að þingi verði
frestað á
morgun.

Sólveig
Pétursdóttir,
forseti Alþingis,
segir stöðuna
kunnuglega,
alltaf bíði mörg
mál afgreiðslu en engu að síður
stefni hún á að ljúka störfum
fyrir helgi. Dagur til eða frá
skipti ekki málið.

Spurð hvort í hönd fari
umfangsmiklar samningaviðræð-
ur við stjórnarandstöðuna um
meðferð mála segist Sólveig
funda reglulega með öllum
þingflokksformönnum, samband-
ið sé því ágætt.

Þingi frestað 
fyrir helgi

Sérnefnd um stjórnar-
skrármál fékk í gærmorgun
frumvarp formanna stjórnar-
flokkanna um breytingu á
stjórnarskránni til meðferðar.

Nefndin kom saman til síns
fyrsta fundar í hádeginu í gær og
réði ráðum sínum. Nefndin fund-
aði aftur í gærkvöldi og kemur
saman nú í morgunsárið. Lítið
rúm gefst til formlegs funda-
halds eftir hádegi í dag þar sem
undirbúningur fyrir eldhúsdags-
umræður kvöldsins eiga hug
þeirra sem þátt taka.

Birgir Ármannsson, formaður
sérnefndarinnar, segir ómögu-
legt að svara því hvenær nefndin

muni afgreiða
málið frá sér.
„Við erum rétt
að byrja,“ segir
hann en bætir
við að málið sé
unnið með það
að markmiði að
ljúka því.

Sérfræðing-
ar á sviði
stjórnskipun-
arréttar, sér-
fræðingar

stjórnarskrárnefndar og hags-
munaaðilar koma fyrir nefndina
og veita álit sitt á frumvarpi
stjórnarflokkaformannanna

Geirs H. Haarde og Jóns Sig-
urðssonar.

Kallað eftir áliti sérfræðinga

„Mér finnst tóm tímasóun að setja málið
í nefnd í mánuð þegar tillögurnar
eru til staðar,“ segir Grímur Atla-
son, bæjarstjóri í Bolungarvík um
stofnun vinnuhóps á vegum ríkis-
stjórnarinnar sem falið er að skoða
hvernig styrkja megi atvinnulíf á
Vestfjörðum.

„Sveitarstjórnarmenn á öllum
Vestfjörðum hittu ríkisstjórnina í
byrjun febrúar og lögðu fram tillög-

ur um úrbætur. Nú er verið að teygja
lopann með því að stofna enn eina
nefndina til þess að skoða málið í
staðinn fyrir að taka upp tillögurnar
og byrja að vinna með þær.“

Ragnar Jörundsson, bæjarstjóri í
Vesturbyggð, segist hjartanlega
sammála Grími. „Það er einkenni-
legt þegar við erum búnir að fara á
fund með ríkisstjórn þar sem við
lögðum fram tillögur og hugmyndir,

að nú eigi að skipa aðra nefnd sem ætlað er að skila
tillögum og hugmyndum. Þetta lyktar eins og það sé
verið að tefja málið þannig að það náist ekki að
afgreiða það fyrir kosningar.“

Hann segist einnig undrandi á að heyra Geir H.
Haarde forsætisráðherra segja að samgöngumál
skipti ekki mestu máli heldur atvinnumál. „Við
lítum svo á að forsenda atvinnuuppbyggingar séu
samgöngur,“ segir Ragnar.

Nefnd sem á að teygja lopann

Enn er varað 
við snjóflóðum víðsvegar á 
Vestfjörðum og þeir Bolvíkingar 
sem þurftu að rýma hús sín á 
mánudag hafa ekki fengið að snúa 
aftur heim. 

Að sögn Arnar Ingólfssonar 
snjóflóðaeftirlitsmanns á Ísafirði 
eru víða ótrygg snjóalög sem geta 
farið af stað. Snjósleðamenn eru 
því varaðir við að vera á ferðinni 
á fjöllum. Sól og blíða var fyrir 
vestan síðdegis í gær en búist var 
við úrkomu með kvöldinu. 

Ótrygg snjóalög

Tvítugur piltur var 
handtekinn í Framhaldskólanum 
á Laugum í gær. Töluvert magn 
fíkniefna fannst í herbergi 
piltisins á heimavist skólans. 
Talið er að efnin séu hass og 
örvandi efni. 

Valgerður Gunnarsdóttir 
skólameistari kveðst hafa kallað 
lögreglu á vettvang eftir að hafa 
fengið vísbendingar um að 
fíkniefni leyndust á herbergi 
nemandans. „Við erum mjög á 
varðbergi gagnvart fíkniefnum 
og því þótti mér rétt að kalla 
lögreglu samstundis til,“ segir 
Valgerður. 

Rannsókn málsins er ólokið og 
að sögn lögreglu liggur ekki ljóst 
fyrir hvort fleiri nemendur séu 
viðriðnir málið. 

Piltur tekinn 
með fíkniefni

Togarinn Sóley Sigurjóns-
dóttir GK strandaði á sandrifi
rétt utan við hafnarmynnið í
Sandgerði seint í fyrrinótt.
Strandið varð þegar togarinn var
á leið í land og vék fyrir öðru
skipi sem var á leið út úr höfn-
inni.

Veður var gott á svæðinu og
var áhöfnin aldrei í hættu.
Björgunarskipið Hannes Þ.
Hafstein dró skipið á flot með
morgunflóðinu í gærmorgun og
er talið að það hafi ekki skemmst.

Hannes dró 
Sóleyju á flot





Starfsleyfi Alcoa 
Fjarðaráls hefur öðlast endan-
legt gildi. Umhverfisstofnun gaf 
út starfsleyfið 25. janúar síðast-
liðinn og tilkynning um það birt-
ist í Stjórnartíðindum 9. febrúar. 
Frá þeim degi var tveggja vikna 
lögboðinn kærufrestur, en engar 
kærur bárust að þessu sinni. 

Héraðsdómur Reykjavíkur úr-
skurðaði í byrjun árs 2005 að nýtt 
mat á umhverfisáhrifum vegna 
framkvæmda við byggingu ál-
vers Alcoa skyldi fara fram. 
Hæstiréttur staðfesti þá niður-
stöðu skömmu síðar. Útgáfa hins 
nýja starfsleyfis bindur enda á 
lögbundið ferli leyfisins innan 
stjórnsýslunnar.

Starfsleyfi öðlast 
endanlegt gildi

Við leit í tölvubún-
aði tveggja grunaðra barnaníðinga 
hefur lögreglan á höfuðborgar-
svæðinu fundið klámefni til viðbót-
ar því sem fannst skömmu eftir að 
rannsókn hófst. Annar mannanna 
sem um ræðir, Ágúst Magnússon, 
afplánar nú dóm á Litla-Hrauni, en 
hinn var úrskurðaður í gæsluvarð-
hald. Hann gengur nú laus. Þessir 
tveir, bitu ásamt þremur öðrum á 
agnið þegar fréttaskýringaþáttur-
inn Kompás setti fyrir þá tálbeitur 
á spjallrás á netinu. 

Í tölvubúnaði síðarnefnda 
mannsins fundust meðal annars 
myndbrot, þar sem fullorðinn karl-
maður hefur samfarir við stúlku-

barn og lætur unga stúlku hafa 
munnmök við sig. Grunur leikur á 
að þarna hafi maðurinn sjálfur 
verið að verki. Mál mannanna 
tveggja er enn til rannsóknar.

Mál þriðja mannsins sem kærð-
ur hefur verið fyrir að áreita fjór-
ar ungar stúlkur í Vogunum er enn 
í rannsókn. Hann var úrskurðaður 
í gæsluvarðhald til 28. mars. Búist 
er við að mál hans fari til embætt-
is ríkissaksóknara í vikunni. Lög-
reglan sendi DNA-sýni úr mannin-
um og fimm ára stúlkubarni, sem 
hann var grunaður um að hafa 
áreitt við Laugalæk, til rannsókn-
ar í Noregi. Niðurstöður þeirrar 
rannsóknar, sem beinist að því 

hvort um snertingar hafi verið að 
ræða, liggja fyrir. 

Björgvin Björgvinsson, yfir-
maður kynferðisbrotadeildar lög-
reglunnar á höfuðborgarsvæðinu, 
kvaðst ekki vilja greina frá niður-
stöðum rannsóknarinnar.

Meira barnaklám í tölvunum

 Forsvarsmenn Neyðar-
línunnar töldu útboð vegna tækja-
kaupa í tengslum við uppsetningu 
Tetra-kerfis á landinu með öllu 
óþarft. Stefnt er að því að taka 
kerfið í notkun 1. maí næstkom-
andi.

Einkum var horft til þess að um 
uppfærslu á búnaði frá Motorola 
væri að ræða og því þyrfti ekki að 
bjóða viðskiptin út. Ríkiskaup 
fékk málið til umfjöllunar en taldi 
ekki þarft að bjóða viðskiptin út, 
eftir að hafa farið yfir málið, að 
sögn Þórhalls Ólafssonar forstjóra 
Neyðarlínunnar.

Arnar Þór Jónsson, lögmaður 
Logos lögmannsþjónustu, sem 
vinnur að málinu fyrir hönd Neyð-
arlínunnar, segir eðlilega hafa 
verið staðið að öllum málum. 
„Þegar ákvörðun var tekin um að 
endurnýja og stækka fjarskipta-
kerfi það sem Neyðarlínan notar 
voru sérfræðingar fengnir til að 
framkvæma sérstaka skoðun á 
hagkvæmustu lausn mála og voru 
þar höfð í huga ákvæði laga um 
opinber innkaup og þær tækni-
legu aðstæður sem hér voru fyrir 

hendi. Leiddi athugun í ljós að 
hagkvæmara væri að ganga til 
samninga við Motorola um upp-
færslu búnaðarins.“

Arnar segir EADS hafa verið 
ljóst frá upphafi málsins á hvaða 
forsendum forsvarsmenn Neyðar-
línunnar ræddu við félagið um 
uppfærslu kerfisins. „Athuga-
semdir EADS við framgang máls-
ins komu fyrst fram eftir að ljóst 
varð að ekki yrði af umræddum 
samningum. Málið er nú hjá kæru-
nefnd en Neyðarlínan hefur hafn-
að athugasemdum EADS.“

Forsvarsmenn Neyðarlínunnar 
hafa ekki viljað gefa upp hvað 
felst í samningi Neyðarlínunnar 
og Motorola, þar á meðal um hvaða 
fjárhæðir er að ræða. Fram hefur 
komið, í áliti lögmanna Neyðarlín-
unnar, að eldri búnaður hafi verið 
látinn ganga upp í kaupin á nýjum 

búnaði, en það jafngilti um 200 
milljóna króna lækkun.

Odd Erik Kaløkken, viðskipta-
þróunarstjóri Evrópudeildar 
þýska fyrirtækisins Rohde & 
Schwarz, sendi fyrirspurn 23. nóv-
ember í fyrra til samgönguráðu-
neytisins þar sem hann spyr að 
því hvort það geti verið að gengið 
hafi verið frá umræddum við-
skiptum án útboðs, en ekki með út-
boði eins og EES-lögin gera ráð 
fyrir að hans mati. Bréfinu hefur 
enn ekki verið svarað.

Kristrún Lind Birgisdóttir, að-
stoðarmaður Sturlu Böðvarssonar 
samgönguráðherra, segir bréfið 
ekki finnast innan ráðuneytisins 
en útilokaði ekki að það hefði bor-
ist. Hún svaraði fyrir málefni 
ráðuneytisins í fjarveru Sturlu 
sem staddur er í Bandaríkjunum. 

Telja uppfærslu kerf-
is ekki útboðsskylda
Forsvarsmenn Neyðarlínunnar segja uppfærslu á tækjabúnaði vegna uppsetn-
ingar Tetra-kerfisins ekki hafa verið útboðsskylda. Innihald samnings Neyðar-
línunnar og Motorola hefur ekki verið opinberað. Allt eðlilegt, segir lögmaður.

 Fimmtán þúsund manns 
heimsóttu sýninguna Tækni og 
vit 2007 sem haldin var í Fíf-
unni í Kópavogi um seinustu 
helgi. Tölvugerðar teiknimynd-
ir, rafræn skilríki og eldflaug 
var meðal þess sem fagaðilar og 
almenningur gátu kynnt sér á 
sýningunni. Yfir hundrað fyrir-
tæki og stofnanir sýndu þar vörur 
sínar og þjónustu.

Geir H. Haarde forsætisráð-
herra opnaði sýninguna á fimmtu-
dagskvöld og lauk henni á sunnu-
dag. Kristinn Jón Arnarson, 
kynningarfulltrúi sýningarinnar, 
segist mjög ánægður með aðsókn-
ina og hvernig til hafi tekist. 

15 þúsund á 
tæknisýningu

Hæstiréttur í 
Frakklandi ógilti í gær fyrsta og 
eina hjónaband samkynhneigðra 
sem hafa verið vígðir saman í 
Frakklandi á þeim grundvelli 
að það væri ólöglegt. Mennirnir 
tveir voru vígðir í hjónaband árið 
2004 í Bordeaux-héraðinu og lýstu 
stjórnvöld því samstundis yfir að 
hjónabandið væri ólöglegt. Parið 
fór í mál og hefur tapað á öllum 
dómstigum. Hefur meðal annars 
verið úrskurðað að „samkvæmt 
frönskum lögum er hjónaband 
sáttmáli milli manns og konu“.

Parið hefur sagst munu fara 
með málið til Mannréttindadóm-
stóls Evrópu.

Ógilti hjóna-
band homma

Tveir karlmenn voru 
handteknir á mánudagskvöld eftir 
að hafa brotist inn í fyrirtæki í 
austurborginni og stolið þaðan 
peningakassa og tölvubúnaði. 

Mennirnir fluttu síðan fenginn 
í annað hverfi í borginni. Að sögn 
lögreglu urðu heiðarlegir borgar-
ar varir við að mennirnir reyndu 
að brjóta upp peningakassann með 
ýmsum verkfærum og tilheyrandi 
hávaða og létu vita af atferlinu. 
Mennirnir eru báðir á þrítugsaldri 
og hafa komið áður við sögu lög-
reglunnar.

Stálu tölvum og 
peningakassa



Kaupfling vex me› flér

Eftirfarandi er me›al fless sem bankinn getur bo›i› flér upp á flegar flú útskrifast úr háskólanámi e›a sambærilegu námi:

• 80% lán til íbú›akaupa – fyrstu 5 árin borgar flú bara vextina*
• 20% Vi›bótarlán til íbú›akaupa
• Námslokalán – allt a› 3 milljónir**
• Fjármálará›gjöf
• Gullkreditkort
• Persónulegur fljónustufulltrúi
• Tryggingar
• Lífeyrissparna›ur

Námslokatilbo› Kaupflings gildir í eitt ár frá útskrift. Kynntu flér nánar á kaupthing.is e›a í síma 444 7000.

KAUPfiING VEX

A‹ NÁMI LOKNU
ME‹ fiÉR

*Fyrstu fimm árin eru einungis greiddir vextir af 80% íbú›aláninu, en eftir flann tíma er einnig greitt af höfu›stól.
Gildir einungis fyrir útskriftarnema úr háskóla e›a sambærilegu námi. ** A› flví gefnu a› umsækjandi standist mat bankans.

Hvort sem flú hyggst fara beint út á vinnumarka›inn eftir útskrift, halda áfram a› mennta flig e›a sko›a
heiminn, a›sto›ar Kaupfling flig vi› a› láta draumana ver›a a› veruleika.

Fyrstu 5 árin borgar

flú BARA vextina af

Íbú›aláni Kaupflings

N † T T !



Ætlar þú að fara til útlanda um 
páskana?

Keyrir þú oft yfir hámarks-
hraða?

Gagnrýni verjenda 
tveggja sakborninga í Baugsmál-
inu kristallaðist í ítarlegum spurn-
ingum sem þeir lögðu fyrir tvo lög-
reglumenn sem komu fyrir dóminn 
í gær. Lögreglumennirnir sögðu 
mikinn tíma hafa farið í að rann-
saka ábendingar sakborninga og 
vitna.

Þeir Arnar Jensson aðstoðaryfir-
lögregluþjónn og Sveinn Ingibert 
Magnússon lögreglufulltrúi unnu 
báðir að rannsókninni á Baugsmál-
inu og svöruðu spurningum sækj-
anda og verjenda þegar þeir komu 
fyrir Héraðsdóm Reykjavíkur sem 
vitni í gær.

Bæði Arnar og Sveinn sögðu 
mikinn tíma lögreglu hafa farið í 
að rannsaka ábendingar sakborn-
inga og vitna og fullyrtu að lög-
reglan hefði á öllum stigum 
gætt jafnt að því að rannsaka 
atriði sem sýnt gætu fram á 
sekt og sakleysi sakborn-
inga í málinu.

Þetta dró Gestur Jóns-
son, verjandi Jóns Ásgeirs 
Jóhannessonar, í efa og benti meðal 
annars á tvær yfirheyrslur yfir 
umbjóðanda sínum þar sem hann 
sagði mánaðarlegar greiðslur 
Baugs til Nordica eiga sér hlið-
stæðu í viðskiptum Baugs við fyr-
irtækið Simon‘s Agentur í Dan-
mörku. Jón Ásgeir er ásamt 
Tryggva Jónssyni sakaður um fjár-
drátt með því að hafa látið Baug 
greiða mánaðarlega til Nordica til 
að fjármagna hlut Fjárfestingafé-
lagsins Gaums, fjölskyldufyrir-
tækis Jóns Ásgeirs, í skemmtibátn-
um Thee Viking.

Sveinn Ingibert sagði aðspurður 
að þrátt fyrir ábendingar um að 
hliðstæðar greiðslur hafi runnið til 
Nordica og Simon‘s Agentur hafi 
lögregla metið það svo að ekki væri 
rétt að rannsaka viðskipti Baugs 
við danska fyrirtækið. Arnar var á 
sama máli og sagði að með tilliti til 
þess sem undir var í þessari rann-

sókn hafi ekki verið talin ástæða til 
þess.

Arnar var einnig spurður um 
húsleit hjá Kaupþingi Lúxemborg 
árið 2004, en framkvæmdastjóri 
bankans í Lúxemborg bar fyrir 
dómi fyrr við meðferð málsins að 
blaðamaður Morgunblaðsins hefði 
hringt í sig snemma morguns þegar 
aðeins þröngur hópur lögreglu-
manna vissi af henni. 

„Ég tel alveg ljóst að þarna hefur 
einhver brotið trúnað, hver svo 
sem það hefur verið,“ sagði Arnar 
aðspurður, en sagði lögreglu hafa 
kannað hvort lekinn hafi getað 
komið frá þeim, án þess að komast 
að því hver lak.

Frásögn Sveins var með talsvert 
öðrum blæ en frásögn Magnúsar 
Guðmundssonar, framkvæmda-

stjóra Kaupþings Lúxemborg. 
Sveinn tók þátt í húsleit á heimili 
Magnúsar og sagðist hafa komið 

þangað um klukkan sjö að 
morgni. Magnús sagði 

blaðamann hafa hringt í 
sig um 7.30. Sveinn sagði 

að Magnús hefði virkað ný-
vaknaður og ekki minnst á símtal 
frá Morgunblaðinu fyrr en daginn 
eftir þegar hann var yfirheyrður.

Gestur Jónsson spurði Svein 
einnig um tölvupóst sem kom úr 
tölvu Tryggva, en nýverið var lagð-
ir fram tölvupóstur sem virðist 
renna stoðum undir framburð Jóns 
Ásgeirs, sem Sigurður Tómas 
Magnússon, settur ríkissaksókn-
ari, fann fyrir tilviljun.

„Þetta var gríðarlegt magn af 
pósti, held ég hafi aldrei séð póst-
hólfið hjá manni sem hefur notað 
póstinn jafnmikið og Tryggvi Jóns-
son. Þarna voru þúsundir bréfa,“ 
sagði Sveinn. Vegna þessa mikla 
magns hafi einhver bréf sem máli 
skiptu farið framhjá rannsakend-
um og ekki hægt að útiloka að enn 
leynist þar póstur sem geti komið 
málinu við.

Mikill tími í 
ábendingar
Engin ástæða var til að rannsaka ábendingar sak-
borninga um Simon‘s Agentur segja lögreglumenn. 
Augljóst að þetta átti að rannsaka segja verjendur.

BAUGS M Á L I Ð

Yfirstjórn ríkisút-
varpsins í Danmörku ætlar að 
segja upp 300 starfsmönnum, en 
það eru meira en tíu prósent af 
starfsmannafjölda útvarpsins.

„Sem stendur er Danmarks 
Radio í afar erfiðri stöðu, það 
verður að viðurkennast,“ sagði 
Kenneth Plummer útvarpsstjóri á 
blaðamannafundi í gær.

Með uppsögnunum er vonast 
til þess að spara megi verulega í 
rekstri útvarpsins, sem heldur úti 
tveimur sjónvarpsrásum og fjór-
um útvarpsrásum. Árið 2005 var 
hundrað starfsmönnum sagt upp 
hjá danska ríkisútvarpinu til þess 
að draga úr útgjöldum.

Þrjú hundruð 
missa vinnuna

Foreldrar á Akranesi 
eru uggandi vegna skorts á leik-
skólaplássum í bænum. Verði 
ekki gripið til aðgerða fljótt má 
búast við að stór hluti tveggja ára 
barna komist ekki inn á leikskóla 
í haust. Dagforeldrar anna ekki 
eftirspurn og ekki hefur verið 
tekin ákvörðun um byggingu nýs 
leikskóla.

„Ástandið núna er ásættanlegt 
en ef við horfum fram á haustið 
stefnir í vandamál,“ segir Helga 
Gunnarsdóttir sviðsstjóri fræðslu-
mála hjá Akranesbæ. 

Fram til þessa hafa öll börn á 
öðru ári verið tekin inn í leikskóla 
að hausti en vegna fjölgunar í 

bænum munu fjölmörg börn ekki 
komast inn á leikskóla í haust. 

„Við þurfum að byggja nýjan 
leikskóla og erum nú að kanna 
hvort við getum reist einingahús í 

sumar og tekið nýjan leikskóla í 
notkun í haust,“ segir Helga sem 
vonast til þess að komin verði nið-
urstaða í lok mánaðarins. Foreldr-
um í bænum þykir heldur seint í 
rassinn gripið. Mikið hefur verið  
byggt í bænum og íbúum hefur 
fjölgað um 522 frá því í desember 
árið 2000.

Komist tveggja ára börnin ekki 
inn á leikskóla í haust veldur það 
vandræðum hjá dagforeldrum sem 
ekki geta tekið við nýjum börnum. 
Nú þegar ná dagforeldrar ekki að 
anna eftirspurn og dæmi eru um 
að foreldrar hafi samband við dag-
mæður og láti taka frá pláss strax 
og vitað er um þungun. 





”
… svo takk 

fyrir mig!“

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

TM ÁNÆGJA

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

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

”
… og ég get barasta sagt að ég var alveg 

ofsalega ánægð með þjónustuna sem ég fékk, 
mjög elskulegt viðmót og ekki yfir  neinu að 
kvarta. Svo takk fyrir mig!“

Með bestu kveðju, Ásdís Jónsdóttir

Ánægjuvog tryggingafélaga 2006
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High Peak Redwood
Þægilegur að -3C°
Mesta kuldaþol -20C°

fermingargjöf
Flott hugmynd að

Fermingartilboð

5.990 kr.
Verð áður 7.990 kr.

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

Alls 53,5 pró-
sent telja að ekki eigi að skatt-
leggja nagladekk sérstaklega til 
að minnka svifryksmengun. 46,5 
prósent segjast vera slíkri skatt-
lagningu fylgjandi. Umræður um 
svifryksmengun hafa verið nokk-
uð áberandi í fjölmiðlum upp 
á síðkastið, vegna þess að svif-
ryk mældist yfir hættumörkum í 
frosti og stillum í Reykjavík og á 
Akureyri.

Allmargir svarendur í könnun-
inni tóku þó fram að slík skatt-
lagning ætti einungis að gilda 
fyrir íbúa höfuðborgarsvæðisins, 
en ekki á landsbyggðinni þar sem 
ökumenn þyrftu frekar á því að 
halda að aka á nagladekkjum, ör-
yggisins vegna. Einnig var nokk-
ur fjöldi svarenda sem taldi að 
banna ætti nagladekk, þótt þeir 
væru ekki eins margir og töldu 
að skattlagningin ætti að vera bú-
setutengd.

Karlmenn eru frekar fylgjandi 
því að skattleggja nagladekk en 
konur. 50,5 prósent karla eru því 

fylgjandi en 42,3 prósent kvenna. 
Þá eru íbúar höfuðborgarsvæðis-
ins frekar fylgjandi slíkri skatt-
lagningu, 46,0 prósent þeirra, en 
íbúar landsbyggðarinnar. 33,8 
prósent íbúa utan landsbyggðar-
innar voru því fylgjandi. 

Ef litið er á stuðning við skatt-
lagningu á nagladekkjum eftir 
stuðningi við stjórnmálaflokka 
er mestur stuðningur við slíka 
skattlagningu meðal stuðnings-
manna Vinstrihreyfingarinnar – 
græns framboðs, 60,7 prósent 
þeirra styðja skattlagningu á 
nagladekk til að sporna við svif-
ryki. 52,4 prósent stuðnings-
manna Framsóknarflokks styðja 
slíka skattlagningu og 50,6 pró-
sent stuðningsmanna Samfylk-
ingar. Minnihluti annarra styður 
slíka skattlagningu, 48,0 prósent 
kjósenda Frjálslynda flokksins 
og 41,6 prósent kjósenda Sjálf-
stæðisflokksins. 43,5 prósent 
óákveðinna styðja slíka skatt-
lagningu. 

Hringt var í 800 manns á kosn-

ingaaldri laugardaginn 10. mars 
og skiptust svarendur jafnt eftir 
kyni og hlutfallslega eftir kjör-
dæmum. Spurt var: „Á að skatt-
leggja nagladekk til að sporna 
við svifryki?“ 88,4 prósent tóku 
afstöðu til spurningarinnar. 

Meirihluti andvígur 
skatti á nagladekk
Aðeins fleiri eru mótfallnir því að skattleggja nagladekk, en þeir sem eru því 
fylgjandi. Stuðningsmenn Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs eru helst 
fylgjandi slíkri skattlagningu, en stuðningsmenn Sjálfstæðisflokks helst á móti.

Ríkisstjórnin sam-
þykkti í gær tillögu Valgerðar 
Sverrisdóttur utanríkisráðherra 
um að taka á móti 25 til 30 flótta-
mönnum á þessu ári. Einnig var 
ákveðið að sami fjöldi flótta-
manna komi til landsins árlega 
næstu ár.

Kostnaður við mótttöku flótta-
manna hefur verið greiddur af 
félagsmálaráðuneytinu en verð-
ur eftirleiðis greiddur af utan-
ríkisráðuneytinu. Félagsmála-
ráðuneytið mun eftir sem áður 
annast móttökuna í samstarfi 
við flóttamannanefnd og Flótta-
mannastofnun Sameinuðu þjóð-
anna.

Hvorki hefur verið ákveðið 
hvaðan flóttamennirnir koma né 
hvar á landinu þeir setjast að.

Síðast komu flóttamenn til Ís-
lands 2005 og voru það einstæðar 
mæður og börn þeirra frá Kos-
ovo og Kólumbíu. 

Valgerður Sverrisdóttir segist 
hlynt því að nú verði staðið að 
málum með svipuðum hætti og 
þá. 35 milljónir króna eru ætlað-
ar til verkefnisins í ár.

Valgerður segir verklag við 
móttöku flóttamanna á síðustu 
árum hafa vakið eftirtekt og til 
skoðunar sé hvernig Íslendingar 
geti miðlað af þekkingu sinni og 
reynslu til annarra þjóða. 



Íslenska ánægjuvogin er félag, sem Samtök iðnaðarins, Stjórnvísi og Capacent Gallup
standa að hvað varðar þátttöku í Evrópsku ánægjuvoginni. Markmið verkefnisins er að 
láta fyrirtækjum í té samræmdar mælingar á ánægju viðskiptavina en einnig nokkrum
öðrum þáttum, sem hafa áhrif á hana, s.s. ímynd, mat á gæðum, og tryggð viðskiptavina. 
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BYKO er með ánægðustu viðskiptavinina á smásölu-
markaði samkvæmt íslensku ánægjuvoginni 2006. 
Við þökkum traustið og munum áfram leggja okkur 
fram um að standa undir væntingum neytenda.

Smásöluverslun (meðaltal): 64,2 stig.

Við þökkum traustið

BYKO



Su›urlandsbraut 26
Reykjavík
Sími: 510 0000

Brekkustíg 39
Njar›vík
Sími: 420 0000

Mi›ási 7
Egilsstö›um
Sími: 470 0000

Grundargötu 61
Grundarfir›i
Sími: 430 0000

www.besta.is

Tilvalinn til flrifa á bökkum
og ö›rum ílátum.

BAKKABURSTI

HANDSKRÚBBUR
Fer mjög vel í hendi og tilvalinn
til a› flrífa vinnubor› ofl.

burstum!

15%
AFSLÁTTUR*

Tilbo›

TANKBURSTI
Nær a› flrífa vel í hornum án fless
a› rispa, frábær t.d til a› flrífa
heitu pottana.

* Tilbo› gildir til 30. mars  e›a á me›an birg›ir endast.

á

Hentar vel til a› flrífa undir
bor› og tæki

BURSTI Í KVERKAR

Heimsóknavinir óskast!
Námskeið fyrir nýja sjálfboðaliða

Reykjavíkurdeild Rauða kross Íslands óskar eftir sjálfboðaliðum 
á öllum aldri og af báðum kynjum, karlmenn eru þó sérstaklega 
hvattir til að skrá sig.

Undirbúningsnámskeið verður haldið 20. mars kl. 18–20:30
hjá Reykjavíkdurdeild Rauða kross Íslands á Laugavegi 120, 4. hæð.

Heimsóknarvinur veitir félagsskap m.a. með því að spjalla, lesa eða 
fara í göngu- og ökuferðir. 
Heimsóknir eru að jafnaði einu sinni í viku í klukkustund.

Reykjavíkudeild Rauða kross Íslands, Laugavegi 120, 
sími 545 0400, Heimsóknarþjónusta RRkÍ,
beinn sími 545 0409.

Einnig hægt að sækja um beint á Netinu:
www.redcross.is/reykjavíkurdeild/Ég vil gerast sjálfboðaliði

Námskeiðin eru ókeypis 
og opin öllum áhugasömum.

 Kevin C. Kiley, 
yfirlæknir bandaríska hersins, 
sagði af sér í gær í kjölfar frétta 
af slæmri meðferð sem banda-
rískir hermenn, sem barist höfðu 
í Írak, fengu á hersjúkrahúsinu 
Walter Reed í Washington.

Kiley, sem var forstjóri sjúkra-
hússins á árunum 2002 til 2004, er 
sá þriðji í röðinni af háttsettum 
yfirmönnum í bandaríska hernum 
sem segir af sér vegna þrýstings 
út af þessu máli. 

Walter Reed-hersjúkrahúsið í 
Washington þykir eitt það besta 
sem herinn hefur upp á að bjóða. 
Áfallið er því meira þegar í ljós 
kemur að fyrrverandi hermenn, 
sem mikil virðing er borin fyrir í 
Bandaríkjunum, hafa ekki fengið 
þá þjónustu sem þeir eru taldir 
eiga rétt á.

Hermennirnir fyrrverandi og 
ættingjar þeirra höfðu kvartað 
undan vanrækslu, slæmum aðbún-
aði og gríðarlegri skriffinnsku 
sem þeir áttu erfitt með að ráða 
við. Svipaðar sögur hafa borist frá 
sjúkrahúsum víðar í Bandaríkjun-
um.

Samkvæmt nýrri rannsókn 
hefur um fjórðungur þeirra her-
manna sem börðust í Afganistan 
eða Írak þurft að gangast undir 
læknismeðferð vegna geðrænna 
vandamála eftir heimkomuna.

Öll þessi mál hafa komið sér illa 
fyrir ríkisstjórn George W. Bush 
forseta, sem fyrir átti erfitt með 
að verja óvinsælan stríðsrekstur 
sinn í Írak.

Svipað mál er komið upp í Bret-
landi þar sem varnarmálanefnd 
þingsins sagðist í gær ætla að 
rannsaka ásakanir um að her-
menn, sem snúa aftur eftir her-

þjónustu í Afganistan eða Írak, 
hafi fengið óviðunandi meðferð á 
sjúkrahúsum eftir heimkomuna.

Stór hluti breskra hermanna 
hefur þurft að leita meðferðar 
vegna geðrænna vandamála eftir 
heimkomuna frá Írak. Samkvæmt 
upplýsingum stjórnvalda eru þeir 
rúmlega 2.100 talsins, en það eru 
um tvö prósent allra breskra her-
manna sem sendir hafa verið til 
Íraks. Breskir fjölmiðlar hafa hins 
vegar á síðustu dögum sagt vand-
ann enn víðtækari og fullyrða að 
margir þessara hermanna hafi 
engan veginn hlotið viðunandi 
meðferð.

Ill meðferð á 
hermönnum
Yfirlæknir í bandaríska hernum hefur sagt af sér 
vegna frétta af meðferð á fyrrverandi hermönnum. 
Í Bretlandi eru svipuð mál að skjóta upp kollinum. 

Framboð aldraðra og öryrkja annars vegar 
og hægri grænna hins vegar mun klárlega taka mest 
fylgi frá stjórnarandstöðunni, segir Úlfar Hauksson 
stjórnmálafræðingur.

Samkvæmt könnun Fréttablaðsins, sem sagt var frá í 
gær, segja tæp þrettán prósent að framboð öryrkja og 
aldraðra myndi hafa áhrif á atkvæði sitt en rúm tíu pró-
sent að framboð Ómars Ragnarssonar og Margrétar 
Sverrisdóttur hefði áhrif. Framboðin hefðu einna 
minnst áhrif á Sjálfstæðisflokk en meiri áhrif á stjórn-
arandstöðuflokkana, Samfylkingu, Vinstrihreyfinguna-
grænt framboð og  Frjálslynda flokkinn.

„Það er borðliggjandi að nýju framboðin taka fylgi 
frá stjórnarandstöðunni,“ segir Úlfar. „Af þeim 
óákveðnu sem munu íhuga að kjósa þessi nýju framboð, 
þá er þar á eftir líklegast að þeir kjósi stjórnarandstöð-
una. Komi framboðin ekki til sögunnar lenda atkvæði 
þeirra frekar hjá andstöðunni en stjórnarflokkunum.“

Hann segir niðurstöður könnunarinnar ekki koma á 
óvart. „Sjálfstæðisflokkurinn hefur alltaf haft sterk-
asta fastafylgið en hjá Samfylkingu, og vinstri flokkun-
um almennt, er fylgið lausara og líklegra að kjósendur 
skipti um skoðun á milli kosninga.“ 

Sjö nauðganir hafa 
verið kærðar til lögreglunnar 
á höfuðborgarsvæðinu frá ára-
mótum, auk einnar nauðgunartil-
raunar.

Síðasta nauðgunarkæran barst 
til lögreglunnar um nýliðna helgi. 
Þá kærði kona nauðgun eftir að 
hafa farið með manni í heimahús 
í Reykjavík.

Af þessum sjö kærum bárust 
þrjár í síðasta mánuði og tvær 
nauðganir hafa verið kærðar það 
sem af er þessum mánuði. Öll 
þessi mál hafa farið í rannsóknar-
ferli hjá kynferðisbrotadeildinni, 
að sögn Björgvins Björgvinsson-
ar yfirmanns deildarinnar.

Að sögn Björgvins er forsaga 
nauðgunarkæra oftast með þeim 
hætti, að tveir einstaklingar hitt-
ast á skemmtistað og fara saman 
heim til annars hvors þeirra á 
eftir. Ekki er alltaf um að ræða 
að þvingun til samræðis hafi í 
för með sér aðra líkamlega 
áverka en merki um átök, þótt 
slíkt komi fyrir. Hitt er mun 
sjaldgæfara að kærð sé árás á 
konu á förnum vegi og nauðgun í 
framhaldi af því.

„Þessi mál geta verið býsna 
margþætt,“ segir Björgvin. Að-
spurður segir hann að yfirleitt 
eigi ungt fólk þarna hlut að máli.

Sjö konur hafa 
kært nauðgun 

 Víðast hvar á Vesturlönd-
um heyrir eyðing skóga sögunni 
til og hefur skóglendi þar aukist 
nokkuð, en víða í þróunarlöndum 
eru skógar enn að eyðast svo um 
munar. Þetta kemur fram í nýrri 
skýrslu frá matvæla- og landbún-
aðarstofnun Sameinuðu þjóðanna.

Verst er ástandið í fátækum 
löndum, einkum í hitabeltinu. 
Skógar í Afríku minnkuðu um níu 
prósent frá 1990 til 2005. Alls er 
skóglendi á um það bil 30 prósent 
af öllu landsvæði á jörðinni. 

Eyðing skóga er 
úr sögunni 



JAKKAFÖT
VERÐ ÁÐUR KR. 44.980

MARGAR GERÐIR - ALLAR STÆRÐIR

VERÐ NÚ KR. 26.980

SKYRTUR
VERÐ ÁÐUR KR. 8.980

MARGAR GERÐIR

VERÐ NÚ KR. 5.980

PÓLÓBOLIR-BOLIR
VERÐ ÁÐUR KR. 5.980 OG 6.980

MARGAR GERÐIR - ALLAR STÆRÐIR

VERÐ NÚ KR. 3.980



 „Þrátt fyrir ólíka nálg-
un nefndarmanna að viðfangs-
efnum tengdum Evrópumálum í 
nefndarstarfinu þá tel ég fram-
lag nefndarinnar afar mikilvægt 
og til þess að fallið að skýra ýmis 
álitamál,“ sagði Björn Bjarnason, 
dómsmálaráðherra og formaður 
Evrópunefndar, er skýrsla nefnd-
arinnar var kynnt í gær.

Eins og greint hefur verið frá í 
Fréttablaðinu skiluðu fulltrúar 
Vinstrihreyfingarinnar – græns 
framboðs og Sjálfstæðisflokks, 
Katrín Jakobsdóttir, Ragnar Arn-
alds, Einar K. Guðfinnsson og 
Björn Bjarnason, sameiginlegu 
áliti þar sem skýr afstaða gegn 
aðild að sambandinu er tekin. Er 
sérstaklega vitnað til þess að 
„engar líkur“ séu á að samist geti 
um milli Íslands og Evrópusam-
bandsins, „að 200 mílna efnahags-
lögsagan umhverfis Ísland verði í 
heild sinni viðurkennd sem sér-
stakt fiskveiðistjórnarkerfi undir 
stjórn Íslendinga“ eins og orðrétt 
segir í sameiginlegu áliti flokk-
anna.

Fulltrúar Samfylkingarinnar, 
Ágúst Ólafur Ágústsson og Össur 
Skarphéðinsson, skiluðu séráliti 
þar sem þeir telja mikilvægt fyrir 
Íslendinga að horfa til aðildar að 
Evrópusambandinu með opnum 
hug, sérstaklega sé upptaka evr-

unnar mikilvæg fyrir íslenskt 
efnahagslíf.

Fulltrúar Framsóknarflokks, 
Hjálmar Árnason og Jónína Bjart-
marz, segja í áliti sínu að samband 
Íslands við Evrópu sé mikilvæg-
asta alþjóðasamstarf þjóðarinnar 
og að því þurfi að hlúa. 

Fulltrúi Frjálslynda flokksins, 
Brynjar Sindri Sigurðsson, byggir 
álit sitt öðru fremur á því að aðild 
að Evrópusambandinu sé óraun-
hæfur kostur að svo stöddu, þar 
sem hún gengur gegn hagsmunum 
íslensks sjávarútvegs.

Nálgast málið með 
ólíkum hætti

 Leiðtogi helsta 
stjórnarandstöðuflokksins í Simb-
abve, Morgan Tsvangirai, var 
fluttur á sjúkrahús úr réttarsal 
í gær. Tsvangirai er talinn hafa 
verið pyntaður í haldi lögreglunn-

ar sem handtók hann á sunnudag 
fyrir að hafa skipulagt bænafund 
ásamt öðrum stjórnarandstöðu-
flokkum, kirkjum og borgaraleg-
um samtökum undir yfirskrift-
inni Björgum Simbabve. Einn var 
skotinn til bana.

Condoleezza Rice, utanríkisráð-
herra Bandaríkjanna sagði for-
seta Simbabve, Robert Mugabe, 
bera ábyrgð á öryggi og velferð 
þeirra sem handteknir voru á 
bænafundinum. „Alþjóðasamfé-
laginu hefur enn á ný verið sýnt að 
stjórn Roberts Mugabe er 
miskunnarlaus og kúgandi og 
veldur fólkinu í Simbabve aðeins 
þjáningum.“

Skapar þjáningu 



Landbúnaðarnefnd
Alþingis vill að landbúnaðarráð-
herra hefji undirbúning að 
stofnun trjáræktarseturs 
sjávarbyggða í Vestmannaeyjum. 
Hafi setrið það að markmiði að 
rannsaka særoks- og loftslags-
breytingar á trjágróðri og 
trjárækt á eyjum í Norður-
Atlantshafi, einkum Íslandi, 
Færeyjum, Hjaltlandi, Orkneyj-
um, Suðureyjum og Grænlandi.

Guðjón Hjörleifsson, þingmað-
ur Sjálfstæðisflokks, lagði málið 
fram í vetur. Það fer nú fyrir aðra 
umræðu þingsins. 

Trjáræktarsetur 
verður í Eyjum

 Lífríkinu á Vestfjörðum 
hefur bæst óvæntur liðsauki að 
undanförnu. Meðal fugla sem 
hafa komið yfir haf í fylgd þeirra 
farfugla sem Vestfirðingum eru 
að góðu kunnir eru svartþröstur, 
glóbrystingur, mistilþröstur, 
vepja, æðarkóngur og æðar-
drottning.

Böðvar Þórisson, líffræðingur 
hjá Náttúrustofu Vestfjarða, segir 
líklegast að fuglarnir hafi flækst 
til landsins frá Norðurlöndum og 
Bretlandi. Þótt hann telji fuglana 
kærkomna gesti telur hann ólík-
legt að nokkrir þeirra eigi eftir að 
koma ungum á legg.

Sjaldséðir gestir 
á Vestfjörðum

Rúta með brúðhjón-
um og brúðkaupsgestum steyptist 
niður í gljúfur í fjalllendi í 
norðurhluta Indlands á mánu-
dagskvöld. Að minnsta kosti átján 
manns létust og 28 slösuðust að 
sögn yfirvalda.

Rútan féll 180 metra eftir að 
hluti vegarins gaf sig undan 
henni eftir að henni hafði verið 
lagt. Nokkrir farþegar voru að 
færa hnullunga af veginum sem 
þeir höfðu fallið á veginn í 
aurskriðum í kjölfar rigninga 
undanfarið.

Þrettán manns dóu samstundis 
og meiðsli drógu fimm í viðbót til 
dauða. Hinir 28 slösuðu voru allir 

Rútan steyptist 
niður 180 metra



nær og fjær

„ORÐRÉTT“
Blessað kvótakerfið Kirkjan eða Pepsi Max

Dýralæknar á höfuðborg-
arsvæðinu gruna gælu-
dýraeigendur um að lóga 
dýrum sínum af litlu sem 
engu tilefni. Stundum til að 
komast í frí.

Sif Traustadóttir, hjá Dýralækna-
miðstöðinni í Grafarholti, rannsak-
aði orsakir fyrir aflífunum hunda 
og katta á Íslandi árið 2002. Það 
kom henni á óvart hversu marg-
ir létu lóga dýrum sínum vegna 
breyttra heimilisaðstæðna. Gilti 
það um 31 prósent tilvika katta, en 
sex prósent hunda.

„Munurinn getur stafað af því að 
hundaeigendur eru meðvitaðri um 
vinnu og kostnað við dýrahald en 
kattaeigendur, þar sem erfiðara og 
dýrara er að eignast hunda en 
ketti,“ segir Sif. „Þeir leggi því 
meira á sig til að halda hundun-
um.“

Eftir rannsóknina tók Sif eftir 
því að aflífanir sveiflast eftir árs-
tíðum. „Ég uppgötvaði að dýrum, 
og þá sérstaklega köttum, er mest 
lógað í desember og á sumrin,“ 
segir hún. „Ég hef enga haldbæra 
skýringu á aukningunni sem verð-
ur, en grunar að fólk láti svæfa 
dýrin sín til að komast í frí.“

Guðbjörg Þorvarðardóttir hjá 
Dýralæknastofu Dagfinns hefur 
svipaða sögu að segja. „Ofnæmi er 
oftast nefnt sem ástæða skyndi-
legrar aukningar á aflífunum sem 
verður á þessum árstíma. Tilfellin 
aukast svo mikið að sá illi grunur 
læðist að manni að ofnæmið sé 
stundum afsökun til að losa sig við 
dýrin. Enginn viðurkennir þó 
slíkt.“

Sif og Guðbjörg eru sammála um 
að kostnaður ráði því helst að fólk 
lætur lóga dýrunum í stað þess að 
vista þau á dýrahótelum. Til sam-
anburðar má geta að á meðan aflíf-
un og urðun fyrir ketti í fjöldagröf 
kostar á bilinu 5.500-8.000 krónur, 
kostar nóttin í Kattholti 800 krónur. 
Grunngjald fyrir aflífun hunda er 
hins vegar á bilinu 4.800-7.100 krón-

ur, að frátöldu lyfja- og urðunar-
gjaldi sem reiknast í kílóverði. Nótt 
á Hundahótelinu á Leirum kostar 
1.500 kr. Því er ódýrara fyrir eig-
endur að láta svæfa dýrin heldur 
en að borga vist fyrir þau ef farið 
er í langt frí.

Þá segja dýralæknarnir að til sé í 
dæminu að gæludýraeigendur láti 
kostnað stöðva sig í að leita með-
ferðarúrræða fyrir dýr með hegð-
unarvandamál og láti frekar lóga 
þeim. Árásargirni hunda og um-
gengni katta eru algengustu vanda-
málin. Sif segir þau yfirleitt stafa 
af öryggisleysi og megi laga með 
þjálfun eða lyfjagjöf. „Til mín kom 
kona sem vildi lóga högna vegna 
samskiptaörðugleika við nágranna-
kött. Ég benti henni á að vönun gæti 
hjálpað. Hún vildi ekki borga fyrir 
hana og lét lóga kettinum.“

Dýralæknar segja að aflífunum 

dýra vegna aðstæðna eigenda hafi 
fækkað. „Hugsanlega hefur bætt 
efnahagsástand eitthvað með það 
að gera,“ segir Helga Finnsdóttir, 
dýralæknir á Dýralækningastofu 
Helgu Finnsdóttur. „Ég held að 
aukið gæludýrahald hérlendis sé að 
breyta viðhorfum manna til dýra,“ 
segir Sif. „Menn líta nú á dýr sem 
fjölskyldumeðlimi en ekki bara 
dýr.“

Rekstraraðilar Kattholts og 
Hundahótelsins á Leirum finna 
ekki fyrir þessari viðhorfsbreyt-
ingu þar sem óskiladýrum fjölgar. 
Einkum í Kattholti þar sem óskila-
köttum fjölgaði um 74 frá 2005 til 
2006 og voru þeir samtals 651. 
„Aukið dýrahald gæti ráðið fjölg-
uninni,“ segir Sigríður Heiðberg 
hjá Kattholti. „Svo þarf heldur ekki 
að borga fyrir aflífunina ef dýrið er 
skilið eftir.“

Dýr aflífuð áður en farið er í frí

Frumsýnir heimildarmynd í apríl

Þörf á aðlög-
unartíma

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

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

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

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

Áhrif á  
ferðaþjónustu

Vinstri græn hafa bætt 
við sig verulegu fylgi frá 
alþingiskosningunum 2003. 
Fylgi þeirra er 192 prósent-
um meira, ef miðað er við 
síðustu skoðanakönnun 
Fréttablaðsins. Hlutfalls-
lega hefur Framsóknar-
flokkurinn tapað mest af 
sínu fylgi, 47,5 prósent.

Það sem helst stendur upp úr ný-
legum skoðanakönnunum er hve 
sterk staða Vinstri hreyfingarinn-
ar - græns framboðs er, nú tveim-
ur mánuðum fyrir næstu alþingis-
kosningar. Ef miðað er við síðustu 
könnun Fréttablaðsins, sem birt-
ist sunnudaginn 11. mars, þar sem 
Vinstri græn mælast með 25,7 pró-
senta fylgi, hefur flokkurinn 192,0 
prósenta meira fylgi en í alþingis-
kosningunum 2003, þegar 8,8 pró-
sent greiddu flokknum atkvæði 
sitt.

Á sama tíma hefur Framsóknar-
flokkurinn misst tæplega helming 
fylgis síns, 47,5 prósent. Samfylk-
ing hefur nú 37,9 prósenta minna 
fylgi, Frjálslyndir hafa 23,0 pró-
senta minna fylgi en Sjálfstæðis-
flokkurinn bætir við sig. Fylgi hans 
er nú 15,4 prósentum meira. 

Framsóknarflokknum, sem á þessu 
ári fagnar 90 ára afmæli sínu, hefur 

ekki gengið vel í skoðanakönnunum 
á þessu ári. Fylgið virðist þó aðeins 
vera að aukast og í könnun Frétta-
blaðsins um síðustu helgi sögðust 
9,3 prósent myndu kjósa flokkinn. 
Það er tæplega helmingur kjörfylg-
isins, en flokkurinn hlaut 17,7 pró-
sent atkvæða í kosningunum 2003. 

Mest hefur fylgið dregist saman í 
landsbyggðarkjördæmunum og er 
það nú 47,0 prósentum minna en 
það mældist í könnun blaðsins í maí 
2003; úr 27,0 prósentum í 14,3 pró-
sent. Fylgið á höfuðborgarsvæðinu 
hefur dregist saman um fjórðung; 
úr átta prósentum niður í sex. 

Hlutfallslega hefur karlmönnum 
fækkað meira meðal stuðnings-
manna en konum, á sama tíma. 
Fylgi meðal karla hefur dregist 
saman um 42,3 prósent. Það voru 
15,6 prósent sem sögðust ætla að 
kjósa flokkinn í könnun Fréttablaðs-
ins í maí 2003, en nú eru það 9,0 pró-
sent. Fylgi meðal kvenna hefur 
dregist saman um 37,2 prósent á 
sama tímabili, úr 15,6 prósent í 9,8 
prósent.

Fylgi Sjálfstæðisflokksins virðist 
hafa breyst minnst, hlutfallslega,  
frá síðustu kosningum. Í könnun 
blaðsins um helgina sögðust 38,9 
prósent myndu kjósa flokkinn, en 
hann hlaut 34,7 prósent atkvæða í 
síðustu kosningum og er fylgið því 
15,4 prósentum meira nú. 

Ef fylgi Sjálfstæðisflokksins nú 
er borið saman við fylgi flokksins í 
könnun Fréttablaðsins frá því í maí 
2003, hefur aukningin verið minnst 
meðal karlmanna. 9,5 prósentum 
fleiri karlmenn segjast nú myndu 
kjósa flokkinn en í maí 2003, þegar 
38,0 prósent þeirra studdu Sjálf-
stæðisflokkinn. Nú segjast 41,6 pró-
sent karlmanna myndu kjósa flokk-
inn. Mest hefur fylgisaukningin 
hins vegar verið meðal kvenna, 
hefur aukist um 13,9 prósent. 31,0 
prósent kvenna sagðist myndu 
kjósa flokkinn í maí 2003, en voru 
35,3 prósent þeirra um síðustu 
helgi.

12,8 prósentum fleiri íbúar á 
landsbyggðinni segjast nú myndu 
kjósa Sjálfstæðisflokkinn en fyrir 
fjórum árum. Þá sögðust 29,0 pró-
sent þeirra myndu kjósa flokkinn, 

en nú segjast 32,7 prósent íbúa á 
landsbyggðinni kjósa Sjálfstæðis-
flokkinn. Aukningin á höfuðborgar-
svæðinu hefur verið heldur meiri. 
13,2 prósentum fleiri íbúar á höfuð-
borgarsvæðinu segjast myndu 
kjósa Sjálfstæðisflokkinn nú en 
fyrir fjórum árum þegar fylgið í 
höfuðborgarkjördæmunum þremur 
var 38,0 prósent, en er nú 43,0 pró-
sent.

23,0 prósent færri segjast nú 
myndu kjósa Frjálslynda flokkinn 
en atkvæði til flokksins voru í kosn-
ingunum 2003. Flokkurinn hlaut 7,4 
prósent atkvæða en nú segjast 5,7 
prósent myndu kjósa flokkinn. 

Mest er breytingin meðal kvenna 
og segjast nú 65,0 prósentum færri 
konur ætla að kjósa flokkinn en í 
könnun Fréttablaðsins í maí 2003 
þegar fylgi þeirra var 8,0 prósent. 
Nú segjast 2,8 prósent kvenna 
myndu kjósa flokkinn. Þá hefur 
fylgi flokksins dregist saman um 
39,2 prósent meðal karlmanna. Í 
maí 2003 sögðust 13,0 prósent þeirra 
myndu kjósa frjálslynda, en nú er 
fylgi meðal karla 7,9 prósent. 

Þá hefur fylgi flokksins dregist 
saman um 58,5 prósent á höfuðborg-
arsvæðinu á sama tíma; úr 10,6 pró-
sentum í 4,4 prósent nú. Fylgi 
flokksins á landsbyggðinni hefur 
minnkað minna, eða um 27,4 pró-
sent; úr 10,6 prósentum í maí 2003 í 
7,7 prósent um síðstu helgi. 

Fylgi Samfylkingar er nú 37,9 pró-
sentum minna en í kosningunum 
2003, þegar flokkurinn hlaut 30,9 
prósent atkvæða. Nú segjast 19,2 
prósent myndu kjósa flokkinn. 

Mest dregst fylgið saman, hlut-
fallslega, á höfuðborgarsvæðinu, 
um 42,1 prósent. Í könnun Frétta-
blaðsins í maí 2003 sögðust 33,0 
prósent íbúa á höfuðborgarsvæð-
inu myndu kjósa Samfylkingu, en  
nú er hlufallið 19,1 prósent. Fylgi 
flokksins minnkar mun minna á 
landsbyggðinni, úr 22,5 prósentum  
í 19,4 prósent nú. Þetta er sam-
dráttur um 13,8 prósent. 

Fylgi meðal kvenna dregst mun 
meira saman en fylgi meðal karla. 
Nú segjast 41,2 prósentum færri 

konur myndu kjósa Samfylkingu 
en fyrir fjórum árum þegar 34,0 
prósent þeirra studdu flokkinn. Nú 
er fylgi flokksins meðal kvenna 
20,0 prósent. 

Fylgi flokksins meðal karla 
minnkar um rúman fjórðung, eða 
25,6 prósent. Úr 25,0 prósent karla 
í 18,6 prósent þeirra.

Miðað við þær skoðanakannanir 
sem birst hafa að undanförnu er 
Vinstri hreyfingin - grænt framboð 
hástökkvari þessara kosninga. Frá 
kosningunum 2003, þegar flokkur-
inn hlaut 8,8 prósent atkvæða, þar 
til nú þegar 25,7 prósent segjast 
myndu kjósa flokkinn, hefur fylgi 
flokksins aukist um 192,0 prósent. 

Frá könnun Fréttablaðsins í maí 
2003 hefur fylgi kvenna aukist 
mest, um 252,9 prósent. Fyrir fjór-
um árum sögðust 8,7 prósent 
kvenna myndu kjósa flokkinn, en 
nú eru það 30,7 prósent þeirra. 
Fylgi meðal karlmanna hefur hins 
vegar aukist um 151,7 prósent, úr 
8,7 prósentum í 21,9 prósent. 

Þá hefur fylgi við vinstri græn 
aukist meira á höfuðborgarsvæð-
inu en á landsbyggðinni. Á höfuð-
borgarsvæðinu segjast 208,0 pró-
sentum fleiri myndu kjósa vinstri 
græn nú, en fyrir fjórum árum 
þegar 8,7 prósent studdu flokkinn. 
Nú er fylgið á höfuðborgarsvæð-
inu 26,8 prósent. Á landsbyggðinni 
hefur fylgi flokksins aukist um 
175,9 prósent á sama tímabili. fyrir 
fjórum árum sögðust 8,7 prósent 
íbúa á landsbyggðinni myndu kjósa 
flokkinn, en nú eru það 24,0 pró-
sent íbúar landsbyggðarinnar. 

Mun fleiri karlar hafa ákveðið sig 
hvaða flokk þeir myndu kjósa, yrði 
gengið til kosninga nú, en konur, 
samkvæmt könnun Fréttablaðs-
ins 10. mars. 22,8 prósent karla 
segjast nú óákveðnir í hvaða flokk 
þeir myndu kjósa, en 35,5 prósent 
kvenna.

Konur á flokkaflakki

Deilur mótmælenda og kaþólikka

Höfðabakka 3    •    Borgartúni 29    •    Glerárgötu 34

Páskaföndur
Fæst einnig
í Skólavörubúðinni
að Smiðjuvegi 5
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Skóli 365-miðla í samvinnu við Háskól-
ann í Reykjavík-Símennt útskrifaði í 

síðustu viku nemendur úr hagnýtu nám-
skeiði í fjölmiðlun sem fjallaði um undir-
stöðuatriði fréttamennsku en áður hafði 
sami skóli útskrifað hóp nemenda af nám-
skeiði í rannsóknarblaðamennsku. 

Því miður er fáum kunnugt að Háskóli 
Íslands hefur frá árinu 2005 boðið uppá 
tveggja ára meistaranám í blaða- og frétta-
mennsku sem er bæði hagnýtt og fræðilegt. 

Margt færasta fjölmiðlafólk landsins hefur 
komið að hagnýtum hluta námsins. Þar má nefna 
Þór Jónsson, Þorfinn Ómarsson, Sigmund Erni Rún-
arsson, Ólaf Þ. Stephensen, Önnu Kristínu Jónsdótt-
ur, Boga Ágústsson, Sigrúni Stefánsdóttur, Ómar 
Ragnarsson, Þorstein J. Vilhjálmsson, Örnu Schram 
og fleiri.

Í fræðilegum hluta námsins njóta nemendur 
handleiðslu Þorbjarnar Broddasonar sem er einn 
virtasti prófessor heims á sínu fræðasviði. Fjöl-
margar ritrýndar greinar eftir hann hafa birst í 
öllum helstu fræðiritum um fjölmiðlun, m.a. birtist 

grein eftir hann í 20 ára úrvalsriti Europ-
ean Journal of Communication.

Meðal námskeiða í MA-náminu í HÍ eru 
fréttamennska, vinnubrögð og siðareglur 
blaðamanna, málfar og stíll, skapandi 
textar og viðtalstækni, sjálfbær frétta-
mennska net og nýmiðlun, fjölmiðlun og 
leikreglur samfélagsins, máttur boðskipt-
anna og alþjóðasamvinna og staða Íslands 
í alþjóðakerfinu, sjónvarpsþættir og 
heimildarmyndir, almannatengsl, útvarp 
og þáttagerð. Í námskeiðinu dagblöð og 
tímarit var sérstaklega fjallað um rann-
sóknarblaðamennsku.

Þótt námið í HÍ eigi sér stutta sögu hafa nemend-
ur þaðan haslað sér völl í fréttum og Kastljósi Sjón-
varpsins, Stöð 2, Fréttablaðinu, Morgunblaðinu, 
Rúv, útgáfufélaginu Birtingi og fleiri miðlum.

Metnaður þátttakenda og stjórnanda námskeiða 
365 skólans er bersýnilega mikill og er það vel. Ég 
velti því hins vegar fyrir mér hvort það sé raunhæft 
fyrir Háskóla Íslands að útskrifa nemendur frá 
skólanum í hvert sinn sem þeir ljúka einstökum 
námskeiðum.

Höfundur er MA í blaða- og fréttamennsku frá 
Háskóla Íslands.

Sextán útskriftir úr einu námi?

Fróðlegt hefur verið að fylgj-
ast með öllu því sem fólki 

hefur verið eignað í klámumræð-
unni undanfarið. Þar hefur margt 
skolast til. Það er rangt sem hald-
ið var fram að ekki sé hægt að 
skilgreina klám því upplifun 
hvers og eins sé persónubundin. 
Þetta er rakið til bandaríska dóm-
arans Potters Stewart sem sagði 
að erfitt væri skilgreina klám „en 
ég þekki það þegar ég sé það“. 
Sjálfur sá hann ekki mikið klám, 
enda eru þetta gjarnan rök þeirra 
sem verja tjáningarfrelsi klám-
framleiðenda.

Fjölmargar skilgreiningar eru 
til á klámi. Sumar aðgreina gróft 
klám frá mjúku, aðrar erótík frá 
klámi. Sumar taka til kvenna og/
eða barna, jafnvel dýra, aðrar eru 
kynhlutlausar. Þær spanna allt 
frá siðsemis- eða blygðunarsem-
isrökum til hlutgervingar, valda-
tengsla og ofbeldis. Dæmi um 
blygðunarsemisrök er að finna í 
skýrslu Nauðgunarmálanefndar 
dómsmálaráðherra frá 1992 þar 
sem vísað er í „lostugar lýsing-
ar á kynfærum, kynferðislegum 
stellingum, athöfnum eða hugsun-
um“ með áherslu á „hið lostavekj-
andi eða eitthvað afbrigðilegt eða 
ýkt og þar af leiðandi hneykslan-
legt samkvæmt almennu siðamati 
í kynferðismálum“. En það er ekki 
rétt að kvennahreyfingin hafi 
haldið slíkum viðhorfum á lofti og 
femínistar í dag gera það ekki. 

Fræðingar hafa stutt skilgrein-
ingar sínar ýmsum rökum, m.a. 
Mannréttindayfirlýsingu SÞ um 
að hver maður sé borinn frjáls og 
jafn öðrum að virðingu og rétt-
indum, og hugmyndum heimspek-
inga eins og Immanuels Kant um 
sjálfræði og mannlega virðingu. 
Hann taldi að líta bæri á hvern 
einstakling sem markmið í sjálfu 
sér en ekki tæki til að ná eigin 
markmiðum, en í klámiðnaðin-
um eru konur gjarnan hlutgerð-
ar sem leiktæki fyrir karla. Þá 
má nefna hugmyndir um mann-

lega göfgi, að mennska sé fólgin í 
að meta sjálfsvirðingu og skynja 
sársauka þótt hugtökin séu menn-
ingarlega skilgreind. Í framsetn-
ingu klámiðnaðarins biðja konur 
oft beinlínis um ofbeldi og sárs-
auka, nauðganir og ofbeldis-
þemu fara vaxandi og algengt er 
að fórnarlambið njóti ofbeldis-
ins í lokin. Sú mynd sem þarna er 
dregin upp af kynverund kvenna 
og karla er hæpin í ljósi ofan-
greindra hugmynda. Að sjálf-
sögðu fylgir því ákveðinn vandi 
að heimfæra skilgreiningar upp á 
raunveruleikann og draga mörk, 
en það gildir um allar skilgrein-
ingar og þarf ekki að hindra vit-
ræna umræðu á þessu sviði frem-
ur en öðrum. 

Það er líka rangt að fólk sem 
berst gegn klámi og klámvæð-
ingu sé á móti nekt eða kynlífi. 
Þetta er barnaleg og einfeldn-
ingsleg afstaða. Þvert á móti hafa 
kvenfrelsissinnar verið í farar-
broddi í baráttunni fyrir auknu 
kynfrelsi kvenna í óþökk verald-
legra og kirkjulegra yfirvalda og 
rótgróinna samfélagsstofnana. 
Victoria Woodhull, fyrsti kven-
forsetaframbjóðandi Bandaríkj-
anna (1872) boðaði frjálsar ástir 
og mótmælti af hörku hinu tvö-
falda siðgæði sem einkenndi 
hjónabönd og kynferðismál með 
frelsi karla en ófrelsi kvenna. Þá 
má nefna Alexöndru Kollontaj, 
Emmu Goldman og Katrínu Thor-
oddsen. Það er bein lína frá þess-
um konum til kvennahreyfinga 
8. áratugarins sem börðust gegn 

tvískinnungi og afturhaldi. Þær 
kröfðust getnaðarvarna og fóst-
ureyðinga, kynfrelsis og ásta – á 
eigin forsendum en ekki annarra. 
Nýi kvennafræðarinn var gefinn 
út 1982 einmitt til að konur gætu 
kynnst líkama sínum og breikkað 
kynlífsreynslu sína. Þessar konur 
ögruðu borgaralegri hræsni og 
álitu að kynlíf væri hollt, líka 
fyrir konur. 

Í dag er baráttan fyrir kyn-
frelsi kvenna á Vesturlöndum 
ekki háð gegn kirkjulegum eða 
veraldlegum yfirvöldum sem 
vilja hafa forræði yfir kynver-
und fólks, heldur klámiðnaði sem 
veltir stjarnfræðilegum upphæð-
um og varinn er af ákvæðum tján-
ingarfrelsis. Í honum endurspegl-
ast samfélagslegt valdamisræmi, 
hann nærir og endurskapar hlut-
gervingu kvenna og hugmynd-
ir um þjónustuhlutverk þeirra 
við karla, sem framsæknir karl-
ar hafna. Margt fleira skiptir hér 
máli en sjálft klámefnið, t.d. bein 
og óbein áhrif þess. Klámvæðing 
(e. porn chic, pornophication) er 
sífellt mikilvægara hugtak í um-
ræðunni en það er þegar daðr-
að er við táknmyndir og tilvísanir 
klámsins í dægurefni (myndbönd-
um, auglýsingum o.fl.). Mörkun-
um er stöðugt ögrað svo þolið vex 
og þarna eru ungar stúlkur varn-
arlaus markhópur.

Í lokin nokkur orð um Radisson 
SAS. Vafasöm markaðssetning 
ferðaþjónustufyrirtækja undan-
farin ár, með beinum og óbeinum 
fyrirheitum um „lauslátar“ konur, 
hefur átt þátt í að byggja upp 
ímynd af landinu sem frumstæðri 
næturlífsparadís. Í þessu ljósi 
sýndi hótelið ekki uppgjöf heldur 
frumkvæði sem nútímalegt fram-
sækið fyrirtæki með skilning á 
samfélagslegri ábyrgð sinni. Það 
þorði að ögra ímynd sem er vafa-
söm, ekki bara fyrir konur þessa 
lands heldur líka dætur okkar og 
syni sem erfa munu landið, von-
andi sem jafningjar sem bera 

Kynfrelsi á eigin forsendum

Nú getur þú fengið greinargott yfirlit á Einkabankanum 
um stöðu lána, innlánsreikninga, verðbréf og sjóði og fært 
valdar upplýsingar rafrænt beint á skattframtalið þitt.

Nánari upplýsingar á landsbanki.is

Aukin þjónusta
fyrir viðskiptavini Landsbankans

E
kki er nokkur ástæða til að velkjast í vafa um að ævin-
týraleg fylgisaukning vinstri grænna stafar fyrst og 
síðast af vitundarvakningu meðal þjóðarinnar um 
mikilvægi umhverfismála. Sambærileg græn bylting 
er að eiga sér stað meðal annarra Evrópuþjóða. Fyrir 

vikið keppast nú stjórnmálamenn víða um álfuna við að sýna á 
sér grænar hliðar.

Síðastliðinn föstudag innsigluðu leiðtogar Evrópusambandsins 
metnaðarfulla áætlun um að draga úr losun gróðurhúsaloftteg-
unda allra 27 ríkja sambandsins. Og í gær lagði David Miliband, 
umhverfisráðherra Bretlands, fram fyrsta lagafrumvarp sinn-
ar tegundar um hvernig Bretar ætla að leggja sitt af mörkum í 
baráttunni gegn gróðurhúsaáhrifum á komandi áratugum. Lýsti 
Miliband því yfir að hann reiknaði með að fjölmörg önnur lönd 
myndu fylgja í fótspor Bretlands á næstunni og setja lög sem 
skuldbinda ríkisstjórnir framtíðarinnar til að leita leiða til að 
minnka losun gróðurhúsalofttegunda. 

Umhverfismálin hafa lengi tilheyrt vinstri væng stjórn-
málanna. Hingað til hafa hægrimenn, sama hvar þeir eru í sveit 
settir, almennt til dæmis verið fremur neikvæðir í garð þess að 
íþyngja stórfyrirtækjum með kröfum um að draga úr losun gróð-
urhúsalofttegunda.

Í Bandaríkjunum hafa hvorki repúblíkanar né demókratar, 
sem eru að mörgu leyti til hægri við flesta evrópska hægri-
flokka, verið tilbúnir til þess að skuldbinda landið í þeirri baráttu. 
Undantekningin er ein, Arnold Schwarzenegger, ríkisstjóri Kali-
forníu, sem hefur komið á koppinn reglum í evrópskum anda.

Það sem gerir frumkvæði Breta frá því í gær sérstaklega 
merkilegt er að þverpólitísk sátt er um frumvarp ráðherra 
Verkamannaflokksins. Er það án efa ákveðinn vegvísir um hvaða 
mál breskir stjórnmálamenn reikna með að verði í brennidepli í 
næstu kosningum þar í landi. Ganga breskir fjölmiðlar jafnvel 
svo langt að tala um að keppni sé hafin þeirra á milli um hver sé 
grænastur.

Tony Blair, leiðtogi Verkamannaflokksins, sagði í gær við gesti 
í Downingstræti að barátta núverandi kynslóða gegn loftslags-
breytingum væri jafn mikilvæg og barátta fyrri kynslóða gegn 
kommúnisma og fasisima. Arftaki hans, Gordon Brown, hefur 
heldur ekki látið sitt eftir liggja, og David Cameron foringi 
Íhaldsflokksins, hefur gengið svo langt að boða nýja skatta á far-
þegaflug til verndar umhverfinu. Þykir það sýna þunga málsins 
því fátt hefur í fortíð strokið kjósendum íhaldsflokksins óþyrmi-
legar öfugt, en hugmyndir um aukna skattheimtu.

Auðvitað eru þeir svo enn til sem aðhyllast kenningar danska 
tölfræðingsins Björns Lombord sem segir að hlýnun jarðarinn-
ar af mannavöldum sé tóm steypa. En eins og Steingrímur J. og 
félagar finna á eigin skinni liggur straumurinn í hina áttina; kjós-
endur vilja láta umhverfið njóta vafans. 

Græna byltingin

Umhverfismálin hafa lengi tilheyrt vinstri væng 
stjórnmálanna.



Smáauglýsingasími
550 5000

Auglýsingasími Allt
550 5880

Þú getur pantað 
smáauglýsingar á visir.is

Nína Kjartansdóttir lærir þroskaþjálf-
un við Kennaraháskóla Íslands.

„Ég vissi voða lítið hvað þroskaþjálfar 
gerðu þangað til ég kom suður í starfskynn-
ingu þegar ég var í Menntaskólanum á Ak-
ureyri. Þá heimsótti ég Öskjuhlíðarskóla og 
sambýli hérna og áhugi minn á málefnum 
fatlaðra kviknaði,“ segir Nína sem er nem-
andi í þroskaþjálfun við Kennaraháskólann 
í Reykjavík.

Nína segir að hún hafi strax fundið sig í 
þroskaþjálfanáminu. „Námið er mjög 
skemmtilegt og fjölbreytt. Við lærum hinar 
ýmsu aðferðir til að koma til móts við börn 
og fullorðna með sérþarfir, ráðgjöf og við-
talstækni, heilmikið um stjórnsýsluna, tákn 
með tali, bliss og þessar óhefðbundnu tjá-
skiptaaðferðir og hvernig  má nýta sér tækn-

ina. Við lærum líka heilmikið um hugmynda-
fræði fötlunarfræða en í þeim er lögð mikil 
áhersla á sjálfsákvörðunarrétt og réttindi 
fatlaðra og við þroskaþjálfar eigum því að 
vera eins og ráðgjafar sem reyna að efla 
einstaklinginn til sjálfstæðis í lífinu.“

Að námi loknu er margt sem þroskaþjálf-
ar geta gert að sögn Nínu. „Starfsvettvang-
ur þroskaþjálfa er alltaf að verða breiðari 
og það eru margir þroskaþjálfar í dag inni í 
grunnskólunum, í framhaldsskólum, á sam-
býlum og í þjónustumiðstöðvum.“

Nína klárar námið í vor og flytur þá aftur 
til Akureyrar. „Mig langar að sækja um á 
hæfingarstöð þar til að byrja með og sjá svo 
til hvað ég geri. Ég stefni á frekara nám í 
framtíðinni en hvað það verður nákvæm-
lega er ég ekki alveg viss um, það er svo 
margt spennandi í boði.“

Efla einstaklinginn

á aðeins

760 kr./500.gr

S i l u n g u r  í
A p p e l s í n u l í k j ö r

Tilboð dagsins!



Bugatti Veyron hefur lent í 
fyrsta bílslysinu sínu. Bíllinn er 
dýrasti götubíll sögunnar.

Hægt er að fá Bugatti Veyron 
hingað til lands fyrir 225 milljón-
ir ef maður pantar hann á netinu 
hjá Sparibíl. Hljómar furðulega 
en það er hægt. Þessir bílar eru 
framleiddir í fáum eintökum, erf-
itt er að nálgast þá og þeir kosta 
stórfé. Þeir eru hins vegar ágæt-
is fjárfesting því flestir eru sam-
mála um að með tímanum muni 
þeir einungis hækka í verði. Nema 
auðvitað að maður klessi þá.

Hingað til er einungis vitað til 
þess að Veyron hafi lent í einu 
slysi, og það henti er verið var að 
prófa bílinn á Laguna Seca-kapp-
akstursbrautinni áður en hann var 
settur á markað. Slysið núna er 
því hið fyrsta á almennum vegum, 

en það varð í Bretlandi. Tildrög 
slyssins eru óljós en svo virðist 
sem ökumaður hafi misst stjórn á 
bílnum í bleytu. Hann hefur ekki 
nýtt hestöflin 1.001 til fulls en þá 
hefði lítið verið eftir af bíl og öku-
manni. Maður verður samt að 
spyrja: Hver fer á 225 milljóna 
króna bíl sínum í hraðakstur í úr-
helli? Greinilegt að peningar og 
gáfur fara ekki alltaf saman.

225 milljónir í árekstri

DuPont fékk höfund bókarinnar „Color Answer“ Leatrice Eisem-
an  til að segja hvað vinsælustu bílalitirnir vestanhafs segðu um 
eigendur sína.

Þó seint sé hægt að færa rök fyrir því að litur bíls geti sagt nákvæmlega 
til um persónugerð eiganda má alltaf reyna. DuPont fékk þess vegna 
litafræðinginn Leatrice Eiseman til að búa til grófa lýsingu á bíleigend-
um sem valið höfðu sér einn af 15 vinsælustu litum fyrirtækisins. Vart 
þarf að taka fram að þetta er gert meira til gamans og á algjörlega óvís-
indalegan hátt. 

Silfurlitur er langvinsælasti bílalitur-
inn, en þriðjungur nýrra bíla er 
silfraður. Þar á eftir koma hvítir 
bílar og rauði liturinn er í 
þriðja sæti. 
Svona lítur 
allur list-
inn út og 
svona eru 
eigend-
urnir:

Hvað segir litavalið um þig?
Smiðjuvegi 34 - gul gata Kópavogi • Sími 544 5151 • biljofur@biljofur.is

SÉRHÆFÐ ÞJÓNUSTA FYRIR

BIFREIÐAVERKSTÆÐI

Daewoo lyftarar

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

Gæði á góðu verði

Ökunám í fjarnámi !!!!
Ekill ökuskóli er eini ökuskólinn á landinu sem býður upp 

á ökunám í fjarnámi.  Þú getur unnið námskeiðin 
í tölvunni heima þegar þér hentar.

Skoðaðu þennan frábæra kost á ekill.is

Námskeið sem hægt er að taka nú þegar eru fyrra námskeið 
til almennra ökuréttinda (Ö1) og bifhjólanámskeið. 
Fleiri námskeið eru væntanleg á næstu mánuðum

Ö2 námskeið / Aukin ökuréttindi / Fyrir lesblinda ofl.

Ekill ökuskóli. Sími 461-7800 www.ekill.is ekill@ekill.is



Tæki sem greina ástand hemla, 
dekkja, dempara og stýrisbún-
aðar bifreiða heyra til nýjunga 
á verkstæðum. Slíkan búnað 
er að finna hjá Heklu í Brauta-
holtinu.

„Það hefur orðið bylting í tækni 
sem leitar að bilunum í bílum og 
metur ástand þeirra, þó ekki sé 
um löggilda bifreiðaskoðun að 
ræða,“ segir Magnús Halldórsson, 
verkstæðisformaður hjá Heklu er 
hann sýnir blaðamanni búnaðinn. 
Þar verður fyrst fyrir forgrein-
ingarbekkur með mottu sem les 
hvort hjólastilla þurfi bifreiðina 
eða ekki, einnig prufar hann hvort 

dempararnir og bremsurnar séu í 
lagi. Inni í bremusprufubúnaðin-
um er innrautt ljós sem sér dýpt-
ina á dekkjamynstrinu og gerir at-
hugasemd ef dekkin eru slitin. 

Við hlið forgreiningarbekkjar-
ins er fljótvirk lyfta og inni í henni 
millilyfta sem meðal annars lyftir 
bílnum þannig að öll dekk séu laus. 
Þar er líka hristari til að skoða 
stýrisbúnað og slitfleti kringum 
hann og ein nýjungin enn er ljósa-
stillingartæki. Magnús grípur líka 
vasaljós eitt voldugt og auk þess 
að lýsa með því fleti sem hann sá 
ekki áður, notar hann það sem 
fjarstýringu fyrir önnur tæki. 

Allur þessi búnaður er svo fest-
ur við tölvu þannig að hægt er að 
skoða útkomuna þar. „Við getum 
prentað niðurstöður prófanna út 
úr tölvunni og viðskiptavinurinn 
fengið að vita hvernig þessum at-
riðum er háttað í bifreiðinni 
hverju sinni,“ útskýrir verkstæð-
isformaðurinn og heldur áfram. 
„Allir bílar sem fara í gegnum 
þrjátíu þúsund kílómetra skoðun 
hjá okkur fara í svona prufur, það 
tekur svona tíu til fimmtán mínút-
ur.“ 

Ekki er allt búið enn því að 
lokum sýnir Magnús tæki sem 
stungið er í samband við bílinn og 
hjálpar til að finna bilanir, hvers 
kyns sem þær eru. „Við eigum bil-
anagreini fyrir nýjustu bílana af 
þeim tegundum sem við seljum. 

Það eru komin fullkomin forrit í 
árgerðirnar frá 2003 til dagsins í 
dag og ef þær koma inn til við-
gerðar byrja þær á að fara í svona 
greini. Við tökum til varahlutina í 
framhaldi af skoðuninni og þetta 
sparar mikinn tíma. Ef búið er að 
greina bilunina er líka hægt að 
gefa viðskiptavininum upp við-
gerðarkostnaðinn fyrirfram svo 
þróunin er öll í rétta átt.“ 

Bekkir og tölvur sem 
greina ástand bifreiðanna

Atriði úr síðasta þætti Top 
Gear hefur verið mikið gagn-
rýnt fyrir rangfærslur. Einföld 
mistök segja sumir.

Í síðasta þætti af nýjustu seríu Top 
Gear (ekki þessarar árs gömlu á 
SkjáEinum) er fjallað um Ford 
Mustang GT500. Richard Ham-
mon, eða hraðskreiðasti hamst-
ur heims, gagnrýnir bílinn fyrir 
slæma aksturseiginleika og slæm-
ar ákvarðanir Ford við framleiðsl-
una. Hann mælir einnig hestafl-
afjöldann og segir það „aðeins of 
snyrtilegt“ að bíllinn sé nákvæm-
lega 500 hestöfl. Útkoman er 447 
hestöfl, hamstrinum til mikilla 
vonbrigða.

Þarna gerði hamsturinn mistök. 
Bíllinn er vissulega 447 hestöfl, en 
hann er líka 500 hestöfl. Ruglings-
legt að öllu leyti. Mæling hestafla 
er tvenns konar, annars vegar 
hestöfl úr vél, og hins vegar hest-
öfl í hjól. Hammond mældi hið síð-
arnefnda, en algengt er að 10 til 20 
prósent hestafla tapist í núning  
flreinar frá vél og út í hjól. Sú tala 
sem framleiðendur gefa upp er 
alltaf úr vél og miðað við tíu pró-
senta tap ætti hestaflafjöldinn að 
vera 450 í hjólum GT500, sem er 
ansi nálægt 447. 

Þessi mistök, ef mistök skyldi 
kallast, eru olía á eld þeirra sem 
gagnrýnt hafa þáttinn fyrir að hafa 
fjarlægst upptök sín. Gagnrýnis-
raddirnar segja að þátturinn sé 
orðinn of mikill skemmtiþáttur á 

kostnað áreiðanleika.
Enn fremur stendur nokkur styr 

um athugasemd Jeremys Clarkson 
þess efnis að Top Gear myndi ekki 
snúa aftur í sumar, eins og áður 
hafði verið tilkynnt. Ekki er vitað 
hvort hann átti við að hann sjálfur 
væri að hætta, eða hvort nýr þátt-
ur yrði einfaldlega ekki tilbúinn í 
sumar. Talsmenn BBC segja að 
þeir muni gera sérstakan sumar-
þátt, en ef Stóri-Bretinn Clarkson 
verður ekki með verður það eins 
og að keyra bíl án vélar.

Top Gear í ruglinu?



Grétar Sölvason og félagar 
ferðuðust á mótorkrosshjól-
um frá Los Angeles í gegnum 
hinn alræmda dal dauðans og 
skelltu sér síðan í spilavíti í 
Las Vegas.

„Upprunalega vorum við á leið-
inni á steypusýningu í Las Vegas 
en langaði að gera meira úr ferð-
inni. Við fundum ferðaskrifstof-
una Admotours, sem sérhæfir sig 
í mótorhjólaferðum í Kaliforníu, 
og slógum til,“ segir Grétar Sölva-
son mótorhjólakappi, sem fór ný-
verið ásamt sjö félögum sínum í 
fjögurra daga ferð á Enduro-mót-
orkrosshjólum frá Los Angeles til 
Las Vegas. 

Grétar og félagar hafa hjólað 
mikið saman innanlands en ferðin 
til Kaliforníu var sú fyrsta út fyrir 
landsteinana. „Við fengum hjólin 
ásamt öllum útbúnaði á leigu hjá 
ferðaskrifstofunni. Fæði og hús-
næði var einnig innifalið, ásamt 
fararstjórn,“ segir Grétar.

Félagarnir átta voru þeir einu 
sem fóru í þessa ferð en Grétar 
segir að aðstandendur ferðarinnar 
taki í mesta lagi átta í hverja ferð 
og minnst tvo. 

Ferðin hófst í Los Angeles á 
fyrsta degi og þaðan lá leiðin inn í 
hinn alræmda Death Valley. Þeir 
félagarnir fetuðu í spor landnema 
og gullgrafara sem sumir hverjir 
áttu ekki afturkvæmt, enda fer 
hitinn stundum vel yfir fimmtíu 
gráður á sumrin.

„Við hjóluðum frá morgni til 
kvölds ásamt trússbíl sem fylgdi 
okkur með vistir svo það væsti 
ekki um okkur í dalnum,“ segir 
Grétar.

Núna er þar stærðarinnar golf-
völlur ásamt hóteli sem er vinsælt 
meðal ferðamanna og sú tíð þegar 
fólki stafaði hætta af ferð um dal-
inn er löngu liðin.

Ferðinni lauk í Las Vegas þar 
sem þeir félagarnir fóru á stærstu 
steypusýningu í heimi, The World 
of Concrete, og kíktu á spilavítin. 
Grétar segir ferðina hafa verið 
einstaklega vel heppnaða og er 
þegar byrjaður að skipuleggja 
aðra ferð til Kaliforníu þar sem 
nýjar leiðir verða lagðar undir 
hjól. Ferðaskrifstofan Admotours 
www.admotours.com

Eftir endilöngum 
dal dauðansKróatía
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Skipulag við Lakagíga í Skaft-
árhreppi var rætt á ráðstefnu á 
Klaustri um síðustu helgi.

„Lakagígar eru stórbrotnar nátt-
úruminjar sem þola takmarkað-
an ágang ferðafólks nema um-
hverfið þar verði manngert að 
einhverju leyti,“ segir Anna Dóra 
Sæþórsdóttir, dósent í ferðamála-
fræðum við HÍ. Hún var meðal 
frummælenda á ráðstefnu um 
skipulag Lakasvæðisins og lýsir 
sínu innleggi þar nánar. 

„Ég bar saman tvö nágranna-
svæði við Laka, annars vegar 
Landmannalaugar og hinsvegar 
Lónsöræfi og lagði áherslu á mun-
inn á aðgenginu að þeim. Við 
Landmannalaugar er svo mikið af 
mannvirkjum en Lónsöræfin eru 
enn erfitt landslag að fara um, 
ekki búið að höggva tröppur og 
annað þvíumlíkt. Útfrá saman-
burði á þessum tveimur svæðum 
bað ég fólk að hugsa um Laka-
svæðið og lýsti fyrirhugaðri rann-
sókn á þolmörkum þess. Hún 
gengur meðal annars útá að 
spyrja ferðamenn sem stoppa í 
Laka í sumar hvernig þeim finn-
ist aðgengið eiga að vera.“ 

Anna Dóra segir hafa komið til 
tals að bæta veginn inn að Laka 
eða byggja upp nýjan og hring-
leið upp með Þverá og frá Lauf-

dalavatni yfir á Galta hafi verið 
rædd. „Ferðaþjónustuaðilar 
heima í héraði telja að með bætt-
um vegi lengist ferðamannatíma-
bilið en á ráðstefnunni var líka 
fulltrúi Fjallaleiðsögumanna sem 
gera út á það að ganga í marga 
daga án þess að sjá nokkurt mann-
virki, hvað þá að vera í vélvæddri 
umferð.“

Laki tilheyrir nú Skaftafells-
þjóðgarði og Anna Dóra segir 

áhuga er innan ferðaþjónustunn-
ar á að stækka hann vestur yfir 
Langasjó og Fögrufjöll og yfir 
hraunið í austur. „Með því að gera 
göngubrú yfir Skaftá væri komið 
víðfeðmt svæði til að ganga um - 
Landmannalaugar, Sveinstindur, 
Langisjór, Laki,“ bendir hún á. 
„Allt eru þetta hugmyndir sem 
verið er að viðra og eru bara á 
umræðustigi.“

Stórbrotnar minjar

Come2 Scandinavia, Vesterbrogade 17
1620 Kaupmannahöfn.

Bjóðum upp á tvær glæsilegar 160 fm íbúðir til viku- 
eða helgarleigu á Vesterbrogade í Kaupmannahöfn. 
Hentar fjölskyldum, vina- og vinnuhópum afar vel.

Nánari upplýsingar að finna á: www.come2scandinavia.com

Sími: +45 33 25 64 25  -  Netfang: info@come2scandinavia.com

Leiguíbúðir í Kaupmannahöfn
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Kaffið frá
Te & Kaffi
Þú finnur kaffi við þitt hæfi 

frá Te & Kaffi í verslunum 

um land allt.

stundin

bragðið

stemningin

FYRSTUR
MEÐ

FRÉTTIRNAR
www.visir.is







2006 Jeep 5,7 Hemi
keyrður 4.500 km 
til sölu. 330 Hö 

með öllum helsta 
aukabúnaði. 

Áhvílandi 3.5 
47.000 á mánuði. 

Verð 4.8.m 
Uppl. í síma 897 0957.



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

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

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

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

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

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

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



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

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

Glæsileg 89 fm endaíbúð á 2. hæð í litlu fjölbýli (5 íbúða húsi) 2 rúm-
góð svefnherbergi, baðherbergi með baðkari flísalagt í hólf og golf.
Eldhús með fallegri viðarinnréttingu. Þvottahús með glugga. Stórar
suð-vestur svalir, útsýni. Góð staðsetning. Eign í sérflokki.
Verð 22,9 millj.

GALTALIND 3 - KÓP. 3JA HERB.

Fr
um

Sigtryggur Jónsson Löggildur fasteignasali.

Fr
um

Vesturholt, Hafnarfjörður
Afar glæsilegt og vel
staðsett 213,8fm ein-
býlishús með innbyggð-
um bílskúr og auka íbúð
á endalóð innst í botn-
langa á frábærum út-
sýnisstað. Aðalhæðin
skiptist í: Forstofu, hol,
3 herbergi, baðherbergi,
eldhús og borðstofu
með útgangi út á svalir
og þaðan á sólverönd
með skjólgirðingum. Efri
hæðin er stofa með fal-

legum þakgluggum og miklu útsýni. Frá miðhæðinni er hring-
stigi niður í hol, fataherbergi og stóran bílskúr. Aukaíbúðin
skiptist í: forstofu, eldhús, bað og stórt rými sem nýtist sem
stofa og herbergi. Húsið er teiknað af Vífill Magnússyni. 
Óskað er eftir tilboðum í eignina. (4206)

Lækjarvað 9
110 Reykjavík

Verð: 39.900.000
Stærð: 172 fm

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 27.590.000
Bílskúr: já

Glæsileg  efri  sérhæð,  alls  Glæsileg  efri  sérhæð,  alls  173  fm  (bílsk  innifalinn) í  glæsilegu  nýl.  húsi  í
Norðlingaholtinu. Sérinngangur. Sjónvarpshol með útgengt á stórar (ca 60 fm) svalir. Stór og björt stofa.
Eldhús  og  borðstofa   eru  opin í  eitt  rými.  Glæsilegar  innréttingar í  eldhúsi  og  öll  tæki.   Þvottahús.
Flísalagt baðh. m hita í  gólfi,  upphengt salerni,  baðkar og sturta. Þrjú stór svefnherbergi með skápum.
Allar innréttingar og skápar eru frá Innex úr kirsuberjavið. Að utan er húsið steinsallað og sléttpúss

Heimir Bergmann
Sölufulltrúi

822 3600
heimir@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

MJÓDD

Opið hús í dag kl: 19:00 – 19:30

LÆ
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[Hlutabréf]

Fyrsta rafræna skilríkið var tekið í notkun á ráðstefnu forsæt-
is- og fjármálaráðuneytis „Nýtum tímann – notum tæknina“ 
fyrir helgi. Er því spáð að á næsta ári verði meirihluti lands-
manna kominn með rafræn skilríki.

Ráðstefnan var haldin í tengslum við UT-daginn, en rafræn 
skilríki voru áberandi í dagskránni og á sýningunni Tækni og 
viti 2007 í Fífunni sem lauk á sunnudag. Skilríki voru meðal 
annars kynnt á vegum Auðkennis, Landsbankans og fjármála-
ráðuneytisins.

Um fimmtán þúsund gestir heimsóttu Tækni og vit 2007 en 
þar kynntu rúmlega 100 fyrirtæki vörur sínar og þjónustu. 

Geir H. Haarde forsætisráðherra opnaði sýninguna á 
fimmtudag en að því loknu héldu þeir Gunnar I. Birgisson, 
bæjarstjóri Kópavogs, og Sveinn Hannesson, framkvæmda-
stjóri Samtaka iðnaðarins, ávörp. 

Þá heimsótti forseti Íslands, Ólafur Ragnar Grímsson, sýn-
inguna í boði Samtaka iðnaðarins en hann gróðursetti sprota á 
Sprotatorgi samtakanna. Samtökin stóðu auk þess að ráð-
stefnu um samband fjárfesta og sprotafyrirtækja á föstudag. 

Sprotatorgið kom frekar við sögu á sýningunni um helgina 

en það var valið athyglisverðasta svæðið á sýningunni. Önnur 
verðlaun hlaut fyrirtækið CAOZ en hugbúnaðarfyrirtækið 
Rue de Net og hönnunarfyrirtækið H2 hönnun deildu með sér 
þriðju verðlaununum. 

Rafræn skilríki tekin í gagnið

Bandaríski bílaframleiðandinn 
Ford hefur ákveðið að selja fram-
leiðslu á bresku eðalsportbílunum 
Aston Martin til hóps fjárfesta. 

Hópinn leiða Dave Richards, 
fyrrverandi rallíkappi og forsvars-
maður kappakstursliðs Aston Mart-
in, og John Sinder, ákafur unnandi 
Aston Martin-bíla og bílasafnari. 
Gert er ráð fyrir að kaupin gangi í 
gegn á öðrum ársfjórðungi þessa 
árs.

Verðmiðinn fyrir Aston Martin 
er 479 milljónir punda, jafnvirði 
62,8 milljarða króna. Fjármála-
stofnanir í Bandaríkjunum og Kú-
veit fjármagna kaupin.

Framleiðsla Ast-
on Martin seld

Evrópski flugvélaframleiðandinn 
Airbus tapaði 572 milljónum evra, 
jafnvirði 50,7 milljarða íslenskra 
króna, í fyrra. Tapárið er það 
fyrsta í sögu félagsins. 

Louis Gallois, annar af tveimur 
forstjórum flugvélaframleiðand-
ans, segir árið hafa verið eitt það 
versta í sögu fyrirtækisins.

Airbus greindi á árinu í tvígang 
frá töfum á afhendingu á A380 
risaþotum frá félaginu. Inn í af-
komuna spilar einnig aukinn þró-
unarkostnaður við A350 XWB þot-
una, gengissveiflur á Bandaríkja-
dal gagnvart evru og kostnaður 
við endurskipulagningu á rekstri 
Airbus sem felur meðal annars í 
sér uppsagnir á 10.000 manns og 
sölu á nokkrum verksmiðjum.

Tapreksturinn dró niður afkomu 
móðurfélagsins EADS en hagnað-
ur þess nam 99 milljónum evra á 
árinu. Þetta jafngildir rétt tæplega 
8,8 milljörðum króna samanborið 
við 1.676 milljóna evra, 148,6 millj-
arða króna, hagnað árið 2005.

Fyrsta tapár 
Airbus að baki

Þrír alþjóðlegir risar á áfengis-
markaðnum eru sagðir hafa hug á 
að kaupa sænska ríkisfyrirtækið 
Vin & Spirit, sem framleiðir hinn 
geysivinsæla Absolut vodka. Þetta 
staðhæfir talsmaður sænsku rík-
isstjórnarinnar, sem hefur farið 
með allt hlutafé í áfengisframleið-
andanum í 90 ár. 

Á stefnuskrá stjórnarinnar er 
að losa um eignir sænska ríkisins, 
þar á meðal áfengisframleiðsluna. 
Vonast stjórnin til þess að með 
einkavæðingunni komi um 150 
milljarðar sænskra króna, jafn-
virði rúmra 1.400 milljarða ís-
lenskra króna, í ríkiskassann. 

Margir sitja um 
sænskan vodka

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

HONG KONG
Frá 84400 KR

BANGKOK
Frá 82300KR
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CURACAO
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Frá 75000 KR
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SAO PAOLO

Frá 82900KR

BEIJING

Frá 73800KR



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

Elskulegur sambýlismaður, faðir, tengda-
faðir, afi og langafi,

Bergur Bárðarson
málarameistari, hjúkrunarheimilinu Eir,

lést  9. mars sl. Útförin fer fram frá Grafarvogskirkju,
föstudaginn 16.mars kl. 13.00.
Sigríður Eiríksdóttir
Einar Bragi Bergsson Guðrún Bernódusdóttir
Guðrún Ásta Bergsdóttir
Margrét Bergsdóttir Reynir Pálsson
Hjördís Inga Bergsdóttir
Bárður Arnar Bergsson María Valsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir og
amma,

Hólmfríður Sigurðardóttir
(Lilla Lúthers frá Fosshóli)

verður jarðsungin frá Akureyrarkirkju föstudaginn
16. mars kl. 13.30.

Svava Sigurðardóttir               Hilmar Sæmundsson
Sif Sigurðardóttir                    Rúnar Jóhannesson
Sigurður Lúther Gestsson      Valgerður Kr. Guðbjörnsdóttir
Guðbjörg Birgisdóttir             Guðmundur G. Norðdahl
og ömmubörn.

15% afsláttur af öllum 
legsteinum og fylgihlutum

Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

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

Alhliða útfararþjónusta

Rúnar
Geirmundsson

Sigurður
Rúnarsson

Elís
Rúnarsson

Þorbergur
Þórðarson

Vegna jarðarfarar samstarfsmanns okkar

Skarphéðins Guðjónssonar
verður lokað milli 12 - 16 í dag 14. mars.

Starfsfólk Landvéla

Elskulegur faðir minn, tengdafaðir og afi,

Jón Þorbergur
Guðmundsson

sem lést miðvikudaginn 7. mars, verður jarðsunginn frá
Grafarvogskirkju fimmtudaginn 15. mars kl. 15.00.

Guðrún Jónsdóttir   Aron Árnason
og barnabörn.

Vegna jarðarfarar

Torfa B. Tómassonar
verður fyrirtækið lokað eftir kl. 13.00

í dag, miðvikudaginn 14. mars.

TÓTEM heildverslun
Vínlandsleið 2-4  Reykjavík 

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

Ólafur Eysteinsson
Vesturgötu 17, Keflavík,

lést á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja að morgni laugar-
dagsins 11. mars. Útförin fer fram frá Keflavíkurkirkju,
föstudaginn 16. mars, kl. 11.00.

Alda Jónsdóttir
Jónas Eggert Ólafsson        Guðrún Ármannsdóttir
Sigurður Marjón Ólafsson Guðrún Karí Aðalsteinsdóttir
afabörn og langafabarn.

„Ég er frekar munaðarseggur 
en meinlætaseggur – ég læt 

aðra um það.”

Albert prins kemur í heiminn 

Forritunarkeppni framhaldsskólanna 
var haldin í sjötta skipti um síðustu 
helgi á vegum tölvunarfræðisviðs 
Háskólans í Reykjavík. Keppt var í 
þremur deildum, Alfa, Beta og Delta, 
og tóku átján lið þátt frá tíu fram-
haldsskólum.

Lið Iðnskólans í Reykjavík, Titus 
Livy, hlaut fyrstu verðlaun í Alfa-
deildinni, sem er fyrir þá sem eru 
lengst komnir. Var liðið skipað þeim 
Guðna Þór Guðnasyni, Magnúsi Skúla-
syni og Eyþóri Sigmundssyni. Frum-
legustu lausnina hlaut The Union frá 
Fjölbrautaskóla Suðurlands. Kepp-
endur völdu flottasta lógó liðanna og 
var það 3Minds frá Iðnskólanum í 
Reykjavík sem hlaut þau verðlaun.

„Þetta gekk rosalega vel. Það er 
gaman að sjá hvað áhuginn er mikill 
fyrir þessari keppni,“ segir Hrund 
Steingrímsdóttir, markaðsfulltrúi hjá 
Háskólanum í Reykjavík. „Kannski 
verður þessi keppni til að virkja for-
ritunarkennslu í framhaldsskólum 
landsins sem virðist vera dálítill 
skortur á. Það skiptir miklu máli að 
kennararnir nái að virkja nemend-
urna,“ segir hún.

Samhliða forritunarkeppninni var 
haldin lógókeppni. 25 lógó voru send 
inn og hlaut Arnar Már Hall Guð-
mundsson fyrstu verðlaun. Verður 
lógóið hans notað sem hluti af kynn-
ingarefni keppninnar skólaárið 2007-
2008. Hörður Helgi Tryggvason lenti í 

öðru sæti og Margrét Lára Höskulds-
dóttir í því þriðja. Þau eru öll nemend-
ur af upplýsinga- og fjölmiðlabraut 
Iðnskólans í Reykjavík.

Aðeins tvær stelpur tóku þátt í 
keppninni í þetta sinn. „Þetta er svo-
lítil strákakeppni en við viljum fá 
fleiri stelpur. Það er spurning hvað 
þarf að gera til að virkja stelpur. 
Kannski þarf að breyta ímynd forrit-
arans. Það eru margir sem hugsa að 
tölvunarfræði sé bara forritun en það 
er svo margt annað í henni. Síðan er 
til þessi ímynd að forritari sé sveittur 
karl úti í horni í netabol að drekka kók 
en það er ekki ímyndin sem við viljum 
hafa,“ segir Hrund.





Ég skil ekki alveg þessar 
fréttir! Samkvæmt þessum 

upplýsingum um alkóhólisma 
byggðan á lítratölum á ég við 
stóran áfengisvanda að stríða!

Og ég ætti að fara að sinna 
sál og líkama betur, í stað 

þess að hanga bara hérna á 
barnum.

Með öðrum orðum þá ertu 
bara fyllibytta!

Það er víst! 
Skál! Skál!

Veit ekki hvernig ég á að 
geta skrifað þennan stíl fyrir 

morgundaginn.

Þú klárar þetta með 
einbeitingu og 

vinnusemi.

Held ég, 
allavega segja 
foreldrar mínir 

að það sé 
það eina sem 

þurfi.

Með öðrum 
orðum, ég 
er í miklum 

vanda.
Nákvæm-

lega!

Viltu
hunskast

þarna inn!!!

Mjá!
Mjá!
Mjá!

Hjónabandsráðgjöf
Eika

Ég hélt að 
þú kynnir að 
fara niður af 

hillunni.

Er ég ekki 
kominn niður?

Hvað ertu að 
teikna, Solla?

Mynd af 
fjölskyldunni.

Þessi fallega 
rauðhærða stelpa í 

horninu, ert það þú?

Já

Og maðurinn með stóra nefið 
er ég og konan sem brosir út í 

eitt er mamma þín.

Mikið rétt.

Og svo er 
klessa hérna í 

horninu ... Hannes.

Ég er miklu 
stærri en 

þetta.

Femínismi er marg-
slungið fyrirbæri. 
Hugtakið er eitt af 
þeim sem kalla á við-
brögð hjá hverjum 
sem það heyrir, og við-

brögðin eru jafn mis-
munandi og áheyrendur 

eru margir. Með reglulegu millibili 
skýtur eitthvað álitamál sem teng-
ist femínisma eða femínistum upp 
kollinum í samfélagi okkar, og öldu-
gangurinn sem af því hlýst er yfir-
leitt með því mesta sem gerist. Svo 
mikill, í raun, að sjóveiki gerir fljótt 
vart við sig hjá sæförum í samfélag-
inu, og fólk keppist við að kasta upp 
orðræðu eftir orðræðu út yfir borð-
stokkinn. Mér sýnist að einhvers 
staðar hafi komið babb í bátinn, og 

femínismi orðið að einhvers konar 
skammaryrði í hugum margra.

Í mínum skilningi er femínismi 
afar vítt hugtak og á honum eru 
geysimargar hliðar. Mér finnst ég 
til dæmis geta rifist hástöfum um 
óréttláta kynferðisbrotadóma án 
þess að þurfa að þrífa af mér vara-
litinn fyrst. Ég get rökrætt um 
launamuninn á rölti um Laugaveg-
inn, þó að ég sé í háhæluðum skóm. 
Mér finnst gaman að kaupa föt, og 
dáist á stundum að fallegu fyrirsæt-
unum á opnum tískublaðanna. Ég 
áskil mér samt rétt til að röfla yfir 
fótósjoppi og óraunhæfum fyrir-
myndum. Ég er ekki sammála Fem-
ínistafélagi Íslands í einu og öllu, 
en ég skil hugsjónina og hverju það 
vill fá áorkað.

Mér leiðist óskaplega þegar allir 
femínistar, eða femínisminn sjálf-
ur, er afskrifaður vegna þess að 
fólk er ekki sammála einhverjum 
talsmanni stefnunnar. Það þykir 
mér vera eins og að „hata“ djass, 
eftir að hafa hlýtt á eina tónleika 
þar sem flutningurinn var manni 
ekki að skapi. Ég tók ekki undir með 
doktornum í fjölmiðlafræði sem 
gagnrýndi forsíðuna á Smáralindar-
blaðinu hér á dögunum, en ég held 
samt áfram að kalla mig femínista. 
Og ég held líka áfram að nota vara-
litinn minn. Femínismi útilokar ekki 
varalit og varalitur ekki femínisma. 
Litbrigðin innan hreyfingarinnar, 
ef svo skal kalla, eru jafn mörg, ef 
ekki fleiri, og í snyrtivörudeildinni í 
Hagkaupum.





! Kl. 21.30
Hljómsveitirnar Sprengju-
höllin og Hjaltalín leika á 
Hressó. Tónleikarnir eru 
liður í tónleikaröð tímarits-
ins Grapevine, Smekkleysu 
og Thule.

Að klæðast bók

Það er kippur hlaupinn 
í óperusviðsetningar í 
Reykjavík: á næstu fjórum 
vikum verða fjórar óperur 
fluttar af söngnemum og 
fullburða söngvurum, þrjár 
í Íslensku óperunni og ein í 
Salnum. Söngdeild Tónlist-
arskóla Kópavogs frumflyt-
ur óperuna Acis and Galat-
ea eftir Georg Friedrich 
Händel á Íslandi um aðra 
helgi, 17. og 18. mars. 
Hin geisivinsæla ópera 
Cavalleria Rusticana eftir 
Mascagni verður frumsýnd 
í Íslensku óperunni á annan 
í páskum. 

Uppsetningin er samstarfsverkefni 
Íslensku óperunnar og Óperukórs 
Hafnarfjarðar og syngur Elín Ósk 
Óskarsdóttir, stjórnandi kórsins, 
hlutverk Santuzzu. Elín fagnar tut-
tugu ára starfsafmæli sínu í ár. Þá 
er frumsýning á tveimur óperum 
í þríleik Puccinis fyrirhuguð 21. 
mars í Óperunni við Ingólfsstræti 
á vegum Óperustúdíós Íslensku 
óperunnar á Systur Angelicu og 
Gianni Schicchi.

Stóru tíðindin er sviðsetningin á 
Cavalleria: þar er samankominn 
glæsilegur hópur einsöngvara, þau 
Jóhann Friðgeir Valdimarsson, 
Ólafur Kjartan Sigurðarson,  
Hrönn Hrafnsdóttir og Þórunn 
Stefánsdóttir. Tæplega sjötíu fé-
lagar úr Óperukór Hafnarfjarðar 
taka þátt ásamt yfir fjörutíu manna 
hljómsveit Íslensku óperunnar. 

Hljómsveitarstjóri er Kurt Kop-
ecky og leikstjóri Ingólfur Níels 
Árnason. Þetta er í fyrsta sinn sem 
Íslenska óperan setur Cavalleria á 
svið en hún var sýnd í Þjóðleikhús-
inu fyrir rúmlega fimmtíu árum. 

Ástir og afbrýðisemi eru megin-
efni í þessari vinsælu óperu sem 
gerist á Sikiley. Tónlistin úr óper-
unni hefur notið mikilla vinsælda 
frá því hún var frumflutt árið 1890, 

bæði á sviði sem í kvikmyndum og 
ýmiss konar sjónvarpsefni og flest-
ir kannast við brot úr verkinu. 
„Páskakórinn“ svokallaði úr 
Cavalleria Rusticana er reglulega 
fluttur af kórum um allt land á 
páskahátíðinni en óperan gerist 
einmitt á páskadag. Margir kann-
ast við óperuna úr þriðja hluta 
Guðföðurins eftir Coppola þar sem 
sviðsetning á óperunni er klippt 
saman við uppgjör á andstæðing-
um Corleones yngri með eftir-
minnilegum hætti. Þá var fyrir 
mörgum árum flutt sviðsetning á 
óperunni á Stöð 2 með Kristján 
Jóhannsson í aðalhlutverki sem 
mörgum er eftirminnileg. Aðeins 
verða fjórar sýningar á Cavalleria 
og eins gott fyrir áhugamenn um 
þennan viðburð að tryggja sér 
miða sem fyrst. 

Yfir sjötíu  nemendur í söng og 
hljóðfæraleik verða í uppfærslu 
Óperustúdíósins á Systur Angelicu 
og Gianni Schicchi eftir Puccini 
sem frumsýndar eru 21. mars. 
Þetta er fjórða árið í röð sem Ís-
lenska óperan stendur fyrir 
Óperustúdíói og er þetta fjölmenn-
asta uppfærslan til þessa. Glitnir 
kemur að kostun verkefnisins 
þriðja árið í röð. Söngnemendurnir 
sem taka þátt í verkefninu koma 
úr ýmsum áttum, þó stunda flestir 
þeirra nám við tónlistarskóla á 
höfuðborgarsvæðinu.

Hljómsveitarstjóri er Daníel 
Bjarnason, en hann hefur nýverið 
lokið námi í hljómsveitarstjórnun 

frá Tónlistarháskólanum í Frei-
burg. Leikstjóri er Ingólfur Níels 
Árnason. Leikmynd og búninga 
hannar Hlín Gunnarsdóttir og 
ljósahönnuður er Jóhann Bjarni 
Pálmason. Óperustúdíóið frumsýn-
ir þessar tvær vinsælu óperur, 
Systur Angelicu og Gianni Schicchi, 
eftir Puccini 21. mars og er aðeins 
gert ráð fyrir 3-4 sýningum. 

En fyrst á viðburðaskránni er 
flutningur söngvaradeildar Tón-
listarskóla Kópavogs á Acis and 
Galatea undir styrkri hendi Önnu 
Júlíönu Sveinsdóttur. Þetta er 
frumflutningur óperunnar á Ís-
landi en þetta er eina ópera meist-
arans sem er samin við enskan 
texta. Með helstu hlutverk fara 
Fjóla Kristín Nikulásdóttir, Ragn-
ar Ólafsson, Elín Arna Aspelund 
sem einnig semur eigin dansatriði 
og dísa sem eru fimm. Sýningar 
verða aðeins tvær, laugardaginn 
17. mars kl. 20.00 og sunnudaginn 
18. mars k. 16.00 í Salnum. Það er 
Krystyna Cortes sem leikur undir 
á píanóið. Óperan er í raun samin 
við masque-formið og er efnið sótt 
í Ovid: um ástir hjarðsveins og 
sjávardísar. Þær stöllur hafa 
fimmtán sinnum ráðist í sviðsetn-
ingar á óperum við píanóundirleik 
með nemendum sínum og þetta því 
sextánda verkefni þeirra með 
nemendum. Væntanlegar sýningar 
á óperum næstu vikurnar eru til 
vitnis um kraftinn í íslenskri söng-
mennt.

17. mars kl. 20.00
22. mars kl. 20.00
23. mars kl. 20.00
29. mars kl. 20.00
30. mars kl. 20.00
31. mars kl. 20.00

Miðasala í síma 568 8000
og á www.borgarleikhus.is

Draumalandið
eftir Andra Snæ Magnason

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

Frumsýning
16.mars föstudagur kl. 20:00

22.mars fimmtud. 2.sýn kl. 20:00 

23.mars föstud. 3.sýn kl. 20:00 

24.mars laugard. 4.sýn kl. 20:00

      

                   

„DAUÐUR,  SKÍTUGUR, TÓMUR“
DAGUR VONAR

                     

                



Flestir kannast við sögurnar af 
Sæmundi fróða og glímu hans við 
sjálfan fjandann. Nú lifna þjóðsög-
urnar við í Möguleikhúsinu sem 
frumsýnir nýtt leikrit um kapp-
ann í kvöld.

Sæmundur fór til náms í Svarta-
skóla þar sem kölski sjálfur réð 
ríkjum. Með klókindum tókst 
hinum fróða að sleppa úr klóm 
lærimeistarans og hrökk þá upp 
úr honum máltækið „þar skall 
hurð nærri hælum“ þegar ramm-
gerð skólahurðin skelltist á eftir 
honum og skrattinn varð eftir inni. 
Eftir þá uppákomu var Kölski 
sífellt á hæla Sæmundi og eru til 
af því ótal sögur hvernig galdra-
maðurinn sneri á hinn síðarnefnda 
enda reyndi þar mjög á klókindi 
og dirfsku hans. 

Höfundur leikritsins er Pétur 
Eggerz en hann leikur einnig í 
sýningunni ásamt Öldu Arnar-
dóttur og Bjarna Ingvarssyni. 
Pétur hefur samið fjölda leik-
verka fyrir Möguleikhúsið, þar á 
meðal jólaleikritið sívinsæla 
Smiður jólasveinanna og leikrit 
um umferðarálfinn Mókoll. Leik-
stjóri sýningarinnar er Þórhallur 
Sigurðsson, tónlist og hljóðmynd 
er eftir Guðna Franzson og leik-
mynd og búningar eru eftir Messí-
önu Tómasdóttur. 

Sýningin er ætluð áhorfendum 
frá átta ára aldri, en auk þess að 
vera sýnd í Möguleikhúsinu  er 
sýningin ferðasýning sem sýnd 
verður í skólum. Sýningin í kvöld 
hefst kl. 20 en sýnt er í húsnæði 
Möguleikhússins við Hlemm.

Glíma Sæmundar og kölska

11 12 13 14 15 16  17

Þeir sem standa að ráðstefnunni eru: 

Ráðstefna um breyttar áherslur í þjónustu við eldri borgara
verður haldin á Grand Hótel Reykjavík 20. mars kl 8.30–15.00

Njótum lífsins 
    – ævina út

Angela Joan AndersonJan Ringenier

Sigmundur Ernir Rúnarsson,
fundarstjóri

Ellert B. SchramSalóme Þorkelsdóttir

Dr. Tinna Laufey
Ásgeirsdóttir

Lovísa Ólafsdóttir

Hr. Ólafur Ragnar Grímsson

Halldóra GuðmarsdóttirRagnheiður Elín Árnadóttir

Gunnar Einarsson

Á ráðstefnunni verður varpað nýju ljósi á hvernig auka megi öryggi eldri 
borgara í eigin búsetu og hvernig efla megi samskipti þeirra og rjúfa 
einangrun með tækninýjungum og fjölbreyttara þjónustuframboði.

Forseti Íslands, hr. Ólafur Ragnar Grímsson flytur ávarp.

Samþætt heimaþjónusta og einkaframkvæmd
Angela Joan Anderson og Mary Lonergan, framkvæmdastjórar White Oak í Ástralíu,
en fyrirtækið býður upp á samþætta heimaþjónustu

Tækifæri í bættum samskiptum og þjónustu fyrir eldri borgara í eigin búsetu
Jan Ringenier, markaðsstjóri ASCOM í Hollandi, en fyrirtækið hefur sérhæft sig 
í tækninýjungum fyrir eldri borgara

Aðstaða eldri borgara á Íslandi, hver er hin raunverulega þörf á þjónustu í dag?
Salóme Þorkelsdóttir, fyrrverandi forseti Alþingis

Lífskjör eldri borgara
Ellert B. Schram, fyrrverandi ritstjóri og alþingismaður

Hagfræði og áherslur í  þjónusta við eldri borgara
Dr. Tinna Laufey Ásgeirsdóttir, heilsuhagfræðingur og aðjúnkt við Háskóla Íslands

Njótum lífsins á efri árum
Lovísa Ólafsdóttir, verkefnastjóri Þyrpingar og mastersnemi í heilsuhagfræði

Frelsi til að velja - áherslur í lífeyrismálum
Halldóra Guðmarsdóttir, sérfræðingur í lífeyrismálum Kaupþings

Hverjar eru væntingar komandi kynslóða varðandi þjónustuframboð?
Ragnheiður Elín Árnadóttir, aðstoðarmaður forsætisráðherra

Hvernig verður þjónustu við eldri borgara háttað árið 2025?
Gunnar Einarsson, bæjarstjóri í Garðabæ

Í lokin verða pallborðsumræður með þátttöku fyrirlesara og annarra.

Skráning og afhending ráðstefnugagna hefst kl 8.30. Ráðstefnan hefst stundvíslega 
kl 9.00 og lýkur kl 15.00. Þátttökukostnaður er 9.600 kr. Innifalin eru ráðstefnugögn,
kaffiveitingar og hádegisverður. Ráðstefnan er öllum opin en athugið að sætafjöldi er takmarkaður.
Skráningu lýkur 19. mars. Hægt er að skrá sig á www.congress.is



Breski sjarmörinn Jude Law er 
fallinn fyrir landi og þjóð. Sam-
kvæmt heimildum Fréttablaðsins 
er leikarinn væntanlegur aftur til 
landsins í lok þessa mánaðar og þá 
verða engin börn með í för held-
ur nánir vinir leikarans. Eftir því 
sem Fréttablaðið kemst næst 
mun Jude ætla að sýna fé-
lögum sínum næturlífið í 
Reykjavík og hefur þegar 
pantað hinn sívinsæla 
Óliver fyrir sig og sína. 
Ekki er ólíklegt að stjarn-

an velji 101 Hótel sem næturstað 
enda stutt þaðan í miðnæturbrölt 
miðborgarinnar. Arnar Þór Gísla-
son, framkvæmdastjóri Óliver, 
vildi ekkert tjá sig um málið 
þegar Fréttablaðið innti hann 
eftir svörum en meðal helstu 

vina Law er skoski stórleik-
arinn Ewan McGregor og 
hinn enski Johnny Lee 
Miller.  

Þetta verður í fjórða sinn sem 
Law kemur hingað til Íslands. Síð-
ast var hann hér ásamt börnum 

sínum þremur og barnapíu og 
kíkti meðal annars á 
skauta, skellti sér í 
sund og fór í skoðunar-
ferð um höfuðstöðvar 
Latabæjar í Garðabæ. 
Þá var Jude einnig 

tíður gestur hjá 
Íshestum og 
reið út með 
krökkunum

sínum.
Mestu at-

hygl-
ina
vakti
hins

vegar kvöldverður hans og ís-
lensku leikkonunnar Höllu Vil-
hjálmsdóttur á Dómó en þau 

brugðu sér síðan á Sirkus. Frétt-
ir af þessu rötuðu á síður 

breska slúðurblaðsins The 
Sun og ekki sér fyrir end-

ann á því fári enda 
greindi Fréttablaðið frá 
því í gær að argentínskt 
slúðurblað hefði haldið 
því fram að þau væru 

par.

Law á leiðinni til Reykjavíkur aftur

Ágúst Þórðarson, faðir fyr-
irsætu á fermingarbæklingi 
Smáralindar er ósáttur við 
skrif Guðbjargar Hildar 
Kolbeins og skilur ekki af 
hverju hún biðst ekki afsök-
unar.

„Ég hef ekki fengið neitt erindi frá 
umboðsmanni barna vegna þessa. 
Og hvað okkur varðar þá er þjóð-
in eiginlega búin að dæma í þessu 
máli. Og það er sá dómur sem Guð-
björg Hildur Kolbeins fær. Eins 
og málin standa í dag munum við 
ekki sækja málið fyrir dómstól-
um,“ segir Eva Dögg Sigurgeirs-
dóttir, markaðsstjóri Smáralindar.

Í síðustu viku varð uppi fótur og 
fit, ekki síst í netheimum, vegna 
afar harkalegra ummæla doktors 
Guðbjargar Hildar, stundakenn-
ara í fjölmiðlafræði við Háskóla 
Íslands, á bloggsíðu sinni. Guð-
björg las argasta klám út úr for-
síðu fermingarbæklings sem 
Smáralind sendi frá sér og sendi  í 
kjölfarið umboðsmanni barna er-
indi vegna málsins. Túlkun hennar 
á meintum klámstellingum hinnar 
ungu fyrirsætu sem var á for-
síðunni fóru mjög fyrir brjóstið á 
mörgum. Viðbrögðin voru ofsa-
fengin á netinu þar sem mest bar á 
þeim sem fordæmdu harðlega 

túlkunarfræði Guð-
bjargar Hildar.

Eva Dögg segir 
orð Guðbjargar Hild-
ar þeim mun alvar-

legri í ljósi stöðu henn-
ar við Háskólann og  

skjóta skökku við ekki síst í ljósi 
þess að nýverið var hrundið af 
stað herferð sem beint er að börn-
um með þau skilaboð að þeim beri 
að gæta orða sinna á netinu. 

Þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir 
Fréttablaðsins hefur Guðbjörg 
Hildur reynst ófáanleg til að tjá 
sig um málið. Þá hefur hún ekki 
birt staf á frægu bloggi sínu eftir 
að hin umdeilda færsla hvarf fyrir 
um viku. Faðir fyrirsætunnar 
ungu er Ágúst Þórðarson rekstr-
arhagfræðingur. Hann tekur mjög 
í sama streng og Eva Dögg. Og 
honum þykir furðu sæta að Guð-
björg Hildur hafi ekki beðist 
afsökunar né sent frá sér eitt né 
neitt í þá veru.

„Hún sér ekki sóma sinn í því. 
Við höfum leitað til lögfróðra aðila 
í samvinnu við forstöðumenn 
Smáralindar sem hafa höndlað 
þetta mál af miklum sóma. Engum 
æsingi eða ofstopa fyrir að fara á 
þeim bæ.“

Ágúst fer ekki í launkofa með að 
allt þetta mál hefur tekið á fjöl-
skylduna en sem betur fer hafa öll 
viðbrögð í umhverfi dóttur hans 
verið jákvæð. Skólasystkini henn-
ar hafa staðið þétt að baki henni 
sem og skólayfirvöld. Ágúst segir 
að menn geti rétt ímyndað sér 
hvort fjölskyldan hafi ekki verið 
slegin út af laginu með þessum 
ummælum.

„Maður veit ekki annað en barn-
ið sitt sé að gera hina eðlilegustu 
og rétta hluti. Allt sem hún hefur 
gert í samvinnu við þetta fólk 
hefur verið til fyrirmyndar og 
allir grandalausir gagnvart svona 
túlkun. En guð minn almáttugur, 
þetta er bara 14 ára barn. Og menn 
geta ímyndað sér hvernig hún þarf 
að taka á þessu gagnvart umhverfi 
sínu. Algerlega hömlulaust þetta 
blogg og þar virðist fólk geta sagt 
hvað sem er,“ segir Ágúst.

Íslenskt stjórnborð
Íslenskar leiðbeiningar
Stórt hurðaop
20 ára ending

Eirvík kynnir 
sportlínuna frá Miele

Hreinn sparnaður

AFSLÁTTUR

30%

Miele gæði

ÞVOTTAVÉL frá kr. 99.900
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Gildir á allar sýningar í

Regnboganum merktar með rauðu

SÍMI 564 0000 SÍMI 551 9000 SÍMI 462 3500

MIÐASALA Í SMÁRABÍÓ OG REGNBOGANN Á

MIÐASALA Í BORGARBÍÓ Á

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

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

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

Hljómsveitin Amiina heldur 
tónleika með Bandaríkja-
manninum Sufjan Stevens 
á tónlistarhátíðinni Music-
Now í Cincinatti í Ohio-fylki 
í byrjun apríl.

„Það var hugmynd uppi um að við 
myndum hita upp fyrir hann á síð-
asta Evróputúr hans fyrir síð-
ustu jól en það hentaði okkur ekki. 
Síðan hittum við hann á Íslandi 
og ákváðum að bralla eitthvað 
saman,“ segir María Huld Markan 
Sigfúsdóttir úr Amiinu um sam-
starfið með Sufjan Stevens.

Sufjan hélt vel heppnaða tón-
leika í Fríkirkjunni í Reykjavík í 
lok síðasta árs þar sem mun færri 
komust að en vildu. Hefur hann 
fengið sérlega góða dóma gagn-
rýnenda fyrir plötur sínar, þar á  
meðal Come on Feel the Illinois, 
sem kom út árið 2005. Á tónleik-

unum í Cincinatti spila þær stöll-
ur í Amiinu undir hjá Sufjan og 
verða lög hans flutt í nýjum út-
setningum.

Amiina er á leiðinni í tónleikaferð 
um Bandaríkin sem stendur yfir 
frá 21. mars til 14. apríl. Fyrsta 
breiðskífa sveitarinnar, Kurr, 
kemur einmitt út á netinu 21. 
mars. Standa jafnframt yfir samn-
ingaviðræður við erlent plötufyr-
irtæki um að gefa plötuna út. Er 
stefnt á almenna útgáfu í maí eða 
byrjun júní. 

María Huld segir að erfitt sé að 
lýsa nýju plötunni. „Hún er mjög 
fjölbreytt. Hún er mest instrú-
mental en það er sungið í nokkr-
um lögum. Síðan er fullt af hljóð-
færum, einhver þrjátíu hljóðfæri 
sem við notum. Annars er þetta 
bara í okkar stíl,“ segir hún.

Heilmikið er framundan hjá 
Amiinu því fyrir utan tónleika-
ferðina til Bandaríkjanna ætlar 
sveitin í þriggja vikna túr til 
Evrópu í maí. Jafnframt ætla þær 
að spila á hinum ýmsu tónlistar-
hátíðum og tónleikum í sumar. Í 
haust er síðan ferðinni heitið til 
Japans, Ástralíu og Nýja-Sjálands
áður en þær fara aftur til Banda-
ríkjanna og Evrópu. 

Að sögn Maríu vonast þær til 
að platan komi örlítið fyrr út á 
Íslandi en úti í heimi. Myndu þær 
þá hugsanlega halda tónleika hér á 
landi í lok maí.

Það er augljóst að leikstjórann Joe 
Carnahan (Narc) klæjar í puttana 
að gera stórstjörnum hlaðna stór-
mynd. Hann á hins vegar eftir að 
komast í álnir og lætur sér því 
nægja að gera smástirnum hlað-
in drög að slíkri mynd. Hér úir og 
grúir af misfrægum leikurum í 
misstórum rullum; valinn „þessi“ 
í hverju rúmi.

Smokin’ Aces gengur út á að 
mafían vill láta stúta lykilvitni 
gegn sér, skemmtikrafti í Las 

Vegas að nafni Buddy „Aces“ Isra-
el, og býður þeim sem vinnur 
verkið formúu fyrir. Fyrr en varir 
troðfyllist borgin af leigumorð-
ingjum, mannaveiðurum og lög-
reglumönnum sem vilja hafa 
hendur í hári skemmtikraftsins, 
sem húkir útúrdópaður á ramm-
girtri hótelsvítu og bíður þess að 
komast í felur. 

Manni verður óneitanlega hugs-
að til jafn ólíkra mynda og The 
Usual Suspects og Bleika parduss-
ins, þar sem 22 leigumorðingjar 

reyna að koma Clouseau fyrir 
kattarnef á Októberfest í München, 
og örlítið útþynntur andi Quentin 
Tarantino svífur yfir öllu saman. 
Persónugalleríið er þar af leiðandi 
fjölskrúðugt og sumir leikaranna 
nýta betur en aðrir það sem þeim 
er úthlutað. Jason Bateman (Ar-
rested Development) sýnir til 
dæmis að hann getur gert heilmik-
ið úr litlu og Jeremy Piven (Ent-
ourage) hefur sérhæft sig í að 
leika drullusokka og rúllar hinum 
heillum horfna skemmtikrafti upp 
eins og ekkert sé. Kempurnar Ray 
Liotta og Andy Garcia hafa varla 
þurft að renna oftar en einu sinni 
yfir handritið til að vita til hvers 
væri ætlast af þeim. 

Keyrslan er annars aðall mynd-
arinnar; Carnahan skellir snemma 
á skeið og heldur að mestu dampi 
út í gegn. Honum bregst hins 
vegar bogalistin þegar hann fer að 
taka sig alvarlega og treður inn í 
myndina kauðslegu melódrama 
sem kolfellur; betur hefði farið á 
að keyra myndina algjörlega á 

kúlinu. Hasarinn er þó nógu mikill 
til að fleyta myndinni fyrir horn. 

Spaðar í púðurtunnu



...SVONA BYRJAÐI ÞAÐ
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Frönsk- Kvikmyndahátíð 3.Mars Til 1. Apríl

Sýnd í Háskólabíói
SÍÐUSTU SÝNINGAR

Sýnd í Háskólabíói
SÍÐUSTU SÝNINGAR

Sýnd í Háskólabíói
SÍÐUSTU SÝNINGAR

Sýnd í Háskólabíói
SÍÐUSTU SÝNINGAR

Sýnd í Háskólabíói
SÍÐUSTU SÝNINGAR

Hörku hasarmynd frá leikstjóra NARC

Megi besti leigumorðinginn vinna

Milljón dollarar. Sjö leigumorðingjar. Eitt skotmark.

BREAKING AND ENTERING

/ KRINGLUNNI / KEFLAVÍK/ ÁLFABAKKA / AKUREYRI

DIGITAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NORBIT kl.  5:50 - 8 -10:20 Leyfð

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

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

BRIDGE TO TERABITHIA kl. 5:50 Leyfð

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

MUSIC AND LYRICS kl. 8 Leyfð

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

MUSIC & LYRICS kl.  6 - 8 - 10 Leyfð

THE BRIDGE TO TERE... kl. 6 Leyfð

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

  

NÝ HROLLVEKJA
FRÁ FRAMLEIÐENDUM UNDERWORLD

FORELDRAR kl. 6

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

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

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

PERFUME kl. 8 B.i.12

DREAMGIRLS kl. 5:30 B.i.7

BABEL kl. 10:40 B.i.16

 , tryggðu þér miða í tíma

Rómantísk gamanmynd
sem fær þig til að grenja úr hlátri. 

SAMbio.is

TELL NO ONE kl 17:40 - 22:20

PARIS, JE T’AIME  kl  20:00

BERNIE kl.17:45

LE POULPE kl.20:00

LA SEPARATION kl.22:15

Sprengjuhöllin og Hjaltalín spila 
á fyrsta skemmtikvöldi ársins á 
vegum Grapevine og Smekkleysu 
á Hressó í kvöld. Kvöldin nefnast 
Take me down to Reykjavik City 
og verða haldin á miðvikudög-
um og fimmtudögum á tveggja til 
þriggja vikna fresti.

Grapevine og Smekkleysa hafa 
staðið að vel heppnuðum sumar-

tónleikaröðum undanfarin tvö 
sumur þar sem á annað hundrað 
hljómsveitir hafa komið fram. 
Þótti skipuleggjendum nú vera 
kominn tími til að breyta til og 
ákváðu að halda skemmtikvöld þar 
sem blandað verður saman tón-
leikum og óvæntum uppákomum.

Skemmtikvöldið á Hressó hefst 
klukkan 21.30 og er frítt inn.

Ný skemmtikvöld

Ein vinsælasta og virtasta söng-
kona Afríku, Oumou Sangare frá 
Malí, verður eitt af aðalnúmerun-
um á tónlistarhátíðinni Vorblót –
Rite of Spring, sem verður haldin 
í Reykjavík dagana 17. til 19. maí.

Oumou hefur sungið inn á plöt-
ur og farið í tónleikaferðir með 
listamönnum á borð við Baaba 
Maal, Fema Kuti og Boukman Eks-
eryans. Hún er stundum kölluð 
söngfugl wassoulou-tónlistarinn-
ar, sem á rætur sínar að rekja til 
hefðbundinnar veiðitónlistar Vest-
ur-Afríku. Textar hennar inni-
halda oft tilvísanir í ást, sjálfstæði 
og kvenfrelsi. 

Goran Bregovic og hljómsveit 
hans Weddings and Funerals 
Band, skoska hljómsveitin Salsa 
Celtica, Tómas R. Einarsson og 
Stórsveit Samúels J. Samúelsson-
ar munu einnig koma fram á Vor-
blótinu. Dagskrá hátíðarinnar fer 
fram á Nasa og í Laugardalshöll. 
Miðasala á hátíðina hérlendis 
hefst um næstu mánaðamót ef frá 
er talin miðasala fyrir tónleika 

Bregovic. Fer hún fram í verslun-
um Skífunnar, BT Egilsstöðum, 
Selfossi og Akureyri og á midi.is.

Fyrsta Vorblótið á síðasta ári 
hlaut góðar viðtökur innlendra 
sem erlendra blaðamanna. Blaða-
menn frá BBC, Mojo, Songlines og 
fleiri miðlum, sem mættu á hátíð-
ina í fyrra, voru hæstánægðir með 
dagskrána og umgjörð hennar. 
Búist er við enn fleiri blaðamönn-
um á hátíðina í ár. 

Sangare á Vorblóti

Epíska stríðsmyndin 300 náði inn 
tæpum 4,7 milljörðum króna á 
sinni fyrstu sýningarhelgi í Banda-
ríkjunum, sem er met fyrir frum-
sýndar myndir í mars þar í landi.

Myndin er byggð á sannsöguleg-
um atburðum og fjallar um þrjú 
hundruð hermenn Spartverja sem 
börðust af miklum dugnaði við 
mun fjölmennari her Persa í sögu-
frægum bardaga.

Í öðru sæti yfir aðsóknarmestu 
myndirnar lenti Wild Hogs með 
John Travolta í aðalhlutverki, sem 
hafði áður setið í toppsætinu. 
Bridge to Terabithia lenti í þriðja 
sæti og Zodiac og Ghost Rider 
voru saman í þriðja til fjórða sæti.

300 setti met



Þeir Aðalsteinn Eyjólfs-
son, þjálfari kvennaliðs Stjörnunn-
ar, og Júlíus Jónasson landsliðs-
þjálfari eru ekki sammála um gagn-
semi þess að kalla kvennalandsliðið 
saman í sex vikna æfingabúðir að 
loknu tímabili eins og lesa mátti um 
í Fréttablaðinu í gær.

Fréttablaðið heyrði hljóðið í 
öðrum þjálfurum DHL-deildar 
kvenna í gær og þeir áttu það flest-
ir sameiginlegt að skilja sjónarmið 
beggja aðila að flestu leyti. Einar 
Jónsson, þjálfari ÍBV, gekk hvað 
lengst í stuðningi við Aðalstein. 

„Ég er sammála Aðalsteini í því 
að þetta tímabil sem um ræðir er 
ákjósanlegast í að byggja sig upp 
líkamlega. Ég er líka sammála því 
að landsliðið verði að vera meira 
saman en hvenær er ágæt spurn-
ing,“ sagði Einar. en alnafni hans, 
sem þjálfar Hauka, sagði Aðalstein 
ekki gera rétt með því að reka 
málið í fjölmiðlum. Hann hefði vilj-
að tækla það öðruvísi.

Díana Guðjónsdóttir, þjálfari 
HK, sagði það ófagmannlegt af 
Aðalsteini að gagnrýna án þess að 
hafa nokkuð i höndunum en Aðal-
steinn sagði við Fréttablaðið í gær 
að hann hefði verið búinn að heyra 
frá Júlíusi hvernig hann ætlaði að 
láta liðið æfa áður en hann byrjaði 
að tjá sig.

Jónatan Magnússon, þjálfari Ak-
ureyrar, og Ágúst Þór Jóhannsson, 

þjálfari Vals og fyrrverandi lands-
liðsþjálfari, styðja Júlíus og telja 
jákvætt að hann ætli að láta liðið 
æfa saman eftir mót.

„Mér líst vel á þetta plan hjá Júlí-
usi. Ég tel að það eigi að láta reyna 
á þetta í tvö til þrjú sumur og sjá 
hvort það skili okkur ekki ein-
hverju. Ég tel að það þurfi að taka 
næsta skref með þetta lið og það er 
frábært fyrir liðið að fá leiki gegn 
sterkum andstæðingum eins og 
Þjóðverjum. Ég styð hundrað pró-
sent við þessar hugmyndir Júlíus-
ar. 

Ég treysti Júlíusi hundrað pró-
sent og hann hefur sýnt það sem 
þjálfari að hann er fullfær og ég 
treysti honum því vel fyrir mínum 
leikmönnum,“ sagði Ágúst.

Flestir skilja sjónarmið 
bæði Júlíusar og Aðalsteins

Hamingjusamur faðir í Frakklandi

Hugh Grant
hefur aldrei 
verið betri.

Gildir ekki í lúxus VIP og ekki á önnur tilboð

Gildir til og með 16. mars

sem fær þig til að grenja úr hlátri. 
Rómantísk gamanmynd

vaxtaauki!
10%

 Birna Valgarðsdóttir, 
leikreyndasta landsliðskona Ís-
lands frá upphafi og fyrirliði 
Keflavíkur í Iceland Express-
deild kvenna, missir líklega af úr-
slitakeppninni vegna meiðsla. 

„Ég veit ekki hvað er að gerast 
hjá mér, hnéð á mér er bara í tómu 
rugli. Ég ætla ekki að geta náð 
mér af þessum meiðslum. Ég fór í 
aðgerð 2. nóvember og svo aftur 
19. janúar en það er eitthvað þarna 
sem er enn að hrjá mig,“ segir 
Birna, sem er þó ekki alveg tilbúin 
að afskrifa tímabilið. 

„Ég er ekkert rosalega bjartsýn 
á að vera með í úrslitakeppninni. 
Ég vona samt að það verði hægt að 
laga þetta,“ segir Birna og bætir 
við. „Ég hef ekkert getað spilað að 
undanförnu út af sársauka. Ég get 
ekki spilað vörn og þá er alveg til-
gangslaust að nota mig,“ segir 
Birna og missirinn að henni er 
mikill fyirir Keflavík en Birna 
hefur skorað 12 stig að meðaltali í 
leik í vetur þrátt fyrir að ná að 
spila aðeins 18 mínútur í leik. 

„Þetta er einn besti íslenski leik-
maðurinn og það er alveg skelfi-
legt að missa hana. Hún hefur nán-
ast ekkert verið með í allan vetur 
og við vonuðumst til að hún yrði  
klár fyrir úrslitakeppnina. Útlitið 
er hins vegar ekki gott,“ sagði Jón 
Halldór Eðvaldsson, þjálfari 

Keflavíkur, og hann segir það að-
eins vera keppnishörku Birnu sem 
haldi þeim möguleika opnum að 
hún verði með í úrslitakeppninni. 

„Læknisfræðilegt álit er að 
þetta sé búið í vetur og það þurfi 
að gera eitthvað meira,“ segir Jón 
Halldór. „Maður liggur á bæn og 
vonar en það er oft sem það dugar 
ekki. Það er enginn vafi á því að 
það er gríðarleg blóðtaka fyrir lið 
að missa besta íslenska leikmann-

inn sinn,“ segir Jón að lokum.  
Birna hefur sloppið vel við meiðsli 
og hefur sem dæmi leikið alla 67 
landsleikina sem Ísland hefur spil-
að frá árinu 1995. „Ég hef aldrei 
lent í meiðslum. Ég er að taka út 
öll meiðslin núna 31 árs gömul. 
Maður á ekki nema kannski fimm 
til sex góð ár eftir í þessu og það 
er því rosalega svekkjandi að 
lenda í þessu,“ sagði Birna að 
lokum.

Birna Valgarðsdóttir, fyrirliði Keflavíkur, verður að öllum líkindum ekki með í 
úrslitakeppninni vegna hnémeiðsla, þeirra sömu og hafa hrjáð hana í vetur. 

DHL-deild kvenna

England - Championship

Þýska úrvalsdeildin

Aðrir leikir

Íslenska kvennalands-
liðið spilar við Kína um 9. sætið 
á Algarve Cup í dag. Kínverska 
liðið er sem stendur í níunda sæti 
styrkleikalista FIFA en íslenska 
kvennalandsliðið hefur aldrei 
spilað við Kína áður. Danmörk og 
Bandaríkin spila til úrslita á Alg-
arve Cup en Svíar og Frakkar 
leika um þriðja sætið. Frakkland 
er í riðli með Íslendingum í und-
ankeppni EM 2009. leikur Íslands 
og Kína hefst klukkan 10.00 fyrir 
hádegi.

Alvöru próf 
gegn Kína





Lost in Translation í stað Lost
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„Peysan frá Valentino er 
alverstu kaup sem ég hef gert. 
Hún var 30 prósent úr héra-
hárum sem duttu öll úr í fyrstu 
hreinsun.“

Tónlistar-
stefnurnar
sem söngvar-
arnir Birgitta 
Haukdal og
Óttarr Proppé aðhyll-
ast eiga sjaldan samleið. 
Birgitta og Óttarr eiga 
þó sitthvað sameig-
inlegt, og leggja nú 
bæði stund á mark-
aðsfræði við Háskól-
ann í Reykjavík. 

„Við vorum saman 
í tímum fyrir ára-

mót líka. Við erum mjög 
sam- stiga í þessu,“ 

sagði Birgitta. 
Hún syngur enn 

mikið, og kemur 
fram bæði ein og með 

Stuðmönnum. „Ég er í 
þessu með öðrum 

verkefnum, svo 
ég er alls ekki í 
fullu námi,“ 
sagði Birgitta. 
„Þegar Írafár 
fór í hlé mynd-
aðist smá 
pláss fyrir 
eitthvað
nýtt, og ég 
ákvað að 
bæta ein-

hverju nýju í reynslu-
bankann. Þetta tengist 
líka öllu sem ég hef 
verið að gera síðustu 
ár,“ bætti hún við. 

Óttarr Proppé, sem 
er vörustjóri erlendra 
bóka hjá Pennanum-
Eymundsson, er ekki 
heldur alsestur á skóla-
bekk. „Þetta er bara 
smá upplyfting með 
vinnu,“ sagði Óttarr, 
sem sagði þau Birg-
ittu allsendis ekki 

vera stjörnurnar í bekknum. Hann 
hefur í gegnum tíðina vakið at-
hygli fyrir frumlegan klæðaburð 
á sviði, og meðal annars komið 
fram í bleikum leggingsbuxum. 
Hann sagðist þó passa prýðilega 
inn í umhverfi HR. „Það er eigin-
lega mesta furða. Það virðist vera 

pláss þarna jafnt fyrir popp-
stjörnur og gamla pönkara,“ 
sagði hann sposkur.

Óttarr útilokaði ekki að 
bekkjarfélagarnir fengju 
að njóta tónlistarhæfileika 

samnemenda sinna. „Ef 
við fáum nógu góða 
einkunn troðum við 
kannski upp í loka-
partíinu.“

Poppstjarna og pönkari saman í skóla

„Mér finnst nú bara gaman að taka 
ljósmyndir,“ segir Arna Rós Hall 
Arnarsdóttir, níu ára gamall ljós-
myndari sem vakið hefur mikla at-
hygli á netinu. Þessi fyrirmyndar-
nemandi í Ingunnarskóla í Grafar-
holti stundar fimleika með Fjölni 
en milli þess sem hún bregður sér í 
spíkat og splitt smellir hún af 
myndum í gríð og erg. Stundum 
eru vinkonur hennar myndefni en 
oftast tekur hún sér fyrir hendur 
að fanga landslag Íslands. Og hefur 
hlotið mikið lof fyrir. Á síðu hennar 
á dpchallenge.com gefur að líta 
nokkur verk Örnu og má glöggt sjá 
að stúlkan er gædd miklum hæfi-
leikum á þessu sviði. 

Arna hefur þegar hlotið ein 

verðlaun fyrir mynd af brúnni í 
Bláa lóninu og viðbrögð gesta láta 
ekki á sér standa þegar þeir upp-
götva ungan aldur ljósmyndarans. 
Flestir af þeim sem taka þátt í 
þessum keppnum eru ýmist at-
vinnuljósmyndarar eða forfallnir 
áhugamenn um ljósmyndun sem 
margir hverjir hafa verið lengi að.

Arna á ekki langt að 
sækja áhug- ann. Faðir 
hennar, 

Arnar Már Hall Guðmundsson, 
segist hafa fengið þessa bakteríu 
strax við fermingu. „Við gáfum 
Örnu myndavél í jólagjöf í fyrra og 
hún hefur eiginlega ekki stoppað 
síðan,“ útskýrir Arnar sem er að 
vonum stoltur af stúlkunni sinni. 
„Henni finnst þetta ótrúlega spenn-
andi og er ótrúlega hæfileikarík,“ 
bætir pabbinn við.

Hann segir Örnu hafa náð góðum 
tökum á svokallaðri þriðjunga-
reglu sem er beitt við myndbygg-
ingu og viðurkennir að Arna leggi 
stundum mikið til málanna þegar 
kemur að myndatöku enda þótt 
ekki sé farið að rífast yfir mynda-

tökum af fjölskyldunni. „Ætli 
eggið sé ekki á köflum farið að 
kenna hænunni,“ segir Arnar og 
hlær. „Sumar myndir mínar eru 

betri en pabba,“ bætir Arna og 
þau feðgin skella upp úr. 

Níu ára ljósmyndari vekur athygli

„Ég byrjaði að tromma á síðasta 
ári. Og fór að átta mig fjótlega á 
því að þetta var eitthvað miklu 
merkilegra en ég hafði haldið fram 
að því. Fór að rannsaka málið og 
komst að því að trommuleikur, og 
sérstaklega trommuleikur í hópi, 
er öflugt félagslegt fyrirbæri. 
Mannbætandi áhrif í alla staði, fé-
lagslega, heilsufarslega og and-
lega. Heilrænt tromm,” segir Karl 
Ágúst Úlfsson Spaugstofumaður 
og ... trymbill.

Á laugardaginn ætlar Karl 
Ágúst að gangast fyrir miklum 
trommugerningi eða svonefndum 
trommuhring, í Kringlunni klukk-
an tvö. Er meiningin að gestum 
Kringlunnar gefist tækifæri til að 
setjast saman í hring og leika 
saman allir sem einn á hand-
trommur. Og trommuslættinum 
mun Karl Ágúst stjórna. Hljóð-
færin fær hann lánaðuð hjá Hljóð-
færahúsinu.

Trommarinn Karl Ágúst segist 
enda ekki eiga bumbur til að lána 
þeim mannfjölda sem að er stefnt. 
Einhvern veginn er það svo að 
menn tengja ekki Spaugstofu-
manninn Karl Ágúst trommu-
slætti. Ekkert sérstaklega. En 
hann hefur farið víða um veröld 
og kynnt sér fyrirbærið. Lært að 
stjórna trommuhringjum. Og ljóst 
má vera að honum er rammasta 
alvara með að halda bongum og 
kongum og hvað þetta heitir nú 
allt að fólki. Breiða út fagnaðar-
erindið.

„Í raun og veru. Ég er að temja 
mér að vera meira með hlutunum 
en á móti. Í staðinn fyrir að vera á 
móti firringu ætla ég að vera 
fylgjandi því að fólk tengist sjálfu 
sér. Finni lífsins takt, finni innri 
takt... í staðinn fyrir að tapa sér í 
þrasi og neikvæðni.”

En ertu ekki að velta þér upp úr 
þrasi og neikvæðni dagana langa í 
Spaugstofunni?

„Ég reyni reyndar að taka það 
jákvæðum tökum en sú hætta er 
fyrir hendi að maður sé eilíflega 
að hneykslast í staðinn fyrir að 
halla sér að því sem gengur í hina 
áttina.”

Og svarið fann Karl Ágúst í 
bumbuslætti. Hugmyndin er 
ættuð frá Afríku þar sem fólk 
kemur saman að degi loknum, 
kastar frá sér amstri dagsins og 
spilar á trommur í hópi.

„Alveg rosalega áhrifaríkt og 
félagslega mikilvægt. Og má alls 
ekki misskiljast. Þetta er ekki 
endilega fyrir atvinnutrommara. 
Alls ekki. Þetta er fyrir alla. Eng-
inn þarf að hafa snert á trommu-
skinni til að vera með. Hver gerir 
þetta á sinn hátt. Margir halda að 
þeir hafi ekki takt. En það er 
vitleysa. Við þurfum ekki annað 
en hafa hjartslátt til að hafa takt.”

FYRSTUR
MEÐ

FRÉTTIRNAR
www.visir.is
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Rafrænum skilríkjum er ætlað að 
greiða leið einstaklinga, fyrirtækja 
og hins opinbera um Netið. Handhafar 
skilríkjanna geta auðkennt sig með
öruggum hætti gagnvart öðrum. 
Það mun hafa í för með sér verulegt 
hagræði.

Sjá nánar á skilriki.is og audkenni.is

Fjármálaráðuneytið og Auðkenni
standa saman að útgáfu rafrænna
skilríkja sem mun verða dreift á 
debetkortum síðar á þessu ári.

Með rafrænum undirskriftum er ekki 
lengur þörf á því að mæta á staðinn
til þess að skrifa undir. Handhafar 
eru með rafræn skilríki og skrifa 
undir þegar þeim hentar, heima eða 
hvar sem er.

Þökkum góðar viðtökur!

Á nýafstaðinni og glæsilegri sýningu – Tækni og vit 2007 – voru rafræn skilríki valin
athyglisverðasta varan. Undirtektir gesta sýningarinnar fóru fram úr björtustu vonum.
Þróun og hönnun rafrænna skilríkja er samstarfsverkefni fjármálaráðuneytis og 
Auðkennis fyrir hönd banka og sparisjóða, sem nú þakka góðar viðtökur.

FJÁRMÁLARÁÐUNEYTIÐ



ICEX 7.573 þegar ég færði Mallí 
morgunkaffið, og Dow Jones 

12.276 þegar Mallí leit upp frá því 
að lesa Fréttablaðið og sagði sisona 
að sig vantaði einhvern innri 
pörpós með lífinu. „Sjáðu femín-
istana,“ sagði hún. „Þær hafa svo 
mikinn innri pörpós að þær geta 
séð eitthvað dónalegt út úr Dimma-
limm.“ Ég sagði Mallí að ég kærði 
mig ekki um að vakna á morgnana 
við hliðina á innri pörpós. Ég væri 
fullkomlega sáttur við að hafa bara 
skilning á hinum utanáliggjandi 
pörpós með hjónabandinu.

Baddi í VSOP-fjárfestingum
fengum okkur snarl á Vox. Það 
stefnir í hjá okkur báðum að við 
þurfum að borga einhvern skatt 
af rekstrinum hérna heima. Við 
ræddum möguleikana á að fara 
með allan okkar bissness til Ka-
ríkúrúvúdú. Ég veit ekki hvað Ka-
ríkúrúvúdú er. Baddi sagði að það 
væri smáríki sem hann hefði fund-
ið á Netinu. Þar væri skattur á fyr-
irtæki 2 prósent og þyrfti ekki að 
borga neitt fyrstu 20 árin. Fyrir-
tæki mættu færa bókhald í hvaða 
gjaldmiðli sem er, jafnvel í rús-
ínum, en best af öllu að fyrirtæki 
þyrftu yfirleitt ekki að færa neitt 
bókhald nema þá bara sér til dund-
urs. Þetta er freistandi. Bara spurn-
ing hvort Mallí finnur einhvern 
innri pörpós á Karíkúrúvúdú. Fór á 
skrifstofuna eftir Vox. Dóri skrif-
stofublók króaði mig af á gangin-
um og sagði ábúðarmikill að nú 
væru breyttir tímar. Það stæði til 
að afnema launaleynd. Hann hefði 
unnið hjá mér í tólf ár. Nú vildi 
hann fá að vita í eitt skipti fyrir öll 
hvað hann hefði í laun. Ég sagðist 
hafa nó ædía! Launaleyndin hefði 
virkað svo vel.

kaupi fullkomlega þetta frum-
varp um að friða maurana með 
því að setja inn í stjórnarskrána 
að þeir eigi eitthvað en taka fram 
um leið að þeir geti ekki átt það í 
alvörunni af því að menn eins og 
ég til dæmis eigum það allt saman. 
Ég dáist að Jóni Sig. Kannski tekst 
honum að selja kjósendum þá hug-
mynd að hann geti hreyft sig í 
stjórnarsamstarfi þó að hann sé 
geirnegldur við Sjálfstæðisflokk-
inn. Jón er frábær. Mér finnst að 
ætti að lýsa hann þjóðareign. 

líst annars ekki á blikuna ef 
kosningarnar fara eins og skoð-
anakannanir segja. Ég meina það. 
Æ dónt læk ðu blæk. Það hefur 
verið fínt fyrir viðskiptalífið að 
nota þumbarann úr Þistilfirðinum 
sem öryggisventil fyrir nölduró-
ánægju í fólki, en guð hjálpi okkur 
ef hann fær að valta yfir landið 
með netlögreglu og klámskyggn-
um femínistum. Það verða engar 
framfarir. Engin miðlunarlón. 
Engir skurðir í Heiðmörk. Maður 
neyðist til að fara með allan sinn 
bissness til Karíkúrúvúdú. Ég sef 
ekki í nótt.

Billjónsdagbók 
14.3

550 5000
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Ánægðustu viðskiptavinirnir

Við þökkum fyrir okkur – okkar er ánægjan!
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„Okkar er ánægjan!“

SPRON í 1. sæti!
Samkvæmt niðurstöðum Íslensku ánægjuvogarinnar 2006, sem kynntar
voru í gær, mælist SPRON ekki aðeins með ánægðustu viðskiptavini 
fjármálafyrirtækja landsins heldur eru viðskiptavinir SPRON ánægðastir
þegar litið er til allra þeirra fyrirtækja sem ánægjuvogin mælir.

Við erum stolt af þessari viðurkenningu og er hún okkur mikil hvatning 
að halda áfram á sömu braut.

FRÁBÆR TILBOÐ!FRÁBÆR TILBOÐ!

SÉRBLAÐ FYLGIR


