
Guðrún Gunnarsdóttir dvaldist í París í fjögur ár og
sneri til baka, reynslunni ríkari.
„Ég held að amma mín hafi upphaflega vakið áhuga minn á 

tískunni, en hún var mikið fyrir það að klæðast fallegum flík-

um. Ég fékk stundum að fara í fataskápana hennar til að prófa, 

máta og skoða,“ segir Guðrún Gunnarsdóttir, viðskiptafræð-

ingur og starfsmaður í Sævari Karli.
„Amma og afi voru lengi með undirfataverslunina Ólympíu. 

Hún seldi lífstykki, magabelti, slankbelti og allt hvað eina og

nú stend ég í Sævari Karli og er orðin spesíalisti í að láta konur

vita hvernig slankbelti þær þurfa með kjólunum,“ segir Guð-

rún og hlær. „Ég lærði líka í París að það er nauðsynlegt að 

vera fín í gegn. Ef maður er að klæða sig upp á annað borð, þá 

er jafn mikilvægt að vera í fallegum undirfötum og fallegum

kjól. Jafnvel korsiletti og sokkaböndum ef því er að skipta,“

segir hún, en Parísardömur eru jú þekktar fyrir þetta. Þar eru

einnig sérstakar verslanir þar sem konur selja gjafir frá fyrr-

verandi ástmönnum sínum. „Eins og flestir vita eru Frakkar fremur frjálslegir í þessum 

efnum og konur eiga jafnvel tvo ástmenn fyrir utan eigin-

manninn. Gjafirnar frá ástmönnunum segja náttúrlega til um

hversu mikið þeir elska þær, en þegar sambandið slitnar þá er 

hefð fyrir því að gjafirnar séu allar seldar og þá fara þær í 

svokallaðar dépôt-vente búðir. Í slíkum verslunum er oft hægt

að gera mjög góð kaup á vönduðum fatnaði og vörum, en ég 

veit sjálf fátt skemmtilegra en að finna fína hluti eftir óhefð-

bundnum leiðum. Þannig er hægt að vera fín og hafa klassa,

án þess að fara á kúpuna um leið.“ segir þessi skemmtilega

kona að lokum.
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„Ég held að ég geti verið 
stoltur yfir að ná inn á þenn-
an lista,“ segir Einar Örn Bene-
diktsson, fyrrum söngvari Sykur-
molanna, sem valinn var fimmti 
versti söngvari sögunnar í breska 
blaðinu Q. Einar kom á hæla 
Mariuh Carey, Céline Dion, Freds 
Durst og Ozzys Osbourne, sem 
þótti versti söngvarinn.

Við sama tækifæri voru vald-
ir 100 bestu söngvarar allra tíma. 
Jón Þór Birgisson úr Sigur Rós 
hafnaði í hundraðasta sæti. Björk 
Guðmundsdóttir hafnaði í 35. 
sæti. Elvis Presley var valinn 
besti söngvari sögunnar.

Valinn fimmti 
versti söngvari 
allra tíma

Ekkert líf án 
gönguskíða

 Hraðamælingar þar 
sem lögreglubíll í vegkanti mælir 
hraða bíls, eltir hann með blikk-
ljós og ræðir við ökumanninn 
heyra brátt sögunni til. Ný tækni í 
hraðamælingum gerir lögreglunni 
kleift að setja upp sérstaka mynda-
vélabíla sem mynda alla bíla sem 
aka fram hjá yfir hámarkshraða.

Þegar myndirnar hafa verið 
unnar fá ökumenn sekt í pósti. 
Svipuð tækni er notuð í myndavél-
um sem settar hafa verið upp við 

gatnamót, en þær mæla hraða auk 
þess að fylgjast með þeim sem aka 
yfir á rauðu ljósi.

Sem dæmi um afköst mynda-
vélabíls voru yfir hundrað öku-
menn myndaðir við of hraðan 
akstur á einum klukkutíma á Dal-
vegi í gær. Það er um fjórðungur 
þeirra 386 bíla sem voru vaktaðir. 
Meðalhraði þeirra sem óku of 
hratt var 64 kílómetrar á klukku-
stund, en hámarkshraði á Dalvegi 
er 50.

„Þetta kemur ekki í stað sýni-
legrar löggæslu, en þetta er klár-
lega framtíðin,“ segir Guðbrandur 
Sigurðsson, aðalvarðstjóri hjá 
umferðardeild lögreglunnar. „Með 
þessu móti þurfa lögregluþjónar  
ekki að hafa bein afskipti af öku-
mönnunum og geta notað tímann 
betur.“

Lögreglan hefur tvo myndavéla-
bíla til umráða, einn í Reykjavík 
og einn á Akureyri. 

Framtíðin í hraðamælingum

Samkeppniseftirlitið
gerði húsleit hjá Fjölgreiðslumiðl-
un hf. í gær. Framkvæmdastjóri 
fyrirtækisins telur að leitin sé 
framhald á rannsókn Samkeppnis-
eftirlitsins á kortafélögunum VISA 
og Kreditkortum.

Fjölgreiðslumiðlun sér meðal 
annars um rekstur greiðslurásar 
fyrir greiðslukortaviðskipti, hið 
svokallaða Posa-kerfi. Hluthafar 
þess eru Greiðslumiðlun, Lands-
banki Íslands, Glitnir, Samband 
íslenskra sparisjóða, Kaupþing 
banki, Kreditkort og Seðlabanki 
Íslands.

Hinn 13. júní í fyrra gerði Sam-

keppniseftirlitið húsleit í höfuð-
stöðvum VISA og Kreditkortum 
hf., umboðsaðila Mastercard á 
Íslandi. Tilefnið var rökstuddur 
grunur um brot á ákvæðum sam-
keppnislaga, einkum misnotkun á 
markaðsráðandi stöðu á markaði 
fyrir færsluhirðingu, sem er inn-
lausn færsluávísana til kaup-
manna.

„Eins og ég les úr þessum 
úrskurði þá er ekki verið að skoða 
okkar félag sérstaklega, heldur er 
þetta einhvers konar framhald af 
rannsókninni á kortafyrirtækjun-
um. Menn vilji gera betur og skoða 
meira en var gert þá,“ segir Logi 

Ragnarsson, framkvæmdastjóri 
Fjölgreiðslumiðlunar. „Þeir komu 
með húsleitarheimild, yfirfóru 
gögn og tóku með sér afrit af tölvu-
gögnum.“

Logi segist ekki ósáttur þó 
„vissulega sé alltaf sérstakt að fá 
menn í heimsókn sem eru með 
heimild til að fara í gegnum gögn-
in þín“. „Þetta er bara partur af 
þeirra hlutverki í okkar samfélagi, 
og eitthvað sem fyrirtæki á sam-
keppnismarkaði geta átt von á.“

Ekki náðist í Pál Gunnar Páls-
son, forstjóra Samkeppniseftirlits-
ins, við vinnslu fréttarinnar þrátt 
fyrir ítrekaðar tilraunir. 

Húsleit hjá fyrirtæki í 
eigu allra bankanna
Samkeppniseftirlitið gerði húsleit hjá Fjölgreiðslumiðlun hf. í gær. Fyrirtækið sér 
um Posa-kerfið og er í eigu bankanna, Seðlabankans og fleiri. Framkvæmdastjóri 
telur leitina vera framhald á rannsókn eftirlitsins á VISA og Kreditkortum hf.

 Íslenska kvenna-
landsliðið í knattspyrnu tryggði 
sér níunda sætið á Algarve-Cup 
í Portúgal með glæsilegum 4-1 
sigri á Kínverjum í gær. „Þetta 
var að mínu mati ein bestu úrslit 
kvennalandsliðsins frá upphafi,“ 
sagði Sigurður Ragnar Eyjólfsson 
landsliðsþjálfari eftir leikinn. 

Eftir markalausan fyrri hálf-
leik skoraði íslenska liðið fjögur 
mörk áður en það kínverska náði 
að klóra í bakkann með marki 
á lokamínútu leiksins. Marka-
drottningin Margrét Lára Viðars-
dóttir skoraði tvö marka íslenska 
liðsins í gær. 

Ein bestu úrslit 
frá upphafi



Karl Ágúst, ert þú með bestu 
bumbuna í Spaugstofunni?

Júlíus S. Ólafsson, for-
stjóri Ríkiskaupa, segir stofnunina 
ekki hafa tekið afstöðu til þess 
hvort kaup Neyðarlínunnar á tækja-
búnaði vegna uppsetningar Tetra-
kerfis um allt land ætti að fara í 
útboð. „Við komum ekki að þessu 
máli. Við gáfum ekki grænt ljós á 
ferilinn eins og hann fór fram. Ég 
er fyrst að heyra af þessu kæru-
máli núna og hvernig gengið var 
frá þessum viðskiptum.“

Franska stórfyrirtækið EADS 
hefur kært Neyðarlínuna til kæru-
nefndar útboðsmála fyrir að bjóða 
ekki út viðskipti vegna uppsetning-
ar Tetra-kerfisins og tækjakaupa 
vegna þess. Neyðarlínan samdi við 

Motorola um kaupin. Stefnt er að 
því að taka kerfið í notkun 1. maí 
næstkomandi.

Neyðarlínan vill ekki upplýsa um 
innihald samningsins en fram 

kemur í áliti frá lögfræðingum 
Neyðarlínunnar að eldri búnaður 
hafi verið látinn ganga upp í kaupin 
á nýjum búnaði. Það jafngilti um 
200 milljóna króna lækkun á verði.

Arnar Þór Jónsson, lögmaður hjá 
Logos lögmannsstofu, sem vinnur í 
málinu fyrir hönd Neyðarlínunnar, 
segir nákvæma skoðun Neyðarlín-
unnar hafa leitt í ljós að rétt væri 
að semja við Motorola frekar en 
EADS. Bæði félögin skiluðu inn 
verðhugmyndum er Neyðarlínan 
hóf undirbúning tækjakaupa fyrir 
Tetra-kerfið. Mat Neyðarlínunnar 
var að óþarft væri að bjóða við-
skiptin út þar sem um uppfærslu á 
tækjabúnaði væri að ræða. 

Ríkiskaup ekki með í ráðum

Opið: Alla virka daga kl. 9:00-18:00 og laugardaga kl. 12:00-16:00. Sími: 525 8020.
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 „Nú þegar hefur komið 
fram hugmynd um að fella út 
þjóðareignarhugtakið og láta þá 
eftir standa að 
náttúruauðlind-
ir landsins eigi 
að nýta lands-
mönnum til hag-
sældar,“ sagði 
Bjarni Bene-
diktsson, þing-
maður Sjálf-
stæðisflokksins
og einn nefnd-
armanna í sér-
stakri nefnd um stjórnarskrár-
mál, á fundi í Háskólanum í 
Reykjavík í gær.

Nefndin er byrjuð að kalla til 
sín fulltrúa sem gera grein fyrir 
ýmsum atriðum frumvarpsins en 
meðal þeirra sem gera grein fyrir 
athugasemdum í dag eru fulltrúar 
Samtaka eigenda sjávarjarða. 

Þjóðareignar-
hugtak hugsan-
lega fellt út

 Tveir menn fórust er fiski-
bátnum Björgu Hauks ÍS 127 
hvolfdi í fyrrakvöld úti fyrir Stiga-
hlíð í mynni Ísafjarðar.

Mikil sorg er á Ísafirði vegna 
þessa sviplega slyss. Í gær voru 
þar víða fánar dregnir í hálfa 
stöng.

Mennirnir sem fórust hétu 
Eiríkur Þórðarson og Unnar Rafn 
Jóhannsson. Eiríkur, sem var 47 
ára, lætur eftir sig sambýliskonu, 
eina dóttur og fimm fóstursyni. 
Unnar var 33 ára. Hann var 
ókvæntur og barnlaus.

Áhöfnin á Björgu Hauks var á 
þriðjudag við línuveiðar á steinbít 
um tólf sjómílur norðvestur af 
Sauðanesi við Súgandafjörð. Björg 
Hauks er eini bátur Önguls hf. 
sem er í eigu Kristjáns Guðjóns-
sonar og föður hans Guðjóns Arn-
ars Kristjánssonar, alþingismanns 
og formanns Frjálslynda flokks-
ins.

Samkvæmt upplýsingum frá 
Kristjáni, sem er útgerðarstjóri 
Önguls, tóku þeir Eiríkur og Unnar 
stefnuna til hafnar um klukkan sjö 
um kvöldið. Þá voru þeir einir 
eftir á miðunum. Kristján sagðist 
síðdegis í gær vilja bíða með að 

ræða við fjölmiðla um slysið sjálft 
þar til hann hefði lokið við að gefa 
skýrslu hjá lögreglu.

Vonskuveður var á þessum slóð-
um þetta kvöld. Klukkan 22.24 var 
Björg Hauks fallin út úr kerfi Til-
kynningaskyldunnar. Ekki náðist 
samband við trilluna og var óskað 
eftir aðstoð nærstaddra báta.

Áhöfn farþegabátsins Sædísar 
frá Bolungarvík fór til leitar og 
fann útblásinn en mannlausan 
björgunarbát Bjargar Hauks rétt 
fyrir miðnætti. Var þá kölluð út 
leitarþyrla. Um tuttugu mínútum 
síðar fannst trillan sjálf þar sem 
hún maraði í hálfu kafi úti fyrir 
Stigahlíð. Kom þá í ljós að björg-
unarbáturinn hékk utan á honum. 
Lík skipverjanna fundust skömmu 
síðar í sjónum. Þeir voru ekki í 
flotgöllum.

„Þetta svæði er mjög erfitt. 
Þarna eru slæmir straumar og í 
vondu veðri er þetta mikill pottur,“ 

segir Jón Ingólfsson, forstöðu-
maður Rannsóknarnefndar sjó-
slysa.

Jón segir að eftir að báturinn 
hafði verið réttur við hafi komið í 
ljós að hann var lítið skemmdur. 
„Það hefur komið á hann brotsjór 
eða þung alda og hvolft honum. 
Þetta hefur allt gerst mjög hratt.“  

Fórust er bát þeirra 
hvolfdi á leið í land
Sjómennirnir Unnar Rafn Jóhannsson og Eiríkur Þórðarson fórust er trilla 
þeirra fylltist af sjó og hvolfdi á Ísafjarðardjúpi í fyrrakvöld. Þeir lögðu síðastir 
af stað til lands af steinbítsmiðum úti fyrir Súgandafirði.

Fátækt á heimilum er talin vera áhættu-
þáttur fyrir fjölmarga neikvæða þætti í hegðun 
unglinga, svo sem reiði, depurð og afbrot. Niður-
stöður rannsóknar Jóns Gunnars Bernburgs, félags-
fræðings og lektors við Háskóla Íslands, og sam-
starfsmanna hans benda til þessa. 

Rannsóknin tók til nær allra grunnskólanemanda 
á landinu í 9. og 10. bekk árið 2006. 

„Við sjáum að fátækt er áhættuþáttur. Ástæðurn-
ar fyrir sambandinu eru flóknar en tvær kenningar 
þykja líklegastar í þessu samhengi,“ segir Jón 
Gunnar. Fyrri kenninguna segir hann þá að fátækt 
sé líkleg til að valda álagi innan fjölskyldunnar og 
leiða til samskiptavanda og minni  stuðnings fjöl-
skyldumeðlima við hvern annan. Hin kenningin er 
sú að unglingar sem upplifi skort í samanburði við 
aðra, séu líklegri til að upplifa vanmáttarkennd, 
reiði og aðrar tilfinningar sem geta dregið úr trú 
þeirra á óskráðar reglur samfélagsins. 

Jón Gunnar segir að þó niðurstöðurnar bendi til 
sambands milli fátæktar og áhættuhegðunar sé 
ekki hægt að fullyrða um beint orsakasamband. 

„Það er þannig að félagsleg vandamál fylgjast að. 

Fólk sem á í vandræðum á einu sviði hefur tilhneig-
ingu til að eiga í vandræðum á öðrum sviðum,“ segir 
Gunnar sem telur nauðsynlegt að kanna þessi mál 
betur hér á landi.

Reiði og fátækt fylgjast að

Björn Bjarnason 
dómsmálaráðherra segir 24 ára 
ákvæðið í útlendingalögum enn í 
gildi. Ákvæðið segir að útlending-
ur utan EES sem giftist Íslendingi 
geti aðeins fengið dvalarleyfi sé 
hann 24 ára eða eldri.

Málum tveggja manna, Jórdana
og Úkraínumanni, sem vísað 
hafði verið úr landi vegna regl-
unnar, lauk þannig að dómsmála-
ráðuneytið afturkallaði brottvís-
unina, þrátt fyrir að þeir væru 
báðir undir 24 ára aldri.

„Reglan er í gildi og hefur 
reynst vel,“ segir Björn aðspurð-
ur hvort til standi að breyta regl-
unni eða fella hana úr gildi. 

24 ára ákvæðið 
ekki fellt úr gildi

 Fjölmargir þing-
menn breska Verkamannaflokks-
ins gerðu uppreisn gegn for-
manni sínum, Tony Blair forsæt-
isráðherra, vegna áforma hans 
um nýjar kjarnorkuflaugavarnir. 
Gagnrýnendur segja áformin 
grafa undan kröfum um að Íran-
ar og fleiri þjóðir komi sér upp 
nýjum vopnum.

Blair lagði til að Bretar endur-
nýjuðu fjóra kafbáta sem búnir 
eru kjarnorkuvopnum en komn-
ir eru til ára sinna. Blair telur 
nauðsynlegt að endurnýja kjarn-
orkuflotann til að verjast ógn frá 
hryðjuverkamönnum og ríkjum 
sem hlíta ekki alþjóðasamþykkt-
um.

Þingflokkurinn 
andmælir Blair

Þrír nítján ára menn 
voru fundnir sekir í Héraðsdómi 
Norðurlands vestra í gær um að 
hafa brotist inn í iðnaðarhúsnæði 
á Blönduósi síðastliðið sumar. 
Þaðan stálu þeir meðal annars 
rafstuðstæki, íslenskum fána, 
skrúfvél, rafhlöðum, fjórum kaffi-
pokum, hitablásara og slípirokk.

Mennirnir, sem eru búsettir á 
höfuðborgarsvæðinu, játuðu brot 
sitt fyrir dómnum. Þeir hafa allir 
hlotið dóma áður vegna ýmissa 
brota.

Tveimur þeirra var þó ekki 
gerð refsing í þetta skipti en sá 
þriðji hlaut fjögurra mánaða skil-
orðsbundinn dóm þar sem hann 
rauf skilorð með atferlinu.

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

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

Árið 2050 mun Bret-
land hafa dregið úr útblæstri kol-
díoxíðs um 60 prósent og um 26 til 
32 prósent árið 2020 miðað við 
stöðuna árið 1990 samkvæmt 
frumvarpsdrögum sem bresk 
stjórnvöld kynntu á þriðjudag.

Tony Blair, forsætisráðherra 
Bretlands, sagði frumvarpið 
marka tímamót og muni verða for-
dæmi fyrir aðra þjóðarleiðtoga um 
að berjast af krafti gegn þeim 
ógnum sem fylgi loftslagsbreyt-
ingum. Sagði Blair að markmið 
Bretlands væri að þvinga aðrar 
Evrópuþjóðir til aðgerða og jafn-
vel Bandaríkjamenn, Kínverja og 
Indverja einnig.

Í frumvarpinu er meðal annars 
kveðið á um að fimm ára áætlanir 
um útblástur verði settar fram 
með að minnsta kosti fimmtán ára 
fyrirvara. Er því ætlað að varpa 
ljósi á ferlið og einnig að hvetja 
fyrirtæki og einstaklinga til að 

fjárfesta í umhverfisvænni tækni.
Nefnd um loftslagsbreytingar 

verður skipuð sem veitir stjórn-
völdum sérfræðiráðgjöf við að ná 
markmiðum laganna. Nefndin mun 
einnig árlega skila framvindu-
skýrslu til þingsins sem stjórnvöld 
þurfa að svara fyrir.

Þá þurfa stjórnvöld að gefa út 
skýrslu að minnsta kosti á fimm 
ára fresti um áhrif loftslagsbreyt-
inga á þeim tíma og hverjar horf-
urnar eru samkvæmt spám.

Lokaútgáfa frumvarpins verður 
lögð fram í þinginu seinna á þessu 
ári og vonast stjórnvöld til að það 
verði að lögum á fyrri helmingi 
næsta árs.

„Tannverndarkerfið er 
ónýtt,“ segir Sigurjón Benedikts-
son, formaður Tannlæknafélags 
Íslands. „Við eigum að vera ein af 
ríkustu þjóðum í heimi en börnin 
okkar eru með skemmdar tennur 
af því foreldrarnir hafa ekki efni 
á að senda þau til tannlæknis.“

Sigurjón segir að allstaðar á 
Norðurlöndunum greiði ríkið 
allan kostnað við tannvernd 
barna, en það sé ekki uppi á 
teningnum hér. „Fólk skilur þetta 
ekki og heldur að það sé eitthvað 
kerfi í gangi, en svo er ekki.“ 
Eina leiðin fyrir ríkið til að spara 
í þessum málum sé að menn séu 
með heilar tennur. 

Tannverndar-
kerfi ekki til

 Skuldbindandi samn-
ingar ráðuneyta árabilið 2006 til 
2007 eru 195 talsins og upphæðin 
sem ríkissjóður greiðir vegna 
þeirra nemur rúmlega 94 milljörð-
um króna. Þetta kemur fram í 
samantekt Ríkisendurskoðunar á 
skuldbindandi samningum ráðu-
neyta og styrkveitinga ríkissjóðs 
á árinu 2006. 

Dýrustu skuldbindingarnar eru 
vegna samninga á vegum landbún-
aðarráðuneytisins, en þeir eru 
flestir framvirkir og kosta ríkis-
sjóð 34,4 milljarða á tímabilinu 
2006-2010. Þar munar mest um 
greiðslur vegna mjólkurfram-
leiðslu (23,1 milljarður á samnings-
tímanum) og sauðfjárræktar (sjö 
milljarðar) auk greiðslu til Bænda-
samtaka Íslands (3,2 milljarðar). 

Í samantektinni eru gerðar 
athugasemdir við eftirlit með 
framfylgni samninganna á fjöl-
mörgum stöðum. Meðal annars 
segir í umfjöllun um eftirlit með 
samningum við félagasamtök að 

„lítið er því vitað um þau skil og 
hvernig endurskoðun er háttað. Í 
mörgum tilfellum fela samning-
arnir í sér gríðarlega miklar fjár-
hæðir.“  

Jón Bjarnason, fulltrúi vinstri 
grænna í fjárlaganefnd, segir að 
sér þyki fjárreiðulögin ansi langt 
tengd með öllum þessum skuld-
bindandi samningum. „Þetta eru 
tæplega 200 aðilar sem búið er að 
gera skuldbindandi samninga við 
upp á 94 milljarða króna, án þess 
að viðunandi eftirlitskerfi hafi 
verið byggt upp samhliða. Það 
verður að segjast eins og er að 
þetta er á mörkum þess að vera 
lagalega heimilt. Þá er það veru-
legt áhyggjuefni þegar ráðherrar 
gera framvirka samninga upp á 
sitt einsdæmi.“

Helgi Hjörvar, fulltrúi Samfylk-
ingar í nefndinni, tekur undir með 
Jóni. „Þetta eru orðnar mjög háar 
fjárhæðir sem eru í þessum samn-
ingum og menn hafa ekki sinnt því 
að byggja upp aðhalds- og eftir-

litsþáttinn í samræmi við það.“ 
Hann gerir einnig athugasemdir 
við lengd sumra þeirra samninga 
sem gerðir hafa verið, sérstaklega 
í landbúnaðargeiranum. „Það er 
raunverulega hægt að segja að 
það sé búið að taka fjárstýringar-
valdið af þingmeirihlutanum á 

næsta kjörtímabili í þessum stóru 
búvörusamningum. Núverandi 
meirihluti er því að semja langt út 
fyrir sitt umboð og það hlýtur að 
orka tvímælis að ganga frá stór-
um skuldbindandi samningum á 
síðustu dögum kjörtímabilsins.“

Eftirlit með framkvæmd 
samninga hefur brugðist
Ríkisstjórnin hefur gert 195 skuldbindandi samninga sem kosta ríkissjóð 94,1 milljarð króna. Um þriðjung-
ur fer í búvörusamninga. Eftirlit með framkvæmd samninga hefur brugðist í einhverjum tilfellum segir 
formaður fjárlaganefndar. Jón Bjarnason segir suma samninga á mörkum þess að vera lagalega heimilir.

 Birkir Jón Jónsson, for-
maður fjárlaganefndar, segir það 

liggja ljóst 
fyrir að eftir-
lit með fram-
kvæmd samn-
inga hafi 
brugðist í ein-
hverjum til-
fellum.
„Dæmin
sanna það, en 
við viljum 
stuðla að 
aðgerðum

sem minnka líkurnar á því að slíkt 
geti gerst í framtíðinni.“ 

Hann telur ekkert óeðlilegt að 
gera framvirka samninga sem ná 
jafnvel fram yfir komandi kjör-
tímabil. „Það er ljóst að einstakir 
aðilar sem sinna samfélagslegri 
þjónustu fyrir hönd ríkisins þurfa 
náttúrlega að hafa fast land undir 
fótum. Þetta er því réttlætanlegt í 
mörgum tilvikum.“

Viljum stuðla 
að betra eftirliti

Siv Friðleifsdóttir, 
heilbrigðis- og tryggingamála-
ráðherra, hefur skipað nefnd til 
að ráðast í heildarendurskoðun á 
lögum um málefni aldraðra. 

Meðal þeirra aðfinnslna sem 
skoðaðar verða í nefndinni eru 
að lögin leggi of mikla áherslu á 
stofnanaþjónustu við aldraða, það 
endurspegli síðan ekki þau mark-
mið að styðja aldraða til sjálf-
stæðrar búsetu og að lögin kveði 
ekki nægilega vel á um verka-
skiptingu varðandi mýmörg verk-
efni málaflokksins. 

Á meðal þeirra sem skipað-
ir voru í nefndina eru Jón Kristj-
ánsson, fyrrverandi heilbrigðis-
ráðherra, og Matthías Halldórs-
son landlæknir.

Endurskoðar 
lög um aldraða





Keyrir þú oft yfir hámarks-
hraða?

Fylgist þú með eldhúsdagsum-
ræðum?

 Eignarhlutur FL Group í 
finnska flugfélaginu Finnair 
nemur aðeins rúmlega sautján 
prósentum, samkvæmt upplýsing-
um finnskra fjölmiðla í gær, og fá 
því íslensku hluthafarnir í Finnair 
ekki sjálfkrafa fulltrúa í stjórn. 
Yfir 20 prósenta hlutafjáreign 
þarf fyrir stjórnarsetu. 

Christoffer Taxell, stjórnarfor-
maður Finnair, segir að spyrja 
verði hina hluthafana hvort Íslend-
ingar geti fengið fulltrúa í stjórn á 
aðalfundi félagsins á fimmtudag-
inn í næstu viku. Finnska ríkið á 
um 55 prósent í Finnair, FL Group 
tæp átján prósent og aðrir smærri 
hluti. „Hver og einn hluthafi hefur 

sama rétt til að leggja fram til-
lögu,“ segir hann. 

„Þetta fer eftir því hvaða tillög-
ur koma fram á fundinum. Það er 

gott að hafa í huga að samkvæmt 
finnskum hlutafélagalögum eru 
stjórnarmenn fulltrúar allra hlut-
hafa,“ segir hann.

Christoffer Taxell telur að yfir-
lýsingar stjórnenda FL Group hafi 
vakið mikla athygli í fjölmiðlum í 
Finnlandi og segir að upplýsingar 
um áhuga íslensku hluthafanna á 
stjórnarsetu í félaginu hafi ekki 
borist nægilega snemma. 

Hann greinir frá því að Finnair 
hafi byggt upp flugstarfsemi til 
Asíu og að slagorð félagsins sé 
„Heim fyrir kvöldið“ en vill ekki 
segja neitt um það hvernig stefna 
Finnair og FL Group fari saman.

Þarf að spyrja aðra hluthafa
Harður árekstur 

varð milli þriggja bíla á Kringlu-
mýrarbraut við Hamrahlíð um 
klukkan tvö í gær. 

Betur fór en á horfðist því tveir 
menn voru fluttir lítið meiddir á 
slysadeild. Bílarnir eru þó mikið 
skemmdir eftir áreksturinn.

Að sögn lögreglu atvikaðist 
slysið þannig að bifreið var ekið 
eftir beygjuakrein fyrir umferð 
sem fer vestur Hamrahlíð, og 
lenti aftan á öðrum bíl, sem kast-
aðist aftan á enn annan bíl. 

Tvo bíla þurfti að fjarlægja 
af vettvangi með dráttarbíl. Sá 
þriðji var í ökuhæfu ástandi. 

Meiddust lítið í 
hörðum árekstri

 Tony Blair, forsætis-
ráðherra Bretlands, hitti bæði Ian 
Paisley og Gerry Adams í Lond-

on í gær. Blair 
ræddi við þá 
hvorn í sínu 
lagi um horf-
ur á því að and-
stæðar fylk-
ingar þeirra 
á Norður-Ír-
landi geti komið 
sér saman um 
stjórnarmynd-

un áður en frestur til þess rennur 
út 26. mars.

Paisley, sem er leiðtogi stærstu 
fylkingar mótmælenda, hefur 
ekki viljað segja neitt um þenn-
an frest.

Að loknum fundinum sagði 
Adams, leiðtogi Sinn Fein, að 
Blair telji kaþólska hafa gert nóg 
til þess að eiga rétt á aðild að 
stjórninni.

Þrýstir á Paisley 
og Adams

 Flugvélin sem hætti 
við lendingu á Reykjavíkurflug-
velli á föstudag hafði ekki feng-
ið lendingarheimild eins og haft 
var eftir Hjördísi Guðmundsdótt-
ur, upplýsingafulltrúa Flugstoða, í 
Fréttablaðinu á mánudaginn. 

„Hið rétta í málinu er að flug-
vélin hafði ekki fengið lendingar-
heimild en var í svokölluðu sjón-
aðflugi.  Þegar þessi sama vél 
var komin á stutta lokastefnu 
var Fokker 50-flugvél, sem lent 
hafði á undan henni, enn á braut-
inni. Því þurfti seinni flugvélin að 
fljúga annan umferðarhring. 

Bæði flugumferðarstjóri í flug-
turni og flugstjóri flugvélarinn-
ar í sjónaðfluginu voru vel með-
vitaðir um stöðu mála og báðir 
fylgdu þeir réttum starfsaðferð-
um. Að mati aðila málsins var 
aldrei um neina hættu að ræða í 
þessu tilfelli,“ segir í tilkynningu 
frá Flugstoðum.

Engin hætta 
skapaðist

26 ára gamall karlmað-
ur var í gær dæmdur í tíu mánaða 
fangelsi í Héraðsdómi Reykjavík-
ur fyrir að hafa ítrekað ekið bif-
reiðum án ökuréttinda og undir 
áhrifum áfengis á síðasta ári. 

Maðurinn var meðal annars 
handtekinn í maí eftir að hafa 
reynt að leika á lögreglu með því 
að leggja bíl sínum og stíga út 
þegar honum var veitt eftirför. 

Aðspurður sagði hann síðan 
kærustu sína, sem var með 
honum í bifreiðinni, hafa ekið 
henni. Lögreglumenn sem komu 
fyrir dóminn sögðu slíkt þó af og 
frá. Maðurinn hefur áður hlotið 
níu dóma fyrir ýmis afbrot. Hann 
var síðast dæmdur í níu mánaða 
fangelsi í nóvember 2005. 

Reyndi að leika 
á lögregluna

 Eltingarleikur upp-
hófst á Egilsstöðum í gær þegar 
ökumaður á sportbifreið þeyst-
ist á ofsahraða í gegnum bæinn 
án þess að skeyta um stöðvunar-
merki. Hraðast fór hann á 182 
kílómetra hraða, og 134 kílómetra 
hraða innanbæjar. Alls eltu fimm 
lögreglubílar sportbílinn þegar 
mest var.

Leið mannsins lá í gegnum 
bæinn, til Reyðarfjarðar, upp 
Fagradal, þaðan til Eskifjarðar og 
að lokum aftur til Egilsstaða þar 
sem lögreglu tókst að stöðva hann 
um klukkan sex. Ökumaðurinn er 
grunaður um ölvun og var látinn 
gista fangageymslur. 

Eltu sportbíl um 
þrjú bæjarfélög 

Þrír piltar voru 
handteknir fyrir gaskútaþjófn-
að í síðastliðinn sunnudag. Þeir 
höfðu stolið gaskútum frá tveim-
ur heimilum í Hafnarfirði og 
reynt ítrekað að fá skilagjald 
fyrir þá á bensínstöðvum, en 
gengið illa.

Að sögn lögreglunnar tókst 
þeim að lokum að fá inneign-
arnótu fyrir ránsfenginn á bens-
ínstöð, og fannst hún í fórum 
þeirra.

Drengirnir, tveir þeirra fimmt-
án ára og sá þriðji töluvert eldri, 
voru yfirheyrðir á svæðisstöðinni 
í Hafnarfirði og játuðu brot sín. 

Þrír teknir fyrir 
gaskútahnupl   





Texti sem Jónína Bene-
diktsdóttir hefur skrifað um Baugs-
málið á bloggsíðu sína hefur verið 
lagður fram í Baugsmálinu og var 
borinn undir Jónínu þegar hún bar 
vitni í gær. Lögmaður eins ákærða 
segir að þær segi allt sem segja 
þurfi um trúverðugleika hennar 
sem vitnis.

„Ég var ekki sátt við þessa 
menn, mér finnst þeir ekki hafa 
komið vel fram við mig,“ sagði 
Jónína þegar Sigurður Tómas 
Magnússon, settur ríkissak-
sóknari í málinu, spurði 
hana hvort hún bæri kala 
til Jóhannesar Jónsson-
ar, Jóns Ásgeirs Jóhann-
essonar og Tryggva Jóns-
sonar, en tveir síðastnefndu eru 
ákærðir í málinu.

Í samtali við fjölmiðla eftir að 
hún bar vitni sagði Jónína að í dag 
skiptu þessir menn sig engu máli.

Jónína sagðist í gær hafa átt 
þátt í að koma Jóni Gerald Sullen-
berger, einum ákærðu, í samband 
við Jón Steinar Gunnlaugsson 
hæstaréttardómara, sem þá var 
starfandi lögmaður. Hún hafi þó 
ekki heyrt af því að Jón Gerald 
ætlaði með gögn sín um Baug til 
lögreglu fyrr en daginn áður en 
hann lét verða af því, og hún hafi 
frekar latt hann en hvatt til að fara 
þessa leið.

Fyrir dóminum í gær staðfesti 
Jónína að hún hafi sent Styrmi 
Gunnarssyni, ritstjóra Morgun-

blaðsins, tölvupóst sem vitnað var 
til í Fréttablaðinu 24. september 
2005, undir fyrirsögninni „Eyddu 
fingraförum Morgunblaðsins“, en 
sagði samhengið vanta þar sem á 
undan og eftir hafi komið samtöl 
sem Fréttablaðið hafi ekki haft 
aðgang að.

Í póstinum segir Jónína að Jón 
Gerald sé illur út í feðgana, vænt-
anlega Jón Ásgeir og Jóhannes, og 
vilji helst „kála þeim“. Hún spyr 
Styrmi hvort hann geti talað við 
„Davíð“ til að róa Jón Gerald. 
Jónína staðfesti í gær að átt sé 

við Davíð Oddsson. 
Í samtali við fjölmiðla 
sagði Jónína að hún hafi 
viljað að Davíð sann-
færði Jón Gerald um að 

stjórnmálin tengist ekki dómstól-
unum, en hún hafði áhyggjur af 
tengslum Baugs við Davíð í gegn-
um Hrein Loftsson, stjórnarfor-
mann Baugs og fyrrverandi 
aðstoðarmann Davíðs.

Sigurður Tómas spurði Jónínu 
um dvöl hennar um borð í 
skemmtibátnum Thee Viking. 
Hún var í sambúð með Jóhannesi 
Jónssyni frá árinu 1999 til 2001 
og kom því nokkrum sinnum á 
bátinn, auk þess sem hún sagðist 
hafa farið eftir það og hitt Jón 
Gerald. Hún sagðist hafa vitað að 
Jón Ásgeir og Jóhannes hafi átt 
bátinn með Jóni Gerald, eins og 
þá tvo báta sem á undan komu.

Bloggfærslur 
lagðar fram
Trúverðugleiki Jónínu Benediktsdóttur sem vitn-
is verður meðal annars metinn út frá færslum á 
bloggi hennar. Hún sagðist í gær hafa verið ósátt við 
Baugsmenn, en í dag skipti þeir hana engu máli.

BAUGS M Á L I Ð

HVERNIG BORÐAR MAÐUR MEIRI TREFJAR?

Flest okkar hafa gott af því að borða meiri trefjar. 

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

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

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

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

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

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

*Skv. Lýðheilsustöð

F
í

t
o

n
/

S
Í

A

George W. Bush, forseti 
Bandaríkjanna, lauk í gær sjö daga 
heimsókn sinni í Suður-Ameríku. 
Ofbeldisfull mótmæli einkenndu 
ferðina sem virðist aðallega hafa 
verið táknræn og til þess að bæta 
tengsl við álfuna þar sem engir 
nýir samningar voru gerðir. 

Undanfarin ár hafa vinstrisinn-
aðir leiðtogar komist til valda víða 
um Suður-Ameríku, oft með mál-
flutningi sem beinist gegn stjórn-
völdum í Bandaríkjunum. 

Meðan á heimsókn Bush stóð 
ferðaðist einn helsti gagnrýnandi 
Bush, hinn vinstrisinnaði forseti 
Venesúela, Hugo Chavez, einnig 
um ríki Suður-Ameríku og hædd-

ist að stefnu Bandaríkjaforseta. 
Bush endaði ferðina í nágranna-
ríkinu Mexíkó þar sem pólitískir 
hagsmunir Bandaríkjanna eru 
hvað mestir. Óeirðaástand braust 

út í Mexíkóborg í gær þegar mót-
mælendur slógust við óeirðalög-
reglu fyrir framan bandaríska 
sendiráðið í Mexíkóborg, grýttu 
hótelið sem Bush dvaldi á og 
brenndu bandaríska fánann meðal 
annars.

Helsta gagnrýnin á Bush beinist 
að hertri innflytjendalöggjöf í 
Bandaríkjunum og stefnu banda-
rískra stjórnvalda varðandi stríðið 
í Írak. Andúð í garð Bandaríkjanna 
jókst til muna eftir að Bush undir-
ritaði frumvarp um að koma upp 
hundruð kílómetra langri girðingu, 
vegatálmum og innrauðum mynda-
vélum á landamærum Bandaríkj-
anna og Mexíkó.
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„Um leið og ósköpin 
tengd Byrginu dundu yfir þá lok-
aði ég málinu,“ segir Hákon Sigur-
grímsson, skrifstofustjóri í land-
búnaðarráðuneytinu, um umsókn 
sem Guðmundur Jónsson, fyrr-
verandi forstöðumaður Byrgisins, 
og fleiri sendu ráðuneytinu um að 
breyta sex sumarbústaðalóðum í 
Grímsnesinu í lögbýli.

Hákon segir að um hálft ár sé 
síðan Guðmundur og félagi hans 
hafi sótt um lögbýlisrétt á landi úr 
Klausturhólum sem sé rétt fyrir 
vestan Borg í Grímsnesi. Til þess 
hafi þeir haft meðmæli sveitar-
stjórnar.

„Þetta voru sex sumarbústaða-
lóðir og við sögðum að það þyrfti 
að sameina þær í tvö lönd,“ segir 
Hákon. „Þetta stóð eitthvað í sveit-
arstjórninni svo málið var ekki 
komið lengra en raun ber vitni.“

Hákon segir að samkvæmt 
umsókninni hafi átt að fara fram 
lífræn ræktun á landinu.

„En málinu var lokað eins og 
áður sagði,“ bætir hann við, „og 
það verður ekki tekið upp aftur 
nema þá á nýjum forsendum.“ 

Sumarbústaðalóðirnar sem um 
ræðir eru skráðar á fyrirtækið 
Úrím og Túmímm, sem er í eigu 
Guðmundar Jónssonar og Jóns 
Arnars Einarssonar, sem áður var 
aðstoðarforstöðumaður Byrgis-
ins.

Samkvæmt upplýsingum Frétta-
blaðsins eru lóðirnar raunar sjö 
talsins og hafa fimm þeirra verið 
kyrrsettar af saksóknara efna-
hagsbrota hjá ríkislögreglustjóra, 
sem fer með rannsókn á fjármál-
um fyrrum Byrgisins. Hinar tvær 

lóðirnar reyndust vera svo veð-
settar, að ekki reyndist vera hald í 
þeim fyrir ríkið. Tvær Land 
Rover-bifreiðar sem fyrrverandi 
forráðamenn Byrgisins höfðu til 
umráða reyndust vera á rekstrar-
leigu og því ekki hægt að kyrr-
setja þær. Hins vegar voru kyrr-
settar tvær bifreiðar í eigu 
einstaklings sem tengdist rekstri 
Byrgisins, jafnframt byggingar á 
sumarbústaðalóðum Guðmundar 
og Jóns Arnars. 

Málefni Byrgisins eru nú til 
rannsóknar á þremur stöðum. 
Embætti lögreglustjórans á Sel-
fossi rannsakar hvort að minnsta 

kosti sjö konur hafi orðið fyrir 
kynferðislegri misneytingu af 
hálfu Guðmundar meðan þær 
dvöldu í Byrginu. Þær hafa allar 
lagt fram kæru á hendur Guð-
mundi.

Saksóknari efnahagsbrota hjá 
ríkislögreglustjóra og skattrann-
sóknarstjóri rannsaka fjármála-
þætti Byrgisins. Fyrir efnahags-
brotadeild liggur fyrir kæra frá 
móður látins drengs, sem stofnað-
ur var minningarsjóður um, en 
fjárhæðin síðan færð yfir á per-
sónulegan reikning Guðmundar 
Jónssonar. 

Ráðuneytið lokaði á 
lögbýlisumsóknina
Landbúnaðarráðuneytið lokaði á lögbýlisumsókn Guðmundar Jónssonar, fyrr-
verandi forstöðumanns Byrgisins, þegar „ósköpin tengd Byrginu dundu yfir“, 
segir skrifstofustjóri ráðuneytisins. Eignir Byrgismanna hafa verið kyrrsettar. 

www.lysi.is

Omega-3
F I S K I O L Í A

Gjöf náttúrunnar til þín

Má taka með lýsi.

Omega-3 fiskiolía byggir upp ónæmiskerfið á 

marga vegu og hefur jákvæð áhrif á:

Omega-3 fiskiolía inniheldur hátt hlutfall Omega-3 

fitusýra, einkum EPA og DHA sem eru okkur 

lífsnauðsynlegar.

Fjöldi rannsókna víða um heim hafa sýnt fram á 

jákvæða eiginleika þeirra fyrir heilsuna.

sjón

hjarta og æðakerfi

blóðþrýsting

kólesteról í blóði

liði

rakastig húðarinnar

minni

andlega líðan 

námsárangur

þroska heila og 

miðtaugakerfis

á meðgöngu

Vinstri græn á ferð um landið
Fundur í Árborg í kvöld

Gestur Svavarsson, Guðfríður Lilja Grétarsdóttir og Alma Lísa Jóhannsdóttir spjalla 
við kjósendur í Selinu, Engjavegi 48, kl: 20:00

ALLT ANNAÐ LÍF! - með vinstri grænum

Lögregla skarst í 
leikinn síðdegis í gær þegar Guð-
mundur Jónsson, fyrrverandi for-
stöðumaður  Byrgisins, læsti ljós-
myndara Fréttablaðsins inni í 
sumarbústaðahverfi í Grímsnesi. 
Hringdi hann síðan á lögregluna.

Ljósmyndarinn hafði ekið inn 
um hlið á vegi sem lá inn í sum-
arbústaðahverfi þar sem eru fjöl-
margir bústaðir. Hliðið er á veg-
inum þar sem hann liggur í gegn-
um lóðahverfi Guðmundar. Þegar 
ljósmyndarinn var kominn inn 
fyrir, kom Guðmundur út úr bú-
stað sínum og læsti hliðinu með 
hengilás.  Nokkru síðar kom lög-
regla og málið leystist.

Lögreglan frels-
aði ljósmyndara



Boðað er til fundar fimmtudaginn 15. mars 2007 kl. 20:00 á Grand Hótel

kjaramál
Fjarfundir: Heilbrigðisstofnun Ísafjarðarbæjar, Heilbrigðisstofnunin Sauðárkróki, Heilbrigðisstofnunin Blönduósi, Heilbrigðisstofnunin Vestmannaeyjum

Pólska þingið heiðr-
aði í gær 97 ára gamla konu, 
Irenu Sendler, fyrir að hafa 
bjargað 2.500 gyðingum meðan á 
helförinni stóð.

Sendler, sem tilheyrði pólskri 
neðanjarðarhreyfingu, stýrði 
hópi fólks sem smyglaði börnum 
gyðinga frá Varsjá og kom þeim 
fyrir hjá pólskum fjölskyldum, 
í klaustrum eða á munaðarleys-
ingjahælum. Nöfn þeirra skrif-
aði hún á miða og gróf í jörðu svo 
hún gæti komið þeim í hendur 
foreldra sinna við stríðslok.

Sendler var handtekin af Þjóð-
verjum árið 1943 og þrátt fyrir ít-
rekaðar pyntingar neitaði hún að 
gefa upp nöfn barnanna.

Bjargaði 2.500 
gyðingabörnum

 Í gær opnaði Atlants-
olía bensínstöð á Akureyri. Stöð-
in, sem stendur við Baldursnes, 
er tíunda bensínstöð Atlantsolíu 
en sú fyrsta sem fyrirtækið opnar 
utan höfuðborgarsvæðisins. 

Bæjarstjórinn á Akureyri, Sig-
rún Björk Jakobsdóttir, opnaði 
stöðina formlega. 

Innkoma Atlantsolíu hefur 
þegar skapað aukna samkeppni á 
Akureyri en um síðastliðna helgi 
var Olís-stöðinni í miðbænum 
breytt í ÓB sjálfsafgreiðslustöð.

Tíunda stöðin

 Náttúruvernd-
arsamtök Íslands kærðu í gær 
framkvæmdaleyfi fyrir lagningu 
vatnslagnar frá Vatnsendakrikum 
um Heiðmörk til úrskurðarnefnd-
ar skipulags- og byggingarmála. 
Svæðið er innan lögsögu Reykja-
víkurborgar.

Samtökin fara fram á að leyfið 
verði ógilt auk þess sem þau vilja 
að úrskurðarnefndin stöðvi allar 
frekari framkvæmdir á vatns-
lögninni þar til hún hefur kveð-
ið upp úrskurð sinn. Reykjavíkur-
borg veitti leyfið hinn 7. mars síð-
astliðinn.

Kæra fram-
kvæmdaleyfi í 
Heiðmörk



 „Málsmeðferð meiri-
hluta bæjarstjórnar í máli þessu 
er því ámælisverð og virðist það 
vera stefna hans að koma fyrir-
tækinu í burtu, hvað sem það kost-
ar sveitarfélagið,“ segir Ásgeir 
Ingvi Jónsson, bæjarfulltrúi í Ölf-
usi.

Bæjarráð Ölfus hefur samþykkt 
að hafna umsókn Lýsis hf. um leyfi 
til uppsetningar á ósontönkum 
sem ætlað er að eyða ólykt frá 
hausaþurrkun fyrirtækisins í Þor-
lákshöfn. Umsókn Lýsis hefur 
verið til meðferðar hjá bæjaryfir-
völdum í hálft ár. Nú hefur bæjar-
ráðið loks kveðið upp úr með að 
gera þurfi nýtt deiliskipulag vegna 
uppsetningar mengunarvarnar-
búnaðarins. Ekki nægi að gera 
venjulega grenndarkynningu.

Bendir bæjarráðið á að kvartan-
ir hafi borist vegna ólyktar frá 

hausaþurrkuninni: „Vegna þess-
ara kvartana verður að telja að 
útgáfa byggingarleyfis geti haft 
áhrif á fleiri aðila en hægt er að 
flokka sem nágranna samkvæmt 
grenndarkynningu.“

Ofangreind orð Ásgeirs Ingva 
eru úr bókun hans í bæjarráði. Í 
bókuninni kemur einnig fram að 
hann telji það ekki góða stjórn-

sýslu að hafa dregið Lýsi á svari í 
sex mánuði.

„Ef deiliskipuleggja hefði átt 
þetta svæði, hefði það átt að vera 
ljóst strax í haust og óþarfi að 
draga viðkomandi fyrirtæki á 
svari í allan vetur,“ segir Ásgeir 
og spáir því að um langt og erfitt 
mál verði að ræða á milli sveitar-
félagsins og Lýsis.

Hafna búnaði gegn ólyktinni

 Jón Magnússon hæsta-
réttarlögmaður leiðir lista Frjáls-
lyndra í Reykjavíkurkjördæmi 
suður. Magnús Þór Hafsteinsson 
er efsti maður á lista í Reykjavík 
norður. 

Ekki var haldið prófkjör heldur 
röðuðu stjórnir kjördæmafélag-
anna fólki á lista, að höfðu samráði 
við fólkið í flokknum, sem síðan 
var samþykktur í kjördæmafélög-
um og af miðstjórn flokksins.

Jón og Magnús leiða listana

Borgartún 35 • 105 Reykjavík • sími 511 4000 • fax 511 4040 • utflutningsrad@utflutningsrad.is

www.utflutningsrad.is

Heimsmeistaramót

íslenska hestsins  
        í Hollandi
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       6.-12. ágúst 2007

Heimsmeistaramót íslenska hestsins fer fram dagana 6.-12. 
ágúst nk. Mótið verður haldið í Oirschot sem er í nágrenni 
Eindhoven í Hollandi. Útflutningsráð Íslands hefur tekið á leigu 
tjöld á sýningarsvæðinu og vill kanna áhuga fyrirtækja á að taka 
þátt í sýningunni og kynna vörur sínar og þjónustu. 

Markaðsnefnd um íslenska hestinn tekur þátt í kostnaði þátt-
takenda á sameiginlegu sýningarsvæði Útflutningsráðs. 
Mótshaldarar gera ráð fyrir að um 25.000 gestir muni sækja 
mótið.

Áhugasömum um þátttöku eða nánari upplýsingar er bent 
á að hafa samband við Berglindi Steindórsdóttur, 
berglind@utflutningsrad.is, eða Björgvin Þór Björgvinsson, 
bjorgvin@utflutningsrad.is. Síminn er 511 4000.

Númer eitt í notuðum bílum

Laugavegi 174          sími 590 5000          Kletthálsi 11          sími 590 5040          www.bilathing.is

PAJERO – hörkugóð kaup
Nokkur dæmi um glæsilega MMC PAJERO hjá Bílaþingi HEKLU

MMC Pajero GLS 3,5 bensín
Sjálfsk.  Árg. 06. Ek. 15.000 km.

32" dekk og Antera felgur, varadekkshlíf, dráttarbeisli.

Verð 4.790.000 kr.

Laugavegi

MMC Pajero Dakar 3,2 dísil
Sjálfsk. Árg. 05. Ek. 39.000 km.

Varadekkshlíf, dráttarbeisli.

Verð 4.550.000 kr.

Laugavegi

MMC Pajero GLS 3,2 dísil
Sjálfsk. Árg. 05 Ek. 54.000 km.

33" Anterabeyting, varadekkshlíf, dráttarbeisli.

Verð 4.690.000 kr.

Laugavegi

MMC Pajero GLS 3,2 dísil
Sjálfsk. Árg. 02. Ek. 104.000 km.

Varadekkshlíf, dráttarbeisli.

Verð 3.080.000 kr.

MMC Pajero GLS 3,2 dísil
Sjálfsk. Árg. 04. Ek. 60.000 km.

33" kantabreyting, varadekkshlíf, dráttarbeisli.

Verð 4.450.000 kr.

Laugavegi

MMC Pajero GLS 3,5 bensín
Sjálfsk. Árg. 05. Ek. 27.000 km.

35" kantabreyting, varadekkshlíf, dráttarbeisli.

Verð 4.850.000 kr.

Laugavegi Laugavegi

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



... í verðsamkeppni

396
Móa kjúklingur 

ferskur 1/1

kr.
kg. 138

Móa kjúklinga 

vængir

kr.
kg.

365
Móa kjúklinga 

læri

kr.
kg.

365
Móa kjúklinga 

leggir

kr.
kg.

225
Móa kjúklingabitar 

kryddaðir

kr.
kg.

43%
afsláttur

40%
afsláttur 40%

afsláttur

50%
afsláttur

40%
afsláttur

374
Goða súpukjöt 

lítill poki

kr.
kg.

389
Naggar kjötbollur

kr.
kg.

299
H&G Kryddsalat

kr.
pk.

2
1fyrir

Myllu speltbrauð

25%
afsláttur

599
Ýsa í raspi frosin

kr.
kg.

3
2fyrir

Líf ávaxtasafi 1 ltr
299kr./stk.

Kjörís heimaís 2 ltr

25%
afsláttur

Þín lágvöruverðsverslun

Kjúklingatilboð



GALBANI OSTAR
Á TILBOÐI

ÞYKKVABÆJAR
ÍTALSKT KARTÖFLUSALAT

kr.
kg998

KÁLFAGÚLLAS
ÚR KJÖTBORÐIkr.

pk.549
FRESCHETTA DIAVOLO
2 PIZZUR Í EINUM PAKKAkr.

kg839
BAYONNESKINKA
NÓATÚNS

899kr.
kg

GRÍSAKÓTELETTUR
ÚR KJÖTBORÐI

998
LAMBA SIRLOIN
ÚR KJÖTBORÐI

SACLA Í ÚRVALI
FULLKOMIÐ MEÐ BRAUÐRÉTTUM

40%
afsláttur

20%
afsláttur

30%
afsláttur

20%
afsláttur

stk. í pakka!

I

30%
afsláttur

35%
afsláttur



MÓA KJÚKLINGABRINGUR
FERSKAR

kr.
kg1.759

ÍTALSKUR
PASTARÉTTUR

P A N N A  D A G S I N S

698

0,5 l Egils gos fylgir!

4 kjúklingabringur 
4 Parma hráskinkusneiðar
2 kúlur af mozzarella osti, skornar í tvennt
12 fersk basil blöð
1 dl hvítlauksolía (fæst tilbúin í Nóatúni)
Salt og pipar

Rúllið 3 basilblöðum og ½ kúlu af osti inn í 
skinkuna og kryddið með pipar. Skerið vasa í 
bringurnar og stingið skinkurúllunum í þær. 
Penslið bringurnar með hvítlauksolíu, kryddið 
með salti og pipar og brúnið þær í restinni af 
hvítlauksolíunni á pönnu.  Bakið bringurnar að 
lokum í 180° heitum í 15-20 mínútur.

ÍTALSKAR BOLLUR
NAUTAHAKKBOLLUR Í TÓMAT

B e s
t i r í k j ö t i

Töfrar Ítalíu
í Nóatúni

kr.
pk.598UNGNAUTAHAKK

SPAGHETTÍ FYLGIR HVERJUM PAKKAkr.
kg1.298

25%
afsláttur

30%
afsláttur

Illy espressoRustichella
pasta og sósur!

Filippo berio
olíur og edik

15%
afsláttur

20
afsláttur

Girnileg uppskrift

Kaupauki með hakkinu!
Grand’ Italia spaghettí
fylgir hverjum pakka af 
Nóatúns Ungnautahakki!

KAUPAUKI

„Buon’ appetito“



nær og fjær

„ORÐRÉTT“
Eins og veðrið er alltaf 
gott.

Er þetta tragíkó-
medía?

Sorglegt
Bangsaspítali er verkefni 
sem Lýðheilsufélag lækna-
nema stendur fyrir í dag 
og snýst um að minnka ótta 
barna við lækna og annað 
heilbrigðisstarfsfólk.

„Börn munu koma með bangsana 
sína til okkar í húsakynni Lækna-
vaktarinnar í Smáranum í Kópa-
vogi og eiga þá að vera búin að 
finna upp einhvern sjúkdóm eða 
meiðsli sem hrjá þá. Við verðum 
að sjálfsögðu með hlustpípur, 
sjúkrabindi, saumagræjur og 
hvaðeina sem að gagni má koma 
til að bangsarnir geti farið heil-
brigðir heim,“ segir Stefán Ágúst 
Hafsteinsson, einn af forsprökk-
um Lýðheilsufélags læknanema. 

Hann segir svona bangsadag 
haldinn hér á landi í fyrsta skipti í 
dag en fyrirbærið sé vel þekkt 
víða erlendis sem eitt af stærstu 
sjálfstæðu verkefnum læknanema 
inni á spítölum. „Meiningin með 
verkefninu er sú að uppræta ótta 
barna við heilbrigðisstofnanir og 
þá sem þar starfa. Rannsóknir 
erlendis hafa sýnt að áhrifin vara 
fram á fullorðinsár. Börn sem 
kynnast heilbrigðisstarfsfólki á 
þennan hátt eru óhræddari við að 
leita sér læknisþjónustu síðar, 
þegar á þarf að halda,“ lýsir hann. 

Stefán Ágúst segir börn af eldri 
árgöngum á leikskólum taka þátt í 
verkefninu.

„Gestir okkar þennan fyrsta 
bangsadag verða 40 fjögurra ára 
börn af leikskólanum Stekkjarási í 
Hafnarfirði sem koma með bangs-
ana sína til skoðunar og lækninga,“ 
segir hann glaðlega og hlakkar 
greinilega til. Einnig getur hann 
þess að Ávaxtabíllinn muni bjóða 
börnunum upp á ferska ávexti og 
kveðst þakklátur fyrir það. 

Stefán Ágúst er á öðru ári lækna-

deildar en segir félaga í lýðheilsu-
félaginu vera af öllum árgöngum 
deildarinnar. „Við erum blandaður 
hópur sem höfum ýmislegt á 
stefnuskránni, höfum meðal ann-
ars skrifað í Fréttablaðið um 
heilsutengd málefni. Nýlega vorum 
með stóran fræðslufund um blóð-
gjafir og stefnum að því að fá um 
50 læknanema til að gefa blóð í 
þessum mánuði,“ segir hann, 

spurður um starfsemi félagsins.  
Nú er það bangsaspítalinn sem allt 
snýst um. „Við mætum í hvítum 
sloppum og reynum að setja þetta 
upp eins vel og við getum, “ segir 
Stefán Ágúst og um framhaldið 
segir hann. „Dagurinn í dag sker 
úr um það hvort framhald verður 
á. Það fer eftir því hvernig gengur 
og hver áhuginn verður.“

Bangsar læknaðir á bangsaspítala

Þurfum að staldra við

Óskað eftir þátttakendum í rannsókn á 
erfðaþáttum sem tengjast áhættu á að fá 

úensu og aukaverkarnir í kjölfar hennar
Á vegum Íslenskrar erfðagreiningar og Veirufræði-, Smitsjúkdóma- og 
Sýklafræðideilda Landspítala-háskólasjúkrahúss (LSH), er í samvinnu við 
Heilsugæsluna og Sóttvarnalækni unnið að rannsókn á erfðum ónæmis gegn 
alvarlegum sýkingum og svörun við bólusetningum.  Rannsóknin er styrkt af 

 við vísindamenn við 
Háskóla Nýju Mexíkó í Albuquerque og Erfðarannsóknastofnun í Santa Fe í
Bandaríkjunum.

Hluti rannsóknarinnar beinist að erfðaþáttum sem tengjast áhættu á að fá in-
 ú  r

úensu eða fá hana 
á næstu vikum og mánuðum. Góð þátttaka er skilyrði þess að rannsóknin beri 
tilætlaðan árangur.

úensu á næstunni og hefur áhuga á að 
taka þátt í rannsókninni eða fræðast um hana ertu beðin(n) að hafa samband 
við Þjónustumiðstöð rannsóknaverkefna á heimasíðu hennar http://rannsokn.
is/Fyrirspurn.htm eða í síma 520 2800. Starfmenn Þjónustumiðstöðvarinnar 
munu þá senda þér kynningarefni um rannsóknina og upplýsingar um í hverju 
þátttakan felst.

Forsvarsmaður rannsóknarhópsins er Magnús Gottfreðsson, læknir og 
sérfræðingur í smitsjúkdómum við Smitsjúkdómadeild Landspítala háskólas-
júkrahúss (magnusgo@landspitali.is) en prófessor Ingileif Jónsdóttir veitir 
rannsókninni forystu innan Íslenskrar erfðagreiningar (ingileif@decode.is).

Bruce Jilk, arkitekt Ingunnar-
skóla í Grafarholti, hlaut í síð-
ustu viku viðurkenningu Sam-
taka fræðslustjóra í 
Bandaríkjunum fyrir hönnun 
skólans. Þá hlaut Gerður G. Ósk-
arsdóttir, fyrrverandi fræðslu-
stjóri Reykjavíkur, viðurkenn-
ingu fyrir undirbúning að 
byggingu skólans. 

Þetta er í annað sinn síðan 
verðlaunin, sem nefnast Shirley 
Cooper-verðlaunin, voru fyrst 
veitt árið 1975 að þau falla í hlut 
skóla utan Bandaríkjanna. 
Árlega eru þessi verðlaun veitt 
fyrir hönnun skólabyggingar 
sem þykir mæta einstaklega vel 
þörfum nemenda. Með þessu 
vilja Samtök fræðslustjóra í 
Bandaríkjunum, sem velja arki-
tektinn í samráði við samtök 
bandarískra arkitekta og alþjóða-
samtök hönnuða skólabygginga,  
undirstrika mikilvægi hvetjandi 
námsumhverfis. 

Sérstaða Ingunnarskóla er 
stórt miðrými sem er miðpunkt-
ur skólastarfsins og samkomu-
staður skólans, en þar er  meðal 
annars að finna skólasafnið og 
mötuneytið.  

Mætir þörfum nemenda
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Matfugl kjúklingabringur
1.459 kr/kg. áður 2.515 kr/kg.

Pepsi Max 2 ltr.
69 kr/stk.

42%
afsláttur

Þú sparar 1.056 kr/kg

30%
afsláttur

Emmess Lúxus Skafís
197 kr/stk. áður 281 kr/stk.

Bayonneskinka
716 kr/kg. áður 1.432 kr/kg.

50%
afsláttur

Þú sparar 716 kr/kg

Villikryddað lambalæri
995 kr/kg. áður 1.989 kr/kg.

50%
afsláttur

Þú sparar 995 kr/kg



fréttir og fróðleikur

Upplýsa um 
kosti og galla

Aftur komnar á dagskrá 

Sérnefnd um stjórnarskrár-
mál hefur frumvarp Geirs 
H. Haarde forsætisráðherra 

til skoðunar, sem kveður 
á um að náttúruauðlindir 
landsins skuli vera í þjóðar-
eign. Er frumvarpið merk-
ingarlaust? Eiga pólitískar 
yfirlýsingar heima í stjórn-
arskrá? Þessar spurning-
ar voru meðal þeirra sem 
ræddar voru á fundi í Há-
skólanum í Reykjavík í gær. 

„Lagalega gengur það ekki upp að 
villt og vörslulaus dýr, þar á meðal 
fiskar, séu undirorpin einhvers 
konar einstaklingseignarrétti (eða 
sameignarrétti). Til að eignast 
villt dýr verður maður fyrst að 
veiða það. „Sameign þjóðarinnar“ 
eða „þjóðareign“ á nytjastofnum 
getur af þessum sökum ekki vísað 
til „eignar“, hvorki eignar ein-
staklinga né ríkisins [...] Með 
stjórnarskrárákvæði um „sam-
eign þjóðarinnar“ eða „þjóðar-
eign“ er boltinn gefinn upp fyrir 
ágreining og illdeilur, enda getur 
hver sem er gefið hugtökum sem 
þessum merkingu af pólitískri 
vild.“  Svo segir í grein Skúla 

Magnússonar héraðsdómara, 
Auglýst eftir efnislegu inntaki!, 
sem birtist í Fréttablaðinu 7. 
mars.

Þar færði hann fyrir því rök, í 
stuttu máli, að auðlindaákvæði 
sem ríkisstjórnarflokkarnir 
stefna að því að setja í stjórnar-
skrána, sé merkingarlaust og til 
þess fallið að skapa réttaróvissu 
sem sé óheppileg. 

„Hefði verið hægt að ná fram 
sama tilgangi með frumvarpinu, 
sem stjórnarflokkarnir vildu ná 
fram, með því að komast undan 
því að nota hugtakið þjóðareign?“ 
spurði Guðrún Gauksdóttir dós-
ent í inngangserindi sínu á fund-
inum í gær.

„Þetta er fyrst og fremst pólitísk 
stefnuyfirlýsing,“ sagði Bjarni 
Benediktsson, þingmaður Sjálf-
stæðisflokks og einn nefndar-
manna í sérnefnd um stjórnar-
skrármál, í framsöguerindi sínu í 
gær. „Það er hlutverk þingsins að 
reyna að lágmarka alla réttar-
óvissu í tengslum við breytingar á 
stjórnarskránni, og útrýma henni 
ef hægt er. Það er að mörgu að 
hyggja í þessu máli og ég útiloka 
ekki að frumvarpið taki breyting-
um áður en það verður samþykkt,“ 
sagði Bjarni enn fremur. Hann 
sagði kjarnann í frumvarpinu 
vera pólitíska yfirlýsingu um 
„áréttingu á fullveldisrétti“ yfir 
auðlindum landsins.

„Pólitískar yfirlýsingar eiga 
ekkert erindi í stjórnarskrá,“ 
sagði Kristrún Heimisdóttir, full-
trúi Samfylkingarinnar í stjórnar-
skrárnefnd, í erindi sínu. Hún 
lagði áherslu á að Samfylkingin 
styddi tillögur sem fram hefðu 
komið í starfi auðlindanefndar 
árið 2000 en í starfi þeirrar nefnd-
ar kom fram sú stefna að stjórn-
arskrárfesta þjóðareign á auð-
lindum og taka upp gjaldtöku 
fyrir nýtingu, svokallað auðlinda-
gjald. 

Hún sagðist enn fremur líta svo 
á að hugtakinu þjóðareign væri 
gefið efnismeira inntak í tillögum 
auðlindanefndar heldur en í því 

Sátt um auðlindaákvæði fjarlæg

Höfðabakka 3    •    Borgartúni 29    •    Glerárgötu 34

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

Aðeins
89.900kr./stgr.      
  Áður 119.866kr.

Fermingartilboð



frumvarpi sem nú væri til 
umræðu. 

„Ég hef ekkert á móti orðinu 
þjóðareign,“ sagði Ögmundur 
Jónasson á fundinum en hann tal-
aði fyrir því að meginreglan ætti 
að vera sú að auðlindir landsins 
yrðu nýttar almenningi til hags-
bóta, en ekki aðeins örfáum 
útvöldum. „Það er réttmæt leið og 
skynsamleg,“ sagði Ögmundur.

Enginn forsögumanna á fundin-
um gerði hugtakið auðlind að 
umtalsefni en það þarfnast þó, að 
mati margra, jafn djúprar lög-
fræðilegrar umræðu og önnur 
hugtök sem koma fyrir í auðlinda-
frumvarpi ríkisstjórnarflokk-
anna. 

Bjarni greindi frá því á fundin-
um að fram hefði komið hugmynd 
í nefndarstarfi sérnefndarinnar 
að fella út orðið þjóðareign. „Nú 
þegar hefur komið fram hugmynd 
um að fella út þjóðareignarhug-
takið og láta þá eftir standa að 
náttúruauðlindir landsins eigi að 
nýta landsmönnum til hagsæld-
ar.“

Bjarni var ófeiminn við að gagn-
rýna málsmeðferðina á frumvarp-
inu og sagði frumvarpið sem nú 
væri til umræðu málamiðlun. 
„Heppilegast hefði verið að fjalla 
um þessi málefni fram og til baka 
í stjórnarskrárnefndinni og vinna 
að málinu eftir eðlilegum starfs-
aðferðum. En málin þróuðust með 
þessum hætti og það er okkar að 
vinna hratt og faglega að þessum 
málum. Það er, eins og ég hef áður 
sagt, ómöguleg staðreynd að að 
málinu sé unnið við þessar aðstæð-
ur.“ Kristrún bætti þá við: „Það er 
ánægjulegt að heyra Bjarna tala 
um það hreinskilnislega hversu 
ófaglegt það er af stjórnarflokk-
unum að kynna þetta frumvarp 
um stjórnarskrárbreytingu, sem 
krefst margfalt meiri umræðu en 
útlit er fyrir að það fái, svo 
skömmu fyrir þinglok.“

Þverpólitísk sátt um frumvarpið 
er fjarlæg sé mið tekið af þeim 
sjónarmiðum sem viðraðar voru á 
fundinum í gær, og ræddar hafa 
verið á Alþingi síðustu daga. Enn 
er deilt um merkingu grunnhug-
taka í lagatexta, raunverulega 
þýðingu frumvarpsins og síðast 
en ekki síst hvort þörf sé fyrir að 
stjórnarskrárbinda ætlaðar mein-
ingar frumvarpsins.  

www.benni.is Opið virka daga frá kl. 9.00 - 18.00. Lau. 12.00 - 16.00 

Lacetti

Vertu klár – engin útborgun fyrir nýjan bíl
Þú færð nýjan fjölskyldubíl úr kassanum með 100% fjármögnun og borgar aðeins 26.980 kr. á mánuði. 

Bíllinn, sem er hluti af evrópulínu Chevrolet, er með 3ja ára ábyrgð og Chevrolet gæðastimplinum.

Vertu því klár, komdu og kynntu þér málið. Við erum á Tangarhöfðanum og tökum vel á móti þér. 

Tangarhöfða 8-12 Sími 590 2000

Umboðsmenn: Bílahornið hjá Sissa, Keflavík. Bílasalan Ós, Akureyri. Bílasala austurlands, Egilsstöðum.

Engin útborgun…
…og þú ert kominn á nýjan fjölskyldubíl!
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Nýr Chevrolet Lacetti Station
á aðeins 26.980,- á mán.*

100% fjármögnun
Engin útborgun
Í erlendri mynt, vextir 4,27%
3 ára ábyrgð 

Chevrolet Lacetti
frá GM stærsta bílaframleiðanda í heimi
Verð: 1.899.000,-

100%
FJÁRM
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Þalöt nefnast efnasambönd sem 
algeng eru í plastefni hvers 
konar, sápum og fleiri algengum 
hlutum í daglegu umhverfi okkar. 
Áður hafa vísindamenn fundið 
tengsl þalata við ófrjósemi, en nú 
hafa einnig fundist tengsl við 
offitu og insúlínþol í fullorðnum 
karlmönnum.

Það voru vísindamenn við 
háskólann í Rochester í New York 
ríki, Bandaríkjunum, sem kom-
ust að þessum niðurstöðum eftir 
að hafa rannsakað gögn úr víð-
tækri heilbrigðis- og næringar-
könnun sem gerð var í Banda-
ríkjunum og náði til áranna 1999 
til 2002.

Sagt er frá rannsókninni, sem 
unnin var undir forystu Richards 
Stahlhuts, í vefútgáfu tímaritsins 
Environmental Health Perspecti-
ves.

Þalöt hafa verið mikið notuð 
síðustu hálfu öldina eða svo, en 
stutt er síðan grunur kviknaði 
um að heilsu fólks gæti stafað 
hætta af þeim. Efnin er meðal 
annars að finna í sápum, snyrti-
vörum, málningarvörum og skor-
dýraeitri að ógleymdum plast-
efnum. Þalöt mýkja plastið og 
gerir þannig nothæfni þeirra fjöl-
breyttari.

Rannsóknir á dýrum hafa sýnt 
að þalöt draga úr testosterón-

magni í líkama þeirra. Nýlegar 
rannsóknir á karlmönnum hafa 
síðan sýnt að þalöt valda því að 
sæðisfrumum fækkar í sæðis-
vökva karla. Þá hafa einnig 
greinst breytingar á kynfærum 
ungra drengja.

Bæði insúlínþol, sem eykur 
líkur á sykursýki, og offita eru 
talin tengjast lágu testosterón-
magni.

Tengsl við offitu og sykursýki



ATHUGIÐ! Sumar vörur eru í takmörkuðu magni því getum við ekki ábyrgst að allar vörur séu til í öllum númerum.

Sappos er alltaf flottastur þegar kemur að bestu verðunum og besta 
úrvalinu! Hvort sem þig vantar spariskó, fermingarskó, vinnuskó,
djammskó eða annað þá er Sappos málið!

Veislan hefst í dag kl. 12:00 og stendur fram á sunnudag...

FLOTTASTUR

1000 kr.

4000 kr.

500 kr.2000 kr.

2500 kr.

HLÆGILEGA
GOTT VERÐ!!!

2500 kr.

FLOTTASTUR

3000 kr.



OPNUNARTÍMI SAPPOS.
Fimmtudaga 12-18
Föstudaga 12-18
Laugardaga 11-18
Sunnudaga 13-18

Sendum í póstkröfu. 
www.sappos.is

534 5700

Miðhrauni 14
Garðabæ
Sími 534 5700

Hrísalundi 5 
Akureyri
Sími 534 5740 www.sappos.is

FYLGIHLUTIR 1000 kr.Allt á

2500 kr.

3000 kr.

4000 kr.

2000 kr.

1500 kr.



hagur heimilanna

Margt hefur áhrif á verðið

Er engin saumakona

Í marsmánuði árið 1997 
kostaði 3.100 krónur að fylla 
40 lítra bensíntankinn á 
heimilisbílnum. Núna kost-
ar það 4.732 krónur. Hækk-
un á heimsmarkaðsverði, 
átök í Mið-Austurlöndum og 
aukinn hagvöxtur í Asíu eru 
meðal þess sem hefur áhrif 
á bensínverð á Íslandi. 

Fréttir af hækkunum á bensín-
verði hafa verið algengar undan-
farin ár. Verðlækkanir eru fátíðar 
og nú hefur meðalverð á bensín-
lítranum ekki farið niður fyrir 100 
krónur síðan í febrúar 2004. Það 
kostar því talsvert meira að reka 
bíl en áður.

Runólfur Ólafsson, fram-
kvæmdastjóri Félags íslenskra 
bifreiðaeigenda, telur ólíklegt að 
bensínverð lækki í bráð. „Heims-
markaðurinn hefur rokið upp og 
það hefur orðið 200 prósenta 
hækkun á heimsmarkaðsverðinu á 
síðustu tíu árum,“ segir Runólfur 
og bætir því við að margir þættir 
hafi áhrif á eldsneytisverð. „Jarð-
efniseldsneyti er takmörkuð auð-
lind sem verður sífellt verðmæt-
ari. Óróinn í Mið-Austurlöndum 
hefur haft áhrif á verðið á síðustu 
árum auk þess sem framþróun 
fjölmennra ríkja á borð við Kína 
og Indland eykur eftirspurn og 

hækkar þar með verðið. Á sama 
tíma hefur hinum iðnvædda heimi 
ekki tekist að stemma stigu við 
eldsneytisnotkun með nýtingu 
nýrra auðlinda. Eftirspurnin eftir 
eldsneyti hefur því sjaldan verið 
meiri,“ segir Runólfur.

Eftirspurn hefur alltaf áhrif á 
verðlag og þegar tölur síðustu ára 
eru skoðaðar má sjá að verðið 
hækkar oft á sumrin þegar fólk er 
hvað mest á ferðinni. Nú er meðal-
verðið á bensínlítranum rúmar 
118 krónur og Runólfur segir erf-
itt að spá fyrir um framhaldið 

næstu mánuði. „Það er líklegt að 
verðið hækki eitthvað í sumar en 
það er samt erfitt að spá fyrir um 
það,“ segir Runólfur. 

Nú um mundir kostar 4.732 
krónur að fylla 40 lítra bensíntank 
á venjulegum heimilisbíl. Í júlí á 
síðasta ári kostaði það 5.424 krón-
ur. Hæst hefur bensínlítrinn farið 
í 135,6 krónur, í júlí 2006. Á tíu ára 
tímabili frá 1997 til 2007 var bens-
ínið aldrei ódýrara en fyrstu þrjá 
mánuði ársins 1999, þá kostaði lítr-
inn 70,2 krónur.

 Brynja Björk Garðarsdóttir segir 
efnin á markaðnum orðin það góð að 
ekki þurfi að treysta á húsráð. 

Lotus Professional 
pappírsvörur
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Rekstrarvörur
1982–200725ára

Halldór Sigdórsson
Þjónn, aðstoðarverslunarstjóri hjá RV

Á tilboði í 
mars 2007

LinStyle servíettur og dúkar,
JustOne servíettur og 

servíettubox

LinStyle servíettur
40x40cm, 50stk

794 kr.

2.388 kr.

JustOne startpakki
servíettubox og 600 
servíettur





[Hlutabréf]

Kaupþing, ástralska verðbréfafyr-
irtækið Macquarie Bank og nokkrir 
fjárfestingasjóðir hafa fest kaup á 
bandaríska fasteignafélaginu Spirit 
Finance í Scottsdale, Arizona. Kaup-
verðið nemur tæpum 238 milljörð-
um króna auk vaxtaberandi skulda 
að upphæð 129 milljarða króna og 
verður félagið afskráð úr Kauphöll-
inni í New York. 

Helgi Þór Bergs, framkvæmda-
stjóri Kaupþings í Lundúnum, segir 
að Spirit kaupi fasteignir af fyrir-
tækjum, til dæmis verslanakeðjum, 
og leigi þær aftur til seljenda. 

Þannig býðst fyrirtækjunum að 
fjármagna sig á hagkvæmari hátt. 

„Við höfum verið í rekstri sem 
þessum í Bretlandi þar sem hlut-
irnir eru þróaðri en í Bandaríkjun-
um. Það eru mjög öflugir stjórn-
endur á bak við fyrirtækið sem 
hefur stækkað hratt á tiltölulega 
skömmum tíma. Við sjáum ákveðin 
tækifæri í því að skoða með þeim 
hluti í Evrópu og teljum að það sé 
hægt að stækka fyrirtækið enn 
frekar.“

Eignir Spirit námu 190 milljörð-
um króna um síðustu áramót.

Tækifæri í Evrópu
Kaupþing tekur þátt í 238 milljarða kaupum í BNA.

Hagnaður Byrs sparisjóðs, sem er 
sameinaður sparisjóður SPH og 
SPV, var meiri en ráð var fyrir 
gert en hann skilaði 2.678 milljóna 
króna hagnaði í fyrra. Þetta kom 
fram í máli Jóns Þorsteins Jóns-
sonar, stjórnarformanns Byrs, á 
fyrsta aðalfundi nýja sparisjóðs-
ins í vikunni. Var starfsfólki 
greiddur 250 þúsund króna bónus 
fyrir vel unnin störf á síðasta ári.

Á fundinum var stjórn veitt 
heimild, sem gildir til fimm ára, 
til að auka stofnfé sparisjóðsins í 
allt að þrjátíu milljarða króna. 
Fram kom hjá Jóni Þorsteini að 
stjórn hafi hug á því að nýta 
fimmtung þeirrar heimildar á 
seinni hluta þessa árs til að styrkja 
eiginfjárgrunn sparisjóðsins.

Stofnfé Byrs stendur í rúmum 
240 milljónum króna og því myndi 
vera um 25-földun að ræða gangi 
áform stjórnarinnar eftir.

Samið hefur verið við MP Fjár-
festingarbanka um að hann annist 
viðskipti með stofnfjárhluti Byrs 
á skipulögðum markaði. 

Stjórn Byrs var endurkjörin en 
hana skipa, auk Jóns Þorsteins, 
Egill Ágústsson, Magnús Ármann, 
Matthías Páll Imsland og Styrmir 
Þór Bragason. 

Byr í seglin hjá 
Byr - sparisjóði

Gengi hlutabréfa lækk-
aði nokkuð á helstu fjár-
málamörkuðum í gær. 
Aukin vanskil á kóln-
andi fasteignamarkaði í 
Bandaríkjunum hreyfði 
við viðkvæmum fjár-
málamarkaði, að sögn 
greinenda. 
Gengi hlutabréfa lækkaði um allt 
að 2,9 prósent á alþjóðlegum fjár-
málamörkuðum í Evrópu og Asíu í 
gær.  Lækkanir á bandarískum 
hlutabréfamörkuðum leiddu lækk-
anaferlið en helstu vísitölur fóru 
niður um tæp tvö prósent við lokun 
markaða á þriðjudag. 

Íslenska úrvalsvísitalan fór ekki 
varhluta af lækkunum. Vísitalan 
lækkaði strax við opnun Kauphall-
ar Íslands í gærmorgun og endaði 
í 7.331 stigi sem er 2,13 prósentu-
stiga lækkun á milli daga. Gengi 
allra hutabréfa tók dýfu og hækk-
aði ekkert félag í Úrvalsvísitöl-
unni.

Ástæðan fyrir lækkununum í 
Bandaríkjunum voru aukin van-
skil einstaklinga á sérstökum 
íbúðalánamarkaði sem lánar til  
þeirra sem átt hafa í greiðsluerfið-

leikum og eru á svörtum lista hjá 
bönkum og fjármálastofnunum. Á 
sama tíma er talið að einhver fyr-
irtækja í þessum lánageira hafi 
falsað afkomutölur sínar.  

Kristján Bragason, sérfræðing-
ur hjá greiningardeild Landsbank-
ans, bendir á að gengi bréfa í 
bandaríska fyrirtækinu Accredit-
ed Home Lenders Holding, sem 
veitir fasteignalán á þessum mark-
aði, hafi fallið um 65 prósent á 
markaði á þriðjudag. Vart var á 
bætandi því gengi bréfa í félaginu 

féll um heil 28 prósent á mánudag 
eftir að það greindi frá versnandi 
afkomu.

„Markaðirnir eru mjög við-
kvæmir. Þeir eru óöryggir fyrir og 
því þarf lítið til að hreyfa við 
þeim,“ segir Kristján og bendir á 
að ekki sé nema hálfur mánuður 
síðan alþjóðlegir markaðir tóku 
síðast dýfu. 

Hann bætir því hins vegar við 
að gengi hlutabréfa hafi hækkað 
mikið, ekki síst í Kína, og hafi 
dýfan undir lok febrúar verið 
ákveðin leiðrétting sem margir 
hafi búist við.

Hagvaxtarspá í Bandaríkjunum 
á sömuleiðis hlut að máli en hún 
hefur verið lægri en fyrri spár 
gerðu ráð fyrir. Menn eru ekki á 
einu máli um hagvaxtarþróun 
vestra, að sögn Kristjáns. Hann 
segir greinendur á meginlandinu 
telja hagvöxt í Bandaríkjunum á 
góðu róli. Bandarískir fjárfestar 
óttast hins vegar snarpa kreppu. 
„Ef það hægist mjög mikið á banda-
ríska hagkerfinu telja menn að það 
muni hafa áhrif á öðrum mörkuð-
um,“ segir hann.



Icelandair stefnir á fjölgun ferða 
til og frá landinu í vor. Bæta á við 
ferðum til Bandaríkjanna klukkan 
10 að morgni og ferðum til Íslands 
frá Kaupmannahöfn, Stokkhólmi 
og Ósló klukkan átta á morgnana. 

Finnur Ingólfsson, stjórnarfor-
maður Icelandair Group, upplýsti 
um fyrirætlanir félagsins á aðal-
fundi þess á þriðjudag. Leiðarkerfi 
flugfélagsins hefur byggst á ferð-
um til Evrópu að morgni og síðdeg-
is til Bandaríkjanna. Því er hér um 
speglun á hluta leiðarkerfisins að 
ræða. Finnur segir að með þessu sé 
lagður enn frekari grunnur að 
fjölgun ferðamanna hingað til 
lands. Eftir breytinguna verða 
vikulega 160 ferðir til og frá Íslandi 
á vegum félagsins.

Finnur segir ekki standa til að 
breyta Icelandair Group í alhliða 
fjárfestingafélag til að nýta lausa-
fjárstreymi þess. „Við sem komum 
upphaflega að félaginu teljum það 
einmitt styrk að vera fjárfestar í 
margþættu framleiðslu- og þjón-
ustufyrirtæki á afmörkuðu sviði 
eins og Icelandair Group er. Það 
muni strax og í framtíðinni skila 
eigendunum góðum arði af fjár-
festingunni.“

Finnur segir hér allar aðstæður 
til áframhaldandi vaxtar og hag-
sældar næstu ár sem tryggja megi 
með stuðningi við útrásarfyrirtæk-
in „en ekki leggja stein í götu 
þeirra eða óska þeim úr landi“. 
Samhliða segir Finnur að ýta eigi 
undir erlenda fjárfestingu hér. 

Vikulega verða 160 ferðir til og frá landinu

„Lítill áhugi er eðlilega á að fjár-
festa í grein sem fær ekki að dafna 
vegna þess að vöxtur hennar verður 
skattlagður af ríkinu sérstaklega. 
Með öðrum orðum, fjármagnið flýr 
greinina,“ skrifar Sigurgeir Brynj-
ar Kristgeirsson, framkvæmda-
stjóri Vinnslustöðvarinnar í Vest-
mannaeyjum, í kafla sem birtist í 
ritinu Þjóðareign sem Rannsóknar-
miðstöðvar um samfélags- og efna-
hagsmál gaf út í gær.

Sigurgeir kemst að þeirri niður-
stöðu um auðlindagjald og áhrif þess 
á virði hlutafjár að með því að leggja 
5,6 krónur á hvert þorskígildi hefði 
heildarmarkaðsvirði eigin fjár sjáv-
arútvegsfélaga verið komið nánast 
niður í ekki neitt í árslok 2005.

Borin er saman þróun eigin fjár 
sjávarútvegsins við viðskiptabank-
ana og Bakkavör árin 2001 til 2005. 
Sigurgeir bendir á að árið 2001 hafi 
eigið fé sjávarútvegsins verið 
margfalt meira en eigið fé hvers 
banka, en í árslok 2005 hafi eigið fé 
Bakkavarar verið orðið meira en 
eigið fé útvegsins. 

Fjármagn flýr 
sjávarútveginn

Bandarísku fjárfestingasjóðirnir 
Texas Pacific Group og Cerberus 
eru sagðir hafa lagt fram tilboð í 
meirihluta hlutafjár í japanska 
fyrirtækið JVC, sem þekkt er 
fyrir samnefnd hljómtæki og 
aðrar tæknivörur. 

Fyrirtækið hefur átt við rekstrar-
vanda að stríða um nokkurt skeið 
og greindi frá því fyrir skömmu 
að áætlaður taprekstur á fyrsta 
ársfjórðungi muni nema um sjö 
milljörðum jena, rétt rúmlega 
fjórum milljörðum króna. Þetta er 
rúmlega tvöfalt meira en upphaf-
legar áætlanir gerðu ráð fyrir,  

Kaupverð er talið nema um 81 
milljarði jena, rúmum 43 milljörð-
um íslenskra króna.

JVC er til sölu

Gengi hlutabréfa í bresku dagvöru-
verslanakeðjunni Sainsbury, þriðju 
stærstu verslanakeðju Bretlands, 
hækkaði í Bretlandi í gær eftir að 
breska dagblaðið Times greindi frá 
því að þrír fjárfestahópar undir for-
ystu fjárfestingasjóðsins CVC hafi 
hug á að gera yfirtökutilboð. 

Samkvæmt fréttum Times eru 
líkur á að tilboð fjárfestahópsins 
hljóði upp á rúm 550 pens á hlut 
sem metur keðjuna á 9,5 milljarða 
punda, jafnvirði rúmra 1.240 millj-
arða íslenskra króna. Til saman-
burðar stendur gengið nálægt 527 
pensum á hlut í dag. 

Times segir viðræður þó á byrj-
unarstigi og því geti allt eins farið 
svo að verðmiðinn fyrir keðjuna 
breytist eftir því sem viðræðurnar 
þróist.

Skýrist yfirtak-
an á Sainsbury
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Ífyrstu grein laga um þjóðgarð-
inn á Þingvöllum frá 2004 segir 

svo: ,,Hið friðlýsta land skal vera 
undir vernd Alþingis og ævinleg 
eign íslensku þjóðarinnar. Það má 
aldrei selja eða veðsetja.“ Takið 
vel eftir þessu: Ævinleg eign ís-
lenzku þjóðarinnar felur það í sér 
samkvæmt þessari lagagrein, að 
Þingvelli má aldrei selja eða veð-
setja. Einmitt þetta var bersýni-
legur tilgangur þjóðareignar-
ákvæðisins: vilji löggjafans í þessu 
dæmi er alveg skýr. Þingvell-
ir eru þjóðareign, meira að segja 
ævinleg þjóðareign. Þessi laga-
grein hefur staðið óbreytt frá 1928. 
Samkvæmt henni deilum við, sem 
nú erum uppi, sameigninni með 
óbornum kynslóðum Íslendinga. 
Svo frjálslega sem núverandi rík-
isstjórnarflokkar hafa farið með 
ýmsar eigur almennings síðustu 
ár – fiskimiðin, bankana, símann 
og ýmis önnur ríkisfyrirtæki – er 
gild ástæða til að gleðjast yfir lög-
verndaðri friðlýsingu Þingvalla. 
Samt hefur ekki tekizt betur til 
um friðun Þingvalla en svo, að þá-
verandi formaður Þingvallanefnd-
ar reisti sér fyrir mörgum árum 
sumarbústað í hjarta þjóðgarðs-
ins. Fleiri slíkir bústaðir virðingar-
manna munu nú einnig vera þar í 
einkaeigu þrátt fyrir lögin. 

Bankarnir, vel á minnzt. Þeir 
gerðu það af rausn sinni 1965 að 
kaupa Skarðsbók á uppboði í Lond-
on, bókin hafði verið í einkaeigu, 
ein fornra íslenzkra skinnhandrita 
svo vitað væri, og hún var sleg-
in bönkunum fyrir 36.000 pund. 
Það gerir 63 milljónir króna á nú-
verandi verðlagi. Og hvað gerðu 
bankarnir? Þeir gáfu íslenzku þjóð-
inni Skarðsbók og afhentu ríkis-
stjórn Íslands hana til varðveizlu, 
svo sem lýst er til dæmis í Öldinni 
okkar. Hvað vakti fyrir bönkun-
um? Það segir sig sjálft. Þeir gerðu 
Skarðsbók að sameign allra Íslend-
inga – okkar, sem nú lifum, og einn-
ig ófæddra afkomenda okkar – með 
það fyrir augum, að Skarðsbók 

mætti aldrei selja eða veðsetja, af 
því að hún er þjóðareign. Bankarn-
ir voru í ríkiseigu, þegar þetta var, 
en það skiptir ekki máli í þessu við-
fangi. Sama skilning er sjálfsagt að 
leggja í eignarhald íslenzku þjóð-
arinnar á handritunum, sem Danir 
afhentu Íslendingum 1971-1996 og 
eru geymd í Stofnun Árna Magnús-
sonar á Íslandi. Handritin voru gjöf 
Dana til Íslendinga. Einar Jóns-
son myndhöggvari hafði sama hátt-
inn á, þegar hann arfleiddi íslenzku 
þjóðina, en ekki til dæmis ríkið eða 
Listasafn Íslands, að eigum sínu 
og safni. Hvers vegna? Einstaka 
muni á Þjóðminjasafninu og Lista-
safninu geta þessi söfn væntanlega 
veðsett eða selt úr fórum sínum, ef 
þurfa þykir, en Þingvellir, Skarðs-
bók og Listasafn Einars Jónssonar 
verða hvorki veðsett né seld. Það 
er munurinn á þjóðareign og rík-
iseign: þjóðin á þessar eignir, ríkið 
varðveitir þær. Þetta er höfuðinn-
tak hugmyndarinnar og gildandi 
lagaákvæða um þjóðareign, eins 
og Þorsteinn Gylfason prófessor 
rakti í bók sinni Réttlæti og rang-
læti (1998).  

Í ljósi hinnar ótvíræðu laga-
greinar um friðun Þingvalla og 
hinna skýru dæma um Skarðs-
bók og Hnitbjörg, Listasafn Ein-
ars Jónssonar, gegnir það nokk-
urri furðu, að lærðir menn og próf-
essorar skuli halda áfram að lýsa 
efasemdum um merkingu fyrstu 
greinar fiskveiðistjórnarlaganna 
frá 1990: ,,Nytjastofnar á Íslands-

miðum eru sameign íslensku þjóð-
arinnar.“ Betra hefði að vísu verið 
að hafa orðin ,,ævinleg sameign“ í 
lagatextanum til áréttingar og ör-
yggis eins og í lögunum um frið-
un Þingvalla frá 1928. Kannski 
var þó ekki við öðru að búast, úr 
því að fiskveiðistjórnarlögin eru 
ekki í fyrsta lagi friðunarlög, held-
ur upptökulög, samin undir hand-
arjaðri útvegsmanna á Fiskiþingi 
1983 handa þeim sjálfum og keyrð 
í gegn um grunlaust Alþingi með 
flaustri, svo sem Halldór Jóns-
son stjórnmálafræðingur lýsti vel 
í fróðlegri grein í Samfélagstíðind-
um 1990. 

Sameignarákvæðið í fyrstu 
grein fiskveiðistjórnarlaganna var 
leitt í lögin í skýrum tilgangi, en 
það var gert óvirkt með því, að Al-
þingi ákvað að afhenda útvegs-
mönnum kvótann, sem átti þó að 
heita þjóðareign samkvæmt lög-
unum. Deilurnar á Alþingi nú 
um upptöku sams konar ákvæð-
is í stjórnarskrána (,,Náttúruauð-
lindir Íslands skulu vera þjóðar-
eign“) í samræmi við stefnuyf-
irlýsingu ríkisstjórnarinnar frá 
2003 þarf að skoða í ljósi sögunn-
ar. Framsóknarflokkurinn kapp-
kostar nú að standa við fyrirheit-
ið frá 2003 og koma þjóðareign-
arákvæði um fiskimiðin og aðrar 
auðlindir inn í stjórnarskrána. 
Þessi málatilbúnaður vitnar annað-
hvort um vanmátt eða vonda sam-
vizku, því að þáverandi sjávarút-
vegsráðherra og síðar formaður 
Framsóknarflokksins hafði sérlega 
forgöngu um lögfestingu kvóta-
kerfisins 1984 og auðgaðist sjálf-
ur ótæpilega á öllu saman. Þetta 
má heita hámark ósvífninnar: að 
afhenda fyrst sameign þjóðarinn-
ar útvöldum útvegsmönnum og 
sjálfum sér á silfurfati eftir rang-
snúnum reglum og setja síðan upp 
glóandi geislabaug og heimta, að 
eignin, sem búið er að gefa í reynd, 
verði eftirleiðis til frekari mála-
mynda skráð þjóðareign í stjórn-
arskránni.  

Ævinleg eign þjóðarinnarÞ
au segja að Alþingi verði slitið í dag. Það liggja fyrir 
við þinglok nær sextíu mál óafgreidd, mörg brýn, segja 
menn. Yfir þingheimi er órói undir rólyndislegu fasi. 
Þingmenn eru að spenna sig upp í að mæta umbjóðend-
um sínum, horfast í augu við liðna langa vetur dáða og 

drengskaparloforða, hástemmdra lýsinga á stefnumiðum sem þeir 
hafa margir sveigt frá í endalausum málamiðlunum nefndarstarf-
anna. Nú verða þeir að gera sig einlæga í framan, massa sig upp í 
að vera samhljóða í stærri málum, gera sölumennsku stjórnmála-
mannsins að sjálfsagðri dyggð. 

Þinglokin mótast óneitanlega af laglegri leikfléttu Framsókn-
ar. Enginn flokkur hefur á síðari tímum reynst eins úrræðagóð-
ur að beita spunameisturum samtímans til að vefa sér ný föt, nýtt 
yfirbragð og þessi miðjuflokksuppfinning stjórnmálajöfursins frá 
Hriflu. Upphlaup þeirra síðustu vikurnar um mikilvæga ítrekun í 
stjórnarskrá lýðveldisins um almannahagsmuni er snjöll brella en 
háskaleg í flýtinum og langvinnu fyrirhyggjuleysi þeirra í störfum 
við endurskoðun á stjórnarskránni. Ekki er flas til fagnaðar. 

Stjórnarskrármálið er fyrir löngu orðið einhver þreyttasti brand-
arinn sem stjórnmálaflokkarnir bera ábyrgð á. Reyndar á þann veg 
að ekkert lýsir getuleysi þeirra fylkinga sem takast á í þingkosn-
ingum betur. Kosningar eftir kosningar, kjörtímabil eftir kjörtíma-
bil, hafa menn uppi stór orð um að nú skuli stjórnarskrá lýðveldis-
ins færð til nútímahorfs. Þá skortir menn ekki einurðina. En efndir 
hafa jafnan orðið litlar – sem engar. Lýðveldið er enn án stjórnar-
skrár sem tekur af öll tvímæli um jafnan atkvæðarétt þegnanna, 
trúfrelsi og skilgreiningu á sameigninni. Og margt, margt fleira.

Hver segir að lögfræðinga- og félagsmálatröllaþingið dugi til 
að semja nýja stjórnarskrá? Hvers vegna er það fólk best til þess 
fallið?  Nær væri að leita til hinna skapandi orðsins smiða, skálda, 
heimspekinga til þeirrar vinnu. Karla og kvenna sem sjá í víðsýni 
hærri tinda en í hinu þrönga hagsmunapoti hvaða heildarsjónarmið 
og hugsjónir henta menningu okkar og samfélagi best. Við þurfum 
stjórnarskrá sem er innblásin skáldlegri sýn og skrifuð af hagleik 
og djúpri tilfinningu þeirra sem langa daga höndla með orðin og 
merkingarmið þeirra.

Með fulltingi skáldanna gætum við fengið í hendur nýjar stjórn-
arskrár sem næðu augum almennings, vektu athygli og spurningar 
og vektu með þjóðinni svör og kröfur um nýmæli og forn sannindi: 
við mættum njóta þess að Ísak Harðarson og Vigdís Grímsdóttir, 
Þórarinn Eldjárn og Guðbergur Bergsson, Sigríður Þorgeirsdóttir 
og Vilhjálmur Árnason, Hallgrímur Helgason og Andri Snær gerðu 
okkur stjórnarskrár – þær mættu bæði vera í bundnu og lausu máli 
– ef vill.

Það er brýnt að ný stjórnarskrá verði heimt úr höndum þeirra 
snata sem brátt munu fara hnusandi um sveitir og stræti. Það eru 
aðeins hugsuðir skáldskapar og speki sem geta glætt þann samning 
og fyrirheit þjóðarinnar við sjálfa sig lífi.

Pant fá þau rit í sumargjöf, til afmæla, ferminga og jóla. Sem 
fyrst, áður en nýtt þing kemur enn einni nefndinni sinni í hægan 
hægan hægagang.

Fleiri höfunda – 
takk!

Frumvarp stjórnarflokkanna um auð-
lindaákvæði í stjórnarskrá Íslands 

er útfærsla á sameiginlegri niðurstöðu 
beggja flokka sem náðist fyrir mörgum 
árum og hefur verið rædd og undirbúin 
um langt árabil. Nægir í því efni að vísa til 
álitsgerðar svonefndrar auðlindanefndar 
sem út kom í september árið 2000. Frum-
varpið er byggt beinlínis á ákvæði stjórnarsáttmál-
ans, en þar segir m.a.: „auðlindir sjávar séu sam-
eign íslensku þjóðarinnar“.

Megintilgangur frumvarpsins er að staðfesta 
eign þjóðarinnar á auðlindunum og að staða nýting-
arheimilda haldist óbreytt, þannig að nýtingarheim-
ildir, t.d. fiskveiðiheimildir, verði ekki – hvorki nú 
né síðar – háðar beinum eignarrétti heldur séu og 
verði áfram afturkræfur afnotaréttur. Þetta kemur 
skýrt fram, m.a. með beinum hætti í greinargerð og 
skýringum. Auk þess var kveðið skýrt að orði um 
þetta í framsöguræðum á alþingi.

Jafnframt er ljóst að löggjafarvald alþingis er 
ótvírætt til að ákvarða um nánari tilhögun og 

útfærslur vegna afnota og hagnýtingar 
samkvæmt sérstökum lögum sem lög-
gjafinn kann að kjósa að setja um þau 
efni.

Í frumvarpinu er fjallað almennt um 
náttúruauðlindir Íslands en ekki aðeins 
um auðlindir sjávar. Kveðið er á um 
„þjóðareign“ og vísað er til réttinda sam-
kvæmt eignarréttarákvæðum stjórnar-
skrárinnar. Loks er kveðið á um heimild-
ir til afnota eða hagnýtingar á 
auðlindunum samkvæmt lögum.

Það er mjög mikilvægt að kveða á um þjóðareign 
á auðlindum í stjórnarskránni. Með slíkum hætti 
eru settar skýrar grundvallarreglur um þetta þjóð-
armálefni. Þar með er fyllsta öryggi tryggt og stöð-
ugleiki um þessi réttindi og eigur þjóðarinnar. Hug-
takið „þjóðareign“ er þegar fyrir hendi í lögum, t.d. 
lögunum um þjóðgarðinn að Þingvöllum. Og þetta 
hugtak felur það m.a. í sér að eignartilkalli allra 
annarra aðila – nú eða síðar – er hafnað og hrundið. 
Hugsanlegu eignartilkalli einkaaðila til þjóðareign-
arinnar og yfirráðatilburðum allra slíkra aðila er 
hafnað og hrundið í eitt skipti fyrir öll.

Höfundur er formaður Framsóknarflokksins.

Þjóðareign í stjórnarskrá

Aðalfundur Sláturfélags Suðurlands svf. verður haldinn á Laugalandi,
Holtum, föstudaginn 30. mars 2007 og hefst kl. 14:00.

Dagskrá:
1.  Aðalfundarstörf samkvæmt 24. gr. samþykkta félagsins.
2.  Önnur mál, löglega upp borin.

Tillögur  frá félagsaðilum sem bera á fram á aðalfundi þurfa að vera
komnar skriflega í hendur stjórnarinnar eigi síðar en 14 dögum fyrir
aðalfund.

Reykjavík, 12. mars 2007.
Stjórn Sláturfélags Suðurlands svf.

Aðalfundur
Sláturfélags Suðurlands svf.



Smáauglýsingasími
550 5000

Auglýsingasími Allt
550 5880

Þú getur pantað 
smáauglýsingar á visir.is

Guðrún Gunnarsdóttir dvaldist í París í fjögur ár og 
sneri til baka, reynslunni ríkari.

„Ég held að amma mín hafi upphaflega vakið áhuga minn á 
tískunni, en hún var mikið fyrir það að klæðast fallegum flík-
um. Ég fékk stundum að fara í fataskápana hennar til að prófa, 
máta og skoða,“ segir Guðrún Gunnarsdóttir, viðskiptafræð-
ingur og starfsmaður í Sævari Karli.
„Amma og afi voru lengi með undirfataverslunina Ólympíu. 
Hún seldi lífstykki, magabelti, slankbelti og allt hvað eina og 
nú stend ég í Sævari Karli og er orðin spesíalisti í að láta konur 
vita hvernig slankbelti þær þurfa með kjólunum,“ segir Guð-
rún og hlær. „Ég lærði líka í París að það er nauðsynlegt að 
vera fín í gegn. Ef maður er að klæða sig upp á annað borð, þá 
er jafn mikilvægt að vera í fallegum undirfötum og fallegum 
kjól. Jafnvel korsiletti og sokkaböndum ef því er að skipta,“ 
segir hún, en Parísardömur eru jú þekktar fyrir þetta. Þar eru 
einnig sérstakar verslanir þar sem konur selja gjafir frá fyrr-
verandi ástmönnum sínum. 
„Eins og flestir vita eru Frakkar fremur frjálslegir í þessum 
efnum og konur eiga jafnvel tvo ástmenn fyrir utan eigin-
manninn. Gjafirnar frá ástmönnunum segja náttúrlega til um 
hversu mikið þeir elska þær, en þegar sambandið slitnar þá er 
hefð fyrir því að gjafirnar séu allar seldar og þá fara þær í 
svokallaðar dépôt-vente búðir. Í slíkum verslunum er oft hægt 
að gera mjög góð kaup á vönduðum fatnaði og vörum, en ég 
veit sjálf fátt skemmtilegra en að finna fína hluti eftir óhefð-
bundnum leiðum. Þannig er hægt að vera fín og hafa klassa, 
án þess að fara á kúpuna um leið.“ segir þessi skemmtilega 
kona að lokum.

Klassi í París

Age Defying                         Deep Cleansing                    Gentle Exfoliating                    Herbal Cleansing

ANDLITSKLÚTAR

Andlitshreinsiklútar sem innihalda
blöndu af lækningajurtum og vítamínum

til þess að hreinsa, fjarlægja farða
og vernda húðina.

B5 próvítamín verndar og gefur húðinni
raka, kamillukjarni róar hana. Húðin verður
fersk og heilbrigð útlits. Ofnæmisprófaðir.

Andlitshreinsiklútar sem innihalda sérstaka
blöndu af andoxunarefnum til þess að hægja á 
öldrun húðarinnar:Coensím Q10, beta glucan, 

vínberjakjarnaolía, kjarni úr grænu te og E vítamín. 
Sæt möndluolía og B5 próvítamín gefa húðinni

raka og vernda hana. Klútarnir eru mildir en áhrifaríkir 
og henta sérstaklega til hreinsunar á augnfarða.

Mildir en áhrifaríkir andlitsdjúphreinsiklútar sem 
fjarlægja andlitsfarða og eru góðir fyrir húðina.
Náttúrulegir ávaxtakjarnar (AHA) djúphreinsa

húðina, B5 próvítamín vernda
hana og næra og Kamillukjarni róar húðina.

Klútarnir innihalda enga olíu og stífla
þar af leiðandi ekki svitaholurnar. Ofnæmisprófaðir.

Frískandi skrúbbandlitshreinsiklútar.
Klútarnir fjarlægja dauðar húðfrumur og hreinsa

húðina án þess að þurrka hana. Kjarni úr greipávöxtum
frískar upp á húðina og kjarni úr sítrónugrasi tónar og

örvar húðina. Klútarnir innihalda einnig B5 próvítamín
og kamillukjarna sem gefa húðinni raka og róa hana.

Húðsjúkdómafræðilega prófaðar.

Teygjubelti
kr. 1.990,-
Skart
Hárskraut
Fermingarhárskraut
Ný sending af
Palestínuklútum
-  allir litir 
á 1.290 kr

SKARTHÚSIÐ
Laugavegi 12, s. 562 2466



Klipping Miu Farrow frá 
sjöunda áratugnum er vinsæl í 
Hollywood.

Hollywood-stjörnurnar hafa verið 
duglegar við að skipta um háralit 
að undanförnu. Nýjasta æðið á 
meðal kvenna í skemmtanaiðnað-
inum er að klippa hár sitt stutt og 
klæðast sixties kjólum í anda Miu 
Farrow.

Leikkonur á borð við Michelle 
Williams og Selmu Blair hafa 
þannig látið stytta hár sitt og lita 
gyllt, svo þær minna ískyggilega 
mikið á Farrow, sérstaklega eins 
og hún leit út á sjöunda áratugn-
um.

Aðrar stjörnur hafa ekki gengið 
jafn langt í að vilja líkjast frum-
myndinni, en hafa engu að síður 
elt þessa tísku, sem fer nú eins og 
eldur um sinu í Hollywood. Leik-

konan Neve Campbell mætti sem 
dæmi með stutt hár í rokkuðum 
stíl til leiks á Film Independent’s 
Spirit Awards  2007.

Fyrir utan breyttan hárstíl, hafa 
tær stjarnanna vakið nokkra 
athygli því svo virðist sem það sé í 
tísku að lakka táneglurnar svart-
ar. Drengjakollar og svartlakkað-
ar táneglur eru greinilega málið í 
dag.

Stutt hár og svartar táneglur

Útsölustaðir: Fótaaðgerðastofurnar og Snyrtistofurnar Eygló, Paradís, Líf, Jóna og Aníta Vestmannaeyjum.
Spar Þín Verslun Kópavogi, Fjarðarkaup Hafnarfirði og Lipurtá.

NÝTT
Fáðu fæturnar mjúkar

og fínar á aðeins
2 vikum með nýja

, Lyfja, Fótaaðgerðastofa Reykjavíkur

Stærstatöskuverslunlandsins
Skólavörðustíg 7, Rvík, sími 551 5814

tærstatöskuverslunlandsins
rðustíg 7, Rvík, sími 5

Allt skart og hárskraut
fyrir ferminguna

Smáralind, sími 528 8800, www.drangey.is

Flottir
leðurjakkar
á góðu verði
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Victoria Beckham fær sér bað-
strandarútlit fyrir Los Angeles.

David og Victoria Beckham eru 
enn í húsnæðisleit í Los Angeles. 
Þar vonast þau til að þeim opnist 
dyr inn í kvikmyndaiðnaðinn. Vict-
oria, sem vekur ávallt athygli hvar 
sem hún fer fyrir smekkvísi, var 
miðpunktur athyglinnar þegar 
hún lét sjá sig með nýja klipp-
ingu.

Victoria sem hefur nú verið með 
dökkt, sítt hár í lengri tíma, hafði 
látið stytta það og lita ljóst. Hefur 
hún þar með bæst í ört stækkandi 
hóp frægra kvenna sem hafa skipt 
um háralit að undanförnu. Af 
öðrum má nefna ljóskurnar 
Cameron Diaz, Söruh Michelle 
Gellar og Drew Barrymore sem 
eru orðnar dökkhærðar og hinar 
dökkhærðu Selmu Blair og Kelis 
sem eru orðnar ljóshærðar.

Gagnrýnendur virðast almennt 
hrifnir af þessu nýjasta uppátæki 
Victoriu, enda þykir hún bera gott 
skynbragð á tísku þótt skiptar 
skoðanir séu kannski um söng-
hæfileikana.

Ljóskur skemmta 
sér betur



Karlmenn eru sífellt mikilvægari 
viðskiptavinir hvað varðar tísku-
vörur, undirföt og snyrtivörur. 
Þrátt fyrir að metrómaðurinn 
eigi víst að vera dauður hefur 
hann sett sitt mark á nútímakarl-
menn til frambúðar. Það er því í 
takt við tímann að nýtt 4000 fer-
metra musteri herratísku opnaði 
hér í hjarta Parísar í síðustu viku 
rétt við Ráðhús borgarinnar, í 
göngufæri frá Chatelet-Les Hall-
es við anddyri Mýrarinnar. Það er 
eitt elsta magasín borgarinnar, 
BHV, sem hefur bætt við sig nýju 
verslunarhúsi bak við hið eldra á 
Rivoligötu. Hið nýja BHV er langt 
frá því að vera eins og dæmigerð 
stórverslun heldur það sem er 
kallað ,,concept store” á fjórum 
hæðum í anda New York. BHV 
eyddi 15 milljónum evra í að end-
urnýja húsnæðið með færustu 
innanhúsarkitektum og verður 
huggulegt að sötra kaffi allt árið 
um kring á upphitaðri verönd og 
ekki er græni gróðurveggurinn 
sem Patrick Blanc hefur gert 
síður áhugaverður. Hjá BHV 
mátti áður finna í herradeildinni 
um 60 herramerki en í nýju versl-
uninni verða þau 150.

Það er ekki að ástæðulausu að 

hið nýja BHV Homme helgar 
jarðhæð sína snyrtivörum, fylgi-
hlutum og undirfötum þar sem að 
auki er hægt að fara í klippingu á 
staðnum og fá sér andlitssnyrt-
ingu. Á fyrstu hæð er að finna 
jakkaföt af ýmsum gerðum, 
skyrtur og bindi fyrir hinn klass-
íska karlmann. Á annarri hæð eru 
það helgarföt og sportlegur 
klæðnaður sem ræður ríkjum. Á 
þriðju hæðinni eru gallabuxur í 
öllum útgáfum og litum frá 
ýmsum merkjum eins og Tommy 
Hilfiger, Lee Cooper, Jack & 
Jones (nýtt í París), Calvin Klein 
og fleirum. Fjórða hæðin sem er 
helguð hönnuðum sækir innblást-
ur í arkitektúr Le Palais de Tokyo 
og þar er að finna aðeins fínni 
merki eins og Kenzo, Hugo Boss, 
D & G svo einhver nöfn séu 
nefnd.

Einn helsti vaxtarbroddur tísku 
og snyrtivöruframleiðenda hefur 
síðustu misseri verið í vörum ætl-
uðum karlmönnum. Ár frá ári 
margfaldast salan á rakakremum 
og alls kyns hrukkubönum fyrir 
karlmenn sem nú eru farnir að 
eyða líkamshári og kaupa sífellt 
meira af undirfötum í ýmsum 
útgáfum. Þó að herrastórverslan-

ir séu ekki alveg nýjar af nálinni 
hér í París, aðeins nokkur ár síðan 
Printemps opnaði eina slíka 
nálægt Haussmann-búlvarði, þá 
er nýja BHV-verslunin af þægi-
legri stærð þar sem allt er á 
einum stað og einstaklega vel 
staðsett. Það er því óhætt að segja 
að markaðsmenn BHV hafi hitt 
naglann á höfuðið með opnun 
þessarar nýju þemaverslunar þar 
sem allir karlmenn finna rétta 
stílinn fyrir vorið þegar hitamæl-
irinn hér gælir orðið við 17 gráð-
ur.

(BHV Homme, 36 rue de la 
Verrerie, 75004 Paris, M Hôtel de 
ville).

bergthor.bjarnason@wanadoo.fr

 Fermingargjafir frá Marimekko

Augnháralitur og augnbrúnalitur
Tana® Cosmetics

SÖLUSTAÐIR: APÓTEK OG SNYRTIVÖRUVERSLANIR

NÝTT!!
Plokkari með ljósi

Margar gerðir af búningasilfri.

Þetta er ódýrasta mynstrið. Allt sem þarf á upphlutinn,
settið frá 90.530, kr.

Allar upplýsingar um hefð og
gerðir búninga eru veittar á staðnum.

Gullkistan - Frakkastíg 10 - Sími: 551-3160.

Sérverslun með
kvensilfur



Nú þegar tími árshátíðanna er 
í hámarki þurfa margar konur 
að huga að rétta klæðnaðin-
um. Það eru ekki allar konur 
vaxnar eins og Angelina Jolie 
en það eru til lausnir á öllum 
málum.

Ef línurnar eru ekki alveg eins og 
helst væri óskað má laga þær til 
með hinum ýmsu ráðum. Hér eru 
nokkrar tegundir af aðhaldsundir-
fötum til að móta línurnar og halda 
við þau svæði sem myndu fara illa 
undir árshátíðardressinu.

Aðhaldsundirföt 
fyrir árshátíðina

Smáralind

KIDS

Kids 2 in 1 Shampoo,  Kids Bath & Shower,
 Kids Conditioner, Kids Shampoo

Fæst í apótekum og verslunum um land allt.

Kids línan miðar að því að gera þvott skemmtilegan fyrir börn, líflegu
útliti og góðum ávaxtailm. Vörurnar eru sérstaklega þróaðar fyrir

viðkvæma húð og hár barna.

Laugavegi 51 • s: 552 2201



Í Góða hirðinum er brjálað að 
gera enda fæst þar gott úrval 
notaðra innanhússmuna á lágu 
verði.

Löng biðröð hefur myndast fyrir 
utan Góða hirðirinn rétt fyrir 
hádegi þegar blaðamann og ljós-
myndara ber að garði. Sumir hafa 
beðið í hálftíma eftir því að versl-
unin verði opnuð. Ný vörusending 
er komin og enginn vill missa af 
neinu.

Það er engin leið að komast að 
dyrunum fyrir fólki, svo ekki er 
annað í stöðunni en að læðast bak-
dyramegin, þar sem starfsmenn 
eru önnum kafnir við að raða 
vörum í hillur og gera allt klárt 
áður en búðin er opnuð.

Verslunarstjórinn segir okkur 
að hafa hraðann á áður en hol-

skeflan ríður yfir búðinna. Annars 
verði ekki mikið eftir fyrir okkur 
að mynda. Það reynist hverju orði 
sannara.

Ljósmyndari hefur ekki fyrr 
smellt af nokkrum myndum en 
dyrnar eru opnaðar og í einni svip-
hendingu fyllist verslunin af fólki, 
sem lætur greipar sópa. Verslun-
arstjóranum líst ekki á blikuna og  
biður það vinsamlegast um að 
sýna aðgát.

Nokkrir kúnnanna, greinilega 
alvanir, fylla kerrurnar sínar á 
örskotstíma. Starfsfólkið hefur 
ekki undan við að afgreiða styttur, 
lampa og stóla svo fátt eitt sé 
nefnt. Svitinn bogar af einum 
starfskraftinum.

Þetta er þó aðeins upphafið að 
dæmigerðum degi í Góða hirðin-
um, þar sem hægt er að finna allt 
á milli himins og jarðar.

Allt á milli himins og jarðar

 ðlusmið

Jan Pawlikowsky kynningarverð kr: 350.000

Stradivarius model kynningarverð kr: 550.000

Selló r 15 ár verð kr:140.000

Kontrabassar - náttúruþurrkaður viður 
r 15 ár kr: 235.000

Skóla ðlur verð kr: 15.500.-

 autur - Klarinett - Trompett

Skipholt 29A  Sími 511-5151 / 661-4153

www.hljomaroglist.com



Öllum pottaplöntuvinum er annt um að þekkja 
nöfnin á plöntunum sínum. Um það má segja, 
svona yfirfært úr ljóði Tómasar Guðmunds-
sonar, „að plöntur væru lítils virði ef þær 
hétu ekki neitt“. En fyrir svo sem ári fékk ég 
lítinn græðling af plöntu hjá henni Ingibjörgu 
í Hveragerði. Sjálf hafði hún fengið plöntuna 
hjá Braga í Eden. Þetta er ansi státin planta 
með holdmiklum, grænglansandi, ögn hærð-
um blöðum sem eru purpurarauð á neðra 
borði. Blöðin eru gagnstæð og í löguninni 
minna þau nokkuð á birkilauf. Blómin koma 
mörg saman ljósfjólublá og mjópípulaga á 
löngum blómspírum. Það leyndi sér ekki að 
þarna var á ferðinni einn fulltrúi Varablóma-
ættarinnar. En sá böggull fylgdi skammrifi 
að enginn vissi önnur deili á þessum jarðar-
gróða en þau, að Bragi heitinn hafði klipið sér 
græðling af plöntunni þar sem hann rakst á 
hana í plöntukeri suður í Kaíró og haft með 
sér heim sem minjagrip og kallaði hana svo 
bara „Kleópötru“ þegar græðlingurinn fór að 
vaxa í gróðurhúsinu hans.

Þegar ég fór að grúska í því hvaða plöntuætt-
kvísl þessi gersemi gæti nú tilheyrt, festist 
ég fljótlega við ættkvíslina Plectranthus, sem 
er afar tegundarík og fjölbreytt og á marga 
fulltrúa í heimi skrautjurtanna. En ég fann 
hvergi neitt sem gat bent á ákveðna tegund. 
Svo var það fyrir nokkrum dögum að ég rakst 
á suður-afríska garðyrkjuvefsíðu. Og viti 
menn, þar var þessi vinkona okkar kynnt í 
máli og myndum svo að af tók allan vafa. 
Upplýsingarnar voru þær, að þetta væri 
blendingstegund, fengin fram með margvíxl-
uðum samfrjóvgunum milli nokkurra teg-
unda ættkvíslarinnar í grasagarðinum í Kirst-
enbosch fyrir svo sem tíu til tólf árum. Þaðan 

hefur henni svo verið dreift um heiminn sem 
afar duglegri og blómsælli skrautjurt og hún 
seld með einkaleyfi grasagarðsins undir heit-
inu „Plectranthus ‚Mona Lavender‘®“ og 
hefur hvarvetna slegið í gegn og orðið eins-
konar tískujurt síðustu ára og mikið notuð í 
skrautplantanir utanhúss hvar sem milt veð-
urfar leyfir. Grasagarðurinn suður-afríski 
nýtur góðs af, því nokkrir aurar renna til 
hans af andvirði hverrar plöntu sem seld er. 
En Móna Lavender er fyrir okkur hér á norð-
urslóðum afar snotur, frísk og kröftug potta-
planta sem þrífst bæði í sól sem hálfskugga 
og blómgast lofnarblómsbláum blómspírum 
lungann úr sumrinu. Ræktunin er afar auð-
veld. Það eina sem þarf að gæta að er aðhalds-
semi í áburðargjöf og hófleg vökvun.

Frá fornu fari hafa margar tegundir af þess-
ari sömu ættkvísl verið vinsælar pottaplönt-
ur á íslenskum heimilum. Til að nefna tvær 
þær algengustu má minnast á hengimölurtina 
(Plectranthus verticillatus) með fagurgræn 
og hárlaus, ávöl blöð og flatþybbið vaxtarlag. 
Hún er eiginlega frægust fyrir það að hafa 
prýtt arinhillu „sporöskjustofunnar“ – The 
Oval Office, hina opinberu skrifstofu banda-
ríkjaforsetanna í Hvítahúsinu í Washington 
DC alla daga frá forsetatíð Johns F. Kennedy. 
Og er þar undir málverki af sjálfum George 
Washington. Þeirri hefð verður ekki breytt, 
að sögn, og fyrir vikið mun hengimölurtin, 
sem á ensku heitir „Swedish ivy“, vera sú 
pottaplanta sem flestar blaðaljósmyndir hafa 
verið teknar af síðustu áratugina. Hin teg-
undin er svo Plectranthus oertendahlii sem 
hefur verið nefnd nóvemberljós hér á Norð-
urlöndum vegna þess hve blómgunartíminn 
er seint á haustin. Nóvemberljósið hefur 

breiðtungulaga, silkihærð blöð með skraut-
legu æðamynstri. Af því eru til nokkrar gerð-
ir með mismunandi blaðmynstrum og blaðlit. 
Vaxtarlagið er flatt og breitt. En blómgunin á 
haustin er glæsileg þegar stórar, hvítar 
blómspírur standa eins og flugeldasýning 
upp af plöntunum. Þessar tegundir fást af og 
til í blómabúðunum og eru reyndar báðar afar 
viljugar að koma til af græðlingum frá 
nágrönnum og vinafólki. Og þær hafa næst-
um takmarkalausa þolinmæði gagnvart van-
rækslu og gleymsku, þótt vitaskuld verði þær 
snotrastar þar sem þær fá verðskuldaða eft-
irtekt. Hófleg vökvun og dauf áburðargjöf af 
og til um vaxtartímann er allt sem þær biðja 
um.



Sjónvarpsskenkar geta bæði verið fallegir og 
nytsamlegir.

Síðustu ár hefur sjónvarpstækninni fleygt fram og fáir 
eru ennþá með lítil og pen sjónvörp á heimilum sínum. 
Auk stórra sjónvarpa eiga líka flestir vídeótæki, mynd-
spilara, leikjatölvur og fjölda mynda og leikja sem allt 
þarf sitt pláss. Fallegir sjónvarpsskenkar geta því 
komið sér vel í stofunni eða sjónvarpsherberginu því 
gott er að geta komið öllu fyrir á einum stað.

Allt á sínum stað

- fyrsta flokks. Stór orð sem reynslan réttlætir.

FÖNIX Raftækjaverslun . Hátúni 6a . 105 Reykjavík . Sími 552 4420 . Fax 562 3735 . fonix@fonix.is . www.fonix.is

Gram kæliskápana þekkja allir Íslendingar.

Gram stendur fyrir glæsileika,  gæði og tímalausa hönnun.

Gram er gæðamerki sem uppfyllir kröfur þínar í dag og 
til framtíðar. Um áratuga skeið hefur Gram þróað gæðavörur 
fyrir íslensk eldhús. Þú getur fengið Gram kæliskápana úr
áli, ryðfríu stáli eða hvíta, frístandandi  eða innbyggða.

Uppþvottavélar

Kæliskápar

Þvottahæfni

Þurrkhæfni

Orkunýting

ASKO D3250FI uppþvottavélin er 

“Best i test 2005”að mati 

dönsku neytendasamtakanna.

Eftirfarandi eiginleikar voru athugaðir:

Vatnsnotkun

Hljóðstyrkur

Þvottatími

Nilfisk ryksugurnar þekkja allir enda hafa þær þjónað 
Íslendingum í yfir 70 ár.
Nilfisk ryksugurnar eru sérlega hljóðlátar.
Þær eru búnar fullkomnu síunarkerfi sem fangar ofnæmisvaka.
Þær eru sterkbyggðar og léttar og búa yfir miklum sogkrafti. 
Komdu í Fönix og sjáðu úrvalið og gæðin með eigin augum. 

Ryksugur

www.4you.is - 4you@4you.is - 564 2030 - 690 2020

Nautaskinnshúðir og 
nautaskinnsgólfmottur í miklu úrvali.

Sníðum eftir máli. 
Rúmteppi, púðar, sessur og margt fleira.

Skoðið málið á 4you.is



Flestir krakkar bíða allt árið eftir afmælisdeginum sínum og hafa ýmsar 
hugmyndir um hvernig veislan á að vera. Oft eru þær í veglegri kantinum 
og þurfa foreldrarnir stundum að koma með tillögur að lausnum sem 
gætu gengið og setja fjölskylduna ekki á hausinn. Hér erum við með 
nokkra vel valda hluti úr Tiger sem 
gætu vakið lukku í afmælis-
veislunni og kostuðu 
þeir allir einung-
is um 200 
krónur.

Til hamingju með daginn

R
O
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L

Kaffið frá
Te & Kaffi
Þú finnur kaffi við þitt hæfi 

frá Te & Kaffi í verslunum 

um land allt.

stundin

bragðið

stemningin





heilsa og lífsstíll
FIMMTUDAGUR 15. MARS 2007

FR
ÉT

TA
BL

A
Ð

IÐ
/V

IL
H

EL
M



 15. MARS 2007  FIMMTUDAGUR2 fréttablaðið heilsa og lífsstíll

Marín Þrastardóttir fimleika-
þjálfari spáir Íslendingum 
góðu gengi á Norðurlanda-
mótinu.

„Íslendingar munu í fyrsta sinn 
eignast fulltrúa í mix-liðum á 
erlendu fimleikamóti þegar 
Stjarnan/Björk og Grótta/Ármann 
taka þátt í Norðurlandamóti í 
Stokkhólmi næstkomandi apríl,“ 
útskýrir Marín Þrastadóttir, 
afrekskona úr fimleikum og einn 
þjálfari liðanna.

„Bæði liðin unnu sér inn þátt-
tökurétt á Norðurlandamótinu, 
eftir frækilega framgöngu á Bik-

armóti FSí sem fór fram 16. febrú-
ar í íþróttahúsinu við Ásgarð í 
Garðabæ,“ heldur hún áfram. 
„Þar kvað sérstök tækninefnd upp 
úrskurðinn um hvaða lið fengi 
þátttökurétt.“

Eins og fyrr sagði er þetta í 
fyrsta sinn sem Íslendingar senda 
mix-lið á erlent mót, en með mix-
liði er átt við kynjablandað lið þar 
sem stúlkur og strákar keppa 
saman. „Þetta er í takt við þá 
þróun sem hefur átt sér stað, þar 
sem strákum hefur fjölgað mikið í 
greininni,“ segir Marín. „Fimleik-
ar eru á heildina séð á mikilli upp-
leið á Íslandi. Sem dæmi má nefna 
gott gengi Gerplu á Evrópumót-

inu 2006, en þar hafnaði liðið í 
öðru sæti. Ekkert annað íslenskt 
lið hefur náð svona langt á jafn 
erfiðu móti.“

Marín segir krakkana vart hafa 
ráðið sér fyrir kæti þegar ljóst 
var að þau yrðu í fyrstu mix-lið-
unum á leið á erlend mót. „Þau 
voru alveg í skýjunum. Svo glitti í 
tár á nokkrum stöðum. Sumir eru 
náttúrulega að fara í fyrsta sinn á 
stórmót. Mikil spenna fylgir jafn-
framt þátttökunni, ekki síst í ljósi 
þess hversu góða möguleika liðin 
fjögur, það er að segja blönduðu 
liðin , Gerpla og stúlknalið Stjörn-
unnar/Bjarkar, eiga að ná langt á 
mótinu.“ roald@frettabladid.is

Hér sjást strákarnir gera þrekæfingu, 
í þessu tilviki viðnámsæfingu. Sá sem 
liggur á bakinu reynir að ýta höndunum 
upp á meðan hinn veitir viðnám.

Krakkar úr Gróttu-Ármanni sýna hér lyftu. Æfingar af þessu tagi byggja á styrk, 
jafnvægi og síðast en ekki síst góðri samvinnu. Þess má geta að krakkarnir í liðunum 
eru á aldursbilinu 15-31 ára. Margir þeirra eru fyrrverandi landsliðmenn í áhaldafim-
leikum.

Eigum góða möguleika

Hér sést Marín veita Önnu Rúnu þjálfara hjá Stjörnunni/Björk viðnám þegar hin 
síðarnefnda reynir að teygja úr höndunum. 

Þessir hressu krakkar eru úr kynjablönduðu eða mix-liði Stjörnunnar/Bjarkar og 
sýna hér lyftu, sem eru algengar í fimleikum. Paræfing af þessu tagi er skylduæfing í 
dansi hjá kynjablönduðu liðunum.

Þessi litla stelpa æfir fimleika hjá Ármanni og sést hér gera trampólín-æfingu. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

 ORKUMEIRI MORGUN-
STUND Íslendingar þekkja 
það mæta vel að lifa í myrkri. 
Þá getur verið óskaplega erfitt 
að fara á fætur á morgnana og 
dagurinn allur einkennist af 
sleni og drunga. Góð leið til að 
auka orkuna á morgnana er að 
drífa sig út þegar sólin er á lofti. 
Stuttur göngutúr rétt fyrir mat 
getur gert kraftaverk og eykur 
orkuna til allra verka það sem 
eftir er dagsins auk þess sem 
auðveldara verður að vakna 
daginn eftir.

EKKI VERA SÚR
Eru tennurnar í sýrubaði oft á dag?
Sýran í sykruðum og sykurlausum gos-
drykkjum getur eytt glerungi tannanna
– og hann kemur aldrei aftur.

Drekktu vatn – líka kolsýrt vatn!
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Elín Elísabet Torfadóttir, forrit-
ari hjá Caldris, styrkir líkama 
og sál með karate.

„Ég hafði alltaf verið spennt fyrir 
karate en lét fyrst verða af því að 
byrja þegar vinkona mín fékk mig 
með sér á æfingu í Þórshamri 
fyrir sex árum,“ segir Elín Torfa-
dóttir sem tók svarta beltið fyrir 
ári síðan, þá komin fjóra mánuði á 
leið.

Elín segir karate vera frábæra 
líkamrækt sem styrki og liðki 
allan líkamann. „Ég hef styrkst 
mikið í baki, kvið og fótleggjum. 
Reglulegar gráðanir eru einnig 
góð þjálfun í að standa frammi 
fyrir dómara og standa skil á sinni 

kunnáttu sem gerir mann sjálfs-
öruggari. Ég er líka orðin örugg-
ari með mig þegar ég er ein á 
ferli.”

Elín bætir við að þótt karate sé 
sjálfsvarnaríþrótt sé flótti fyrsta 
vörnin sem kennd er ef maður 
verður fyrir árás utan karatesal-
arins.

Þegar Elín er spurð að því 
hvort allir geti byrjað að æfa 
karate segir hún sannarlega að 
svo sé. „Þegar ég byrjaði fyrst 
var sá yngsti í mínum hópi fimmt-
án ára en sá elsti var um sextugt. 
Það er einmitt lagt mikið upp úr 
því að fólk geti æft karate á eigin 
forsendum,  annaðhvort eins og 
almenna líkamsrækt eða sem 
keppnisíþrótt. Engum er þröngvað 

til að keppa. Ég ákvað hins vegar 
að byrja strax að keppa því það 
þroskar mann í karate. Bæði 
vegna þess að þú færð meiri 
athygli og leiðsögn frá þjálfara og 
það styrkir líka sjálfstraustið.” 

Aðspurð hvaða fleiri kosti það 
hafi að æfa karate aðra en aukinn 
liðleika og líkamlegan styrk segir 
Elín þá ótalmarga. Til að byrja 
með sé góður andi í Þórshamri og 
skemmtilegt fólk. En það sem 
henni finnist þó mikilvægast er að 
í karate er stöðugur lærdómur. Á 
hverju ári er markmiðið að taka 
næsta belti sem sé hvetjandi. 

„Ég mæli hiklaust með karate 
fyrir alla sem vilja halda sér í 
góðu formi langt fram eftir aldri,“ 
segir Elín að lokum. - árá

Sjálfstraust og styrkur
Elín Elísabet Torfadóttir heldur sér í formi með karate. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Árangur fer eftir gæðum
Hvaða Spirulina ert þú að taka?

Yggdrasill · www.celsus.is

29 vítamín og steinefni · 18 aminósýrur · Blaðgræna · Omega
· GLA fi tusýrur · SOD eitt öfl ugasta andoxunarensím líkamans

Eingöngu lífræn næringarefni tryggja betri upptöku og nýtingu í líkamanum. 

Gulli Betri

Súrefnistæmdar umbúðir
vernda næringarefnin.
Lifestream þörungarnir eru ómengaðir,
ræktaðir í ferskvatni eftir ströngum 
gæðastaðli. ISO9001 · ISO14001

V
o
ttað

100% lífræ
nt

Greinilegur árangur eftir
nokkra daga inntöku

Aukið úthald,
þrek og betri líðan

Fæst í öllum apótekumog heilsubúðum. www.celsus.is





 15. MARS 2007  FIMMTUDAGUR6 fréttablaðið heilsa og lífsstíll

Ófáir þjást af verkjum í baki og 
hálsi alla daga. Verkir og stífni í 
vöðvum, sérstaklega í kringum 
háls og bak, er góð vísbending 
um vöðvabólgu. Margir kljást 
við þennan leiðindakvilla 
árum saman án þess að gera 
nokkuð í sínum málum en ým-
islegt er hægt að gera sjálfur 
sem þarf ekki að kosta mikið.  

Í fyrsta lagi er nauðsynlegt reyna 
að átta sig á ástæðu bólgunnar og 
einbeita sér svo að úrræðum. 
Algengt er að fólk noti ranga lík-
amsbeitingu við vinnu og þarf þá 
að gera breytingu á vinnuað-
stöðu. Eins getur streita á vinnu-
stað verið ástæðan og þá þarf að 
finna leiðir til þess að draga úr 
henni. Ef enga augljósa skýringu 
er að finna ætti að leita til læknis 
sem oft vísar áfram til sjúkra-
þjálfara.

Mikilvægt að ná góðri slökun 
eins oft og mögulegt er. Það er til 
dæmis hægt að gera með því að 
fara í sund, gönguferðir eða 
leggjast í heitt bað. Einnig er gott 
að leggja  heita bakstra á auma 
svæðið. Sjúkranudd getur verið 
nauðsynlegt til þess að ná 
bólgunni og sjúkraþjálfari getur 
bent á rétta líkamsstöðu og við-
eigandi æfingar fyrir hvern og 
einn. Einnig getur verið gott að 
fara annað slagið í slökunar-
nudd.

Þjálfun er jafn nauðsynleg 
hvíldinni. Styktarþjálfun og 
teygjuæfingar á aumum vöðvum 
eru lykilatriði í baráttunni við 
vöðvabólgu. Það sem ætti hins 
vegar að forðast í lengstu lög er 
ofnotkun og ofreynsla á vöðva og 
viðvarandi streita en einnig getur 
kuldi aukið á bólguna. 
Edda Lúvísa Blöndal, sjúkra-
þjálfari hjá Sjúkraþjálfun Kópa-
vogs, sýndi okkur nokkrar styrkt-
ar- og teyjuæfingar sem hafa 
reynst gagnlegar við stífum 
vöðvum.
„Fyrsta æfingin gæti verið að 
standa upp úr stólnum og setjast 
niður aftur fimmtán sinnum. Hlé-

æfingar sem þessar hafa helst 
áhrif ef þær eru gerðar reglulega, 
minnst einu sinni á dag, og helst 

oftar. Þörfin á þeim eykst í jöfnu 
hlutfalli við kyrrsetu í vinnunni, 
svo og streitu.“ - árá

Teygt á stífum vöðvum

Teygja: Pressa niður öxlina án þess að 
skekkja líkamann, snúa höfðinu frá 
og halla því fram svo að hakan nálgist 
viðbeinið. Ýkja hreyfinguna með því að 
draga létt í höfuðið, halda í 30 sekúndur 
og gera svo eins á hinni hliðinni.

Liðkandi æfingar sem auka blóðflæði 
kringum axlargrind: Búa til stóran hring 
með öxlum, 10 í hvora átt. Athuga að 
hreyfa axlir, ekki bara handleggi. 

Teygja:  Pressa niður öxlina án þess að 
skekkja líkamann, halla höfðinu frá 
svo að eyrað nálgist gagnstæða öxl og 
draga létt í höfuðið með gagnstæðri 
hönd. Halda í 30 sekúndur og gera svo 
eins á hinni hliðinni. 

Styrkjandi æfingar fyrir herðablaðs-
vöðva, vinnur á móti hoknum brjóst-
hrygg: Draga herðablöð nær hvort öðru, 
ímynda sér að hneta sé brotin milli 
herðablaðanna. 20 endurtekningar. 

Tómatar eru geysilega góðir og fullir af vítamínum og hollustu. 
Íslendingar hafa löngum látið nægja að sneiða tómata ofan á 
brauð eða brytja þá í salat en til eru ýmsar matreiðsluaðferðir 
við tómata sem bíða þess að kynnast þér. Hér er ein þeirra: 

8-10 íslenskir tómatar
1 tsk. kummin (cumin)
1 tsk. sykur
nýmalaður pipar
salt
6 msk. ólífuolía
1 poki salatblanda, t.d. 
íslenskt klettasalat
parmesanostur (biti)

Ofninn er hitaður í 
220°C. Tómatarnir 
skornir í helminga 
og þeim raðað í eld-
fast fat með skurð-
flötinn upp. Krydd-
aðir með kummini, 
sykri, pipar og salti. 
Settir í ofninn og 
bakaðir í um 45 mínútur. Þá er olíunni dreypt jafnt yfir þá og þeir 
bakaðir í 10-15 mínútur í viðbót. Látnir kólna þar til þeir eru 
volgir. Salatblandan sett í skál eða á fat, tómötunum blandað 
saman við og olíunni úr mótinu hellt yfir. Nokkrar flögur skornar 
af parmesanosti og dreift yfir.

Hollt tómatasalat

Umbo›s- og sölua›ili
Birkiaska ehf.
sími: 551 9239
www.birkiaska.is

Vali› fæ›ubótarefni ársins 2002 í Finnlandi

Minnistöflur

Umbo›s- og sölua›ili
Birkiaska ehf.
sími: 551 9239
www.birkiaska.is

Birkiaska



UMBRO SUMARSKÓR Á BÖRNIN
Frá kr. 1.000.- (ST 30-38)
(VERÐ ÁÐUR 3.990.-)

UMBRO BARNASANDALAR
Kr. 1.000.- (VERÐ ÁÐUR 3.990.-)

UMBRO BARNA OG
UNGBARNAFATNAÐUR
Á 50% AFSLÆTTI

UMBRO KULDAGALLAR
Á 50% AFSLÆTTI

UMBRO LEÐURSANDALAR
Kr. 2.500.- (VERÐ ÁÐUR 5.990.-)

UMBRO KVENÚLPUR 
Á 50% AFSLÆTTI
NÚ: kr. 3.490.- (ÁÐUR 6.990.-)

FULLT AF ÓTRÚLEGUM 
TILBOÐUM Á 
FÓTBOLTASKÓM

MIZUNO HLAUPASKÓR
FRÁ Kr. 3.000.-

FATNAÐUR
Á kr. 500.- og 1.000.

FLOTTIR UMBRO T-BOLIR
Frá kr. 500.-

A.M.K. 25% AFSLÁTTUR
AF ÖLLUM VÖRUM, NEMA 

FÉLAGSVÖRUM

NÝKOMIN SENDING AF 
LÍKAMSRÆKTARFATNAÐI

FRÁ BETTER BODIES, 
NÚ Á 25% AFSLÆTTI

Kíktu við í Sportland, 
Ármúla 17
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Ólafur H. Björnsson kennir 
krökkum að renna sér á 
gönguskíðum á Akureyri.

„Sjálfur æfði ég gönguskíði frá 
því ég var 13 ára til 26 ára,“ segir 
Ólafur H. Björnsson gönguskíða-
kennari á Akureyri. Ólafur er frá 
Ólafsfirði og segist hafa smitast 
af skíðahefðinni sem þar ríki. „Ég 
var á svigskíðum sem krakki en 
leiddist út í gönguskíðamennsk-
una út af góðum félagsskap. Mér 
finnst allt sem snýr að snjó og 
skíðum skemmtilegt en einhvern 
veginn urðu gönguskíðin ofan á. 
Það er meiri ró yfir þeim og þú ert 
algjörlega einn með sjálfum þér 
og þarft ekki að hugsa um lyftur  

né biðraðir,“ segir Ólafur sem er 
einnig duglegur að renna sér á 
svigskíðum niður Hlíðarfjalli. 

Ólafur segir æ fleiri börn velja 
sér gönguskíði sem íþrótt. „Við 
höfðum verið í basli að fá krakka í 
þetta vegna snjóleysis en við 
höfum verið heppin í ár og einnig í 
fyrra,“ segir hann og bætir við að 
Reykvíkingar og aðrir landsmenn 
séu duglegir að kíkja norður til að 
skella sér á gönguskíði. „Aðstaðan 
hefur batnað til muna og brautirn-
ar eru alltaf troðnar auk þess sem 
jarðýtur gerðu brautirnar betri í 
sumar og settar voru upp snjó-
girðingar til að festa snjóinn betur. 
Svo er hægt að keyra alveg að 
brautinni sem er voðalega þægi-
legt.“ indiana@frettabladid.is

Meiri ró og 
engar biðraðir

Hressir gönguskíðakrakkar á æfingu. MYND/HEIÐA.IS

„Ég leiddist út í gönguskíðamennskuna út af góðum félagsskap.“ MYND/HEIÐA.IS

Vinkonurnar Kristjana og Lára 
skella sér á gönguskíði oft í 
viku.

„Ég valdi mér þetta sport því 
þetta er skemmtileg og holl hreyf-
ing auk þess sem það er notalegt 
að vera úti í náttúrunni,“ segir 
Kristjana Sigurharðardóttir á 
Akureyri. Hún hefur stundað 
gönguskíði í tíu ár eða frá því að 
sonur hennar byrjaði að æfa 
íþróttina. „Þetta er mín leikfimi 
en á sumrin stunda ég stafagöngu 

sem er meiri háttar líka. Það er 
yndislegt að henda öllu frá sér 
eftir erfiðan vinnudag og skella 
sér í göngu,“ segir Kristjana sem 
gengur í klukkutíma fimm daga 
vikunnar. „Ég tek allavega sjö 
kílómetra á dag, stundum meira,“ 
segir hún og bætir við að hún gæti 
ekki ímyndað sér líf sitt án göngu-
skíðanna. „Gönguskíðin eru 
ómissandi þáttur í mínu lífi og 
draumurinn er að komast í göng-
ur erlendis. Vonandi verður sá 
draumur að veruleika fljótlega.“

Þegar Fréttablaðið hitti Kristj-
önu í Hlíðarfjalli var hún á göngu-
skíðum með vinkonu sinni, Láru 
Þorvaldsdóttur, sem einnig hefur 
stundað skíðin í langan tíma. „Við 
Lára vinnum saman á gjör-
gæslunni á Fjórðungssjúkrahús-
inu á Akureyri og erum duglegar 
að fara í göngur eftir vinnu og um 
helgar. Hundurinn minn hefur 
líka gaman af þessu og fær oft að 
koma með okkur,“ segir Kristjana 
áður en þær stöllur renna sér af 
stað. indiana@frettabladid.is

Ekkert líf án gönguskíða

Kristjana og Lára Þorvaldsdóttir hittast uppi í Hlíðarfjalli eftir vinnu. MYND/HEIÐA.IS

Hreinsar loftið
Eyðir lykt
Drepur bakteríur

ECC ehf.
Bolholti 4

Sími  511 1001
www.ecc.is



www.markid.is      sími 553 5320        Ármúla 40

 kr. 69.900
Allround

Reflex 30
27 gírar Shimano Deore, Ál stell,
Rock Shox dempari með læsingu.

 kr. 44.000
Allround

Reflex 50
24 gírar Shimano Acera, Ál stell,
 Suntour dempari með læsingu.

 kr. 82.000
XC Racing

Scale 70
27 gíra Shimano XT, Extra létt álstell,
Rock Shox dempari með læsingu.

 kr. 41.500
Dirt jump urban

Voltage YZ 3
21 gíra Shimano Acera, super stíft
álstell, RST Capa demparagaffall  kr. 45.000

Hybrid & Street

Sportster P5
24 gíra Shimano Acera, ál stell,
Suntour NEX dempari

 kr. 79.900
High performance road training

Speedster S60
24 gíra Shimano , Ál stell, Scott
Carbon gaffall  kr. 35.500

8-10 ára

Voltage Jr. 24
18 gíra Shimano Tourney, super stíft
álstell, RST Capa demparagaffall

 kr. 50.500
Dirt jump urban

Voltage YZ 35
21 gíra Shimano Acera, super stíft
álstell, Hayes MX4 diskabremsur
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Rafsegulmengun er fyrirbæri 
sem sífellt fleiri eru farnir að 
velta fyrir sér. Getur verið 
að rafsegulsvið í húsum og 
híbýlum hafi skaðleg áhrif á 
heilsu manna? Valdemar Gísli 
Valdemarsson rafeindavirkja-
meistari telur svo vera en hann 
hefur kynnt sér þetta málefni 
allt frá árinu 1991.

„Rétt eins og margir finna fyrir 
óþægindum vegna svifryksmeng-
unar geta sumir fundið fyrir van-
líðan vegna rafsegulmengunar. 
Vanlíðanin getur lýst sér sem 
höfuðverkur, þreyta og slen, 
vöðvaverkir eða sviði og roði í húð 
sem kemur eftir viðveru fyrir 
framan sjónvarps- eða tölvuskjá. 
Einnig þorsti, pirringur í augum 
og einbeitingarskortur. Þeir sem 
eru allra viðkvæmastir fyrir raf-
segulmengun geta upplifað lam-
andi þreytu þannig að þeir geta 
vart gengið upp stiga,“ segir 
Valdemar Gísli Valdemarsson raf-
eindavirkjameistari sem þekkir 
vel til málsins. 

Algengt er að fólk vakni þreytt 
með þungan höfuðverk ef það 
sefur við hlið rafmagnsvekjara-
klukku að sögn Valdemars sem 
ræður fólki frá því að hafa raf-
magnstæki inni í svefnher-
bergjum. „Sérstaklega getur verið 
varasamt að hafa móðurstöð þráð-

lausra síma inni í svefnherberg-
um. Móðurstöðin sendir frá sér 
stöðuga hátíðnigeislun alveg óháð 
því hvort síminn er í notkun eða 
ekki. Öllu skárra er meira að segja 
að hafa farsíma á náttborðin.“ 
Einnig bendir Valdemar á að 
„babysitter“ tæki geti valdið vand-
ræðum. Þau virka á svipaðan hátt 
og þráðlausu símarnir og dæmi 
eru um að börn sem áður hafa sofið 
illa hafi snarlagast við það eitt að 
fjarlægja tækið úr herberginu. 

Langtímaáhrif rafsegulmeng-
unar á fólk getur í sumum tilfell-
um leitt til örorku. Valdemar segir 
einkenni rafmagnsóþols vera á 
margan hátt svipuð og einkenni 
vefjagigtar. Ekki sé því ólíklegt að 
sumir séu ranglega greindir með 
vefjagigt þegar það er í raun raf-
magnsóþol sem þjakar þá. „Í 
Háskólanum í Malmö hafa verið 
gerðar viðamiklar rannsóknir sem 
sýnt hafa fram á að þegar fólk er í 
návígi við rafsegulsvið verður það 
fyrir miklum sinduráhrifum. Sind-
uráhrif er þegar orkubúskapur 
frumulíkamans fer úr skorðum og 
fruman getur ekki losað sig við 
óæskilegar pósitívar jónir sem 
myndast í henni,“ segir Valdemar 
og bætir við að með því að neyta 
matar sem hafi andoxandi áhrif 
geti maður minnkað slík einkenni 
og stuðlað að heilbrigðari frum-
um.

En af hverju stafar rafsegul-
mengun? Frá  öllu rafmagni 

streymir rafsegulsvið sem hingað 
til hefur verið talið skaðlaust af 
meirihluta vísindasamfélagsins 
en sífellt fleiri hallast nú að því að 
rafsegulsvið í of miklum mæli geti 
verið skaðleg heilsu manna. „Í Sví-
þjóð hefur til dæmis risið samfé-
lag manna sem allir eiga það sam-
eiginlegt að geta ekki lifað við 
rafsegulmengun inni í bæjunum. 

Þetta fólk býr í hjólhýsum og notar 
gas við kyndingu og eldamennsku,” 
segir Valdemar. 

„Oft er jarðsamband rafmagns 
í húsum lélegt og rafsegulgeislun 
getur komið í gegnum ýmsar 
leiðslur í veggjum sem ekki eru 
sjáanlegar berum augum eins og 
heita- eða kaldavatnsrör eða jafn-
vel í gegnum steypustyrktargrind 

hússins. Það er því erfitt fyrir 
leikmann að leggja mat á það 
hvort um rafsegulmengun sé að 
ræða.“

Ef grunur leikur á því að raf-
segulmengun sé ástæða vanlíðun-
ar er ráð að kalla á fagmann sem 
getur jarðtengt rafmagnstæki 
hússins með fyrirhafnarlítilli 
aðgerð. -árá

Rafmögnuð vanlíðan

Ýmislegt bendir til að rafsegulmengun geti valdið fólki vanlíðan. NORDICPHOTOS/GETTYIMAGES

Hraustar frumur 
með hollum mat
Með því að að borða mat sem er ríkur af andoxunarefnum hjálpum 
við frumum líkamans að halda heilbrigði sínu lengur. Andoxunarefni 
hindra efnahvörf í frumum líkamans sem annars gefa frá sér skaðleg 
eiturefni.

Andoxunarefni geta því styrkt ónæmiskerfið, komið í veg fyrir 
sjúkdóma, dregið úr hættu á æðakölkun og blóðtappa og jafnvel 
minnkað hrukkumyndun. 

Best er að fá andoxunarefnin beint úr fæðunni en rannsóknir hafa 
sýnt að rándýr fæðubótaefni skila ekki jafn góðum árangri og matur 
úr ríki náttúrunnar. Áhrifarík andoxunarefni eru t.d. C-vítamín, E-
vítamín, beta karotín og selen.

Við fáum heilmikið af C-vítamíni úr sítrónum, appelsínum, kíví, 
greipaldin og mangó en einnig úr berjum eins og sólberjum og jarð-
arberjum. Apríkósur og plómur gefa okkur beta karotín en E-vítamín 
fáum við t.d. úr grófu mjöli, jurtaolíum, eggjum, sojabaunum og 
grænu grænmeti eins og spínati. Selen fáum við svo helst í tómötum, 

spergilkáli og lauki, hveitikími og parahnetum 
en einnig í kjötmeti eins og túnfiski, 

kjúklingi, laxi og lifur.

- árá



Súpur
Súpa dagsins 575,-

Sumarleg tómatsúpa  575,-

Fiskisúpa Geysis 1.295,-

Allar súpur eru bornar fram með 
heimabökuðu brauði

Smáréttir, 
forréttir og 
salöt
Nachos með guacamole & salsa 595,-

Brushetta með ferskum tómötum, 
oregano, basil og hvítlauk  795,-

Djúpsteiktur Camembert með 
heimabökuðu brauði, 
aldinmauki og berjum  1095,-

Geitosta brulée með vínberjum og 
heimabökuðu brauði  945,-

Risarækja á spjóti með grænmetis-
quiche og sýrðum rjóma       965,-

Chefsalat : Lítið / stórt
með skinku og osti 795,- / 1395,-
með sjávarsælgæti 895,- / 1475,-

Kjúklingasalat m. ólífum, papriku, 
lauk og brauðteningum  1.345,-

Fylltar pönnukökur m. grænm. 995,-

Fylltar pönnukökur m. kjúkl.  995,-

Hamborgarar og 
samlokur
Allir hamborgar og samlokur eru 
bornir fram með frönskum og 
kokteilsósu

Hvítlauksborgari með osti, salati, 
rauðlauk og tómat 1.295,-

BBQ borgari með osti, beikoni, 
salati, rauðlauk og tómat 1.295,-

Hvalborgari með humarmajonesi, 
salati, lauk og tómat 1.295,-

Geysir klúbbsamloka með kjúklingi, 
beikoni og spældu eggi 1.295,-

Ristuð nautakjötssamloka með lauk, 
sveppum og béarnaise 1.475,-

Egg og beikon, 
ristað brauð og smjör  895,-

Fiskur
Fiskur dagsins 1.645,-

Saltfiskur að hætti portkonunnar 
með kartöflum og ólífutómat-
basilikuspjóti              2345,-

Grillaður lax með kartöflum, 
grænmeti og hvítlaukssmjöri 2295,-

Ýsugratin “Geysis” 1645,-

Sjávarrétta Quesadillas 1645,-

Fiskur og franskar 
með sósu og salati 1595,-

Kjötréttir
Lambalundir með bernaise,
timiankartöflum og grænmeti 
dagsins 2.785,-

Nautasteik m. rósmarínsósu, 
timiankartöflum og grænmeti 
dagsins 2.995,-

Kjúklingurbringur með tómatsalsa, 
hrísgrjónum og grænmeti dagsins  

2.475,-

“Wiener Schnitzel” pönnusteikt 
svínasnitzel í raspi með steiktum 
kartöflum 2.395,-

Pasta
Spaghetti ai, olio et pepperon-
cini, spaghetti með hvítlauk, 
chilli og ólífuolíu        1.345,-

Spaghetti Bolognese 1.595,-

Spaghetti með 
sjávarsælgæti í rjómasósu 1695,-

eftirréttir
Súkkulaðimús með berjum 895,-
Crème Brûlée 895,-
Bláberjaskyrkaka 895,-
Ískaffi með vanilluís 695,-
Pönnukökur með sykri 695,-
Pönnukökur með 
bananarjóma og súkkulaði 695,-
Pönnukökur með 
jarðarberjasultu og rjóma 695,-
Ferskt ávaxta- og berjasalat  945,-
Volg eplakaka með ís & rjóma 795,-
Súkkulaðikaka með ís & rjóma 795,-
Vanilluís með rjóma 
og súkkulaðisósu 795,-

3ja rétta 
máltíð

Súpa dagsins

Kjúklingurbringur
með tómatsalsa, 
hrísgrjónum og 
grænmeti dagsins

Súkkulaðimús með 
berjum

3.945,-

3ja rétta 
máltíð

Sumarleg
tómatsúpa

Grillaður lax 
með kartöflum, 
grænmeti og 

hvítlaukssmjöri

Bláberjaskyrkaka

3.765,-

Geysir Bistro & Bar • Aðalstræti 2 • Sími 517 4300 • www.geysirbistrobar.is
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2 – Bólguey›andi og verkjastillandiÍbúfen

Notkunarsvi›: Íbúfen inniheldur íbúprófen sem er bólguey›andi, verkjastillandi og jafnframt hitalækkandi lyf. Lyfi›
er nota› vi› li›agigt, slitgigt, tí›averkjum, tannpínu og höfu›verk. Einnig má nota fla› sem verkjalyf eftir minniháttar
a›ger›ir, t.d. tanndrátt. Varú›arreglur: Fólk sem hefur ofnæmi fyrir íbúprófeni e›a er me› skerta lifrarstarfsemi má
ekki nota lyfi›. Fólk sem hefur fengi› astma, nefslímubólgu e›a ofsaklá›a eftir töku acet‡lsalic‡ls‡ru e›a annarra
bólguey›andi lyfja (annarra en barkstera) ætti ekki a› nota lyfi›. Nota skal lyfi› me› varú› hjá fólki me› tilhneigingu
til magasárs e›a sögu um slík sár. Lyfi› er ekki ætla› barnshafandi konum. Aukaverkanir: Íbúfen getur valdi›
aukaverkunum eins og t.d. ofnæmi (útbrot) og meltingaróflægindum. Skömmtun: Nákvæmar lei›beiningar um
skömmtun fylgja lyfinu. Ekki má taka stærri skammta en mælt er me›. Lesi› vandlega lei›beiningar sem fylgja lyfinu.
14.09.05
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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.

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI
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Helluhraun 2 - Hafnarfjörður

granítflísar
handlaugar





FFUULLLLT ST STTARARF OG HF OG HLLUTUTAASSTTÖRÖRFF

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

Auglýsing um skipulagsmál 
í Sveitarfélaginu Árborg

Auglýsing um skipulagsmál 
í Sveitarfélaginu Árborg
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RE/MAX Torg :: Garðatorgi 5 :: 210 Garðabær :: Sími: 520 9595 :: Fax:  520 9599Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign.

Ásett verð: 24.500.000

Seld á : 24.500.000

Bárugrandi 3

Ásett verð: 22.500.000

Seld á : 22.900.000

Dúfnahólar 2

Ásett verð: 16.500.000

Seld á : 16.200.000 

Látrasel 9

Ásett verð: 46.900.000

Seld á : 48.100.000 

KRAFTUR : :  TRAUST : :  ÁRANGUR

VIÐ NÁUM ÁRANGRI 
        Í  FASTEIGNAVIÐSKIPTUM 
  Á HEIMSMÆLIKVARÐA

ÞARFTU AÐ SELJA, HRINGDU NÚNA OG VELDU RÉTTA TEYMIÐ!  S: 8630402 // 8956107

Sýnishorn af seldum eignum í mars

Ásdís :: Hafdís: 

• Eru meðal 1% topp sölufulltrúa í Remax í heiminum, 120.000 sölufulltrúar í 66 löndum

• Eru með kraftmikið söluteymi

• Hafa verið söluhæstar innan RE/MAX á Íslandi þrjú ár í röð 2004, 2005 og 2006 

• Veita persónulega og góða þjónustu

• Hafa hlotið alþjóðaviðurkenningar í fasteignaviðskiptum

Ásdís Ósk Valsdóttir
Löggiltur fasteignasali

863 0402
asdis@remax.is

Hafdís Rafnsdóttir
Sölustjóri

895 6107
hafdis@remax.is

Fr
um

SMÁRAFLÖT - 210 – GBÆ.
Gott 243,1 fm einbýlishús á einni hæð á frábærum
stað við lækinn og hraunjaðarinn neðst á Flötunum.
Íbúðin er 173,6 fm, og bílskúrinn 69,5 fm með gryfju og
góðri hobby- eða líkamsræktaraðstöðu. Góðir sólpall-
ar með potti eru við húsið og trjárækt veitir mikið skjól,
einnig er lítið gróðurhús á lóðinni. Baklóð með stórum
gegnvörðum viðarpalli, heitum potti og miklu skjóli.
Þrjú svefnherbergi er á sérgangi, öll parketlögð. Á
ganginum er einnig rúmgott flísalagt baðherbergi. 
VERÐ 62,0 millj.

FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

Halla Unnur Helgadóttir,
löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar gefur
Bjarni Pétursson sölufulltrúi 

s: 898-3474 

Hafnarfirði, Fjarðargötu 17 

Sími 520 2600, Fax 520 2601

Netfang as@as.is 

Heimasíða www.as.is

Opið virka daga kl. 9–18

Fullbúið 132 fm atvinnuhúsnæði á góðum stað. 
Stórar innkeyrsludyr. Verð 18,9 millj.

STEINHELLA - HAFNARFIRÐI
GOTT VERÐ

Kári Halldórsson, löggiltur fasteignasali

Fr
u

m

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI
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um

Suðurlandsbraut 50

Bláu húsin v/Faxafen

husid@husid.is

Sími 513 4300

2 herbergja Holtsgata - Rvk.
LAUS STRAX 
Kósý björt 2ja herbergja íbúð á
efstu hæð í 4ra íbúða húsi í 101
Reykjavík. Endurnýjað lítið bað-
herbergi, snotur eldri eldhúsinn-
rétting, viðargólf. Verð 14,9 millj.

Jörð Eyvindará við Egilsstaði
Höfum fengið til sölu jörðina
Eyvindará á Fljótsdalshér-
aði, rétt norðan við Egils-
staði. Jörðin er 587 ha. og
er án húsakosts. Efri hlutinn
jarðarinnar gæti hentað vel
til sumarhúsabyggðar og
jafnvel skógræktar og er
hluti svæðisins bundinn

samningi við Héraðsskóga, svo má minnast á mögulega virkjanamögu-
leika í Miðhúsaánni. Neðri hlutinn sýnist geta hentað mjög vel til íbúð-
arbyggðar og þá helst þá hluti sem er næst Egilsstöðum. Malarnám
hefur verið á eyrunum við ánna.

2 herbergja Grettisgata - Rvk.
Er þetta HÚSIÐ þitt? 2ja
herbergja vel skipulagða
íbúð á jarðhæð með sér-
inngangi og öllu sér og inn-
an íbúðarinnar í stein-
steyptu og nokkuð snyrti-
legu sex íbúða hús á eign-
arlóð á frábærum og róleg-
um stað í miðbæ Reykja-
víkur, stutt að labba í bæinn
en samt þægilega langt frá.

Stórt herbergi með stórum skáp. Björt íbúð, mikið af gluggum. 
Verð 11,7 millj.

2 herbergja Sogavegur - Rvk.
Sér inngangur í 48,4 fm.
bjarta íbúð á jarðhæð. And-
dyri með dúk á gólfi. Bað-
herbergi með dúk á gólfi,
góð innrétting og vaskur í
borði, skápur á vegg,
sturta. Eldhús með hvítri og
beyki innréttingu, parket á
gólfi. Stofa með parketi á
gólfi. Svefnherbergi með
dúk á gólfi. Panill í flestum
loftum. Þvottahús og
geymsla. Verð 12,9 millj.

3 herbergja Reykás - Árbær
Nýtt á skrá mjög góð  83
fm 3ja herbergja endaíbúð
á jarðhæð í góðu fjölbýli
með frábæru útsýni garð-
megin. 2 góð herbergi
þvottaherbergi innan íbúð-
ar.Hellulögð verönd sem
er afgirt, Sameign snyrti-
leg og hús nýlega lagað að
sögn seljenda. Snyrtileg
eign á góðum útsýnisstað

í Árbænum. Stutt er í alla þjónustu og einnig stutt í góðar gönguleiðir.
Verð 18,9 millj.

4 herbergja Ársalir - Kóp.
Glæsileg 113 fm. 4ra her-
bergja íbúð á jarðhæð
ásamt bílskýli, með 30 fm
afgirtum sólpalli, staðsett
innst í botnlanga.
Stutt í alla þjónustu, barn-
vænt hverfi. 
Verð 28,9 millj. kr., mögu-
leiki á því að yfirtaka ca
19,5 millj. kr. lán.

Stærri íb. og sérhæðir Krókavað - Rvk.
Mjög rúmgóð og falleg 4ra her-
bergja 127,5 fm. neðri sérhæð á
jarðhæð í tveggja hæða, steyptu
og steinuðu fallegu tvíbýlishúsi
sem í eru tvær sérhæðir. Húsið
stendur í rólegri botnlangagötu.
Eikar innréttingar, skápar, hurðar
og parket. Allt sér. Þvottahús og
geymsla innan íbúðar. 3 stór og
góð svefnherb. Fallegt og bjart
eldhúsi og stór stofa með útgang

á stóran og góðan 34 fm. trésólpall með skjólgirðingu. Laus fljótlega.
Verð 31,8 millj.

4 herbergja Flétturimi - Grafarvogur
Góð 4ra herbergja 98,4 fm. íbúð á
3ju (efstu) hæð. Stutt í skóla og
þjónustu. Stofa, borðstofa með
parketi á gólfum, eldhús með flís-
um og ljósri innréttingu, hornsvalir
til vesturs og norðurs, sér svefn-
herbergisálma með 3 svefnh. bað-
herb m/baðkari m/sturtuaðstöðu,
þvottahús. Verð 21,5 millj.

4 herbergja Kristnibraut - Grafarholt
Falleg 4ra herbergja íbúð á
3ju (efstu) hæð með lokuðu
bílskýli. 3 svefnh. þvotta-
hús innan íbúðar, stofa og
borðstofa með suðursvöl-
um og útsýni, eldhús með
borkrók. Vandaðar innrétt-
ingar úr Kirsuberjavið. 
Verð 26,9 millj.

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

Stærri íb. og sérhæðir Sörlaskjól - Rvk.
Glæsileg mikið endurnýjuð
90 fm., 3ja herbergja íbúð
með sér inngangi í tveggja
íbúða húsi. Fallegt nýtt
eldhús með eikar innrétt-
ingu, vönduð tæki frá AEG,
flísar á gólfi. Baðherbergi
tekið í gegn með flísum á
gólfi, baðkar og sturtuað-
staða. Stór og björt stofa

með parketi á gólfi. Þvottahús innan íbúðar með flísum á gólfi. Heim-
taug, mælagrind og nýr rafmagnsskápur. Skolp og dren endurnýjað.
ÍBÚÐ SEM VERT ER AÐ SKOÐA . Verð 22,5 millj.

Rað- og parhús Fellahvarf - Kóp.
Fallegt raðhús á mjög góðum út-
sýnisstað við Elliðavatn. Húsið er
183 fm. á tveim hæðum með inn-
byggðum bílskúr. Það er vel skipu-
lagt með 5-6 herbergjum og stór-
um svölum með fallegu útsýni.
Gólfefni eru parket og flísar, bað-
herbergi eru tvö og eldhús rúm-
gott. Verð 49,5 millj.

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

og heilsugæsluna. Verð 27,9 millj.

Klettakór
Kópavogi

• Glæsilegar íbúðir með sérinngangi og bílskýli.
• Íbúðirnar skilast í júní tilbúnar án gólfefna.
• Stærð íbúða um 177 fm. ýmist á 1-2 hæðum.
• Verð frá 43-49 milljónir.
• Byggingaraðili er ÁF-hús.
• Hringið og pantið tíma til að skoða.

Vilhjálmur Bjarnason lögg. fast.sali
Helgi H. Jónsson lögg. fast.sali
Guðný Guðmundsdóttir sölumaður
Gunnar Magnússon sölumaður
Hrafnhildur Helgadóttir sölumaður
Kolbeinn Sigurðsson sölumaður
Kristinn Erlendsson sölumaður
Ólafur H. Haraldsson sölumaður
Ólafur M. Sævarsson sölumaður

Vilborg G. Hansen sölumaður
Heimir H. Eðvarðsson sölumaður
Sigrún Þorvarðardóttir sölumaður
Vignir Daðason sölumaður
Yngvi Laxdal sölumaður
Rannveig Sveinsdóttir móttaka
Erla R. Guðmundsdóttir bókari
Ómar Haraldsson tölvuumsjón/frágangur
Ingvaldur Mar Ingvaldsson framkv.stjóri

Fr
um

FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

Halla Unnur Helgadóttir,
löggiltur fasteignasali

FLÉTTURIMI
112 RVK.

Glæsileg 3ja herb íbúð
með stæði í bílskýli. Íbúðin
er vel skipulögð 93,7 fm. á

3. hæð í litlu fjölbýli. Flísar og parket á gólfum. Þvotta-
hús í íbúð. Stórt eldhús og rúmgóð stofa. 
VERÐ 20,9 millj.

Upplýsingar gefur 
Þóra Þrastardóttir sölufulltrúi 

s: 822-2225

Fr
um

ÖNDVERÐARNES - SUMARHÚS 
Gott 47,8 fm sumarhús í Öndverðarnesi. Björt stofa
með stórum gluggum, eldhús með góðum tækjum og
borðstofa. 2.svefnherb. og 20 fm svefnloft. Stór og
glæsileg verönd. Stutt í alla afþreyingu. Leiguland. Vel
staðsett eign. VERÐ 12,9 millj.

FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

Halla Unnur Helgadóttir,
löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar
hjá Ásdísi sölufulltrúa 

s: 898-3474 

Fr
um

FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

Halla Unnur Helgadóttir,
löggiltur fasteignasali

SUMARHÚS
BORGARFIRÐI

Vel staðsett 44 fm sumarhús í landi Jarðlangsstaða í
Borgarfirði. Skógi vaxið land með útsýni í allar áttir.
Eldhús og stofa með gegnheilu parketi. 2 svefnh. með
plastparketi auk svefnlofts. Snyrting með handklæða-
ofni og spónarparketi á gólfi. Stór ca. 30 fm verönd á
tvo vegu. Nýbúið að smíða brunnhús. Húsið stendur á
5.490 fm eignarlóð. 2.745 fm byggingarréttur fylgir.
Einnig er möguleiki að samliggjandi lóð geti fylgt.
Vatnstengi og rafmagnstengi við bílaplan.

Bókið skoðun 
hjá sölufulltrúa Akkurat, 

Ásdís 898-3474



Stjórnmálaflokkar á Íslandi 
hafa sem mest þeir mega þveg-

ið af sér „vinstrið“ í áherslum 
sínum. Við vinstri græn berum 
það hins vegar stolt og finnum 
mikinn meðbyr með okkar mál-
stað. Fólk finnur að hugsjónir um 
róttækar aðgerðir til betra lífs 
eiga samleið með okkur. Æ fleiri 
velja græna lit umhverfisins sem 
er samofinn vinstrinu í VG, og 
félagslegt réttlæti og jöfnuð sem 
er samofið náttúruvernd og sjálf-
bærri þróun. 

Við lifum á undarlegum tímum 
þar sem öllu er snúið á haus. Rík-
isstjórn stærsta hægri flokks 
landsins stendur í úreltum for-
sjárhyggju- og stóriðjufram-
kvæmdum. Á sama tíma hefur 
„miðjan“ svokallaða færst svo 
langt til hægri að hið pólitíska 
landslag er vart þekkjanlegt frá 
því sem var. Á slíkri stundu er 
mikilvægt að vera með öflugan 
innri áttavita og skýrt gildismat. Í 
heimi fákeppni þar sem alþjóð-
legar risasamsteypur og auð-
hringir blasa við sem hið nýja 
alræðisvald er það helsta von 
okkar venjulegs fólks að krefjast 
virkara lýðræðis og betra vel-
ferðarsamfélags – samfélags þar 

sem við fólkið í 
landinu veljum, 
höfum áhrif og 
ráðum för. 

Vinstrið í 
græna litnum 
er ákall um 
breytt verð-
mætamat. Við 
stöndum fyrir 
sterkt og heil-
brigt velferðar-

samfélag þar sem allir fá að lifa 
með reisn, sjálfstæði og virðingu 
á eigin forsendum. Við viljum eitt 
samfélag fyrir alla þar sem fatl-
aðir sem ófatlaðir, sjúkir sem 
heilbrigðir, aldraðir sem ungir, 
konur sem karlar, gagnkynhneigð-
ir sem samkynhneigðir, innflytj-
endur sem innfæddir – allir um 
landið allt, án undantekninga – 
taka virkan þátt í samfélaginu á 
grundvelli jafnræðis. Við stönd-
um fyrir skýlausa kröfu um að 
hækka laun hinna lægst launuðu. 
Við stöndum fyrir breytt verð-
mætamat þar sem fólk sem sinnir 
öldruðum, fötluðum, börnum og 
sjúkum fær góð og hvetjandi lífs-
kjör. Við stöndum fyrir útrým-
ingu á launamun kynjanna og 
krefjumst jafnra valda og áhrifa 
kvenna sem karla. Við stöndum 
fyrir friðarstefnu þar sem Ísland 
er strokað út af lista viljugra 
árásarþjóða. Við stöndum fyrir 

fjölbreytt atvinnulíf þar sem lítil 
og meðalstór fyrirtæki fá að 
blómstra og firrt stóriðjustefna 
jafnt sem fákeppni risasasam-
steypna víkur. Við stöndum fyrir 
skapandi og fjölþætt menntakerfi 
fyrir alla og metnaðarfullt heil-
brigðiskerfi með einstaklings-
miðaðri þjónustu.

Vinstrið okkar stendur fyrir 
velferð þar sem fólk og umhverfi 
er í fyrirrúmi – og ekki allt er falt. 
Skýr sýn til framtíðar málar 
landslag velferðarsamfélags sem 
byggir á sjálfbærri þróun og sátt 
við náttúruna. Ef slíkt samfélag á 
að verða að veruleika verða 
skammtímahagsmunir, neyslu-
hyggja og gróðafíkn að víkja fyrir 
varðveislu lífsgæða, fjölbreyti-
leika og náttúruvernd. Félagslegt 
réttlæti, jöfnuður, kvenfrelsi, 
fjölbreytt atvinnulíf, blómleg 
byggð, róttæk umhverfisvernd 
og sjálfbær þróun er það sem 
koma skal. Það er aðkallandi rétt-
lætismál í öfgafullum heimi 
hægri „miðjunnar“ (svokölluðu) 
að beygja til vinstri út í græna 
reitinn. Tími breytinga er kominn 
og stund annars konar verðmæta-
mats á Íslandi er runnin upp. Ég 
hlakka til.

Höfundur skipar 2. sæti Vinstri-
hreyfingarinnar - græns framboðs 

í Suðvesturkjördæmi.

Vinstri fyrir velferð

Félagsfræðingafélag Íslands 
stendur fyrir málþingi um 

fátækt í íslensku samfélagi á 
Grand Hóteli 15. mars næstkom-
andi kl. 8.30. Umræða um fátækt 
á Íslandi á síðustu mánuðum 
hefur einkum snúist um hag-
stærðir og mælingaaðferðir. Á 
málþinginu verður hins vegar 
dreginn fram í sviðsljósið veru-
leiki þess fólks sem býr við 
fátækt og skort og kynntar nið-
urstöður rannsókna hvað slíkar 
aðstæður leiða af sér í íslensku 
samfélagi.

Niðurstöður rannsókna hafa sýnt 
að til lengri tíma litið hefur 10% 
þjóðarinnar búið við kjör og 
aðstæður sem eru undir skil-
greindum fátæktarmörkum. Þá 
hefur tekjuskipting aukist jafnt 
og þétt á síðustu árum. Hópar 
sem eru í hættu á að lenda í 
fátækt eru lífeyrisþegar og lág-
launafólk á vinnumarkaði. Börn 
eru mjög viðkvæm fyrir fátækt 
og afleiðingum hennar og það er 
staðreynd að mörg börn búa við 
knöpp kjör og fátækt. Konur eru 
í meiri hættu á að lenda í fátækt 
og einstæðir foreldrar eru að 
stórum hluta láglaunakonur og í 
verulegri hættu á að lenda í 
fátækt. Þá eru einhleypir karlar 
margir illa settir.   

Niðurstöður rannsókna á 
Fátækt á Íslandi (sjá Hörpu 
Njáls, 2003 og allt til 2006) sýna 
að lágmarkslaun og lífeyris-
greiðslur duga ekki fyrir brýn-
ustu framfærslu. Afleiðingar 
fátæktar eru minni félagsleg 
þátttaka bæði fullorðinna og 
barna, lélegra mataræði, verri 
næring, sem leiðir til verra 
heilsufars og afleiðingar fátækt-
ar koma hvað harðast niður á 
börnum.

Um þessar staðreyndir verður 
fjallað á málþinginu, þar sem 
fimm félagsfræðingar, öll með 
framhaldsmenntun, munu halda 
erindi um fátækt í allsnægtar-
samfélagi.

Í fyrsta erindinu „Fátækt á 
Íslandi?“ mun Snorri Örn Árna-
son, sérfræðingur hjá Capacent 
Gallup, kynna niðurstöður nýrrar 
könnunar Gallup. Yfirskrift 
erindis Hörpu Njáls er „Fátækt 
kvenna og barna“. Harpa fjallar 
m.a. um hvernig fátækt leiðir til 
andlegs álags, heilsubrests og 
óhamingju. Að lifa við stöðugan 
skort veldur miklu andlegu álagi 
og auðmýkingu, leiðir til skertrar 
sjálfsvirðingar og sorgar og nið-
urbrots á andlegu og líkamlegu 
heilsufari bæði hjá fullorðnum og 
börnum.

„Karlar í vanda“ er yfirskrift 
erindis Guðnýjar Hildar Magn-
úsardóttur, félagsráðgjafa hjá 
Þjónustumiðstöð Vesturbæjar. 

Þar kemur m.a. fram að stærsti 
hópurinn sem þiggur fjárhagsað-
stoð hjá Reykjavíkurborg eru 
einhleypir karlar.  Guðný setur 
fram sýn sína á lagskiptingu 
samfélagsins þar sem karlar eru 
í meirihluta bæði í efstu og 
neðstu lögum. Erindið fjallar um 
karla í neðsta laginu. Stefán 
Hrafn Jónsson fjallar um „Fátæk 
börn og heilsusamlega lífshætti“. 
Erindi Stefáns byggir á íslensk-
um hluta fjölþjóðlegrar rann-
sóknar á heilsu og lífskjörum 
skólanema sem er samstarfs-
verkefni Lýðheilsustöðvar og 
Háskólans á Akureyri. Niður-
stöður benda til þess að börn sem 
búa við fátækt hér á landi telja 
heilsu sína verri en önnur börn, 
þau hreyfa sig minna, borða 
sjaldnar hollan mat og fara 
sjaldnar til tannlæknis en börn 
úr efnameiri fjölskyldum.

Að lokum flytur Jón Gunnar 
Bernburg, lektor við HÍ, erindi: 
„Fátækt, vanlíðan og fráviks-
hegðun íslenskra ungmenna“. 
Erindið er byggt á könnun frá 
árinu 2006 (Jón Gunnar Bern-
burg, Þórólfur Þórlindsson og 
Inga Dóra Sigfúsdóttir). Niður-
stöður benda til að upplifun ungl-
inga á efnahagslegum skorti á 
heimili sínu sé áhættuþáttur fyrir 
fjölmargar neikvæðar útkomur 
þ.á m. reiði, depurð og afbrota- og 
áhættuhegðun. Í erindinu verður 
rætt um hugsanlegar skýringar á 
þessum niðurstöðum. 

Fundarstjóri er Guðbjörg Linda 
Rafnsdóttir, dósent við félagsvís-
indadeild Háskóla Íslands.

Með þessu framlagi vill Félags-
fræðingafélag Íslands dýpka 
umræðu um fátækt á Íslandi og 
veruleika hinna fátæku. Það er 
umhugsunarefni hvaða áhrif 
knöpp kjör og fátækt hefur á 
þjóðfélagshópa og setur jafn-
framt mark sitt á íslenskt samfé-
lag.

Málþingið verður á Grand hóteli 
og hefst kl. 8.00.  Aðgangseyrir er 
1.500 krónur og innifalið morgun-
verðarhlaðborð. Málþingið er 
öllum opið meðan húsrúm leyfir. 
Frekari upplýsingar um dagskrá 
málþingsins má finna á slóðinni 
www.felagsfraedingar.is.

Höfundar eru í forsvari fyrir 
fræðslu- og málþinganefnd 

Félagsfræðingafélags Íslands. 
Harpa Njáls er í doktorsnámi við 

Háskóla Íslands. Stefán Hrafn 
Jónsson starfar á Lýðheilsustöð. 

Fátækt í allsnægtum?

Rannsóknaniðurstöður nýlegrar 
íslenskrar rannsóknar hafa 

sýnt fram á sterk tengsl sýkla-
lyfjanotkunar barna og þróunar 
penicillín ónæmra pneumókokka á 
Íslandi á árunum 1993–2003. Þró-
unin á Íslandi hefur verið heil-
brigðisyfirvöldum erlendis 
umhugsunarefni, sérstaklega þar 
sem notkun sýklalyfja er bundin 
við ávísanir læknanna sjálfra og 
er þróunin á Íslandi oft nefnt, 
öðrum löndum „víti til varnaðar“. 

Niðurstöðurnar sýna að ónæmar 
bakteríur blómstra í nefkoki 30% 
barna sem fengið hafa sýklalyf 
sem síðan smitast auðveldlega á 
milli barna, jafnvel barna sem ekki 
hafa fengið sýklalyf. Samt eykst 
sýklalyfjanotkunin stöðugt milli 

ára og jókst um 
rúm 16%  að 
meðaltali á hvert 
mannsbarn á 
aðeins tveimur 
árum eftir að 
rannsókninni
lauk  2003 og 
nota Íslendingar 
áfram mest allra 
Norðurlanda-
þjóða af sýkla-
lyfjum. Sýkla-
lyfjaónæmið er 

að sama skapi meira hér á landi og 
þurfa t.d. 3-5 börn að leggjast inn 
til sýklalyfjameðferðar með sterk-
ustu sýklalyfjunum í æð á Barna-
spítala LSH að meðaltali í hverjum 
mánuði vegna sýkinga sem þessar 
bakteríur valda. 

Mikilvægt er að reyna að snúa 
þessari þróun við. Grein um efnið 
er birt á heimasíðu Heilsugæsl-

unnar, Ofnotkun sýklalyfja og 
heilsa ísl. barna. Doktorsritgerð 
höfundar um efnið má nálgast á 
http://www.laeknadeild.hi.is/page/
rit

Þótt furðulegt megi teljast 
gleymist þessi umræða ævinlega 
þegar rætt er um lýðheilsumál 
barna almennt en börnin nota hlut-

fallslega mest af sýklalyfjunum. 
Sýklalyfjaónæmi er ein af alvar-
legustu heilbrigðisógnum framtíð-
ar að mati Alþjóðlegu heilbrigðis-
stofnunarinnar (WHO). Aðal 
skilaboð stofnunarinnar eru að 
draga verulega úr sýklalyfjanotk-
uninni sem oft er óþörf eins og 
rannsóknir hérlendis og erlendis 
sýna. Aðalvandinn á Íslandi, sér-
staklega á höfuðborgarsvæðinu, 
er að foreldrar kjósa oft frekar að 
sækja skyndiþjónustu fyrir börnin 
sín, oftast vegna eyrnabólgu tengt 
kvefi og veirusýkingum, í stað 
þess að leita til „eigin“ læknis, sem 
getur ákveðið að fylgja málum 
eftir og endurmetið sýkingar-
ástandið í stað þess að skrifa á 
ótímabærar sýklalyfjaávísanir. 
Afleiðingar eru hins vegar slæmar 
þegar til lengi tíma er litið, hratt 
vakandi ónæmi sýkla þannig að 
stöðugt verður erfiðara að treysta 

á örugga sýklalyfjameðferð við 
alvarlegri sýkingum, meiri líkur á 
endurteknum sýkingum eins og 
miðeyrnabólgum og þá meiri notk-
un hljóðhimnuröra eins og sást í 
ísl. rannsókninni.

Eins og staðan er í dag er ekki 
endilega spurt hvað börnunum 
henti best í þessu sambandi heldur 
stuðlar „kerfið“ meira að því að 
foreldrar þurfi ekki að fá frí frá 
vinnu á daginn til að sækja læknis-
hjálp fyrir börnin og að foreldr-
arnir þurfi jafnvel ekki að taka sér 
frí næstu daga vegna veikinda 
barnanna þar sem sýklalyfin eru 
oft látin duga sem einhvers konar 
„gæðatrygging“ fyrir batanum. 
Hagur barna í þessu ljósi er sér-
staklega athyglisverður þar sem 
börnin og foreldrar þeirra eiga sér 
engan ákveðinn málsvara. 

Höfundur er læknir.

Af hverju nota Íslendingar svona mikið af sýklalyfjum?

Sýklalyfjaónæmi er ein af 
alvarlegustu heilbrigðisógnum 
framtíðar að mati Alþjóðlegu 
heilbrigðisstofnunarinnar 
(WHO). Aðal skilaboð stofnun-
arinnar eru að draga verulega 
úr sýklalyfjanotkuninni sem 
oft er óþörf eins og rannsóknir 
hérlendis og erlendis sýna.

KVEF?

NEFÚÐI HÁLSTÖFLUR VERKJALYF FRUNSUKREM

Það er engin ástæða til að láta sér líða illa.
Komdu og fáðu ráðgjöf hjá okkur.

Við hlustum!

Vectavir krem er áhrifaríkt lyf til meðferðar á frunsu af völdum Herpes Simplex. Vectavir virkar á öllum stigum frunsunnar frá sting eða æðasláttar til blöðru. Í Vectavir er virka efnið penciklóvír sem stöðvar framgang
veirunnar. Vectavir er ætlað fullorðnum og börnum eldri en 12 ára. Berið Vectavir á frunsusvæðið á 2 klst fresti í 4 daga. Berið á rétt fyrir svefn og um leið og vaknað er. Dæmigert er að frunsa komi fram við ofreynslu, kvef
eða infl úensu eða í mikilli sól (t.d. á skíðum). Ekki á að nota lyfi ð ef að áður hefur komið fram ofnæmi fyrir penciklóvír, famciklóvír eða öðrum innihaldsefnum. Með Vectavir grær frunsan hraðar, verkir minnka og smittími
styttist. Vectavir kremið 2 g fæst án lyfseðils. Lesið vel leiðbeiningar sem fylgja lyfi nu. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.
Otrivin nefúðinn og nefdroparnir innihalda xýlómetasólin sem vinnur gegn bólgu, nefstífl u og slímmyndun vegna kvefs og bráðrar bólgu í ennis- og kinnholum. Otrivin virkar fl jótt og áhrifi n vara í 6-10 klst. Otrivin getur
valdið aukaverkunum, s.s. ertingu í slímhúð og sviðatilfi nningu. Einnig ógleði og höfuðverk. Otrivin má nota þrisvar á dag en ekki lengur en í 10 daga í senn.Varúð: Langtímanotkun Otrivin getur leitt til þurrks í nefslímhúð.
Sjúklingar með gláku eða þeir sem hafa ofnæmi fyrir xýlómetasólin ættu ekki að nota Otrivin. Kynnið ykkur vel leiðbeiningar sem fylgja lyfi nu. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.
Strepsils töfl ur eru látnar renna í munni og leysast þar hægt upp. Þannig nást fram staðbundin sótthreinsandi áhrif í munni og koki.Auk þess hafa bragðefnin væg kælandi áhrif sem slá á ertingu.Venjulega er ein tafl a látin
leysast hægt upp í munni á 2-3 klst fresti. Lyfi ð þarf venjulega að nota í 3-4 daga og stundum í allt að eina viku. Einnig má leysa upp 1-2 töfl ur í heitu vatni og drekka sem heitan drykk. Notkun lyfsins hefur engin áhrif á
önnur lyf sem notuð eru samtímis. Ofnæmi eða ofnæmislík viðbrögð geta komið fyrir en eru afar sjaldgæf. Hver pakki af Strepsils inniheldur 24 munnsogstöfl ur, sem eru í hentugum þynnupakkningum. Hverri pakkningu
fylgja viðurkenndar leiðbeiningar á íslensku um notkun lyfsins, sem gott er að kynna sér vel. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.
Voltaren Dolo® (díklófenak kalíum) 12,5 mg töfl ur. Notaðar við vægum eða frekar vægum verkjum, svo sem höfuðverk, tannpínu og tíðaþrautum.Verkar einnig hitalækkandi. Dragi ekki úr einkennum á nokkrum dögum,
skal leita til læknis. Þeir sem eru með eða hafa haft sögu um maga- eða skeifugarnarsár eða skerta lifrarstarfsemi ættu að ráðfæra sig við lækni áður en lyfi ð er notað. Þeir sem þola ekki acetýlsalisýru, íbuprófen eða önnur
bólgueyðandi lyf eða eru með astma eiga ekki að nota Voltaren Dolo®. Notið lyfi ð ekki á meðgöngu nema í samráði við lækni, en aldrei á síðasta þriðjungi meðgöngu. Leitið ráða læknis eða lyfjafræðings um milliverkanir
við önnur lyf. Lesa skal vandlega leiðbeiningar á umbúðum og fylgiseðli. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.





95 ára
Elías Valgeirsson
rafvirkjameistari og fyrrverandi

starfsmaður Rarik,

varð 95 ára þann 3. febrúar síðastliðinn. 
Þó svo að dagurinn sé löngu 

liðinn óskum við honum innilega til 
haming ju með afmælið. 

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar,
tengdamóðir og amma,

Snjólaug Elín
Hermannsdóttir

sem lést laugardaginn 3. mars sl., verður jarðsungin frá
Keflavíkurkirkju, föstudaginn16. mars kl. 16.00.

Halldór Guðni Pálmarsson
Logi Hermann Halldórsson Þórhanna Þórðardóttir
Jóhann Halldórsson         Karen Christina Halldórsson
Halldór Pálmar Halldórsson Helga Guðrún Bjarnadóttir
Herdís Halldórsdóttir        Ingvar Georg Georgsson
og barnabörn.

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

Ingvar Árnason
Lækjarbergi 56, Hafnarfirði,

sem lést sunnudaginn 4. mars, verður jarðsunginn frá
Hafnarfjarðarkirkju föstudaginn 16. mars kl. 13.00.

Elsa Aðalsteinsdóttir
Árni Ingvarsson           Helena Jensdóttir
Þórður Ingvarsson            Anna María Bryde
Ingvar, Arnar, Elsa Rún, Ásgeir Bragi
Árni Ingvarsson                  Gerða Garðarsdóttir

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, afi og
langafi,

Helgi Hafliðason
Hátúni 23, Reykjavík,

verður jarðsunginn frá Hallgrímskirkju mánudaginn
19. mars kl. 13.00.

Helgi Helgason Anna Kristín Hannesdóttir
Dagbjört Helgadóttir Þorkell Hjaltason
Júlíus B. Helgason Hildur Sverrisdóttir
Hafliði Helgason Barbara Helgason
Ragnar Hauksson Josephine Pangolamus
afabörn og langafabörn.

Ástkær kona mín, dóttir, móðir, tengda-
móðir, amma, tengdadóttir, systir og
mágkona,

Kristín Guðmundsdóttir
andaðist á líknardeild Landspítalans í Kópavogi aðfara-
nótt sunnudagsins 11. mars sl. Útför hennar fer fram
frá Bústaðakirkju föstudaginn 16. mars kl. 11.

Rudolf Ólafsson
Petrea Sofia Guðmundsson
Sofia Ösp Ingólfsdóttir
Sunneva Katrín Sigurðardóttir  Brian Micha Johansson
Elias Micha og Kristín María Johansson
Ruth Þorsteinsson Sigurlaugur Þorsteinsson
Pétur Karl Guðmundsson
Guðrún María Guðmundsdóttir
Ellý Katrín Guðmundsdóttir Magnús Karl Magnússon

Ástkær eiginkona, dóttir, systir, mágkona
og frænka,

Lilja Viðarsdóttir
Gautlandi 5, Reykjavík,

lést á Landspítala - háskólasjúkrahúsi, miðvikudaginn
7. mars. Útförin verður gerð frá Fossvogskirkju, föstu-
daginn 16. mars kl. 15.00. Þeim, sem vildu minnast
hinnar látnu, er bent á Krabbameinsfélag Íslands.

Roger Verbrugghe
Guðrún Lilja Friðjónsdóttir       
Helga Viðarsdóttir
Daníel Viðarsson Margrét Magnúsdóttir
Viðar Viðarsson Anna Elísabet Ólafsdóttir
Friðjón Már Viðarsson Margrét Sigurjónsdóttir
og systkinabörn.

Ástkær móðir mín, tengdamóðir,
amma og langamma,

Dóra Helgadóttir
frá Fellsenda, Þingvallasveit,

lést á Hjúkrunarheimilinu Eir, laugardaginn 10. mars.
Útförin verður gerð frá Lágafellskirkju, föstudaginn 16.
mars kl. 15.
Gunnar Þórisson Una Vilhjálmsdóttir
Jóna Elín Gunnarsdóttir Jónas Jónasson
Dóra Sigrún Gunnarsdóttir Helgi Guðbrandsson
Inga Dóra Helgadóttir
Íris Björg Helgadóttir
og barnabarnabörn.

Ástkær dóttir mín, móðir okkar, tengda-
móðir, sambýliskona og amma,

Bergþóra Árnadóttir
söngvaskáld, Under Gyden 22, Torslev,
Danmörku,

lést á sjúkrahúsinu í Álaborg, Danmörku, fimmtu-
daginn 8. mars. Útförin verður auglýst síðar.

Aðalbjörg Margrét Jóhannsdóttir
Birgitta Jónsdóttir
Jón Tryggvi Jónsson Linda Sigfúsdóttir
Hans Peter Sørensen og ömmubörn.

Ástkærir foreldrar, fósturforeldrar, tengdaforeldrar, afi, amma,
langafi og langamma frá Tjörn í Þykkvabæ

Kristjón Hafliðason
lést  7. mars og

að Dvalarheimilinu Lundi Hellu. Útförin fer fram frá
Þykkvabæjarkirkju laugardaginn 17. mars klukkan
13.00. Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir. Þeim
sem vilja minnast þeirra látnu er bent á Dvalarheimilið
Lund, Hellu.

Ásdís Erla Kristjónsdóttir Sigurður Sigurðsson
Þórunn Kristjónsdóttir   Ragnar V. Sigurðsson
Hafrún Kristjónsdóttir   Sigurbergur Kristjánsson
Tyrfingur Arnar Kristjónsson Nína Kristjónsson
Jóna María Kristjónsdóttir Guðmundur Hreinsson
Steinn Jóhannsson   Súsanna Helgadóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Helga Tyrfingsdóttir
lést 12. mars

Elsku móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Hanna Helgadóttir
Ásholti 2, Reykjavík, 

sem lést 9. mars sl., verður jarðsungin frá
Bústaðakirkju föstudaginn 16. mars kl. 13.00.

Ragnhildur Ásmundsdóttir
Sigrún Ásmundsdóttir Guðbjartur Hannesson
Helgi Ásmundsson
Ásmundur Páll Ásmundsson
Magnús Þór Ásmundsson Soffía Guðrún Brandsdóttir
börn og barnabörn.

Ástkær eiginkona, dóttir og systir,

Sigríður Stefánsdóttir
Skólagerði 20, Kópavogi,

er látin. Jarðarförin verður auglýst síðar.

Ísleifur Arnarsson
Jóhanna Stefánsdóttir
Stefán Stefánsson
Davíð Stefánsson
Stefán Stefánsson
Þóra Ragnheiður Stefánsdóttir
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Komum heim til aðstandenda ef óskað er

Bryndís ValbjarnardóttirSverrir Einarsson

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS

Það sem hafa ber í huga varðandi andlát og útför

Hermann Jónasson Geir Harðarson

Baldur Trausti Hreinsson, 
leikari, er fertugur í dag. 
Þegar Fréttablaðið náði tali 
af honum í vikunni þótti 
leikaranum varla um stórt 
afmæli að ræða. „Í sjálfu 
sér ekki. En þetta er ákveð-
inn áfangi, jú. Ég er búinn að 
kvíða þessu svolítið, en ég 
er að jafna mig,“ sagði Bald-
ur. „Þetta er eins og einhver 
sagði, það er annað hvort 
þetta eða að fara hina leiðina. 
Ég held að þessi sé skárri,“ 
bætti hann við. Baldur er 
fastráðinn við Þjóðleikhúsið, 
þar sem hann leikur nú í Sitji 
guðs englar. „Ég er í smá 
pásu frá æfingum, en byrja 
aftur í apríl. Þá hefjast æf-
ingar á Skilaboðaskjóðunni, 
að ég held,“ sagði hann.

Baldur kveðst ekki vera 
mikið afmælisbarn, og segir 
aðra fjölskyldumeðlimi sjá 
um að hampa slíkum við-
burðum. Hann komist því 
ekki upp með að gleyma af-
mælunum alveg. Hann hafði 
hins vegar lítið hugsað fyrir 
deginum sjálfum, og áform-
aði ekki mikil veisluhöld. 
„Það verða örugglega ein-
hverjir sem kíkja á mig. Þá 
býð ég bara upp á vöfflur 
með rjóma eða eitthvað. Ég 
er ekki einu sinni búinn að 
ákveða það, svona langt er 
ég kominn í undirbúningi,“ 
sagði hann hlæjandi. „Ég 
vona bara að ég verði fimm-
tugur. Ég ætla að bíða með 
allar veislur þangað til,“ 
bætti hann við. Aðspurður 

„Við áttum von á góðu en 
móttökurnar hafa verið alveg 
frábærar hérna heima, enda 

mjög góð plata.“



Sesar myrtur af eigin þingmönnum

FRÆÐSLUFULLTRÚI

Menntunarkröfur

Æskilegir eiginleikar

SÉRFRÆÐINGUR Í UMFERÐARÖRYGGISMÁLUM

Menntunarkröfur

Æskilegir eiginleikar

Nánari upplýsingar

Umsókn

SPENNANDI STÖRF HJÁ 
FYRIRMYNDASTOFNUN

AFMÆLI

hvort sú veisla yrði ekki vegleg, til 
að vinna upp á móti fertugsafmæl-
inu, hló Baldur. „Ja, ég hef að 
minnsta kosti tíu ár til að undirbúa 
hana. Það er ansi góður tími.“

Yfirvofandi afmæli þótti Baldri 
þó merkilegra en þau sem liðin 
eru. „Þessi aldur er svona öðru-
vísi. Maður skilur þarna við þrí-
tugsaldur og fertugsaldur og er 
allt í einu kominn á fimmtugsald-
ur. Það er svona svolítið stærra,“ 
sagði hann. „Pabbi minn var til 
dæmis fjörutíu og fimm ára þegar 
hann varð afi. Svo það er ekkert 
langt í þetta. En svo eru alltaf 
sumir sem klappa manni á bakið 
og segja að þetta sé rétt að byrja 
þegar maður verður fertugur. Það 
kemur bara í ljós, en ég vona það,“ 
sagði Baldur.

FÆDDUST ÞENNAN DAG



Jæja, hún Fjóla fór út að 
skemmta sér, á meðan sit 

ég bara heima og bíð.

Hah! Það heldur hún, ég 
skal sko sýna henni! Ég hef 
sko margt betra að gera en 

að bíða bara eftir henni. 

Hvað ef eitthvað kemur 
fyrir hana, ég meina 
hún gæti hafa lent í 
einhverjum vanda?

Ha! Ha! 
Ha!

Þessi
teiknimyndasaga
gæti fjallað um 

þig Palli!

Ha! Ha! 
Ha!

Þetta er alveg 
hrikalega
fyndið.

Eins og sagan sé 
byggð á okkur.

Og sjá svipbrigðin á 
mömmunni í síðasta 

rammanum. Alveg frábært!

Ég fatta 
þetta ekki!

Ég er alltaf að heyra fólk segja 
hluti eins og að það séu meiri 
kattarmanneskjur heldur en 

hundamanneskjur. Ég ætla að 
sýna venjulegu fólki á götunni 
hvers vegna hundar eru mun 

skemmtilegri en kettir! 

Ég er ekki 
hræddur við að 
fórna mér fyrir 

málstaðinn.

Já 13 manns 
komast

auðveldlega
inn í þennan 

bíl!

Til sö
lu

Hvað ertu að 
borða?

Hnetusmjör
með

banönum.

Ojjj!!! Hvernig 
dettur þér svona 

í hug.

Mamma
bjó þetta til 
handa mér!

Það er 
ósann-
gjarnt,

mig
langar
líka í

Bananarnir eru 
búnir!

Né né né nééé!

Við útskrift úr MR hafði 
ég mikil áform um fram-
tíðina. Ætlaði að verða 
ritstjóri á einhverju 

stóru blaði og efaðist 
ekki andartak um að 
það yrði lítið mál, enda 

viss um að MR-ingar væru 
æðri kynstofn.

Fullur sjálfstrausts sótti ég um 
vinnu hjá fjölmiðlunum sem mig 
langaði til að starfa á. Sendi inn 
umsóknir, ásamt greinum og ljós-
rit af stúdentsskírteininu, sem ég 
vissi að tryggði mér góða stöðu 
hvar sem væri.

Mér fannst voða skrýtið þegar 
fyrirtækin höfðu ekki aftur sam-
band og hringdi til að vita hvort 
umsóknin hefði ekki komist til 

skila. „Jú, jú,“ var mér sagt. „Þetta 
er allt til skoðunar ásamt öðrum 
umsóknum.“

Hvaða máli skiptu aðrar umsókn-
ir, þegar snillingur eins og ég átti 
hlut að máli? Þurfti ekki bara að 
láta hina umsækjendurna vita að 
búið væri að ráða ungan, hæfileika-
ríkan og harðduglegan MR-ing í 
starfið?

Eftir mánuð hafði ekkert heyrst 
og ég fór að pæla hvort hæfileika-
laust skyldmenni einhvers yfir-
mannsins hefði nokkuð verið ráðið. 
Hvaða rugl! Þeir myndu nú varla 
láta einhvern vitleysing fá starfið 
mitt?!

Loks misstu foreldrar mínir þol-
inmæðina og skipuðu mér að finna  
vinnu. Ég sá mér þann kost vænst-

an að hlýða og druslaðist til að fá 
mér starf. Í gegnum íslenskan 
klíkuskap. Svo sem ekkert drauma-
starf en það var að minnsta kosti 
hjá virtu matvælafyrirtæki.

Viku seinna vaknaði ég upp við 
vondan draum í óhagstæðum 
birtuskilyrðum og óþolandi hávaða 
í Ora og raðaði dósum á bretti. 
Mér leið eins og ég hefði fallið af 
himnum ofan í dantískt helvíti. 
Það kvöld grét ég í koddann minn. 
Hafði ég puðað í fjögur ár til þess 
eins að enda í niðursuðuverk-
smiðju?

Alls ekki og smám saman lærði  
ég að hlutirnir koma ekki á silfur-
fati. Auk þess kann maður betur 
að meta það góða í lífinu, ef það  
fæst með auðmýkt og atorkusemi.

ÞAR SEM ÍSLENDINGUM 
FINNST SKEMMTILEGAST AÐ DJAMMA

NÁNARI UPPLÝSINGAR

HÚSIÐ OPNAR KL. 22.00 
ALDURSTAKMARK 20 ÁRA

MIÐAVERÐ 1500 KR.

HÚSIÐ OPNAR KL. 23.00 
ALDURSTAKMARK 20 ÁRA

MIÐAVERÐ 1000 KR.

SPAÐAR

HJÁL
STÓRTÓNLEIKAR

HINN ÁRLEGI STÓRDANSLEIKUR

FÖSTUD. 16. MARS 2007

LAUGARD. 17. MARS 2007

MAR



OPNUNARTÍMI Á TILBOÐSDÖGUM:
Fimmtudagur: 20-22  Föstudagur: 10-18
Laugardagur: 11-18  Sunnudagur: 12-16

10-50%
50% afsláttur af öllum eldhússtólum og sófaborðum
afsláttur af öllu

OPIÐ
20.00-22.00 Í KVÖLD

TILBOÐSDAGAR

1500 m2 sýningarsalur | Tjarnargötu 2 | Reykjanesbæ | 421 3377 | bustod.is
Í Bústoð færðu mikið úrval húsgagna fyrir heimilið



! Kl. 21.00
Djassrokksveitin Gammar kemur 
saman og leikur á vegum djass-
klúbbsins Múlans á Domo í Þing-
holtsstræti. Meðlimir sveitarinnar 
eru Björn Thoroddsen, Stefán S. 
Stefánsson, Þórir Baldursson, Bjarni 
Sveinbjörnsson og Scott McLemore. 
Sveitin flytur nýtt efni í bland við 
eldri lög.

Samviskubit tileinkað Ladda

V-dagurinn verður haldinn hátíð-
legur í sjötta skipti hér á landi 15.-
18. mars. Að þessu sinni verður 
dagskrá í tilefni dagsins í hverj-
um landsfjórðungi en á Akureyri, 
Egilsstöðum, Ísafirði og Selfossi 
munu athafnakonur á hverjum 
stað taka þátt í flutningi á leikriti 
Eve Ensler, Píkusögum.

Bæjarstjórar, forsetar bæjar-
stjórnar og prestur verða meðal 
þátttakenda ásamt þjóðþekktum 
leikkonum í dagskránni 
en aukinheldur munu 
tónlistarkonurnar Lay 
Low, Ragnhildur 
Gísladóttir og Ólöf 
Arnalds koma 
fram á V-deginum 
og deila með sér 
uppákomunum
fjórum.

Í kvöld verður 
dagskrá í 
Samkomu-
húsinu á 
Akureyri
þar sem 
bæjar-

stjórinn Sigrún Björk Jakobsdótt-
ir kemur fram ásamt leikkonun-
um Álfrúnu Helgu Örnólfsdóttur 
og Sunnu Borg og sr. Solveigu 
Láru Guðmundsdóttur, sóknar-
presti á Möðruvöllum.  Á Egils-
stöðum á föstudag stígur Ilmur 
Kristjánsdóttir á svið ásamt stöllu 
sinni Mörtu Nordal en þeim til 
fulltingis verður Helga Jónsdótt-
ir, bæjarstjóri Fjarðarbyggðar, og 
Soffía Lárusdóttir, forseti bæjar-
stjórnar Fljótsdalshéraðs.

Soffía Vagnsdóttir og Birna 
Lárusdóttir, forsetar bæjarstjórn-
ar Bolungarvíkur og Ísafjarðar, 
láta ekki sitt eftir liggja og  flytja 
Píkusögur í Félagsheimilinu á 
Hnífsdal ásamt leikkonunum Sig-
rúnu Eddu Björnsdóttur og Helgu 
Völu Helgadóttur á laugardags-
kvöld.

Dagskránni lýkur svo á Hótel 
Selfossi á sunnudagskvöld þar 
sem Arnbjörg Hlíf Valsdóttir og 
Jóhanna Vigdís Arnardóttir koma 
fram ásamt Ragnheiði Hergeirs-

dóttur, bæjarstjóra Ár-
borgar, og Kristínu 
Hrefnu Halldórsdóttur 
stjórnmálafræðinema.

V-dagurinn er hald-
inn af samnefndum 
samtökum víðs vegar 
í heiminum. Samtökin 
voru stofnuð árið 1998 
en markmið þeirra er 
að binda endi á of-

beldi gegn 
konum.

Píkusögur í öllum fjórðungum
15/3 ÖRFÁ SÆTI LAUS, Kl.20.00
17/3 UPPSELT, Kl.20.00
18/3 ÖRFÁ SÆTI LAUS, Kl.20.00
22/3 ÖRFÁ SÆTI LAUS, Kl.20.00
23/3 ÖRFÁ SÆTI LAUS, Kl.20.00
24/3 UPPSELT, Kl.20.00
30/3 LAUS SÆTI, Kl.20.00
31/3 LAUS SÆTI, ATH kl. 19.00
31/3 kl. 22 LAUS SÆTI. ATH. Kl. 22.00
Miðvikudagurinn 4/4 LAUS SÆTI kl. 20.00
Föstudagurinn 13/4 LAUS SÆTI kl. 20.00
Laugardagurinn 14/4 LAUS SÆTI kl. 20.00
ÓSÓTTAR PANTANIR SELDAR DAGLEGA!!

„Glens og grín 
Bjarna Hauks
um pabbahlutverkið 
er ein besta skemmtun 
sem í boði er í Reykjavík 
um þessar mundir“ 
FJÓRAR STJÖRNUR
Jón Viðar ÍSAFOLD

Miðasalan í Iðnó er opin 11.00 til 16:00 virka daga.
Sími miðasölu er 562 9700.

pabbinn.is

Í FRÁBÆRRI GAMANSÝNINGU
BJARNI HAUKUR (HELLISBÚINN) 

FYRSTUR MEÐ
FRÉTTIRNAR

www.visir.is

Remba í Reykjavík
Gamanleikurinn Remba sem 
hefur glatt geð manna á Laug-
um í Reykjadal nú um nokkurt 
skeið verður sýndur af leik-
flokknum Vönum mönnum í 
Reykjavík föstudags- og laugar-
dagskvöld og er enn einhver von 
um að fá megi miða á sýninguna 
á Cafe Rósenberg í Reykjavík. 
Þetta er ríflega klukkustundar-
skemmtun með stuttu hléi sem 
hefur gengið vel nyrðra: sautján 
sýningarkvöld eru að baki og 
hafa um þúsund leikhúsgestir 
séð verkið í Laugabæ. Fullt er 
búið að vera á allar sýningar og 
biðlisti á flestar. Matur var í 

boði með hverri sýningu í Lauga-
bæ: lambalæri og meðlæti, og 
hafa þrjú hundruð læri horfið 
oní leikhúsgesti til þessa. Leik-
arar í Vönum mönnum eru 
reynsluboltar úr leikfélögum 
Leikfélags Húsavíkur og Leik-
deildar Eflingar í Reykjadal.
Höfundur verksins er Hörður 
Þór Benónýsson. Hópurinn 
sjálfur leikstýrir. Hafa Vanir 
menn fengið fyrirspurnir frá 
ýmsum stöðum s.s. Vopnafirði, 
Ísafirði og víðar um að koma 
með stykkið til sýningar. Miða-
pöntun er hjá þeim Rósenbergs-
mönnum.

Kammerkórinn Carmina 
frumflytur Requiem eða 
Sálumessu eftir spænska 
endurreisnartónskáldið 
Tomás Luis de Victoria á 
tónleikum í Kristskirkju um 
helgina. 

Victoria var fremsta tónskáld 
Spánverja á 16. öld og sálumessan 
var hans mesta meistaraverk. Verk 
þetta var samið við andlát Maríu 
keisaraynju Spánar árið 1603, en 
Victoria hafði verið hirðtónskáld 
hennar um áratuga skeið. 

Sálumessan er samin fyrir sex 
radda kór og tónlistin er sérlega 
áhrifamikil, enda hefur verkinu 
verið lýst sem „einum af hápunkt-
um endurreisnarinnar“. Söngkon-
an Erna Blöndal líkir verkinu við 
ferðalag í hæstu hæðir. „Þetta er 
eins og að vera komin til himnarík-
is,“ segir hún, „það felur í sér 
óskaplega mikla slökun þótt það sé 
mikið fyrir haft að flytja það. Þegar 
maður nær tökum á 
tónlistinni er þetta 
næst því að komast til 
himnaríkis.“ Erna 
útskýrir enn frem-
ur að verkið sé með 
því mest krefjandi 
sem söngvarar tak-
ast á við, bæði radd-
lega og tilfinninga-
lega.

Auk sálumessunnar 
mun kórinn flytja verk 
sem tengjast sálu-
messum eftir endur-
reisnartónskáldin
Cristóbal de Morales 
og Josquin des Prez. 

Sálumessa Victoria 
var ekki aðeins tæki-
færisverk sem 
heiðraði minningu 
hefðarkonu því 

verkið er einnig svanasöngur tón-
skáldsins sem samdi ekki fleiri 
verk þau átta ár sem hann átti eftir 
ólifuð. Aukinheldur er þess getið í 
texta er fylgir efnisskránni að 
breski tónlistarfræðingurinn 
Bruno Turner hefur kallað verkið 
„sálumessu fyrir 16. öldina“. Á 
þessum árum stóð tónlistarheim-
urinn á tímamótum. Þetta má til 
sanns vegar færa því að tónlistar-
heimurinn stóð á tímamótum ein-
mitt um þetta leyti. Árið 1605, sama 
ár og sálumessan kom út á prenti, 
gaf Claudio Monteverdi út fimmtu 
madrígalabók sína og tveimur 
árum síðar var fyrsta ópera hans 
færð upp við hirðina í Mantova. 
Hinn nýi og tilfinningaþrungni bar-
okkstíll hafði litið dagsins ljós og 
ekki var langt í að fjölröddun end-
urreisnarinnar hyrfi að mestu af 
sjónarsviðinu. Sálumessa Victoria 
er eitt síðasta meistaraverk gamla 
stílsins og líkt og fjöldi annarra 
verka frá sama skeiði býr hún enn 
yfir fegurð og dýpt sem snertir við 
okkur fjórum öldum

síðar.
Kammerkórinn Carmina var 

stofnaður sumarið 2004 með það að 
markmiði að flytja kórtónlist end-
urreisnarinnar á Íslandi. Meðlimir 
kórsins eru allir þrautþjálfaðir 
söngvarar og hafa hlotið mikils-
verða reynslu innan kóra á borð 
við Graduale Nobili, Hamrahlíðar-
kórinn, Hljómeyki, Mótettukór 
Hallgrímskirkju og Schola cantor-
um. Kórinn var valinn Tónlistar-
hópur Reykjavíkur 2005 og vakti 
mikla athygli þegar hann söng 
ásamt breska sönghópnum The 
Tallis Scholars á tónleikum í Lang-
holtskirkju fyrir rúmu ári. Fram 
undan er tónleikaferð til Svíþjóðar 
þar sem Carmina kemur fram á 
Stockholm Early Music Festival, 
helstu tónlistarhátíð Svíþjóðar sem 
tileinkuð er endurreisnar- og bar-
okktónlist.

Á tónleikunum í Kristskirkju 
munu fjórir söngvarar úr BBC Sin-
gers, The Tallis Scholars og West-
minster Abbey-kórnum í Lundún-
um slást í lið með félögum í Carm-

inu. Stofnandi 
Kammerkórsins

Carminu og 
stjórnandi á tón-

leikunum er 
Árni Heimir 
Ingólfsson,
tónlistar-
fræðingur
og dósent 
við Lista-

háskóla Ís-
lands.
Tónleikarnir  

hefjast kl. 16 
báða dagana. 
Miðasala fer 
fram í 12 tónum 
og í safnaðar-
heimili Krists-
kirkju fyrir tón-
leikana.





Finnski ljósmyndarinn Sari Poi-
järvi opnar sýningu sína „Photo-
graphic Work“ í Skotinu í anddyri 
Ljósmyndasafns Reykjavíkur kl. 
17 í dag. 

Sari er með meistaragráðu í 
myndlist og hefur haldið fjölda 
einka- og samsýninga víða um 
lönd. Í september árið 2005 dvaldi 
hún í gestaíbúð SÍM í Reykjavík 
og á því tímabili tók hún mikið af 
myndum sem margar hverjar er 
að finna á sýningunni í Skotinu.

 Sari lýsir verkum sínum sem 
vega salt á mörkum raunveru-
leika og skáldskapar. „Þessi sam-
setning tekur svo á sig hin ýmsu 

form í mismunandi verkum – 
stundum er 80 prósent raunveru-
leiki, stundum aðeins 10 prósent. 
Eftir að ég hef tekið mynd velti 
ég því alltaf fyrir mér hvað hún 
leiðir af sér. Er það leynd, ráð-
gáta eða galdrar sem fönguðu at-
hygli mína? Frá árdögum ljós-
myndunar hefur ljósmyndarinn 
reynt að sveigja til raunveruleik-
ann og ég lít á mig sem hlekk í 
þeirri löngu keðju í sögunni,“ 
segir listakonan. 

Sýningin í Grófarhúsinu stend-
ur til 9. maí en á morgun verður 
einnig opnuð sýning á verkum 
Sari í A/A Galleríi á Hverfisgötu.

Á mörkunum

12 13 14 15 16 17  18

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

Miðasala:

Gamanleikritið

Leikstjóri:  Gunnar I. Gunnsteinsson

Steinn Ármann Magnússon
Guðlaug Elísabet Ólafsdóttir
Aðalhlutverk: Næstu Sýningar:

–eftir Jim Cartwright

Einn Carlsberg fylgir miðanum!

Á Nasa, einnig á
www.nasa.is
og www.midi.is

Sun. 18. mars
Fös. 23. mars
Fös. 30 mars

           

                   

                      

„DAUÐUR,  SKÍTUGUR, TÓMUR“
DAGUR VONAR

                     

                



NÚ ERU SJÓÐANDI HEIT 

SPRENGJU TILBOÐ Á TÖLVUM OG 

TÖLVUBÚNAÐI Í TÖLVULISTANUM. ÞÚ 

MÁTT EKKI MISSA AF ÞESSU!!! 

TAKMARKAÐ MAGN, 

FYRSTIR KOMA FYRSTIR FÁ

SJÁUMST

OPNUM 9:00

 Verð og tilboð gilda dagana 15. Mars. til 18. Mars 2007 eða á m
eðan birgðir endast og eru birt m

eð fyrirvara um
 breytingar, insláttarvillur og m

yndabrengl.  *Upphæðin á TL láni er m
eðalgreiðsla á m

ánuði og er m
iðað við 48 m

ánaðarlegar jafnar afborganir. 3,5%
 stim

pil og lántöku-gjald ásam
t vöxtum

 er innifalið. Vextir eru sam
kvæm

t ákvörðun TL á hverjum
 tím

a og eru núna 16,75%
.  

OPNUNARTÍMAR
15-16. MARS  9-19
17. MARS       10-18
18. MARS       13-17

Nóatúni      17
Glerárgötu  36
Hafnargötu 90
Miðvangi    2-4

414 1700 
414 1730  
414 1740 
414 1735

Reykjavík.
Akureyri.
Keflavík. 
Egilsstaðir.



Klökknaði yfir My Girl forðum daga

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

Fjalakötturinn heldur áfram veg-
legri dagskrá sinni í Tjarnarbíói. 

Kvikmyndaklúbburinn hyggst 
sýna allar þrjár myndir banda-
ríska eðaltöffarans James Dean 
en þetta eru Austur við Eden, 
Syndir feðranna og Risinn. Sýn-
ingarnar í Tjarnarbíói verða 17., 
18. og 19. mars en áhorfendum 
gefst einnig kostur á að sjá heim-
ildarmyndina Forever Young sem 
gerð var fyrir tveimur árum. Dean 
lést í hörmulegu bílslysi 30. sept-
ember árið 1955 en enn þann dag í 
dag er ímynd leikarans stór hluti 
af bandarískri dægurmenningu 

Einnig verður rússneska meist-

arastykkið Trönurnar fljúga sýnd 
á sunnudag, eftir Mikhail Kalatoz-
ov frá árinu 1957. Kvikmyndasér-
fræðingar telja þetta vera eitt 
fyrsta meistarastykkið sem kom 
frá gömlu Sovétríkjunum eftir að 
Stalín féll. Hún er ekki síst fræg 
fyrir stórkostlega myndatöku og 
einstaka persónusköpun en Trön-
urnar fljúga segir ástarsögu Boris 
og Veróniku þegar Þjóðverjar ráð-
ast inn í Rússland 1941. Mynd 
Kalatozovs fékk Gullpálmann á 
Cannes árið 1958 og ruddi braut-
ina fyrir nýtt tímabil í rússneskri 
menningu eftir að persónudýrkun 
á Stalín fór að leggjast af. 

Dean og Rússarnir

Kvikmyndin 300 sló í gegn 
um síðustu helgi í Banda-
ríkjunum og er þegar 
farið að tala um metaðsókn. 
Myndin verður frumsýnd í 
Sambíóunum um helgina en 
bardaginn við Laugarskörð 
hefur sjaldan eða aldrei 
birst jafn ljóslifandi á hvíta 
tjaldinu og nú. 

„Þessi bardagi milli Spartverja 
og Persa hefur fylgt mér síðan ég 
var strákur,“ segir sr. Þórhallur 
Heimisson sóknarprestur sem gaf 
út bókina Ragnarök fyrir tveimur 
árum en þar er fjallað um marg-
ar af blóðugustu og mikilvægustu 
orrustum sögunnar. „Þarna koma 
fyrir sterkar persónur á borð við 
Leónídus Spartverjakonung og 
Xerxes I sem fór fyrir Persum,“ 
útskýrir Þórhallur og viðurkenn-
ir að orrustan sé í miklu uppáhaldi 
hjá sér. Orrustan við Laugarskörð 
480 fyrir Krist hafði mikil áhrif 
á þróun lýðræðis og sögu Evrópu 
allra. Ef Persar hefðu haft sigur 
og Spartverjum mistekist að tefja 
för heimsveldisins væri saga Evr-
ópu allt önnur. 

Á þessum tíma voru Grikkir sund-
urleit þjóð. borgríkin áttu í sífelld-

um smáerjum sín á 
milli og það 

ríkti hálf-
gerð upp-
lausn á 
Pelóps-
skag-
anum.
„Aþenu-

búar voru 

hugsuðir og lýðræðissinnar á 
meðan Spartverjar voru til dæmis 
annálaðir fasistar,“ útskýrir Þór-
hallur. Persneska heimsveldið 
leyfði hins vegar hverjum og 
einum að ástunda sín trúarbrögð 
og við fyrstu sýn virtust Persar 
predika frjálsyndi. Persneska 
heimsveldinu var skipt upp eftir 
því hvaða guð eða guði þegnarnir 
aðhylltust og menn borguðu skatta 
eftir því. „En að þar hafi ríkt frelsi 
er kannski fullmikil einföldun því 
menn voru þvingaðir í herinn og 
því kannski ekki mikil hollusta við 
málstað herranna innan herbúða 
Persa. Þrælar þeirra voru barð-
ir áfram af mikilli hörku í hvers 
kyns stríðsrekstur,“ segir Þórhall-
ur.

Persneska heimsveldið var 
sterkt á landi jafnt sem legi. Her 
þeirra var talinn nema hundruð-
um þúsunda en mitt á milli voru 
oft eiginkonur hermanna, þrælar 
og börn. Aþenubúar voru hins 
vegar mikil siglingaþjóð á meðan 
Spartverjar töldust manna bestir 
á landi. Þegar fréttist af sigrum 
Persa og för þeirra yfir Bosporus-
sund sem liggur milli Evrópu og 
Asíu greip um sig mikil skelfing 
hjá Grikkjum. Þjóðin neyddist til 
að sameinast ef hrinda átti þessari 
árás en tíminn til þess var knapp-
ur. „Því var ákveðið að verja þetta 
skarð þannig að þjóðinni gæfist 
tími til að safna liði,“ segir Þór-
hallur. „Og hverjir voru betri til 
þess en einmitt Spartverjar?“ 
Kaldhæðni örlaganna hagaði því 
þá þannig til að ein mesta fasista-
þjóð fyrr og síðar lenti í því að 
verja fyrstu anga lýðræðis.

Hertækni Spartverja og Persa var 
mjög ólík. Persar töldu fjöldann 
skipta öllu máli og þegar þeir 
stóðu fyrir framan Laugarskarð 
var sagt að fjöldi örva þeirra 
myndi skyggja á sólina. Til marks 
um sjálfstraust og hollustu Spart-
verja svaraði Leónídus að bragði: 
„Gott, þá getum við varist í 
myrkri.“ Spartverjar höfðu náð 
fullkomnu valdi á tækni sem öllu 
jafnan kallast falange eða skjald-
borg en þessu herbragði var síðast 
beitt árið 732 þegar Frankar 

reyndu að verjast innrás Mára. 
„Hermennirnir standa skjöld við 
skjöld og gæta mannanna til 
hvorrar hliðar. Þegar einn fellur 
er hann dreginn aftur fyrir og 
annar kemur strax í staðinn. Þessi 
tækni krefst mikillar þjálfunar og 
járnaga,“ útskýrir Þórhallur. „Og 
Spartverjar bjuggu yfir báðum 
þessum eiginleikum því menn 
voru jú settir í herinn strax við sjö 
ára aldur,“ segir Þórhallur. „Ein-
kunnarorð hersins voru að annað-
hvort kemur Sparverji heim í 
skildinum eða á skildinum,“ bætir 
Þórhallur við. Spartversku her-
mennirnir voru svo sannfærðir 
um að þetta væri þeirra síðasta að 
kvöldið áður en orrustan hófst 
framkvæmdu þeir sína eigin 
útför.

Orrustan við Laugarskörð stóð 
yfir í þrjár nætur og vörðust 
Spartverjar árásum Persa af mik-
illi hörku. „Þegar yfir lauk höfðu 
þessir þrjú hundruð hermenn frá 
Spörtu tekið með sér tíu þúsund 
Persa yfir móðuna miklu,“ segir 
Þórhallur,“ Og orrustan gaf 
Grikkjum nægjanlegan tíma og 
kjark til fylkja liði. Innrás Persa í 
Evrópu var í kjölfarið hrundið við 
Salamis og Platea og þetta varð til 
þess að sú lýðræðishugsun sem 
kviknað hafði á þessum slóðum 
fékk að þróast auk þess sem 
Persar hættu að reyna að ráðast 
inn í Evrópu.“



Græna ljósið og SkjáBíó efna 
til mikillar veislu heima í stofu 
fyrir áskrifendur Skjásins. Kvik-
myndaveislan hefst í dag með 
sýningu írönsku kvikmyndarinn-
ar Offside en hún hlaut Silfur-
björninn í Berlín í fyrra. Í fram-
haldi verða síðan níu myndir 
sýndar í heilan mánuð sem allar 
eiga það sameiginlegt 
að koma ekki á mynd-
bandaleigur landans 
og vera frá níu mis-

munandi löndum en meðal þeirra 
eru myndir frá Hollandi, Banda-
ríkjunum og Japan. Er því hér 
um einstakt tækifæri að ræða 
fyrir kvikmyndaunnendur.

Meðal þeirra leikstjóra sem 
eiga kvikmyndir á þessari „stofu-
hátíð“ má nefna hinn umdeilda 
Lukas Moodysson sem síðast 
gerði Hole in my Heart en hún 

fékk gríðarlega sterk viðbrögð. 
Og Moodysson heldur áfram 
að skoða skúmaskot manns-
hugans í myndinni Contain-
er. 

Að sögn Ísleifs B. Þórhalls-
sonar hjá Græna ljósinu er 

ekki loku skotið fyrir 
það að svona verði end-

urtekið í framtíðinni og að jafn-
vel verði um árvissan atburð að 
ræða.

Kvikmyndaveisla í stofunni
Fjórir munaðar-
leysingjar sem 
allir eiga það 
sameiginlegt
að hafa komist 
í hann krappan 
fara í heimsókn 
til súkkulaði-
framleiðandans
Willy. Þar kom-
ast þau á snoðir 
um dularfullar 
dyr sem flytja 
þau til Gnarníu 
en þar hefur 
hinn illa hvíta 
tík lagt álög á 
íbúa héraðsins. Fjórmenningarnir 
taka því höndum saman og berjast 
gegn henni. 

Síðan kvik-
myndir á 
borð við Air-
plane komu 
fram á sjón-
arsviðið
hefur það 
tíðkast að 
gera grín að 
vinsælustu
myndunum
hverju sinni. 
Epic Movie 
er enn ein 
viðbótin við 
þetta form og 
þótt mörgum 

þyki þetta heldur þunnur þrett-
ándi þá njóta þær töluverðra vin-
sælda hjá yngri kynslóðinni.

Grín að stórmyndum

SKRÚFUDAGUR

Komdu og taktu þátt í skemmtilegri dagskrá og kynntu þér það 
nám sem er í boði.

NÁMSKYNNING

Stúdentspróf

Einka- og atvinnuflugmannspróf

Vélstjórnar- skipstjórnarpróf

Alþjóðleg réttindi

DAGSKRÁ

Véla-, siglinga- og flughermar

Nemendur og kennarar að störfum við vélar og tæki

Þyrla Landhelgisgæslunnar sýnir björgun kl. 13:30

Turninn verður opinn gestum

Ókeypis ferðir á milli Fjöltækniskólans og Flugskólans á 
Reykjavíkurflugvelli

Dregið úr lukkupotti kl. 16:00. Tímar í flughermi og útsýnisflug yfir 
Reykjavík í verðlaun. Útsýnisflugið er strax að úrdrætti loknum

Kvenfélögin Hrönn og Keðjan selja kaffiveitingar gegn vægu gjaldi

Allir velkomnir 

Opið hús í Fjöltækniskólanum við Háteigsveg laugardaginn 17. mars 
kl. 13:00 - 16:30. Lukkupottur, heppnir gestir 15 ára og eldri geta unnið 
útsýnisflug yfir Reykjavík og tíma í flughermi. Þyrla Landhelgisgæslunnar 
sýnir björgun kl. 13:30. 

HÁTEIGSVEGI      105 REYKJAVÍK      SÍMI 522 3300      WWW.FTI.IS

Nám í Fjöltækniskóla Íslands hentar m.a. þeim sem; vilja ljúka 

stúdentsprófi af náttúrufræðibraut með véltækni,- raftækni,- skipstækni- 

eða einkaflugmannsprófi. 

Vilja verða skipstjórar, flugmenn, vélstjórar, vélfræðingar hjá 

orkufyrirtækjum eða vilja undirbúa sig fyrir háskólanám á tæknisviði.



Hótel Holt bauð gestakokkinn 
Jean-Yves Johany velkominn til 
leiks í vikunni, en hann er fyrst-
ur þriggja franskra kokka sem 
kemur hingað til lands í tengsl-
um við frönsku menningarhátíð-
ina Pourquoi-pas?. Kokkarnir hafa 
allir hlotið eina eða tvær Michel-
in stjörnur og því um mikinn feng 
fyrir íslenska matarunnendur að 
ræða. Tveir matreiðslumeistar-
anna verða á Hótel Holti, en sá 
þriðji hjá Sigga Hall. 

„Kokkarnir voru valdir af 
franska sendiráðinu,“ segir 
Eiríkur Ingi Friðgeirsson, hótel-
stjóri á Hótel Holti. „Þeir koma 
svo allir með sína matseðla með 
sér. Johany kemur frá Suður-
Frakklandi og á veitingahús á 
frönsku rivíerunni. Þetta er eng-
inn aukvisi,“ sagði Eiríkur kátur. 
Hann var einkar ánægður með 
suður-franska matseðilinn. „Við 
höfum ekki fengið mikið af heim-
sóknum frá því landssvæði. Mat-

reiðslan í Provence er miklu létt-
ari, og mér finnst hún persónu-
lega langskemmtilegust. Þeir 
nota mikið af rótargrænmeti og 
olíum, og eru ekki með þessa 
gömlu, frönsku klassík og þungu 
sósur,“ sagði Eiríkur. „Það eru 

meiri áhrif frá Ítalíu og Spáni en 
uppi í sveitum,“ bætti hann við. 

Johany verður á Hótel Holti til 
18. mars. Næstu gestir eru vænt-
anlegir í apríl og maí, þegar Guy 
Lassausaie heimsækir Hótel Holt. 

Michelin-kokkur á Holtinu

að ef skápaplássið í eld-
húsinu er lítið er tilvalið að 
skella nokkrum snögum upp. 
Mörg búsáhöld eru til þess gerð 
að hengja upp, og fallegt sigti á 
fallegum snaga getur verið jafn 
fallegt og það er hagkvæmt.

Ógleymanleg gúllassúpa í Ungverjalandi

Þemadagar í vínbúðunum í mars eru tileinkaðir vínum frá Bandaríkj-
unum og Argentínu. Af því tilefni munu Vínþjónasamtökin standa fyrir 
bandarískum degi á Nordica hóteli á morgun klukkan 17. Víngerðar-
maðurinn Cal Dennison frá Gallo mun halda fyrirlestur um vín fyrir-
tækisins og þá miklu sprengju sem hefur orðið í víngerð í Kaliforníu 
undanfarin áratug. Á eftir verður kynning á bandarískum vínum frá 
helstu framleiðendum sem selja vín sín hér á landi.

Gallo er eitt kunnasta vínfyrirtæki heims og hefur löngum verið 
það stærsta þótt eitthvað hafi það breyst við samruna stórfyrirtækja 
nýverið. Bræðurnir Julio og Ernst Gallo stofnuðu það árið 1933 þegar 
áfengisbanni í Bandaríkjunum var aflétt. Þetta var á miðjum kreppuár-
unum og aðgangur þeirra að lánsfé var takmarkaður, sagt er að tengda-
móðir Ernst hafi lánað þeim allt sparifé sitt. Bræðurnir kunnu ekkert í 
víngerð og gerðu fyrstu vín sín eftir gömlum bæklingi sem þeir fundu 
á bókasafni. En þeir reyndust harðskeyttir viðskiptamenn, óhemju 
duglegir og voru fljótir að læra handtökin. Þeir skiptu með sér verkum 
og sá Julio um víngerðina en Ernst um markaðssetninguna. Og það var 
markaðssetningin sem skilaði þeim hinum gífurlega árangri fyrirtæk-
isins eins og lesa má um í fjölda minningargreina sem birst hafa um 
Ernst Gallo sem lést í síðustu viku, 97 ára að aldri. Hann er talinn í hópi 
helstu markaðsmanna síðustu aldar í Bandaríkjunum.

Julio vildi ekki gefa bróður sínum neitt eftir og sagð-
ist alltaf geta framleitt meira en Ernst gæti selt. Ernst 
sneri þessari staðhæfingu að sjálfsögðu við. Áður en 
Julio lést 1994 var hann búinn að leggja drög að stefnu-
breytingu fyrirtækisins inn á braut dýrari og betri vína 
en lengstum hafði Gallo verið þekkt fyrst og fremst sem 
framleiðandi ódýrra borðvína. Þessi stefnubreyting skil-
aði miklum árangri og verðlaunum á vínsýningum. Vín 
frá Gallo hafa fengist hér á landi um langt skeið og 
verið í hópi vinsælustu bandarískra vína. Má nefna 
vín eins og rósavínið Carlo Rossi, Turning Leaf vín-
línuna og nýjustu viðbótina, vínin sem kennd eru 
við dalinn fræga og heita Napa Valley Reserve og 
fást hér úr þrúgunum cabernet sauvignon og chard-
onnay.

Víngerðarmaðurinn Cal Dennison ber ábyrgð 
á mörgum þessara vína. Hann hefur verið í hópi 
fremstu víngerðarmanna Kaliforníu í tuttugu ár 
og þykir skemmtilegur fyrirlesari. Hann er mik-
ill hestamaður, keppnismaður meira að segja í því 
hættulega sporti sem kallað er ródeó.

Kaliforníujöfrar
Tónlistarmaðurinn Davíð Olgeirs-
son nýtur sín vel í eldhúsinu sínu. 
Þar er það oftast kjúklingur sem 
ratar í pottana.

„Við eldum mikið á þessu heimili,“ sagði 
Davíð. „Við erum líka mikið kjúklingafólk, 
eins og okkar kynslóð er. Þegar ég var að 
alast upp var mikið um salmonellu um tíma. 
Foreldrar mínir hættu alveg að kaupa kjúkl-
ing í nokkur ár. Ætli maður sé ekki að bæta 
upp fyrir það núna,“ segir hann sposkur. 

Þó að Davíð hafi lengi verið liðtækur í 
eldhúsinu segir hann matreiðsluáhugann 
hafa aukist eftir að hann flutti í Bryggju-
hverfið. „Eldhúsið okkar er svo æðislegt. 
Það er opið, svo að maður er aldrei frá fólk-
inu, og svo er sjávarútsýni. Það er bara ekk-
ert skemmtilegra en að standa í eldhúsinu,” 
sagði Davíð. Hann er einnig hrifinn af eld-
hústækjum, og fjárfesti til dæmis nýlega í 
pönnunni góðu í Ikea. „Hún hefur verið ósp-
art notuð síðan. Þetta er grillpanna, sem 
kemur í staðinn fyrir grillið á veturna. Svo 
gerir hún mjög fallegar rendur í steikurn-
ar,“ sagði Davíð, sem er einmitt umhugað 
um útlit matrétta. „Mér finnst það vera 
mikið atriði, þó að fimm ára prinsessan sé 
ekki endilega sammála.” 

Kjúklingabringurnar í uppskriftinni sem 
Davíð deilir með lesendum segir hann best 
að steikja í 10-12 mínútur á hvorri hlið. 
Davíð mælir einnig hiklaust með smjöri á 
pönnuna. „Mér finnst bragðið sem það 
gefur svo gott,“ sagði hann. Að lokum mælir 
hann með snöggsteiktum sykurbaunum 
sem meðlæti.



Sæktu um lán...

WWW.s24.is

*Miðað við vaxtatöflu S24 21.01.2007, sjálfvirka skuldfærslu af reikningi hjá S24.
*M.v. að umsækjandi uppfylli þau skilyrði sem S24 setur varðandi lánveitingar.
Tilboð þetta gildir til 15.03.2007.
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16,55%

óhagstæðar skuldir
Greiddu niður

Tilboðslánið hentar vel til að greiða niður óhagstæðar skuldir,

eða að láta draumana rætast, hvort sem það er eldhúsinnrétting,

uppþvottavél, framkvæmdir heimafyrir eða eitthvað annað…

…þitt er valið!

Dæmi um meðalgreiðslu á mánuði
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Forsendur: 1% lántökugjald - 1,5% stimpilgjald - 16,55% vextir - Kostnaður lánaður
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S24 Algengir vextir á

skammtímalánum
banka og sparisjóða

16,55%

21,15%

M.v. 2 milljón króna lán í 8 ár og 16,55% vexti hjá S24 og 21,15%

vexti hjá ónefndum fjármálafyrirtækjum (sem er 4,6% munur)

þá borgarðu 3.980 kr. minna á mánuði með því að vera með

lánið hjá S24, þú sparar 47.763 kr. á ári og 382.100 kr.

í heildina.

Þú getur sparað 382.100 kr.
með því að taka tilboðslán S24:

533 2424 – Sætún 1

Óvenju
hagstætt lán!
- Lægri greiðslubyrgði

- Lægra lántökugjald

- Óverðtryggt lán



Leikkon-
an Salma 
Hayek á 
von á sínu 
fyrsta barni 
með
franska við-
skiptajöfr-
inum Fran-
cois-Henri
Pinault. Að 
auki eru 
þau skötu-
hjú búin að 
setja upp 
hringana.
Ekki hefur 

verið gefið upp hvenær barnið 
kemur í heiminn.

Hayek, sem er fertug, hefur 
leikið í myndum á borð við Frida, 
After The Sunset og Desperado. 
Hún hefur undanfarið notið vel-
gengni sem aðstoðarframleiðandi 
og aukaleikkona í sjónvarpsþætt-
inum Ugly Betty, sem er sýndur í 
Ríkissjónvarpinu.

Hayek ófrísk

Leikarinn Atli Rafn Sigurð-
arson má teljast heppinn að 
vera á lífi. Hann fékk borð 
í höfuðið, sem fauk ofan af 
Þjóðleikhúsinu úr um 30 
metra hæð, og hlaut við það 
stóran skurð sem saumaður 
var saman með 30 sporum.

„Já, það má segja það. Að ég hafi 
fengið leikhúsið í hausinn. Heavy,“ 
segir Atli Rafn Sigurðarson leik-
ari. Sem teljast má heppinn að 
vera á lífi. Síðla að kvöldi þriðju-
dags var Atli Rafn að ganga hjá 
Þjóðleikhúsinu og sveif þá borð 
alla leið ofan af þaki. Ígildi fimm 
hæða húss. Og fór beint í höfuð 
Atla.

Leikarinn góðkunni heyrði bara 
smellinn. Þeir á slysavarðstofunni 
sögðu þetta sár dagsins þann dag-

inn. Tuttugu sentimetra langur 
skurður. 30 spor í hausinn. Atli 
Rafn hafði verið að horfa á síðustu 
sýningu á verkinu Patrekur einn 
og hálfur. Var einn á ferð. Og eng-
inn nálægur. Leikarinn rotaðist 
sem betur fer ekki. Atli Rafn vill 
ekki tjá sig nánar um málið.

„Nei, enda á hann ekkert að vera 
að því,“ segir Stefán Jónsson sem 
leikstýrir Legi þar sem Atli Rafn 
er meðal leikara. „Hann á að vera 
að hvíla sig fyrir sýninguna í kvöld 
[gærkvöldi].“

Nú standa yfir endurbætur á 
Þjóðleikhúsinu og stillansar um-
lykja húsið. Spýtan sem fór í höfuð 
Atla var engin smásmíði að sögn 
upplýsingastjóra Þjóðleikhússins, 
Páls Ásgeirs Ásgeirssonar.

„Þetta er borð sem notað er til 
að slá upp vinnupöllum. Hann er 
heppinn að vera á lífi. Þetta borð 
kom fljúgandi úr um 30 metra 
hæð. En slík er harka Atla Rafns 
að hann ætlar að sýna í kvöld,“ 
segir Páll Ásgeir.

Leikstjórinn Stefán dregur ekki 
úr þeim orðum Páls Ásgeirs nema 
síður sé. Segir þetta vera eins og 
atriði úr Omen. „Kom borð af 
himnum ofan og hitti þennan eina 
mann sem þarna var á rölti. Ég er 
búinn að sjá mynd af sárinu. Nei, 
sú mynd verður ekki birt, því þá 
myndi Femínistafélagið álykta. 
Því þetta sár er þess eðlis, blasir 
við eins og risavaxin skessusköp 
og fermingarbæklingur Smára-
lindar bliknar í samanburði.“

Stefán segir Atla Rafn sannkall-
að hörkutól. Hann ætli að leika í 
Legi í kvöld [gærkvöld]. En hann 
hafi ekki verið látinn einn um þá 
ákvörðun. „Þó þetta lendi nú alltaf 
hjá leikaranum á endanum. Við 
fengum sérfræðiálit og þeir lögðu 
ekki blátt bann við þessu þótt hann 
eigi náttúrlega að hvíla sig sem 
kostur er. Það er einu sinni þannig 

að íslenskt leikhúslíf þrífst vegna 
dugnaðar og eldmóðs listamann-
anna.“

Í Legi eru dansatriði sem Atla 
Rafni verður hlíft við og hleypur 
sjálfur danshöfundurinn, Svein-
björg Þórhallsdóttir, í skarðið og 

dansar í hópatriðum. Og Stefán 
segir svo vel vilja til að í sýning-
unni sé Atli Rafn með hárkollu 
sem nú þjónar því aukahlutverki 
að hylja þetta hroðalega sár og 
vernda í senn.

BMW 3 lína
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„Þeir sem keppa til úrslita eru, og 
fyrst ber að nefna sjálfa stjörnuna 
Kristján Þorvaldsson, en aðrir eru 
Einar Örn Konráðsson, Andri Már 
Sigurðsson og síðust til að kom-
ast í úrslitin er Ísabella Magnús-
dóttir,“ segir Friðrik Indriðason, 
blaðamaður og helsti skipuleggj-
andi Stóru trúbadorkeppninnar á 
Sportbarnum.

Keppnin sú hefur nú staðið yfir 
í rúman mánuð fyrir troðfullu húsi 
að sögn Friðriks. Haldin hafa verið 
fjögur undanúrslitakvöld og nú er 
komið að sjálfu úrslitakvöldinu. 
Sem haldið verður með pomp og 
prakt næsta laugardagskvöld.

Að sögn Friðriks stefnir í hörku-
keppni. Sjálfur á hann vart orð í 
eigu sinni þegar hæfileikar Ísa-
bellu koma til tals. „Gríðarlegt 
efni þar á ferð og leikur aðeins 
frumsamið. Hún er með hundrað 
tattú um allan líkamann og algört 
beib. Þú verður bara að sjá þetta 
til að trúa því.“

Dúettinn Sviðin jörð, frændurn-
ir Magnús Einarsson og Freyr 
Eyjólfsson, skemmta gestum 
keppninnar ásamt Hirti Howser 
harmónikuleikara með meiru. 
Friðrik hvetur menn til að mæta 

tímanlega því hann býst við troð-
fullu húsi. Friðrik, sem hefur að 
undanförnu einbeitt sér að störf-
um sem falla undir verksvið 
skemmtanastjóra, hefur ýmis járn 
í eldinum til skemmtunar barflug-
um borgarinnar. Þannig er hann 
nú að undirbúa sviðakjamma-
keppni sem ekki er tímabært að 
greina frá að svo stöddu.

Kristján í úrslit   
trúbadorkeppni

Ofurfyrirsætan Kate Moss kom 
kærastanum Pete Doherty á óvart 
á afmæli hans á mánudaginn. Kate 
leigði þyrlu fyrir þau skötuhjúin 
sem flutti þau á rólegan stað úti á 
landi þar sem þau fóru í lautarferð. 
Breskir fjölmiðlar greina frá því 
að Kate og Pete, sem lengi hefur 
barist við eiturlyfjafíkn sína, hafi 
lagt af stað með körfu fulla af góð-
gæti fyrir lautarferðina. Sjálfur 
hélt Pete á flösku af kampavíni en 
Moss var með myndbandstökuvél 
til að festa atburðinn á filmu. Pete 
varð 28 ára á mánudaginn og af-
sannaði þar með kenningu margra 
að hans biðu sömu örlög og rokk-
aranna Jimi Hendrix og Jim 
Morrison, en hraður lífsstíll þeirra 
dró þá til dauða 27 ára gamla.

Rómantískt 
afmæli Pete

Hljómsveitin R.E.M. er á leiðinni í 
hljóðver til að taka upp sína fyrstu 
plötu síðan Around the Sun kom út 
árið 2004. Upptökustjóri verður 
Írinn Jacknife Lee, sem er þekkt-
astur fyrir að hafa tekið upp How 
to Dismantle an Atomic Bomb 
með U2 og Final Straw með Snow 
Patrol.

Platan, sem verður fjórtánda 
hljóðversplata R.E.M., er væntan-
leg í búðir í lok ársins. Around the 
Sun fékk slæmar viðtökur á sínum 
tíma og seldist aðeins í rúmum 230 
þúsund eintökum í Bandaríkjun-
um.

R.E.M. á leið 
í hljóðver

Það er lag á nýju Kaiser Chiefs-
plötunni sem heitir Everything 
Is Average Nowadays og ég 
er svona að reyna að gera það 
upp við mig hvort þeim finnist 
það bara hið besta mál eða ekki, 
því lagið, platan og þessi bless-
aða hljómsveit er akkúrat það, í 
meðallagi.

Ég veit ekki alveg hvað gerð-
ist með breskt vinsældarokk, en 
þær sveitir sem gera það best 
þessa dagana eru byrjaðar að 
minna mig meira og meira á 
pöbbasveitir. Það virðist ekki 
vera neitt rými lengur á bresk-
um vinsældalistum fyrir ný-
breytni.

Það væri aldrei hægt að segja 
um Kaiser Chiefs að tónlistin 
risti djúpt, eða að það sé hægt að 
taka hana alvarlega. Það er allt-
af einhver svona „hey, ég er svo 

fullur og það er svo ógeðslega 
gaman“ blær yfir þeim. Sem er 
eflaust frábært þegar maður er 
búinn að belgja sig út af bjór og 
vill gera heiðarlegar tilraunir til 
þess að sjá hversu mikið maður 
þarf að hrista búkinn til þess að 
pissa froðu. Eflaust mjög auð-
velt og gaman að hoppa og 
skoppa við þessa tónlist á pöbb. 
En þegar maður er eini edrú 
gæinn í hópnum sér maður betur 
hversu fáránlegir allir hinir eru. 
Vitið þið hvað ég á við? Það er 
akkúrat þannig sem mér líður 
þegar ég hlusta á Kaiser Chiefs.

Sem fylgifiskur Employment 
er ...Angry Mob fín. Hér er 
nægilega mikið af sæmilega 
grípandi lögum til þess að 
tryggja það að maður sleppur 
ekki frá því að heyra í, eða af 
þessari sveit, út árið. Ricky Wil-
son er enn að reyna að vera 
skondinn en tekst misvel upp. 
Hann er vissulega enginn Jarvis 
Cocker þegar kemur að texta-
smíð, þó hann langi til þess að 
vera það.

Þetta er tónlist sem kristallar 
hversu óspennandi megin-
straumsrokk er orðið. Kaiser 
Chiefs er sveit sem er troðið inn 
í eyrun á okkur og sum okkar 
eiga eflaust eftir að dilla sér við 

sum af þessum lögum einhvers 
staðar í gleðskap. En daginn 
eftir, þegar gleðskapurinn er 
búinn, verðum við búin að 
gleyma því að hafa heyrt þessi 
lög, alveg eins og við verðum 
búin að gleyma þessari sveit 
eftir þrjú ár.

Lifi meðalmennskan
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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 B.I. 16 ÁRA
GHOST RIDER     kl. 6 B.I. 12 ÁRA

Tónlistarkonan Fabúla er á leið-
inni í tónleikaferðalag til Kanada í 
lok apríl. Hún mun spila á listahá-
tíð í Winnipeg sem henni var boðið 
á auk þess sem hún ætlar að halda 
tónleika í Calgary og hugsanlega í 
Toronto.

„Þetta verður mjög spennandi. 
Ég vona að ég geti farið með alla 
hljómsveitina með mér, ég veit 
það bara ekki enn þá,“ segir Fa-
búla, sem heitir réttu nafni Mar-
grét Kristín Sigurðardóttir. Mun 
hún dvelja í Kanada í tíu daga.

Þetta verður fyrsta tónleikaferð 
Fabúlu erlendis en í janúar síðast-
liðnum kom hún fram á Midem-
tónlistarráðstefnunni í Cannes í 
Frakklandi. Þar átti hún í viðræð-
um við evrópsk plötufyrirtæki og 
eru góðar líkur á að plötur hennar 
verði gefnar út í Evrópu á næst-
unni.

Til að hita upp fyrir Kanadatúr-
inn heldur Fabúla tónleika á Rós-
enberg í kvöld þar sem hún mun 
spila ný lög í bland við eldri. Með 
henni spila Jökull Jörgensson, 

Birkir Rafn Gíslason, Björgvin 
Ploder og Ingunn Hallgrímsdóttir. 
Tónleikarnir hefjast klukkan 21.30 
og er miðaverð 500 krónur.

Fabúla til Kanada
Hljómsveitin Spaðar heldur sitt 
árlega ball á Nasa á föstudags-
kvöld. Sveitin sendi frá sér plöt-
una Stundaglasaglaum fyrir síð-
ustu jól og hefur hún hlotið góðar 
viðtökur. Verða bæði spiluð lög af 
henni og gamlir og góðir slagarar. 

„Við erum í geysilega góðu 
formi, eða alla vega í góðu skapi,“ 
segir rithöfundurinn Guðmundur 
Andri Thorsson sem spilar á gítar 
og syngur. „Undanfarin ár hefur 
verið fullt af fólki á þessum böll-
um og allir í miklu stuði.“

Hljómsveitin Spaðar hóf göngu 
sína árið 1983 og hefur verið starf-
andi allar götur síðan með hléum. 
Á sumrin hefur sveitin stundum 
haldið ball í Flatey og vonast Guð-
mundur Andri til að sú verði raun-
in næsta sumar. Auk þess spilar 
sveitin af og til í afmælum og brúð-
kaupum fyrir vini og vandamenn.

Tónlist Spaða hefur ævinlega 
verið blanda af frumsömdum dæg-
urlögum í gömlum íslenskum stíl, 
staðfærðum lögum frá Grikklandi, 
sígaunaljóðum Evrópu og bernskri 

bítlastemningu. Auk Guðmundar 
Andra eru meðlimir Spaða: Dr. 
Gunnar Helgi Kristinsson harm-
ónika, Aðalgeir Arason, söngur og 
mandólín, Guðmundur Pálsson 
fiðla, Magnús Haraldsson, söngur 
og gítar, Guðmundur Ingólfsson, 

kontrabassi og söngur, og Sigurður 
G. Valgeirsson, trommur og ein-
staka hróp.

Nasa verður opnað kl. 22.00 og 
um 23.00 stíga Spaðar á svið. Miða-
verð er 1.500 krónur og fer forsala 
fram í 12 Tónum.

Alltaf í góðu skapi
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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

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

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

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

PARIS, JE T’AIME kl 17:40

TELL NO ONE kl 20:00 – 22:20

MON PETIT DOIGT kl.17:45

GARDE A VUE kl.20:00

LA CEREMONIE kl.22:15FORELDRAR kl. 6

Hljómsveitirnar Muse og Arcade 
Fire hafa bæst í hóp þeirra sem 
troða upp á Hróarskelduhátíðinni 
í byrjun júlí. Muse gaf út plötuna 
Black holes and revelations í fyrra 
sem hefur fengið góðar viðtökur. 
Arcade Fire, sem hefur aldrei spil-
að á Hróarskeldu, gaf nýverið út 
sína aðra plötu, Neon Bible.

Á meðal annarra þekktra nafna 
á Hróarskeldu í sumar verða 
Björk, Red Hot Chili Peppers og 
Slayer. Miðasala á hátíðina fer 
fram á midi.is. 

Stór nöfn 
bætast við

„Allir eru alveg rosalega ánægðir 
og þetta gekk mjög vel,“ segir Auð-
unn Blöndal en um helgina fóru 
fram áheyrnarprufur fyrir raun-
veruleikaþáttinn Leitin þar sem 
ærslabelgjatríóið Strákarnir reyn-
ir að finna arftaka sinn. Félagarnir 
voru mættir klukkan hálf tíu á 
sunnudagsmorgni og voru ekki 
komnir til síns heima fyrr en laust 
eftir miðnætti.

Þeir Auðunn og Sverrir Þór voru 

síðan á flakki um borg og bí á 
mánudeginum til að leita uppi þá 
tíu sem komust áfram í gegnum 
niðurskurðinn og var þeim víðast 
hvar vel tekið þegar þá bar að 
garði. Þegar Fréttblaðið náði í 
skottið á þeim voru þeir á Essó-
stöðinni á Ártúnshöfða þar sem 
Ragnari Erling Hermannssyni var 
tilkynnt valið. „Hann tók þessu 
fagnandi. Ragnar er samkyn-
hneigður og stoltur af því. Mjög 
flippaður náungi og hlakkar mikið 
til að breyta aðeins um starfsum-
hverfi. Hætta að vinna á beníns-
stöðinni og verða sjónvarps-
stjarna,“ útskýrir Auðunn. 

Sjónvarpsmaðurinn segir að 
þeir tíu sem sjónvarpsáhorfendur 
fá að berja augum þegar þátturinn 
fer í loftið 20.apríl séu æði skraut-
legir. Þeir spanni í raun alla flóru 
mannlífsins og því geti áhorfendur 
heima í stofu búist við ótrúlegustu 
hlutum á skjánum. „Það gekk í það 
minnsta nógu mikið á í áheyrnar-
prufunum,“ segir Auðunn. „Og 
kannski var gott fyrir okkur að 

verða vitni að því að við vorum til-
tölulega heilbrigðir miðað við þá 
geðsjúklinga sem þarna komu,“ 
bætir Auðunn við og segir að menn 
hafi kveikt í hárinu á sér og einn 

hafi tekið upp á því að drekka 
hland fyrir framan myndavélarn-
ar. „Við gætum þó fyllsta velsæm-
is og skoðum hvað má birta og 
hvað ekki,“ segir Auðunn.

Kveikti í hárinu á sér á Loftleiðum



Róbert hættur hjá Wetzlar og líklega í handbolta

Íslenska landsliðið í knatt-
spyrnu vann í gær glæsilegan 4-1 
sigur á landsliði Kína á Algarve-
Cup sem farið hefur fram í Portú-
gal undanfarna daga. Leikur Ís-
lands var um 9. sætið á mótinu.

„Jú, þetta var alveg meiriháttar. 
Þetta eru að mínu mati ein bestu 
úrslit kvennalandsliðsins frá upp-
hafi. Stelpurnar stóðu sig eins og 
hetjur,“ sagði Sigurður Ragnar 
Eyjólfsson, landsliðsþjálfari.

Markalaust var í hálfleik en 
Dóra María Lárusdóttir skoraði 
fyrsta mark Íslands á 68. mínútu. 
Greta Mjöll Samúelsdóttir bætti 
við öðru sjö mínútum síðar og Mar-
grét Lára Viðarsdóttir skoraði tvö 
síðustu mörkin með mínútu milli-
bili, það fyrra á 81. mínútu.

Þær kínversku klóruðu í bakk-
ann með marki á lokamínútu leiks-
ins.

„Það var jafnræði með liðunum í 
fyrri hálfleik og mikil barátta,“ 
sagði Sigurður Ragnar. „Það var 
ekki mikið að gerast í okkar sókn-
arleik en við náðum að lagfæra 
það í seinni hálfleik.“

Marga lykilleikmenn vantar í 
liðið, svo sem Ásthildi Helgadóttur 
fyrirliða sem og Ólínu G. Viðars-
dóttur, leikmann KR.

„Við eigum inni leikmenn sem 
hafa verið með landsliðinu undan-
farin ár. En það er að sama skapi 
komin hörkusamkeppni um stöður 
í liðinu því margir leikmenn stefna 
að því að komast í liðið. Það hjálp-
ar liðinu einnig mikið,“ sagði lands-
liðsþjálfarinn.

Hann kveðst ánægður með 
frammistöðu Íslands á mótinu öllu. 
Liðið byrjaði með því að tapa 
naumlega fyrir Ítalíu, 2-1, og gerði 
svo jafntefli við Íra, 1-1. Ítalía 
vann  í gær heims- og Evrópu-
meistara Þjóðverja í leik um 7. 

sætið, 1-0. Svo tóku við tveir stór-
sigrar hjá Íslandi; 5-1 gegn Portú-
gal og 4-1 gegn Kína.

„Við höfum bætt okkur mikið í 
hverjum einasta leik og því 
kannski okkar óheppni að byrja á 
því að mæta Ítölum. En stelpurnar 
hafa staðið sig afar vel og ég er 
virkilega ánægður. Við stefnum að 
því að komast í lokakeppni Evr-
ópumótsins í Finnlandi árið 2009 

og að því vinnum við nú. Góður ár-
angur nú veitir okkur sjálfstraust 
og sýnir að við erum á réttri leið.

Fyrsti leikur Íslands í undan-
keppni EM er gegn Grikklandi 
ytra 31. maí. En fyrst mætir Ísland 
liði Englands í æfingaleik 17. maí, 
einnig á útivelli.

„Það verður generalprufan og 
svo byrjar alvaran úti í Grikk-
landi.“

Íslenska landsliðið vann í gær stórglæsilegan 4-1 sigur á Kína, einu besta lands-
liði heims. Sigurinn þýddi að Ísland hafnaði í 9. sæti Algarve Cup í Portúgal.

 Valur Fannar Gíslason 
skrifaði í gær undir þriggja ára 
samning við sitt gamla félag, 
Fylki, en hann var í herbúðum 
Vals síðasta sumar.

Eins og Fréttablaðið greindi frá 
á dögunum var fyrir nokkru síðan 
búið að ganga frá kaupverðinu 
sem og samningi Vals Fannars við 
Fylki. Félagaskiptin strönduðu  
hins vegar á því að Valur hafði 
greitt leikmanninum eina milljón 
króna í fyrirframgreiðslu vegna 
leikjabónuss.

Valur Fannar lenti síðan í því að 
meiðast og lék því aðeins sjö leiki 
í Landsbankadeildinni fyrir Val. 
Fyrir vikið vildu Valsarar fá hluta 
af peningunum til baka en það 
sættist leikmaðurinn ekki á. 

Eftir nokkurt karp gaf Valur 
eftir kröfuna enda hefðu þeir ef-
laust þurft að opna bókhaldið hjá 
sér ef þeir hefðu sótt málið gegn 

leikmanninum.
Þeir fá þó 900 þúsund krónur 

frá Fylki fyrir leikmanninn sam-
kvæmt heimildum Fréttablaðsins 
en Valur Fannar lækkar eitthvað í 
launum enda á óvenju góðum 
bónus á Hlíðarenda. 

Valur Fannar heldur 
peningunum frá Val

 Ungverskur knatt-
spyrnumaður æfir nú með Vík-
ingi í Reykjavík og hefur gert 
síðan á sunnudag. Að sögn Magn-
úsar Gylfasonar, þjálfara liðsins, 
er um að ræða sterkan miðvall-
arleikmann sem hefur áður leik-
ið með Ferencvaros í Ungverja-
landi. Hann lék síðast með liði á 
Kýpur.

Magnúsi sagði sér lítast vel á 
það sem hann hefur séð til kapp-
ans en mun skoða hann nánar á 
næstu æfingum.

Ungverji æfir 
með Víkingi

Iceland Express-deild kv.

Enska úrvalsdeildin

 Hamarsstúlkur 
tryggðu sér áframhaldandi veru 
í Iceland Express deild kvenna 
með glæsilegum 28 stiga sigri á 
Breiðabliki, 57-85, í Smáranum 
í gær. Nýliðarnir úr Hveragerði 
unnu tvo frábæra sigra í síðustu 
tveimur leikjum sínum og björg-
uðu sér á magnaðan hátt.

Leikurinn var algjör úrslita-
leikur um hvort liðið héldi sæti 
sínu. Bæði lið fengu sex stig en 
Hamar hafði betur í innbyrðisvið-
ureignum liðanna. 

Leikurinn var mun jafnari en 
lokatölurnar gefa tilefni til að 
ætla en stelpurnar úr Hveragerði 
voru þó alltaf með frumkvæðið, 
unnu fráköstin 58-38, nýttu vítin 
sín vel (87%) og þvinguðu Blik-
ann Victoriu Crawford til þess að 
klikka á 25 skotum í leiknum. 

Latreece Bagley (30 stig, 16 
fráköst) var frábær í liði Hamars 
en það var einkum frammistaða 
þeirra Dúfu Drafnar Ásbjörns-
dóttur (15 stig), Hafrúnar Hálf-
dánardóttur (13 stig, 13 fráköst) 
og Ragnheiðar Magnúsdóttur (11 
stig, 12 fráköst) sem gerði útslag-
ið. Victoria Crawford var með 29 
stig hjá Blikum og Telma Björk 
Fjalarsdóttir skoraði 15 stig og 
tók 20 fráköst þar af 11 þeirra í 
sókn.

Hamar bjargaði 
sér í Smáranum



 Atvinnukylfingurinn Birgir 
Leifur Hafþórsson hóf í nótt leik á 
TCL Classic-mótinu sem fram fer 
í Hanian í Kína en mótið er liður í 
Evrópumótaröðinni eins furðu-
lega og það kann nú að hljóma. 
Fréttablaðið heyrði hljóðið í Birgi 
Leifi í gær áður en hann lagðist til 
rekkju en hann lauk fyrsta hring í 
nótt.

„Það er fínt að vera hérna. Frá-
bært veður, hótel og góður golf-
völlur,“ sagði Birgir léttur en hann 
var enn að venjast tímamismunin-
um í gær. „Þegar maður fer að 
sofa er tilfinningin líkt og maður 
ætlaði að sér lúr. Svo vaknar 

maður hress um miðjar nætur.“
Birgir Leifur hefur ekki sett sér 

nein sérstök markmið fyrir mótið 
heldur ætlar hann að nálgast það 
eins og önnur mót sem hann tekur 
þátt í.

„Leikformið er ekki upp á sitt 
besta en það getur líka verið ágætt 
því þá mætir maður slakur og 
ferskur. Ég hef aðeins verið að 
burðast með meiðsli í mjöðm og 
því hef ég ekki alveg getað æft 
eins og ég vildi,“ sagði Birgir Leif-
ur. „Fyrsta daginn reyni ég að 
spila mig í gírinn og passa upp á 
að spila mig ekki út úr mótinu.“

Má ekki spila mig út úr 
mótinu á fyrsta degi

 Aganefnd UEFA úr-
skurðaði í máli Valencia og Inter 
í gær en upp úr sauð eftir leik lið-
anna í Meistaradeildinni á dögun-
um þar sem leikmenn hreinlega 
slógust.

Sá sem gekk hvað harðast 
fram var David Navarro, leik-
maður Valencia, en hann kýldi Ni-
colas Burdisso í andlitið og nef-
braut hann. Hann var dæmdur í 
sjö mánaða keppnisbann. UEFA 
hefur mælst til við FIFA að það 
samþykki bannið þannig að hann 
geti ekki leikið landsleiki heldur.

Félagi hans Carlos Mar-
chena fékk fjögurra leikja bann 
en Inter-mennirnir Burdisso og 
Maicon voru báðir dæmdir í sex 
leikja bann. Ivan Cordoba fékk 
þriggja leikja bann og Julio Cruz 
tveggja.

Bæði lið voru síðan sektuð um 
rúmlega þrjár milljónir króna 
vegna hegðunar leikmannanna.

Navarro í sjö 
mánaða bann

 Guðjón Baldvinsson er 
á leið frá Stjörnunni. Þetta stað-
festi hann í samtali við Frétta-
blaðið í gær. „Það lítur út fyrir 
að ég verði seldur frá Stjörnunni. 
Mér skilst að félagið sé í viðræð-
um við Fylki og Víking,“ sagði 
Guðjón.

Hann var til reynslu hjá 
norska úrvalsdeildarfélaginu Ála-
sundi fyrr í mánuðinum. Félag-
ið ákvað að fá hann ekki til sín nú 
en að forráðamenn þess myndu 
fylgjast með Guðjóni í sumar.

Guðjón til Fylk-
is eða Víkings

 Argentína komst í gær 
í efsta sæti Styrkleikalista Al-
þjóðaknattspyrnusambandsins í 
fyrsta sinn. Listinn hefur verið 
settur saman frá 1993 og þessi 
mikla knattspyrnuþjóð hafði 
aldrei áður verið í 1. sætinu

Argentína fór upp fyrir heims-
meistara Ítala sem voru aðeins í 
einn mánuð í heiðurssæti listans 
en þeir fóru upp fyrir Brasilíu-
menn í síðasta mánuði. Brassarn-
ir höfðu þá verið í efsta sætinu í 
55 mánuði í röð. 

Íslenska landsliðið hækkaði 
sig um 9 sæti, upp í það 86., þrátt 
fyrir að spila engan leik.

Argentína upp í 
efsta sætið

25%
AFSLÁTTUR

Foot-Joy Contour
Góður skór fyrir þá sem eru með breiðan 
eða viðkvæman fót. Mjúkur og þægilegur. 

Verð: 9.675.-
Verð áður: 12.900.-

45%
AFSLÁTTUR

Top-flite XL Distance
Top flite XL eru ódýrar en vandaðar 
golfkúlur sem standa fyrir sínu 

Verð: 1.3863.-
Verð áður: 2.520.-

Verið velkomin
og skoðið mörg 
önnur frábær 
afmælistilboð

Opnunartími:
Mán - fös.....................
Laugardaga..................
Sunnudaga..................

10 - 18
10 - 16
12 - 16
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FRÁ 14. TIL 18. MARS

VIÐ ERUM 5 ÁRA
5-55% AFSLÁTTUR Í 5 DAGA

AFMÆLISVEISLU!

15%
AFSLÁTTUR

Callaway X-20 Sett
Callaway járnasett með stálsköftum 
#4-Pw, þetta er ein nýjasta afurðin í 
flórunni frá Callaway. 

Verð: 58.310.-
Verð áður: 68.600.-

55%
AFSLÁTTUR

Golfkerra úr stáli
Einföld, létt og sterkbyggð stálkerra
á sannkölluðu afmælisverði

Verð: 1.630.-
Verð áður: 3.600.-

35%
AFSLÁTTUR

Ping G5 hybrid
Ping G5 hálfvitar eru til í 16,19,22 og 
25 gráðum karla. Kvenna eru þeir til 26 
og 30 gráður. 

Verð: 14.235.-
Verð áður: 21.900.-

5 spennandi tilboð



 Fjórir áhorfendur fá 
að reyna við borgarskotið í hverj-
um leik í úrslitakeppni Iceland 
Express-deildar karla sem hefst 
í kvöld. Sá sem hittir úr skotinu 
sínu vinnur sér inn ferð með Ice-
land Express til einhverrar af 
þeim borgum sem félagið flýgur 
til.

Fjórir reyna við 
borgarskotið

 Fjórir af þjálfurum 
liðanna í átta liða úrslitum Ice-
land Express-deildar karla hafa 
gert lið að Íslandsmeisturum. 

Sigurður Ingimundarson, 
þjálfari Keflavíkur, hefur gert 
Keflavík fjórum sinnum að meist-
urum og Njarðvík vann titil-
inn þrisvar sinnum undir stjórn 
bróður hans Vals, sem nú þjálfar 
Skallagrím. Friðrik Ragnarsson, 
þjálfari Grindavíkur, hefur tvisv-
ar gert Njarðvík að Íslandsmeist-
urum og þá vann Einar Árni Jó-
hannsson titilinn með Njarðvík í 
fyrra.

Geof Kotila er á sínu fyrsta ári 
með Snæfell en hann hefur gert 
lið þrisvar sinnum að Danmerk-
urmeisturum.

Fimm hafa 
unnið titilinn

 Suðurnesjarisarnir 
Njarðvík og Keflavík hafa unnið 
16 af síðustu 16 Íslandsmeistara-
titlum í körfuboltanum og alla titl-
ana síðan árið 2000. Bæði lið hafa 
unnið 43 fleiri leiki í úrslitakeppni 
en önnur lið og geta unnið titilinn 
í tímamótasigurleik gangi allt upp 
í úrslitakeppni Iceland Express- 
deild karla sem hefst í kvöld. 
Mikil spenna er fyrir úrslita-
keppnina enda hefur deildin verið 
jöfn og skemmtileg í vetur. 

Njarðvík og Keflavík eru átta 
sigrum frá því að vinna 100 leiki í 
úrslitakeppni og það eru einmitt 
átta sigurleikir sem standa á milli 
þeirra og Íslandsmeistaratitilsins 
2007. Það verður þó að segjast að 
á meðan allt gengur upp hjá 
Njarðvíkingum þá fellur fátt fyrir 
erkifjendur þeirra úr Keflavík.

Njarðvíkingar eru sigurstrang-
legasta liðið í úrslitakeppni karla í 
ár. Liðið var aðeins annað liðið í 
sögunni sem vinnur 20 af 22 leikj-
um undir núverandi fyrirkomu-
lagi og varð fyrsta liðið til að 
vinna 15 síðustu leiki sína fyrir 
úrslitakeppni frá því að deildin 
tók á sig þessa mynd árið 1996. 

Njarðvík þarf að vinna alla 
heimaleiki sína til þess að verja 
titilinn og það ætti að hrella and-
stæðingana að liðið hefur unnið 
síðustu 24 leiki sína í Ljónagryfj-
unni. Hamar/Selfoss ætti ekki að 
verða mikil fyrirstaða fyrir Njarð-

víkinga í 8 liða úrslitunum enda 
Njarðvíkingar ekki búnir að 
gleyma þegar þeir töpuðu 0-2 
fyrir ÍR í 8 liða úrslitunum fyrir 
tveimur árum, slys sem þeir láta 
ekki endurtaka sig.

KR-ingar urðu í 2. sæti í deild-
inni en duttu samt ekkert í lukku-
pottinn með mótherja í fyrstu um-
ferð því bikarmeistarar ÍR-inga 
eru á mikill siglingu. ÍR-ingar 
þurfa hins vegar að brjótast í 
gegnum tvo sögulega múra ætli 
þeir sér í undanúrslitin, þeir þurfa 
að vinna sinn fyrsta sigur í DHL-

höllinni og þá hefur liðið í 7. sæti 
aldrei slegið út liðið í 2. sæti. Þetta 
er einvígi sem ætti að fara í odda-
leik.

Keflvíkingar eru í fyrsta sinn í 
mörg ár ekki meðal þeirra liða 
sem menn spá Íslandsmeistara-
titlinum. Keflavíkurliðið hefur 
ekki verið neðar í deildinni í sjö ár 
og er í fyrsta sinn frá árinu 2000 
ekki með heimavallarrétt í fyrstu 
umferð.

Það eru slæmar fréttir fyrir 
Keflvíkinga því það er einkum á 
útivelli sem vandamál liðsins hafa 

kristallast í vetur. Snæfell leitar 
enn eftir hefndum fyrir tvö töp 
fyrir Keflavík í lokaúrslitum 
(2004 og 2005) og tækifærið til 
þess hefur aldrei verið eins gott 
og nú. Keflavík hefur ekki unnið á 
Vesturlandi síðustu tvö tímabil og 
þeir þurfa sigur í Hólminum til að 
komast áfram.

Einvígi Skallagríms og Grinda-
víkur er eitt það mest spennandi, 
Grindavík er á mikilli uppleið og 
Borgnesingar hafa eitthvað verið 
að gefa eftir í síðustu leikjum. Fé-
lögin mætast nú í fjórða sinn en 
einvígi þeirra hafa aldrei farið í 
oddaleik. Það er líklegt að það 
breytist nú.

Keflavík og Njarðvík hafa bæði unnið 92 leiki í sögu úrslitakeppni karla í körfubolta. Það þarf að vinna 
átta leiki til þess að vinna titilinn og bæði lið geta því orðið meistarar í ár í sínum hundraðasta sigurleik.



 Það er langt frá því 
að deildarmeistarnir gangi að Ís-
landsmeistaratitlinum vísum því 
á undanförnum níu árum hafa að-
eins þrír deildarmeistarar náð að 
fara alla leið og vinna titilinn. 

Það voru Keflavík (1999 og 
2005) og Njarðvík (2001) sem 
kláruðu dæmið en hin liðin sex 
enduðu ýmist í 2. sæti (3 sinn-
um) eða duttu út í undanúrslit-
um (2 sinnum) en deildarmeist-
arar Grindavíkur (1998) eru þeir 
einu sem hafa ekki komist upp úr 
8 liða úrslitum.

Ekki nóg að 
vinna deildina

 Átta liða úrslit úrslita-
keppni Iceland Express deildar 
karla hefjast í kvöld með leikjum 
Snæfells og Keflavíkur klukkan 
19.15 í Stykkishólmi og leik KR 
og ÍR í DHL-Höllinni í Vesturbæ 
sem hefst klukkan 20.00. 

Keflavík hefur slegið Snæfell 
út í bæði skiptin sem liðin hafa 
mæst í úrslitakeppni - í lokaúr-
slitunum 2004 og 2005. KR og ÍR 
eru hins vegar að mætast í fyrsta 
sinn.

Fyrsta einvígið 
hjá KR og ÍR

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



„Það er bannað að liggja á botninum“ 
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Skráning á landsbanki.is
Skráning á fjármálakvöld fer fram á landsbanki.is

Nánari upplýsingar á landsbanki.is eða í Ráðgjafa- 

og þjónustuveri í síma 410 4000. 

Verið innilega velkomin. 

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

Í kvöld í Aðalbanka Austurstræti: Sérfræðingur Landsbankans fer yfir hagnýt atriði
varðandi fjármál heimilisins, gefur ráð um lántökur, ávöxtun og sparnað. Námskeiðið  
er ætlað þeim sem vilja skilja betur helstu atriði sem skipta máli við lántökur og
fjárfestingar, og vilja fá góð ráð um fjármál heimilisins almennt. 

Boðið verður upp á kaffiveitingar.

Námskeiðin hefjast kl. 20:00 á eftirfarandi stöðum:

1. mars Holtagarðar Skattar og framtalsgerð
8. mars     Vesturbæjarútibú við Hagatorg    Skattar og framtalsgerð

15. mars Aðalbanki - Austurstræti Fjármál heimilisins

22. mars Hamraborg Fjármál heimilisins 
 29. mars Mjódd Fjárfestingar og ávöxtun eigna

Í kvöld
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„Ég er í alveg rosalega fínum hópi. 
Ég held að ég geti verið stoltur yfir 
að ná inn á þennan lista,“ segir 
Einar Örn Benediktsson, fyrrver-
andi söngvari Sykurmolanna, sem 
hefur verði kjörinn fimmti versti 
söngvari allra tíma af breska tón-
listartímaritinu Q. Á meðal fleiri 
söngvara á listanum eru Yoko Ono, 
Fred Durst úr Limp Bizkit, Mariah 
Carey, Celine Dion, Bobby Gilles-
pie og Ozzy Osbourne, sem situr í 
toppsætinu.

„Ég held að íslenska þjóðin geti 
verið stolt af því að eiga þvílíkan 
stórsöngvara sem ég er. Þetta gefur 
tilefni til að það verði gefinn frí-
dagur það sem eftir verður, þetta 
er alveg stórkostlegt. Þrátt fyrir 
allt og allt þá er enn þá munað eftir 
manni úti í hinum stóra heimi. 
Margir menn hafa reynt mjög lengi 
að ná athygli en hér hef ég ekkert 
annað til saka unnið en að gefa út 
plötur. Ég hef ekki einu sinni verið 
í raunveruleikaþætti,“ segir Einar 
Örn.

Í greininni segir m.a. að Björk og 
félagar í Sykurmolunum hafi búið 
til undurfagurt indípopp á níunda 
áratugnum en Einar Örn hafi eyði-
lagt það allt saman með leiðinda-
söng sínum. Sömu ummæli eru í 
grein annars staðar í tímaritinu þar 
sem Björk er valin 35. besta söng-
kona allra tíma. Þar segir að hún 
hafi sungið frábærlega með Syk-

urmolunum á sama tíma og Einar 
Örn öskraði sífellt inn í lögin á sinn 
pirrandi hátt. „Þetta er orðin svo 
gömul tugga og þreytt. Ég held að 
maður hafi eiginlega ekkert um 
það að segja hvort maður hafi eyði-
legt fyrir henni eða ekki. Í grein 
um Sykurmolatónleikana í Mojo 
kemur í ljós að Björk væri ekkert 
án mín. Ég og Björk erum búin að 
kljá þetta út og höfum komist að 
því að við stígum ekki á tær hvort 
annars eða skyggjum hvort á 
annað,“ segir Einar Örn og bætir 
við: „Fjórtán árum eftir að hljóm-
sveitin hætti, að þeir skuli taka 
fram að ég hafi verið að eyðileggja 

fyrir Björk er svo þreytt og leiðin-
legt að það ber vott um þeirra eigin 
hugmyndaleysi.“

Á listanum yfir bestu söngvar-
ana kemst Jónsi úr Sigur Rós jafn-
framt í 100. sætið. Þar segir að rödd 
hans sé einstök og að söngur hans 
virki sem annað hljóðfæri. Einar 
Örn er sjálfur á því að sín rödd sé 
einstök og enginn annar geti kom-
ist með tærnar þar sem hann hafi 
hælana. „Það sem ég geri, geri ég 
langbest af öllum. Það getur enginn 
annar sungið eins ég og það gerir 
mig einstakan og þess vegna á ég 
heima á öllum þessum listum.“

Nýstofnað hagsmunafélag íslenskra 
Daða er ein nýjasta viðbótin í sí-
breytilega Myspace-flóruna. Á vin-
alista félagsins má nú þegar finna 
tæplega þrjátíu Daða, og frá því að 
síðan fór í loftið í síðustu viku hefur 
hún verið heimsótt yfir 3.000 sinn-
um, að sögn forsvarsmannsins Daða 
Rúnars Péturssonar. „Við sam-
þykkjum bara Daða sem vini á síð-
unni, fyrir utan Arnþór Jón Þor-
varðsson, sem er guðfaðir samtak-
anna,“ sagði Daði Rúnar.

Markmið félagsins eru misalvar-
leg, en á meðal þeirra er að stuðla 
að betri kjörum allra Daða. „Aðal-
baráttumálið okkar er samt að við 
heitum ekki Davíð. Við höfum allir 
lent í þeim misskilningi, og ég per-
sónulega bara síðast núna á sunnu-

daginn,“ sagði Daði Rúnar, sem 
segir Döðum finnast á sér brotið. 
„Það eru líka miklar umræður um 
þetta í gangi á síðunni núna,“ benti 
hann á. 

Samkvæmt tölum frá Hagstofu 
Íslands, sem miðast við 31. desem-
ber 2004, bera 267 drengir á Íslandi 
nafnið Daði sem eiginnafn. Sé miðað 
við þær tölur hefur félagið á fyrstu 
starfsdögum sínum náð um tíu pró-
sentum allra Daða á sitt band. Daði 
Rúnar var að vonum ánægður með 
árangurinn, en setur markið enn 
hærra. „Myspace er frekar þöngur 
hópur, svo við ætlum að stofna aðra 
heimasíðu. Þá ætlum við að hringja 
í alla Daða landsins og fá þá til að 
skrá sig,“ sagði hann.

Daðar Íslands stofna hagsmunafélag

„Það er Ab-mjólk og All Bran, 
þegar ég man það. Ef ég fæ mér 
morgunverð þá er það þetta.“   

„Þessa kæru lagði ég fram í dag 
[í gær] eftir að hafa gefið lög-
reglunni nákvæma skýrslu um 
umfjallanir Mannlífs og Ísafold-
ar um áfengi. Ég kæri forsvars-
menn ÁTVR og þar með íslenska 
ríkið fyrir áfengisauglýsingar,“ 
segir Reynir Traustason, ritstjóri 
Mannlífs.

Í kæru sinni vísar Reynir til 
þess að ÁTVR, sem einokunar-
aðili á markaði, auglýsi sína vöru 
grimmt meðal annars í bækling-
um sem þeir gefi út og á netinu. 
Reynir segir rannsóknarlögregl-
una hafa tekið vel í kæruna og sé 
nú að skoða útgefið efni ríkisins í 
þessum efnum en þar má finna 
nöfn ábyrgðarmanna sem vænt-
anlega svara þá til saka. Sjálfur 

var Reynir tekinn til yfirheyrslu 
vegna þess sem hann kallar 
meintar áfengisauglýsingar í 
tímaritum sem hann hefur stýrt. 

En er það ekki að fara á svig 
við lögin að tala um seldar um-
fjallanir um áfengi sem efni en 
ekki auglýsingar?

„Það má örugglega túlka það 
þannig. Umfjöllun okkar um kok-
teila og slíkt. En lögin eru þannig 
að öll tímarit mega birta áfengis-
auglýsingar en þá að því tilskildu 
að þær séu á ensku. Þessi tímarit 
eru seld í Eymundsson. Sem er 
mismunun á forsendum tungu-
málsins. Það er verið að mismuna 
Íslendingum og útlendingum. 
Þetta er gölluð löggjöf og engin 
leið að bera virðingu fyrir slíku. 

Allir leita leiða til að auglýsa 
áfengi. Í hvert skipti klagar Lýð-
heilsustofnun okkur.“

Reynir segir gott og vel. Það 
skuli þá þannig vera að stærsti 
auglýsandi á markaði, ríkið, sé 
rannsakað einnig. Ekki dugi að 
velja eitthvert eitt fórnarlamb 
úr. „Ég skal koma í yfirheyrslur 
vegna meintra áfengisauglýsinga 
en í hvert skipti sem ég verð kall-
aður til yfirheyrslu mun ég kæra 
einhvern einn í leiðinni. Næst 
verður það hugsanlega, uhhh … 
Vanity Fair.“

Reynir kærir ríkið fyrir áfengisauglýsingar
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Nú er hátíð í bæ hjá prestum og 
verslunarfólki. Akkorð. Enda 

heill árgangur á leið í ,,fullorðinna 
manna tölu“. Þrátt fyrir áfang-
ann munu krakkarnir hanga lengi 
enn á Hótel Mömmu, vel nærð-
ir og ánægðir með fermingarupp-
skeruna, að lágmarki 5.000 kall á 
hvern ættingja, en mun meira frá 
náskyldum.

menningarsvæði eru með 
manndómsvígslur. Íslenska ferm-
ingarveislan fölnar í samanburði 
við það sem sum samfélög leggja 
á krakkana: margra daga leynd-
ardómsfullar serímóníur með 
kvalafullum líkamsskreytingum 
og mannraunum. Hvert samfélag 
speglar sig í manndómsvígslunni 
og því er augljóst af hverju við 
leggjum svona mikið upp úr gjöf-
unum. Við vitum sem er að pen-
ingar eru mátturinn og dýrðin að 
eilífu amen og eins gott að kenna 
krökkunum þetta strax.

fermingarkrakkarn-
ir eru á versta hugsanlega aldri til 
að standa í þessu. Mitt á milli barns 
og fullorðins, óöruggar hálfver-
ur. Ég var að minnsta kosti með í 
maganum vikum saman fyrir mína 
fermingarveislu. Að allt þetta fólk 
ætlaði að koma bara út af mér – 
það var hræðilega ógnvænleg hug-
mynd að ég ætti að vera miðpunkt-
ur athyglinnar. Ég hefði feginn 
skipt á veislunni og vikulangri út-
legð í Heiðmörk, þar sem ég hefði 
getað reikað um á lindarskýlu og 
fundið mitt andlega sjálf í leiðslu 
af berserkjasveppum.

það varð ekki aftur snúið. 
Kvöldið fyrir ferminguna lá ég á 
bæn og bað þann sem ég var að 
fara að frelsast til um að redda 
þessu. Og Guð hlustaði á mig 
enda engin flóð eða hungursneyð-
ar á dagskránni þann daginn. Um 
morguninn var ég kominn með 
rauðu hundana, bullandi hita og 
óráð. Ekki þótti ráð að drösla 
mér í kirkjuna en ekki var aftur 
snúið með veisluna, hnallþórur og 
majonestertur fyrir 60 manns biðu 
alskapaðar fyrir gestina sem ekki 
var tími til að afboða.

var uppi í rúmi á meðan gest-
irnir gæddu sér á kræsingum í 
vandræðalegri þögn. Þeim var 
hleypt inn til mín í hollum með 
gjafirnar. Í svitakófi í náttfötun-
um talaði ég tungum undir sæng 
ófermdur en sæll í hjarta. Í gegn-
um hitaóráðið gat ég ekki betur 
greint en ég hefði grætt 107 þús-
und kall – gamlar – plús vasatölvu 
og fyrstu plötu HLH-flokksins.

Þegar Guð 
reddaði mér 

LÖGFRÆÐIAÐSTOÐ ORATOR
- félag laganema við Háskóla Íslands 
                                                              

mmtudaga
milli 19:30 - 22:00 í síma 551-1012
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Ánægðustu 
viðskiptavinirnir
eru hjá Vodafone

Gríptu augnablikið og lifðu núna

Ánægðustu viðskiptavinir í flokki farsímafyrirtækja eru hjá 
Vodafone samkvæmt Ánægjuvoginni 2006. Við þökkum traustið 
og munum áfram leggja okkur fram við að veita framúrskarandi 
þjónustu. Góð þjónusta við þig er það sem skiptir okkur mestu máli.


