
 Jón „bóndi“ Gunn-
arsson, fyrrverandi formaður 
Kraftlyftingasambands Íslands 
(KRAFT), var nýverið sviptur 
heimsmeistaratitlinum í kraft-
lyftingum öldunga eftir að hafa 
fallið á lyfjaprófi. Jón vann tit-
ilinn annað árið í röð síðastlið-
ið haust á móti í Texas. Þar sigr-
aði hann í -90 kílógramma flokki í 
aldurshópnum 40 til 49 ára. 

Jóhanna Eiríksdóttir, sem tók 
við formannsembættinu hjá 

KRAFT af Jóni, staðfestir að Jón 
hafi verið sviptur titlinum. „Það 
fundust ekki í honum ólögleg 
efni, en það fundust niðurbrots-
efni sem gefa til kynna að hann 
hafi verið að taka inn ólögleg 
lyf. Á þeim forsendum var hann 
sviptur titlinum.“ 

Jóhanna segir einungis um 
þrjár vikur síðan kraftlyftinga-
sambandinu var tilkynnt um 
sviptinguna þótt mótið hafi farið 
fram í október. „Það tekur lang-

an tíma að fá niðurstöðu úr grein-
ingu á sýnunum auk þess sem 
hann hafði tíma til að kæra úr-
skurðinn.“

Jón var handtekinn í byrjun 
febrúar á þessu ári eftir að lög-
reglan hafði fundið rúmlega 30 
þúsund ætlaðar steratöflur og 
lykjur (ambúlur) við húsleit á 
heimili hans og víðar. Það var eitt 
mesta magn ætlaðra stera sem 
lagt hefur verið hald á í einu máli 
hér á landi frá upphafi.  

Sviptur heimsmeistaratitlinum
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SÉRBLAÐ FYLGIR

-gerir bragðið betra!

Einungis helmingur hitaeininga 
en sama ljúffenga bragðið. 

 „Við göntumst með að það 
þurfi orðið skóhorn til þess að 
komast ofan í pottinn því hann er 
alltaf þéttsetinn,“ segir Logi Sigur-
finnsson, forstöðumaður sundlaug-
arinnar í Laugardal, en á dögunum 
var tekinn í notkun nýr heitur pott-
ur með upphituðum sjó. 

Að sögn Loga mun það vera 
allra meina bót að baða sig upp úr 
heitum sjó enda hafa heit sjávar-
böð löngum verið vinsæl í ýmsum 
heilsulindum. „Þetta er gott 
fyrir húðina og afar hressandi,“ 
segir Logi og bætir því við að 
sundlaugargestir hafi tekið þess-
ari nýjung afar vel. 

Sjórinn í pottinum kemur úr 
borholu Orkuveitu Reykjavíkur, 
þeirri sömu og sér selunum í Hús-
dýragarðinum fyrir sínum sjó. 
Sjórinn er hreinsaður og hitaður 
upp í 40 gráður.

 

Málin rædd í 
söltum sjó

S

Ólafur Þór Ólason rekur Músík og mótor, félags-
miðstöð fyrir unglinga sem hafa áhuga á tónlist 
og mótorsporti.

Fyrir ellefu árum var Ólafur Þór Ólason beðinn um að taka að sér rekstur félagsmiðstöðv-ar fyrir unglinga með áhuga á mótorsporti og tónlist. Hafnar-fjarðarbær stóð á bak við verk-efnið og úr því varð Músík og mótor til, félagsmiðstöð sem á sér engan sinn líka að mati Ólafs.
„Þetta er einstök félagsmið-stöð,“ segir Ólafur, sem hefur gegnt hlutverki forstöðumanns frá stofnun Músíkur og mót-ors. „Starfsemin er tvískipt. Annars vegar æfingahúsnæði sem rúmar allt að fimmtán hljómsveitir. Hins vegar verk-stæði og pláss fyrir krakka sem hafa áhuga á mótorsporti, mótorkrossi, BMX-freestyle og öðrum jaðaríþróttum. Hing-að mæta hressir krakkar á ald-ursbilinu þrettán til tuttugu og tveggja ára og áhugamálið brúar ósjálfrátt aldursmuninn þarna.“

Krakkarnir hafa aðgang að húsnæðinu alla virka daga og þeir sem eru á kafi í mótor-sporti geta æft sig á Álfsnesi, á Hellisheiði og í Grindavík. „Þetta er í takt við það sem ég hef alltaf sagt, það er að segja að við séum eins og fótbolta-lið sem á bara búningsklefa og engan völl til að æfa sig á. Við förum annað til þess.“ Ólafur bætir við að yngstu krakkarnir fari þá yfirleitt í fylgd foreldra sinna, sem séu virkir í starf-seminni.
Músík og mótor var upp-haflega tilraunaverkefni en vegna þess hve vel tókst til var ákveðið að halda starfseminni áfram. „Þetta var hugsað sem vettvangur fyrir krakka sem fannst þeir ekki eiga heima í öðrum félagsmiðstöðvum,“ út-skýrir Ólafur. „Undirtektirnar voru frábærar og starfið hefurskilað góðum á
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Einstök félagsmiðstöð 
fyrir unglinga

Íslandsmót þjónustu-
iðngreina endurvakið

 Stálflutningaskipið 
Krios skemmdist mikið eftir að 
það sigldi inn í hafís rúmlega þrjá-
tíu mílur út af Vestfjörðum í júlí 
í fyrra. Skipstjórinn sigldi skipinu 
til Hafnarfjarðar. Þrátt fyrir leka 
sigldi Krios áfram til Kanada eftir 
samþykki tryggingafélags út-
gerðarinnar. Um borð var um tíu 
manna áhöfn. 

Gísli Viggósson, forstöðumaður 
rannsókna- og þróunarsviðs Sigl-
ingastofnunar, greindi frá ásigl-
ingunni á alþjóðlegri ráðstefnu um 
þróun siglingaleiða á norðurslóð-
um sem utanríkisráðuneytið stend-
ur fyrir á Akureyri. Í máli Gísla 
kom fram að skipstjóri treysti á 

upplýsingar frá bandarískri veð-
urstofu um að enginn ís væri úti 
fyrir Vestfjörðum. „Skipstjór-
inn virðist því sigla inn í þokuna 
sem fylgir hafísnum með þessum 
afleiðingum.“ Gísli segir að skip-
ið hafi verið á leiðinni með járn-
farm frá Norðvestur-Rússlandi til 
Kanada. „Upplýsingar mínar eru 
ekki miklar en ég ákvað að segja 
frá þessu atviki til að sýna fram á 
þær hættur sem fylgja siglingum. 
Hver hefði til dæmis trúað því að 
hafís væri á þessu svæði 26. júlí 
þegar skipið siglir inn í hafísinn í 
svartaþoku.“

Samkvæmt upplýsingum frá 
Hafnarfjarðarhöfn kom skip-

ið til hafnar á hádegi 28. júlí 
og sigldi áleiðis til Kanada dag-
inn eftir þegar skemmdir höfðu 
verið kannaðar. Tryggingafé-
lag skipsins gaf leyfi fyrir því 
að skipið héldi áfram ferð sinni. 
Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins voru þeir sem skoð-
uðu skipið í Hafnarfjarðarhöfn 
sammála um að glapræði væri 
að sigla Krios frá landinu í því 
ástandi sem skipið var. Ástæða 
sé til að rannsaka af hverju leyfi 
var veitt til að sigla skipinu til 
Kanada. Miklar skemmdir voru 
á stefni þess undir sjólínu og 
töluverður leki. 

 

Flutningaskip hætt 
komið við Vestfirði
Stálflutningaskip með um tíu manna áhöfn sigldi á ís úti fyrir Vestfjörðum í 
fyrrasumar. Leki kom að skipinu og var því siglt löskuðu til Hafnarfjarðar. 

 Við sameiningu Sparisjóðs 
Hafnarfjarðar og Sparisjóðs vél-
stjóra er stofn-
fjárhlutur sem 
stofnfjáreigend-
ur flýttu sér að 
selja á 50 millj-
ónir nú metinn 
á 200 milljón-
ir sem stofnfjár-
hlutur í Byr.

Einn þeirra 
sem seldu er 
Árni Mathie-
sen fjármálaráðherra. Hann segir 
það ekki hafa passað sér að vera 
meðal stofnfjáreigenda. Helgi Vil-
hjálmsson, athafnamaður og for-
stjóri í Hafnarfirði, á enn sinn 
hlut og hrósar happi.

„Ég sagði við sjálfan mig: Fyrst 
allir snillingar landsins þyrpast 
til Hafnarfjarðar og vilja kaupa 
er best að bíða og sjá. Ég fékk 
þetta á silfurfati og mér lá ekk-
ert á,“ segir Helgi sem ætlar að 
gefa þeim sem seldu kók og hraun 
í sárabætur.  

Fá kók og hraun 
í sárabætur



 Þremur einstakling-
um hefur verið vísað frá eða þeim 
greint frá að þeir gætu ekki mætt 
í boðaða refsivist það sem eftir 
er þessum mánuði, að sögn Val-
týs Sigurðssonar fangelsismála-
stjóra.

Síðastliðinn miðvikudag höfðu 
tveir menn verið boðaðir til fang-
elsisvistar í framhaldi af refsi-
dómi sem þeir höfðu hlotið. Fang-
elsismálayfirvöld urðu að hafa 
samband við þá og afboða þá vegna 
plássleysis í fangelsum landsins. 
Hinn 16. mars hafði maður einn-
ig verið boðaður í afplánun. Hann 
mætti, en var sendur heim aftur 
af sömu sökum. Þessir þrír menn 
hafa enn ekki hafið afplánun.

Fangelsismálayfirvöld hafa 
sýnt áhuga á því að fá húsnæð-
ið að Efri-Brú til afnota. Valtýr 
Sigurðsson fangelsismálastjóri 
kveðst hafa verið einn af áhuga-
mönnum um húsnæðið. Hann hafi 
fært fyrir því rök, en vilji síður en 
svo leggja stein í götu þess ágæta 
starfs sem unnið sé í Götusmiðj-
unni, en samkvæmt upplýsingum 
Fréttablaðsins mun vilji fyrir því 
í félagsmálakerfinu að smiðjan 
verði flutt að Efri-Brú.

„Hvað varðar þessa þrjá menn, 
þá reyndist ekki pláss fyrir þá 
þegar til átti að taka og það er 
auðvitað afar slæmt,“ segir Val-
týr. „Við leggjum mikla áherslu 
á að um samfellda nýtingu sé að 
ræða í fangelsum landsins. Við 
sendum því mönnum bréf tíman-
lega þannig að þeir geti gert nauð-
synlegar ráðstafanir varðandi sín 
mál áður en afplánun hefst. En við 
vitum aldrei nákvæmlega hvernig 

staðan í fangelsunum er þegar nýt-
ingin er svona mikil. Sumir mæta 
ekki til afplánunar og þá þarf að 
gefa út handtökuskipun á þá.“

Fangelsismálastjóri segir ekki 
hægt að tala um biðlista í fangels-
in. 

„Það er svokallaður boðunarlisti 
í gangi en hann segir ekki mikið. 
Á honum eru um það bil hundrað 
manns en hluti þeirra getur sótt 

um að gegna samfélagsþjónustu. 
Þessi listi er alltaf í vinnslu og 
ekki hægt að sjá af honum hversu 
margir þurfa á raunverulegu fang-
aplássi að halda.“

Valtýr segir að með ríkjandi 
skipulagi takist að koma mönnum 
jafnt og þétt í afplánun. Hinu sé 
ekki að neita að það komi teppa og 
vissulega megi lítið út af bera til 
þess að það gerist.

Boðaðir í afplánun 
en fengu ekki pláss
Þrír einstaklingar, sem voru boðaðir til afplánunar refsidóms í fangelsi í mán-
uðinum, fengu ekki pláss þar þegar til átti að taka. Tveir þeirra voru afboðaðir, 
sá þriðji mætti en var sendur aftur heim. Þeir hafa enn ekki hafið afplánun. 

 Maður um þrítugt, sem 
grunaður er um að hafa áreitt níu 
stúlkur í Vogahverfi og víðar hefur 
verið úrskurðaður í áframhaldandi 
gæsluvarðhald til 25. apríl.

Maðurinn er grunaður um að 
hafa áreitt tvö fimm ára stúlku-
börn og sjö eldri stúlkur. Hvað 
yngri stúlkurnar varðar hefur 
rannsóknin beinst að því hvort um 
snertingu hafi verið að ræða. Auk 
þessara níu mála hefur efnahags-
brotadeild lögreglunnar á höfuð-
borgarsvæðinu  látið fara fram 
rannsókn á tölvubúnaði sem tek-
inn var hjá manninum. Málið hefur 
verið sent ríkissaksóknara.

Vogamaður í 
gæslu áfram

 Norsk og ís-
lensk stjórnvöld telja sameiginlegt 
útboð við kaup á nýjum björgun-
arþyrlum hagstætt og líkur á slíku 
útboði hafa aukist mikið á síðustu 
vikum. Nefndir á vegum þjóðanna 
hafa fundað tvisvar og rætt sam-
vinnu. Þrír stærstu þyrlufram-
leiðendur heims hafa sent fulltrúa 
sína til Íslands til að kynna björg-
unarþyrlur sínar. 

Fulltrúar dómsmálaráðuneyta 
Íslands og Noregs funduðu ný-
lega þar sem kynnt var úttekt 
Norðmanna um hvaða þyrlugerðir 
koma helst til álita og hver ávinn-
ingur af framtíðarsamstarfi þjóð-
anna getur orðið. 

Björn Bjarnason, dóms- og 
kirkjumálaráðherra, segir að ís-
lensk stjórnvöld fallist á mat 
norsku sendinefndarinnar en 
matið verði ekki gert opinbert 
nú. Aðspurður hvort miklar líkur 

séu fyrir því að norsk stjórnvöld 
vilji vinna með Íslendingum segir 
Björn að af beggja hálfu sé tal-
inn ávinningur af samstarfi. „Hér 
er verið að taka ákvarðanir um 
kaup á tækjum til leitar og björg-
unar, sem eiga að duga við hinar 
erfiðustu aðstæður í marga ára-

tugi. Niðurstaðan er að stefna að 
því besta sem til er á markaðn-
um og eiga um það samstarf við 
nágrannaríki til að tryggja sem 
besta nýtingu tækjanna og treysta 
sem öflugast samstarf í björgun-
armálum“, segir Björn. 

 - 

Sameiginlegt útboð líklegt

Halldór, gagnast Grettisbeltið 
við bakmeiðslum?

 Munur á verð-
lagningu tannlækna er talsverður. 
Dýrasti almenni tannlæknirinn á 
Íslandi rukkar ríflega 130 prósent 
yfir viðmiðunargjaldskrá Trygg-
ingastofnunar, en sá ódýrasti er 
rúmlega sex prósentum undir við-
miðun, samkvæmt upplýsingum 
frá stofnuninni. 

Stofnunin greiðir lögum sam-
kvæmt 75 prósent af tannlækna-
kostnaði barna upp að átján ára 
aldri. Endurgreiðslan er miðuð við 
téða viðmiðunargjaldskrá. Hækki 
tannlæknar verð sitt, minnkar 
greiðsluþátttaka stofnunarinnar 
því hlutfallslega.

Reikningar sérfræðinga í tann-

lækningum frá því í fyrra eru að 
meðaltali 44,3 prósentum yfir við-
miðunargjaldskrá, en almennra 
tannlækna um 34 prósentum. 

Árið 1999 sögðu tannlæknar upp 
samningum við Tryggingastofnun 
og hefur verðlagning þeirra verið 
frjáls síðan.

Í tilkynningu Tryggingastofn-
unar segir að munur á viðmiði og 
verðlagningu hafi stóraukist síðan 
verðlagning varð frjáls. Þar er 
harmað að jákvæð áhrif frjálsr-
ar samkeppni komi ekki fram, því 
tannlæknum sé meinað að auglýsa 
þjónustu sína. Verðsamanburður 
sé því erfiðari fyrir forráðamenn 
barna en ella.  

Einn er 130 prósentum dýrari

 Átján ára pilt-
ur, sem grunaður er um að hafa 
nauðgað ungri konu á kvennasal-
erni Hótel Sögu aðfaranótt laug-
ardagsins 17. mars, neitar því al-
farið að hafa nauðgað konunni. 
Óumdeilt er að pilturinn og konan 
höfðu mök inni á salerninu en 
pilturinn ber því við að kynlíf-
ið hafi verið með samþykki kon-
unnar. Konan lagði fram kæru  á 
laugardeginum eftir árásina.

Gæsluvarðhald yfir piltinum 
rennur út í dag. 

Eins og greint hefur verið frá 
í Fréttablaðinu sáust greinileg-
ir áverkar á konunni er hún fór 
í skoðun á neyðarmóttöku fyrir 
fórnarlömb kynferðisofbeldis 
eftir árásina.  

Neitar alfarið 
að hafa nauðgað

 Liðsmaður Tamíla-
tígranna ók dráttarvél hlaðinni 
sprengiefni á herbúðir á Austur-
Srí Lanka í gærmorgun. Sprengi-
efnið sprakk við hliðið inn í her-
búðirnar og kostaði að minnsta 
kosti níu manns lífið, að sjálfs-
vígsökumanninum meðtöldum. 

Árásin var gerð degi eftir að 
Tamílatígrarnir efndu til sinn-
ar fyrstu loftárásar, er þeir vörp-
uðu sprengjum á herflugvöll fyrir 
norðan höfuðborgina Kólombó. Í 
þeirri árás fórust þrír hermenn 
og 16 særðust. 

Hingað til hafa átökin takmark-
ast að mestu við aðalíbúasvæði 
tamíla á norður- og austurhluta 
eyjunnar, en árásin í fyrradag 
sýndi að nú eru uppreisnarmenn 
tamíla færir um að færa þau 
langt inn á kjarnasvæði sinhales-
íska meirihlutans í suðri.  

Dráttarvél ekið 
á herbúðir

Bjarga Wilson 
Muuga 18. maí

  Stefnt er að því að undir-
rita samning um björgun Wilsons 
Muuga af strandstað við Hvals-
nes í dag samkvæmt fréttum 
Stöðvar tvö í gær. Áætlun liggi 
fyrir um að reyna eigi að draga 
skipið á flot á stórstraumsflóði 
þann 18. maí næstkomandi. Við-
ræður hafi staðið yfir milli eig-
enda og stjórnvalda undanfarn-
ar vikur og nú sjái loks fyrir end-
ann á þeim. 

Undirbúningur á strandstað er 
kominn á fulla ferð samkvæmt 
því sem fram kom og strax eftir 
páska verði byrjað að þétta göt 
sem komu á skrokk skipsins.  





Páskasnjórinn

er í boði
Vina Hlíðarfjalls

 Stjórnmálaflokkarnir 
fimm sem eiga fulltrúa á Alþingi, 
Framsóknarflokkurinn, Sjálf-
stæðisflokkurinn, Samfylkingin, 
Vinstri græn og Frjálslyndi flokk-
urinn hafa gert með sér samkomu-
lag um að takmarka auglýsinga-
kostnað í aðdraganda kosninganna 
12. maí við 28 milljónir króna.

Frá þessu greindu fram-
kvæmdastjórar flokkanna í frétta-
tilkynningu en frá samkomulagi 
um að takmarka kostnað við aug-
lýsingar við 28 milljónir króna var 
greint í Fréttablaðinu síðastliðinn 
mánudag.

Skúli Helgason, framkvæmda-
stjóri Samfylkingarinnar, segir 
samkomulagið vera fagnaðar-
efni og stuðla að heiðarlegri 
kosningabaráttu. „Samfylking-
in lagði fram tillögu í desem-
ber, þegar lög um starf-
semi stjórnmálaflokk-
anna voru samþykkt, 
að gert yrði sam-
komulag um tak-
mörkun á aug-
lýsingakostn-
aði. Það hefur 
náðst og það er 
fagnaðarefni.“

Í samkomulag-
inu felst að stjórn-
málaflokkarn-
ir skuldbinda sig 
til að takmarka 
kostnað við aug-
lýsingabirtingar í dagblöðum 
og ljósvakamiðlum á landsvísu. 
Capacent hefur verið falið að hafa 
eftirlit með því að flokkarnir fari 
eftir samkomulaginu. 

Við gerð samkomulagsins kom 

meðal annars fram tillaga um að 
banna ætti auglýsingar viku fyrir 
kosningar en samkomulag náðist 
ekki um þá tillögu.

Eins og greint hefur verið frá í 
fjölmiðlum á síðustu dögum voru 
Sjálfstæðisflokkurinn, Vinstri 
græn og Frjálslyndi flokkurinn 
tilbúin til að takmarka kostnað við 
fimmtán til 20 milljónir, Samfylk-
ingin við 30 milljónir og Fram-
sóknarflokkurinn við 35 milljónir. 

Samkomulagið sem hefur verið 
gert er hið fyrsta sem stjórnmála-
flokkarnir gera með sér síðan 1991 
og er leið þeirra til að koma bönd-

um á útgjöld vegna kosn-
ingabaráttunnar. 

Ómar 

Ragnarsson, formaður Íslands-
hreyfingarinnar – lifandi lands, 
segir flokk sinn ekki hafa bol-
magn til þess að auglýsa eins 
mikið og flokkarnir fimm sem 

eiga fulltrúa á Alþingi. 
„Hinir flokkarnir hafa 
sjálfir skammtað sér 
360 milljónir króna úr 
ríkissjóði með nýjum 

lögum um fjármál flokk-
anna, á sama tíma og við 

fáum ekki krónu. Það er engin 
hætta á því að við munum nálg-

ast nokkurn af þessum flokk-
um í auglýsingum og því hefur 
takmark á auglýsingum lítið að 
segja fyrir okkur. Það er ekkert 
víst að við munum geta auglýst 
neitt í sjónvarpi, nema með því 
að skrapa saman peningum.“  
 

Kostnaður takmark-
ast við 28 milljónir
Kostnaður við auglýsingar stjórnmálaflokkanna sem eiga fulltrúa á Alþingi má 
ekki fara yfir 28 milljónir samkvæmt samkomulagi. Engin hætta á því að við mun-
um nálgast nokkurn af þessum flokkum í auglýsingum, segir Ómar Ragnarsson.

 Verðskrá Farice hf., 
sem á og rekur samnefndan sæ-
streng, lækkaði um tæpan helm-
ing þann 1. janúar síðastliðinn. 
Þetta kom fram á aðalfundi fyrir-
tækisins sem var haldinn í Þórs-
höfn í Færeyjum í gær.

Að sögn Jóns Birgis Jónsson-
ar, fráfarandi stjórnarformanns, 
var verðið lækkað vegna þess að 
fjarskiptafyrirtæki noti strenginn 
mun meira nú en áður. Hann segir 
neytendur ekki munu finna fyrir 
verðlækkuninni beint, en fjar-
skiptafyrirtækin geti boðið upp á 
hraðari og ódýrari nettengingar.

Strengur Farice liggur frá Ís-
landi til Skotlands og var tekinn í 
notkun árið 2004.   

Verð lækkar 
um helming

 Frið-
rik Sophus-
son, forstjóri 
Landsvirkj-
unar, segir 
það rangt hjá 
Kristínu Pét-
ursdóttur, hag-
fræðingi og 
fyrrverandi að-
stoðarforstjóra 
Singer og 
Fridlander bankans í London, að 
Landsvirkjun sé rekin með „óvið-
unandi arðsemi“. 

Haft var eftir Kristínu í Frétta-
blaðinu í gær að íslenskir skatt-
borgarar væru að „niðurgreiða 
rafmagn“ til stóriðju.

„Fyrir liggur samkomulag 
milli Landsvirkjunar og Alcan 
á Íslandi um raforkuverð, sem 
er ekki síðra en það verð sem 
Fjarðaál greiðir, en það gefur 
11,9 prósenta arðsemi eiginfjár. 
Hagur Landsvirkjunar af sölunni 
er svipaður og hjá sambærileg-
um raforkufyrirtækjum á Vestur-
löndum,“ segir Friðrik.  

Arðsemin alveg 
ásættanleg

 Samkvæmt nýrri lestr-
arkönnun Capacent, er Fréttablað-
ið með 65,1 prósents meðallestur á 
tölublað. Morgunblaðið mælist með 
43,6 prósenta lestur en Blaðið rekur 
lestina með 38,3 prósenta lestur. 

Lestur á aukablöðum Frétta-
blaðsins er einnig talsvert meiri 
en hjá samkeppninni. Þannig er 
meðallestur fasteignablaðs Frétta-
blaðsins 42,5 prósent, en Morgun-
blaðs 33,7 prósent. Viðskiptablað 
Morgunblaðs er lesið af 25,3 pró-
sentum landsmanna, en Markaður 
Fréttablaðsins af 34 prósentum.

Könnunin var framkvæmd í 
gegnum síma. Mælt var daglega 
fyrstu tvo mánuði ársins.   

Fréttablaðið er 
langmest lesið

 Fulltrúar Persónu-
verndar munu í dag heimsækja 
álver Alcan í Straumsvík til að 
skoða kerfið sem stýrir kosn-
ingavef fyrirtækisins. 

Stofnunin hafði áður sent 
Alcan fyrirspurn í átta liðum 
vegna gagnagrunnsins þann 
15. mars eftir að hafa borist þó 
nokkrar ábendingar vegna hans. 
Alcan svaraði fyrirspurninni síð-
astliðinn föstudag og í framhald-
inu ákvað Persónuvernd að senda 
fulltrúa á staðinn. 

Gagnagrunnurinn sem um 
ræðir er læstur með notenda- og 
lykilorði sem allir starfsmenn 
Alcan geta fengið afhent. Á vefn-

um er viðmót sem gerir þeim 
kleift að fletta upp íbúum Hafn-
arfjarðar og setja þá á úthring-
ilista. 

Í svarbréfi Alcan til Persónu-
verndar kemur fram að fyrir-
tækið hafi nú þegar gert ýmsar 
breytingar á viðmóti gagna-

grunnsins. Meðal annars hefur 
spurning um forsendur afstöðu 
þeirra sem hringt er í verið fjar-
lægð. 

Þar segir einnig að engar sér-
stakar leiðbeiningar hafi verið 
veittar til þeirra starfsmanna 
sem hringdu út „þar til nú“. Litið 
hafi verið svo á að það „lægi í 
hlutarins eðli“ að starfsmenn 
kynntu hvers vegna þeir hringdu. 
Til að gæta alls hefði þó verið 
ákveðið, í tilefni af fyrirspurn 
Persónuverndar, að leiðbeina 
starfsmönnum með tilteknum 
hætti héðan í frá. Þær leiðbein-
ingar fylgdu með svarbréfinu. 
 

Fulltrúi sendur á vettvang
 Konur bregða í aukn-

um mæli á það ráð að kveikja í 
sér til að stytta sér aldur í Afgan-
istan. Meðal líklegra orsaka þessa 
eru nauðganir og ofbeldi innan 
fjölskyldna og höft á frelsi til að 
festa ráð sitt samkvæmt eigin 
vali. 

Þessi aðferð hefur orðið æ al-
gengari eftir að hún vakti athygli 
í sjónvarpinu og vegna þess að 
konur telja þetta öruggan dauð-
daga.

Afgönsk mannréttindasam-
tök greindu frá þessu, eftir að 
hafa talað við 800 aðstandendur 
kvenna sem frömdu slík sjálfsvíg. 
 

Fleiri konur 
kveikja í sér

 
Stjórn Íslensku 
óperunnar 
hefur ráðið 
Stefán Baldurs-
son, leikstjóra 
og fyrrver-
andi þjóðleik-
hússtjóra, sem 
næsta óperu-
stjóra.

Stefán hefur 
störf við óper-
una í byrjun maí en Bjarni Daníels-
son, núverandi óperustjóri, lætur af 
störfum 1. júlí næstkomandi.

 

Stefán ráðinn 
óperustjóri



Neytendur athugið! Múrbúðin selur allar vörur sínar á lágmarksverði fyrir alla, alltaf. Gerið verð- og gæðasamanburð!



 Tony Blair, forsætisráð-
herra Bretlands, sagðist í gær 
vonast til að hægt yrði að fá írönsk 
stjórnvöld til að láta hermennina 
bresku lausa með viðræðum en að 
hann sé tilbúinn til að fara yfir á 
„annað stig“ beri viðræður ekki 
árangur. Aðspurður um hvað hann 
meinti með þeim orðum sagði 
Blair: „Ja, við þurfum bara að sjá 
til, en það sem þeir ættu að gera 
sér grein fyrir er að við getum 
ekki haft ástand þar sem okkar 
fólk, karlar og konur sem sinna 
herþjónustu, er handtekið þegar 
það er í raun inni í íraskri lögsögu 
í umboði Sameinuðu þjóðanna.“

Írönsk stjórnvöld greindu frá 
því í gær að bresku hermennirnir 
fimmtán, átta sjóliðar og sjö land-
gönguliðar sem handteknir voru 
á föstudag, hefðu fengið „mann-
úðlega meðferð“ og að eina kven-
fanganum hefði verið veitt per-
sónulegt næði. Talsmaður utan-
ríkisráðuneytis Írans, Mohammad 
Ali Hosseini, neitaði að gefa upp 
hvar þeir væru í haldi og ítrek-
aði að mál þeirra væri enn í rann-
sókn. „Málið á að fylgja réttu 
ferli,“ sagði Hosseini og bætti við 
að öfgakennd fjölmiðlaumfjöllun 
myndi ekki flýta úrlausn.

Þetta atvik, ásamt spennu vegna  
kjarnorkuáætlunar Írans, varð til 
þess að olíuverð hækkaði í New 
York á mánudag. En olíuverð féll á 
ný í gær sem endurspeglar bjart-
sýni um að friðsamleg lausn finn-

ist í máli bresku hermannanna.
Hermennirnir voru handteknir 

þegar þeir voru í eftirlitsferð 
um borð í indversku skipi í ná-
grenni Shatt al-Arab fljótsins. Að 
sögn Kevins Aandahl, yfirmanns 
fimmtu flotadeildar bandaríska 
sjóhersins, hefur skipstjóri skips-
ins gefið skýrslu um að skipið hafi 
verið statt í íraskri lögsögu. Íran-
ar halda því fram að þetta hafi 
farið fram í íranskri lögsögu.

Flotaher Bandaríkjanna hóf í 
gær stærstu sýningu á herstyrk 
sínum á Persaflóa frá innrásinni 
í Írak árið 2003. Tvö flugmóð-
urskip, þrettán herskip og yfir 
hundrað flugvélar tóku þátt í her-
æfingunni. Talið er víst að þetta 
muni auka á spennu gagnvart 
írönskum stjórnvöldum sem hafa 
ítrekað fordæmt veru Bandaríkja-
hers við strendur landsins.

Harðari afstaða 
Breta í garð Írana
Tony Blair segist tilbúinn að grípa til annarra ráða beri viðræður um lausn bresku 
hermannanna sem handteknir voru af Írönum ekki árangur. Íranar segja málið í 
rannsókn. Bandaríkjaher sýndi herstyrk sinn við heræfingar á Persaflóa í gær.

 „Það var ekki ætl-
unin að fara fram hjá landeigend-
um í þessu máli,“ segir Sigurð-
ur Skagfjörð, sem situr í stjórn 
Dansk-íslenska viðskiptaráðsins. 
Ráðið vill standa fyrir því að svo-
kallaðir konungssteinar við Geysi 
verði lagfærðir.

Í sumar eru liðin eitt hundrað 
ár frá Íslands-
heimsókn Frið-
riks áttunda 
Danakonungs. 
Dansk-íslenska 
viðskiptaráð-
ið vill minnast 
þess með því að 
gera endurbæt-
ur á konungs-
steinunum sem 
eru við Geysi og 

bera skjaldarmerki þriggja Dana-
konunga sem heimsóttu Geysi 
árin 1874, 1907 og 1921. Ráðið fékk 
heimild hjá bæði Umhverfisstofn-
un og Fornleifavernd til að flytja 
steinana í steinsmiðju í Kópavogi 
þar sem ætlunin er að skerpa á 
áletrununum sem meitlaðar voru 

í þá á sínum tíma.
Svæðið umhverfis Geysi er 

sameign nokkurra einstaklinga og 
ríkisins. Þegar beltagrafa fór inn 
á hverasvæðið 2. mars síðastlið-
inn krafðist einn landeigendanna, 
Þórir Sigurðsson, þess að verkið 
yrði stöðvað enda hefði ekki verið 
leitað eftir samþykki allra eigend-
anna.

Sigurður Skagfjörð segir það 

hafa verið mistök af sinni hálfu 
að tryggja ekki samþykki allra 
eigenda. Eftir því verði nú óskað 
formlega. „Það verður ekkert gert 
nema allir séu sáttir,“ segir Sig-
urður sem á hinn bóginn hafnar 
því að rask verði af ferðum gröf-
unnar sem flytur steinana fram og 
til baka: „Þetta er ekkert mál. Það 
er leir þarna undir sem hægt er að 
slétta með einni hrífu.“  

Leita samþykkis landeigenda

 Stærsta hagsmunamál íþróttafélaga 
á landsbyggðinni í áratugi hefur verið stofn-
un ferðajöfnunarsjóðs. Var víða fagnað úti á 
landi í gær þegar ríkisstjórnin ákvað að stofna 
ferðasjóð íþróttafélaga í samræmi við tillögur 
nefndar sem menntamálaráðherra fól að fjalla 
um ferðakostnað íþróttafélaga. Alls verða 180 
milljónir króna settar í sjóðinn fyrstu þrjú 
árin.

„Þetta er mikill gleðidagur en þessi ákvörð-
un markar tímamót fyrir íþróttahreyfinguna,“ 
sagði Stefán Konráðsson, framkvæmdastjóri 
Íþrótta- og ólympíusambands Íslands, ÍSÍ. Á 
næstu þremur árum þarf ÍSÍ að breyta bók-
haldslyklum og koma sér upp nýjum hugbún-
aði til að halda utan um málefni sjóðsins.

„ÍSÍ þarf að koma sér upp reglum á haust-
mánuðum um hvernig standa skuli að úthlut-

un úr sjóðnum. Nefnd verður væntanlega sett 
á laggirnar í vor sem semur reglur um úthlut-
unina,“ sagði Stefán en ekkert liggur fyrir um 
skiptingu sjóðsins. Fréttablaðið hefur heimild-
ir fyrir því að allt fé sjóðsins renni til félaga 
á landsbyggðinni í fyrstu umferð en mikill 
munur er á ferðakostnaði liða á landsbyggð-
inni og á höfuðborgarsvæðinu. 

Þrjátíu milljónir króna fara í sjóðinn á 
þessu ári. Sextíu milljónir króna fara í úthlut-
un 2008 og svo 90 milljónir síðasta árið. Af því 
sem kemur fram í fréttatilkynningu má geta 
þess til að ferðakostnaður íþróttafélaga sé 
allt að 500 milljónir króna vegna þátttöku í Ís-
lands-, bikar- og meistaramótum. 

Tilgangurinn með sjóðnum er að jafna að-
stöðumun og efla íþrótta- og forvarnastarf. 

 

Milljónir settar í ferðasjóð íþróttafélaga

Hefði átt að setja meiri tak-
mörk á auglýsingar stjórnmála-
flokka?

Verða umhverfismál heitasta 
kosningamálið?



Síðumúla 8
108 Reykjavík - Sími 568 8410 

Krókhálsi 5g
110 Reykjavík -  Sími 517 8050

Byssudagar
Veiðihornið og Sportbúðin

Og rúsínan í pylsuendanum – Allir sem festa kaup á skotvopni í Veiðihorninu 
eða Sportbúðinni á byssudögum býðst vandaður byssuskápur frá Buffalo River fyrir 
7 byssur á aðeins 14.995 krónur.  Tilboð gildir til 1. apríl eða á meðan birgðir endast.
Allir tilboðspakkarnir í auglýsingunni eru einnig fáanlegir á veidihornid.is

Henry 22lr. riffill.  15 skota með pumpulás ásamt 
Norconia 6x40 sjónauka, sjónaukafestingum, byssupoka, 

skotum og hreinsisetti.  Verð aðeins 39.900 stgr. 

TOZ  78-01 22lr. riffill.  Boltalás.  2x5 og 2x10 skota magasín 
ásamt Norconia 6x40 sjónauka, sjónaukafestingum, byssupoka, 

skotum og hreinsisetti.  Verð aðeins 29.900 stgr. 

TOZ 78-05 22lr. riffill.  Boltalás.  2x5 og 2x10 skota magasín 
ásamt Norconia 6x40 sjónauka, sjónaukafestingum, byssupoka, 

skotum og hreinsisetti.  Verð aðeins 33.900 stgr. 

Norinco 22lr. riffill.  Boltalás, 5 skota magasín ásamt
Norconia 6x40 sjónauka, sjónaukafestingum, byssupoka, 

skotum og hreinsisetti.  Verð aðeins 26.900 stgr. 

TOZ 122 308 WIN riffill.  Boltalás. 
6 skota magasín ásamt Norconia 8x56 sjónauka, sjónaukafestingum, 

byssupoka, skotum og hreinsisetti.  Verð aðeins 57.900 stgr. 

Savage Mark II FSS 22lr. riffill.  Boltalás.
10 skota magasín ásamt Norconia 6x40 sjónauka, sjónaukafestin-
gum, byssupoka, skotum og hreinsisetti.  Verð aðeins 39.900 stgr. 

Savage 93BTVS 17 HMR riffill.  Boltalás.
5 skota magasín ásamt Norconia 6x40 sjónauka, sjónaukafestingum, 

byssupoka, skotum og hreinsisetti.  Verð aðeins 54.900 stgr. 

Stoeger P350 Synthetic pumpa
ásamt hreinsisetti, byssupoka og 100 skotum.  

Verð aðeins 35.900 stgr. 

Stoeger P350 Camo pumpa
ásamt hreinsisetti, byssupoka og 100 skotum.  

Verð aðeins 39.900 stgr. 

Stoeger 2000 Synthetic. 
Hálfsjálfvirk haglabyssa ásamt hreinsisetti, byssupoka 

og 100 skotum. Verð aðeins 51.900 stgr. 

Stoeger 2000 Standard.
Hálfsjálfvirk haglabyssa ásamt hreinsisetti, byssupoka 

og 100 skotum. Verð aðeins 52.900 stgr. 

Stoeger 2000 Camo.
Hálfsjálfvirk haglabyssa ásamt hreinsisetti, byssupoka 

og 100 skotum. Verð aðeins 56.900 stgr.



 Fréttastofa Stöðvar tvö 
og Ísland í dag efna til almennra 
borgarafunda í öllum kjördæmum 
og sýna í beinni útsendingu hvern 
miðvikudag fram að kosningum 
12. maí. Fyrsti fundurinn verður 
í Stykkishólmi í kvöld fyrir Norð-
vesturkjördæmi og næstu vikur 
ferðast fréttastofan eftir kjör-
dæmum réttsælis kringum landið. 

„Við erum að gefa í miðað við 
áður,“ segir Sigmundur Ernir Rún-
arsson, fréttastjóri Stöðvar tvö. 
„Við gerum skoðanakannanir í 
öllum kjördæmum sem og yfir allt 
landið. Við ræðum við frambjóð-
endur í hverju kjördæmi, tökum 
við spurningum úr sal og Egill 
Helgason verður með sérstaka 
greiningu á hverju kjördæmi og 
spáir í spilin.“ 

Hver þáttur verður klukku-
stundarlangur, nema síðasti þátt-

urinn sem verður einn og hálf-
ur tími að lengd en þar mætast 
formenn flokkanna. „Formanns-
fundirnir verða með öðru sniði 
en venjulega, við ræðum bæði við 
þá alla saman og hvern í sínu lagi. 
Þá skyggnumst við bak við tjöldin 

hjá öllum formönnunum í innslög-
um sem sýnd verða í Íslandi í dag 
á mánudögum.“ 

Kosningafundirnir hefjast allir 
að loknum fréttum Stöðvar tvö 
klukkan 18.55. 

 

Sýnir kosningafundi vikulega

 „Ómar var hrókur alls 
fagnaðar. En það kemur kannski 
engum á óvart. Hann fór með tut-
tugu vísur á þeim klukkutíma 
sem þessi taka tók. Og samdi 
meira að segja eina á staðnum,“ 
segir Sigríður Dögg Auðunsdóttir, 
ritstjóri Krónikunnar.

Stjórnmálaleiðtogar flokkanna 
komu saman á mánudagskvöld að 
undirlagi Sigríðar til ljósmynda-
töku. Í næsta tölublaði Krónik-
unnar mun Gunnlaugur stjörnu-
spekingur Guðmundsson rýna 
sérstaklega í stjörnukort allra 
leiðtoganna og segja svo til um 
það hverjir eru líklegastir til að 
eiga farsælt samstarf.  

Ómar í hópi 
foringjanna 





 Brot sem sakfellt var 
fyrir í Hafskipsmálinu líta óskap-
lega sakleysislega út samanbor-
ið við þau brot sem stjórnendum 
Baugs eru gefin að sök, sagði Sig-
urður Tómas Magnússon, settur 
ríkissaksóknari í Baugsmálinu, 
í gær á síðari degi málflutnings 
hans fyrir Héraðsdómi Reykja-
víkur.

Hafskipsmálið bar á góma þegar 
Sigurður Tómas hafnaði þeirri 
vörn sakborninga að heildarmat 
á stöðu Baugs hefði ekki farið 
fram heldur skoðuð einstök atvik 
úr samhengi. Hann vísaði í Haf-
skipsmálið og sagði að þar hefðu 
forsvarsmenn fyrirtækisins borið 
því sama við, en verið sakfelldir. 

„Þetta eru mjög sakleysisleg at-
riði samanborið við ákæruefnin í 
þessu máli,“ sagði Sigurður Tómas 
um þau ákæruefni sem sakfellt 
var fyrir í Hafskipsmálinu.

Sigurður Tómas sagði stjórn-
endur Baugs hafa brugðist 
þeim skyldum sem þeir höfðu 
sem stjórnendur fyrirtækis 
á markaði, bæði gagnvart 
hluthöfum og verðbréfa-
markaðinum í heild. Brot-
in snúist um háar upphæð-
ir og þeim hafi verið leynt 
með skipulegum hætti. Allt eigi 
þetta að leiða til refsihækkunar.

Skýringar tveggja ákærðu í mál-
inu, þeirra Jóns Ásgeirs Jóhannes-
sonar og Tryggva Jónssonar, hafa 
tekið margvíslegum breytingum 
á meðan á rekstri málsins hefur 

staðið, að mati Sigurðar Tómasar. 
Hann sagði hins vegar framburð 

Jóns Geralds Sullenbergers, sem 
ákærður er í einum ákærulið, 
hafa haldist óbreyttan frá því 
hann bar vitni fyrst hjá lögreglu 

þar til hann gaf skýrslu 
fyrir dómi. 

Jón Gerald hefur í 
raun játað á sig það 

brot sem hann er ákærður fyrir, 
sagði Sigurður Tómas. Jón Ger-
ald er ákærður fyrir að hafa að-
stoðað Jón Ásgeir og Tryggva við 
að rangfæra bókhald Baugs með 
því að útbúa tilhæfulausan kred-
itreikning.

Sigurður Tómas sagði það full-
sannað að þótt Jón Gerald hefði 
einn verið skráður eigandi sam-
tals þriggja skemmtibáta á Flórída 
hafi þeir Jón Ásgeir og Jóhannes 
Jónsson faðir hans átt hlut í bátun-
um í gegnum Fjárfestingafélagið 
Gaum, fjölskyldufyrirtæki þeirra. 
Mánaðarlegar greiðslur frá Baugi 
til Jóns Geralds, sem ákæruvald-
ið segir fjárdrátt til að fjármagna 
hlut Gaums í bátnum Thee Vik-
ing, hafi augljóslega verið vegna 
bátsins en ekki styrkur Baugs til 
Jóns Geralds eins og Jón Ásgeir 
og Tryggvi hafa haldið fram.

Hafskipsmál sakleys-
islegt í samanburði
Sakfellt var í Hafskipsmáli fyrir brot sem líta sakleysislega út miðað við brot 
stjórnenda Baugs, segir settur ríkissaksóknari. Að hans mati hafa skýringar 
forstjóra og fyrrverandi aðstoðarforstjóra Baugs tekið miklum breytingum.

BAUGS M Á L I Ð

LAGADEILD

GLÆSILEGUR DÓMSALUR TEKINN Í NOTKUN 
Í LÖGBERGI, HÚSI LAGADEILDAR HÁSKÓLA ÍSLANDS
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Lagadeild þakkar eftirtöldum innilega fyrir þeirra framlag: Laganemunum Einari Björgvini Sigurbergssyni og Jóhannesi 
Eiríkssyni, framkvæmdastjórum Úlfljóts, tímarits laganema, sem áttu frumkvæði að framkvæmdum við salinn og stóðu 
fyrir því að safna styrkjum; Landsbanka Íslands, Essó, Hollvinafélagi lagadeildar og Dómsmálaráðuneytinu, sem veittu 
styrki til innréttinga og framkvæmda, og framkvæmdaaðilum á vegum Háskóla Íslands.

Lagadeild Háskóla Íslands hvetur alla hollvini, velunnara og afmælisárganga til að mæta í Lögberg í dag, 
miðvikudaginn 28. mars milli kl. 17 og 19 og fagna merkilegum tímamótum í sögu deildarinnar.

Hr. Björn Bjarnason dómsmálaráðherra flytur stutt ávarp í tilefni dagsins.

 Frjálslyndi flokk-
urinn í Quebec-fylki í Kanada 
missti mikið fylgi í fylkisþing-
kosningum sem fram fóru þar 
á mánudag, en hélt þó naum-
lega stöðu sinni sem stærsti 
flokkurinn og mun því væntan-
lega skipa fylkisstjórnina áfram 
sem fyrsta minnihlutastjórnin 
í nærri 130 ára sögu Quebec-
þings. 

Frjálslyndir, undir forystu 
Jean Charest, fengu nú um 
þriðjung atkvæða en náðu 46 
prósentum í síðustu kosning-
um. Aðskilnaðarsinnar í Parti 
Quebecois töpuðu einnig, fóru 
úr 33 prósentum í 28. Hástökk-
vari kosninganna var Action 
Democratique, popúlistaflokkur 
hægrimanna, sem jók fylgi sitt 
úr 18 í 31 prósent.  

 

Frjálslyndir 
stjórna áfram



vaxtaauki!
10%

Hugsaðu um heilsuna!

Svalandi,
 próteinríkur
  og fitulaus

Frískandi, hollur
og léttur drykkur í dós

Gamla góða
Óskajógúrtin

– bara léttari

Silkimjúkt,
 próteinríkt
  og fitulaust

Fitusnauðar
og mildar ab-vörur

– dagleg neysla stuðlar að bættri
heilsu og vellíðan

 Lýðræðis- og jafn-
réttisnefnd Hafnarfjarðar sam-
þykkti í gærmorgun áskorun þar 
sem Hafnfirðingar eru hvattir til 
að nýta sér kosningarétt sinn í at-
kvæðagreiðslu um stækkun ál-
versins í Straumsvík og greiða at-
kvæði á laugardaginn kemur. 

„Í fyrsta skipti í sögu Hafnar-
fjarðarbæjar fer fram almenn 
kosning á meðal íbúa um skipu-
lagsmál. Með kosningunni hafa 
íbúar Hafnarfjarðar einstakt 
tækifæri til að hafa áhrif með 
lýðræðislegum hætti á ásýnd og 
þróun bæjarins,“ segir meðal 
annars í áskoruninni.

 

Hvattir til að 
greiða atkvæði

 Fredrik Reinfeldt, forsæt-
isráðherra Sví-
þjóðar, kemur í 
opinbera heim-
sókn til Ís-
lands mánu-
daginn 2. apríl 
í boði Geirs H. 
Haarde for-
sætisráðherra. 
Reinfeldt mun 
eiga fund með 
forsætisráðherra og svo munu 
þeir snæða hádegisverð saman.

Búist er við að efnahagsmál 
verði fyrst og fremst til umræðu 
hjá forsætisráðherrunum tveim-
ur. Eftir fundinn með Geir H. 
Haarde mun Reinfeldt hitta ís-
lenska kaupsýslumenn í Við-
skiptaráði Íslands. Hann flýgur 
aftur heim til Svíþjóðar á mánu-
dagskvöldið. 

Reinfeldt hittir 
Geir H. Haarde



 Fyrstu heiðlóur þetta 
vorið sáust við Einarslund á Höfn 
í Hornafirði í gærmorgun. Það 
var Björn Arnarson, starfsmaður 
Fuglaathugunarstöðvar Suðaust-
urlands, sem sá fuglana á flugi 
þar sem stöðin hefur aðstöðu 
til fuglamerkinga. Frá þessu er 
greint á vefnum fuglar.is. 

Margrét Lilja Guðmundsdótt-
ir, íbúi í Kópavogi, hafði samband 
við Fréttablaðið í gær. Sagðist 
hún hafa séð lóuna við Sunnuhlíð, 
dvalarheimili eldri borgara.

Lóan er stundvís fugl. Í fyrra 
sáust fyrstu heiðlóur ársins við 
Ósland á Höfn 25. mars. Á undan-
förnum árum hafa fyrstu fuglarn-
ir sést á tímabilinu 20.-31. mars og 
í fjögur skipti 24. mars.

Björn var að líta eftir fuglum 
þegar Fréttablaðið náði tali af 
honum í gær. Hann segir að far-
fuglar komi í stórum hópum til 
landsins þessa dagana. „Núna 
rétt áðan flaug stór álftafleki hér 
yfir. Á Kvískerjum í Öræfum eru 
hundruð ef ekki þúsundir skógar-
þrasta.“ Grágæs hefur sést ásamt 
tjaldi sem hefur fjölgað gríðar-
lega við Höfn að undanförnu, 
segir Björn.

Fuglaathugunarstöðin hefur 
verið starfrækt í tvö ár og annast 
talningar og fuglamerkingar. „Við 

erum að halda uppi starfi Hálf-
dáns Björnssonar á Kvískerjum 
sem vann að rannsóknum á nátt-
úru og sögu Austur-Skaftafells-
sýslu í rúm 60 ár.“ Björn segir 
að merkingarnar fari rólega af 
stað og í gærmorgun voru aðeins 
merktir ellefu fuglar. Á góðum 
degi eru merktir 50 til 60 fuglar 
en metið er 135 merktir fuglar á 
einum degi. 

Sást til lóunnar á 
Höfn og í Kópavogi

 Grétar Mar Jónsson, 
skipstjóri og varaþingmaður, mun 
leiða lista Frjálslynda flokks-
ins í Suðurkjördæmi fyrir alþing-
iskosningarnar í vor. Þetta var 
kynnt á fundi í Fræðasetrinu í 
Sandgerði í gær.

Grétar Mar var á sínum tíma 
forseti Farmanna- og fiskimanna-
sambandsins. Hann hefur einu 
sinni tekið sæti á þingi fyrir 
Gunnar Örn Örlygsson.

Annað sætið skipar Óskar Þór 
Karlsson, fiskverkandi í Reykja-
nesbæ, og það þriðja Hanna Birna 
Jóhannsdóttir, stuðningsfulltrúi í 
Vestmannaeyjum.  

Grétar Mar 
leiðir listann

 Yfirmaður herforingja-
stjórnarinnar í Búrma (Myanmar) 
hét því í gær að halda hernum 
sterkum til að tryggja einingu 
landsins „svo það geti haldið 
ótrautt áfram á efnahagslegri og 
pólitískri framfarabraut“. 

Than Shwe yfirhershöfðingi 
var eini ræðumaðurinn við há-
tíðahöld á „Degi hersins“ í nýrri 
höfuðborg landsins, sem erlend-
um blaðamönnum var í fyrsta 
sinn boðið að heimsækja af þessu 
tilefni. Nýja höfuðborgin, Naypy-
itaw, hefur verið byggð upp sam-
kvæmt ákvörðun herforingjanna 
í ruddum frumskógi 460 km norð-
ur af gömlu höfuðborginni Ran-
gún (Yangon).  

Hátíðahöld í 
nýrri höfuðborg

orkusalan.is

Við seljum rafmagn.
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5 frábærir DVD diskar frá Senu fylgja með í kaupunum KIA Sorento Classic er fullbúinn alvörujeppi með 
5 þrepa sjálfskiptingu og sparneytinni 170 hestafla dísilvél, skriðstilli, 
háu og lágu drifi, 3500 kg dráttargetu og ESP stöðugleikastýringu. 
Og nú bjóðum við KIA Sorento Classic með DVD bílabíói og þráð- 
lausum heyrnartólum sem gera ferðalagið að sannkölluðu ævintýri.

KIA Sorento Classic er enn betur búinn:

•  Hitastýrt miðstöðvarkerfi með loftkælingu 

•  17" álfelgur 

•  Fjölstillanlegt rafstýrt bílstjórasæti 

•  Skynvæddur millikassi

KIA Sorento Classic með DVD bílabíó,og dráttarbeisli 
kostar aðeins 3.990.000 kr.

Vinstri græn á ferð um landið
Fundur í Mosfellsbæ í kvöld

ALLT ANNAÐ LÍF! - með vinstri grænum

Gestur, Ingibjörg Inga og Álfheiður spjalla við kjósendur á
Draumakaffi, Háholti 14 í Mosfellsbæ, kl. 20:00.

 Ung kona hefur verið 
dæmd til að greiða 270 þús-
und krónur í sekt, auk ökuleyf-
issviptingar í tvö ár fyrir fíkni-
efnabrot. 

Hún ók bifreið undir áhrifum 
amfetamíns í september á síð-
asta ári. Sama dag og það gerð-
ist reyndi hún að smygla inn til 
fanga á Litla-Hrauni 130 róandi 
töflum og slatta af amfetamíni 
í pilluglasi sem hún hafði falið í 
legöngum sínum.

Auk ofangreindrar refsingar 
var konunni gert að greiða 187 
þúsund krónur í sakarkostnað. 
Fíkniefnin voru gerð upptæk.

Faldi pilluglas í 
leggöngunum

 Aðildarríki Atlants-
hafsbandalagsins hafa náð sam-
stöðu sín í milli og styðja nú allar 
sem ein áætlun sérlegs erindreka 
Sameinuðu þjóðanna um fram-
tíð Kosovo, en samkvæmt henni 
mun héraðið fá sjálfstæði frá 
Serbíu undir alþjóðlegu eftirliti. 
Frá þessu greindi Jaap de Hoop 
Scheffer, framkvæmdastjóri 
NATO, í gær. 

Áætlun SÞ-erindrekans Marttis 
Ahtisaari var kynnt fyrir örygg-
isráði SÞ á mánudag. Í inngangi 
að áætluninni sagði Ahtisaari að 
„eina  lausnin sem vænleg er til 
árangurs er að Kosovo fái sjálf-
stæði, undir alþjóðlegu eftirliti til 
að byrja með“.  

Einróma stuðn-
ingur NATO

 Bannað er að reykja 
undir stýri í höfuðborg Indlands, 
Nýju-Delí, samkvæmt úrskurði 
réttar í borginni. Er þetta talið í 
fyrsta sinn sem slíkt bann er sett 
á í heiminum.

Bannið er hluti af aðgerðaáætl-
un undir yfirskriftinni „Vegir í 
Nýju-Delí eru hættulegir manns-
lífum“. Einnig verður bannað að 
tala í farsíma undir stýri og um-
ferðarsektir hækkaðar.

„Hvað sem dreifir athygli öku-
manns er hættulegt. Mannshug-
urinn getur ekki gert tvo hluti 
samtímis,“ sagði yfirmaður um-
ferðarmála í borginni.  

Reykingar við 
akstur bannaðar



nær og fjær

„ORÐRÉTT“

Nemendur í 6. bekk Sel-
ásskóla lögðust á eitt með 
félögum úr Sinfóníuhljóm-
sveit Íslands á dögunum 
og sömdu nýtt tónverk sem 
þeir fluttu við góðar undir-
tektir í sal skólans síðastlið-
inn föstudag. 

Sumir nemendanna höfðu varla 
snert á hljóðfæri fyrr en víluðu 
þó ekki fyrir sér að flytja korter-
slangt tónverk á tónleikunu. Þetta 
er verkefni sem er liður í fræðslu-
dagskrá Sinfóníuhljómsveitarinn-
ar sem miðar að því að færa tón-
listina út í skólana og fá nemend-
ur til að taka þátt í að skapa, spila 
og koma fram. 

Þórhildur Kristinsdóttir lék á 
alt-tréspil í fyrrgreindu verki og 
stóð sig með stakri prýði. Hún fór 
ásamt fleiri nemendum á tónleika 
Sinfóníunnar síðastliðinn fimmtu-
dag og segir þá reynslu hafa verið 
alveg ágæta. „Tónlistin var mjög 
flott en ég hef ekki farið á svona 
tónleika áður. Við fengum að vita 
alls konar hluti um hljóðfærin og 
hvernig hljómsveitin stillir sér 
upp og spilar.“ Þórhildur útskýr-
ir að nýja tónverkið hafi byrjað 
sem smábútur af hinu valinkunna 
lagi „Singing in the Rain“ en síðan 
hafi tónsmiðirnir bætt við nýjum 
stefjum og búið til texta. „Text-
inn fjallar um það hvernig maður 
leysir vandamál,“ útskýrir hljóð-
færaleikarinn ungi en Þórhildur 
er ekki með öllu ókunnug klass-
ískri tónlist því hún hefur lært á 
píanó í nokkur ár.

Tveir tónlistarkennarar höfðu 
veg og vanda af verkefninu, þær 
Þórdís Heiða Kristjánsdóttir og 
Hildur Guðný Þórhallsdóttir, en 
Brjánn Ingason, Ari Vilhjálms-

son, Árni Áskelsson og Martin 
Frewer hljóðfæraleikarar í Sin-
fóníunni lögðu gjörva hönd á plóg 
og hjálpuðu nemendum að ná 
tökum á einstaka hljóðfærum og 
leiðbeindu við spilamennsku. Þór-
hildur kveðst halda að samnem-
endur sínir hafi haft mjög gaman 
af verkefninu og lært heilmikið af 
því. 

Þetta er í fyrsta sinn sem þessi 
háttur er hafður á í fræðslustarfi 
sveitarinnar en þar sem vel tókst 
til með framkvæmdina er viðbúið 
að ný tónverk fái að hljóma í fleiri 
kennslustofum í framtíðinni. 

 

Kynslóðir mæt-
ast í tónlistinni

Píkusögur á hrakhólum
Er það rangt? Heiðarlegur með 

eindæmum

Erum öll að selja okkur

VIÐ ERUM BÚIN 
AÐ SKRIFA UNDIR

AF ÞVÍ AÐ: 

SKRIFAÐU UNDIR 

SÁTTMÁLA UM FRAMTÍÐ ÍSLANDS 
OG GERÐU FRAMBJÓÐENDUR OG ÞINGMENN GRÆNA 

INNI Á FRAMTIDARLANDID.IS
eða sendu sms-ið „framtid [kennitala]“ í númerið 1900 (kostar 19 kr.) 

FJÖLDINN SKIPTIR MÁLI NÚNA 

„Ég vil búa í landi þar 
sem arðsemi og 

samkeppni ráða því 
hvaða atvinnuvegir 

byggjast upp.“

Hilmar Veigar Pétursson, 
forstjóri CCP

„Ég vil ekki sitja hjá 
þegar náttúruverðmæt- 
um er fórnað fyrir fleiri 
virkjanir í þágu stóriðju. 
Okkur gefast aðrir og 
betri kostir en álver, 

virkjum fleira en vatn!“

Guðrún Agnarsdóttir, læknir

„Ég vil að börnin mín og 
barnabörn fái að njóta 
þess að búa í krafmiklu 
og stórkostlegu landi. 

Landi sem er fyrirmynd 
framsýnna þjóða.“

Birna Helgadóttir,
líffræðingur

„Ábyrg þjóð 
í auðugu landi 

- fyrir augliti Guðs.“

Sr. Örn Bárður Jónsson, 
prestur



Barnaspítali Hringsins fékk á 
síðasta ári 300 milljónir króna 
að gjöf til styrktar reksturs há-
gæslueiningar fyrir börn. 

Gefendur eru Jóhannes Jóns-
son kaupmaður og börn hans, 
Kristín Jóhannesdóttir og Jón Ás-
geir Jóhannesson. Á dögunum var 
spítalanum afhentur annar hluti 
gjafafjársins. 

Gjafaféð hefur verið notað til 
kaupa á tækjabúnaði og þjálfun-
ar starfsfólks til starfa við há-
gæslueininguna. Þannig er unnið 
að uppbyggingu og skipulagi 
slíkrar einingar á spítalanum. 

Greinileg þörf er fyrir þessa 
þjónustu á Barnaspítala Hrings-
ins en undanfarna mánuði hafa 
tíu börn verið vistuð á hágæslu 
nokkra daga í senn. 

Barnaspítali 
Hringsins fær 
gjafafé afhent

Neytendur athugið! Múrbúðin selur allar vörur sínar á lágmarksverði fyrir alla, alltaf. Gerið verð- og gæðasamanburð!

Kaupfling vex me› flér

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

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

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

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

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

Fyrstu 5 árin borgar

flú BARA vextina af

Íbú›aláni Kaupflings

N † T T !

Verndarengill



fréttir og fróðleikur

Sjálfviljugt samstarf lýðræðisríkja

Nú er ár liðið síðan tilkynnt 
var um einhliða ákvörðun 
Bandaríkjastjórnar um 
að færa orrustuþotur og 
þyrlur frá Keflavíkurflug-
velli á næstu sex mánuð-
um. Þá var strax ljóst að 
nauðsynlegt yrði að efla 
þyrlusveit Landhelgisgæslu 
Íslands til að taka við því 
björgunarþjónustuhlutverki 
sem þyrlusveit varnarliðs-
ins hafði sinnt hérlendis um 
áratuga skeið. 

Björn Bjarnason, dóms- og kirkju-
málaráðherra, skipaði í mars 2006 
þriggja manna starfshóp til að út-
færa hugmyndir um hvernig yrði 
best staðið að því að efla þyrlusveit 
Landhelgisgæslu Íslands (LHG). 
Starfið leiddi Stefán Eiríksson, 
lögreglustjóri höfuðborgarsvæðis-
ins, í samráði við Georg Lárusson, 
forstjóra LHG, og samstarfsmenn 
hans. Leifur Magnússon verkfræð-
ingur tók einnig að sér ráðgjaf-
arstörf fyrir starfshópinn um þá 
þætti sem lúta að vali á þyrlum. 

Björn Bjarnason, dóms- og kirkju-
málaráðherra, kynnti á ríkisstjórn-
arfundi 18. apríl tillögu um bráða-
birgðalausn um eflingu þyrlusveit-
arinnar. Leigðar skyldu til landsins 
tvær þyrlur af sambærilegri gerð 
og voru þegar í rekstri og starfs-
fólki LHG yrði fjölgað til að halda 
úti tveimur þyrluvöktum allan sól-
arhringinn allan ársins hring. Til-
lagan miðaði að því, að ekki drægi 
úr þyrlubjörgunargetu hér við 
land við brotthvarf þyrlna varnar-
liðsins. 

Þremur mánuðum síðar kynnti 
dómsmálaráðuneytið hugmyndir 
að framtíðarskipulagi þyrlubjörg-
unarþjónustu hérlendis, byggt á 
annarri skýrslu nefndarinnar. Í 
stuttu máli var megintillagan að 
með útboði yrði leitað eftir kaup-
um á þremur nýjum, stórum, lang-
drægum björgunarþyrlum, en auk 
þess verði minni þyrla áfram í 
rekstri. 

Ári síðar er staða flugdeildar LHG 
sú að flugflotinn samanstendur af 
fjórum þyrlum og einni flugvél. 
Tvær Super Puma-þyrlur, TF-LIF 
og leiguþyrlan LN-OBX eða „Stein-
ríkur“, tvær Dauphin-vélar, TF-
SIF og leiguþyrlan TF-EIR. Í vor 

mun ein Super Puma í viðbót bæt-
ast í flotann en væntanlega mun þá 
„Steinríki“ verða skilað. 

Frá því að ákvörðun um tvö-
földun þyrluvakta var tekin hefur 
verið ráðinn flugrekstrarstjóri auk 
þess sem ráðnir hafa verið fimm 
flugmenn, fjórir stýrimenn/sig-
menn, fjórir flugvirkjar/spilmenn. 
Einnig hefur verið ráðið starfsfólk 
sem sinnir flugvernd, gerð áhafna-
skrár og fleira.  

Starfshópurinn mælti með því 
frá upphafi að rætt yrði við norsk 
stjórnvöld um samstarf við þyrlu-
kaup og unnið yrði að nánu sam-
starfi við þjóðir við Norður-
Atlantshaf um samvinnu í leit og 
björgun í hafinu, þar á meðal með 
samnýtingu á þyrlukosti. Fulltrú-
ar norskra og íslenskra stjórn-
valda hafa síðan fundað tvisvar um 
hugsanlegt samstarf á sviði þyrlu-
björgunarmála. Bæði var fjallað 
um kaup á þyrlum og um almennt 
samstarf á sviði leitar- og björgun-
armála. 

Norðmenn ætla að endurnýja 
þyrluflota sinn á næstu árum og 
skipta út tólf björgunarþyrlum 

sem þar hafa þjónað í 35 ár. Norska 
ríkisstjórnin birti tilkynningu 1. 
febrúar 2007 þar sem tekið er 
fram að efna skyldi til opins útboðs 
vegna kaupa ríkisins en fallið hafi 
verið frá nýtingu umsamins kaup-
réttar á herþyrlutegund sem koma 
átti í stað núverandi þyrla þeirra. 
Má ætla að þessi ákvörðun stór-
auki líkur á því að Íslendingar taki 
þátt í útboði með norskum stjórn-
völdum. Það ætti að skila miklum 
ávinningi eins og sannaðist í tilfelli 
Dana sem náðu mjög hagstæðum 
samningum með útboði. 

Í fyrirhuguðum kaupum á nýjum 
björgunarþyrlum virðast íslensk 
stjórnvöld nú eiga tvo kosti. Í fyrsta 
lagi að Ísland fari sínar eigin leiðir, 
sem gæti stjórnast af því að Norð-
menn kaupi of stóra þyrlu fyrir 
hefðbundin verkefni LHG. Sérút-
boð Íslands á þremur nýjum björg-
unarþyrlum þyrfti þá að miða við 
ítarlega tæknilega kröfulýsingu, 
sem hér þyrfti að semja – og myndi 
þá væntanlega leiða til þess að 
samkeppnin yrði fyrst og fremst 
milli núverandi gerða af Sikorsky 
S-92 og Eurocopter EC225.   

Hinn kosturinn er að stefna 
áfram að nánu samstarfi Íslands 
og Noregs í slíkum kaupum, sem 
gæti leitt til hagstæðari lausna 
fyrir bæði ríkin. Sameiginlegt al-
þjóðlegt útboð myndi þá miða við 
útboðsskilmála norskra stjórn-
valda og einkum stæði þá valið á 
milli fyrirhugaðra þróaðri gerða 
AgustaWestland EH101 og Sikor-
sky S-92.

Ýmsar ytri aðstæður, svo sem 
erfið veðurskilyrði og hnattstaða, 
eru Íslandi og Noregi sameiginleg-
ar. Bæði ríkin bera einnig ábyrgð 
á mjög stórum leitar- og björgun-
arsvæðum á Norður-Atlantshafi. 
Þessi rök vega þungt og verða 
sennilega til þess að íslensk stjórn-
völd verða samferða Norðmönn-
um við kaup á þyrlum. Með því 
má spara umtalsvert fjármagn og 
tryggja öflugan bandamann í upp-
byggingu björgunarþjónustu hér-
lendis til næstu áratuga.

Þrjár þyrlugerðir til skoðunar

Fjölbreyttir 
möguleikar



Vísindamenn í Bandaríkjun-
um hafa upplýst um heimsins 
eina þekkta tilfelli „hálf-ein-
eggja“ tvíbura, sem þannig 
eru til komnir að tvær sæð-
isfrumur frjóvguðu eitt egg 
sem síðan varð að tveimur 
fóstrum. 

Í vísindaritinu Nature er 
greint frá því, að tvíburarnir 
séu þannig með nákvæmlega 
sama erfðaefnið frá móður-
inni en aðeins til hálfs sama 
erfðaefni frá föðurnum. 

Í um eitt prósent tilvika 
frjóvga tvær sæðisfrumur 
eitt egg, en flest fóstur sem 

verða til þannig lifa ekki af. 
Tvíburarnir sem um ræðir 

voru getnir með náttúruleg-
um hætti. Að eitthvað óvenju-
legt væri við þá uppgötvað-
ist bara í framhaldi af því að 
annar þeirra greindist tví-
kynja, það er með vísi að 
bæði kven- og karlkynfær-
um. Hitt barnið er alveg karl-
kyns, af líkamseinkennum að 
dæma. En genapróf sýndi að 
báðir tvíburarnir eru gena-
tæknilega blandaðir, það er 
bæði með frumur með kven-
kyns X-litningum og karlkyns 
Y-litningum.   

Hálf-eineggja og tvíkynja Stærsta karta sem um getur fannst 
á dögunum nærri Darwin í Norður-
Ástralíu. Hún mældist yfir 20 cm að 
lengd – 40 cm með fætur útteygða – 
og nærri eitt kíló að þyngd. 

Risakörtur af þessu tagi eru eitr-
aðar og mikil plága á þessum slóð-
um. Yfirvöld hafa hvatt fólk til að 
veiða þær hvar sem til þeirra næst. 
Þær voru upprunalega fluttar til 
Queensland-héraðs í Norður-Ástral-
íu frá Hawaii á fjórða áratugnum, í 
því skyni að hamla gegn útbreiðslu 
ágengrar bjöllutegundar sem gerði 
ræktendum lífið leitt.  
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á fundarstað.

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



greinar@frettabladid.is

Á Íslandi er víðtæk sátt um að hafa 
góða heilbrigðisþjónustu. Stjórnmála-

menn greinir hins vegar á um hvern-
ig eigi að greiða fyrir hana. Sumir vilja 
láta borga með almennum sköttum, aðrir 
vilja að notandinn borgi beint og milliliða-
laust. Hvað heilbrigðisþjónustuna áhrær-
ir myndu milliliðalausar greiðslur þýða að 
við greiddum læknum og heilbrigðisstofnunum 
þegar við verðum veik. 

Þetta hefur verið að færast í vöxt hér á landi. 
Að vísu er til millileið. Fólk gæti keypt sér trygg-
ingu fyrir sjúkdómum og áföllum. Einnig þetta er 
að færast í vöxt. Sá galli er á slíku kerfi að trygg-
ingafyrirtækin mismuna viðskiptavinum sínum 
á þann veg að einstaklingum sem líklegir eru til 
að veikjast (til dæmis vegna erfða) er seld trygg-
ing hærra verði en hinum sem eru heilsuhraust-
ir og líklegir til að halda heilsu. Einstaklings-
bundið tryggingakerfi mismunar þannig fólki. Sá 

sem hætt er við að þurfi á umönnun og 
lækningu að halda stendur lakar að vígi 
en hinn hrausti! Spurningin verður þá 
siðferðileg. Viljum við kerfi sem mis-
munar fólki? Þessari spurningu þurfa 
stjórnmálamenn að svara. 

Fyrir okkar leyti höfum við í Vinstri-
hreyfingunni - grænu framboði svar-
að henni. Við viljum samtryggingar-
kerfi sem ekki mismunar. Og hvað varð-
ar greiðslumátann þá viljum við láta 
greiða fyrir heilbrigðiskerfið með skött-

um en ekki komugjöldum og öðrum sjúklinga-
sköttum. Með öðrum orðum, við viljum borga á 
meðan við erum heilbrigð og vinnufær í stað þess 
að bíða þangað til við erum orðin veik og ef til vill 
óvinnufær. 

Nýleg könnun á vegum Háskóla Íslands, Land-
læknisembættisins og Lýðheilsustöðvar bendir til 
að yfirgnæfandi meirihluti þjóðarinnar sé sama 
sinnis. En hvað vilja aðrir stjórnmálaflokkar? 
Kjósendur eiga heimtingu á að þeir svari þessari 
spurningu skýrt.

 Höfundur er þingmaður vinstri grænna. 

Hvernig á að borga  
fyrir heilbrigðisþjónustuna? 

Það olli mér nokkrum heilabrot-
um þegar framboð Íslands-

hreyfingarinnar var kynnt í síð-
ustu viku að eitt helsta mál sam-
tímans, jafnrétti og kvenfrelsi, var 
ekki nefnt. Meginmarkmið hreyf-
ingarinnar „umhverfi, nýsköpun, 
velferð og aukið lýðræði“ eru afar 
þörf og tímabær. En öll þessi mál 
hafa kynjavídd og með kvennabar-
áttukonuna Margréti Sverrisdótt-
ur í fararbroddi vaknar spurningin 
hvort framsetning hafi verið með-
vituð eða ómeðvituð. 

Það er þekkt að konur hafa lagt 
grunn að velferðarkerfum nútím-
ans með góðgerðastarfsemi og 
ólaunaðri samfélagsþjónustu. Hér-
lendis áttu konur drjúgan þátt í 
stofnun Landspítalans með sjóði 
sem stóð undir þriðjungi stofn-
kostnaðar þegar spítalinn var opn-
aður árið 1926. Konur stofnuðu 
hjúkrunarfélagið Líkn árið 1915, 
sem síðar lagði grunn að þjónustu 
Heilsuverndarstöðvarinnar. Vel-
ferðarmál komust ekki á dagskrá 
stjórnmálanna fyrr en með þátt-
töku kvenna. Í hugum frumherj-
anna okkar hér heima voru vel-
ferðar- og lýðræðismál samof-
in. Fyrir Bríeti Bjarnhéðinsdóttur 
var pólitískt lýðræði ekki bara að 
fá að vera með, hinn markvissi til-
gangur stjórnmálaþátttöku henn-
ar var að bæta líf og kjör efna-
minna fólks, kvenna og barna og 
þess vegna beitti hún sér í umbóta- 
og velferðarmálum. Enn hvíla vel-
ferðarmálin á konum hvert í heim-
inum sem litið er, og þar sem vel-
ferðarkerfin eru víða í hættu er 
þetta mikilvægt kynjamál – ekki 
síst á Íslandi.

Nýsköpun og umhverfismál hafa 
líka kynjavídd, þótt tengingin sé 
ekki jafn augljós. Færri konur en 
karlar eru meðal frumkvöðla og 
þeim fer fækkandi. Konur hafa 
minni aðgang að fjármagni til ný-
sköpunar og atvinnuuppbyggingar 
en karlar og fleiri hindranir eru í 
vegi þeirra. Þá hafa umhverfismál-
in margvíslega kynjavídd. Reynsla 

frá þróunarlöndum hefur sýnt að 
þátttaka kvenna í stefnumótun og 
ákvarðanatöku er nauðsynleg for-
senda sjálfbærrar þróunar því iðu-
lega eru það konur sem nýta land-
ið og afurðir þess. Í fræðunum 
hefur umhverfisvitund verið könn-
uð út frá lífsgildum, þekkingu, við-
horfum og atferli í umhverfismál-
um. Þar mælast konur að jafnaði 
grænni en karlar. En kyn er ekki 
eina áhrifabreytan því yngri mæl-
ast grænni en eldri, vinstrisinnað-
ir grænni en hægrisinnaðir og loks 
eykst umhverfisvitund með auk-
inni menntun, og allar spila þessar 
breytur saman. Nú getur auðvitað 
vel verið að nýja hreyfingin ætli 
sér að flétta kynja- og jafnréttis-
sjónarmið saman við stefnumót-
un í öllum þessum málaflokkum. 
Ef sú er reyndin hefði samt verið 
mun flottara að segja það strax í 
byrjun. 

Annað sem olli mér heilabrot-
um var að Margrét, með marg-
falt meiri pólitíska reynslu en 
Ómar Ragnarsson, skyldi verða 
varaformaður en ekki formað-
ur. Það var eiginlega of fyrirsjá-
anlegt til að vera satt. Ósjálfrátt 
rifjast upp 30 ára saga kvenna á 
varaformannsbekknum í íslenskri 
pólitík. Fjölmargar konur hafa 
verið varaformenn félagshyggju-
flokkanna. Reyndar var það lengi 
reglan fremur en undantekningin 
að konur væru þar varaformenn, 
enda voru þessi embætti sjaldn-
ast tengd þingmennsku. Það sama 
gilti ekki um hina flokkana. Þrátt 
fyrir metnað kvenna í Framsókn-

arflokknum og nokkrar tilraunir 
hefur þeim ekki tekist að hnekkja 
karlahefðinni í formanns- og 
varaformannsembættinu. Og 
fyrst árið 2005 brutu sjálfstæðis-
konur varaformannsmúrinn. En 
þá má ekki gleyma því að í þess-
um tveimur flokkum hefur vara-
formannsembætti verið þunga-
vigtarembætti, tengt bæði þing-
mennsku og ráðherraembætti, 
þannig að eftir meiri völdum er 
að slægjast. 

Hlutskipti kvenformanna í 
stjórnmálaflokkum er líka um-
hugsunarvert og minnir mig oft 
á rannsóknir Berglindar Rósar 
Magnúsdóttur menntunarfræðings 
um hvernig leiðtogaímyndin virð-
ist samofin hugmyndum um karl-
mennsku (2003). Hugmyndir um 
leiðtogahæfni, verðleika, greind og 
virðingu eru kynbundnar strax hjá 
15 ára krökkum, segir Berglind. 
Það birtist í því að jafnt strákar 
sem stelpur velja sér stráka sem 
leiðtoga. Þær stelpur sem virkast-
ar eru og hafa sig mest í frammi fá 
neikvæð viðbrögð og halda aftur af 
sér af ótta við að vera stimplaðar 
„athyglissjúkar, frekar, háværar 
og vondar stelpur“. Það sem skil-
greint er sem mikilvæg þekking 
og hæfni er tengt strákum. Þær 
stelpur sem vilja völd og tengja 
sig karlmannlegri orðræðu ná hins 
vegar ekki að nýta sér það til vin-
sælda og valda í sama mæli og 
strákar. Þegar Hallgrímur Helga-
son skrifaði grein hér í blaðinu um 
einelti (reyndar kvenelti) gagn-
vart núverandi formanni Sam-
fylkingarinnar (19/2), ja, þá var 
hreinlega eins og hann hafi lesið 
það sem fræðin segja um þetta. Í 
þessu ljósi er kannski ekki nema 
von að margar konur setji sjálfar 
sig í annað sæti og einhvern annan 
í fyrsta, þeim er kannski hollast 
að gera það? Getur verið að þögn-
in um jafnréttis- og kynjamálin í 
kynningu Íslandshreyfingarinnar 
hafi þrátt fyrir allt verið meðvituð 
ákvörðun?

Jafnréttismál í þagnargildi?E
in meginátakalína stjórnmálanna hefur löngum 
hverfst um viðhorf fólks til skattheimtu. Þeir sem 
vilja lækka skatta liggja gjarnan undir ámæli um að 
vilja bæta hag hinna ríku en vera slétt sama um smæl-
ingja samfélagsins, og öfugt með hina sem eru fylgj-

andi háum sköttum. 
Rökin gegn lækkun skatta eru í grófum dráttum annars vegar 

þau að hinir ríku hagnast í krónum talið mun meira á skattalækk-
unum en hinir efnaminni og hins vegar að lágir skattar draga úr 
tekjujöfnunaráhrifum skattkerfsins. Skattheimta á sem sagt að 
vera ein leið til að auka jöfnuð og réttlæti í samfélaginu. Verka-
lýðshreyfingin, með ASÍ í fararbroddi, hefur lagt ríka áherslu á 
þetta sjónarmið. 

Nú bar hins vegar svo við að þegar virðisaukaskattur á mat-
væli var lækkaður um síðustu mánaðamót mótmælti enginn. 
Þvert á móti var skattalækkununum fagnað um allar grundir, 
þar á meðal af ASÍ í sérstakri ályktun. 

Óréttlætið sem felst í þessari skattalækkun er þó augljóst 
því þeir sem geta leyft sér að hafa nautasteik og humar í mat-
inn um hverja helgi græða auðvitað miklu meira en hinir sem 
þurfa að láta sér duga kjötfars og fiskibollur úr dós frá Ora. 
Vaskurinn af tíu þúsund króna máltíðinni lækkaði um um það 
bil 700 krónur en af tvö þúsund króna máltíðinni lækkaði hann 
bara um 140 krónur. Sá efnameiri fær sem sagt fimm sinnum 
meiri skattalækkun í sinn hlut. Þetta nær ekki nokkurri átt. 
Eða hvað? Ef vaskurinn hefði verið óbreyttur hefði jú enginn 
grætt.

Auðvitað er mergur málsins og hin ófrávíkjanlega stað-
reynd sú, að allir sem borga skatta græða þegar skattar eru 
lækkaðir. 

Krafan um skattalækkun ætti því að vera á oddinum hjá kjós-
endum í vor. Og samkvæmt skoðanakönnun Fréttablaðsins frá 
því um helgina eru kjósendur einmitt alláhugasamir um skatta-
mál. Meðal annars áhugasamari en um umhverfismál, sem fáir 
hefðu væntanlega trúað að ókönnuðu máli. Hvernig flokkarnir 
bregðast við þessum áhuga verður spennandi að sjá.

Efst á listanum, yfir þau mál sem Fréttablaðið spurði um, 
trónuðu þó velferðarmál. Sem vekur aftur upp þá spurningu 
hvort fari saman í ríkisrekstri að lækka skatta og hlúa á sama 
tíma að velferðarmálunum? Svarið við því er að ef eitthvað er 
að marka reynslu okkar Íslendinga, sem og annarra þjóða, þá 
hleypa skattalækkanir auknum krafti í athafnalífið með til-
heyrandi meiri tekjumyndun í samfélaginu í heild. Fyrir vikið 
breikka skattstofnarnir og ríkið fær auknar tekjur til að standa 
undir útgjöldum sínum.

Þeir flokkar sem nú eru í ríkisstjórn lofuðu í stjórnarsáttmála 
sínum fjögurra prósenta lækkun á tekjuskattshlutfallinu á kjör-
tímabilinu. Það loforð var því miður ekki efnt að fullu því niður-
staðan varð þriggja prósenta lækkun. Engin ástæða er þó til að 
láta þar staðar numið.

Humar eða  
fiskibollur úr dós



Smáauglýsingasími
550 5000

Auglýsingasími Allt
550 5880

Þú getur pantað 
smáauglýsingar á visir.is

Ólafur Þór Ólason rekur Músík og mótor, félags-
miðstöð fyrir unglinga sem hafa áhuga á tónlist 
og mótorsporti.

Vallarlaust 
fótboltafélag

Fyrir ellefu árum var Ólafur 
Þór Ólason beðinn um að taka 
að sér rekstur félagsmiðstöðv-
ar fyrir unglinga með áhuga á 
mótorsporti og tónlist. Hafnar-
fjarðarbær stóð á bak við verk-
efnið og úr því varð Músík og 
mótor til, félagsmiðstöð sem 
á sér engan sinn líka að mati 
Ólafs. 

„Þetta er einstök félagsmið-
stöð,“ segir Ólafur, sem hefur 
gegnt hlutverki forstöðumanns 
frá stofnun Músíkur og mót-
ors. „Starfsemin er tvískipt. 
Annars vegar æfingahúsnæði 
sem rúmar allt að fimmtán 
hljómsveitir. Hins vegar verk-
stæði og pláss fyrir krakka 
sem hafa áhuga á mótorsporti, 
mótorkrossi, BMX-freestyle 
og öðrum jaðaríþróttum. Hing-
að mæta hressir krakkar á ald-
ursbilinu þrettán til tuttugu 
og tveggja ára og áhugamálið 
brúar ósjálfrátt aldursmuninn 
þarna.“

Krakkarnir hafa aðgang að 
húsnæðinu alla virka daga og 
þeir sem eru á kafi í mótor-
sporti geta æft sig á Álfsnesi, 
á Hellisheiði og í Grindavík. 
„Þetta er í takt við það sem ég 
hef alltaf sagt, það er að segja 
að við séum eins og fótbolta-
lið sem á bara búningsklefa og 
engan völl til að æfa sig á. Við 
förum annað til þess.“ Ólafur 
bætir við að yngstu krakkarnir 
fari þá yfirleitt í fylgd foreldra 
sinna, sem séu virkir í starf-
seminni.

Músík og mótor var upp-
haflega tilraunaverkefni en 
vegna þess hve vel tókst til var 
ákveðið að halda starfseminni 
áfram. „Þetta var hugsað sem 
vettvangur fyrir krakka sem 
fannst þeir ekki eiga heima í 
öðrum félagsmiðstöðvum,“ út-
skýrir Ólafur. „Undirtektirnar 
voru frábærar og starfið hefur 
skilað góðum árangri, sem sést 
á því að sumir krakkanna hafa 
vanið komur sínar hingað um 
árabil. Starfsmennirnir hafa 
hálfpartinn alist upp hérna 
og þeir munu taka við af mér 
þegar ég hætti.“

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

890.- kr./kg.

F i s k i b o l l u r  í  s æ t r i

C h i l i s ó s u  á  a ð e i n s

Tilboð dagsins!



Félagsmiðstöðin Músík og mót-
or er sniðin að þörfum unglinga 
með áhuga fyrir tónlist og 
mótorsporti. 

Músík og mótor er engan veg-
inn venjuleg félagsmiðstöð. Þetta 
kemur bersýnilega í ljós þegar 
gengið er inn um dyrnar á Dals-
hrauni 22 í Hafnarfirði. Strákar á 
ýmsum aldri eru önnum kafnir við 

að gera við krossara og sumir svo 
niðursokknir við iðju sína, að þeir 
veita því enga eftirtekt þegar ljós-
myndara ber að garði.

Brúnn og vinalegur hundur 
sperrir eyrun og snusar í áttina 
að aðkomumanni, en leggst síðan 
letilega fram á loppurnur og lygn-
ir aftur augunum, við fætur eig-
anda síns. Hann lætur ekki trufla 
sig þótt hávær tónlist berist úr 
næsta herbergi. Hljómsveitaræf-
ing stendur yfir og einn meðlima 
ber húðir af öllum lífs og sálar 
kröftum.

Svona er hefðbundinn dagur 
í Músík og mótor þar sem stór 
hópur krakka á aldrinum þrettán 
til tuttugu og tveggja ára kemur 
reglulega saman til að sinna 
helstu áhugamálum sínum, tónlist 
og mótorsporti. Krakkarnir læra 
þó margt fleira nytsamlegt, meðal 
annars að axla ábyrgð. Þegar þeim 
hefur tekist að ávinna sér traust 
starfsmanna, fá þeir lykla að hús-
inu og þá er hægt að koma við 
hvenær sem er til að fá útrás fyrir 
áhugamálin. 

Barðar húðir, brenndir hjól-
barðar og brotnir stimplar

Smiðjuvegi 34 - gul gata Kópavogi • Sími 544 5151 • biljofur@biljofur.is
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HEILDARLAUSNIR
Í DRIFSKÖFTUM

Landsins mesta úrval
af hjöruliðum og
drifskaftsvörum

Jafnvægisstillingar
Vagnhöfða 7
110 Reykjavík
Sími: 517 5000

Daewoo lyftarar

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

Gæði á góðu verði

MARKAÐURINN

Hafliði Helgason
í hádegisfréttum
Stöðvar 2 kl. 12:
alla virka daga



Porsche græddi grimmt á 
síðasta ári þrátt fyrir minni 
framleiðslu og sölu. Nú á að 
nota gróðann til að kaupa 
stærri hlut í Volkswagen.

Árið 2005 var afskaplega gott ár 
hjá Porsche. 2006 var enn betra, og 
2007 virðist ætla að verða algjört 
metár. Hagnaður fyrsta fjórðungs 
fjárhagsársins nú er tæpum 700 
prósentum meiri en hagnaður síð-
asta árs, fór upp í 105 milljarða 
úr 15 milljörðum. Á síðasta fjár-
hagsári hagnaðist Porsche um 193 
milljarða, og að öllum líkindum 

verður það met margslegið í ár.
Til að setja þessar tölur í sam-

hengi þá hljóða fjárlög íslenska 
ríkisins 2007 upp á um 300 millj-
arða króna.
Það ótrúlegasta við þetta allt 
er að bæði framleiðsla og sala 
hefur dregist saman milli ára hjá 
Porsche. Leyndarmálið bak við 
velgengnina, sem hefur gert fyrir-
tækið helmingi verðmeira en það 
var fyrir einu og hálfu ári, er eign-
arhlutur þess í Volkswagen.

Porsche á 27,3 prósent í Volks-
wagen og heyrst hefur að stjórn 
Porsche hafi samþykkt að stækka 
hlutinn upp í 31 prósent. Gangi 
þetta eftir mun Porsche eiga 
Volkswagen, en lögum samkvæmt 
gerist það þegar eignarhluturinn 
fer upp fyrir 30 prósent.

Saga Porsche hefur alltaf verið 
samtvinnuð sögu Volkswagen, og 
má nefna að það var stofnandi 
Porshce, Ferdinand Porsche, sem 
hannaði VW-bjölluna. Porshce 
hefur hins vegar alltaf verið litli 
bróðirinn, en nú virðist peðið vera 
komið í þá stöðu að gefa kónginum 
skipanir.  

Porsche kaupir Volkswagen

Blendingsbílar eru töfraorðið í 
bílaiðnaðinum í dag. Hyundai 
QarmaQ er einn slíkur.

Það sem er hvað merkilegast við 
hugmyndabílinn Hyundai Qarm-
aQ er efnisnotkun. Sérþróuð og 
sérunnin plastefni koma að veru-
legu leyti í stað hefðbundins stáls, 
áls og gler, og gerir það bílinn 
bæði mjög léttan og nánast endur-
vinnanlegan í heild sinni.

Annar kostur sem fylgir sér-
stæðu efnisvali snýr að öryggis-
málum. Á framhlið QarmaQ er 
teygjanlegt plastefni sem dregur 
úr líkum á alvarlegum áverkum 
gagnvart gangandi vegfarendum.

Eins og blendingsbílar geta 
verið þægilegir eru nafngift-

ir þeirra það ekki. Qashqai og 
QarmaQ eru fullkomin dæmi og 
er ljóst að Austurlandabúarnir eru 

á allt öðrum stað en Evrópubúar 
með þristana sína og E-klassa. 
 

Hyundai QarmaQ blendingur

Ákveðið hefur verið að nefna 
S-beygju á Nurburg kapp-
akstursbrautinni eftir Michael 
Schumacher.

Þótt hann sé hættur að keppa 
er Michael Schumacher hvergi 
nærri gleymdur. Honum hefur 
nú verið sá heiður sýndur að S-
beygja á Nurburg-kappaksturs-
brautinni verður endurskírð í höf-
uðið á honum.

Beygjan mun hljóta nafnið 
„Scumacher-S“ en hún hét áður 
Audi-S. Nafnbreytingin verð-
ur gerð opinber fyrir Formúlu-
kappaksturinn í Nurburg 22. júlí, 
en það er vel við hæfi því enginn 
maður hefur sigrað kappaksturinn 
í Nurburg jafn oft og Schumacher, 
eða fimm sinnum alls.

Schumacher var allan sinn feril 
umdeildur, en enginn getur þrætt 
fyrir að hann er einn allra besti 
ökuþór sögunnar og vel að heiðr-
inum kominn. 

Schumacher fær 
sína S-beygju



Hagnýt menningarmiðlun er 
tiltölulega nýtt nám í Háskóla 
Íslands en byrjað var að kenna 
hana í haust. Brynhildur 
Sveinsdóttir er í fyrsta hópnum 
og er mjög ánægð með námið.

Hagnýt menningarmiðlun er 
fjörutíu og fimm eininga nám á 
mastersstigi en Brynhildur hafði 
áður lokið BA-prófi í þjóðfræði. 
„Mér fannst þetta nám mjög 
áhugavert og spennandi kostur 
fyrir þjóðfræðing að afla sér víð-
tækrar þekkingar á öllum þessum 
miðlunarleiðum,“ segir hún.

Brynhildur segist vera mjög 
ánægð með námið, kennarana og 
kennsluna í hagnýtu menningar-
miðluninni. „Þó að þetta sé fyrsta 
árið sem þetta nám er keyrt er 
greinilega búið að leggja gífur-
lega mikla vinnu í það. Þeir kenn-
arar sem hafa kennt okkur eru 
allir mjög færir, hver á sínu sviði, 
og hafa mikinn metnað en það er 
reyndar nokkuð sem mér finnst ég 

finna almennt hjá kennurum í Há-
skóla Íslands.“

Námskeiðin í hagnýtu menning-
armiðluninni eru líka mjög fjöl-
breytt að sögn Brynhildar. „Ég hef 
til dæmis tekið mjög skemmtilegt 
námskeið sem heitir miðlunar-
leiðir og annað þar sem var farið 
í framsetningu efnis á sýningum. 
Svo er í raun miklu meira í boði en 
ég er búin að taka eða á eftir að 
taka. Það er hægt að fara út í að 
búa til útvarpsþætti, sjónvarps-
þætti eða kvikmyndir og bara 
hvað sem er þó að ég hafi meira 
verið í því að skrifa. Spurningin 
er bara hvar þitt áhugasvið ligg-
ur,“ segir hún. 

Hægt er að ljúka náminu á einu 
ári og Brynhildur hefur hugsað 
sér að gera það. „Ég ætla að klára 
lokaverkefnið í sumar en er ekki 
alveg ákveðin í því hvað það verð-
ur. Núna er ég að að fara að vinna 
í stóru verkefni ásamt dóttur 
minni sem er í náminu líka en það 
er kennsluefni fyrir grunnskól-
ana sem við vinnum fyrir Norska 

húsið í Stykkishólmi.“
Brynhildur segir að henni finn-

ist mjög sérstakt en skemmtilegt 
að vera með dóttur sinni í námi 
og að þær vinni vel saman. „Við 
komum að þessu úr svolítið ólík-
um áttum því hún er íslenskukenn-
ari. Allir nemendurnir eru reynd-
ar úr ólíkum áttum því í hópnum 
er fólk á öllum aldri og úr öllum 
stéttum. Þarna eru þjóðfræðingar, 
sagnfræðingar, listamenn, kennar-
ar, fólk úr ferðageiranum og bara 
alls konar fólk. Næsta vetur veit 
ég svo að kemur enn fjölbreyttari 
hópur inn.“

Að þessu námi loknu býst Bryn-
hildur alveg eins við að halda 
áfram í skóla og læra eitthvað 
meira. „Í framtíðinni stefni ég 
samt á að vinna við einhvers 
konar miðlun í sambandi við söfn 
og safnakennslu þannig að ég geti 
bæði notað það sem ég er að læra 
í hagnýtu menningarmiðluninni 
og það sem ég var búin að læra í 
þjóðfræðinni.“

Metnaðarfullir kennarar 
í nýju mastersnámi í HÍ

Kynning á framhaldsnámi í 
hugvísindadeild HÍ verður 
síðdegis í dag, 28. mars, milli 
klukkan 16 og 18 í hátíðasal 
háskólans. 

„Hugvísindadeildin er heillandi 
heimur og þar er margt spennandi 
að gerast,“ segir Guðrún Birgis-
dóttir, alþjóða- og kynningarfull-
trúi hugvísindadeildarinnar spurð 
um kynningardaginn. „Við munum 
hafa þetta á huggulegu nótunum. 
Bjóðum gestum okkar að setjast 
niður með kaffi og konfekt um 
leið og spjallað er um þær fjöl-
mörgu leiðir sem bjóðast í fram-
haldsnáminu. Þarna verða kenn-
arar úr hverri grein og nemendur 
sem munu upplýsa fólk um námið 
á persónulegum nótum.“ 

Guðrún segir boðið upp á M.A.-
nám, M.Paed.-nám fyrir kenn-
ara og doktorsnám innan deild-
arinnar og segir möguleikunum 
alltaf að fjölga. „Það er mikil ný-

sköpun í gangi og greinar bætast 
við á hverju ári. Nú er til dæmis 
hægt að stunda hagnýtt meist-
aranám þar sem áhersla er lögð 
á tengsl við atvinnulífið,“ bendir 
hún á. Nefnir sem dæmi hagnýta 
ritstjórn og útgáfustörf og um-
hverfis- og náttúrusiðfræði. Hún 
segir mikla grósku í alþjóðlegu 
samstarfi og telur áhugavert fyrir 
nemendur að fara jafnvel eitt eða 
tvö misseri í skiptinám í erlenda 
háskóla ef aðstæður þeirra leyfi. 
„Hugvísindadeildin er í samstarfi 
við virta erlenda háskóla úti um 
allan heim,“ segir hún og bætir 
við. „Við vonum að kynningin 
kveiki í fólki og það fyllist löngun 
til að láta þann draum rætast að 
skella sér í frekara nám.“ 

Nánari upplýsingar eru á heima-
síðunni www.hug.hi.is 

Hugvísindadeildin  
á huggulegu nótunum

NÁM Í DANMÖRKU

Í boði er:
Á ensku og dönsku   

• Byggingafræði    
• Byggingaiðnfræði   
• Markaðshagfræði   

Á ensku
• Framleiðslutæknifræði
• Útflutningstæknifræði

Á dönsku
• Véltækni
• Véltæknifræði
• Landmælingar
• Tölvutæknifræði
• Aðgangsnámskeið
• Byggingatæknifræði
    

Hjá VITUS BERING í Horsens bjóðum við 
upp á margvíslega menntun.

Fulltrúar skólans, Jørgen Rasmussen og
Johan Eli Ellendersen verða á Íslandi (Hótel Plaza) frá
23.mars til 30.mars. Þeir sem hafa áhuga geta haft sam-
band, hringið í síma 5901400, leggið inn skilaboð og við
munum hringja tilbaka, eða hringið beint í Johan í síma
8458715.

UNIVERSITY COLLEGE - 
VITUS BERING DENMARK

CHR. M. ØSTERGAARDS VEJ 4
DK-8700 HORSENS

TEL. +45 7625 5000
FAX: +45 7625 5100

EMAIL: UC@VITUSBERING.DK.
www.vitusbering.dk/uc
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Hjónin Sæmundur Alfreðsson 
skrifstofustjóri og Erna Jóna 
Arnþórsdóttir sjúkraþjálfari 
eru mikið útivistar- og göngu-
fólk. Klyfjuð viðlegubúnaði 
tróðu þau grónar götur nyrst 
í Strandasýslu fyrir nokkrum 
árum ásamt börnum sínum, 
Dagrúnu og Alfreð Gunnari.

„Gönguferðir um óbyggðir Ís-
lands hafa veitt okkur mikla 
ánægju. Ýmist höfum við farið á 
eigin vegum eða í skipulögðum 
ferðum og helst viljum við fara 
um svæði sem við höfum ekki 
heimsótt áður,“ byrjar Sæmundur 
þegar hann er rukkaður um ferða-
sögu. Síðan hefst frásögn hans af 
gönguferð fjölskyldunnar um fá-
farnar slóðir milli Reykjarfjarðar 
nyrðri og Ingólfsfjarðar á Strönd-
um. „Við gengum um eyðibyggðir 
að mestu, gamlar götur meðfram 
ströndinni. Hittum aldinn bónda á 

Dröngum að flá seli á bryggjunni 
og nutum þess að fylgjast með 
dýralífinu. Við sáum seli í návígi 
og  mikið af sjófugli, en minna af 
mófuglum. Eitt greni gengum við 
fram á með yrðlingum og tófan 
stóð vörð. 
En ferðin hófst með siglingu frá 
Norðurfirði til Reykjarfjarðar 
nyrðri. Þegar þangað  var komið 
voru fram undan fjórar dagleiðir, 
með allt á bakinu, til Ingólfsfjarð-
ar.  Á fyrsta göngudegi fórum við 
yfir Reykjarfjarðarós, sem getur 
verið vatnsmikill og því varasam-
ur. Við fórum um Skjaldarbjarnar-
vík þar sem mikið var af rekaviði 
og margar bæjarústir og tóftir 
af verbúðum. Þar er Hallvarðs-
leiði, þar sem grafinn er Hall-
varður, sonur hins fjölkunna Halls 
frá Horni, en gott þykir að heita 
á hann. Næturstað höfðum við í 
Bjarnarfirði. 

 Næsti göngudagur hófst á því að 
vaða yfir Bjarnarfjarðará. Í hönd 
fór löng en skemmtileg ganga með 
viðkomu á bænum Dröngum. Há-
punkturinn var þó Drangaskörð. 

Að fara yfir þau verður okkur 
öllum eftirminnilegt, ekki síst 
börnum okkar sem þá voru 13 og 
15 ára. Handan Drangaskarða er 
Drangavík. Bæjarstæðið í Dranga-
vík er einstaklega fallegt með út-
sýni til Drangaskarða. Eins og svo 
oft áður á þessari leið varð okkur 
hugsað til þeirrar lífsbaráttu sem 
háð var hér um slóðir. Drangavík 
fór í eyði 1947 og er húsið nú að 
falli komið. Síðasti ábúandi var 
Guðmundur Guðbrandsson frá 
Veiðileysu í Árneshreppi og afa-
bróðir þess sem hér segir frá. 

 Á þriðja göngudegi liggur leið-
in fyrir Eyvindarfjörð, sem er 
hrjóstrugur mjög og því var hið 
fjölbreytta dýralíf sem mætti 
okkur í Ófeigsfirði þeim mun 
áhrifameira. Þar voru sjófuglar, 
vaðfuglar, andfuglar og ránfuglar.  
Lokaáfanginn var genginn í þoku 
upp úr Ófeigsfirði yfir Brekku-
skarð og niður afar bratta Ingólfs-
fjarðarbrekku þar sem vel mótar 
fyrir hestavegi sem liggur þar í 
krákustígum.“  

Ganga um Drangaskörð 
hápunktur ferðarinnar

Seinkun á flugi er kannski það leiðinleg-
asta sem hægt er að lenda í á ferðalagi. 
Þá er tilvalið að skella sér í nudd á flug-
vellinum og láta streituna líða úr sér.

Á Heathrow-flug-
vellinum við Lond-
on, Englandi er 
hægt að skella 
sér í ræktina og 
fara í nudd. Einn-
ig geta menn látið 
raka sig eftir kún-
starinnar reglum. 
Hjá The Rejuve 
„Wellbeing Club“ 
er bæði hægt að 
kaupa dagskort 
og lengri áskrift. 
Dagskortið kostar 
47 evrur. 

Slappað af fyrir flug

Aðrir flugvellir sem 
bjóða upp á nudd, snyrt-
ingu og spa:

KAUPMANNAHÖFN – LA VILLA
Heimagisting á besta stað í bænum. 

Býður alla Íslendinga velkomna.
Geymið auglýsinguna.

www.lavilla.dk.  S.0045 3297 5530.  GSM. 0045 2848 8905





KEYPT
& SELT

Nýjar vélar á lager



ÞJÓNUSTA

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

HEILSA

HEIMILIÐ

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

HÚSNÆÐI



ATVINNA

TILKYNNINGAR

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

Með vísan til samnings milli Íslands og Evrópubanda-
lagsins um viðskipti með landbúnaðarvörur á grundvelli 
19. gr. EES-samningsins og til reglugerðar nr. 180/2007 
um úthlutunina, er hér með auglýst eftir umsóknum um 
tollkvóta vegna innfl utnings á kjöti í 2. kafl a tollskrár, 
upprunnu í ríkjum Evrópubandalagsins fyrir tímabilið 
1. mars - 31. desember 2007.

Nánari upplýsingar má fi nna á vefsíðu landbúnaðar-
ráðuneytisins www.landbunadarraduneyti.is

Skrifl egar umsóknir skulu berast til landbúnaðarráðu-
neytisins, Sölvhólsgötu 7, 150 Reykjavík, fyrir kl. 15:00 
þriðjudaginn 3. apríl 2007.

Landbúnaðarráðuneytinu, 27. mars 2007.

Tollkvótar vegna innfl utnings 
á landbúnaðarvörum frá 
Evrópubandalaginu. 
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Auglýsing
um nýtt deiliskipulag og 

breytingu á Aðalskipulagi 
í Reykjavík

Í samræmi við 25. gr. skipulags- og byggingarlaga 
nr. 73/1997, með síðari breytingum, er hér með 
auglýst tillaga að nýju deiliskipulagi í Reykjavík. 

Kjalarnes, Grundarhverfi
Tillaga að deiliskipulagi fyrir svæði nýrrar lóðar ásamt 
aðkomu fyrir hreinstöð fráveitu Grundarhverfis 
á Kjalarnesi. Lóðin verður ekki afgirt og getur 
göngu- og hjólreiðarstígur legið um lóðina verði 
stígur lagður meðfram ströndinni. Enginn fastur 
starfsmaður verður við stöðina og verður því ekki 
gert ráð fyrir bílastæðum. Sérstakt lofthreinsikerfi 
mun vera í byggingunni og gámar munu vera 
lokaðir með þéttu loki og hvorki stafa frá þeim lykt 
né óhreinindi.
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Í samræmi við 18. gr. skipulags- og byggingarlaga 
nr. 73/1997, með síðari breytingum, er hér 
með auglýst til kynningar tillaga að breytingu á 
Aðalskipulagi Reykjavíkur 2001 - 2024. 

Grafarholt - Reynisvatnsás
Lagt er til að skilgreint verði íbúðarsvæði norðan 
Reynisvatnsvegar, vestan  Reynisvatnsáss, á svæði 
sem nú er skilgreint sem opið svæði til sérstakra 
nota. Svæðið er rúmlega 10 ha og á því er gert ráð 
fyrir íbúðabyggð með þéttleikanum 12-14 íbúðir á 
ha. Fjöldi íbúða á svæðinu gæti orðið 130 til 150.
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Tillögurnar liggja frammi í upplýsingaskála skipu-
lags- og byggingarsviðs Reykjavíkurborgar að 
Borgartúni 3, 1. hæð, virka daga kl. 8:20 – 16:15, frá 
28. mars 2007 til og með 9. maí 2007. Einnig má sjá 
tillögurnar á heimasíðu sviðsins, www.skipbygg.
is. Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta 
hvattir til að kynna sér tillögurnar. Ábendingum og 
athugasemdum við tillögurnar skal skila skriflega 
eða á netfangið skipulag@rvk.is, til skipulags- og 
byggingarsviðs (merkt skipulagsfulltrúa) eigi síðar 
en 9. maí 2007.
Þeir sem eigi gera athugasemdir innan tilskilins 
frests, teljast samþykkja tillögurnar. 

Reykjavík, 28. mars 2007
Skipulagsfulltrúi Reykjavíkur

Reykjavíkurborg
Skipulags- og byggingarsvið

KÓPAVOGSBÆR  

• Tilboðsgögn eru fyrirliggjandi í afgreiðslu 
Fræðsluskrifstofu Kópavogs, Fannborg 2, 
Kópavogi. Tilboð þurfa að berast á sama 
stað fyrir miðvikudaginn 18. apríl nk. kl 15:00.

Kópavogsbær áskilur sér rétt til að taka hvaða 
tilboði sem berst innan tiltekins tíma eða hafna 
öllum.

Upplýsingar gefur fræðslustjórinn 
í Kópavogi 

í síma 570-1623 
eða 821-7305.

Tilboð óskast í 
rekstur mötuneytis 

Snælandsskóla í Kópavogi

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI
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Stærri íb. og sérhæðir Kríuhólar - Rvk.
Rúmgóð og björt endaí-
búð á 6 hæð í lyftuhúsi.
Húsið klætt að utan á
snyrtilegan máta. Stutt í
verslun, apótek, skóla,
leikskóla, sund og aðra
íþróttastarfsemi. Íbúðin
er 116,1 fm ásamt 25,4
fm sérstæðum bílskúr. 3
Svefnherbergi, 2 stofur,
svalir, hol, eldhús og
baðherbergi. 
Verð 23,9 millj.

Einbýli Keilufell - Rvk
Gott einbýli á tveimur
hæðum ásamt bílskúr á
fallegri lóð í efra Breið-
holti. 4 Svefnherbergi, 2
baðherbergi, rúmgóð
stofa og gott eldhús.
Stærð 185,2 fm. Stór
sólpallur og góð hellu-
lögð verönd ásamt lóð í
góðri rækt. Stutt er í
helstu þjónustu. Eign

sem vel er þess virði að skoða. Verð 36,9 millj.

Stærri íb. og sérhæðir Laufrimi - Kóp.
Mjög björt og falleg 4ra
herbergja 99,6 fm enda-
íbúð á jarðhæð með
góðu aðgengi, má segja
sérhæð þar sem nánast
allt er sér og innan íbúð-
arinnar. Húsið er á róleg-
um stað þar sem stutt er
í Spöngina með allri þeirri
verslun og þjónustu sem

þar er. Stór og flottur, nýr ca 24 fm trépallur með skjólgirðingu og
sameiginleg lóð með leiktækjum fyrir börn í sjónfæri frá íbúðinni.
Sérmerkt bílastæði á planinu við hlið hússins. Verð 25,4 millj.

Rað- og parhús Dofraborgir - Rvk.
Glæsileg hæð í grónu ró-
legu hverfi. Íbúðin af-
hendast að innan með
múruðum útveggjum og
frágengnum loftum,
sandspartlað og grunn-
málað. Búið er að leggja
í gólf og eru þau tilbúin
undir gólfefni. Hiti komin
í húsið. Vinnuljósaraf-

magn. Að utan er húsið fullfrágengið og málað, hitalögn og hellur
eru við bílskúrinn, lóð að öðru leyti grófjöfnuð. Verð frá 30 millj.

4 herbergja Flétturimi - Grafarvogur
Laus við samning. 86,1 fm
íbúð. Eldhús með hvítri
innréttingu. Baðherbergið
með flísum á gólfi og
veggjum, baðkar. Svefn-
herbergin eru þrjú og eru
öll með dúk á gólfi og
skápum. Stofa með dúka á
gólfi og útgang á hellu-
lagðar svalir með fallegu
útsýni. Rúmgott þvottahús

er innan íbúðar með dúk á gólfi. Sameign snyrtileg. Verð 19,8 millj.

Suðurlandsbraut 50
Bláu húsin v/Faxafen

husid@husid.is

Sími 513 4300
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

Vignir Daðason sölumaður

Yngvi Laxdal sölumaður

Rannveig Sveinsdóttir móttaka

Erla R. Guðmundsdóttir bókari

Ómar Haraldsson tölvuumsjón/frágangur

Ingvaldur Mar Ingvaldsson framkv.stjóri

2ja herbergja Laugarnesvegur - Rvk.
Sérstök og skemmtileg 2
herbergja íbúð á tveimur
hæðum með sérinngangi á
báðum hæðum í fyrrum
verslunarhúsnæði við Laug-
arnesveg efri hæð 48,1 fm
og neðri hæð 39,1 fm alls
87,2 fm. Fjögurra metra loft-
hæð á efri hæð. Stutt í alla
þjónustu. Flott eign á góðum
stað. Verð 19,9 millj.

2ja herbergja Gautland - Rvk. 
Björt og rúmgóð 60,4 fm 2ja
herbergja íbúð á jarðhæð í
litlu 3ja hæða fjölbýli sem er
með klædda gafla og er á
sérlega góðum stað í Foss-
voginum og með góðu út-
sýni. Verð 18,8 millj.

Lindarvað 2-14
Norðlingaholti

• Nýtt á skrá 
• 127,5 fm 4ra herbergja sérhæðir í tvíbýlishúsum.

• Bílskúr fylgir efri hæðunum.

• Fullbúnar að utan og tilbúnar til innréttingar að innan.

• Hitalagnir í gólfi.

• Að utan er húsið steinað í ljósum lit.

• Lóðin fullbúin. 

• Bílaplan og aðkoma hellulögð.
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Opinn fundur 
um skipulag á Holtavegi 

Hverfisráð Laugardals, í samvinnu við 
Skipulags- og byggingarsvið Reykjavíkurborgar 

og Íbúasamtök Laugardals, boðar 
til kynningarfundar 

fimmtudaginn 29. mars nk.

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

lóð KFUM og K.

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

Reykjavíkurborg
Skipulags- og byggingarsvið

Búseti hsf boðar til aðalfundar 
fi mmtudaginn þann 12. apríl 

kl. 17.00 á Grand Hótel.

Venjulega aðalfundarstörf 
Stjórnin

RAFVIRKJAR
Erum með vana rafvirkja á skrá sem eru 

klárir til vinnu.
Kraftafl  ehf S: 840-1616

PÍPARAR
Erum með vana pípara sem óska eftir 

mikilli vinnu 
Upplýsingar í síma 840 1616 Kraftafl  ehf



Sjáðu www.fold.is - eða hafðu samband í síma 552 1400 eða 694 1401

Viðar Böðvarsson
viðskiptafræðingur og löggiltur 

fasteignasali

Þjónustusími sölumanna 

eftir lokun 694 1401

Fr
um

Laugavegi 170, 2. hæð • Opið virka daga kl. 9:00-17:00 Sími 552 1400 • Fax 552 1405 • www.fold.is • fold@fold.is

Traust fasteignaviðskipti!
Fold-fasteignasala er rótgróin fasteignasala í eigu og undir stjórn Viðars Böðvarsson
viðskiptafræðings sem hefur starfað sem löggiltur fasteignasali í 27 ár.

Höfum kaupendur að eftirtöldum eignum. 
Í mörgum tilfellum er boðið upp á staðgreiðslu eða langa afhendingu. 

Einbýli
• Einbýli Vesturbær - Seltjarnarnes verð 80 - 200 millj.
• Einbýli Ásahverfi Garðabær verð 50 - 150 millj.
• Einbýli Grafarvogur verð 60 - 100 millj.
• Einbýli Kópavogur verð 40 - 70 millj.
• Einbýli Fossvogur verð 80 - 150 millj.
• Einbýli Árbær 50 - 80 millj.
• Einbýli Flatir Garðabæ 5 herbergi verð 60 - 100 millj.
• Einbýli Hlíðum, 104 Rvk, 60 - 100 millj.

Raðhús, parhús
• Rað-/Parhús Linda eða Smárahverfi 201 Kópavogr verð 40- 70 millj.
• Rað-/Parhús Seljahverfi eða Stekkir 109 Reykjavík verð 40-60 millj.
• Rað-/Parhús Fossvogur 108 Reykjavík 45- 75 millj.

2ja - 5 herbergja og hæðir
• Sérhæð Melar eða Hagar 107 Reykjavík verð 35-55 millj.
• 3-4 herb. Heimar/Vogar 104 Reykjavík verð 18 -27 millj.
• Lyftublokk 120-150 fm. Svæði 101-105 verð 30 -60 millj.
• 3-4 herb. Bakkar/Fell verð 15-25 millj 
• 2ja herb. Hlíðar, miðborg eða vesturbæ verð 12-20 millj.
• 2ja herb. Fellum eða Bökkum verð 11- 15 millj.
• 4 herb. m/bílskúr í Mosfellsbæ.
• 5 herb. 101 - 110. Gott aðgengi. verð 22 -35 millj.

Atvinnuhúsnæði
• 100 - 200 fm verslunarhúsnæði svæði 101-108. Verð 20 -40 millj.
• 100 - 400 fm skrifstofuhúsnæði í austurborginni.
• 300 - 500 fm lagerhúsnæði 4 m lofthæð og innkeyrsluhurð.
• 50 - 100 fm iðnaðarhúsnæði ýmsar staðsetningar. Verð 10-25 millj.

HAFÐU SAMBAND OG VIÐ SKOÐUM SAMDÆGURS
VERÐLEGGJUM EIGNIR YKKUR AÐ KOSTNAÐARLAUSU
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Lagadeild
Í lagadeild er boðið upp á viðskiptalögfræði 

sem samsett er úr greinum lögfræði, fjármála 

og viðskipta. Námið er afar hagnýtt og getur 

verið góður undirbúningur fyrir atvinnulífið

eða frekara nám. Nemendur útskrifast með

BS gráðu í viðskiptalögfræði.

Viðskiptadeild
Alhliða viðskiptanám sem ætlað er 

að búa nemendur undir ábyrgðar-, 

forystu- og stjórnunarstörf í innlendu og 

alþjóðlegu samkeppnisumhverfi. Í BS námi 

í viðskiptafræði eru kennd öll helstu svið 

stjórnunar, rekstrar og viðskipta.

Félagsvísindadeild
Deildin býður upp á grunnnám til BA í HHS 

(heimspeki, hagfræði og stjórnmálafræði). 

Grunnnám í HHS er traustur undirbúningur 

fyrir hvers kyns framhaldsnám á sviði hug- og 

félagsvísinda, til meistara- eða doktorsgráðu 

og fyrir störf á alþjóðlegum vinnumarkaði.

Erum  farin að taka á móti umsóknum í allar deildir skólans.
Því fyrr sem þú sækir um, því meiri möguleika áttu á námsvist. 
Umsóknareyðublöð eru á heimasíðu skólans, www.bifrost.is

Stjórnenda- og leiðtogaskóli í hartnær 100 ár

Háskólinn á Bifröst er eini „campus“-skólinn í félagsvísindum á Íslandi.

Nemendur vinna raunhæf verkefni í gegnum allt námið.

Nær helmingur nemenda dvelur eitt misseri erlendis t.d. í Kína.

Háskólinn á Bifröst býður upp á mjög öflugt fjarnám.

Það er líf eftir menntaskóla

Umsóknafrestur í grunnám er til 10. júní 2007



„Það er ekki svarið sem upp-
fræðir heldur spurningin.“

Heitið hefur verið allt að tveimur og hálfri 
milljón króna á hópinn sem tekur þátt í Eur-
ovision-keppninni í Helsinki í vor. Sveinn 
Rúnar Sigurðsson, höfundur lagsins Ég les 
í lófa þínum eða Valentine Lost eins og það 
útleggst á ensku, hefur skrifað undir sam-
starfssamning við SPRON. Með samningn-
um verður fyrirtækið bakhjarl Eurovision-
hópsins. 

Styrktarfyrirkomulagið er grunnstyrkur 
og auk þess áheit um meiri styrk eftir vel-
gengni í keppninni. Þannig er grunnstyrk-
urinn 1.500.000 kr., fyrirheit um 500.000 
kr. til viðbótar ef lagið kemst áfram upp 
úr undankeppninni og svo aftur fyrirheit 
um 500.000 kr. ef lagið toppar árangur Icy-
hópsins frá 1986 og verður ofar en í 16. sæti 
í úrslitakeppninni 12. maí. 

Auk þess verður efnt til áheita- og verð-
launaleiks á spron.is þar sem heppnir þátt-

takendur fá í verðlaun ferð fyrir tvo á Eur-
ovision-keppnina. Jafnframt má geta nýrr-
ar heimasíðu Eurovision-hópsins, www.
esciceland.com. 

Heita á Eurovision

Konstantínópel skiptir um nafn

Ástkær eiginkona mín, móðir, amma, 
tengdamamma, systir, frænka og 
mágkona,

Lísa Skaftadóttir, 
verður jarðsungin frá Selfosskirkju föstudaginn 
30. mars kl. 13.30. Blóm og kransar vinsamlegast 
afþakkaðir, þeim sem vilja minnast Lísu er bent á 
styrktarreikning 0152-05-267600 kt. 111161-3649.
Fyrir hönd aðstandenda,

Ragnar Þór Stefánsson
Þórunn Lísa Guðnadóttir          Örn Gunnþórsson
                         Sindri Þór Arnarsson
Ómar Ragnarsson
Hafdís Ragnarsdóttir
Gunnar Þór Ragnarsson
Skafti Ragnarsson.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma 
og langamma, 

Ingibjörg J. Ingimundardóttir
frá Efri- Ey,

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

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

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð 
og virðingu við andlát og útför
eiginmanns míns,

Jóns Tryggvasonar,
Ártúnum,

sem fæddur var 28. mars 1917 og lést hinn  7. mars  síð-
astliðinn.

Sigríður Ólafsdóttir og fjölskyldan.

Fallegir legsteinar 
á góðu verði

Í kvöld og annað kvöld verða haldnir 
þrennir tónleikar undir yf-

irskriftinni „Ljóslifandi“ í 
minningu Margrétar Jóns-

dóttur sem lést 
úr krabbameini 

fyrir rúmu ári, 
aðeins 24 ára, eftir 

fimm ára hetjulega 
baráttu við þennan ill-

víga sjúkdóm.
Ágóðinn 

mun renna 
óskiptur til 
Ljóssins sem 
er endur-
hæfingar- og 
stuðnings-

miðstöð fyrir krabbameinsgreinda og 
aðstandendur þeirra. Að sögn Gests 
Gunnarssonar, eins af aðstandendum 
tónleikanna, hefur undirbúningurinn 
gengið vel. „Maður hefur samt aldrei 
snert neitt á einhverju svona áður. 
Þetta átti fyrst að vera kökubasar en 
svo varð þetta að þrennum tónleikum,“ 
segir Gestur. „Það er búið að virkja öll 
hugsanleg tengslanet og meira að segja 
krakkar sem maður slóst við í átta ára 
bekk fóru í málið, ef þeir höfðu réttu 
samböndin.“

Fyrstu tónleikarnir verða haldn-
ir í Grensáskirkju klukkan 20 í kvöld. 
Þar koma fram kórarnir Vox Fem-
inae og Stúlknakór Reykjavíkur. Ein-
söngvarar eru Diddú, Stefán Hilmars-
son og Guðbjörg Magnúsdóttir, sem 
hefur sjálf greinst með krabbamein 
og er hún einn rúmlega eitt hundrað 
félaga Ljóssins. 

Aðrir tónleikarnir verða einnig í 
kvöld, á Nasa klukkan 21.00. Þar koma 
fram Dr. Spock, Benny´s Crespos 
Gang, Rass og Innvortis. Þriðju tón-

leikarnir verða í Fríkirkjunni annað 
kvöld klukkan 20.00. Þar koma fram 
múm, Pétur Ben og Ólöf Arnalds. 
Saman munu þau skapa magnaða upp-
lifun í einstöku andrúmslofti Fríkirkj-
unnar.

Þar sem listamennirnir gefa vinnu 
sína og Glitnir er fjárhagslegur stuðn-
ingsaðili getur ágóðinn runnið óskipt-
ur til Ljóssins, þaðan sem Margrét 
fékk gífurlegan stuðning á sínum tíma. 
Markmið Ljóssins er að bæta lífsgæði 
á erfiðum tímum, styrkja tengsl milli 
manna, auka traust og aðstoð og draga 
þannig úr hliðarverkunum sem sjúk-
dómurinn hefur í för með sér. Nánari 
upplýsingar um Ljósið og starfsemi 
þess má finna á www.ljosid.org.

Miðasala á tónleikana fer fram í 12 
tónum og útibúum Glitnis í Smára-
lind, Kringlunni og Kirkjusandi, auk 
þess sem miðar verða seldir við inn-
ganginn. Nánari upplýsingar um Ljós-
lifandi má nálgast á myspace.com/ljo-
slifandi.

 

AFMÆLI

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





 

 

 

 

 

Ef ég hefði verið í 
menntaskóla á Ís-
landi hefði ég pott-
þétt verið skotin 
í öllu Gettu betur 
liðinu. Fróðleiks-

menn heilla mig, og 
þar sem ég hef sætt 

mig við að ég mun seint 
komast í tölu þeirra, hefði niðurstað-
an örugglega orðið ofannefnt skot. 
Mig dreymdi lengi um að verða nú-
tíma Leonardo da Vinci. Ekki vegna 
þess að mig langi að krukka í lík í 
kjallaranum mínum, eða brjóta 
mig og bramla með því að reyna að 
fljúga á heimabyggðum flugdrek-
um, heldur af því að maðurinn vissi 
hreinlega allt sem þá var hægt að 
vita um allt. Og ég get ekki annað 

en ímyndað mér að það sé rosalega 
gaman að vita allt um allt. 

Eftir því sem ég læri meira finnst 
mér ég hins vegar vita sífellt minna 
um meira. Eftir sautján ára skóla-
göngu rámar mig í feiknamörg hug-
tök, ártöl, nöfn og afrek. Ég get hins 
vegar yfirleitt ekki komið saman 
heilli setningu um ofangreind hug-
tök og fylgifiska þeirra. Ég er 
með háskólapróf í ensku, en samt 
er orðabókin á netinu besti vinur 
minn. Ég fékk á sínum tíma hæstu 
einkunn fyrir ritgerðina mína um 
þær stöllur Lýsiströtu, Antígónu og 
Medeu, en ég man ekki mikið meira 
úr henni en að þær voru víst allar 
kvenhetjur í grískum leikritum. 

Einn af öllum þeim körlum sem 
mig rámar í var eflaust kunn-

ugri þeim Lýsiströtu og lagskon-
um hennar en ég. Sá hét Sókrates, 
og eitt af því fáa sem ég man úr 
skólagöngu minni er að hann sagð-
ist ekki vita annað en það að hann 
vissi ekki neitt. Þó að gleymska 
mín fari í taugarnar á mér er ég 
ekki frá því að betra væri að lifa 
í heiminum ef fleiri fetuðu í fót-
spor Sókratesar félaga míns. Mér 
finnst of margir telja sig vita allt 
um allt. Og ennþá fleiri þora ekki 
að viðurkenna mistök sín, þegar 
upp kemst að þeir vissu ekki allt. 
Í staðinn þræta þeir þangað til að 
þeir eru bláir í framan. Það fer 
fátt meira í taugarnar á mér. Of 
margir telja sig vita allt um allt, 
og það hlýst fátt gott af því. Það er 
hið raunverulega óðjurtaseyði.

SMSLEIKUR

Vinningar verða afhendir hjá BT Smáralind. Kópavogi. 
Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 99 kr/skeytið. 

SENDU SMS JA VHF Á 1900
OG ÞÚ GÆTIR UNNIÐ!

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

FYNDNASTA SPENNUMYND ÁRSINS!

FRUMSÝND
30. MARS

NÝ GRÍNMYND FRÁ ÞEIM SEM GERÐU 
SHAUN OF THE DEAD“

9
HVER
VINNUR!





Sýningin Lífið - notkunarreglur er 
ævintýri með söngvum sem ger-
ist í skógi þar sem óræð en kunn-
ugleg lögmál gilda. Verkið er loka-
verkefni Nemendaleikhússins en í 
því leika einnig félagar úr Leikfé-
lagi Akureyrar.

Þetta er afar skemmtilega spek-
ingslegt verk sem ber nokkuð 
sterk höfundareinkenni. Þarna 
hrynja stærstu spurningar lífs-
ins af vörum áttlausra persóna 
sem staddar eru í óskilgreind-
um skógi, þær eru flestar á leið-
inni „eitthvað annað og meira“ 
en allar búa þær yfir einhverjum 
hæfileikum eða sérþekkingu sem 
þær skýla sér á bak við. Viðfangs-
efni verksins mætti draga saman 
í eina spurningu:  Hvað er lífið 
meira en endalaust óöryggi? Per-
sónurnar þrettán eiga í öllum teg-
undum samskipta, finna hver aðra 
og týna, sýna skilning, ástúð og 
grimmd í þessum míkrókosmos af 
veröldinni. Viðfangsefnið er þetta 
„óttalega“ líf, klassískar forhug-
myndir um hvernig það á að vera, 
hræðslan við misskilning eða það 
að vera öðruvísi. Ástin og ofbeldið 
kemur líka við sögu, ásamt fleiri 
líkamlegum kenndum á borð við 
svengd.

Verkið er dálítið móralskt á vel-
meinandi hátt og afhjúpandi líkt 
og fyrri verk leikskáldsins Þor-
valds Þorsteinssonar. Þekktasta 
leikrit hans er líklegast ...And 
Björk, of Course. Líkt og það verk 
er Lífið - notkunarreglur um óskil-
greindar ætlanir, tengslaleysi og 
persónulega vanþekkingu.

Textinn er glaðhlakkalegur og 
hátimbraður til skiptis. Það er mik-
ill leikur í tungumálinu, sem verður 
að teljast aðall höfundarins, en leik-
ararnir nýta sér hann óspart. Stund-

um komst textinn ekki alveg nógu 
vel til skila eða týndist í atgangin-
um því það gengur jú ýmislegt á í 
lífinu. Ég skil hins vegar ekki tit-
ilinn ennþá og velti enn fyrir mér 
hvaða reglur er átt við í honum.

Leikstjórinn Kjartan Ragnars-
son vinnur úr þessum kræsilega 
efniviði ásamt sínu fólki og skap-
ar forvitnilega  og manneskju-
lega sýningu sem skilur mikið 
eftir sig. Hitt er þó að mér fannst 
galli hversu langan tíma það tók 
að komast inn í verkið eða  skilja í 
hvaða veröld það gerist. 

Í svo lýðræðislega skrifuðu 
stykki er ekki sanngjarnt að hampa 
einum um of en ég verð að minn-
ast á Vigni Rafn Valþórsson sem 
var framúrskarandi skemmtileg-
ur í hlutverki uppfinningastráksins 
Huga. Það verður gaman að fylgj-
ast með honum í framtíðinni. Anna 
Svava Knútsdóttir var líka heill-
andi og grátbrosleg sem hreindýrið 
og samferðakonan Bjalla og drama-
drottningin Gola var afar skemmti-
leg í meðförum Kristínar Þóru 
Haraldsdóttur. Söngnúmer Bjarna 
Snæbjörnssonar og fyrrgreindra 
Önnu, Kristínar og hinnar hæfi-
leikaríku Söru Marti Guðmunds-
dóttur, líður líka seint úr minni.

Tónlist Megasar er algjört af-
bragð og textarnir nokkuð lunknir 
líka. Í það minnsta fylgdi tónlistin 
manni út í kvöldið og leitaði á mann 
aftur daginn eftir. Umgjörðin sem 
tónlistin skapar hefur meira vægi 
en nokkur leikmynd og leikarar og 
leikaraefni fara vel með sitt, hvert 
með sínu nefi þó, sem og hljóm-
sveitin. Þetta er mjög áheyrileg 
tónlist sem ég vona innilega að 
rati einhvern tíma á hljómdisk.

Það fer ágætlega um uppfærsl-
una í Rýminu en plássið býður þó 

ekki upp á mikið sjónarspil og var 
full þröngt á köflum. Leikmunir og 
búningar eru litríkir og skondnir en 
full bosmamiklir í þrengslunum.

Þetta er sómasýning og feng-
ur að nýju íslensku leikriti og frá-
bærri músík. Frammistaða félaga 
Nemendaleikhússins gefur líka 
tilefni til frekari bjartsýni. 

Mundu að lífið er lambagras

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

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

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

Kassinn

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

Kúlan

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

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

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

LEG - söngleikur eftir Hugleik Dagsson. Tónlist hljómsveitin Flís.
Í kvöld mið. 28/3 örfá sæti laus, fim. 29/3 örfá sæti laus, fös. 30/3 örfá sæti laus, lau.
31/3 örfá sæti laus, fim. 12/4 örfá sæti laus, fös. 13/4 örfá sæti laus, lau. 14/4, fim. 
19/4, fös. 20/4 örfá sæti laus, lau. 21/4 nokkur sæti laus, fim. 26/4, fös. 27/4 örfá sæti 
laus. Ath. nemendaafsláttinn og hópafsláttinn. Námufélagar fá 35% afslátt ef greitt 
er með Námukorti.

Stóra sviðið kl. 20:00

Smíðaverkstæðið kl. 20:00

          
                      

                      

                

„DAUÐUR,  SKÍTUGUR,  TÓMUR“
DAGUR VONAR

                    

   

                 

               

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

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI





Sir Cliff Richard, sem held-
ur tónleika í Laugardalshöll 
í kvöld, bauð hópnum sem 
hefur verið með honum á 
tónleikaferð um heiminn í 
mat á Austur-Indíafélaginu 
í fyrrakvöld.

„Þetta eru síðustu tónleikarnir í 
ferðinni. Hann er búinn að vera í 
sex mánuði að flækjast með þess-
um 24 manna hópi og bauð þeim 
í mat,“ segir Guðbjartur Finn-
björnsson tónleikahaldari. Vænt-
anlega hefur matarboðið kostað 
Richard skildinginn, enda er Aust-
ur-Indíafélagið meðal dýrustu og 
bestu veitingastaða borgarinnar. Í 
stuttu spjalli við Fréttablaðið vildi 
Manoj Kumar, framkvæmdastjóri 
hjá Austur-Indíafélaginu, ekki 
gefa upp hversu mikið máltíð-
in hafi kostað en tók það fram að 
Richard hafi átt góða kvöldstund 
með samstarfsfólki sínu. Snæddu 
þau m.a. dýrindis íslenskt lamba-
kjöt.

Í hádeginu í gær gæddi Richard 
sér síðan á humri á veitingastaðn-
um Við fjöruborðið á Stokkseyri, 
áður en ferðinni var heitið á Gull-
foss og Geysi, eins og erlendra 
ferðamanna er siður. Að sögn Guð-
bjarts hefur Richard hrifist mjög 
af Íslandi, þó að honum hafi ekki 
litist á blikuna fyrst þegar hann 
leit út um gluggann í gærmorgun 
á snævi þakta jörðina.
Richard mun ásamt stórri hljóm-
sveit, taka flest sín þekktustu 
lög á tónleikunum, þar á meðal 
Summer Holiday, Bachelor Boy, 
The Young Ones og We Don´t Talk 
Any More. Engu verður til spar-
að til að gera þessa tónleika sem 
glæsilegasta og verða m.a. risa-

skjáir settir upp hvor til sinnar 
hliðar við sviðið. Eftir tónleikana 
mun Richard væntanlega taka sér 
ársfrí frá tónleikahaldi.

Á tónleikunum verða stólar í and-
dyrinu fyrir þá sem vilja hvíla 
sig. „Hann byrjar klukkan átta og 
síðan verður smá hlé. Þetta verð-

ur búið kannski um hálfellefu-
leytið, þannig að það verður fullt 
af stólum fyrir þá sem eru stand-
andi. Ég vil gera þetta eins þægi-
legt fyrir fólk og hægt er,“ segir 
Guðbjartur.
Uppselt er í stúku á tónleikana en 
enn eru til miðar í stæði og fer 
miðasalan m.a. fram á midi.is. 

Bandaríska leikkonan Kirsten 
Dunst er yfir sig ástfangin um 
þessar mundir eftir að hafa kynnst 
breska söngvaranum Johnny 
Borrell. Aðeins eru nokkrar vikur 
síðan Dunst og Borrell kynntust 
en það var þegar hljómsveit hans, 
Razorlight, var á tónleikaferða-
lagi í Bandaríkjunum.

Kirsten Dunst er svo hrifin af 
nýja kærastanum að hún flaug 
til London í síðustu viku og hefur 
dvalið í íbúð Borrells síðan þá. 
Kirsten fylgdist með kærastan-
um á tónleikum í London á sunnu-
dagskvöld og eftir það fóru þau út 
á lífið.

„Þetta er alvöru samband og 
hún hefur elt hann eins og ástsjúk-
ur hvolpur,“ segir heimildarmað-
ur í breskum fjölmiðlum. „Kirsten 
flaug til London og það 
veit enginn hversu 
lengi hún verður þar. 
Hún er hins vegar 
að fara í upptökur í 
Evrópu innan tíðar 
svo þau ættu 
að geta hist 
reglulega í 
London.“

Nældi sér í bresk-
an söngvara

Pétur Ben 
og hinn fær-
eyski Teitur 
halda tónleika 
í Fosstúni í 
Borgarfirði 
á föstudag á 
vegum Út-
flutnings-
skrifstofu ís-
lenskrar tón-
listar, ÚTÓN. 
Þetta eru fyrstu tónleikar Teits 
á Íslandi. Hann hefur notið al-
þjóðlegrar velgengni undanfar-
ið og hefur önnur plata hans, Stay 
Under the Stars, hlotið verðskuld-
aða athygli. Fór lagið Louis Louis 
m.a. í fyrsta sæti iTunes-spilunar-
listans í Danmörku.

Teitur er staddur á Íslandi í til-
efni af Atlantic Music Event sem 
fer fram á Nasa á laugardag þar 
sem hann spilar með samlöndum 
sínum. Tónleikarnir á föstudag 
hefjast klukkan 21.00 og kostar 
1.000 krónur inn. 

Teitur á Íslandi

Guðríðarstíg 2-4       113 Reykjavík      Sími 545 1000       www.hugurax.is

Ég veit hvar varan er. Ég veit hver birgðastaðan er. 
Ég veit hvað er í tolli. Ég veit hvað þarf að panta og 
hvað þarf ekki að panta.

Það er komin alveg ný útgáfa af Ópusallt,
viðskiptalausninni sem gerir allt starfsfólk 
aðeins klárara.

Nánari upplýsingar á  www.opusallt.is



Jinxie, hundur Evu Longoria, verð-
ur ekki skilinn útundan í væntan-
legu brúðkaupi hennar og Tonys 
Parker sem fram fer í Frakklandi 
í sumar. Jinxie mun fylgja brúð-
inni inn kirkjugólfið og standa við 
hlið hennar á meðan parið skiptist 
á heitum. Hann mun skarta sér-
smíðaðri hálsól með eðalsteinum, 
en í hana verður brúðkaupsdag-
setningin grafin: 07.07.07. 

Fær fylgd frá 
hundinum

The Edge, gítarleikari U2, hefur 
gefið uppáhaldsgítar sinn til góð-
gerðarmála. Um er að ræða góð-
gerðasamtök sem The Edge átti 
þátt í að stofna, sem sjá um að 
safna hljóðfærum í stað þeirra 
sem eyðilögðust eða týndust 
þegar fellibylurinn Katrina reið 
yfir Bandaríkin.

„Ég vildi gefa eitthvað sem 
skipti mig miklu máli,“ sagði The 
Edge. Gítarinn, sem var smíðað-
ur árið 1975, er af gerðinni Gibs-
on Les Paul. Adam Clayton, bassa-
leikari U2, hafði áður gefið bassa 
sinn til samtakanna, trommar-
inn Larry Mullen gaf trommur og 
Bono gaf sólgleraugu.

Gaf gítarinn

Kvikmyndafyrirtækið True 
North hefur tryggt sér 
kvikmyndaréttinn á bókinni 
Indjáninn eftir Jón Gnarr 
en samningur þess efnis 
var undirritaður í húsa-
kynnum Eddu útgáfu í gær. 

Í Indjánanum greinir Jón frá 
ævintýralegu lífshlaupi sínu sem 
strákur á skáldlegan hátt og öllum 
sínum uppátækjum sem sum hver 
rötuðu á síður blaðanna.

Höfundurinn Jón var að vonum 
ánægður með þessi tíðindi en hann 
bjóst eiginlega aldrei við því að líf 
hans yrði fært yfir á hvíta tjald-
ið. „Þetta er bara stórkostlegt,“ 
sagði Jón þegar Fréttablaðið náði 
tali af honum.„Nú verð ég bara 
eins og Andri í Punktur, punkt-
ur komma strik nú eða Ingemar í 
Mitt Liv som Hund,“ bætti höfund-
urinn við. Hann kvaðst í raun vera 
að ættleiða bókina sína í hendur 
True North því hann hefði voða-
lega lítið um framhaldið að segja 
þegar allir pappírar væru undir-
ritaðir. „En mér finnst voðalega 
gaman að þetta skuli vera gert,“ 
segir Jón sem bjóst ekki við því að 
koma að handritsgerð myndarinn-
ar. „Nei, en nú hefst bara leitin að 
litlum Jóni Gnarr.“

Hjörtur Grétarson framleiðandi 
hjá True North vildi ekki gefa upp 
kaupverðið og sagði það vera trún-
aðarmál. Hann sagðist reikna með 
því að vinna við að finna leikstjóra 
og handritshöfund færi á fullt en 
bjóst við því að sú undirbúnings-
vinna gæti tekið tvö til þrjú ár. 
Hjörtur tók undir með Jóni að 
True North væri að ættleiða bók-

ina. „Þetta er auðvitað vandmeð-
farið því Indjáninn er skáldsögu-
leg ævisaga Jóns og við munum 
að sjálfsögðu reyna að nýta okkur 
sem mest krafta hans,“ sagði 
Hjörtur sem vissi þó ekki hvort 
bókin yrði færð uppá hvíta tjald-
ið eða nýtt til framleiðslu á sjón-
varpsþáttum. „Það á bara eftir að 
koma í ljós.“ 

Indjáninn á hvíta tjaldið

KAUPTHING MANAGER SELECTION
Société d’Investissement à Capital Variable
Registered office: 35a, avenue J.F. Kennedy

L-1855 Luxembourg
RC Luxembourg B 72.942

NOTICE TO SHAREHOLDERS

Luxembourg, March 28th, 2007

Dear Shareholder,

The board of directors of KAUPTHING MANAGER SELECTION (the “Fund”) has decided to amend the existing
Prospectus of the Fund in order to reflect the following changes:

1. Giving some substance to the Fund and turn the Fund into a Self-Managed SICAV as referred in article 27
of the Luxembourg law of 20 December 2002 on undertakings for collective investment (hereinafter the “2002 Law”)
and further to appoint Mr. Andri V. Sigurdsson professionally domiciled at Borgartun 19, IS-105 Reykjavik, Iceland
and Mr. Bruno Vanderschelden professionally domiciled at at 8-10 rue Mathias Hardt, BP 3023, L-1030 Luxembourg,
both as General Managers of the Fund.

2. Appointment of KAUPTHING BANK asset management company HF with registered office at Borgartun 19
IS-105 Reykjavik, Iceland and KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A., with registered office at 35a, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, as Principal Distributors of the Fund (instead of KAUPTHING BANK Oyj. as the
exclusive Principal Distributor previously).

3. Amendment to the Section 4.4 Subscription, Redemption and Conversion of shares of the Fund’s prospectus
in order to confirm the appointment of EUROPEAN FUND ADMINISTRATION S.A., Luxembourg as the only entity
entitled to accept subscription, redemption and conversion orders (instead of EUROPEAN FUND ADMINISTRATION
S.A., Luxembourg and/or KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A., Luxembourg previously).

4. Amendment to the Investment objectives and policy of each existing Fund’s compartment to add the
possibility of using derivatives instruments as follows:

“Derivative instruments (including in particular equity options, futures contracts and forward foreign
exchange contracts) may be utilized both for hedging and for efficient portfolio management purposes.
Transactions made for a purpose other than hedging should not have a significant negative impact on
the investment policy of the compartment.”

The above changes shall be reflected in an updated version of the Prospectus, dated April 2007, available free of
charge at the registered office of the Fund.

Shareholders who do not agree with the above changes may have all or part of their Shares redeemed, without
any charges, during a one month period beginning on the date of this publication, at the relevant Net Asset Value
per Share.

The Board of Directors
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HVERVINNUR!

30 MÍN. AF DREPFYNDNU AUKAEFNI

SEM EKKI HEFUR SÉST ÁÐUR!

SENDU SMS JA FBB Á NÚMERIÐ

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

FULLT AF PEPSI OG MARGT FLEIRA

KOMIN Í
VERSLANIR!



!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í

Regnboganum merktar með rauðu

SÍMI 564 0000 SÍMI 551 9000 SÍMI 462 3500

MIÐASALA Í SMÁRABÍÓ OG REGNBOGANN Á

MIÐASALA Í BORGARBÍÓ Á

THE ILLUSIONIST     kl. 5.45, 8 og 10.15
THE HITCHER        kl. 6, 8 og 10 B.I. 16 ÁRA
VENUS        kl. 6, 8 og 10 B.I. 12 ÁRA
THE LAST KING OF SCOTLAND     kl. 8 og 10.35 B.I. 16 ÁRA
NOTES ON A SCANDAL**     kl. 6 B.I. 14 ÁRA

** SÍÐUSTU SÝNINGAR

THE HITCHER          kl. 4, 6, 8 og 10 B.I. 16 ÁRA
THE HITCHER SÝND Í LÚXUS         kl. 4, 6, 8 og 10
EPIC MOVIE       kl. 4, 6, 8 og 10 B.I. 7 ÁRA
THE NUMBER 23       kl. 8 og 10.15  B.I. 16 ÁRA
GHOST RIDER       kl. 5.30 og 10.15 B.I. 12 ÁRA
ANNA & SKAPSVEIFLURNAR ÍSL. TAL kl. 4 og 4.45 STUTTMYND
NIGHT AT THE MUSEUM       kl. 5.40

THE HITCHER        kl. 8 og 10 B.I. 16 ÁRA
EPIC MOVIE     kl. 6 og 10 B.I. 7 ÁRA
NORBIT        kl. 6 og 8

FRÁBÆR GAMANMYND ÞAR SEM GERT ER GRÍN 
AF HELSTU STÓRMYNDUM SÍÐASTA ÁRS.

UPPLIFÐU MYNDINA SEM FÉKK ENGIN 
ÓSKARSVERÐLAUN!

FRÁ FRAMLEIÐENDUM TEXAS CHAINSAW 
MASSACRE OG THE AMITYVILLE HORROR

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

MAGNAÐUR SPENNUTRYLLIR UM 
FERÐALAG TVEGGJA HÁSKÓLANEMA
Á ÓNEFNDUM ÞJÓÐVEGI Í USA OG 
HREMMINGUM ÞEIRRA!

ÞESSI ER STÓR... VIÐ MÆLDUM!

„FRÁBÆR LEIKUR OG
EFTIRMINNILEG MYND!“

- B.S., FRÉTTABLAÐIÐ

STRANGLEGA BÖNNUÐ
INNAN 16 ÁRA
STRANGLEGA BÖNNUÐ
INNAN 16 ÁRA

Eins og kom 
fram í Frétta-
blaðinu í gær 
þurfti Borg-
arleikhúsið að 
fresta frum-
sýningu söng-
leiksins Grett-
is vegna for-
falla Halldórs 
Gylfasonar. 
Aðstandendur afmælissýning-
ar Ladda gripu gæsina og bættu 
við sýningu í Borgarleikhúsinu á 
sunnudaginn en hún hefur gengið 
fyrir fullu húsi svo vikum skiptir.

Velgengni afmælissýningar 
Ladda hefur verið með hreinum 
ólíkindum en upphaflega stóð til 
að þetta yrðu aðeins örfáar sýn-
ingar. Talið er að yfir tuttugu þús-
und manns hafi séð gamanleikar-
ann fara á kostum á sviði Borgar-
leikhússins en uppselt er á allar 
sýningar í apríl og er þegar byrj-
að að selja miða á sýningar í maí.

Breska hljómsveitin Hot Chip 
hitar upp fyrir Björk á tónleikum 
hennar í Laugardalshöll 9. apríl. 
Hot Chip hefur tvívegis spilað 
hér á landi við góðar undirtekt-
ir. Plata sveitarinnar, The Warn-
ing, var ofarlega á mörgum árs-
listum yfir þær bestu í fyrra og 
var hún m.a. tilnefnd til Mercury-
verðlaunanna. Á meðal þekktustu 
laga hennar eru Over & Over, 
And I Was a Boy From School og 
Colours.

Tónleikarnir í Höllinni verða 
þeir fyrstu sem Björk heldur í til-
efni af útkomu plötunnar Volta, 
sem er væntanleg í verslanir 7. 
maí. Ætlar hún í kjölfarið í átján 
mánaða tónleikaferð um heim-
inn.

Miðasala á tónleikana hefst í 
dag klukkan 12.00. Fer hún fram 
í Skífunni, BT Egilsstöðum, Sel-

fossi og Akureyri og á midi.is. 
Miðaverð er 3.900 krónur í stæði 
og 6.900 í stúku.

Hot Chip hitar 
upp fyrir Björk

Lotus Professional pappírsvörur
Glæsilegt yfirbragð við öll tækifæri

Rekstrarvörur
1982–200725ára

R
V

62
27

B

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.

LinStyle dúkar
1,2x20m á rúllu

2.631 kr.

2.388 kr.

JustOne startpakki
servíettubox og 600 servíettur

Hot Fuzz er drepfyndin spennumynd frá þeim sömu og gerðu grínhrollinn 
Shaun of the Dead. Ofur-löggan Nicholas Angel er óvænt fluttur frá stór-
borginni London til svefnbæjarins Sandford. Smábæjarlífið býður ekki upp á 
alveg sömu spennu og London, en Angel fer fljótlega að gruna að maðkur sé 
í mysunni. Hann hefur ásamt þykkum en velviljuðum félaga sínum rannsókn 
á fjölda dauðaslysa sem orðið hafa í bænum og verður brátt sannfærður um 
að bærinn sé ekki eins friðsæll og hann virtist vera í upphafi.
Sérstök MasterCard forsýning verður fimmtudaginn 29. mars kl. 20 í 
Laugarásbíói, Sambíóunum Álfabakka og Borgarbíói, Akureyri og fá 
MasterCard korthafar 2 miða á verði eins greiði þeir með kortinu. 

Myndin verður frumsýnd 30. mars.
Meira á www.kreditkort.is/klubbar

2 fyrir 1
á morgun, fimmtudaginn 29. mars

Laddi inn 
fyrir Gretti

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



/ KRINGLUNNI / KEFLAVÍK/ ÁLFABAKKA / AKUREYRI

KVIKMYNDAUPPLIFUN ÁRSINS

STÆRSTA OPNUN ÁRSINS

sem fær þig til að grenja úr hlátri. 
Rómantísk gamanmynd

Sýnd í Háskólabíói

VJV TOPP5.IS

FBL

kvikmyndir.is

FILM.IS

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

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

NORBIT kl.  5:50 - 8  Leyfð

Frönsk- Kvikmyndahátíð 3.Mars Til 1. Apríl
  

////////////// KRKRKRKRK ININNNINNNNINNGLGLGLGLGLG UNUNUNUNUNNU NINNINININN //////// KEKEKEKEKEKEKEKK FLFLFLFLFLFFLLAVAVAVAVÍKÍÍKÍKÍKÍKÍKÍKKK///////// ÁLÁLÁÁLÁÁLÁLÁÁ FFAFAFAFAFAAABABAABABABABAKKKKKKKKKKKKKKKAAAAAAA /////// AKAKAKAKAKAKAKAKAKA UUUUURRURRURREYEYEYEYRRIRIRIIRIR

KKVVIIKKMMYYNNDDAAUUPPPPLLIIFUN ÁRSINS

SSTTÆÆRRSSTTAA OOPPNNUUNN ÁÁRRSSIINNSS

nja úr tm fær þig til að gsseem fæfæær þiþigig titiil aað g ja úr hlátgrreenjnjaja úúr hhláláttri.áttrri.i. að gg úa úr hlááa úúrú áláá
ísk gamanmyndómantísó íRóóRRóómantísk gamRómamaantísísk gaamaanmymaanmnmymynndyndnd

SýSýndnd íí HHásáskókólaabíói

VJV TOPP5.IS

FBL

kvikmyndir.is

FILM.IS

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

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

NORBIT kl. 5:50 - 8 Leyfð

FFrörönsnsk-k KKvivikmkmynyndadahhháháhh títíðð 3.3y Mararss TiTill 1.1. AApprprílílppp
FEITASTA GRÍNMYND 

ÁRSINS

DIGITAL

Skráðu þig á SAMbio.is

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

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

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

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

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

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

BRIDGE TO TEREBITHIA kl. 4 - 6:10 Leyfð

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

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

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

NORBIT kl. 8 Leyfð

WILD HOGS kl. 10:10 Leyfð

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

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

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

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

MUSIC AND LYRICS  kl 8 leyfð

Stærsta grínmyndin í Bandaríkjunum á þessu ári

VJV TOPP5.IS

LADY CHATTERLEY kl 5:40 - 9
TELL NO ONE kl 10:20
HORS DE PRIX kl 6-8
SCENE DE CRIMES kl. 5:40
MICHEL BUTOR kl 10:15

Sími 594 5000

Sími 562 4250
www.fjarfesting.is

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF



“HAUKAR – FÉLAGIÐ MITT” 

Herrakvöld Hauka
verður haldið föstudaginn 30. mars á Ásvöllum

Glæsileg dagskrá:

Steikarhlaðborð að hætti Hauka
• Tónafl óð
• “Séð og heyrt” -  Gunnar Svavarsson
• Jóhannes Kristjánsson fer á kostum
• Happdrætti 

Borðhald hefst kl. 20  -  húsið opnar kl. 19
Miðaverð kr. 3000 Sala í afgreiðslu og hjá deildum

Haukamenn, fjölmennum og tökum með okkur gesti !

Viljum sýna að það býr meira í okkur

 Veigar Páll Gunnarsson 
verður að öllum líkindum í byrj-
unarliði íslenska landsliðsins í 
kvöld er það mætir Spánverjum 
á ONO Estadi í Palma á Mallorca. 
Forföll Heiðars Helgusonar og 
Gunnars Heiðars Þorvaldsson-
ar þýða að erfitt verður að ganga 
framhjá Veigari.

„Ég vona auðvitað að ég sé í lið-
inu. Mér finnst að ég hafi sann-
að að ég eigi skilið að vera í lið-
inu. Það er þó undir þjálfaran-
um komið og verð ég ekki fúll þó 
hann velji mig ekki. Það er fyrst 
og fremst heiður að vera í ís-
lenska landsliðshópnum,“ sagði 
Veigar við Fréttablaðið á hóteli 
íslenska liðsins á Palma í gær.

„Sem sóknarmaður er fátt 
annað í svona leik að gera en að 
skila sinni varnarvinnu fyrst og 
fremst. Það er ekki hægt að búast 
við því að maður gerir mikl-
ar rósir gegn einu sterkasta liði 
heims. Maður gerir sitt besta og 
sér svo til.“

Þótt Spánverjar séu með gríð-
arsterkt lið segir Veigar að hann 
finni ekki fyrir neinni hræðslu. 
„Það er alls engin hræðsla í manni 

eins og margir eflaust halda. Ég 
er gjörsamlega tilbúinn í þennan 
leik og afar vel stemmdur.“

Til stóð að hann átti að vera í 
byrjunarliði Íslands gegn Svíum 
í haust en hann veiktist daginn 
fyrir leik og varð því að draga 
sig úr hópnum. Veikindin virtust 
alvarleg því hann missti stjórn á 
jafnvægisskyni sínu. „Það sem 
víst gerðist var að það klemmd-
ist taug í hausnum á mér sem 
hafði þessi áhrif. Svo lagaðist 
það stuttu síðar og allt varð eðli-
legt aftur. En þetta var auðvitað 
gríðarlega svekkjandi.“

Veigar segir að hann sé í fínu 
standi og engin meiðsli hrjái hann 
nú. „Mér gekk vel hjá Stabæk í 
fyrra og hef haldið áfram á sömu 
braut á undirbúningstímabilinu. 
Ég er því fyllilega klár í slaginn.“
 

Finnst ég búinn að sanna mig
 „Þetta hefur gengið allt 

prýðisvel. Hótelið er frábært, 
allar aðstæður mjög góðar. Það 
eina er að taska mín og Kristjáns 
skilaði sér ekki frá Bergen. 

Ég er þó með mitt skópar og 
það verður bara að duga,“ sagði 
Ármann Smári Björnsson, leik-
maður Brann í gær. 

Hann kom til móts við íslenska 

landsliðið með félögum sínum í 
Brann, þeim Kristjáni Erni Sig-
urðssyni og Ólafi Erni Bjarnasyni. 
„Taskan hans Óla skilaði sér en 
okkar eru enn ófundnar því miður 
en maður vonar það besta.“

Það mátti heyra á fararstjórum ís-
lenska liðsins að þeir voru ekki von-
góðir um að töskur tvímenninganna 
skiluðu sér fyrir leik í dag.

Böl á leikmönnum Brann?

Iceland Express-deild karla:

Iceland Express-deild kvk:

 Eiður Smári Guðjohnsen 
landsliðsfyrirliði fékk misgáfu-
legar spurningar á blaðamanna-
fundi íslenska liðsins í gær. Undir 
lokin tók einn sig til og spurði 
hvað hann gerði til að koma sér í 
rétta gírinn fyrir leiki. 

„Tilbiðjið þið einhvern sérstak-
an guð eða syngið þið saman?“ 
spurði blaðamaðurinn. „Nei, við 
kannski reynum að taka því ró-
lega og fleira í þeim dúr,“ svaraði 
Eiður til. 

„Voru Víkingarnir rólegir áður 
en þeir lögðu af stað til baráttu?“ 
var næsta spurning. „Ég vil helst 
ekki svara þessari spurningu,“ 
sagði fyrirliðinn um hæl og upp-
skar mikinn hlátur.

 

Skrautlegar 
spurningar

 Rimma KR og Snæ-
fells stendur fyllilega undir vænt-
ingum en staðan í einvíginu er 
jöfn, 1-1, eftir leik liðanna í Hólm-
inum í gær.

Heimamenn féllu ekki aftur í 
þá gryfju að mæta ekki tilbún-
ir til leiks. Þeir tóku frumkvæðið 
strax í upphafi, voru mun grimm-
ari á alla bolta en vestur í bæ og 
uppskáru eins og þeir sáðu. Staðan 
eftir fyrsta leikhluta 21-11 Snæ-
felli í vil.

KR byrjaði annan leikhluta með 
látum, skoraði tíu stig í röð, jafn-
aði leikinn og Snæfell neyddist 
til að taka leikhlé. Liðin héldust í 
hendur það sem eftir lifði leikhlut-
ans og staðan var jöfn í leikhléi, 
41-41. Gestirnir héldu áfram að 
sækja í sig veðrið og leiddu með 
sjö stigum fyrir síðasta leikhlut-
ann, 59-66.

Lokafjórðungurinn var æsi-
spennandi. Gestirnir voru allt-
af skrefi á undan heimamönnum 
sem neituðu að sleppa takinu vel 
studdir af fjölda áhorfenda. Þegar 
þrjár mínútur lifðu leiks var stað-
an jöfn, 76-76, og taugar leik-
manna sem áhorfenda voru þand-
ar til hins ítrasta undir lokin.

Snæfell var stigi undir, 82-
83, þegar 17 sekúndur lifðu leiks 
en hafði boltann. Kotila tók leik-
hlé og freistaði þess að setja upp 
sigurkerfi. Martin Thuesen, sem 
hafði lítinn þátt tekið í leiknum, 
gerði sér lítið fyrir og setti niður 
þriggja stiga körfu og skildi að-
eins þrjár sekúndur eftir á klukk-
unni, 85-83. Pálmi Freyr tók síð-

asta skotið en það geigaði og Snæ-
fell fagnaði sigri.

„Þetta var alveg ótrúlegt. Við 
vorum mjög lélegir á löngum 
köflum. Vörnin var í rugli en við 
náðum að koma til baka en ég veit 
ekki alveg hvernig,“ sagði Snæ-
fellingurinn Hlynur Bæringsson 
í viðtali við Sýn. „Við töpuðum 
með tveim stigum í Vesturbænum 
þegar við vorum lélegir og hljót-
um að geta unnið leik þegar við 

spilum sæmilega.“
Benedikt Guðmundsson, þjálf-

ari KR, var óhress að vonum. „Ég 
er orðlaus og skil ekki hvað gerð-
ist. Það vantaði einhvern til að 
taka af skarið í sókninni. Vörnin 
var líka að gera fáranleg mistök 
og það gengur ekki að maðurinn 
fái svona frítt skot undir lokin. Ég 
hefði getað hitt úr þessu,“ sagði 
Benedikt hundfúll.  

 

Snæfell var búið að tapa þrisvar fyrir KR í vetur og ávallt með litlum mun. 
Þeirra tími að vinna jafnan leik rann upp í gær. Martin Thuesen tryggði þeim 
sigur, 85-83, með frábærri þriggja stiga körfu undir lok leiksins.



Prófaðu uppáhaldslitinn 
þinn ókeypis!  
Sannreyndu frábæra stemmingu málaranna Atla 
og Gísla heima hjá þér. Veldu þér ókeypis prufudós 
með uppáhaldslitnum þínum. Þú getur valið um 
900 litbrigði. Flügger gefur lífinu lit! 

Sæktu þér góð ráð og leiðbeiningar í næstu 
Flügger verslun og á www.flugger.is

10
57

62

Reykjavík Stórhöfði 44 · Snorrabraut 56 · Skeifunni 4  
Kópavogur Bæjarlind 6 
Hafnarfjörður Dalshraun 13
Keflavík Hafnargata 90
Akureyri  Austursíða 2
Borgarnes Egilsholt 1

 Blaðamaður El Mundo 
Deportivo sagði í samtali við 
Fréttablaðið í gær að Eiður Smári 
Guðjohnsen, leikmaður Barcelona, 
væri misjafnlega vel liðinn meðal 
stuðningsmanna Barcelona. 

Margir kunni þó að meta 
frammistöðu hans á vellinum og 
þá hjálpar til að hann hefur lært 
spænsku á mettíma. Vilji hann 
þó koma sér almennilega í mjúk-
inn þurfi hann einnig að læra 
katalónsku.

Aðrir eru ósáttir við Eið því 
hann skoraði ekki eins mikið fyrir 
Barcelona og búist var við í fjar-
veru Samuels Eto’o í vetur. Það er 
þó heldur ósanngjarn samanburð-

ur, vildi fyrrnefndur blaðamaður 
meina. „Hann á þó mikið af stuðn-
ingsmönnum, það er fullvíst,“ 
bætti hann við. 

Flestir ánægðir með Eið

 Íslands- og bikarmeist-
arar Hauka eru komnir í 2-1 í 
undanúrslitaeinvígi sínu gegn ÍS í 
Iceland Express deild kvenna eftir 
78-61 sigur á Ásvöllum í gær. Stúd-
ínur höfðu frumkvæðið framan af 
leik, ekki síst fyrir stórleik Casey 
Rost sem skoraði tuttugu stig í 
fyrri hálfleik. ÍS var einu stig yfir 
eftir fyrsta leikhlutann, 19-20, og 
leiddi með þremur stigum í hálf-
leik, 35-38, þar sem Rost var búinn 
að hitta úr sjö af tíu skotum sínum, 
þar af fjögur af fimm fyrir utan 
þriggja stiga línuna.

Haukar áttu hins vegar leyni-
vopn í seinni hálfleik, nánar til-
tekið Sigrúnu Ámundadóttur, sem 
hafði aðeins skorað tvær körfur 
í fyrstu tveimur leikjunum. Sig-
rún setti niður þrjár þriggja stiga 
körfur í röð í stöðunni 38-40 fyrir 
ÍS og skoraði alls 14 stig í þriðja 
leikhluta. 

Haukastelpur gengu á lagið, 
unnu leikhlutann 21-6 og voru því 

komnar tólf stigum yfir, 56-44, 
fyrir lokaleikhlutann. Haukaliðið 
hafði öll tök á leiknum í honum og 
vann öruggan sigur. 

Sigrún Ámundadóttir átti stjörnu-
leik, skoraði 22 stig og hitti úr 9 af 
13 skotum sínum, Ifeoma Okonkwo 
var með 23 stig og 10 fráköst og þá 
var fyrirliðinn Helena Sverrisdótt-
ir með þrefalda tvennu, 11 stig, 10 
fráköst og 10 stoðsendingar. 

Það var þó einkum ákafur varn-
arleikur liðsins í seinni hálfleik 
sem riðlaði algjörlega sóknarleik 
stúdína.

Casey Rost skoraði 27 stig 
en náði aðeins fjórum skotum á 
körfuna í seinni hálfleik þökk sé 
stífri vörn Haukaliðsins. 

Signý Hermannsdóttir tók upp 
hanskann í seinni hálfleik og skor-
aði þá 12 af 20 stigum sínum en 
framlag þeirra tveggja nægði 
ekki gegn baráttuglöðu Haukaliði 
sem mætti af miklum krafti inn í 
seinni hálfleikinn.   

Sigrún var sjóðheit



Ekki dauðir úr öllum æðum 
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Við sameiningu SPH og SPV hefur 
stofnfjárhlutur SPH nú fjórfald-
ast. Hlutur sem seldur var á 50 
milljónir fyrir ári er nú metinn á 
200 milljónir.

„Ég sagði við sjálfan mig og 
aðra: Fyrst allir snillingar lands-
ins þyrpast til Hafnarfjarðar og 
vilja kaupa þá er best að bíða og 
sjá. Ég fékk þetta á silfurfati eins 
og aðrir og mér lá ekkert á,“ segir 
Helgi Vilhjálmsson athafnamaður 
í Hafnarfirði, kenndur við Góu. Og 
hrósar nú happi.

Við sameiningu Sparisjóðs Hafn-
arfjarðar (SPH) og Sparisjóðs vél-
stjóra nýverið fjórfaldaðist stofn-
fjárhlutur hvers um sig. Mikið var 
um það fjallað í fréttum fyrir ári 
að kaupsýslumenn ýmsir, undir 
forystu lögmannsins Sigurðar G. 
Guðjónssonar, ásældust stofnfjár-
hlut sem var í eigu þröngs hóps 
ábyrgðarmanna SPH eða tæplega 
fimmtíu, sem breyttist óvænt í 
stofnfjáreigendur með lagabreyt-
ingum um fjármálastofnanir. 
Stofnfjáreigendurnir, sem flest-
ir höfðu verið handvaldir í hóp-
inn af Matthíasi Á. Mathiesen eða 
komið inn í tengslum við bæjar-
stjórnarsetu sína, áttu skyndilega 
hlut sem metinn var á 50 milljónir. 
Og gátu margir ekki beðið þess að 
selja og stinga peningunum í eigin 
vasa. Reyndar hefur Fréttablað-
ið heimildir fyrir því að hluturinn 
hafi eitthvað hækkað frá fimmtíu 

milljónum enda 
ásælnin mikil 

– þeir sem 
vildu kaupa 
sáu þarna 
fram á skjót-
fenginn og 
auðveldan 

gróða. Einn 
hlutur hvers 

um sig saman-

stóð af tveimur bréfum er nú, ári 
síðar, metinn á tvö hundruð millj-
ónir. Munar um minna. Þeim sem 
lá svo á að selja urðu þannig af 150 
milljónum á einu ári.

„Þeir hljóta að fara að gráta. 
Greinilega ekki eins miklir fjár-
málamenn og ég sem ætla að bjóða 
þeim upp á kók og hraun. Ég er 
búinn að ávaxta vel mitt pund. En 
þeir verða að bíta í þetta súra epli. 
Þeir héldu ekki vatni. Þeim lá svo 
á, sumum,“ segir Helgi.

Ljóst er að kaupsýslumenn á 
borð við Magnús Ármann, Sigurð 
Bollason, Björn Þorra Viktorsson, 
Jón Pálmason, Pálma Haraldsson 
og marga fleiri hafa þarna hagn-
ast verulega með lítilli fyrirhöfn. 
Fáeinir stofnfjáreigendur SPH 
hafa reyndar ekki selt líkt og 
Helgi: Matthías Á. Matthiesen, 
Trausti O. Lárusson, Ingólf-
ur Flygenring, Þórður Magn-
ússon og Páll Pálsson eru 
meðal þeirra sem ekki 
seldu og prísa sig 
nú líklega sæla.

Hins vegar 
eru margir 
þekktir Hafn-

firðingar sem seldu og eiga nú von 
á kóki og hrauni frá Helga í sára-
bætur: Þór Gunnarsson, Ingimar 
Haraldsson, Sigurbergur Sveins-
son, Sigurður Þórðarson, Gissur 
Guðmundsson, Ingvar Viktorsson, 
Finnur Árnason og Árni Grétar 
Finnsson eru þeirra á meðal sem 
og fjármálaráðherra sjálfur Árni 
Mathiesen.

„Ég var búinn að lofa því að nota 
þessar 50 milljónir í eitthvað gott. 
Nú er ég búinn að fá góða vexti og 
get kannski tekið eitthvað fyrir 
sjálfan mig. Mér fannst illa farið 
með Matta [Matthías. Á.] og er 
ánægður með að hann fái eitthvað. 
Menn sviku hann. Því þetta var eft-
irsótt fyrirtæki. Og þá hafa menn 
verið að gera eitthvað rétt. Hvað 
segir Árni Matt?“ spyr Helgi.

Fjármálaráðherra segist ekki 
aðili málsins og sé ekki til um-
ræðu um það.

„Ég fór þarna út vegna 
þess að ég taldi að það 

gengi ekki stöðu minnar 
vegna að vera þarna 
inni. Passaði mér 
ekki. Breytir engu 
þó ég hafi orðið af 
peningum vegna 
þess. Þetta snér-
ist aldrei um pen-
inga,“ segir Árni 

Mathiesen.

Stjórnmálaflokkarnir beita 
ýmsum brögðum í baráttunni um 
atkvæðin, og Vinstrihreyfingin 
er þar engin undantekning. 
Á nýjum barmmerkjum 
úr herbúðum hennar 
má sjá slagorðið „Af 
hverju ekki ríkis-
stjórn með ZERO 
Framsókn?“. 
Slagorðið er stæl-
ing á auglýsinga-
herferð Vífilfells 
fyrir gosdrykk-
inn Coca-Cola Zero, 

sem hefur vakið mikla athygli á 
undanförnum vikum. 

Auður Lilja Erlingsdótt-
ir, formaður Ungra 

vinstri grænna, 
hafði þó ekki 

áhyggjur af því 
að Vífilfells-
mönnum yrði 
illa við stæl-
inguna. „Ég 
held þeir 
geri nú ekk-
ert veður út af 

þessu,“ sagði 
hún. „Okkur 

datt þetta eigin-
lega í hug af því að 

okkur fannst þessi aug-
lýsingaherferð svo hrikalega 

hallærisleg,“ sagði Auður. „Við at-
huguðum hvað við gætum búið til 
svona hallærislegt í pólitíkinni,“ 
bætti hún við. Sem stendur eru 
um 200 merki í umferð og segir 
Auður mögulegt að fleiri verði 
framleidd. „Við ætlum hugsan-
lega að búa til fleiri, eins og 
„Zero Sjálfstæðisflokkur“, til 
dæmis,“ sagði hún. 

Vífilfell er þó ekki alsátt 
við að vera dregið inn í kosn-
ingabaráttuna. „Þau nota 
þarna sömu liti og eru í 
vörumerkinu, og orða-
tiltækið sem er í vöru-
merkinu, svo þau eru 
að nýta sér ansi góðan 
part af auglýsingunum 
okkar,“ sagði Haukur 

Sörli Sigurvinsson, vörumerkja-
stjóri Coca-Cola hjá Vífilfelli. „Við 
viljum náttúrulega koma á fram-

færi að þetta sé ekki tengt 
herferðinni á einn eða 

annan hátt,“ bætti 
hann við. „Við erum 
ekki að blanda okkur 
í pólitík, höfum 

aldrei gert og 
munum aldrei 
gera,“ sagði Hauk-
ur.  

Vinstri grænir stæla Zero auglýsingar

„Mig grunar að þessi mynd hafi 
verið tekin á Broadway-sjóinu 
Aftur til fortíðar. Eftir átfittinu 
að dæma held ég að þetta hafi 
verið ósköp settlegur klæðnaður 
í anda lagsins sem ég var að 
syngja.“ 

Rannveig Guðlaugsdóttir opnaði 
stefnumótavefinn forunauturinn.
is í síðustu viku. „Þetta eru nám-
skeið í samskiptum kynjanna og 
táknmáli líkamans. Í þá hópa er 
sem sagt valið út frá spurninga-
listum á síðunni sem fólk fyllir út, 
sem sálfræðingur gerði fyrir mig,“ 
segir Rannveig. Út frá svörunum 
flokkar hún fólk sem hún telur að 
eigi eitthvað sameiginlegt saman í 
hópa. Stuttu eftir námskeiðið, sem 
tekur eina kvöldstund, fer Rann-
veig því næst með tvo hópa saman 
í dagsferð. „Ég verð þá búin að 
grisja þannig úr spurningalist-
anum að þeir sem eru í þessum 

tveimur hópum eiga eftir að geta 
tengst,“ útskýrði hún. Förunaut-
urinn sker sig þannig töluvert úr 
hópi annarra stefnumótasíðna þar 
sem Rannveig er alltaf nálæg og 
getur þannig hjálpað til að brjóta 
ísinn. Hún segir þó áríðandi að 
fleiri karlmenn skrái sig til leiks. 
„Það gerist náttúrulega ekkert 
nema herramennirnir skrái sig 
líka,“ sagði hún.

Rannveig segist sjálf vera í 
sömu sporum og framtíðarkúnn-
ar. „Ég er búin að vera á markaðn-
um í rúm fjögur ár. Ég hef verið 
að bíða eftir því að einhver gerði 
þetta, en svo varð ég bara að gera 

þetta sjálf. Markaðurinn á Íslandi 
er einhleypum alveg ofboðslega 
erfiður,“ bætti hún við.  

Nýr íslenskur stefnumótavefur
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ICEX 7.516,56, þegar ég steig inn 
í nýju túrbósturtuna í morgun, 

og Dow Jones 12.481,01 þegar ég 
fékk í mig straum af steríógræj-
unum í sturtunni. Það er ókyrrð á 
markaðnum. Tekur á taugarnar. 
Venjulegir Íslendingar halda að 
það sé eintóm ánægja að eiga 
milljarða í hlutabréfum. Þeir vita 
ekki hvað það er að vera 167 millj-
arða virði, þegar maður vaknar, og 
þurfa svo að staulast í rúmið um 
kvöldið aðeins 145 milljarða virði 
eftir slæman dag í kauphöllum 
heimsins. Það er virkilega sárt.       

kom fram klukkan 
hálfníu. Ég hélt hún væri veik 
en hún sagði að einkaþjálfarinn 
hefði skipað henni að koma fast-
ari reglu á daglega rútínu, hafa 
ákveðinn lífsryþma, fara á fætur 
á sama tíma og annað fólk – eins 
og hún væri að fara í vinnu – og 
fara í rúmið á sama tíma eins og 
annað fólk. Ég sagði að hún væri 
ekki eins og annað fólk. Stóreigna-
fólki hentaði ekki sami lífsryþ-
mi og venjulegu fólki. Mallí sagð-
ist ekki borga 20 kall fyrir ráð-
leggingu sem hún færi svo ekki 
eftir. Hún heldur ekki lengi út. Ég 
veit það. Mallí hefur notið þess að 
þurfa ekki að fara á fætur síðan 
ég fór fyrir alvöru að ná fótfestu 
á markaðnum.

hjá Avarice í Þjóð-
menningarhúsinu. Ég lagði Hömm-
ernum við hliðina á Landkrús-
ernum hans Gogga Magg. Ég hef 
aldrei séð nokkurn mann verða 
eins svekktan og Gogga þegar 
hann sá mig stíga úr Hömmernum. 
„Svo þú ert kominn á Hömmer,“ 
gat hann loks stunið upp. „Er hann 
ekki óþægilega þungur og stór 
í bæjarumferð?“ – Er hann ekki 
óþægilega þungur og stór í bæjar-
umferð?! Eins og það sé eitthvert 
umhugsunaratriði fyrir kjölfestu-
fjárfesti. Svona er öfundin mögn-
uð hjá mönnum sem eru ekki enn 
vaxnir fjárhagslega upp úr Land 
Krúser. Þeir verða bara að horfast 
í augu við breyttan veruleika. Land 
Krúser – tákn um lúser, segi ég.

er að reyna að koma viti 
fyrir Hafnfirðinga og fá þá til 
þess að hættu þessu sífellda um-
hverfisverndarvæli. Hvað getur 
fólk haft á móti því þótt það sjá-
ist í álver út um stofugluggann 
hjá því? Sumt af þessu fólki í Sól 
í Straumi er jafnvel vinstrisinnað 
listasnobbslið sem tekur andköf 
yfir samtímalist. Álver er þó hátíð 
við hliðina á samtímalist. Svo gera 
flestir Gaflarar hvort sem er ekk-
ert annað en að horfa á sjónvarp 
eða vafra á Netinu þegar þeir eru 
heima hjá sér. Skiptir engu máli 
hvað þeir sjá út um gluggana. Ef 
ég væri Gaflari myndi ég kjósa 
með álveri. En ég er ekki Gaflari, 
guði sé lof. Komið að háttatíma. 
Verð að fá rafmagnsmann á morg-
un til að líta á steríógræjurnar í 
túrbósturtunni.

Billjónsdagbók 
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Þú öðlast nýjan kraft í Lexus RX350. Afkastamikil vél og háþróaður 
tæknibúnaður vinna gegn þyngdaraflinu og gera þér kleift að sækja fram 
hvort sem er á athafnavegum borgarinnar eða á ævintýraslóðum utan við 
byggð. RX350 er lúxussportjeppi þar sem þú kemst næst því að kynnast 
sömu fullkomnun og auðkennir listamíði náttúrunnar. 

Komdu og gefðu Lexus RX350 færi á að uppfylla ýtrustu kröfur sem þú 
gerir til lúxussportjeppa. Við vitum hver niðurstaðan verður. Hún kemur þér 
ef til vill á óvart en hún kemur okkur ekki á óvart. Lexus RX350 er smíðaður 
í þeim tilgangi að uppfylla óskir þeirra sem gera kröfur til sjálfs sín og kröfur til 
annarra. Þess vegna verður niðurstaðan gagnkvæm virðing milli þín og 
Lexus RX350.

Verð frá: 5.710.000 kr.
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