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Smáauglýsinga í

Tinna Þorvaldsdóttir hefur gaman að því að setja
saman föt sem flestir myndu aldrei para saman.
„Undanfarið hef ég mest keypt mér föt í Kolaportinu og hjá

Hjálpræðishernum en ég fer samt voðalega sjaldan að leita

mér sérstaklega að fötum. Kaupi þau frekar ef ég rekst 

óvart á eitthvað sem mér finnst fínt. Helst vil ég ekki eyða 

miklum peningum í föt,“ segir Tinna sem er leikkona hjá

Stúdentaleikhúsinu, tónlistarnemi og starfsstúlka á Gráa

kettinum við Hverfisgötu. „Þegar fólk er að losa sig við föt

sem það vill ekki lengur eiga þá finnst mér gaman að fá að

fara í gegnum þau og hirða það sem mér líst á,“ segir hún og 

tekur það fram að yfirleitt kjósi hún að kaupa notuð föt af

hjálparstofnunum eða í Kolaportinu og hefur góð rök fyrir

því.
„Mér finnst frekar mikið að borga fimm þúsund krónur

fyrir notaða peysu, en yfirleitt er verðið í þessum „second

hand“ verslunum hátt miðað við að maður er að kaupa not-

aðar flíkur. Svo eru þessi föt oft einsleit þótt þau eigi ekki

að vera það. Stundum sér maður á þeim að þau voru keypt í 

ákveðnum „second hand“ búðum,“ segir Tinna og bætir því 

við að þegar hún finni fínar flíkur hjá til dæmis Hjálpræð-

ishernum þá sé það svolítið eins og að finna fjársjóð, af því

verðið er svo hagstætt.Sem barn var Tinna mikil stelpustelpa að eigin sögn.

Hafði gaman af því að klæðast bleiku og hafa slaufur í hár-

inu. „Núna er ég svona beggja blands. Mér finnst mjög

gaman að setja saman föt sem mann myndi ekki gruna að 

gætu farið saman. Það má líkja þessu við að búa til einhvers

konar listaverk. Ókey … það hljómar eins og ég taki þessu

mjög hátíðlega en það geri ég samt ekki,“ segir hún og hlær. 

„Ég eyði ekki miklum tíma í að klæða mig upp en mér finnst

það samt sem áður mjög skemmtilegt.“

Hefur gaman af að 
para saman ólík föt   BT bæklingur fylgir   Fréttablaðinu í dag

Útilokað er að íslensku 
viðskiptabankarnir færi uppgjör 
sitt og eigið fé í evrur á árinu. Sam-
kvæmt lögum hefði umsókn um 
slíkt þurft að liggja fyrir 1. nóvem-
ber á síðasta ári ef bankarnir ætl-
uðu að færa bókhaldið og gera upp 
í evrum á þessu ári.

Sterkur orðrómur hefur verið 
uppi um að Kaupþing hygðist taka 
slíkt skref, en samkvæmt heimild-
um var aldrei lögð fram slík 
umsókn. Það er því útilokað að 

slíkt gerist á þessu ári. Forsvars-
menn Kaupþings hafa ekkert vilj-
að tjá sig um þessa umræðu.

Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins hafa Glitnir og Lands-
bankinn ekki heldur lagt fram 
slíka umsókn. 

Orðrómurinn spratt af því að 
bankarnir hafa verið að auka vægi 
erlendra mynta í eigin fé sínu og 
Kaupþing mest. Kaupþing sótti sér 
hlutafé undir lok síðasta árs. Yfir-
lýst markmið hlutafjáraukningar-

innar var frekari erlendur vöxtur. 
Bankinn fékk því heimild til að 
hafa þetta fé í erlendum gjaldeyri.

Aukið vægi erlendra mynta hjá 
bönkunum má rekja til áhættu-
mats bankanna af hugsanlegri 
veikingu krónunnar til að verja 
eigið fé sitt. Mikill viðskiptahalli, 
ójafnvægi í þjóðarbúskapnum og 
fyrirsjáanleg vaxtalækkun Seðla-
bankans eru áhættuþættir sem 
geta valdið veikingu krónunnar.

Bankarnir ekki í evrur á árinu

 Bíll fór út af brúnni við 
Skothúsveg og endaði á hvolfi í 
Reykjavíkurtjörn um tíuleytið í 
gærmorgun. Einn maður var í 
bílnum og komst hann út af 
sjálfsdáðum. Hann var fluttur á 
slysadeild en slapp án teljandi 
meiðsla.

Maðurinn, Gunnar Biering, 
sem er á níræðisaldri, var
blautur og kaldur eftir volsið, 
enda sex stiga frost og snjór í 
gærmorgun. Dóttir hans, Hildur 
Biering, segir föður sinn sleginn, 
en hann hafi sloppið vel. Aðdrag-
andi slyssins er ekki ljós en málið 
er í rannsókn hjá lögreglu.

Endaði á hvolfi 
ofan í Tjörninni

Leikur í sinni fyrstu 
bíómynd

Fjárfestingafélagið 
Lindberg hf. hefur keypt upp 
eignir fyrir á þriðja milljarð króna 
í Örfirisey að undanförnu. 

„Við teljum það nauðsynlegt, til 
þess að koma hreyfingu á málið, að 
koma eignum á þessu svæði á 
færri hendur,“ segir Ólafur 
Garðarsson, einn eigenda Lind-
bergs, en félagið hefur frá því á 
sumarmánuðum síðasta árs keypt á 
þriðja tug fasteigna í Örfirisey, 
flestar við Fiskislóð.

Eigendur Lindbergs hf. eru, auk 
Ólafs, Gísli Steinar Gíslason, 
Magnús Jónatansson og Icebank 
hf. 

Meirihluti Sjálfstæðis- og 
Framsóknarflokks í Reykjavík 
hefur það á málefnaskrá sinni að 
byggja upp íbúðabyggð í Örfirisey.

Milljarðakaup 
Lindbergs hf.Valgerður Sverr-

isdóttir utanríkisráðherra seg-
ist ekki „fella sig við“ þjóðlendu-
kröfur ríkisins á Norðausturlandi. 
Hún segir að þær samræmist ekki 
megintilgangi þjóðlendulaganna 
um að kröfurnar eigi einungis 
að ná til svæða á hálendi Íslands. 
Árni Mathiesen fjármálaráð-
herra afhenti óbyggðanefnd kröf-
urnar fyrir hönd íslenska ríkisins 
í nóvember. 

Kröfurnar eru byggðar á 
þjóðlendulögunum sem sett 
voru árið 1998. Tilgangur lag-
anna var að skera úr um eigna-
réttinn á öllu landi á Íslandi. 
Áður voru til eigendalaus land-
svæði á Íslandi, fyrst og fremst 
svokallaðir almenningar, til 
dæmis svæði á miðhálendinu. 
Með þjóðlendukröfunum vill 
ríkið kasta eign sinni á það land 
sem þær ná til.

Guðni Ágústsson landbúnaðar-
ráðherra segist frá upphafi hafa 
gagnrýnt kröfugerðina því hún 
gangi of langt. Guðni telur brýnt 
að fara yfir þessi mál og vissu-
lega komi það til greina að breyta 
þjóðlendulögunum.

Jón Kristjánsson, þingmaður 
Framsóknarflokksins og fjórði 
þingmaður Norðausturlands, er 
einnig á móti þjóðlendukröfun-
um. Jón segir mikla óánægju með 
kröfurnar meðal umbjóðenda 
sinna á Norðausturlandi. Honum 
finnst óútskýranlegt að ríkis-
stjórnin geti gert kröfu í þinglýst-
ar jarðir fólks, jafnvel jarðir sem 
fólk er nýbúið að kaupa. 

Jón Sigurðsson, formaður 
Framsóknarflokksins og iðnað-
ar- og viðskiptaráðherra, segist 
vera „sammála gagnrýni nafna 
síns að flestu leyti“. Formaður-
inn segist hafa heyrt mikla gagn-

rýni á þjóðlendukröfurnar frá 
almenningi og að ríkisstjórn-
in vilji taka gagnrýnina til sér-
stakrar skoðunar. Jón vill ekki 
segja hvort hann sé mótfallinn 
þjóðlendukröfunum því hann sé 
bundinn trúnaði sem ráðherra og 
að málið sé á viðkvæmu stigi í 
ríkisstjórninni.

Árni Mathiesen fjármálaráð-
herra segir að hann sé meðvitað-
ur um óánægjuna með þjóðlendu-
kröfurnar en að ekki sé hægt að 
breyta þeim á þessu stigi málsins. 
Hann segir að kröfurnar sem lagð-
ar hafa verið fram séu ekki endan-
legar því fara muni fram rannsókn 
á þeim kröfum sem gerðar hafa 
verið. „Ef efnisatriði í rannsókn-
inni leiða það í ljós að gagnrýnend-
ur krafnanna hafi eitthvað til síns 
máls um að breyta þurfi kröfunum 
þá verði það gert á síðari stigum 
málsins,“ segir Árni. 

Ríkisstjórn ósamstíga 
í þjóðlendumálinu
Utanríkisráðherra og landbúnaðarráðherra fella sig ekki við þjóðlendukröfur 
ríkisins á Norðausturlandi. Jón Sigurðsson segist skilja gagnrýni á þær. Ekki er 
hægt að breyta kröfunum á þessu stigi málsins segir fjármálaráðherra.



Júlíus, þorirðu að veðja að 
stjórnvöld komi í veg fyrir fjár-
hættuspil Íslendinga á netinu?

Andstætt því sem 
utanríkisráðuneytið heldur fram  
mun Lífeyrissjóður starfsmanna 
ríkisins ekki greiða aukakostnað 
sem stafar af starfslokasamning-
um við tvo sendifulltrúa.

Utanríkisráðuneytið gerði um 
mitt ár 2005 samninga við tvo 
sendifulltrúa um þeir yrðu skipað-
ir sendiherrar til að bæta eftir-
launakjör þeirra gegn því að þeir 
bæðust svo strax lausnar og myndu 
hætta í árslok, eins og sagði í 
Fréttablaðinu á mánudag.

Að sögn Péturs Ásgeirssonar, 
skrifstofustjóra hjá utanríkisráðu-
neytinu, gerðu þessar stöðuhækk-
anir það að verkum að eftirlaun 
annars sendifulltrúans hækkuðu 
um 51 þúsund krónur á mánuði en 
um 48 þúsund krónur hjá hinum.

Aðspurður segir Pétur að utan-
ríkisráðuneytið hafi aðeins þurft 
að borga sendifulltrúunum 70 þús-
und króna hækkun á mánaðarlaun-
um þar til þeir létu af störfum í 
árslok 2005, þá 63 og 65 ára gamlir. 
Aukakostnaðurinn við hærri eftir-
laun þeirra falli hins vegar allur á 
Lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins 
enda eigi ríkisstarfsmenn rétt á 
eftirlaunum í samræmi við þau 
laun sem þeir fái við starfslok:

„Það er eðli málsins að menn 
hækka í stöðum eftir því sem líður 
á starfsævina og sjóðurinn gerir 
auðvitað ráð fyrir því,“ segir 
Pétur.

Eitthvað virðast ráðuneytis-
menn þó hafa misreiknað sig. 
Haukur Hafsteinsson, fram-
kvæmdastjóri Lífeyrissjóðs starfs-
manna ríkisins, bendir á að hafi 
ríkisstarfsmenn hlotið tiltekna 
stöðuhækkun innan við einu ári 
áður en þeir hætta störfum gildi 
um það sérstakar reglur:

„Ef það er gerður þannig samn-

ingur að það er verið að hækka 
einhverja tiltekna sjóðsfélaga sér-
staklega, rétt áður en þeir fara á 
lífeyri, til þess að bæta lífeyris-
réttindin, þá borgar launagreið-
andinn kostnað vegna þess að 
fullu; lífeyrissjóðurinn endurkref-
ur það frá launagreiðanda,“ segir 
Haukur og vitnar því til áréttingar 
í lög um lífeyrisréttindi ríkis-
starfsmanna.

Þetta þýðir að utanríkisráðu-
neytið fær kröfu frá lífeyrissjóðn-
um um að greiða umræddan mis-
mun á eftirlaununum, samtals um 
101 þúsund krónur á mánuði.

Haukur segist ekki hafa kynnt 
sér mál mannanna tveggja og geti 
því ekki upplýst hvernig greiðslum 
lífeyrissjóðsins til þeirra hefur 
verið háttað. Hann geti því ekki 
sagt til um hvort utanríkisráðu-
neytið hafi nokkru sinni verið kraf-
ið um endurgreiðslu vegna mann-
anna eins og venjan er að gera 
mánaðarlega í slíkum tilfellum.

Ráðuneytið sjálft 
borgi sendiherrum
Utanríkisráðuneytið telur að Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins eigi að borga 
hækkun á eftirlaunum sem samið var um við tvo sendifulltrúa. Lífeyrissjóður-
inn mun ekki greiða mismuninn heldur senda reikninginn til ráðuneytisins.

Samtök skelrækt-
enda telja bláskeljarækt spennandi 
möguleika fyrir íslenskan sjávarút-
veg og eftir miklu sé að slægjast. 

Tilraunir með bláskeljaræktun 
hafa gefið góða raun hér á landi á 
undanförnum árum og nú eru tald-
ar forsendur á framleiðslu í stærri 
stíl. Heildarneysla á bláskel á Evr-
ópumarkaði er um 800 þúsund tonn 
árlega og eftirspurn eykst jöfnum 
skrefum.

Jón Baldvinsson, formaður Sam-
taka skelræktenda, segir að aðstæð-
ur á Íslandi henti mjög vel til skel-
ræktunar. „Hvað varðar bláskelina 
má segja að hver einasti fjörður við 
strendur Íslands uppfylli kröfur 
um ræktun á bláskel.“ 

Jón segir að  verð á Evrópu-
markaði hafi tvöfaldast á síðustu 
árum sem þýðir að hægt er að reka 
fyrirtæki í skelrækt með góðum 
hagnaði hér á landi. „Möguleikar 

okkar eru miklir vegna þess að 
hreinleiki og ferskleiki skipta öllu í 
þessari ræktun.“ 

Skelrækt við strendur Íslands 
hefur verið í þróun í um 30 ár. Eink-
um hefur verið unnið að bláskelja-
rækt en fleiri skeltegundir eru tald-
ar koma til greina. Nokkur fyrirtæki 
hafa verið stofnuð og hefur Norð-
urskel í Hrísey náð lengst en átta 
önnur fyrirtæki hafa stundað til-
raunarækt og hyggja á frekari 
ræktun.

Jón segir að á næstu árum von-
ist skelræktendur eftir því að fram-
leiða um 20 þúsund tonn af skel hér 
á landi sem skila myndi um þremur 
milljörðum í tekjur.

 „Ég er sem betur 
fer allur að koma til,“ segir Guð-
laugur Þór Þórðarson, þingmaður 
Sjálfstæðisflokksins og stjórnar-
formaður Orkuveitu Reykjavíkur. 
Guðlaugur brenndist illa á baki 
skömmu fyrir jól eftir að eldur frá 
sprittkerti læsti sig í skyrtu hans. 
Það var ekki fyrr en í gær að hann 
fékk að fara af sjúkrahúsinu og 
aftur heim í faðm eiginkonu sinn-
ar, Ágústu Johnson, og barnanna. 

Meiðsli Guðlaugs voru það 
mikil að taka þurfti skinn af læri 
hans til að græða á bakið. Guð-
laugur vonast þó til að geta snúið 
aftur til starfa um mánaðamótin. 
Þangað til ætlar hann aðeins að 

sinna brýnustu verkefnum og ná 
heilsu á ný.

„Ég var lánsamur að ekki fór 
verr, aftur á móti hefði ég getað 
komið í veg fyrir að svona illa færi 
ef ég hefði þekkt rétt viðbrögð, 
það er að leggjast strax niður og 
velta sér til að kæfa eldinn,“ segir 
Guðlaugur en hann byrjaði á því 
að hlaupa út eftir að hann varð 
áskynja hvers kyns var. „Ég set 
mér það sem markmið að ljúka 
þessu verkefni og beita mér frek-
ar fyrir forvörnum, svona lífs-
reynslu getur maður nýtt sér 
síðar,“ segir Guðlaugur og skilar 
innilegum þökkum til starfsfólks 
spítalans.  

Allur að koma til 

Loðnuskipin
Huginn VE, Beitir NK og 
Guðmundur Ólafur ÓF fengu öll 
sína fyrstu veiði á loðnumiðunum 
í gær. Veiddist loðnan austar en 
torfan sem hafrannsóknaskipin 
fundu í síðustu viku og vinna við 
mælingar á. 

Rannsóknaskipin halda áfram 
mælingum sínum á loðnutorfunni 
í dag en vænta má niðurstöðu úr 
þeim fyrir helgi. Loðnan er á 
töluvert stóru svæði en ekki er 
hægt að draga þá ályktun út frá 
því að um mikið magn sé að ræða, 
samkvæmt upplýsingum frá 
Hafrannsóknastofnun.

Spáð er brælu á miðunum í 
dag. Loðnuskipin eru á landleið 
með farm sinn.

Loðna fundin á 
allstóru svæði

Stjórnvöld í 
Hvíta-Rússlandi afnámu í gær 
toll sem þau settu í síðasta 
mánuði á olíu frá Rússlandi, 
þegar Rússar hækkuðu verð á 
olíu. Áður höfðu talsmenn 
stjórnvalda í Minsk fullyrt að 
málamiðlun hefði náðst í deilunni 
eftir að forsetar grannlandanna 
tveggja, Viktor Lúkasjenko og 
Vladimír Pútín, ræddust við í 
síma í gær. Engin staðfesting 
fékkst á þeirri fullyrðingu hjá 
ráðamönnum í Moskvu. 

Deilan hefur minnt þjóðir 
innan Evrópusambandsins 
óþægilega á hve háðar þær eru 
olíu og gasi frá Rússlandi. 

Fullyrðingar 
um málamiðlun

Háttsettur liðsmaður 
Al-Kaída, sem hefur lengi verið 
eftirlýstur vegna gruns um að 
standa á bakvið hryðjuverkaárás 
á bandarísk sendiráð í Austur-
Afríku, féll í loftárásum Banda-
ríkjahers í Sómalíu, að sögn 
Abdirizak Hassan, starfsmanna-
stjóra forseta landsins.

Bandaríkjaher hefur gert að 
minnsta kosti þrjár loftárásir í 
Sómalíu síðan á mánudag og fleiri 
eru í vændum, að sögn Hassans. 

Hann kallar eftir liðsinni 
Bandaríkjahers á jörðu niðri til að 
losna við herskáa íslamista.

Háttsettur al-
Kaída-liði féll

 Verið er að kanna 
möguleika á því að auka fram-
leiðslugetu Sementsverksmiðj-
unnar á Akranesi um allt að 50 
prósent til þess að mæta sívax-
andi eftirspurn eftir sementi 
hérlendis.

Framleiðslugeta verksmiðj-
unnar á Akranesi er nú um 
130.000 tonn af sementi á ári úr 
eigin gjalli. Hugmyndir eru uppi 
um að auka hana í 160.000 tonn á 
ári og allt upp í 200.000 tonn með 
því að nýta innflutt gjall. 

Sala verksmiðjunnar á nýliðnu 
ári var um 140.000 tonn.

Hyggjast auka 
framleiðsugetu



Verslanir opnar mán-mið 11-19, fim 11-21,
 fös 11-19, lau 11-18 og sun 13-18
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Vinnumálastofn-
un lætur stöðva starfsemi Geymis 
ehf. í Reykjavík ef fyrirtækið 
skráir ekki starfsemi sína í 

samræmi við lög. 
Á heimasíðu 
Verkalýðsfélags 
Akraness segir 
að fyrirtækið 
hafi leigt pólska 
starfsmenn á 
Akranesi án þess 
að hafa tilskilin 
leyfi og félagið 
hafi látið vita.

Gissur Pétursson, forstjóri 
Vinnumálastofnunar, segir að 
stjórnendur Geymis hafi frest 
fram á mánudag til að gera hreint 
fyrir sínum dyrum. Stofnunin hafi 
sannanir fyrir því að fyrirtækið 
reki starfsmannaleigu. Verði 
starfsemin skráð í samræmi við 
lög falli málið niður.

Starfsmanna-
leiga fær frest

 Davíð Freyr 
Rúnarsson, framkvæmdastjóri 
Reykjavíkurverktaka, segir að 
hann hafi verið með Youssouph 
Bayo frá Senegal í vinnu 8.-28. 
desember og greitt honum 
fyrirfram tæplega 70 þúsund 
krónur. Hvar Youssouph hafi 
unnið frá júlí fram í desember 
viti hann ekki.

Fréttablaðið greindi frá því í 
gær að Youssouph hefði farið úr 
landi í gærmorgun án þess að 
hafa fengið launin sín. Bæði 
Davíð og Már segjast hafa verið 
að gera Youssouph greiða og 
hjálpa honum hér á landi. Már 
hafnar því að hann hafi verið í 
vinnu hjá sér. Hann hafi hins 
vegar leyft honum að búa í 
herbergi á sínum vegum.  

Greiði við 
Youssouph
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Fjárfestingafélagið Lind-
berg hf. hefur að undanförnu keypt 
fasteignir í Örfirisey að verðmæti 
næstum þriggja milljarða króna. 
Samtals er um að ræða á þriðja tug 
eigna.

Eigendur Lindbergs eru Ólafur 
Garðarsson, hæstaréttarlögmaður 
og umboðsmaður knattspyrnu-
manna, Gísli Steinar Gíslason, 
Magnús Jónatansson og Icebank 
hf. Á hver eigandi fjórðung í félag-
inu.

Ólafur Garðarsson segir félagið 
horfa til hugmynda meirihluta 
Sjálfstæðisflokks og Framsóknar-
flokks um framtíðaruppbyggingu 
byggðar í Örfirisey. „Land er í eðli 
sínu takmörkuð auðlind, og land í 
101 Reykjavík er enn þá takmark-
aðri auðlind heldur en flestar aðrar 
á höfuðborgarsvæðinu. Meirihlut-
inn í Reykjavík hefur lýst því yfir 
að það sé vilji til uppbyggingar 
íbúðabyggðar í Örfirisey. Við [eig-
endur Lindberg hf.] teljum það 
nauðsynlegt, til þess að koma 
hreyfingu á málið, að koma eignum 
á þessu svæði á færri hendur. Það 
eru miklir möguleikar á þessu 
svæði og við vonumst til þess að 
koma málum í farveg framkvæmda 
með kaupum á þessu svæði. En 
auðvitað eru ákvarðanir í þessum 
skipulagsmálum í höndum kjör-
inna fulltrúa Reykjavíkurborgar,“ 
sagði Ólafur.

Fram kemur í málefnasamningi 
meirihluta Sjálfstæðis- og Fram-
sóknarflokks að vinna skuli að 
skipulagningu byggðar í Örfirisey. 
Auk þess hefur starfshópur málin 
til skoðunar en í honum eru Björn 
Ingi Hrafnsson, sem jafnframt er 

formaður, Árni Þór Sigurðsson, 
Hanna Birna Kristjánsdóttir, Gísli 
Marteinn Baldursson og Dagur B. 
Eggertsson. „Við erum meðal ann-
ars að skoða hvernig staðið hefur 
verið að skipulagningu sambæri-
legra svæða erlendis. Það liggur 
fyrir pólitískur vilji til þess að 
standa vörð um hafnarstarfsemi 
sem ekki stendur til að úthýsa úr 
vesturhöfninni. Við ætlum að skoða 
alla þætti, sem eru fjölmargir, er 

snerta þessi mál. Ég leyni því ekki 
að þessi viðskipti hafa verið hraðari 
heldur en við gerðum ráð fyrir og 
sýnir betur en nokkuð annað að það 
var rétt skref að setja þennan 
starfshóp á laggirnar því markað-
urinn er oft á undan,“ sagði Björn 
Ingi.

Lindberg hefur meðal annars 
lagt fram 170  milljóna króna kaup-
tilboð í húsnæði Tónlistarþróunar-
miðstöðvarinnar sem er til húsa að 
Hólmaslóð 2. Jón Sævar Þorbergs-
son, sem séð hefur um fjármálahlið 
Tónlistarþróunarmiðstöðvarinnar, 
segir líklegt að húsnæðið verði selt 
en með því skilyrði að starfsemin 
fái að vera áfram í húsinu. 

Hlutafélagið Raddir og bakradd-
ir, sem Daniel Pollock og Jón Sævar 
eru meirihlutaeigendur í, á  hús-
næðið.

Flestar eignirnar sem Lindberg 
hefur keypt eru við Fiskislóð.

Milljarða fasteignir 
keyptar í Örfirisey
Fjárfestingafélagið Lindberg hf. hefur að undanförnu keypt upp fasteignir í 
Örfirisey fyrir hátt í þrjá milljarða. Miklir og spennandi möguleikar til uppbygg-
ingar á þessu svæði í framtíðinni, segir Ólafur Garðarsson, einn eigenda Lindberg.  

 Mál sílesks karl-
manns á fertugsaldri, sem var 
handtekinn á Keflavíkurflugvelli 
á mánudag með falsað vegabréf, 
er ekki lengur rannsakað sem 
sakamál og hefur maðurinn sótt 
um hælisveitingu hér á landi.

Hann var að reyna að komast 
inn í landið á fölsku ítölsku vega-
bréfi sem var úr ítalskri vega-
bréfaröð sem hafði verið stolið 
óútfylltri. Að sögn Eyjólfs Kristj-
ánssonar, fulltrúa sýslumannsins 
á Keflavíkurflugvelli, komu 
árvökulir landamæralögreglu-
menn auga á fölsunina.

Rúmenskur karlmaður sem var 
handtekinn á Reykjavíkurflugvelli 

í lok desember var með falsað 
vegabréf úr sömu röð stolinna 
vegabréfa og sá sem var handtek-
inn á mánudag. Hann hafði hlotið 
fangelsisdóm nokkrum vikum áður 
fyrir að hafa sett upp leynilegan 
afritunarbúnað á þrjá hraðbanka á 
höfuðborgarsvæðinu og var að 
reyna að flýja land til Færeyja. 

Vegabréfið sem rúmenski mað-
urinn var með hafði áður verið 
notað af öðrum aðila til að verða 
sér úti um íslenska kennitölu. Eyj-
ólfur segir málin þó ekki tengjast 
að öðru leyti og að ekki séu fleiri 
einstaklingar grunaðir um aðild 
að vegabréfafölsuninni hér á 
landi.

Úr sömu röð stolinna vegabréfa
Bráðabirgðasamkomu-

lag hefur náðst milli íslenskra 
stjórnvalda og framkvæmda-
stjórnar Evrópusambandsins um 
frekari tollalækkanir á landbún-
aðarvörum.

Að sögn Jörundar Valtýssonar, 
sendiráðunauts í utanríkisráðu-
neytinu, funduðu fulltrúar Íslands 
með fulltrúum ESB í lok síðasta 
árs. Þar kom fram vilji til þess að 
gera viðbætur á samkomulaginu 
sem gert var síðasta sumar og 
tekur gildi 1. mars.

Hann segir bráðabirgðasam-
komulag hafa náðst sem lagt 
verður fyrir aðildarríki ESB um 
miðjan janúar.  

Samkomulag  
til bráðabirgða

Íslandsdeild
Amnesty International boðar til 
útifundar á Lækjartorgi klukkan 
17 í dag og eru allir velkomnir. 

Fundurinn er haldinn til að 
vekja athygli á mannréttindabrot-
um í Guantánamo-fangabúðunum  
og krefst Amnesty þess að þeim 
verði lokað og föngunum annað-
hvort sleppt eða þeir ákærðir

Amnesty hvetur ríkisstjórnina 
og Alþingi til að fordæma 
búðirnar opinberlega.

Mótmæli á 
Austurvelli

Søren Gade, 
varnarmálaráðherra Danmerkur, 
kom til landsins í gær í boði 

Björns Bjarna-
sonar dóms- og 
kirkjumálaráð-
herra. Strax eftir 
komuna til 
landsins gekk 
Gade um borð í 
danska varðskip-
ið Triton, sem 
liggur við festar 

við Miðbakka í Reykjavíkurhöfn. 
Í dag munu þeir Gade og Björn 

undirrita nýjan samning um eflt 
samstarf Landhelgisgæslunnar og 
dönsku strandgæslunnar. Gade 
mun auk þess heiðra starfsmenn 
Landhelgisgæslunnar sem unnu að 
björgun sjóliðanna af Triton, sem 
fóru í sjóinn við strand flutninga-
skipsins Wilson Mooga.

Gæslusamstarf 
eflt við Dani





Hefur þú stundað fjárhættuspil 
á netinu?

Átt þú iPod-tónlistarspilara?

Hestamenn í hesta-
mannafélaginu Andvara segja að 
ástandið í hestamannahverfinu 
Heimsenda í Kópavogi hafi lagast 
mjög mikið síðustu daga. Búið sé 
að loka öllum skurðum nema 
einum og reiðleiðum hafi verið 
lokað fyrir bílaumferð og því sé 
trukkum og stórum vinnuvélum 
ekki lengur ekið á þeim. 

Þorvaldur Sigurðsson, 
formaður Andvara, segir að 
bæjaryfirvöld hafi greinilega 
talað við sína verktaka því að þeir 
hafi tekið sig á. Framkvæmdum 
sé ekki lokið en félaginu hafi 
verið lofað að þær klárist í 
þessari viku. 

Reiðleiðum lok-
að fyrir bílum
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Júlíus Þór Júlíusson, for-
maður Samtaka áhugafólks um 
spilafíkn, fundaði með Magnúsi 
Stefánssyni félagsmálaráðherra í 
gær og bað hann um að skipa 
nefnd til að taka veðmálastarf-
semi í landinu til skoðunar.

Magnús ætlar að skoða hvort 
hann muni skipa í nefndina, en 
hann vill beita sér gegn aukinni 
veðmálastarfsemi í landinu og 
gegn spilafíknarvandanum. Hann 
telur ekki æskilegt að spilaköss-
um verði fjölgað í landinu og að 
fleiri erlendar fjárhættuspilasíð-
ur á netinu auglýsi hér á landi og 
bjóði Íslendingum upp á þjónustu 
sína. „Aukinn aðgangur að slíkri 
þjónustu felur í sér aukna hættu 
fyrir fólk,“ segir Magnús, en Júlí-
us segir að erlend spilafyrirtæki á 
netinu vilji komast að á íslenska 
markaðnum, meðal annars fyrir-

tæki sem heitir 888 sem er með 
höfuðstöðvar á Gíbraltar.  

Júlíus lýsti því yfir í Frétta-
blaðinu í gær að hann ætlaði að 
senda greinargerð til Björns 
Bjarnasonar, dóms- og kirkju-
málaráðherra, um breytingar á 
íslenskum lögum svo að Íslend-
ingar geti ekki lengur notað kred-
itkortin til að spila fjárhættuspil á 
erlendum netsíðum. Þessari 
aðferð hefur meðal annars verið 
beitt í nokkrum ríkjum í Banda-
ríkjunum. Markmiðið með slíkri 
lagasetningu væri að reyna að 
takmarka áhættu þeirra sem spila 
fjárhættuspil á netinu auk þess að 
reyna að halda spilafénu hjá inn-
lendum aðilum. 

Ef af þessu verður munu 
Íslendingar ekki lengur geta 
stundað fjárhættuspil á vefsíðu 
veðmálafyrirtækisins Betsson, 
sem skráð er í Svíþjóð. Að sögn 

Júlíusar spila flestir þeir sem 
leita sér aðstoðar hjá samtökun-
um vegna spilafíknar á netinu hjá 
Betsson, en 28,1 prósents hlutur í 
fyrirtækinu er í eigu Straums-
Burðaráss. Lögreglan hefur rann-
sakað Betsson frá því á fyrri hluta 
síðasta árs.

Að sögn Sigurðar G. Guðjóns-
sonar hæstaréttarlögmanns, sem 
veitti Betsson lögfræðilega ráð-
gjöf í vetur, eru hugmyndir Júlíus-
ar óframkvæmanlegar og munu 
ekki verða að veruleika því ekki 
sé hægt að banna löglegum fyrir-
tækjum að selja þjónustu sína á 
netinu. „Ég veit ekki til þess að 
nokkur önnur ríki en Írak og Simb-
abve hafi reynt að ná tökum yfir 
netinu á þennan hátt,“ segir Sig-
urður sem er ekki hrifinn af því að 
frelsi manna til verslunar og við-
skipta sé heft með slíkum boðum 
og bönnum.

Ráðherra vill beita 
sér gegn veðmálum 
Félagsmálaráðherra íhugar að skipa nefnd til að fjalla um spilafíknarvandann. 
Flestir íslenskir netfjárhættuspilarar spila hjá fyrirtækinu Betsson. Hæstaréttar-
lögmaður segir hugmyndir um lokun erlendra spilasíðna óframkvæmanlegar.  

Allt netsamband 
Háskóla Íslands við útlönd fellur 
niður þegar viðgerð á CANTAT-3 
sæstrengnum hefst. Áætlað er að 
viðgerðin hefjist á föstudag og 
standi yfir í tíu daga. Gera má ráð 
fyrir að þetta muni hafa í för með 
sér röskun á störfum starfsmanna 
og nemenda við Háskóla Íslands 
sem og annarra mennta- og rann-
sóknarstofnana sem tengjast 
RHneti, sem annast netsamband 
háskólans.

Sigurður Örn Hilmarsson, for-
maður Stúdentaráðs Háskóla 
Íslands, segir þetta afar bagalegt 
fyrir háskólanema sem og þau 
þekkingarfyrirtæki sem starfa 

innan skólans. Samkvæmt fjar-
skiptaáætlun samgönguráðuneyt-
isins fyrir 2005-2010 stóð til að árið 
2006 skyldu allar menntastofnanir 
landsins hafa sameiginlega 2,5Gbit 

tengingu við útlönd. Núverandi 
tenging RHnets er aðeins 310Mbit 
og háð því að einn strengur sé í 
lagi.

„Mér skilst að tenging Íslands 
við útlönd sé hægari en tenging 
Svalbarða við umheiminn,“ segir 
Sigurður.  

„Yfirvöld hafa ekki náð að finna 
farveg til að koma þessu í kring. 
Við höfum rætt um þetta mál í 
nokkur ár en pólitískur vilji til 
úrbóta er greinilega ekki meiri en 
þetta,“ segir Jón Ingi Einarsson, 
framkvæmdastjóri RHnets. Þau 
svör fengust hjá samgönguráðu-
neytinu að ekki væri hægt að svara 
fyrir þetta mál að svo stöddu.

Háskólinn án netsambands

 Þjóðir Evrópu verða að breyta orku-
neysluháttum sínum og leiða heiminn inn í „nýja 
tíma sem taka við af tímum iðnbyltingarinnar“, 
sagði Jose Manuel Barroso, forseti framkvæmda-
stjórnar Evrópusambandsins við kynningu á metn-
aðarfullri áætlun um það hvernig aðildarríkin geta 
farið að því að verða minna háð innfluttri olíu og 
gasi og minnkað losun gróðurhúsalofttegunda.

Í áætluninni, sem er afrakstur meira en árs-
langrar vinnu embættismanna framkvæmdastjórn-
arinnar í samráði við sérfræðinga og fulltrúa stjórn-
valda aðildarríkjanna, er kveðið á um ný markmið 
um orkusparnað, þróun endurnýjanlegra orkugjafa 
svo sem vindorku og lífræns eldsneytis, og auknar 
rannsóknir á því hvernig draga má úr losun kol-
efnalofttegunda vegna brennslu á hefðbundnu elds-
neyti, einkum og sér í lagi á kolum. 

En í áætluninni er sneitt hjá því að segja hvort 
æskilegt sé að nýta kjarnorku í ríkari mæli. Hverju 
aðildarríki er látið eftir að taka afstöðu til þess.

Leiði heiminn inn í nýja tíma





Henrik Thorarensen 
hefur kært bæjaryfirvöld á Álfta-
nesi fyrir að gefa ekki byggingar-
leyfi á sjávarlóð hans í Miðskóg-
um 8. Lóðin er framan við hús 
Sveinbjörns Kristjánssonar, for-
seta bæjarstjórnar. „Það er skoð-
un umbjóðanda míns að persónu-
legir hagsmunir þessa forseta 
bæjarstjórnar Álftaness hafi 
vegið þyngra á metunum við 
afgreiðslu erindisins en lagalegar 
og skipulagslegar forendur,“ 
segir í kæru sem lögmaður 
Henriks hefur sent. 

 Hvað voru gistinætur á 
farfuglaheimilum margar árið 
2006?

 Hvað heitir forseti Venesú-
ela?

 Hvað heitir forstjóri tölvufyr-
irtækisins Apple?

Samkomulag um að 
efla búsetuúrræði, dagþjónustu 
og dagvist fyrir geðfatlað fólk á 
Akureyri var undirritað af 
Magnúsi Stefánssyni félagsmála-
ráðherra og Kristjáni Þór 
Júlíussyni, bæjarstjóra á 
Akureyri, á mánudag. Samingur-
inn er til þriggja ára. 

Einnig var undirritaður 
þriggja ára samningur um 
málefni fatlaðra á Eyjafjarðar-
svæðinu. Gert er ráð fyrir að 95 
milljónum verði varið til eflingar 
á þjónustu fyrir geðfatlaða á 
Akureyri og 2,2 milljörðum til 
málefna fatlaðra á Eyjafjarðar-
svæðinu.

Þjónusta fyrir 
fatlaða efld

Hefur kært yfirvöld 

 George W. Bush Bandaríkja-
forseti gerði í nótt grein fyrir 
nýrri Íraksstefnu sinni, sem hann 
hefur haft í smíðum allt frá því í 
haust þegar ljóst varð að fyrri 
stefna hafði kostað Repúblikana-
flokkinn meirihlutastöðu sína á 
Bandaríkjaþingi.

Í gær var einnig fastlega reikn-
að með því að Bush myndi í ræðu 
sinni viðurkenna að alvarleg mis-
tök hefðu verið gerð í Írak, ekki 
síst með því að láta Íraksstjórn 
komast upp með að leyfa víga-
sveitum bæði súnní-múslíma og 
sjía að leika lausum hala í Bag-
dad.

Bandarískir fjölmiðlar höfðu 
skýrt frá því í gær að Bush hygg-
ist í nokkrum áföngum fjölga 
bandarískum hermönnum um 
21.500 í Írak. Flestir þeirra verði 
sendir til höfuðborgarinnar Bag-
dad, þar sem meiningin er að 
stöðva eftir föngum átök milli 
súnnía og sjía, en 4.000 hermenn 
fari til Anbar-héraðs þar sem 
ástandið hefur einnig verið afar 
slæmt. Þá er meiningin að banda-
rískir hermenn gangi til liðs við 
íraskar öryggissveitir í því skyni 
að þjálfa þær, svo þær geti síðar 
meir tekið við af bandaríska hern-
um. Enn fremur hyggst Bush veita 
um einum milljarði dala til þess að 
efla efnahag Íraks. 

Óvíst er hvort honum takist að 
sannfæra Demókrataflokkinn, 
sem nú fer með meirihluta í báðum 
deildum Bandaríkjaþings, um 
þessa nýju stefnu sína.

Nancy Pelosi, leiðtogi demó-
krata í fulltrúadeildinni, er stað-
ráðin í að láta þingið greiða 
atkvæði um það hvort fjölgað 
verði í herliðinu í Írak. Þá ætla 
leiðtogar demókrata í öldunga-
deildinni að fá einhverja repúblik-
ana í lið með sér til að lýsa and-
stöðu gegn því að fjölgað verði í 
herliðinu.

Íraksstríðið hefur nú staðið 
yfir í nærri fjögur ár og átökin 
harðna jafnt og þétt. Mannfallið á 
síðasta ári varð meira en nokkru 
sinni og nú allra síðustu daga hafa 
heiftarlegir bardagar geisað í höf-
uðborginni Bagdad.

Á þriðjudaginn börðust bæði 
Bandaríkjamenn og hermenn sjía-
stjórnarinnar við súnní-múslíma í 
Haífa-stræti í Bagdad og týndu 
þar fimmtíu manns lífinu, allt 
saman súnníar.

Nouri al-Maliki Íraksforseti 
boðaði fyrr í mánuðinum hertar 
aðgerðir í Bagdad til að draga úr 
átökum þar í borginni og nú í vik-
unni sögðu íraskir ráðamenn að 
fyrstu áfangar þessara aðgerða 
væru nú þegar komnir til fram-
kvæmda.

Bush leggur 
fram áætlun
Demókratar staðráðnir í að láta þingið greiða at-
kvæði um fjölgun í herliði Bandaríkjanna. Harðir 
bardagar hafa geisað í Bagdad síðustu daga.

Léttur ab-drykkur í dós – næstum of góður!

 549 útlendingar eru 
með útrunnin dvalarleyfi Útlend-
ingastofnunar og gætu enn verið á 
landinu, samkvæmt upplýsingum 
stofnunarinnar. 

Engin sérstök ástæða virðist þó 
vera til að hafa af þessu áhyggjur, 
því flestir þessara einstaklinga 
hafa einfaldlega gleymt að endur-
nýja leyfin sín, eru farnir af land-
inu eða nú þegar orðnir íslenskir 
ríkisborgarar, segir Fríða Breið-
fjörð, leyfafulltrúi hjá Útlend-
ingastofnun. Alls voru 323 ein-
staklingar „í skoðun“ hjá 
stofnuninni fyrir áramót, en hinir 
eru farnir eða búnir að endurnýja 
dvalarleyfin.

Þess ber einnig að geta að stór 
hluti alls fjöldans eru EES-borgar-
ar, eða 377 talsins. Þeir eru því 

ekki ólöglega á landinu, heldur er 
einungis formsatriði að þeir sæki 
um, segir Fríða. Til að hafa uppi á 
fólkinu sendir Útlendingastofnun 
út bréf og biður um að fólkið skrái 
sig. Því næst er Þjóðskrá látin 
athuga hvort einstaklingarnir 
staðgreiði skatt og í framhaldi af 
því er lögregla beðin um að hafa 
samband við atvinnurekendur. 

Þessi 549 útrunnu dvalarleyfi 
höfðu safnast upp hjá stofnuninni 
á síðustu sex mánuðum ársins sem 
var að líða. Í framtíðinni stendur 
til að fara yfir þessi mál mánaðar-
lega og því telur Fríða að fjöldi 
útrunninna leyfa muni lækka 
mikið í framtíðinni. 

Fimmhundruð leyfi útrunnin
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Evrópusambandið þarf 
að breyta „ónákvæmum og 
villandi“ ráðleggingum um bætur 
til flugfarþega segir umboðsmaður 
ESB, P. Nikiforos Diamandouros.

Tvö flugfélagasamtök hafa 
kvartað yfir kynningu ESB á 
bótapakka sem tók gildi árið 2005. 
Í honum er ranglega gefið í skyn 
að ávallt skuli bætur borgaðar 
þegar flugi er aflýst, þær 
greiddar strax og greiddar í 
reiðufé þegar flugi seinkar, að 
sögn Diamandouros.

Ef flugfélög veita meira en 
tveggja vikna fyrirvara, bjóða 
upp á önnur flug eða ef flug fellur 
niður vegna „sérstakra aðstæðna“ 
sem flugfélög hafa ekki stjórn 
yfir eins og verkföll eða öryggis-
ógnir eiga reglurnar ekki við og 
Diamandouros segir að ESB hafi 
ekki vakið athygli á þessum 
undantekningum í kynningu sinni 
á bótapakkanum. 

Villandi upplýs-
ingar frá ESB

 Jeppar eru hættu-
legri en fólksbílar við útafakstur 
eða þegar keyrt er á harðan hlut, 
til dæmis vegg eða staur, og meiri 
líkur á alvarlegum meiðslum eða 
mannsláti en í fólksbílum við þess-
ar aðstæður. Fólksbílar eru hins 
vegar hættulegri við árekstur 
jeppa og fólksbíls en jeppar. 
Breyttur jeppi er hins vegar ekk-
ert hættulegri en óbreyttur jeppi. 

Þetta er meðal þess sem kemur 
fram í rannsókn sem Guðmundur 
Freyr Úlfarsson, sviðsstjóri við 
Washingtonháskóla, hefur gert 
ásamt öðrum þar sem borin eru 
saman eins slys 1991-2001. Guð-
mundur segir að jeppar velti 
meira og bílveltur séu mjög hættu-
leg slys. 

Þegar tvö ökutæki, jeppi og 
fólksbíll, lenda í árekstri er jepp-
inn hins vegar öruggari en fólks-
bíllinn og sérstaklega er jeppinn 
hættulegur í hliðarárekstri. „Það 
er mun hættulegra ef jeppi keyrir 
á fólksbíl en ef tveir fólksbílar 
lenda í árekstri,“ segir hann. „Í 
árekstri þar sem jeppi lendir á 
fólksbíl minnka mikið líkurnar á 

því að fólk í jeppanum deyi og því 
er miklu öruggara að vera í jepp-
anum. Þeir sem eru í fólksbílunum 
eru tvisvar sinnum líklegri til að 
deyja.

Guðmundur hefur gert sams 

konar rannsóknir í Washington-
ríki og segir niðurstöðuna á sömu 
lund. Hann bendir á að þyngdar-
munur farartækis skipti máli. 
Millistórir og þungir fólksbílar 
séu öruggastir.

Millistórir fólksbílar öruggir

 Réttur í Mílanó hóf á 
þriðjudag vitnaleiðslur til að skera 
úr um hvort lögsækja beri 26 
Bandaríkjamenn og fimm Ítala 
fyrir mannrán á múslímaklerki 
grunuðum um hryðjuverkatengsl 
árið 2003. Staðfest hefur verið að 
allir Bandaríkjamennirnir utan 
einn eru starfsmenn leyniþjónust-
unnar CIA, og allir Ítalirnir eru 
ítalskir leyniþjónustumenn.

Engin niðurstaða fékkst og 
verða næstu vitnaleiðslur haldnar 
29. janúar.

Armando Spataro sakskóknari 
hefur leitt rannsóknina sem varp-
ar ljósi á sérstæða framsalsáætl-
un CIA þar sem grunaðir hryðju-

verkamenn eru fluttir til þriðja 
lands þar sem gagnrýnendur segja 
að þeir sæti pyntingum í sumum 
tilvikum.

Einn Bandaríkjamannanna, 
Robert Seldon Lady, er ósáttur við 
að málið sé tekið fyrir hjá dóm-

stólum og vill að pólitísk lausn 
verði fundin þess í stað.

Lögmenn Nicolo Pollari, sem 
var háttsettur yfirmaður í ítölsku 
leyniþjónustunni, hyggjast fá 
Romano Prodi forsætisráðherra 
og Silvio Berlusconi, forvera hans, 
ásamt núverandi og fyrrverandi 
varnarmálaráðherra á vitnalista.

Spataro hefur beðið Prodi um 
að óska framsals Bandaríkja-
mannanna en hefur ekki fengið 
svar. Fyrri ríkisstjórn Berluscon-
is, sem átti í nánu samstarfi við 
valdhafa í Washington, hafði áður 
neitað sömu bón.

CIA hefur neitað að tjá sig um 
málið.

Framsalsáætlun CIA fyrir rétti
Sex létust og 22 

særðust í sprengingu á markaði á 
Filippseyjum í gær. Önnur 
sprengja sprakk á sama svæði 
stuttu síðar og særði tvo.

Þrír létust samstundis og tveir 
létust skömmu síðar af sárum 
sínum að sögn lögreglu. Einn lést 
síðan stuttu eftir komu á spítal-
ann.

Tvö börn voru meðal látinna, 
átta og tólf ára drengir.

Enginn hafði lýst sprengingun-
um á hendur sér í gær en 
lögreglan gerði ráð fyrir að 
herskáir múslímar hefðu verið að 
verki. Asíuráðstefna fer fram á 
Filippseyjum næstu helgi.

Sex manns dóu 
í sprengingu

Tveir menn á 
tvítugs- og þrítugsaldri voru 
handteknir af lögreglu aðfaranótt 
miðvikudags. Þeir höfðu brotist 
inn í nýbyggingar í Mosfellsbæ og 
stolið þaðan verkfærum og öðrum 
hlutum. Mennirnir voru færðir til 
yfirheyrslu hjá lögreglu.

Átján ára drengur var stöðvað-
ur í Hafnarfirði á stolnum bíl 
sömu nótt. Mikið var af raftækj-
um í bílnum, meðal annars 
sjónvarp, heimabíó og DVD-
spilarar. Drengurinn var einnig 
færður til yfirheyrslu.

Brutust inn í 
nýbyggingar
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EINS EINFALT
OG AÐ BLIKKA

Fáðu nánari upplýsingar um EIGÐU AFGANGINN hjá ráðgjöfum í næsta útibúi, í Þjónustuveri í síma 440 4000 eða á www.glitnir.is.

Skráðu þig í EIG ?U AFGANGINN á www.glitnir.is

3.030 KR. 3.500 KR. 470 KR
EIGÐU AFGANGINN er nýjung sem gerir þér kleift að leggja fyrir í hvert skipti sem þú 

borgar með debetkorti Glitnis. Þú velur að hækka upphæðina sem þú kaupir fyrir upp 

í næstu 100, 500 eða 1.000 kr. og mismunurinn leggst sjálfkrafa inn á sparireikning 

að þínu vali. Það hefur aldrei verið eins einfalt að safna peningum!
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 Þrír menn hafa verið 
úrskurðaðir í viku gæsluvarðhald 
vegna gruns um þátttöku í fjölda 
innbrota og þjófnaða, bæði í fyrir-
tæki og heimili, á höfuðborgar-
svæðinu. Þeir eiga allir brotaferil 
að baki. Í gærmorgun handtók lög-
reglan á höfuðborgarsvæðinu svo 
tvo menn á Vesturlandsvegi sem 
voru með nokkurt magn af ætluðu 
þýfi meðferðis, einkum verkfær-
um, sem talin eru vera úr innbrot-
um í Mosfellsbæ. Þá var par einn-
ig handtekið í gærmorgun í 
Hafnarfirði. Það var grunað um 
aðild að innbrotum og hefur komið 
áður við sögu hjá lögreglu.

Undanfarna daga hefur geng-
ið yfir innbrotahrina samkvæmt 
upplýsingum frá lögreglu höfuð-
borgarsvæðisins, sem varar fólk 
við ástandinu. Flest eru innbrotin 
í hverfum Reykjavíkur með póst-
númer 101 og 105. Fyrstu átta 
sólarhringa ársins voru innbrot á 
höfuðborgarsvæðinu 80 talsins, 
miðað við 35 á sama tíma í fyrra. 

Mest er um innbrot í bifreiðar 
og fyrirtæki, en þar er aukningin 
raunar áberandi samanborið við 
sama tímabil í fyrra. Nokkur af 
þessum málum eru þegar upplýst 
en önnur í rannsókn. Lögreglan á 
höfuðborgarsvæðinu hefur þegar 

sett í gang aðgerðir til að stöðva  
þessa hrinu. Fólk er hvatt til að 
geyma ekki verðmæti í bílum, 
huga að lýsingu óupplýstra svæða 
og biðja nágranna að líta til með 

húsnæði sem yfirgefið er um 
lengri tíma. 

Þá hvetur lögreglan á höfuð-
borgarsvæðinu þá sem búa yfir 
upplýsingum sem leitt geta til 
þess að mál upplýsist að koma 
þeim ábendingum á framfæri við 
lögregluna í síma 444 1000, með 
tölvupósti á netfangið upplysing-
ar@lrh.is eða með öðrum hætti.

Lögreglan hvetur almenning til 
að vera á varðbergi gagnvart 
kaupum á varningi sem mögulega 
gæti verið þýfi og koma upplýs-
ingum um slíkt þegar á framfæri 
við lögreglu.

Þrír í gæsluvarðhaldi og 
fimm aðrir handteknir 
Þrír menn sitja nú í gæsluvarðhaldi vegna gruns um þátttöku í fjölda innbrota á höfuðborgarsvæðinu. 

Ehud Barak, 
fyrrverandi forsætisráðherra 
Ísraels, tilkynnti nýlega að hann 
hygðist snúa aftur á vettvang 

stjórnmálanna.
Barak gæti, 
samkvæmt
nýrri skoðana-
könnun, átt 
góða möguleika 
á að verða aftur 
leiðtogi
Verkamanna-
flokksins.
Barak hefur 
stuðning 30 pró-
senta af 

meðlimum flokksins, og nýtur því  
mun meiri vinsælda en núverandi 
formaður, Amir Peretz, sem er 
varnarmálaráðherra í stjórn 
Ehuds Olmert. Peretz mælist 
aðeins með 12 prósenta stuðning.

Nýtur meiri 
vinsælda nú

Karlmaður í Kópavogi 
hefur verið dæmdur í eins árs 
fangelsi í Héraðsdómi Reykjaness. 
Hann kveikti í blaðabunka í íbúð í 
fjöleignarhúsi, þannig að eldsvoði 
hlaust af. Þá braut hann afturrúðu 
í bifreið á bílastæði við sama 
fjölbýlishús, lagði eld að hand-
klæði og henti því logandi inn um 
brotna rúðuna. Bíllinn brann, svo 
og tveir aðrir bílar sem stóðu hvor 
sínum megin við hann á stæðinu. 

Maðurinn var dæmdur til að 
greiða samtals 1,2 milljónir króna 
í skaðabætur. Að auki samtals 765 
þúsund krónur í sakarkostnað, 
vegna mats, geðrannsóknar og í 
málsvarnarlaun.

Kveikti í íbúð 
og brenndi bíla

 Óvissa ríkir á 
vinnumarkaði þegar framkvæmd-
unum á Kárahnjúkum og í Reyðar-
firði lýkur eftir nokkur ár. Félög-
um í Afli – starfsgreinafélagi hefur 
fjölgað gríðarlega síðustu tvö ár 
en búast má við að félögum fækki 
þegar framkvæmdunum lýkur. 
Hvað gerist þá er óskrifað blað.

„Hve margir verða eftir þegar 
framkvæmdunum lýkur er allt 
önnur Ella. Enginn veit hvernig 
atvinnulífið kemur til með að þró-
ast þó að fólk sé almennt bjart-
sýnt,“ segir Sverrir Albertsson, 
framkvæmdastjóri Afls.  

„Það segir sig sjálft að útlendir 
starfsmenn við Kárahnjúkavirkj-

un fara sennilega allir en síðan eru 
þeir sem byggja álverið. Ákveðinn 
fjöldi starfa verður áfram við 

álverið en ekki eins mörg störf og 
eru við bygginguna núna. Svo 
eigum við eftir að sjá hver hliðar-
áhrifin verða.“

Afl – starfsgreinafélag lækkaði 
félagsgjöld um tuttugu prósent 
fyrir tveimur árum. Sverrir segir 
að frekari lækkun sé ekki fyrir-
huguð, félagið sé dýrt í rekstri, 
skrifstofurnar séu sjö, ferðakostn-
aður mikill og þjónustan góð. Hins 
vegar hafi komið inn nýir kostnað-
arliðir sem verði stöðugt hærri, til 
dæmis vegna túlka. „Ég held að 
það sé tímaspursmál hvenær við 
verðum komin með erlenda starfs-
menn í fulla vinnu. Það hefur oft 
verið rætt.“  

Þurfa að ráða túlk í fullt starf

Foreldrar
undrandi yfir
SKO-æðinu
„Ég er ekki viss um að það sé hollt að tala 
svona mikið í símann, þó að það sé ókeypis“

Foreldrar SKO-ungmenna eiga oft erfitt með 
að skilja hvað vakir fyrir börnunum. Einkum
vekja lágir símreikningar ungmennanna
grunsemdir, enda á fólk ekki að venjast
þessum upphæðum. „Þetta er ekki einleikið,“ 
sagði áhyggjufull móðir við blaðamann í gær.

„Ég borga miklu minna fyrir símann núna“

Banani hyggur á framboð
Banani sem vill kalla sig Hákon, hyggur á
sérframboð í næstu kosningum. Telur Hákon
tímabært að rödd banana heyrist á Alþingi
Íslendinga og að hann sé nógu þroskaður til að
taka á sig þá ábyrgð. Helstu baráttumálin verða
jafnara hitastig í grænmetis- og ávaxtaborðum
stórmarkaða, að litið sé á alla banana sem jafna
hvort sem þeir eru gulir, brúnir eða grænir og að
það verði frítt í strætó.

SKO býður jafngóða GSM-þjónustu og hin símafyrirtækin, innanlands 
og erlendis. Eini munurinn er lægra verð! Það kostar EKKERT að færa
GSM-símanúmerið til SKO. Þú skráir þig í þjónustuna á www.sko.is.

Hringt í SKO GSM-síma Hringt í aðra GSM- og heimasíma í alla GSM-síma á Íslandi
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Ungur viðskiptavinur SKO segist hafa 
verið undir mikilli pressu frá vinum sínum
að gerast viðskiptavinur SKO.

„Ég borga miklu minna fyrir símann núna“ 
segir hann, en vill ekki láta nafns síns getið.
Dæmi eru um stóra vinahópa þar sem allir
eru skráðir í SKO.

„Vinir mínir
fengu mig til
að skipta“
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Þeir sem hafa verið dugleg-
ir að sanka að sér dósum 
og flöskum um hátíðirnar 
ættu ekki að henda þeim 
beint í ruslið heldur fara 
með þær í endurvinnslu. Sé 
rétt að málum staðið enda 
dósirnar sem umbúðir á ný. 
En flasknannna bíða önn-
ur örlög, og plastið getur 
jafnvel endað sem umbúðir 
um fólk.    

„Frá árinu 1999 höfum við tekið á 
móti dósum og flöskum og sent 
þær áfram til Endurvinnslunnar,“ 
segir Gyða Björnsdóttir, kynning-
arfulltrúi Sorpu. En hvað verður 
um þær að endurvinnslu lokinni? 

„Glerflöskurnar verða jarð-
vegsuppfyllingarefni hérlendis, 
en áldósir og plast er sent úr landi. 
Dósirnar eru endurunnar sem 
dósir en plastið er notað í ýmis-
legt, til dæmis flísfatnað.“

Þótt viljinn sé fyrir hendi finnst 
sumum það vandamál að skila-
gjaldið er einungis greitt inn á 
debetkort, og verða menn því að 
ráða yfir slíku vilji þeir fá greitt 
fyrir. Jafnvel hefur komið fyrir að 
ekki hafi verið hægt að greiða út 
skilagjaldið vegna vandamála í 
bankakerfinu.

„Við höfum ekki aðstöðu til að 
vera með mikla fjármuni hér. Til 
að byrja með greiddum við út með 
ávísunum sem var mjög dýrt, en 
debetkortin eru auðveldari í 
vinnslu.“

Sorpa stendur einnig fyrir alls 
konar kynningarstarfi um endur-
vinnslu, og sem dæmi má nefna að 
á heimasíðunni sorpa.is er að finna 
ýmiss konar tengla og upplýsing-
ar og jafnvel endurvinnsluleiki 
fyrir börn.

„Við erum með markvisst 
fræðslustarf og tökum við hátt í 
þrjú þúsund manns á ári, mest frá 
grunnskólum sem eru að kynna 
börnum umhverfismál.“

En þrátt fyrir þetta mikla og 
góða starf má spyrja að því hvers 
vegna það eru ekki einfaldlega 
skilakassar í matvörubúðum hér 
eins og annars staðar á Norður-
löndum.

„Við hófum að endurnýta 
umbúðir á undan öðrum Norður-
landaþjóðum. Þær fóru út í þetta 
seinna og annan hátt,“ segir Eirík-
ur Hannesson, framkvæmdastjóri 
Endurvinnslunnar. „Í Svíþjóð voru 
sett lög um að þeir sem selja dósir 
verði að taka við þeim líka. Engin 
slík lög eru til hér. Upp úr 1990 var 

vélum komið fyrir í búðum, en 
þær voru mjög dýrar og þegar 
þær fóru að bila voru þær ekki 
endurnýjaðar. En hér hefur komið 
upp stétt manna sem hefur atvinnu 
af að selja dósir, meðan aðrir gera 

þetta heilsu sinnar vegna. Sumir 
koma í strætó og aðrir á hjóli en 
langflestir á bílum. Það eru marg-
ir sem taka þátt og við fögnum 
því, dósirnar eiga ekki að enda í 
náttúrunni.“

Framhaldslíf flöskunnar

Líklega eru þeir margir sem vilja  
breyta um mataræði, en vita ekki 
hvar þeir eiga að byrja. Er nóg 
að hætta að borða sætindi eða 
þarf að sleppa brauði líka? Hvað 
með hrísgrjón? Eða ost? Og hvað 
er þá eiginlega eftir?

Á heimasíðunni hot.is er hægt 
að skrásetja matarvenjur sínar. 
Reiknar vélin þá strax út næring-
arinnihald fæðunnar og orkuskipt-
ingu. Upplýsingarnar birtast bæði 
sem tölur og línurit, og sem kaka 
sem skipt er upp á milli próteins, 
fitu og kolvetna. Þá er hægt að 

skrá inn æfingar dagsins, og kom-
ast að því hvernig þetta virkar 
saman.

Vilji menn hugsa til lengri tíma 
er hægt að skrá inn allt innihald 
ísskápsins og komast að því hvað á 
og hvað á ekki að vera þar. 

Einnig er boðið upp á spjall-
þræði um mataræði, heilsu og lík-
amsrækt. Skiptist fólk þar á upp-
skriftum, og er danski kúrinn 
sérstaklega vinsæll þessa dagana.

Það er bara að vona að hann 
leyfi smörrebröd og bjór.

   

Gott að vera lítill Full sjálfsstjórn

Byggja spila-
víti á Kára-
hnjúkum

Nóg að gera við æfingar
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Evran er einn sterkasti gjaldmiðill heims

Spilakassar hafa verið 
mikið í umræðunni eftir að 
Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson 
borgarstjóri sagði í viðtali 
við Fréttablaðið 28. desem-
ber að Háskóli Íslands 
væri með yfirgang vegna 
uppsetningar spilasalar 
í verslunarmiðstöðinni í 
Mjódd og að hann myndi 
beita sér fyrir að þau áform 
yrðu stöðvuð. Forsvars-
menn Happdrættis Háskól-
ans hafa vísað fullyrðingum 
borgarstjóra á bug og segja 
hann á villigötum.

Barátta borgarstjóra gegn spila-
sal í Mjódd hófst eftir að íbúasam-
tökin Betra Breiðholt og Hverfis-
ráð Breiðholts tóku að beita sér á 
ýmsan hátt gegn uppsetningu 
spilasalarins. Íbúasamtökin stóðu 
meðal annars fyrir söfnun undir-
skrifta þar sem á þriðja þúsund 
Breiðhyltingar undirrituðu áskor-
un til Háskólans um að láta af 
áformum sínum. Margir íbúar 
hverfisins vilja ekki undir neinum 
kringumstæðum sjá þessa starf-
semi í hverfinu; segja hana ýta 
undir spilafíkn og ýmsa óæskilega 
hegðun sem komi ekki síst niður á 
ungu fólki. Í grein sem íbúasam-
tökin birtu í Fréttablaðinu 8. jan-
úar segir: „Það yrði nöturleg 
kveðja til íbúa Breiðholts ef 
Háskólinn, sem ætti að vera vel 
upplýst stofnun og virða lýðræðis-
leg gildi, ætlar að troða þessum 
ófögnuði upp á Breiðhyltinga með 
því að koma spilavíti fyrir á þeim 
stað þar sem flestar fjölskyldur í 
hverfinu venja komur sínar til að 
sækja uppbyggilega þjónustu.“ 

Borgarráð tók undir áhyggjur 
íbúa í Breiðholti með ályktun á 
fundi þann 21. desember og álykt-
aði að starfsemin væri ekki heppi-
leg fyrir verslunarmiðstöðina né 

hverfið í heild. Í framhaldinu 
skoraði borgarráð á Háskóla 
Íslands að hverfa frá áformum 
sínum með bréfi borgarstjóra.

Borgarstjóri hefur stutt málflutn-
ing sinn sömu rökum og íbúasam-
tökin. Þar eru uppeldisleg rök og 
fjölskyldugildi þungamiðjan. „Ég 
er þeirrar skoðunar að svona kass-
ar eigi ekki heima í þessum fjöl-
sótta og fjölskylduvæna verslun-
arkjarna í algjörri óþökk íbúanna. 
Hvar er íbúalýðræðið,“ spyr hann. 
Vilhjálmur segir jafnframt að með 
þessum áformum sé verið að veikja 
verslunarmiðstöðina og vill sjá 
spilasali einskorðaða við borgar-
hluta sem ætlaðir séu fyrir 
atvinnustarfsemi. „Þeim væri líka 
vel fyrir komið í Örfirisey,“ sagði 
Vilhjálmur í viðtali við Fréttablað-
ið sem undirstrikar að óskastaða 
að hans mati væri að spilakassar 
væru hvergi aðgengilegir.

Inntur eftir því hvort hann ætli 
að beita sér gegn spilasölum ann-
ars staðar í borginni en í Mjódd, til 
dæmis í öðrum verslunarmiðstöðv-
um eða þar sem ungmenni koma 
saman, svaraði Vilhjálmur að ljóst 
væri að rekstur spilakassanna 
væri löglegur og ómögulegt að aft-
urkalla þá starfsemi sem þegar er 
hafin. Borgarstjóri hefur því frá 
upphafi viðurkennt lögmæti rekst-
ursins en það eru þau rök sem for-
svarsmenn Happdrættis Háskól-
ans hafa beitt fyrir sig. 

Eftir að borgarstjóri kallaði upp-
setningu spilasalar „yfirgang“, að 
hálfu Happdrættis Háskólans 
svaraði Páll Hreinsson, formaður 
stjórnar Happdrættis Háskóla 
Íslands, borgarstjóra í viðtali við 
Fréttablaðið 30. desember og vís-
aði á bug fullyrðingum borgar-
stjóra að Háskóli Íslands væri að 
reisa spilasal í Mjódd. Það væri 
fyrirtækið Háspenna ehf. sem það 
hygðist gera og tengdist Háskól-
anum ekki á nokkurn hátt. Fyrir-
tækið Háspenna hafi aðeins leitað 
eftir því við HHÍ að fá leigða spila-
kassa. Í þessu samhengi segir 
Brynjólfur Sigurðsson, forstjóri 
HHÍ, að happdrættið sé í raun 
heildsali og ákveði ekki hvar spila-
salir eru settir upp. Það hafi verið 

ákvörðun Háspennu sem hafi 
fengið öll tilskilin leyfi borgaryf-
irvalda til reksturs spilasalarins. 

„Fyrirtækið hefur leitað til 
HHÍ um að fá leigðar happdrætt-
isvélar og það er sorglegt að ekki 
hafi verið betur vandað til undir-
búnings málsins að hálfu borgar-
stjóra en svo, að hann veit ekki 
hver ætlar að starfrækja spilasal-
inn. Við erum ekki réttur viðmæl-
andi borgaryfirvalda vilji þau 
gera breytingar á rekstri spilasal-
ar Háspennu í Mjódd,“ sagði Páll 
Hreinsson og undrast að borgar-
yfirvöld hafi ekki gert athuga-
semdir við rekstur spilasalarins 
þegar Háspenna sótti um tilskilin 
leyfi á sínum tíma. 

Brynjólfur Sigurðsson, for-
stjóri HHÍ, harmar að hafa ekki 
getað kynnt starfsemina fyrir 
borgaryfirvöldum áður en borg-
arráð ályktaði gegn starfseminni 
fyrir jól. „Það átti að banna fólki 
yngra en tvítugu aðgang og þeim 
sem neytt höfðu víns eða lyfja. 
Umsjónarmaður er einnig í öllum 
spilasölum,“ bendir hann á. 

Borgarstjóri hefur sagt að samfé-
lagið í heild verði að skoða hug 
sinn um hvert það vilji stefna í 
framtíðinni og telur voðann vísan. 
Hvort svo sé er aftur umdeilt. 
Bent hefur verið á að ekki sé 
hægt að fela, eða útrýma með 
handafli, því sem stjórnvöldum 
er ekki þóknanlegt á hverjum 
tíma og minnt á að ef spilasalir 
hverfi séu fjölmargir innlendir 
og erlendir fjárhættuspilamögu-
leikar á netinu auk annarra vel 
þekktra happdrætta og fjárhættu-
spila.

Ljóst er að borgarstjóri mun 
sækja það fast að Háspenna láti 
af áformum sínum. Ef eigendur 
Háspennu neita að hætta við 
spilasal í Mjóddinni hyggst hann 
beita sér fyrir því að borgaryfir-
völd noti skipulagsákvarðanir til 
að koma í veg fyrir rekstur spila-
salarins þrátt fyrir að borgin 
skapi sér skaðabótaskyldu með 
slíkri ákvörðun. 

Deilt um réttmæti spilakassa
Náttúran 
laðar að









hagur heimilanna

Kaupir góðar hugmyndir  Guðbjörg Ósk Friðriksdóttir jóga-
kennari rak kaffihús til margra ára 
og uppgötvaði ásamt stelpunum í 
eldhúsinu að skærin duga oft betur en 
hnífar.

Fjarskiptafyrirtækin á 
landinu bjóða flest upp á 
netþjónustu með ótakmörk-
uðu erlendu niðurhali. Með 
því er átt við að ekki skipti 
máli hversu miklum gögn-
um notandinn hali niður er-
lendis frá. En er niðurhalið í 
rauninni ótakmarkað?

Í skilmálum þriggja stærstu fyr-
irtækjanna, Símanum, Vodafone 
og Hive, kemur fram að hali not-
andi of miklu niður erlendis frá á 
mánuði verði þjónusta hans tak-
mörkuð eða henni jafnvel sagt 
upp.

Í skilmálum Símans segir: 
„Síminn áskilur sér rétt til að tak-
marka þjónustu til rétthafa teng-
ingar, sé hann uppvís að síendur-
teknu óhóflegu erlendu niðurhali 
sem hefur áhrif á tengingar ann-
arra viðskiptavina.“

Samkvæmt skilmálum Voda-
fone áskilur fyrirtækið sér rétt 
til að synja rétthafa um þjónustu 
um stundarsakir eða til frambúð-
ar, fari niðurhal á gagnamagni 
yfir fjörutíu gígabæt á mánuði. 
Þetta er gert til þess að tryggja 
öryggi í gagnaflutningum frá 
útlöndum.

Svipuð klausa er í skilmálum 
hjá Hive, en þar er miðað við sex-
tíu gígabæt á mánuði.

Til samanburðar þá samsvara 
fjörutíu gígabæt um fjörutíu 
kvikmyndum eða níutíu klukku-
stunda hlustun á erlenda útvarps-
stöð á netinu.

„Hefðbundinn notandi notar 
svo rosalega lítið af þessu magni 
að við tölum um það sem ótak-
markað,“ segir Gísli Þorsteins-
son, upplýsingafulltrúi Voda-
fone. 

„Þeir sem fara ítrekað yfir 
fjörutíu gígabæt í notkun á mán-
uði hafa hins vegar áhrif á flutn-
ingshraða annarra notenda í net-

samskiptum til útlanda og því 
teljum við mikilvægt að setja 
svona skilyrði.“

„Síminn mun ekki gjaldfæra 
neitt meira og að því leytinu vísar  
þjónustan enn þá á ótakmarkað 
niðurhal,“ segir Eva Magnúsdótt-
ir, upplýsingafulltrúi hjá Síman-
um. Hún segir ákveðin viðmið 
hafa verið sett þannig að notkun-
in trufli ekki aðra notendur. Þess 
vegna auglýsi Síminn ótakmark-
að niðurhal með takmörkunum.

Þorsteinn Baldur Friðriksson, 
markaðsstjóri hjá Hive, segir 
fyrirtækið ekki enn hafa þurft að 
beita þessari klausu í skilmálun-
um. 

„Við höfum þennan varnagla á 
til þess að koma í veg fyrir að 
fólk sé að endurselja tengingar 
eða slíkt. Við erum ekki að loka á 
venjulega notendur, þótt þeir fari 
vel yfir þessi mörk sem koma 
fram í skilmálum okkar,“ segir 
hann. 

Ótakmarkað niðurhal 
– þó með takmörkunum

Engar reglur gilda á Íslandi um 
upplýsingaskyldu vegna trans-
fitusýra í matvælum, þrátt fyrir 
að Neytendasamtökin hafi vakið 
athygli á skaðsemi þeirra um ára-
bil. 

Í Danmörku og í Bandaríkjun-
um hefur verið brugðist við hætt-
unni, segja Neytendasamtökin, 
en þau hvetja íslenska ráðamenn 
til þess að tryggja einnig hags-
muni hérlendra neytenda.

Matvæla- og lyfjastofnun 
Bandaríkjanna hefur úrskurðað 
að ekki sé til neitt öruggt viðmið 
transfitusýra og því er framleið-
endum skylt að upplýsa um magn 
fitusýra á umbúðum. Neytendur 

geti þannig forðast þau matvæli 
sem innihalda sýrurnar. 

Árið 2003 samþykkti danska 
þingið löggjöf sem skyldar fram-
leiðendur til að takmarka magn 
sýranna í öllum unnum mat sem 
fer á danskan markað.

Transfitusýrur verða til þegar 
fljótandi olía er hert og sam-
kvæmt Vísindavefnum eru þær 
þeirrar gerðar að „hvatar sem 
vinna við að brjóta niður fitu geta 
ekki brotið transfitusýruna 
niður“. Hvatarnir verða svo upp-
teknir við niðurbrotið að erfitt 
verður fyrir líkamann að eiga við 
nauðsynlegar fitusýrur.  

Transfitusýru þarf að merkja

– Vel lesið

Áhugasamir auglýsendur vinsamlegast hafið samband

í síma 5505844 | orn.geirsson@365.is
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Tæplega tveggja pró-
senta lækkun krón-
unnar í gær er rakin til 
umræðu um yfirfærslu 
á eigin fé bankanna. 
Sérfræðingar telja líklegt 
að áfram verði flökt á 
krónunni, sem þó komi 
til með að styrkjast 
þegar frá líði. Fleiri há-
vaxtamyntir hafa veikst 
síðustu daga.
Krónan hafði fallið um 1,97 pró-
sent við lokun markaða í gær og 
hefur þar með fallið um 3,2 pró-
sent á fimm viðskiptadögum. Engu 
að síður gaf hollenski bankinn 
ABN Amro út í gær svokölluð 
jöklabréf fyrir þrjá milljarða 
króna til eins árs, en það hefði 
heldur átt að styðja við krónuna, að 
sögn Ingólfs Benders, forstöðu-
manns greiningardeildar Glitnis. 
Jöklabréf eru erlend skuldabréf 
sem gefin eru út í krónum.

Ingólfur telur jöklabréfaútgáf-
una fremur hafa unnið á móti veik-
ingu krónunnar í gær, sem hann 
segir líklegast til komna vegna 
umræðunnar um yfirfærslu bank-
anna á eigin fé sínu í evrur úr krón-
um. „Veikingin er kannski eðlileg 
til skemmri tíma, en langtímaáhrif 
ættu nú fremur að styrkja krónuna 
en hitt,“ bætir hann við.

Edda Rós Karlsdóttir, forstöðu-
maður greiningardeildar Lands-
bankans, telur einnig að rót geng-
isóróans sé að finna í umræðunni 
um mögulega yfirfærslu bankanna 
úr krónu í evrur. „Það eru engar 
fréttir aðrar sem gætu skýrt þetta, 
þannig að ég held þetta sé frekar 
taugatitringur því í stöðunni eru 
þættir sem toga í báðar áttir. Það 
er bara auðveldara að sjá veiking-
arþáttinn,“ segir hún og bendir á 
að til styrkingar krónunnar séu 
hlutir á borð við mikinn vaxtamun 
og fleira. Hún spáir þó áfram titr-
ingi á gjaldeyrismarkaði. „En krón-
an er mjög nálægt jafnvægisgengi 
og ég hef trú á því að hún sveiflist 
í kring um það sem hún hefur verið 
að gera. Umræðan gerir hins vegar 
að verkum að hún er undir álagi 
núna.“ Edda Rós telur veikingu 
krónunnar líklega til að ganga 

aftur til baka og að hún verði ívið 
sterkari þegar fram í sækir. 

Þá benti greiningardeild Kaup-
þings á það í gær að íslenska krón-
an sé ekki eina hávaxtamyntin sem 
hafi veikst í gær. „Í raun hafa flest-
ar þeirra svokölluðu hávaxtamynta 
einnig veikst samfellt fimm daga í 
röð. Þannig má vel vera að rekja 
megi veikingu síðustu daga 
almennt til söluþrýstings meðal 
hávaxtamynta og tengist því ekki 
atburðum hér á bæ,“ segir Kaup-
þing.

[Hlutabréf]

Moss Bros hefur gefið út afkomu-
viðvörun þar sem segir að hagnað-
ur félagsins á rekstrarárinu sem 
er að ljúka muni dragast töluvert 
saman á milli ára, jafnvel þótt 
afkoma af óreglulegum liðum auk-
ist.

Fram kemur að sala þessa 
þriðja stærsta herrafatasala Bret-
landseyja hafði aukist um eitt pró-
sent á milli ára miðað við fyrstu 49 
vikur rekstrarársins sem lauk 6. 
janúar. Þegar einungis er horft til 
innri vaxtar dróst velta saman um 
1,4 prósent. 

Vegna hlýindanna í Bretlandi á 
haustdögum dró úr sölu á þykkum 
frökkum og vetrarfatnaði. „Ég 
held að það sé liðin tíð að tala um 
kuldakafla í nóvember og desem-
ber,“ segir forstjórinn Philip 
Mountford í Guardian. Stjórnend-
ur segja að þrátt fyrir erfitt 
rekstrarumhverfi í breskri smá-
sölu muni þeir halda ótrauðir 
áfram að stækka félagið og endur-
bæta verslanir.

Moss er að stærstum hluta í 
eigu Unity, fjárfestingafélags í 
eigu Baugs, FL Group og Kevins 
Stanford. Baugur hefur verið orð-
aður við yfirtöku á Moss, eins og 
stofnendur félagsins – Moss-fjöl-
skyldan og fjárfestingasjóðurinn 
Dawnay Day.

Moss sendir frá sér 
afkomuviðvörun

Stefnt er að því að hækka lífeyr-
isréttindi sjóðsfélaga Lífeyris-
sjóðs verzlunarmanna um sjö pró-
sent, eða sem nemur 11,8 
milljörðum króna. Stjórn sjóðsins 
hefur ákveðið að gera tillögu um 
hækkunina til aðildarsamtaka 
sjóðsins.

Hækkunin er umfram verðlag, 
en lífeyrissjóðsgreiðslur eru 
verðtryggðar og leiðréttar mán-
aðarlega. Á vef sjóðsins kemur 
fram að á 10 árum hafi réttindi 
sjóðsfélaga verið um 21,1 prósent 
umfram verðlagsbreytingar. Að 
sögn Þorgeirs Eyjólfssonar, for-

stjóra lífeyris-
sjóðsins, 
hækka greiðsl-
ur til lífeyris-
þega strax um 
næstu mán-
aðamót.

Ákvörðun-
in um hækkun 
réttinda er 
sögð tekin í 
ljósi góðrar 
raunávöxtun-
ar sjóðsins á 
síðasta ári, 
sem hafi verið 

annað besta rekstrarár í sögu líf-
eyrissjóðsins með liðlega 12 pró-
senta raunávöxtun. Trygginga-
fræðileg staða sjóðsins er sögð 
hafa styrkst verulega. Við áramót 
námu eignir sjóðsins 240 millj-
örðum króna og höfðu hækkað 
um 26 prósent á árinu. „Eignir 
umfram heildarskuldbindingar 
að meðtöldum framtíðarréttind-
um námu 32 milljörðum eða 7,9 
prósentum,“ segir sjóðurinn, en 
þrátt fyrir hækkun er staða sjóðs-
ins sögð munu verða jákvæð um 
4,9 prósent, eða liðlega 20 millj-
arða að henni afstaðinni. 

Greiðslur hækka um sjö prósent
Úrvalsvísitalan lækkaði í gær í 
fyrsta skipti á árinu eftir tölu-
verða hækkun það sem af er ári. 
Lækkun gærdagsins, sem rakin 
er til snöggrar lækkunar á krón-
unni, nam 0,7 prósentum og end-
aði vísitalan í 6.730 stigum. 

Veltan nam 8,4 milljörðum 
króna í töluverðum fjölda við-
skipta, eða 611.

Nær öll félög lækkuðu í virði. 
Hlutabréf í Glitni og Lands-
bankanum lækkuðu um rúmt 
eitt prósent, Kaupþing og FL um 

tæpt eitt prósent og Straumur-
Burðarás um rúmt hálft pró-
sent.

Bréf í 365 lækkuðu mest, eða 
um 1,83 prósent. 

Eina félagið sem hækkaði í 
gær var Hf. Eimskipafélagið  
sem hækkaði um 1,5 prósent. 

Frá áramótum nemur heild-
arvelta með hlutabréf tæpum 
179 milljörðum króna. Árshækk-
un Úrvalsvísitölunnar, sem sam-
anstendur af fimmtán félögum, 
er um fimm prósent.

Fyrsti lækkunar-
dagur ársins

Safnað fyrir Nóna Sæ
Tónleikar og uppistand á Hverfisbarnum
Í kvöld verða tónleikar og uppistand á Hverfisbarnum milli
klukkan 21 og 23. Þar koma m.a. fram ítalski tónlistar-
maðurinn Leone ásamt Guðrúnu Árnýju og munu þau
flytja lag sem er tileinkað Svandísi Þulu. Einnig munu Rökkvi
Vésteinsson og hljómsveitin The Lost Toad koma fram ásamt 
hljómsveitinni Ripp, Rapp og Rupp. 
Atburðurinn er skipulagður af Bergvini Oddssyni sem
einnig mun vera með uppistand. Aðgangseyrir: 1000 kr.

Salernispappír til styrktar
Bergvin Oddsson mun milli klukkan 4 og 7 selja klósettpappír
við bensínstöðina til styrktar fjölskyldunni.

Þeir sem vilja styrkja Nóna Sæ geta lagt inn á framtíðar-
reikning hans: 150-18-750079 kt. 240898-2769

Nóni Sær Ásgeirsson er 8 ára drengur sem
lamaðist fyrir neðan mitti í alvarlegu bílslysi þar sem 5
ára systir hans, Svandís Þula, lét lífið.

Atlantsolía og Bergvin Oddsson vilja safna fyrir 
fjölskyldu hans og létta af þeim fjárhagsáhyggjum í
þeim hörmungum sem þau hafa orðið að þola.

Í dag, fimmtudaginn 11. janúar, renna 150
krónur af hverri áfyllingu til fjölskyldunnar á bensín-
stöð Atlantsolíu við Húsgagnahöllina.P
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vi›arparket
plastparket
har›parket

flísar
hur›ir

blöndunartæki

Nú borgar sig a› parketleggja!Nú borgar sig a› parketleggja!

– fiegar flú kaupir gólfefni www.parket.is

20-70%20-70%
AFSLÁTTURAFSLÁTTUR

á öllum ger›um af parketi í Har›vi›arvali
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G n!

UNGNAUTAHAKK
ÚR KJÖTBORÐI

798kr.
kg

600
kr. kg

Þú sparar MÓA 1/1
KJÚKLINGUR

449kr.
kg

40%
afsláttur

KEILA
Í TÓMAT OG BASIL kr.

kg998

þú sparar
300 kr. kg.

Egils Kristall

99 kr. 1 lítri

PEPSI MAX
2 L

129kr.
stk.

Eden Organic
tómatar í dós

Hodgson Mill
gæðaspaghettí

20
afsláttur

 

LAXASTEIK MEÐ
TERYAKI BLÖNDU kr.

kg1.698

þú sparar
300 kr. kg.



Ódýr matur

FISKBOLLUR 3 TEGUNDIR
SMÁAR BOLLUR 798 kr. kg. – FYLLTAR BOLLUR 898 kr. kg

þú sparar
400 kr. kg.

HEARTLAND GRANOLA
MORGUNKORN 3 TEGUNDIR kr.

pk.288

GOÐA SÚPUKJÖT

399kr.
kg

25%
afsláttur

Asian gourmet lína
fyrir öll tækifæri

25%
afsláttur

Tilboð
     á salatbar!

399 kr. boxið

PLOKKFISKUR
ÚR FISKBORÐI kr.

kg798

þú sparar
400 kr. kg.

Frí sýnishorn
á meðan birgðir endast

í Nóatúni!

Verði ykkur að góðu!



greinar@frettabladid.is

Saga heimsins er saga heims-
velda, sem tókust á um yfirráð 

yfir löndum og þjóðum. En hvað 
er heimsveldi? Heimsveldi þarf 
ekki að ráða yfir heiminum öllum, 
það hefur engu veldi tekizt. 
Skilgreiningin er þrengri. 
Heimsveldi köllum við lönd, sem 
ráða með góðu eða illu yfir 
einhverjum löndum öðrum eða 
landskikum utan eigin landa-
mæra. Bretland og Frakkland 
voru heimsveldi eins og nýlendur 
þeirra víða um heiminn vitnuðu 
um, og bæði löndin báru nafngift-
ina löngum með ánægju. Sovétrík-
in voru heimsveldi og höfðu 
Austur-Evrópu undir hæl sínum í 
nær hálfa öld. Kína er heimsveldi, 
enda ráða Kínverjar lögum og 
lofum í Tíbet og gera einnig 
kröfur til umráða yfir Taívan. 
Listinn er lengri.

Hvað um Bandaríkin? Eru þau 
heimsveldi? Bandaríkjamenn 
sjálfir svara spurningunni margir 
neitandi, en það svar stenzt varla 
stranga skoðun, eins og skozki 
sagnfræðingurinn Niall Ferguson 
lýsir vel í bók sinni Colossus 
(2004). Hann segir: Bandaríkja-
menn hafa nú komið fyrir 
máttlausum leppstjórnum í 
Afganistan og Írak að loknum 
innrásum í bæði löndin, svo að 
varla þarf frekari vitna við. Ferill 
Bandaríkjanna er auk annars 
markaður yfirgangi gegn öðrum 
löndum nær og fjær langt aftur í 
tímann. Þó er Bandaríkjamönnum 
mörgum meinilla við nafngiftina 
heimsveldi, þeim líkar ekki að 
vera dregnir í dilk með Sovétríkj-
unum og Kína. Við erum lýðræðis-
ríki, segja þeir, með réttu. 

Bandaríkin eru samt heims-
veldi, segir Niall Ferguson, hvort 
sem Bandaríkjamönnum líkar það 
vel eða illa. Ferguson færir rök að 
því, að Bandaríkin séu heimsveldi 
á fallanda fæti. Lítum yfir sviðið. 

Þátttaka Bandaríkjanna í síðari 
heimsstyrjöldinni skipti sköpum í 
því stríði, á því er enginn vafi, og 
Kaninn hafði einnig sigur í 
Kóreustríðinu 1950-53. Síðan þá 
hafa Bandaríkjamenn háð tvö 
stór stríð á eigin spýtur. Þeir 
töpuðu í Víetnam og hrökkluðust 
þaðan 1975, 58 þúsund mannslíf-
um fátækari. Og nú hafa Banda-
ríkjamenn barizt lengur í Írak en 
þeir börðust í síðari heimsstyrj-
öldinni, og hvorki gengur né 
rekur, svo að þeir virðast munu 
tapa þar eins og í Víetnam og 
hrökklast burt. Írak er litlu 
fjölmennara land en Texas, en 
hernaðarsigur yfir svo litlu og 
vanburðugu landi er Bandaríkja-
mönnum samt um megn. Nærri 
má geta, hversu þeim myndi þá 
vegna í stríði gegn Íran, sem er 
þrisvar sinnum fjölmennara land 
en Írak. Flóastríðið í Kúveit 1990-
91 er ekki talið með hér, enda var 
það háð í umboði Sameinuðu 
þjóðanna (SÞ) og naut víðtæks 
stuðnings.

Niall Ferguson lætur ekkert af 
þessu koma sér á óvart. Banda-
ríkjamenn eru veikgeðja, segir 
hann. Þá skortir aga. Þeir eyða 
öllu sínu aflafé og leggja ekkert 
af því til hliðar, heldur taka þeir 
endalaus lán í útlöndum – í Kína! 
– og lifa langt um efni fram. Þeim 
er ekki alvara. Þeir heyja meira 
að segja stríð út á krít og með 
hangandi hendi, af því að þeim 

hrýs hugur við mannfalli. 
Þátttaka Bandaríkjanna í síðari 
heimsstyrjöldinni var fjármögn-
uð bæði með skattaálögum og 
lántökum. Roosevelt forseti 
þrábað þjóðina að færa fórnir, og 
hún brást vel við áskoruninni og 
vann með öðrum sigur gegn 
nasistum og bandamönnum 
þeirra. Í Víetnamstríðinu var 
annar háttur hafður á. Þá treysti 
stjórnin sér ekki til að hækka 
skatta til að standa straum af 
stríðsrekstrinum, svo að umtals-
verður halli varð á fjárlögum og 
leiddi til verðbólgu. Þjóð, sem 
treystir sér ekki til að fjármagna 
stríðsrekstur af eigin aflafé, 
heldur varpar herkostnaðinum 
huglaus og duglaus á komandi 
kynslóðir, hún er ekki sigur-
strangleg í stríði, enda töpuðu 
Bandaríkjamenn í Víetnam. 

Og enn er Kaninn við sama 
heygarðshorn og treystir sér ekki 
til að færa nauðsynlegar fórnir og 
fjármagna stríðið í Írak með 
aukinni skattheimtu. Ekki nóg 
með það: Bush forseti hefur beitt 
sér fyrir stórfelldri lækkun 
skatta í stríði til að friða almenn-
ingsálitið. Það þurfti að múta 
þjóðinni til að fara í þetta stríð. 
Þetta er nýtt. Stuðningur almenn-
ings við stríðið í Írak og við 
forsetann, sem leiddi þjóðina út í 
stríð á upplognum forsendum, fer 
nú ört þverrandi líkt og gerðist í 
Víetnamstríðinu. Bandaríkin hafa 
afhjúpað sig. Fyrir fáeinum árum 
efuðust fáir um mátt þeirra og 
megin. Nú sér öll heimsbyggðin, 
hvernig komið er fyrir risanum: 
hann stendur berstrípaður á 
brauðfótum. Mesta herveldi 
heimsins tapar stríði eftir stríð, 
nema það sé háð í umboði SÞ. 
Kannski þeir hugsi sig tvisvar 
um, áður en þeir gera næstu 
innrás á eigin spýtur. Gömlum 
bandamönnum og vinum blöskrar. 

Risi á brauðfótum

Niðurgreiðslur til dagforeldra jukust 
þann 1. janúar en ekki liggur ljóst 

fyrir hvort fjármagnið eigi að renna í 
vasa dagforeldra eða foreldra. Meiri-
hluti Sjálfstæðis- og Framsóknarflokks 
virtist ekki vera búinn að gera upp við 
sig hvort féð væri launahækkun, eða 
búbót fyrir barnafjölskyldur. Dagfor-
eldrar eru ævareiðir enda hafa þeir þurft 
að svara ævareiðum foreldrum fyrir 
sleifarlag meirihlutans. Athafnastjórn-
málamenn mættu stundum hugsa sig betur um áður 
en þeir athafna sig.

Barnabætur hækkuðu um áramót en þó ekki 
meira en leikskólagjöldin í Reykjavík. Staðreyndin 
er sú að eftir 1. janúar koma ráðstöfunartekjur 
barnafólks hlutfallslega verr út en ráðstöfunartekj-
ur barnlausra hjóna, þrátt fyrir hækkun barnabóta. 
Ástæðan er hækkun leikskólagjalda 1. janúar sem 
gerir að engu hækkun barnabóta fyrir Reykvíkinga 
með börn á leikskóla. Önnur höndin gefur en hin 
tekur og hún er fagurblá í báðum tilvikum. 

Enn undarlegra er hvernig blágræna 
bandalagið snuðar fólk sem kýs að eign-
ast mörg börn, með stuttu millibili. Fæð-
ingarorlofslöggjöfin er þannig innréttuð 
að foreldri fær áttatíu prósent af meðal-
launum tveggja síðustu ára. En hafi for-
eldrið eignast barn stuttu áður og þar af 
leiðandi tekið fæðingarorlof til að sinna 
því barni, skerðast tekjur foreldranna 
sem því nemur, oftast mæðranna því 
þær taka yfirleitt lengra orlof. Hluti af 
tekjunum reiknast því sem áttatíu pró-
sent af áttatíu prósentum af launum. 

Því spyr ég sem móðir tveggja ungra 
barna: Af hverju er þetta ekki leiðrétt? 

Af hverju ná hjón með meðaltekjur ekki tekjutengd-
um barnabótum? Eru barnabætur fátækrastyrkur 
eða hugsaðar til að létta undir með barnafólki? Af 
hverju þurfa dagforeldrar í Reykjavík að svara 
fyrir sleifarlag stjórnmálamanna? Er Ísland barn-
vænt samfélag undir forystu blágræna bandalags-
ins? Eigum við ekki bara að fara að hætta þessu 
barnastússi?

Höfundur er móðir tveggja ungra barna og vara-
borgarfulltrúi Samfylkingarinnar.

Eigum við ekki bara 
að fara að hætta þessu?

F
rásagnir af spilafíklum sem birtust í Fréttablaðinu í gær, 
hljóta að vekja marga til umhugsunar um spilakassa, og 
hvert það getur leitt að ánetjast þeim. Hér á landi eru nú 
upp undir eitt þúsund spilakassar, og flestir þeirra eru 
á veitingastöðum og sjoppum þar sem bæði ungir sem 

aldnir eiga greiðan aðgang að þeim. Í þessum spilakössum er yfir-
leitt ekki um háar upphæðir að ræða sem lagðar eru undir eða  
greiddar í vinninga.

  Það er hins vegar spilamennska á netinu sem lagt getur 
fjárhag einstaklinga í rúst og þar með heimilislíf og hjónabönd. 
Nokkur dæmi munu vera um slíkt, þótt það fari ekki hátt. 

Formaður Samtaka áhugafólks um spilafíkn – skammstafað 
SÁS- Júlíus Þór Júlíusson hefur kynnst mörgum átakanlegum 
dæmum um spílafíkn og lýsir þeim hér í blaðinu: „Í síðustu viku 
hringdi í mig maður og sagði mér að konan hans væri búin að 
eyða á þriðju milljón króna í fjárhættuspil á netinu á nokkrum 
dögum.“ Annar maður hafði samband við samtökin í nóvember 
og hafði hann eytt 2,7 milljónum króna á netinu á 10 dögum í fjár-
hættuspil.

Júlíus segir í Fréttablaðinu að spilafíklar  flýji oft inn á heimili 
sín og spili þar í einrúmi. Þeir virðast sumir hverjir ekki vilja láta 
sjá sig í opnum spilasölum og spila því heima hjá sér. 

Nokkur dæmi munu vera um það frá síðasta ári að spílafíklar 
hafi framið sjálfsmorð, vegna fíknar sinnar og þeir hafa þá vænt-
anlega verið búnir að rústa fjárhag sínum og fjölskyldunnar. 

Langstærstur hluti þeirra sem leita til SÁS spilar á netinu. 
Þar er bæði áhættan og gróðavonin meiri. Spilavítin á netinu eru 
erlendis og því getur verið erfitt að takmarka aðgang að þeim. 
Samtökin hafa nú í undirbúningi greinargerð til dómsmálaráðu-
neytisins um hvernig hægt sé að loka landinu fyrir erlendum fjár-
hættuspilasíðum, og hafa rætt þetta mál við dómsmálaráðherra.

Spilafíkn er ekkert nýtt fyrirbæri sem hefur komið með spila-
kössum og netinu. Hér á landi hafa stóru happdrættin þrjú verið 
starfrækt í tugi  ára, og síðan bættust getraunir og Lottó við. Yfir-
leitt spilar fólk ekki í happdrættunum og tekur þátt í getraunum 
og Lottói til að styrkja viðkomandi starfsemi, þótt það geti verið 
ásetningur sumra, heldur er þetta þörfin fyrir spennu og vinn-
ingsvon sem rekur fólk almennt  til þess.

Þá er það opinbert leyndarmál að spilaklúbbar voru starfrækt-
ir hér þar sem lagt var undir, og talað um töluverðar upphæðir í 
þeim efnum. Vera má að þeir séu enn við lýði. 

Víða í nágrannalöndunum eru starfrækt spilavíti undir ákveðn-
um reglum og með miklu eftirliti. Þar geta spilafíklar lagt undir 
takmarkaðar upphæðir og fengið þannig útrás fyrir fíkn sína. 
Það er athugunarefni hvort slíkt ætti að taka upp hér á landi, með 
ströngum reglum og ákveðnum takmörkunum. Slíkt myndi líka 
vera viðbót við þjónustuna við ferðamenn. 

Spilafíkn

Víða í nágrannalöndunum eru starfrækt spilavíti 
undir ákeðnum reglum og með miklu eftirliti.



Smáauglýsingasími
550 5000

Auglýsingasími Allt
550 5880

Þú getur pantað 
smáauglýsingar á visir.is

Tinna Þorvaldsdóttir hefur gaman að því að setja 
saman föt sem flestir myndu aldrei para saman.

„Undanfarið hef ég mest keypt mér föt í Kolaportinu og hjá 
Hjálpræðishernum en ég fer samt voðalega sjaldan að leita 
mér sérstaklega að fötum. Kaupi þau frekar ef ég rekst 
óvart á eitthvað sem mér finnst fínt. Helst vil ég ekki eyða 
miklum peningum í föt,“ segir Tinna sem er leikkona hjá 
Stúdentaleikhúsinu, tónlistarnemi og starfsstúlka á Gráa 
kettinum við Hverfisgötu. „Þegar fólk er að losa sig við föt 
sem það vill ekki lengur eiga þá finnst mér gaman að fá að 
fara í gegnum þau og hirða það sem mér líst á,“ segir hún og 
tekur það fram að yfirleitt kjósi hún að kaupa notuð föt af 
hjálparstofnunum eða í Kolaportinu og hefur góð rök fyrir 
því.

„Mér finnst frekar mikið að borga fimm þúsund krónur 
fyrir notaða peysu, en yfirleitt er verðið í þessum „second 
hand“ verslunum hátt miðað við að maður er að kaupa not-
aðar flíkur. Svo eru þessi föt oft einsleit þótt þau eigi ekki 
að vera það. Stundum sér maður á þeim að þau voru keypt í 
ákveðnum „second hand“ búðum,“ segir Tinna og bætir því 
við að þegar hún finni fínar flíkur hjá til dæmis Hjálpræð-
ishernum þá sé það svolítið eins og að finna fjársjóð, af því 
verðið er svo hagstætt.

Sem barn var Tinna mikil stelpustelpa að eigin sögn. 
Hafði gaman af því að klæðast bleiku og hafa slaufur í hár-
inu. „Núna er ég svona beggja blands. Mér finnst mjög 
gaman að setja saman föt sem mann myndi ekki gruna að 
gætu farið saman. Það má líkja þessu við að búa til einhvers 
konar listaverk. Ókey … það hljómar eins og ég taki þessu 
mjög hátíðlega en það geri ég samt ekki,“ segir hún og hlær. 
„Ég eyði ekki miklum tíma í að klæða mig upp en mér finnst 
það samt sem áður mjög skemmtilegt.“

Var einu sinni 
stelpustelpa



Ný vörumerki eru á boðstól-
um í versluninni Karlmenn á 
Laugavegi 7 í kjölfars flutn-
inga.

„Við höfum tekið inn þrjú ný vöru-
merki,“ segir Sigurþór Þórólfsson, 
verslunareigandi og -stjóri Karl-
manna. „Ber þar fyrst að nefna 
hið franska Louis Feraud, síðan 
þýska vörumerkið Milestone sem 
sérhæfir sig í leðurfatnaði og loks 
hið sænska Dahlin, en það leggur 
áherslu á vandaðan hversdags-
klæðnað.“

Sigurþór bætir við að viðskipta-
vinir þurfi þó ekki að óttast að 
fyrri merkjum hafi eða verði skipt 
út fyrir þau nýju. Þau séu enn á 
sínum stað, sem þýði að fjöl-
breytnin sé einfaldlega meiri en 
áður. „Nú stendur yfir útsala til 
janúarloka, þannig að það er um 
að gera og kynna sér úrvalið,“ 
segir hann.

Að sögn Sigurþórs voru nýju 
merkin meðal annars tekin inn í 
kjölfar þess að starfsemi verslun-
arinnar var flutt af Laugavegi 74 á 
Laugaveg 7. Vakti það töluverða 
athygli þar sem verslunin hafði 
verið rekin í sama húsnæði í ein 
níu ár.

„Við höfðum sprengt gamla 
húsnæðið utan af okkur og vorum 
farin að hugsa okkur til hreyf-
ings,“ segir Sigurþór. „Þegar við 
fengum síðan veður af því að til 
stæði að rífa húsnæðið létum við 
slag standa. Nú erum við komin í 
200 fermetra húsnæði, sem er 
nánast þrisvar sinnum stærra en 
það gamla, auk þess að vera á 
tveimur hæðum á meðan hitt var á 
einni.“

Ekki nóg með að búðin hafi 
verið flutt neðar á Laugaveginn 

heldur var einnig skipt um nafn, 
úr Íslenskum karlmönnum í Karl-
menn. „Margir halda reyndar að 
nafnbreytingin hafa verið gerð af 
því að við hefðum skipt um kenni-
tölu, en svo er ekki,“ útskýrir Sig-
urþór. „Okkur fannst bara betra 
að einfalda verslunarheitið þar 
sem við eigum alltaf í meiri sam-
skiptum við útlönd. Karlmenn er 
mun þjálla en Íslenskir karl-
menn.“

Sigurþór segist ekki hafa verið 
smeykur við að missa viðskipta-
vinina í kjölfar breytinganna. Ef 
eitthvað er blómstri viðskiptin 
sem aldrei fyrr. „Það er ákveðið 
aðdráttarafl fólgið í húsnæðinu, 
þar sem það er mun glæsilegra en 
það gamla. Staðsetningin er líka 
að mörgu leyti betri og ekki getum 
við kvartað undan slæmum félags-
skap,“ segir hann hress í bragði. 

Karlmenn í góðum félagsskap

Skólavörðustíg 18

NÝJAR
VÖRUR

Þægilegur, saumlaus og fallegur fatnaður. S. Gunnbjörnsson ehf.

Nýtt á Íslandi!   NO STRESS

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

NÝTT
Fáðu fæturnar mjúkar 

og fínar á aðeins 
2 vikum með nýja

, Lyfja, Fótaaðgerðastofa Reykjavíkur

Verslun Rauðarárstíg 14 101 Reykjavík sími: 551 5477

Trippen-skór eru
handunnir og
litaðir með
jurtalitum.

www.trippen.is

Vertu þú sjálf - vertu Belladonna

30-50%
afsláttur
stærðir 38-60



Tíska er ekki bara fyrir konur. 
Vel klæddir karlar eru mun 
líklegri til að slá í gegn hjá 
kvenþjóðinni. Goðsögn er að 
konur hafi gaman að því að 
gera „upp nýja“ kærasta.

Ein hvimleiðasta goðsögnin um 
konur og karla er líklega sú að 
konur hafi innbyggðan stíl en ekki 
karlar. Til er fjöldinn allur af vel 
klæddum körlum með stíl og illa 
tilhöfðum konum. 

Fyrir stíllausa stráka er gott að 
byrja á að finna tískufyrirmynd 
sem þeim finnst henta sínum per-
sónuleika. Hún gæti verið popp-
stjarna, leikari eða viðskiptamað-

ur. Aðalatriðið er að viðkomandi sé 
mikið í fjölmiðlum svo hægt sé að 
fylgjast með klæðaburði. Síðan er 
nóg að kaupa nokkrar sígildar flík-
ur sem mega vera dýrar. Nokkrar 
gallabuxur, jakka og jakkaföt. Með 
þessum sígildu grunnflíkum í fata-
skápnum má nota skyrtur, peysur 
og boli sem ekki endilega þurfa að 
vera dýrir. 

Tvenn pör af sígildum skóm eru 
nauðsynleg en síðan má leika af 
fingrum fram og láta tískuna ráða 
för. Hægt er að bæta við fylgihlut-
um sem fást til dæmis á ebay á net-
inu. Á style.com er að finna Vogue 
fyrir menn, sem er alltaf með það 
nýjasta innan tískunnar. 

Vel klæddir karlar með stíl 
finnst kvenþjóðinni mun ákjósan-

legri, enda margir töffarar sem 
leynast undir umdeildum stutt-
ermabolum sem voru keyptir í 
Álaborg árið 1987.

Strákar með stíl slá oftar í gegn

fyrir vorið }

Ú T S A L A
ú t s a l a n  h ó f s t  í  m o r g u n . . . .

Við kuldabreytingar verður 
húðin oft fyrir miklu álagi.

Skjótt skipast veður í lofti. Í síð-
ustu viku var hlýtt og í þessari 
ískalt. Húðin 
finnur fyrir 
þessu og því 
er mikilvægt 
að vernda 
hana vel. 
Notaðu
kornamaska
þrisvar í 
viku, nærðu 
húðina vel 
með góðum 
rakamaska og notaðu rakakrem 
kvölds og morgna. 

Andlitsfarði vill oft sitja illa á í 
kuldanum og því er gott að nota 
frekar hyljara á þau svæði sem 
eru mislit í andlitinu. Til dæmis 
undir augu og á litla bletti. 
Brúnkukrem gefur húðinni heil-
brigðara útlit, en það er gott að 
vanda sig þegar það er borið á og 
hendur þarf að þrífa vel á eftir. 
Handaáburður er nauðsynlegur í 
frostinu og mundu líka að setja 
djúpnæringu í hárið sem þornar 
upp líkt og restin af líkamanum í 
kuldanum.

Verndaðu 
húðina



Hinar leggjalöngu fegurðar-
dísir Hollywood eru óðar í 
skó hönnuðarins Christians 
Louboutin.

Christian Louboutin ólst upp í 
París og heillaðist ungur af glam-
úr borgarinnar. Dansmeyjar 
áttu hug hans allan og reyndi 
hann einmitt að selja þeim 

sína fyrstu hönnun, þegar hann 
var aðeins sextán ára að aldri. 
Hann flosnaði upp úr skóla og fór 
að vinna fyrir þekkt tískufyrir-
tæki, en í dag hannar hann og 
selur skó undir eigin merki. Skór 

hans einkennast af rauðum sóla 
sem gjarnan glittir í þegar 
stjörnurnar taka snúning á 
rauða dreglinum. Margar 
þeirra hafa heillast af skóm 
hans því rauði sólinn virðist 

vera orðinn algeng sjón í 
veislum fræga fólksins. 
Nicole Kidman, Gwen Stefani, 
Kirsten Dunst og Angelina 
Jolie eru aðeins fáar þeirra 
sem eiga að minnsta kosti eitt 
skópar eftir Louboutin.

Háir hælar með 
rauðum sóla

Nú á öðrum degi útsala í París einkenna sumarútstillingar glugga 
tískuhúsanna þrátt fyrir að ódýrari búðir minni á útsölur í sínum 
útstillingum. Fyrstu dagar útsalanna eru einn mikilvægasti tími 
verslana, sérstaklega hjá þeim sem eru á almennum markaði. Þetta árið 
er sömuleiðis mikið af vetrarvörum sem ekki hafa selst nógu vel vegna 
þess hve veturinn hefur verið mildur. Það sama mátti segja um sumarút-
sölurnar 2006 en vorið var einstaklega kalt og því óvenju mikið eftir af 
sumartískunni í júní þegar sumarútsölur hófust. 

Sumarvörur eru reyndar búnar að vera á boðstólum hjá tískuhúsun-
um síðan fyrir jól fyrir þá sem vilja vera fyrstir á ferðinni þegar 
nýjungar eru annars vegar. Smám saman kemur svo vor- og sumarlínan 
í búðir en mikilvægustu mánuðirnir eru febrúar og mars. Á sama tíma 
styttist í að hringekja tískusýninganna fari af stað seinna í mánuðinum í 
París, fyrst sumartíska hátískunnar (Haute couture) og svo haust- og 
vetrartíska 2007-8 fyrir herrana sem sýnd verður í lok janúar. Nú er 
rétti tíminn til að ná sér í miða í forsölu á kaupstefnu fyrir fatnað 
tilbúinn til notkunar fyrir næsta vetur (Ready-to-wear) þar sem auk 
hönnunar frá ýmsum löndum verða hollenskir hönnuðir í forgrunni. 
Sömuleiðis sextíu etnískir hönnuðir sem auka sífellt vægi sitt – og 
sýning á vinnu Cacharel. 

Útsölurnar byrja reyndar ekki vel hjá stóru verslunarhúsunum 
Printemps og Galeries Lafayette á Haussmann-búlvarði og Le Bon 
Marché á vinstri bakkanum þar sem starfsfólk boðaði til verkfalls á 
fyrsta útsöludegi til að mótmæla löngum vinnutíma og virðingarleysi við 
hvíldartíma starfsfólks. Verkalýðsfélög segja það hafa verið dropann 
sem fyllti mælinn að verslunum hafi verið heimilað að opna klukkan átta 
um morguninn á fyrsta degi útsalanna og hafa opið til tíu um kvöldið. 
Hámarki náði þessi opnunargleði fyrir nokkrum misserum þegar hinir 
gírugustu verslunarrekendur opnuðu á miðnætti á fyrsta degi útsalanna. 
Verslunarfólk er sömuleiðis langþreytt eftir jólaverslun og þess má geta 
að sumir verslunareigendur létu opna búðir sínar á aðfangadag og 
gamlársdag sem þetta árið voru á sunnudegi.

Það nýjasta er svo að versla á útsölum á netinu án þess að þurfa að 
berjast við blóðþyrsta útsöluviðskiptavini sem eru tilbúnir að láta 
hendur skipta ef með þarf til að gera góð kaup. Helsta verslunarsíðan er 
rueducommerce.com en þar fara sjö hundruð þúsund viðskiptavinir um 
á dag við upphaf útsölutímans en til samanburðar fara um fjögur 
hundruð þúsund viðskiptavinir inn á síðuna rétt fyrir jól. Þá er hægt að 
sitja heima með kaffi og velja í ró og næði úr varningnum. 

bergthor.bjarnason@wanadoo.fr
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Fjörður • Hafnarfirði • 565 7100

www.66north.is
REYKJAVÍK: Kringlan - Bankastræti 5 - Faxafen 12
GARÐABÆR: Miðhraun 11 - AKUREYRI: Glerárgata 32

ÚTSALA
30%

afsláttur af völdum hlýjum,
mjúkum og góðum vörum

í verslunum okkar



Systurnar Haylie og Hilary Duff 
eru meðal þeirra sem slúðurpress-
an hefur gaman af að fjalla um. Sú 
síðarnefnda er leik- og söngkona, 
svokölluð unglingastjarna, en 
systur hennar Haylie má kalla 
fræga að endemum, því hún er 
helst þekkt fyrir að vera skyld 
Hilary. Þær systur eru miklir 
mátar og fara gjarna saman í 
veislur og á margvíslegar 
uppákomur. Meðal annars voru 
þær saman á gamlárskvöld þar 
sem þær skelltu sér í partí til 
Donnu Karan á Setai-hótelinu við 
Miami-strönd í Flórída.

Systur sem 
tolla í tískunni
Þær Haylie og Hilary Duff eru 
miklar vinkonur og fara gjarna 
saman í partí.

Alltaf er hægt að eignast fleiri 
töskur. Netsíðan ebags hefur 
fyrir löngu eignast dyggan hóp 
aðdáenda í Evrópu og í Banda-
ríkjunum.

Netsíðan ebags.com 
býður upp á töskur af 
öllum stærðum og 
gerðum, í mismun-
andi verðflokkum. 
Merkin sem eru í 
boði eru meðal ann-
ars Fornarina, The 
Sak, Cox 
Industries, Maxx 
New York, Elliott 
Lucca, Rimowa, Brahmin 
og ítalska merkið Brics sem gjarn-

an sést í höndunum á stórstjörnum 
á borð við Opruh Winfrey, Daryl 
Hannah og Paris Hilton. 

Úrvalið hjá ebags er mismun-
andi eftir löndum þar sem sumar 
útgáfur síðunnar bjóða einnig upp 
á sígild hátískumerki á borð við 

Prada og Fendi. Bandaríska 
slóð síðunnar er www.

ebags.com, sú 
breska er www.
ebags.co.uk, sú 
skandinavíska
er www.ebags.
no og sú þýska 
er www.
ebags.de.

Töskuhimnaríkið

Útsala

Kringlunni

Nýbýlavegi 12
Sími 554 3533

Opið virka daga 10-18 Laugardaga 10-16

g æ ð i  o g  g l æ s i l e i k i

Stærðir 36 - 48

ÚTSALA



Sýning var haldin á tískuhönn-
un pólska hönnuðarins Maciej 
Zien.

Hinn 27 ára gamli tískuhönnuður 
hefur getið sér gott orð í heima-
landi sínu Póllandi og varð fyrst 
þekktur og vinsæll fyrir hátísku-
fatnað og galaklæðnað sem nýtur-
mikilla vinsælda hjá til dæmis 
eiginkonu pólska forsetans Jol-
öntu Kwasniewska auk þess sem 
sóprandívan Ewa Małas-
Godlewska og poppsöngkonan 
Kayah halda mikið upp á föt frá 
Zien.

Zien hefur einnig fengist við að 
hanna búninga fyrir leikhús en 
hann álítur sig ekki klæðskera en 
öllu heldur listamann.
Ferill hönnuðarins hófst þegar 
hann kynnti fyrstu fatalínu sína, 
Provocations, í Ljúblin, þá á ungl-
ingsárum. Hann viðurkennir að 
vinsældir hans hafi byggst mikið 
til á heppni. „En það sem mestu 
skiptir er þrjóska, og að leggja sál 
þína í það sem þú gerir,“ hefur 
verið haft eftir Zien.

Pólskt og pent

Jakkaföt frá 9.900

Úlpur frá 4.900

SeltSem leðurlíkisjakkar frá 3.900

Gallabuxur frá 3.900

Bolir frá 990
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Holtasmári 1• sími 571 8500 • www.tvolif.is
Opið 11-18 alla virka daga og 11-16 á laugardögum

2 fyrir 1
Meðgögnufatnaður // Barnafatnaður



Sundverslunin Aqua Sport í 
Hamraborg 7 í Kópavogi á að 
baki 25 ára sögu. 

„Við erum með allt fyrir sundí-
þróttina, kúta, gleraugu, sundfitj-
ar og annað slíkt,“ segir Ragna 
Ragnars sem ásamt manni sínum 
Guðmundi Harðarsyni sundkappa 
hefur rekið verslunina Aqua Sport 
í tuttugu og fimm ár. „Þetta 
byrjaði smátt. Við byrjuðum 
að þjónusta einkum þá sem 
voru að æfa sund. Nú er 
almenningur farinn að 
stunda sundið meira 
og þá hefur þjón-
ustan breyst líka 
og tekur mið af 
því,“ segir 
Ragna og held-
ur áfram. „Sund-
ið er áreitisíþrótt að því 
leyti að það 
fer klór í 
augun og 
eyrun geta 
fyllst af 
vatni.
Ef

svona atriði pirra fólk þá höfum 
við gleraugu og eyrnatappa til að 
ráða bót á því. Hún segir verslun-
ina líka jafnan bjóða helstu hjálp-
artæki og búnað fyrir sundþjálfun 
og sundkeppni, sundkennslu, ung-
barnasund, vatnsleikfimi, sund-
knattleik, sundfimi og þríþraut. 
„Við fylgjumst vel með nýjungum 
sem koma á markað víðs vegar um 

heiminn og reynum ávallt að 
hafa þær á boðstólum og auð-
velda þannig íþróttakennurum 
og sundþjálfurum kennsluna,“ 
segir hún. „Svo erum við líka 

með létta göngu-
galla, vindþétta 
og vatnsfrá-

hrindandi.

Allt til iðkunar 
sundíþróttarinnar

Nú hefur Aqua Sport opnað 
nýjan vef sem heitir einfaldlega 
www.aquasport.is og af því tilefni 
er 20 prósenta afsláttur af öllum 
vörum út janúar.

Byrjendanámskeið byrja 15. jan.
Lifandi fæði námskeið 19-20. jan.

Rope Yoga
stúdíó

Ármúla 44

Skráning í gangi
Kennari: Emma Bjarnadóttir

Uppl.: s. 860 2173 - info@egER.is - www.egER.is



Freyja Dögg Frímannsdótt-
ir, yfirmaður markaðssviðs 
Íslensku óperunnar á gamlan 
bekk úr IKEA sem hún er að 
gera upp.

Tengdaforeldrar Freyju keyptu 
bekkinn í IKEA fyrir þrettán 
árum en þegar þau létu gera eld-
húsið sitt upp árið 2003 var 
bekknum komið fyrir í hesthúsi 
fjölskyldunnar. „Þegar við flutt-
um hingað inn spurði ég mömmu 
Orra, kærastans míns, hvort við 
gætum fengið bekkinn og hún 
samþykkti það og við fengum 
hann fyrir svona ári,“ segir 
Freyja.

Freyja og Orri ákváðu að gera 
bekkinn upp þar sem það var 
komin svolítil hestalykt af honum 
að sögn Freyju. „Við bólstruðum 
bekkinn upp á nýtt með leðri sem 
ég fékk frá tengdamömmu með 
honum. Hún hafði keypt það hjá 
Skinnaiðnaðinum á Akureyri um 
það leyti sem honum var lokað 
fyrir um það bil tíu árum síðan 
með það í huga að sauma sér vesti 
fyrir útreiðar en það var búið að 
vera uppi í skáp allan tímann. 
Bekkurinn er samt eiginlega bara 
hálfkláraður hjá okkur því okkur 

langar að pússa hann upp og olíu-
bera hann líka,“ segir hún.

Hægt er að opna bekkinn og 
segir Freyja að hann sé hin besta 
hirsla sem komi sér vel í lítilli 
íbúð. „Okkur þykir líka alltaf svo-
lítið vænt um þennan bekk. Orri 

ólst upp við að hafa hann í eldhús-
inu heima hjá sér og hann og öll 
systkini hans sátu á honum. Þetta 
er svona fjölskyldubekkurinn 
þeirra og þau fá alltaf dálítið nost-
algíukast yfir honum þegar þau 
koma til okkar.“ 

IKEA-bekkur gerður upp

ÚTSALA!
ÚTSALA!

Fyrst þú ert að lesa þetta þá hefurðu 

fengið Fréttablaðið. En til vonar 

og vara skaltu klippa þetta símanúmer 

út og  hringja í það ef Fréttablaðið 

kemur einhverntímann ekki.

550 5600

Ekkert blað?

- mest lesið



Á Akureyri stunda fjölmarg-
ar konur bútasaum og aðra 
handavinnu, ein þeirra er 
Kristrún Geirsdóttir í Quilt-
búðinni á Akureyri.

„Bútasaumur er mjög félagslegt 
áhugamál. Við erum með klúbba, 
sækjum saman fundi og förum út 
á land til að sauma og spjalla 
saman,” segir Kristrún sem er 
eigandi Quiltbúðarinnar í versl-
unarmiðstöðinni Sunnuhlíð á 
Akureyri. Margar konur iðka 
bútasaum en Kristrún segir aðra 
handavinnu ekki endilega tapa 
aðdáendum á kostnað hans. 

„Mikið prjónaæði hefur verið 
upp á síðkastið en þær konur sem 
eru í bútasaumnum gera búta 

þegar þær hittast en prjóna svo 
kannski í sófanum heima,“ segir 
Kristrún sem hefur stundað búta-
saum frá árinu 1997 þótt hún hafi 
minni tíma í handavinnuna eftir 
að hún opnaði verslunina fyrir 
þremur og hálfu ári. Kristrún 
segir konur á öllum aldri stunda 
bútasaum þótt þær eldri séu lík-
lega duglegastar. 

„Báðar dætur mínar, sem eru 
milli tvítugs og þrítugs, eru á kafi 
í þessu en algengasti aldurinn 
eru konur sem komnar eru á 
besta aldur,“ segir hún og bætir 
við að allir geti lært bútasaum. 
„Bútasaumur virðist flóknari en 
hann er í raun og veru. Ef maður 
kann grunnatriðin og tæknina og 
eignast réttu græjurnar smellur 
þetta allt saman. Þetta er samt 

mikil nákvæmnisvinna en maður 
fær eitthvað út úr því þegar 
útkoman kemur í ljós.“

Kristrún telur bútasauminn 
eiga upptök sín í Ameríku og 
segir sauminn mikið fyrirtæki 
þar í landi. „Þetta hófst á því 
þegar konur voru að nýta efnis-
afganga. Formin heita alls kyns 
nöfnum og ég hef heyrt sögur af 
því að konur hafi verið að senda 
mönnum sínum teppi í stríðið og 
notuðu þá munstrin sem dul-
mál.“ 

Félagsskapurinn í kringum 
bútasauminn á Akureyri er mjög 
mikill en ekkert miðað við enn 
minni samfélög úti á landi. „Konur 
á minni stöðum á landinu hittast 
oft í viku og það myndast afar 
skemmtileg samfélög í kringum 

þetta. Við erum ekkert endilega 
að sauma þegar við hittumst held-

ur líka að spjalla og sýna hvorri 
annarri og fá hugmyndir.“  

Mikill félagsskapur í kringum bútasauminn

Í Gallerí Kína Ármúla 42, 
er margt fallegt í boði fyrir 

heimilið.

„Við erum með sam-
blöndu af listmunum og 
heimilisvöru í góðu 

úrvali,“ segir Dong Qing 
Guan, eigandi Gallerí 
Kína og nefnir sem 
dæmi postulínvasa, 
potta, diska, málverk 
og myndir. Að sögn 
Qing eru munirnir allir 
handgerðir, margir 
hverjir búnir til af 
nafntoguðum, kínversk-
um listamönnum.

„Einn þeirra kom 
hingað til lands á síðasta 
ári til að vera viðstaddur 

sýningu á verkum sínum,“ segir 
Qing. „Hann málaði einnig á 
meðan dvöl hans stóð og eru mynd-
irnar til sýnis í Gallerí Kína.

Qing bætir við 
að hann eigi það 
sameiginlegt með 
öðrum kínverskum 
listamönnum að 
beita sérstakri 
aðferð við gerð mál-
verkanna. „Það býr 
líka ólík hugsun að 
baki kínverskri 
myndlist og 
þeirri evr-
ópsku,“ heldur 
Qing áfram. 
„Markmiðið er 
að vekja 
almenna vellíð-
an hjá áhorf-
andanum og 
hafa á hann 
jákvæð áhrif. 
Myndirnar
endurspegla
þann ásetning.“

Þótt mikil 
vinna liggi að 
baki mununum er 
óhætt að segja að 
verðlagið sé til-
tölulega lágt, en 
hægt er að finna 
fallega hluti á góðu verði. Er 
áhugasömum ennfremur bent á að 
nú gefst viðskiptavinum kostur á 
að kaupa tvo hluti á verði eins, af 
völdum vörum, og gildir það í tak-
markaðan tíma.

- rve

Austurlensk 
áhrif

















Fyrir jólin kom út endurminn-
ingabók Margrétar Frímanns-

dóttur, stórgóð bók sem lýsir bar-
áttu hugsjónakonu í karlaveldi.

Hápunktur þessarar baráttu er 
þegar Margrét vann sigur á Stein-
grími J. í póstkosningu Alþýðu-
bandalagsins. Það hefur verið 
nokkuð sérstakt að horfa upp á 
talsmenn VG tjá sig um endur-
minningar Margrétar. Foringinn 
setti kúrsinn eins og slíkra er siður 
en fótgönguliðarnir runnu í slóð-
ina. 

Um áramótin virðast þó nokkrir 

helstu skríb-
entar á vefrit-
inu Múrnum 
þau Ármann 
Jakobsson, 
Finnur Dell-
sén, Huginn 
Freyr Þor-
steinsson, 
Katrín Jakobs-
dóttir, Stein-
þór Heiðars-

son og Sverrir Jakobsson hafa 
misst sig í galsa eða galskap öllu 
heldur. Þau segja Margréti minnis-
lausa og að hún heimfæri endur-
minningar Thelmu Ásdísardóttur 
upp á sig sjálfa! Eflaust hefur þeim 
þótt þetta meinfyndið á meðan þau 

voru að berja þetta saman. En í 
alvöru talað, er ekki allt í lagi með 
þetta fólk? 

Ég átti því láni að fagna að vinna 
með Margréti í Alþýðubandalag-
inu á Suðurlandi. Hún sýndi þar 
ótrúlega elju og sannaði að lokum 
eftirminnilega að með hugsjónir 
og baráttuþrek í farteskinu er hægt 
að koma miklu til leiðar. Jafnvel 
koma á þjóðfélagsbreytingum án 
þess að vera í hefðbundnum valda-
stéttum. Margrét bauð hefðunum 
birginn og vann bæði hug og hjarta 
hins almenna allaballa, þrátt fyrir 
að mæta mikilli andstöðu lykil-
manna. Um þetta atriði þarf ekki 
að deila. Eftirmálarnir við for-
mannskjör hennar segja allt sem 

segja þarf. Fyrsti landsfundur eftir 
að Margrét tók við sem formaður 
Alþýðubandalagsins einkenndist 
af átökum við gömlu valdaklíkuna. 
Á þeim fundi kom í minn hlut að 
stýra umræðu um umhverfismál 
þ.m.t. auðlindagjald. Eitthvað sem 
fyrirfram mætti halda að félags-
hyggjufólk mundi ekki deila mikið 
um. Það fór þó á annan veg eins og 
Margrét lýsir vel í bók sinni. 

Það að fólk í VG sem segist vera 
femínistar, þ.m.t. varaformaðurinn 
Katrín, hæðist að þessari baráttu 
Margrétar bara af því dregin er 
óþægileg mynd af þeirra ástkæra 
foringja, er sorglegt. Ég var satt að 
segja að vona að slík foringjadýrk-
un hefði horfið með Davíð Odds-

syni. Vonandi er að Steingrímur 
verði síðasta nátttröllið. 

Við Múrverja er bara eitt að 
segja – skammist ykkar! Ef þið 
hafið snefil af sómatilfinningu og 
meinið eitthvað með jafnréttishjali 
ykkar, verið þá fólk til að biðja 
þessar tvær konur, Margréti og 
Thelmu afsökunar. Þetta þjóðfélag 
þarf svona kröftugar konur sem 
þora, geta og vilja ef einhverjar 
breytingar eiga að verða í þá átt að 
jafna rétt kynjanna og skapa rétt-
látara samfélag. Alla aðra hvet ég 
til að lesa báðar þessar áhrifaríku 
bækur.

Höfundur er formaður samfylking-
arfélagsins á Akranesi. 

Falskir femínistar sárreiðir sannleikanum

HOLTA

EINFALT OG GOTT – NÝTTU TÍMANN VEL

H
V

ÍT
A

 H
Ú

S
IÐ

 /
 S

ÍA
 -

 5
0

9
0

Handhægir, ljúffengir kjúklingastrimlar, 
         tilbúnir í salatið eða 5 mínútna upphitun



Ááramótum heita margir því að 
breyta líferni sínu til bættrar 

heilsu og langlífis. Fyrir þá hina 
sömu má benda á að ein markviss-
asta og árangursríkasta leiðin til 
almennrar heilsubótar og langrar 
ævi er tiltölulega einföld. Það er 
einfaldlega það að temja sér bætta 
hegðun í umferðinni og tileinka sér 
óvæga sjálfsgagnrýni í þeim 
efnum.

Umferðarslys kosta að 
meðaltali 25 mannslíf á 
hverju ári. Hálft annað 
hundrað slasast alvarlega 
og stór hluti þess fjölda 
örkumlast. Talið er að 
umferðarslys og umferð-
aróhöpp kosti þjóðina 15–
20 milljarða á hverju ári. 
Það sætir því ekki furðu að 
Karl Sigurbjörnsson bisk-
up skuli líkja slysaöldu síð-
astliðins árs við hamfarir. Í lang-
flestum tilfellum eru þetta 
hamfarir af manna völdum, afleið-
ingar glæfralegrar hegðunar þar 
sem heppnin, sem reynist oft á 
tíðum eini mögulegi bjargvættur-
inn við slíkar aðstæður, bregst á 
ögurstundu. 

Hundruð einstaklinga bætast á 
hverju ári við þann hóp fórnar-
lamba sem sjaldnast heyrist af en 
það eru aðstandendur. Aðstand-
endur líða ómældar þjáningar 
sem koma hart niður á lífi þeirra. 
Það er erfitt að meta afleiðingar 
þeirra þjáninga fyrir samfélagið í 
heild en ótal dæmi eru um skerta 
starfsorku og skert þrek þeirra til 
þess að takast á við áður einföld 
verkefni. Þessi orð eru því miður 
studd reynslu þúsunda Íslendinga 
og hundruð bætast við á hverju 
ári.  

Dánartölur og fjöldi þeirra sem 
örkumlast í umferðinni eru ekki og 
mega aldrei verða sjálfsagður fórn-
arkostnaður fyrir eitthvað frelsi til 
að gera hvað sem mann lystir í 
umferðinni. Það er aðeins eitt frelsi 
sem á að gilda í umferðinni. Það er 
frelsið til að geta ekið um án þess 
að eiga á hættu að einstaklingur 

haldinn misskilinni frelsisþrá slasi 
mann eða deyði vegna ofmats á 
sjálfum sér og aðstæðum. Lög og 
reglur eru settar til þess að koma í 
veg fyrir slíkt. 

Það er margt sem krefst úrbóta 
í umferðaröryggismálum þjóðar-
innar og það er vonandi að umferð-
aröryggi verði mál málanna í kom-
andi kosningum. Seint verður hægt 
að eyða of miklu fjármagni í 
umferðaröryggismál því þeir pen-
ingar skila sér margfalt til baka í 
bættum lífsgæðum, auknum lífslík-

um og bættri heilsu þjóðar-
innar. Þegar lagt var upp 
með núgildandi umferðar-
öryggisáætlun stjórnvalda 
var þetta haft að leiðar-
ljósi. Samgönguráðherra 
hefur m.a. boðað uppbygg-
ingu stofnbrauta í nágrenni 
höfuðborgarinnar, bæði á 
Suðurlandsvegi og Vestur-
landsvegi. Hann hefur 
jafnframt sett í gildi reglu-
gerð um hert viðurlög og 

sektir við umferðarlagabrotum auk 
þess sem fjármagni hefur verið 
veitt úr umferðaröryggisáætlun 
stjórnvalda til aukins umferðareft-
irlits. Ljóst er að þessum fjármun-
um er vel varið en betur má ef duga 
skal.

Um leið og ég óska þess að enn 
meira fjármagn verði m.a. veitt til 
uppbyggingar vegakerfisins er 
mikilvægt að umferðaröryggi sé 
haft sem leiðarljós við hönnun 
vega. Fjöldi vega á Íslandi krefst 
tafarlausra úrbóta. Gæta verður 
þess að fjármunum sé ekki eitt í 
einstaka framkvæmdir umfram 
það sem reynslan sýnir að þurfi til 
að fullnægja ströngustu öryggis-

kröfum miðað við núverandi og 
væntanlegan umferðarþunga. Ann-
ars skapast sú hætta að áfram 
standi óbreytt, ófullkomin og 
hættuleg umferðarmannvirki ann-
ars staðar. 

Nú eru aðeins örfáir dagar liðnir 
af nýju ári. Þegar þessi orð eru 

rituð sýnir skiltið við Suðurlands-
veg 0 – að enginn hafi látist af völd-
um umferðarslyss á árinu. Við 
höfum möguleika á að halda þeirri 
tölu óbreyttri. Það er undir okkur 
sjálfum komið hvað sem líður léleg-
um eða góðum vegum, hálku eða 
ekki hálku því ábyrgðin er okkar 
ökumanna. Grundvallaratriði er að 
akstri sé hagað samkvæmt aðstæð-
um. Að ökumenn séu með óskerta 
athygli við aksturinn. Að tekið sé 
tillit til annarra vegfarenda. Að 
hvorki símar, syfja né vímuefni 
skerði athyglina og að bílbelti séu 
notuð. Ef við heitum þessu og stönd-
um við það þá fjarlægjum við þá 
hættu sem kostaði 30 manns lífið á 
síðasta ári.

Höfundur er upplýsingafulltrúi 
Umferðarstofu

Misskilið frelsi

Hvað er svona merkilegt við 
Teigsskóg? spurði þulan í RÚV 

um daginn, þegar umræðan beindist 
allt í einu að skógivax-
inni hlíð vestan Þorska-
fjarðar. Spurningin 
hjómaði í mínum eyrum 
eins og brandari úr hug-
arskoti Jóns Gnarr. 

Málið snerist um 
vegabætur á því svæði, 
sem eitt sinn hét Gufu-
dalssveit og náði frá 
Múla í Þorskafirði að 
Klettshálsi, en það er nú 
hluti af Reykhólahreppi, 
sem tekur yfir sama 
svæði og áður þekktist 
undir nafninu Austur-Barðastrand-
arsýsla. Helsti vegatálmi í Gufu-
dalssveit er óefað Hjallaháls, sem 
er á milli Þorskafjarðar og Djúpa-
fjarðar, allbrattur og oft illfær 
vegna snjóa á vetrum. 

Skipulagsstjóri lagðist gegn vegi 
um skóginn vegna óafturkræfs 
skaða á umhverfi, en af öllum mönn-
um ógilti umhverfisráðherrann 
þann úrskurð og heimilaði vega-
gerðina af öryggisástæðum. Það er 
ekki ólíklegt, að bílstjórum þungra 
vörubíla finnist þreytandi og leiðin-
legt að silast upp og niður brattann á 
hálsinum, jafnvel þótt til stæði að 
bæta hann. En voru menn í Vestur-
byggð að flagga fyrir því að fá veg 
um Teigsskóg og losna þar með við 
Hjallaháls. Og talandi um að draga 
fána að hún, hafa ekki einhverjir 
ástæðu til að draga hann í hálfa 
stöng? Samkvæmt þessari áætlun 
sýnist mér bærinn Djúpidalur, eitt 

af fáum byggðum bólum í hinni 
upprunalegu Gufudalssveit, kom-
ast úr alfaraleið. 

Teigsskógur, sá er nefndur var 
hér í upphafi þessara orða, liggur í 
austurhlíð hálsins nær langleiðina 
milli Grafar og eyðibýlisins 

Hallsteinsness. Hann er 
kannske ekki merkileg-
ur í samanburði við frið-
aða skóga sunnar á land-
inu; hann er lágvaxinn 
og skreytir sig helst með 
fallegum reynitrjám, 
sem standa upp úr með 
öðrum lit, rétt eins og 
sjá má vestur í Vatns-
firði. Mikilvægi hans 
verður hins vegar að 
skoðast í réttu samhengi: 
sem sé í því samhengi, 
að hann er hluti af því, 

sem Hallgrímur Helgason rithöf-
undur kallaði „þetta stórkostlega 
en gleymda svæði Íslands“ (Frétta-
blaðið 8. jan.). Það eru óheillavæn-
leg náttúruspjöll að leggja veg um 
hann, upphleyptan með gífurlegum 
ruðningi til beggja hliða, og nógu 
breiðan og sterkan til að þola 
umferð tugtonnatrukka. Það er 
dauðadómur yfir skóginum. 

Það hefur komið fram góð hug-
mynd um lausn á þessu vandamáli: 
að leggja göng um Hjallaháls og 
jafnvel líka Gufudalsháls. Þessi 
hugmynd hefur komið fram hjá 
manni, sem er alinn upp á þessu 
svæði, Bergsveini Reynissyni 
bónda, en einnig var hún efni leið-
ara Fréttablaðsins 8. jan. Með því 
móti fæst lausn, sem er öllum til 
hagsbóta: samgöngur á vesturleið-
inni stórbatna og landslagið heldur 
sér.

Höfundur er læknir

Hvað er svona merki-
legt við Teigsskóg?

Almennt gera landsmenn sér 
nú fyllilega grein fyrir algjöru 
árangursleysi kvótakerfisins í 
sjávarútvegi við að þjóna upp-
haflegu markmiði sínu, þ.e. að 
byggja upp þorskstofninn.
Þorskveiðin nú er helmingi 
minni en fyrir daga kerfisins og 
landaður afli af Íslandsmiðum 
hefur ekki verið minni um ára-
bil. Árangursleysið segir í raun 
allt sem segja þarf um kerfið og 
þau „fræði“ sem uppbyggingar-
starfið hvílir á.

Æ fleiri sjá í gegnum þá 
blekkingu sem haldið hefur 
verið að þjóðinni að íslenska 
kvótakerfið skili einhverri gríð-
arlegri hagræðingu og þess 
vegna ætti þjóðin að sætta sig 
við ósanngirni og siðleysi kvóta-
kerfisins. Á einum áratug hafa 
skuldir sjávarútvegsins aukist 
um 180 milljarða en tekjur 
greinarinnar hafa ekkert vaxið 
frá síðustu aldamótum.

Það hefur verið í tísku á síð-
ustu árum að halda lærða fyrir-
lestra um bætt viðskiptasið-
ferði. Aldrei hef ég í þessu 
sambandi séð að fjallað hafi 
verið um það siðferði sem hefur 
viðgengist með aflaheimildir 
sem eru í raun og sanni sameign 
íslensku þjóðarinnar.

Í þessum viðskiptum hefur 
nánast viðgengist skítlegt sið-
ferði þar sem gerðir samningar 
eru þverbrotnir. Loforð hafa 
ítrekað verið gefin íbúum byggð-
arlaga um að aflaheimildir verði 
ekki fluttar úr þeim þegar fyrir-
tæki hafa fest kaup á þeim en 
þau hafa oftar en ekki verið 
svikin með þeim afleiðingum að 

heilu byggðar-
lögin hafa stað-
ið eftir án 
atvinnuréttar. 

Á Siglufirði 
stóð ríkið sjálft 
fyrir mjög 
umdeildri sölu 
á fyrirtækinu 
Þormóði 
ramma fyrir á 
að giska 15 
árum en í 

skýrslu Ríkisendurskoðunar 
sem finna má á ágætri heima-
síðu stofnunarinnar, http://www.
rikisendurskodun,is, má lesa 
þungan áfellisdóm yfir því 
hvernig þáverandi fjármálaráð-
herra stóð að þeirri sölu. Í 

skýrslunni kemur m.a. fram að 
fyrirtækið hafi verið selt á hálf-
virði og að stjórnvöld hafi huns-
að það að ræða við kaupendahóp 
sem samanstóð af hátt í 200 Sigl-
firðingum. Í 5. grein kaupsamn-
ings sem fjármálaráðherra 
gerði við kaupendur Þormóðs 
ramma var það skilyrði að kaup-
endur, sem vel að merkja reka 
fyrirtækið enn, skyldu skuld-
binda sig til að nýta aflakvóta í 
þágu útgerðar og vinnslu á 
Siglufirði.

Stjórnendur fyrirtækisins 
hafa ekki uppfyllt þetta skilyrði 

hingað til og nú berast fréttir af 
því að ganga eigi lengra í að 
svíkja gerðan kaupsamning. 
Uppsagnir á áhöfnum skipa fyr-
irtækisins hafa verið boðaðar og 
eru skýringarnar sagðar vera 
þær að til standi að endurnýja 
skipaflota félagsins sem er kom-
inn til ára sinna. Þessar skýring-
ar eru hreint fráleitar þar sem 
ekki er von á nýju skipunum 
fyrr en í fyrsta lagi á næsta og 
þarnæsta ári.

Eina haldbæra skýringin á 
þessum uppsögnum er því sú að 
fyrirtækið ætli að leigja afla-
heimildirnar. Ekki ætla ég að 
skera úr um hvort brot á kaup-
samningi sem gerður var við 
ríkið varði við lög en óumdeilt 
er að forráðamenn fyrirtækis-
ins hafa ekki staðið við gerða 
samninga og loforð. 

Það er áhugaverð spurning 
hvort íslenskir viðskiptamenn 
telji eðli þessara viðskipta sem 
gerð eru með eigur almennings, 
þ.e. kvótann, vera að einhverju 
leyti frábrugðið eðli annarra 
viðskipta og þess vegna sé í góðu 
lagi að svíkja gefin loforð. 
Dæmin eru fjölmörg, s.s. sala 
Guðbjargarinnar frá Ísafirði og 
loforð sem gefin voru Stöðfirð-
ingum um áframhald fiskvinnslu 
í plássinu. 

Við í Frjálslynda flokknum 
vonumst til þess að landsmenn 
sýni það í verki í komandi kosn-
ingum að þeir vilji vinda ofan af 
þessu spillta vitleysiskerfi sem 
hefur orðið þjóðinni til mikils 
tjóns. Engum er betur trey-
standj til þess en Frjálslynda 
flokknum undir forystu mar-
greynds aflaskipstjóra, Guðjóns 
Arnars Kristjánssonar.

Höfundur er alþingismaður

Skítlegt eðli kvótakerfisins

Æ fleiri sjá í gegnum þá blekk-
ingu sem haldið hefur verið að 
þjóðinni að íslenska kvótakerf-
ið skili einhverri gríðarlegri 
hagræðingu og þess vegna ætti 
þjóðin að sætta sig við ósann-
girni og siðleysi kvótakerfisins.  

550 5600

Hringdu ef blaðið berst ekki

- mest lesið

„Það er aðeins eitt frelsi sem á 
að gilda í umferðinni. Það er 
frelsið til að geta ekið um án 
þess að eiga á hættu að ein-
staklingur haldinn misskilinni 
frelsisþrá slasi mann eða deyði 
vegna ofmats á sjálfum sér og 
aðstæðum.“

Mikil umræða hefur 
verið um ókosti krón-

unnar okkar á undanförn-
um vikum og einkum nefnt 
að vextir eru hér mjög 
háir, að krónan sveiflast 
mikið og að hagstjórn er 
erfið í litlu, opnu hagkerfi. 
Og víst er hagstjórnin erfið. Seðla-
bankinn hækkar vexti til að draga 
úr eftirspurn. En hvað gerist? Háir 
vextir laða að erlent fjármagn, 
gengi krónunnar hækkar, verð á 
nýjum bílum lækkar. Ekki nema 
von að hagstjórnin gangi illa. 

Tilgangur hagstjórnar er að 
hafa áhrif á framboð og eftirspurn 
lykilþátta efnahagskerfisins svo 
sem vinnuafls, fjármagns, fjárfest-
inga og neyslu. Grunnhugsunin er 
sú að aukin spurn eftir takmörkuð-
um gæðum leiði til verðhækkunar 
og þar með verðbólgu og þar með 
lakari lífskjara. En þá vaknar lykil-
spurning: ERU GÆÐIN TAK-
MÖRKUÐ? Flestir merkustu hag-
fræðingar heims hafa komið frá 
Bandaríkjunum eða Bretlandi þ.e. 
stærstu hagkerfunum og frá sjón-
arhóli þeirra eru gæðin áreiðan-
lega takmörkuð, a.m.k. til skemmri 
tíma litið. En frá sjónarhóli smá-
þjóðar eru þau það EKKI, það er 
meira en nóg til í heiminum af pen-
ingum og vinnuafli fyrir Íslend-
inga og flæðið er svo til frjálst 
hingað. Þetta höfum við nýtt okkur 
í uppsveiflu undanfarinna ára. Og 
svo bregður við að samfara auk-
inni eftirspurn hefur verðið á 
aðföngum lækkað en ekki hækkað! 
Því að útlenskt vinnuafl og pening-
ar eru mun ódýrari en íslenskt. Er 
nema von að uppsveiflan verði líf-
leg? Og ég spyr; er hagstjórnin 
kannski ekki bara ógerleg heldur 
líka óþörf? Og hvað gerist í niður-
sveiflu í litlu samfélagi sem ekki 
hefur sjálfstæðan gjaldmiðil? Hinn 
mikli „hagstjórnarvandi“ Mývetn-

inga sem hlaust af lokun 
Kísiliðjunnar leystist af 
sjálfu sér með að hluti 
vinnuaflsins fór til Reyð-
arfjarðar. 

Utanríkisráðherra á 
hrós skilið fyrir að hamra 
á þeim möguleika að þjóð-
in taki upp evru án þess að 
ganga í Evrópusamband-
ið. Aðrir stjórnmálamenn 

og embættismenn hafa 
verið duglegri að hugsa um vanda-
mál en lausnir í því máli. Björn 
Rúnar Guðmundsson hagfræðing-
ur hjá greiningardeild Landsbank-
ans skrifaði góða grein um málið í 
Fréttablaðið 13. des. sl. Hann lýsir 
því sem raunhæfum kosti að taka 
upp evru með því að hætta að 
mestu innlendri peningamála-
stjórn og skipta út íslenskum seðl-
um fyrir evrur. 

Bændur í Húnaþingi eru byrj-
aðir að taka upp evruna þótt ekki 
hafi þeir fulltrúa í stjórn sameigin-
legs seðlabanka Evrópu. Veiðifélag 
Víðidalsár hefur árum saman gert 
leigusamninga að hluta í erlendri 
mynt. Leigutakinn selur veiðileyf-
in að hluta til úr landi og dregur 
með þessu úr gjaldeyrisáhættu 
sinni. Bóndinn fær hluta tekna 
sinna í erlendri mynt og getur fjár-
magnað nýju dráttarvélina með 
erlendum lánum. Þannig lækkar 
hann vaxtabyrði sína án þess að 
taka áhættu af gengi krónunnar. 

SVÞ hafa hugleitt hvort versl-
anir ættu að taka við evrum og ASÍ 
hefur hugleitt að gefa fólki kost á 
launum í evrum. Þegar fólkið og 
fyrirtækin verða einn dag öll búin 
að taka upp evruna munu stjórn-
málamenn og embættismenn 
kannski segja eins og Grettir sterki 
forðum að „verður það er varir og 
svo hitt er eigi varir“. 

Höfundur rekur sauðfjárbú í 
Húnaþingi og er formaður stjórnar 
NordVest verðbréfa hf. í Reykjavík 

(sem reyndar er alveg ótengt 
Norðurlandi vestra!)

Bændur í Húna-
þingi taka upp evru
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nám, fróðleikur og vísindi

Háskólinn á Akureyri hefur gefið 
út bókina Lexíu eftir Rósu Egg-
ertsdóttur, sérfræðing við skóla-
þróunarsvið kennaradeildar 
Háskólans á Akureyri, og Þóru 
Björk Jónsdóttur, kennslu- og sér-
kennsluráðgjafa hjá Skólaskrif-
stofu Skagfirðinga. Um er að ræða 
yfilitsrit um dyslexíu eða leshöml-
un eins og kosið hefur verið að 
kalla viðfangsefnið á íslensku.

Að sögn Rósu hefur bókin verið 
í smíðum í rúm fjögur ár. „Við 
höfum báðar lengi haft áhuga á 
þessu viðfangsefni enda hefur lítið 
sem ekkert verið skrifað um þetta 
efni á íslensku. Okkur fannst því 
vanta gott yfirlitsrit fyrir fræði-
menn, kennara og foreldra og jafn-
vel líka fyrir þá sem eiga við þenn-
an vanda að stríða.“

Þegar Rósa og Þóra hófust 
handa við skrifin komust þær fljót-
lega að því að viðfangsefnið var 
gríðarlega umfangsmikið. „Í upp-
hafi vildum við gjarnan skrifa ann-
ars vegar um fræðin og hins vegar 
um ráðgjöf og heppilegar kennslu-
aðferðir. Svo ákváðum við að ein-

skorða okkur við það að gera grein 
fyrir þeim hugmyndum og kenn-
ingum sem fræðimenn hafa sett 
fram um þetta mál,“ segir Rósa og 
bendir á að enn sé margt á hluldu 
varðandi leshömlun. 

„Greiningarprófin sem við 
höfum ganga fyrst og fremst út frá 
því að um sé að ræða röskun í hljóð-
kerfisvitund en það eru fleiri kenn-
ingar til og þetta er í rauninni mjög 
flókið fræðasvið. Þá er líka erfitt 
að segja til um tíðni leshömlunar 
því meðan menn hafa ekki samein-
ast um skilgreininguna er erfitt að 
segja hvert hlutfallið er,“ segir 
Rósa og bendir á að talið sé að um 7 
til 10 prósent allra hafi dyslexíu og 
enn fleiri hafi einhver minni vanda-
mál tengd lestri. 

Bókin er fyrst og fremst ætluð 
kennurum, fræðimönnum og kenn-
aranemum sem og öllum þeim sem 
langar að fræðast betur um les-
hömlur. Þá hentar bókin einnig for-
eldrum sem vilja skilja betur vanda 
barna sinna svo lengi sem þeir eiga 
sjálfir ekki í vanda með lestur og 
er það von höfunda að leshamlaðir 

fái betri þjónustu og skilning á 
vanda sínum í framtíðinni. 

Vantaði yfirlitsrit á íslensku

Skoðar málnotkun á MSN

Pétur H. Jónsson hefur 
kennt tónmennt í Austur-
bæjarskóla um árabil við 
góðan orðstír.

Krökkunum í Austurbæjarskóla 
þykir alltaf gaman að mæta í tón-
mennt til Péturs. Í skólastofunni 
leynast alls kyns hljóðfæri sem 
gaman er að prófa og í tímunum 
fá allir að spreyta sig á spila-
mennskunni. Sjálfur segir Pétur 
að hópandinn sem myndast þegar 
krakkarnir spila saman sé engu 
líkur og hvergi sé hægt að virkja 
nemendur á jafn skemmtilegan 
hátt og í gegnum tónlistina. 

„Tónlistin liggur svo þétt að 
tjáningu og aðferðum barnanna 
við að kynnast umhverfinu að þau 
bara verða að fá tækifæri til þess 
að kynnast henni,“ segir Pétur. 
„Börn hugsa á skapandi hátt og 
þurfa ekki að finna hugsunum 
sínum farveg í orðum og setning-
um eins og við fullorðna fólkið. 
Tungumálið er tæki sem þau ná 
ekki valdi á fyrr en seinna og þess 

vegna njóta þau þess að tjá sig í 
gegnum tónlistina.“

Í fjölmenningarlegum skóla 
eins og Austurbæjarskóla, þar 
sem nemendur hafa fjölmörg ólík 
móðurmál, skiptir máli að allir 
geti „talað saman“ og það gera 
krakkarnir meðal annars með 
aðstoð tónlistar. „Tónlistin skapar 
reglu og samhengi,“ segir Pétur. 
„Hún auðveldar hverjum og 
einum að vera hluti af félags-
skapnum og þegar við spilum 
saman eru allir hluti af sömu 
heild. Við náum til allra í gegnum 
samspil, takt og hreyfingu og þess 
vegna er tónlistin gríðarlega 
gagnleg,“ segir Pétur sem nýtir 
tónlist frá öllum heimshornum í 
kennslu sinni. „Við vinnum til 
dæmis mikið með salsa því þar er 
svo skemmtilegur taktur og mörg 
lítil ásláttarhljóðfæri sem henta 
börnum vel. Afrískar trommur 
koma einnig við sögu,“ segir Pétur 
og bendir á að hægt sé að læra 
margt af afrískri menningu. „Þar 
taka allir þátt. Sjáðu bara gospel-
messurnar. Þar ríkir svo mikil 

gleði og allir eru með, fólk kallar 
fram í og gefur sig allt í tónlistina. 
Þannig eru krakkar og þá eigin-
leika reyni ég að virkja í skóla-
stofunni.“

Pétur lætur sér ekki nægja að 
hafa mótandi áhrif á krakkana í 
Austurbæjarskóla heldur hefur 
hann einnig lokið við að skrifa 
kennslubók í tónmennt sem vænt-
anlega mun nýtast í mörgum skól-
um. „Ritstjórinn minn hjá Náms-
gagnastofnun segir að bókin komi 
út um leið og brumið á trjánum í 
vor,“ segir Pétur og hlær. „Bókin 
heitir Hljóðspor og þar er slóðin 
rakin frá Afríku með þrælunum 
vestur um haf. Saga þeirra er sögð 
í gegnum tónlistina, blús og gospel 
og svo kemur hvíti maðurinn til 
sögunnar,“ segir Pétur en í bók-
inni er saga tónlistarinnar rakin, 
fram undir lok sjöunda áratugar-
ins. „Krakkarnir læra um helstu 
stefnur á þessum árum, kynnast 
Bítlunum, hippunum og rokkinu 
og læra í leiðinni heilmikið um 
sögu tuttugustu aldarinnar,“ segir 
Pétur. 

Tónlistin sameinar alla





„Ég veit ekki hvort það er vegna 
þess að þingmenn hafa stjórnar-

skrárbundinn rétt til að segja 
ósatt, en ég efast alltaf um að þeir 

meini nokkuð með því sem þeir 
segja. Í raun er fráleitt að gera ráð 

fyrir að þeir segi satt. Og jafnvel 
fyndið.“

Leikfélag Reykjavíkur fagnar 110 ára afmæli sínu í dag en 
það er eitt elsta starfandi menningarfélag landsins. Leikfé-
lagið starfaði óslitið í Iðnó við Vonarstræti þar til árið 1989 
er öll starfsemi félagsins fluttist í Borgarleikhúsið sem 
Reykjavíkurborg byggði í samvinnu við félagið sem nú ann-
ast rekstur þess. Tilgangur félagsins var og er að vekja 
áhuga á góðri leiklist og sýna sjónleiki í Reykjavík. 

Leikhússtjórinn Guðjón Pedersen segir að tímamót sem 
þessi séu bæði kjörin til endurlits og framsýni. „Með verk-
efnavalinu í vetur höfum við verið að gera hvoru tveggja. 
Nú á afmælisdaginn frumsýnum við verk sem fyrst var 
sýnt á níutíu ára afmæli félagsins, Dag vonar eftir Birgi 
Sigurðsson,“ útskýrir Guðjón og áréttar að í því felist ákveð-
in endurskoðun. „Við könnum þar með hugmyndina um 
íslenska klassík – er hún til og hvernig stenst hún í dag,“ 
segir hann. Síðar á þessu leikári verður aftur litið um öxl en 
þá verður söngleikurinn Grettir færður á fjalirnar á ný. 

„Leikfélag Reykjavíkur hefur ávallt leitast við að vera í 
tengslum við grasrótina líka og nýlega tókum við forskot og 
frumsýndum verk eftir kraftmikið ungt leikskáld frá Skot-
landi, Anthony Neilson,“ segir Guðjón og vísar þar til 
nýlegrar sýningar á verki hans, Ófögru veröld, en annað 
verk eftir Neilson, Lík í óskilum, verður sýnt síðar á þessu 
afmælisári.

Guðjón segir að fleira sé á döfinni í tilefni af tímamótun-
um, til dæmis standi til að rifja upp sögu félagsins í máli og 
myndum, gera hlut tónlistarinnar í starfi þess góð skil með 
sérstakri dagskrá og minnast nokkurra leikara félagsins. 
„Við munum dreifa þessum viðburðum frekar en að halda 
bara upp á daginn í dag,“ segir Guðjón og tekur undir að því 
sé fremur um samfellda veislu að ræða heldur en einstakt 
kaffiboð.

Guðjón metur stöðu Leikfélags Reykjavíkur mjög sterka 
í íslensku samfélagi. „Við merkjum það á okkar leikhús-
gestum. Tölurnar segja okkur að 155 þúsund manns 
sóttu okkur heim á síðasta ári og það bendir til þess að 
Íslendingum þyki vænt um þetta félag og séu spennt-
ir fyrir starfsemi þess. Ég held að við getum verið 
afar stolt og þakklát okkar leikhúsgestum.“

Þetta er sjöunda árið sem Guðjón stýrir Borgar-
leikhúsinu en hann áréttar að aðrir verði að dæma 
um hvaða mark hann setur á starf þess. „Við höfum 
verið að vinna mjög fjölbreytt starf hér í húsinu 
og höfum leitast við að höfða til sem flestra.“ 
Hann tekur dæmi af nýjungum á borð við 
dansleikhúskeppnir og öflugt samstarf 

Trotskí dæmdur í útlegð

Móðir okkar, tengdamóðir, amma og
langamma,

Jóna Gróa Aðalbjörnsdóttir
Mýrarvegi 111, Akureyri,

lést á Dvalarheimilinu Hlíð 8. janúar. Útför hennar fer
fram frá Akureyrarkirkju fimmtudaginn 18. janúar kl.
13.30. Þeir sem vilja minnast hennar láti líknarstofnan-
ir njóta þess.

Eygló Sigurliðadóttir Birgir Pálsson
Una Sigurliðadóttir Þórir Haraldsson
Björn Sigurliðason
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Komum heim til aðstandenda ef óskað er

Bryndís ValbjarnardóttirSverrir Einarsson

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS

Það sem hafa ber í huga varðandi andlát og útför

Hermann Jónasson Geir Harðarson

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

Jón Kristinn Þorsteinsson
Bollatanga 16, Mosfellsbæ,

lést á gjörgæsludeild Landspítalans í Fossvogi þriðju-
daginn 2. janúar. Verður jarðsunginn frá Bústaðakirkju
föstudaginn 12. janúar klukkan 13.00.

Þórey Ásthildur Kolbeins
Sveinn Friðrik Jónsson           Sigríður Svanhvít Halldórsdóttir
Hildur Elísabet Jónsdóttir         Lárus Þorsteinn Þórhallsson
Þorsteinn Þorvaldur Jónsson    Kristjana Sölvadóttir
Leiknir Jónsson                         Guðbjört Kvien
Hilmir Þór Jónsson                    Ragnheiður Vídalín Gísladóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir, afi og
langafi,

Sigurður Friðrik Helgason
Ísafirði,

lést á Fjórðungssjúkrahúsinu á Ísafirði 8.1. Útför hans fer
fram frá Ísafjarðarkirkju laugardaginn 13. janúar kl. 11.

Friðrik Sigurðsson Sigríður M. Gunnarsdóttir
Rannveig Sigurðardóttir Hólmgeir Hreggviðsson
Pálína Sigurðardóttir Guðni Geirsson
barnabörn og barnabarnabörn.

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

Ólafur Sveinsson
Brunnum 19, Patreksfirði,

sem lést þann 4. janúar síðastliðinn, verður jarðsunginn
frá Patreksfjarðarkirku laugardaginn 13. janúar kl. 14.

Hulda Ólafsdóttir
Ingveldur Hafdís Ólafsdóttir  Steindór Tómas Halldórsson
Sveinn Ólafsson   Steinunn Sturludóttir
Aðalsteinn Már Ólafsson      Ingibjörg Rósa Guðmundsdóttir
Ellen Ólafsdóttir
Birna Jóhanna Ólafsdóttir   Vilhjálmur Ólafsson
Haraldur Ólafsson   Arnbjörg Pétursdóttir
Sesselja Guðrún Arthúrsdóttir  Þórir Bjarnason
barnabörn og barnabarnabörn
Klara Sveinsdóttir
Valgerður Sveinsdóttir Elskulegur eiginmaður minn, faðir,

tengdafaðir, afi og langafi,

Vilhjálmur Ólafsson
frá Kollsá II, Safamýri 44, Reykjavík,

lést á heimili sínu mánudaginn 8. janúar.

Fyrir hönd aðstandenda,

Ólöf Björnsdóttir.

Eiginmaður minn , faðir okkar,
tengdafaðir og afi,

Steingrímur Jónsson
flugvirki,

andaðist fimmtudaginn 4. janúar.
Útförin verður auglýst síðar.

Molly Jónsson
Jón Steingrímsson         Guðrún Ólafsdóttir
Skorri Steingrímsson
og barnabörn.

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

Sturla Erlendsson
Hjarðarhaga 11, Reykjavík

verður jarðsunginn frá Hallgrímskirkju í Reykjavík 
föstudaginn 12. janúar kl. 15.

Þóra Þórhildur Guðjónsdóttir
Sara Sturludóttir
Sölvi Sturluson
Björk Sturludóttir
Erlendur Sigurðsson
barnabörn og systkini.

Þökkum auðsýnda samúð og vinarhug við
andlát föður okkar, tengdaföður og afa,

Guðmundar Jóhannssonar
húsasmíðameistara, Hraunbæ 103,
Reykjavík.

Einnig viljum við þakka Frímúrarareglunni og
Meistarafélagi húsasmiða fyrir þann sóma sem félögin
sýndu honum við útför hans, og starfsfólki Elli- og
hjúkrunarheimilisins Grundar fyrir góða umönnun frá
haustdögum.

Margrét Guðmundsdóttir Friðrik Ágúst Helgason
Jóhann Bogi Guðmundsson
Gerður Guðmundsdóttir   Þór Whitehead
Dröfn Guðmundsdóttir   Sigurður Skúlason
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginmaður minn,

Pétur Traustason
augnlæknir,

lést að heimili sínu 9. janúar.

Theodóra Smith.



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

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

50 ára afmæli
15. janúar næstkomandi verður

Halldór Jökull
Ragnarsson

fimmtugur. Í tilefni þessara 
tímamóta ætla Halldór og Björk að 

taka á móti fjölskyldu, vinum og 
velunnurum á Nordica hótel laugar-

daginn 13. janúar kl. 17.00-20.00.

við leikhópa á borð við Vesturport 
sem sýnt hefur tvær sinna sýn-
inga þar. Þá hefur félagið einnig 
átt farsælt samstarf við Sönglist 
og Íslenska dansflokkinn sem eru 
þar með starfsemi sína.

Fleira er þó í farteskinu að sögn 
Guðjóns sem kveðst bjartsýnn á 
framhaldið. Nánari upplýsingar 
um starfsemi Leikfélags Reykja-
víkur og hússins við Listabraut 
má finna á heimasíðunni www.
borgarleikhus.is.

Aðstandendur Indriða Guðmundssonar 
klæðskera hafa stofnað minningarsjóð í 
nafni hans. Indriði lést í Kaupmanna-
höfn þann 30. desember síðastliðinn, fer-
tugur að aldri. 

Í fréttatilkynningu frá aðstandendum 
sjóðsins segir að tilgangur hans sé að 
styrkja margvísleg verkefni og viðburði 
í anda Indriða. Menntun, útgáfa, sýning-
ar og rannsóknir tengdar fataiðn, 
klæðskurði, búningagerð og sjónlistum 
munu koma til með að fá styrkveitingu 
úr sjóðnum. Umsjón með honum hafa 
Arndís Arnórsdóttir viðskiptafræðingur 
og Oddný Kristjánsdóttir klæðskeri. 
Framlög til sjóðsins má leggja inn á 
bankareikning hans, 513-14-607174, 
kennitölu 240963-7449. 

Útför Indriða fer fram klukkan ellefu 
í dag. 

Minningarsjóður Indriða

SAMFÉLAGSVERÐLAUN

HEFUR ÞÚ ORÐIÐ VITNI AÐ GÓÐVERKI?

Óskað er eftir tilnefningum til Samfélagsverðlauna Fréttablaðsins sem veitt verða í 

annað sinn 22. febrúar nk. 

Til greina koma allir sem hafa lagt sitt af mörkum til að gera íslenskt samfélag betra fyrir 
okkur öll.

Skorað er á lesendur Fréttablaðsins að senda inn tilnefningar um fólk sem á skilið að fá hraustlegt

klapp á bakið og er þess verðugt að fá slík verðlaun. 

Allir koma til greina, allt frá óþekktum einstaklingum til félagasamtaka eða þjóðþekktra karla og

kvenna sem hafa með gjörðum sínum og framgöngu verið öðrum til fyrirmyndar.

Samfélagsverðlaunin verða veitt í sex flokkum: 

1. Hvunndagshetjan

Einstaklingur sem sýnt hefur einstaka óeigingirni eða hugrekki, hvort sem er í tengslum við einn 

atburð eða með vinnu að ákveðnum málaflokki í lengri tíma. 

2. Uppfræðari ársins

Hér koma til greina kennarar, leiðbeinendur, þjálfarar og aðrir uppfræðarar sem hafa skarað framúr 

og látið gott af sér leiða.

3. Framlag til æskulýðsmála

Félagasamtök sem hafa sinnt börnum af sérstökum metnaði og alúð.

4. Til  atlögu gegn fordómum

Einstaklingur eða félagasamtök sem hafa unnið ötullega að því að eyða fordómum í samfélaginu.

5. Heiðursverðlaun

Einstaklingur sem hefur helgað líf sitt baráttu fyrir betra samfélagi.

6. Samfélagsverðlaunin

Félagasamtök sem hafa unnið framúrskarandi mannúðar- eða náttúruverndarstarf og lagt sitt af 

mörkum til að gera íslenskt samfélag betra fyrir okkur öll. 

Sendið tilnefningar með því að fara inn á visir.is, með tölvupósti á netfangið

samfelagsverdlaun@frettabladid.is eða bréfleiðis merkt Samfélagsverðlaun Fréttablaðsins, Skaftahlíð 

24, 105 Reykjavík. Frestur til að skila inn tilnefningum rennur út 23. janúar. Dómnefnd mun taka allar 

innsendar tilllögur til skoðunar. Verðlaunahafar verða kynntir og verðlaun afhent við hátíðlega athöfn 

22. febrúar.



Ég hef lengi haft það 
orð á mér að vera ein-
kunnaóður. Sjálfur vil 
ég ekki kannast við það 
og hef sannfært mig um 
að háar einkunnir séu 
bein afleiðing af góðum 

heimalærdómi, en ekki 
óseðjandi metorðagirni.

Þegar ég hóf nýlega nám í 
fréttamennsku ákvað ég að sanna 
það fyrir sjálfum mér og öðrum 
með því að svitna ekki yfir bókun-
um til að kreista fram einhverjar 
níur heldur slappa af og njóta 
námsins.

Það markmið breyttist hins 
vegar heldur betur á fyrsta skóla-
degi þegar kennarinn dembdi á 
okkur óundirbúnu prófi úr uppá-

haldsfaginu mínu, stærðfræði. 
Þótt ég sé nú almennt talinn ágæt-
ur námsmaður verður seint sagt 
að ég sé líklegur til mikilla afreka 
í stærðfræði og þurfti sem dæmi 
að hafa mikið fyrir því að klóra 
mig fram úr henni í menntaskóla, 
með aðstoð aukakennara og ann-
arra hjálparhellna. Síðan þá hef ég 
haldið mig frá stærðfræðibókum 
eins og brennt barn sem forðast 
eldinn.

Mér varð því heldur brugðið 
þarna í fyrsta tíma með prófið í 
höndunum og er ekki frá því að ég 
hafi fengið létt aðsvif, þar sem ég 
horfði á tölurnar dansa á blaðinu 
eins og tryllta maurafylkingu. Það 
er eiginlega allt í móðu eftir það og 
ég man ekki almennilega eftir mér 

fyrr en tveimur tímum síðar. Ekki 
tók þó betra við þegar einkunnirn-
ar lágu fyrir og ljóst að ég reið 
ekki feitum hesti frá viðureign 
minni við stóru, ógurlegu tölurn-
ar.

Þá var engu líkara en eitthvert 
ógurlegt afl, sem hafði bærst innra 
með mér, losnaði skyndilega úr 
læðingi með áður óþekktum krafti. 
Með öðrum orðum reis einkunna-
púkinn fílefldur úr dvala og krafð-
ist fórna. Nú neitar helvítið að láta 
sig hverfa og fitnar með hverri 
fórn. Sem hefur orðið til þess að ég 
hef þurft að éta fyrri staðhæfingu 
ofan í mig. Ætli það leynist þá bara 
ekki lítill kúristi í mér þegar öllu 
er á botninn hvolft. Svona á stærð 
við meðalstóran maur.
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Jói lagar mat!
Í dag:

Næst:



Hvernig væri nú að láta peningana fara að vinna fyrir þig?

*M.v. 1 milljón króna yfirdrátt á ári og 18,25% vexti hjá S24 og 23,95% vexti hjá ónefndum fjármálafyrirtækjum
*M.v. að umsækjandi uppfylli skilyrði sem S24 setur varðandi lánveitingar

23,95%
21,75%

Sæktu um núna!

www.s24.is

Allt að

5,7% munur

         á
 yfirdráttar-

            
  vöxtum

\

18,25%

533 2424 – Sætún 1

með því að vera með yfirdráttinn hjá S24*

Þú getur SPARAÐ
kr. á ári
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S24Hæstu yfirdráttarvextir
banka og sparisjóða

Algengir yfirdráttarvextir
banka og sparisjóða



Skráðu þig í EIG ?U AFGANGINN á www.glitnir.is

3.250 KR. 4.000 KR. 750 KR

E I G ? U  A F G A N G I N N

SPARAÐU MEÐ DEBETKORTINU

Fáðu nánari upplýsingar um EIGÐU AFGANGINN hjá ráðgjöfum í næsta útibúi, í Þjónustuveri í síma 440 4000 eða á www.glitnir.is.

EINS EINFALT
OG AÐ LÍTA
TIL HLIÐAR
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EIGÐU AFGANGINN er nýjung sem gerir þér kleift að leggja fyrir í hvert skipti sem þú 

borgar með debetkorti Glitnis. Þú velur að hækka upphæðina sem þú kaupir fyrir upp 

í næstu 100, 500 eða 1.000 kr. og mismunurinn leggst sjálfkrafa inn á sparireikning 

að þínu vali. Þú kemst ekki hjá því að spara í hvert skipti sem þú notar debetkortið.
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Um stolin þjóðkvæði og frumleikakröfuna 

Á sýningunni „Einsýna 
List“ eru verk eftir sex fær-
eyska listamenn og verður 
hún opnuð í Hafnarborg kl. 
17 í dag. Einn þeirra, Astri 
Luihn, segir að þjóðirnar 
tvær geti lært margt hver 
af annarri.

Færeyskir listamenn, einkum 
málarar, hafa lengi sótt innblást-
ur í stórbrotið umhverfið og hafið 
sem umlykur eyjarnar.  Verkin á 
sýningunni „Einsýna List“ sýna 
svo ekki verður um villst að 
landslagið er enn áhrifavaldur í 
færeyskri myndlist þótt mál-
verkin hafi vissulega módernískt 
yfirbragð og myndefnin séu fjöl-
breyttari.

Myndlistakonan Astri Luihn 
hefur sýnt töluvert hér á landi en 
hún blandar saman dúkristu og 
málverki með sérstakri tækni 
sem hún sjálf hefur þróað, þannig 
að úr verður áhugaverð samtíma-
list. „Við erum virkilega ánægð 
með að fá að sýna hér,“ segir 
Astri og útskýrir að farandsýn-
ing þessi nú komin að endastöð 
sinni. „Sýningin er sett upp í sam-
vinnu við Norðurlandahúsið í 
Færeyjum, Listasafnið í Þránd-
heimi og Nordatlantens Brygge í 
Kaupmannahöfn svo þetta er 
fjórði sýningarstaður hennar.“

Astri segir að það sé ávallt 
fræðandi og skemmtilegt að ferð-
ast til Íslands. „Hér á landi er 
mjög opin umræða um menningu 
og listir. Mér finnst listalífið hér 
áhugavert, til dæmis á þeim vett-
vangi sem ég starfa, það er í 
grafíklist og málaralist. Við 
höfum líka margt að bjóða hvert 
öðru. Í Færeyjum er listafólk 
hefðbundnara en hér á landi – það 
getur verið bæði gott og slæmt 
eins og nýjungagirni hér á landi 
getur verið hvoru tveggja.“ Hún 
segir að samvinna listafólks frá 
Færeyjum og Íslandi sé að auk-
ast með árunum. „Við höfum allt-
af nóg að ræða um og það gagn-
ast öllum að við skulum upplifa 
og gagnrýna verk hvers annars.“

Astri tekur dæmi af vídeólist 
og innsetningum sem ekki séu 
algengir miðlar meðal færeysks 
listafólks. „Flestir færeysku 
listamennirnir eru málarar en 
unga fólkið er farið að kanna 
meira og byrjað að sýna til dæmis 
innsetningar. Menningarpólitíkin 
í Færeyjum hamlar því samt og 
flestir ungu listamannanna kjósa 
að búa erlendis, einkum í Dan-
mörku,“ útskýrir Astri.

Listamennirnir á sýningunni 
eru að mörgu leyti ólíkir en eiga 
það sameiginlegt að vera óhrædd-
ir við að gera tilraunir með tækni, 
form og myndbyggingu. Við-
fangsefnin eru maðurinn og 
umhverfi hans en þorpin eru nú 
manngerður hluti landslagsins 
þar sem náttúran ríkti áður ein. 

Elsti listamaðurinn á sýning-
unni, Ingálvur av Reyni, er fædd-
ur 1920. Hann var einn af frum-
herjum hins óhlutbundna 
málverks í Færeyjum og er tal-
inn til helstu litameistara sinnar 
kynslóðar á Norðurlöndum. Ing-

álvur lést fyrir rúmu ári en sonur 
hans, Eyðuns av Reyni tekur 
einnig þátt í sýningunni og er 
staddur hér á landi af því tilefni.

Eyðun málar landslagsverk en 
bak við kraftmikla pensilskrift 
hans ríkir þó  ákveðið jafnvægi.

Málarinn Sigrun Gunnarsdótt-
ir vinnur næsta naív verk. Mál-
verk hennar eru hlaðin táknum 
og oft eru þetta myndir af mönn-
um og dýrum, sem ósjálfrátt 
leiða hugann að kyrralífsmynd-
um en starfsbróðir hennar Tor-
bjørn Olsen málar altaristöflur 
og portrett, náttúruna og húsin í 
nágrenni vinnustofunnar og 

rannsakar þannig nánasta 
umhverfi sitt og síbreytilega 
birtuna í endurteknum tilraun-
um.

Edward Fuglø er yngstur lista-
mannanna og að sögn Astri sá 
eini sem ekki hefur sýnt hérlend-
is áður. Maðurinn sjálfur er iðu-
lega viðfangsefnið í verkum 
hans, sem geta verið kaldhæðin 
og súrrealísk og stundum pólit-
ísk.

Sýningin stendur til 4. febrúar 
og er opin alla daga nema þriðju-
daga, frá kl. 11 til 17 en á fimmtu-
dögum er opið til kl. 21.

Færeysk list í Hafnarborg

Launasjóður fræðiritahöfunda aug-
lýsti fyrir helgi eftir umsóknum en 
meginhlutverk hans er að auðvelda 
samningu „bóka og verka í staf-
rænu formi til eflingar íslenskri 
menningu“. Rétt til að sækja um í 
sjóðinn hafa höfundar alþýðlegra 
fræðirita, handbóka, orðabóka og 
viðamikils upplýsingaefnis á 
íslensku. Starfslaunin eru veitt til 
hálfs árs, eins ár, tveggja ára eða 
þriggja og miðast við laun háskóla-
kennara. Þeir sem sækja um verða 
að sækja um á eyðublöðum sem 
liggja fyrir á vef www.rannis.is og 
geta ítarlega um tilgang verks og 
vinnutilhögun. Umsóknarfrestur 
rennur út 23. febrúar. Sjóðurinn 
hefur gert möguleg mörg mikilvæg 
verk á undanförnum árum og er 
fræðasamfélagið samtaka í að lofa 
tilurð hans.

 Annar sjóður í opinberri vörslu 
sem líka hefur stutt rannsóknar-
samfélagið íslenska er Þjóðhátíðar-
sjóður. Hann hefur einnig auglýst 
eftir umsóknum um styrki fyrir 
þetta ár. Þjóðhátíðarsjóður var 
stofnaður í tilefni af 1100 ára 
búsetu á Íslandi þremur árum eftir 
minnishátíðina 1974. Hann hefur til 
umráða 20 milljónir ár hvert fram 
til 2011. Er þá talið samkvæmt aug-
lýsingu að hann hafi lokið hlutverki 

sínu þó fræðasamfélagið sé ein-
huga um að starfsemi sjóðsins 
sanni á afgerandi hátt þá brýnu 
þörf sem hann leysti úr, rétt eins og 
nágranni hans í sjóðakerfinu, 
Kristnihátíðarsjóður, en þessi sjóð-
ir hafa lagt grunn að víðfeðmu 
rannsóknarstarfi á íslenskri menn-
ingarsögu. Eins og með fræðirita-
hluta Rannís verður að sækja um á 
þar til gerðum eyðublöðum sem fá 
má í Seðlabankanum í Skugga-
hverfinu í Reykjavík og á vef bank-
ans en þar var sjóðnum komið fyrir. 
Umsóknarfrestur er til 28. febrúar.

Fræðasjóðir auglýsa

Kl. 16.00
Sigþrúður Pálsdóttir, Sissú, 
opnar sýninguna „Menjar 
tímans“ í Skotinu, Ljósmynda-
safni Reykjavíkur, á 6. hæð í 
Grófarhúsinu við Tryggvagötu 
15.

Listmálarinn, blaðamaðurinn, rit-
stjórinn og ferðabókahöfundurinn 
Gísli Sigurðsson hefur gefið Garða-
bæ, þar sem hann býr, myndröð 
eftir sjálfan sig sem gerð er eftir 
Sólarljóðum.

Verður opnuð sýning á gjöfinni í 
dag af Gunnari Einarssyni bæjar-
stjóra kl. 15 í  félagsmiðstöðinni 
Garðabergi.

Myndröðin byggist á efni úr Sól-
arljóðum. Í Sólarljóðum segir höf-
undurinn frá dauða sínum og því 

þegar sólin hverfur honum og 
sortnar, en áfram heldur ferðin. 
Málverkaröðin var sýnd á einka-
sýningu Gísla Sigurðssonar á Kjar-
valsstöðum árið 1986.

Þessi veglega gjöf Gísla verður 
til sýnis í félagsmiðstöðinni Garða-
bergi, Garðatorgi 7 (á hæðinni fyrir 
ofan bókasafnið), út janúar 2007.

Garðaberg er opið virka daga 
(nema þriðjudaga) frá kl. 12.30- 
16.30 og allir eru velkomnir þar inn 
að skoða sýninguna. 

Sólarljóð í myndum

Fiðluleikarinn Reka Zilvay sem leika átti með Sin-
fóníuhljómsveit Íslands á tónleikum í Háskólabíói 
18. janúar næstkomandi forfallast en í hennar stað 
mun Judith Ingólfsson fiðluleikari leika með sveit-
inni. Efnisskráin tekur einnig breytingum, í stað 
fiðlukonserts eftir Bartók leikur Judith fiðlukonsert 
nr. 5 í D-dúr eftir W.A. Mozart. Engar breytingar 
hafa verið gerða á síðari hluta efnisskrárinnar, en þá 
mun Sinfóníuhljómsveitin leika 7. sinfóníu Bruck-
ners. Judith Ingólfsson er íslenskum tónleikagestum 

að góðu kunn og hefur margsinnis komið fram á tónleikum með Sin-
fóníuhljómsveit Íslands, síðast árið 2003.

Breytt áætlun



Reykjavíkurborg hefur auglýst 
eftir handritum til að keppa um 
Bókmenntaverðlaun Tómasar 
Guðmundssonar skálds. Verðlaun 
eru veitt fyrir bókmenntaverk – 
nánar tiltekið ljóðabók, en verð-
launin voru í upphafi veitt fyrir 
leikrit, sögu eða ljóð. Þau nema 
600 þúsundum. 

Dómnefnd er skipuð Kolbrúnu 
Bergþórsdóttur bókmenntafræð-
ingi sem er tilnefnd af borgarráði, 
Sveini Yngva Egilssyni bók-
menntafræðingi sem er tilnefndur 
af Rithöfundasambandi Íslands og 
Þorsteini Davíðssyni lögmanni 
sem er fulltrúi menningar- og 
ferðamálaráðs Reykjavíkur. Vekur 
skipan hans nokkra athygli, en 
ekki er vitað til að Þorsteinn hafi 
sinnt bókmenntum sérstaklega í 
störfum sínum eða fjallað um 
ljóðagerð á sínum starfsvett-
vangi.

 Handritum skal skilað til skrif-
stofu menningarmála fyrir 1. maí 
nk. og þau merkt Bókmenntaverð-
launum Tómasar Guðmundssonar 
með nafni höfundar í lokuðu 

umslagi.  Í fyrra hlaut verðlaunin 
Ingunn Snædal og naut ljóðabók 
hennar mikilla vinsælda og seldist 
í nokkrum prentunum fyrir árs-
lok.

Tómasarverðlaunin 

Litprentuð ljósmyndabók Gunn-
ars Sverrissonar með myndasyrp-
um af íslenskum heimilum sem 
þær Elsa Ævarsdóttir og Halla 
Bára Gestsdóttir völdu, kom út 
fyrir jól hjá forlagi Nennu. Hún er 
með inngangi á ensku og íslensku, 
er með mjúkum spjöldum, fallega 
prentuð og vönduð í öllum frá-
gangi. Litið er inn á heimili, hvergi 
er mann að sjá, heldur eru myndir 
Gunnars kyrralífsmyndir, flestar 
teknar við náttúrulegt ljós sýnist 
manni, jafnvel ljós inni í híbýlum 
ekki nýtt til að kýla upp drama 
rýmis og hluta: það er sólbjartur 
morgun og enginn heima. 

Mér taldist til að heimsótt væru 
tuttugu heimili. Bækur sem þess-
ar eru skilgetin afkvæmi innrétt-
ingablaðanna: hingað hafa borist 
um langa hríð slík blöð, bresk, 
frönsk, þýsk og norræn. Ytra eru 
þau málgögn iðnaðar í hverju 
landi. Ítölsku blöðin eru til dæmis 
uppfull af flísum sem við sjáum 
aldrei. Hér heima hafa Hús og 
híbýli og Veggfóður elt þessa 
bylgju sem þróaðist út úr almenn-
ari lífsstíls- og skemmtiblöðum. 
Heimsókn í ráðherrabústaðinn við 
Tjarnargötu, heimsókn á Bessa-
staði var upphafið hér á landi af 
slíkum myndasyrpum og birtust í 
Vikunni.  Það sem vekur raunar 
helst athygli manns við Heimilis-
brag Gunnars og þeirra er sögu-
leysið: mestallur húsbúnaður sem 
þar sést er frekar nýr af nálinni, 
eldra húsnæði hefur undantekn-
ingalaust verið gert upp og breytt. 
Íslensk myndlist er öll í yngri 
kantinum á veggjum þessara tut-
tugu heimila (Pétur Gautur vin-
sæll) og ljósmyndir eru að auka 
hlut sinn sem veggskraut en þar 
erum við hefðarlaus – fólk þekkir 
ekki íslenska ljósmyndara. Eldri 
mublur sjást varla. Hvorki milli-
stríðsárahúsgögnin, kunnugleg 
íslensk húsgögn né danskt dót frá 

miðri öldinni. Hér er flestallt nýtt 
og keypt úr þremur búðum í 
Reykjavík á síðustu fimm árum .

Kristján B. Jónasson bók-
menntafræðingur vekur athygli á 
hlutadýrkun okkar á spjallsíðu 
sinni (www.kristjan.blog.is): „Sú 
gjörbylting hefur orðið á háttum 
okkar að almennt er fólk flinkt í að 
tala um húsgögn. Því hafði ég 
aldrei kynnst áður en ég fór til 
útlanda og hitti fólk sem hrósaði 
teppum eða skápum eða penna-

setti í annarra manna húsum og 
fannst sjálfsagt að maður áttaði 
sig sjálfur á slíkum smáatriðum,“ 
segir hann í færslu 8. desember. 
Þetta er eins og hver önnur firra: 
hér var mikil endurnýjunarþörf á 
húsgögnum eftir stríðið samfara 
stækkun borgar og þorpa. Frægar 
eru sögurnar þegar sænsku bát-
arnir komu hingað að lestar voru 
þar fullar af nýjum húsgögnum. 
Enn eru til húsmunir hér sem 
keyptir voru af loftárásaútsölum 
stríðsáranna. Og víða á heimilum 
eldri kynslóðarinnar eru milli-
stríðsárahúsgögnin framleidd á 
verkstæðum þess tíma. Þjóðin 
kunni að nefna hluti fyrir daga 
Frikka Weiz; silfur og plett, post-
ulín frá ólíkum verksmiðjum Evr-
ópu er enn til í skápum hér sumt 
yfir hundrað ára gamalt. Stell frá 
nafntoguðum verksmiðjum þekktu 
allir: Bing og Gröndal og Arabíu.
Hér hafði fólk talað um húsmuni í 
áraraðir, nei, aldir áður en Kristj-
án B. Jónasson varð til – sem hug-
mynd.

Hitt er rétt hjá Kristjáni að 
bækur eins og Heimilisbragur 
Nennu er heimild rétt eins og bók 
Péturs Ármannssonar um íslensk 
hús, Heimili og húsagerð 1967-
1987 (1987 ) Íslenzk hús (1959)  – 
mætti endurprenta þær báðar – að 
ógleymdum öllum árgöngum af 
Húsum og híbýlum.

Heimilisbragur er fallega gerð 
bók og áhugaverð öllum sem sinnu 
hafa um sitt nánasta umhverfi. 
Stíll hennar er nokkuð uppstilltur 
og amstur dagsins þaðan fjarri. 
Þverskurður heimilanna er eins-
leitur sem ber frekar vitni um 
smekk ritstjóranna en allra hinna. 
Bókin er samt merkilegur vitnis-
burður og hefur reynst gestum og 
gangandi áhugaverð um jól og ára-
mót sem skoða hana fram og til-
baka sér til skemmtunar.

Um heimilisbrag og hlutadýrkun

Örfáar sýningar eru eftir af söng-
leiknum Footloose sem sýndur er í 
Borgarleikhúsinu. Verkið byggist 
á dansmyndinni Footloose eftir 
Dean Pithcford sem kom út árið 
1984. Fjórtán árum síðar var söng-
leikurinn settur á svið á Broadway 
og hefur hann verið sýndur víða 
um heim. 

Verkið var frumsýnt hér á landi 
í sumar og hefur notið mikillar 
hylli, einkum meðal yngri áhorf-
enda.

Með aðalhlutverk fara Halla 
Vilhjálmsdóttir og Þorvaldur 
Davíð Kristjánsson en auk þess 
taka fjölmargir leikarar, dansarar 
og söngvarar þátt í sýningunni.

Síðustu sýningar
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„DAUÐUR,  SKÍTUGUR, TÓMUR“
DAGUR VONAR





Stórmyndin Apocalypto 
eftir Mel Gibson verður 
frumsýnd á Íslandi í dag. 
Hér hverfur hann aftur 
um 500 ár eða svo og segir 
blóði drifna sögu um ástir 
og örlög þegar hillir undir 
lok hinnar fornu menningar 
Maja. 

Gibson tók Apocalypto upp í regn-
skógum Mexíkó og gaf sig, eins og 
áður, allan í verkið. „Við byrjuðum 
að skrifa þetta fyrir tveimur og 
hálfu ári. Klippivinnan er búin að 
vera alger geðveiki þar sem tíminn 
sem gafst í eftirvinnsluna var 
knappur. Tökurnar voru svo erfiðar 
að þær fóru fjóra mánuði fram yfir 
áætlanir sem kom niður á frágangs-
vinnunni. Við urðum því að klippa 
myndina hratt en ég held að okkur 
hafi tekist þetta mjög vel.“

Gibson bætir því við að það hafi 
á köflum verið erfitt að halda sér 
gangandi meðan á tökum stóð og 
hann hafi stundum verið að þrotum 
kominn. „Þetta var stundum erfitt 
og maður gat orðið ansi pirraður 
þar sem það sá aldrei fyrir endann 
á þessu.“

Gibson dvelur nokkuð við grimmi-
legar mannfórnir í Apocalypto og 
hlífir áhorfendum ekki við villi-
mennskunni þar sem gerendurnir 
sjá sjálfir ekkert villimannlegt við 
gjörðir sínar enda voru fórnirnar 
leið þeirra til að nálgast guði sína.
„Ég lagði áherslu á þetta við leikar-
ana í þessum atriðum. Að þeir væru 
ekki illmenni og ég vildi aldrei að 
þeir litu á sig sem slíka. „Þið eruð 
hluti af menningu og eruð að gera 
það sem ykkur ber. Það er bara 
þannig. Þið vitið ekki betur og ólust 
upp við þetta.““

Ofbeldi og pyntingar eru ekki 
það eina sem Apocalypto á sameig-
inlegt með Píslargöngu Krists. „Það 
eru vissulega tengingar þarna á 
milli, ekki síst hvað varðar þær til-
finningar sem bærðust innra með 
mér við handritsgerð beggja mynda. 
Svo reyndi ég í báðum tilfellum að 
hafa eins lítið um samtöl og ég gat 
til þess að leggja áherslu á hið sjón-
ræna. Svo eru auðvitað framandi 
tungumál töluð í báðum myndum.“

Gibson fullyrðir að Apocalypto 
hefði hljómað illa hefði hún verið á 
ensku. „Þetta eyðilagði myndir 
fyrir mér þegar ég var krakki. Þá 
horfði ég á flottar hugmyndir 
hrynja til grunna þegar leikararnir 
fóru með hallærislegar línur. Þetta 
fór alveg með mig og kippti mér 
inn í raunveruleikann,“ segir Gibs-
on og nefnir sem dæmi að víkingur 
í bíómynd geti ekki verið ógnvekj-
andi tali hann með amerískum 
hreim. „Hann yrði hins vegar ógn-
vekjandi ef hann myndi segja þetta 
á germönsku og þú þyrftir að lesa 
það sem hann segir. Hann á að vera 
hræðilegur og það gildir það sama 
um þessa gaura í Apocalypto.“

Gibson er þekktur fyrir flest annað 
en að ráðast á garðinn þar sem hann 
er lægstur. Hann fer sínar eigin 
leiðir og hlustar ekki á efasemda-
raddir og úrtölur og hefur hingað til 
ekki tapað á því. Píslarganga Krists 
sló í gegn fyrir nokkrum árum og 
honum tókst með henni að laða 
fjöldann í kvikmyndahús þvert ofan 
í hrakspár þeirra sem töldu útilokað 
að fá fólk á bíómynd sem var töluð á 
löngu útdauðu tungumáli. Hann 
segir þetta þó ekki kitla hégómann.

„Tja, ég vona að fólk láti sjá sig 
núna. Þetta snýst samt ekki um rétt-
lætingar heldur að gera það sem 
maður vill gera eins og maður vill 
gera það. Þú öðlast ákveðið sjálf-
stæði með því einfaldlega að vera, í 
einu og öllu, samkvæmur sjálfum 
þér. Það skapar samt enginn list 
fyrir einhverja útvalda, ekki ef um 
raunverulega listamenn er að ræða. 

Þú reynir alltaf að ná til eins margra 
og þú mögulega getur í öllu sem þú 
gerir.“

Gibson tók Apocalypto upp í Cate-
maco, leifunum af síðasta regn-
skógi Mexíkó, og Veracruz og hefur 
ekki áður unnið að gerð kvikmynd-
ar á stað þar sem jafn fáir vissu 
hver hann var. „Ég var nú ekki 
alveg óþekktur. Alls ekki. Þó litla 
stúlkan í þorpinu hafi ekki haft 
hugmynd um hver ég er þá nýtur 
Mad Max öfgakenndra vinsælda í 
Mexíkó,” segir Gibson sem ætlar 
að snúa aftur, fullur þakklætis, og 
sýna heimafólki, sem margt kemur 
við sögu, myndina.

Gibson fer ekki leynt með að gerð 
Apocalypto reyndi á hann andlega 
og líkamlega og ætlar nú að taka 
sér gott frí. „Já, maður þarf smá 
tíma til að slaka á, ná sér niður og 
jafna sig eftir svona lagað áður en 
maður fer að velta nýjum hug-
myndum fyrir sér. Næsta mynd 
verður á ensku, svona til tilbreyt-
ingar. Ég veit að ég ræð við það,“ 
segir Gibson og hlær.

Gibson hefur ekki sinnt leiklist-
inni að ráði undanfarið og hann 
hefur ekki borið kvikmynd uppi í 
nokkur ár og finnur ekki sérstaka 
löngun til þess. „Ég bíð þess ekki í 
neinni örvæntingu að stökkva fyrir 
framan tökuvélina. Komi hins 
vegar eitthvað gott upp, veki áhuga 
minn og ég hafi tíma til þess að 
gera það þá mæti ég samstundis. 
En ég nýt þess í botn að leikstýra 
og mér finnst það skemmtilegra.“
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9 Songs er tilgangslaus mynd

Ferill leikstjórans Brian De Palma hefur verið ansi brokkgengur og 
þrátt fyrir að hann hafi í gegnum tíðina sýnt ótvíræða meistaratakta 
liggja eftir hann óhóflega margar myndir sem eru óttalegt drasl. Hann 
hefur haft hljótt um sig frá því að hann sendi Femme Fatale frá sér árið 
2002 en stígur nú út úr skugga vondra dóma sem sú mynd fékk með The 
Black Dahlia.

Kallinn ræðst ekki á garðinn þar sem hann er lægstur þar sem 
myndin er gerð eftir glæpasögu James Ellroy og samanburður við hina 
frábæru L.A. Confidential er því óhjákvæmilegur.

De Palma er að þessu sinni með góðan efnivið og ágæta leikara með 
sér þannig að ef hann klúðrar þessu þá fer maður að hallast að því að 
kallinn sé endanlega útbrunninn. Fyrir utan Carlito´s Way (1993) og 
Mission Impossible (1996) hefur De Palma ekki gert neitt af viti frá því 
að The Untouchables hjóluðu í Al Capone árið 1987.  The Bonfire of the 
Vanities (1990), Raising Cain (1992), Snake Eyes (1998) og Mission to 
Mars (2000) eru sorglega slappar myndir og fyrir utan stöku tilþrif í 
myndatöku er fátt í þeim sem bendir til þess að við stjórnvölinn sé 
leikstjóri Carrie (1976), Dressed To Kill (1980), Scarface (1983), Body 
Double (1984), The Untouchables og Carlito´s Way.

Scarface er líklega, að öðrum myndum ólöstuðum, besta mynd 
leikstjórans en þar fer Al Pacino eftirminnilegum hamförum í hressi-
legri og blóðugri glæpamynd. Samstarf hans og Pacinos var honum svo 
aftur heilladrjúgt í Carlito´s Way en þar fyrir utan er De Palma yfirleitt 
bestur þegar hann fæst við hrylling og blóðsúthellingar og Sisters 
(1973) og Carrie standa til dæmis enn ágætlega fyrir sínu.

Þá má De Palma eiga það að hann er ófeiminn við að flakka á milli 
kvikmyndagreina þó oft þyki skorta nokkuð á frumleikann hjá honum 
en í því sambandi verður það ekki af honum tekið að þegar hann stelur 
þá gerir hann það býsna vel. Eitt eftirminnilegasta atriði The Untoucha-
bles, þar sem barnavagn rennur niður tröppur í kúlnahríð, er til dæmis 
tekið beint úr Beitiskipinu Potemkin eftir Eisenstein. Í Dressed to Kill 
sækir hann markvisst í Psycho og þegar Angie 
Dickinson er slátrað með rakhníf í lyftu stælir 
hann sturtuatriði Hitchcocks með látum. Þá er 
Body Double meira og minna öll stæld upp úr 
Vertigo Hitchcocks sem hefur haft mikil áhrif 
á De Palma.

Á góðum degi er Brian De Palma fantagóð-
ur leikstjóri og yfirleitt glittir alltaf í ein-
hverja meistaratakta hjá honum, jafnvel 
þegar hann gerir mistök. Kannski er það þess 
vegna sem maður á svo erfitt með að fyrirgefa 
honum klúðrin. Mér þykir þó enn vænt um 
kallinn en The Black Dahlia gæti þó ráðið 
úrslitum um það hvort ég sný endanlega við 
honum baki og láti mér næga að horfa á 
Scarface á fimm ára fresti og 
The Untouchables, Carrie, 
Carlito´s Way, Body Double 
og Dressed To Kill með tíu 
til fimmtán ára millibili.

Mistækur og þjófóttur meistari



Bandaríski glæpasagnahöfund-
urinn James Ellroy hefur haldið 
merkjum gömlu meistara harð-
soðnu hefðarinnar á lofti með 
glæsibrag í verkum sínum þar 
sem drungalegur „film noir“ andi 
svífur yfir vötnum. Curtis Han-
son kvikmyndaði glæpasögu hans, 
L.A. Confidential með miklum 
glæsibrag árið 1997 og nú hefur 
Brian De Palma afgreitt aðra 
bók Ellroys, The Black Dahlia, og 
afraksturinn verður frumsýndur 
á Íslandi á morgun.

Ellroy byggði þessa sögu sína á 
sönnu sakamáli en spann utan um 
það sögu um spillingu, ást, þrá-
hyggju, græðgi og hnignun mann-
legra gilda. Árið 1947 fannst væg-
ast sagt illa útleikið lík hinnar 22 

ára gömlu Betty Short í Los Ang-
eles. Betty var smástirni í Holly-
wood og hafði háleit markmið um 
að sigra heiminn á hvíta tjaldinu 
áður en sjúkur morðingi batt enda 
á þá drauma hennar. Morðgátan 
er enn óleyst en hefur verið fólki 
og þá ekki síst blaðamönnum, rit-
höfundum og handritshöfundum 
endalaus uppspretta vangaveltna 
og samsæriskenninga.

Fjörutíu árum eftir að glæp-
urinn var framinn byggði Ellroy 
svo metsölureyfara sinn á mál-
inu, ekki síst í þeirri von að með 
bókinni gæti hann skrifað sig frá 
skuggum eigin fortíðar en móðir 
hans var myrt árið 1958.

Í The Black Dahlia reyna tveir 
ungir lögreglumenn og fyrrver-

andi hnefaleikarar, Lee Blanchard 
(Aaron Eckhart) og Bucky Blei-
chert (Josh Hartnett) að hafa 
hendur í hári morðingjans. Við 
rannsóknina flækjast þeir í vef 
lyga og spillingar og málið gengur 
nærri þeim báðum og hefur áhrif 
á einkalíf þeirra. 

Blanchard fær málið á heilann 
og óeðlilegur áhugi hans á Betty 
ógnar sambandi hans við hina 
fögru Kay (Scarlett Johansson) á 
meðan Bleichert fellur fyrir Mad-
eline Linscott (Hillary Swank) sem 
tengist fórnarlambinu á óheppi-
legan hátt.

Skuggahliðar Los Angeles

Leikstjórinn Christopher Nolan er 
með áhugaverðari leikstjórum 
sem starfar í Hollywood um þess-
ar mundir og þótt hann sé aðeins 
37 ára gamall hefur hann fest sig 
rækilega í sessi með myndunum 
Memento, Insomnia og ekki síst 
Batman Begins þar sem hann 
færði leikarann Christian Bale í 
búning Leðurblökumannsins og 
blés nýju lífi í þessa fornfrægu 
myndasöguhetju.

Sýningar á nýjustu mynd hans, 
The Prestige, hefjast á Íslandi á 
morgun en þar egnir hann saman 
áðurnefndum Bale og Hugh Jack-
man í hlutverkum tveggja töfra-
manna sem eru í bullandi sam-
keppni við upphaf 20. aldarinnar.

Jackman leikur Robert Angier 
sem er með sviðstöfrabrögðum 
sínum að verða vinsæll skemmti-
kraftur en Bale leikur félaga hans 
og kollega Alfred Borden. Sá er 
hugmyndaríkt séní sem á öllu erf-
iðara með að láta hugmyndir sínar 
og brellur njóta sín í sviðsljósinu. 

Þegar magnaðasta töfrabragð 
þeirra félaga mislukkast með 
skelfilegum afleiðingum skilja 
leiðir og þeir verða svarnir óvinir 
sem leggja ofurkapp á að skyggja 
hvor á annan og fletta ofan af 
brellum hins. 

Samkeppnin stigmagnast þegar 
þeir neyta báðir allra bragða til að 
slá hinum við og notast meðal ann-
ars við nýjustu rafnagnstækni. 
Persónulegur núningurinn er ekki 
síður rafmagnaður og metingur 
þeirra stofnar öllum í kringum þá 
í lífshættu áður en yfir lýkur.

Auk þeirra Jackmans og Bale 
fara þau Michael Caine og Scarl-
ett Johansson með veigamikil 
hlutverk ásamt Andy Serkis (Goll-
um í Hringadróttinssögu) og sjálf-
um David Bowie sem leikur raf-
magnsbrautryðjandann Nikola 
Tesla.

Blekkingar 
Nolans



Þegar sósan, súpan eða kássan 
stefnir í bragðlaus óefni getur 
heimagert soð bjargað málunum. 
Hrefna Rósa Jóhannesdóttir, yfir-
kokkur í Sjávarkjallaranum, sagði 
hægt að gera afbragðs gott kjötsoð 
á fjórum klukkutímum og kjúkl-
ingasoð á um það bil klukkutíma. 
Fisksoð og grænmetissoð taka ein-
ungis um hálftíma. 

„Í grænmetissoð notar maður 
það rótargrænmeti sem manni 
finnst gott, brúnar það í potti og 
sýður í vatni í hálftíma,“ sagði 
Hrefna. „Fyrir kjötsoð er gott að 
brúna beinin inni í ofni á svona 180 
gráðum fyrst. Þá fer öll aukafita af 
þeim. Beinin eru svo sett í pott með 
vatni og maður sýður grænmeti 
með síðasta hálftímann,“ sagði 
hún. Hrefna mælir með harðgeru 
grænmeti á borð við lauk, stein-
seljurót, sellerírót og gulrætur, 
sem er brúnað á pönnu fyrst. „Svo 
má setja lárviðarlauf, timjan og 
hvítlauk út í,“ bætti Hrefna við. 

„Fyrir humarsoð er gott að 

brúna beinin, en fyrir fisksoð er 
mikilvægt að skola beinin vel áður 
en þau eru soðin,“ sagði Hrefna. 
Eftir að beinin eru sigtuð frá má 
láta soðið sjóða enn þá meira niður. 
„Þá tekur það ekki jafn mikið pláss 

í frystinum, og maður fær kraft-
meira soð,“ benti Hrefna á. Soðið 
er því næst látið kólna. Fitan flýtur 
þá upp svo hægt er að fjarlægja 
hana með skeið. Soðið er svo fryst 
og notað eftir hentugleikum.

Bjargvættur sósunnar

… að tölvan er kannski besta 
hjálpartæki eldhúslífsins. 
Á netinu finnurðu ógrynni 
girnilegra uppskrifta fyrir 
öll tækifæri; allt frá sæl-
keraveislum til skyndi-
lausna. 

Fékk djúpsteikta átu úr maga fisks

Skemmtileg viðurnefnin sem menn fá í vínbransanum. Eða taka sér 
sjálfir, vel studdir af markaðsfólki sínu. Chilemaðurinn Pablo Morandé 
er þannig kallaður „Kóngurinn af Casablanca“ og er þar vísað til 
frumherjastarfs hans í vínrækt í Casablanca-dal í Chile. Þetta viðurnefni 
er þó sparlega notað og kom t.a.m. aldrei upp í samtali sem ég átti nýlega 
við einn skemmtilegasta sölu- og markaðsmann úr víngeiranum sem 
landið hefur heimsótt, Francisco Vicuna frá Morandé. Chile hefur árum 
saman verið í efsta eða næstefsta sæti yfir þau lönd sem mest selst frá í 
vínbúðum. Þetta eru Chile-menn afar ánægðir með. Francisco spurði mig 
hverjar ég teldi ástæður vinsælda Chile-vínanna. Ég tjáði honum að fyrir 
utan hagstætt verð og mikil gæði ódýrustu vínanna teldi ég hina jákvæðu 
og eilítið rómantísku ímynd Chile hafa hjálpað. Sú ímynd væri ekki síst 
að þakka vinsældum suður-amerískra höfunda á borð við skáldkonuna 
Isabel Allende. Þetta þótti Fransesco ekki góð kenning enda ekki hrifinn 
af Isabel. 
„Salvador Allende, afi hennar, var mikill vinur afa míns og ég þekki 
fjölskylduna vel en er ósammála þeim í pólitík. Á Vesturlöndum er það 
nú svo að menn vilja ekki skilja hversu alvarlegt ástandið var orðið undir 
lok stjórnartíðar Allendes og hversu gríðarlegt átak þurfti til að rífa 
landið upp úr þeim hörmungum sem óstjórn hans hafði 
komið landinu í. Framfarir í efnahagslífinu hafa orðið 
ævintýralegar. Það eru ekki nema fimmtán ár síðan 
víngerð í Chile var léttvæg og leiðinleg. Heimamarkað-
urinn veitir lítið aðhald, 70% af neyslunni heima er 
kassavín og það var útflutningurinn sem bjargaði okkur. 
Kröfur erlendis voru miklu meiri og um leið og 
frumherjunum tókst að brjótast inn á erlenda markaði 
fóru hjólin að snúast hratt. Bylting hefur orðið í vínrækt 
en neysluvenjur heima fyrir hafa breyst hægt. 
Enginn er spámaður í sínu föðurlandi!“
Pablo Morande var áður yfirvíngerðarmaður hjá 
einu stærsta fyrirtæki Chile, Concha Y Toro. 
Hann stofnaði sitt eigið fyrirtæki 1996 og hefur á 
aðeins áratug komið því í hóp virtustu vínfyrir-
tækja Chile. Var m.a. kosinn maður ársins af 
kollegum sínum í Chile árið 2004. Pablo hefur 
verið leiðandi í lífrænni ræktun og er t.a.m. hið 
stórkostlega toppvín hans House of Morandé 
lífrænt ræktað. „Dýrt en skemmtilegt,“ segir 
Francisco. „Líftími vínviðarins er helmingi styttri 
í lífrænni ræktun en með hefðbundnum aðferðum 
vegna þess að ekki er hægt að grípa inn í hlutina 
með sömu meðulum.“

Kóngurinn af Casablanca
Elizabeth Ortega Lucio 
heldur í matarhefðir heima-
lands síns. Hún kemur frá 
Kólumbíu en hefur búið hér 
á landi í tíu ár. 

Elizabeth segir ekki erfitt að 
nálgast hráefni í matseldina hér á 
landi. „Það er ekkert vandamál. 
Ég reyni að elda mikið af kólumb-
ískum mat, þó að það sé kannski 
ekki alla daga,“ segir hún. 

Kólumbísk matargerð á sér 
ekki neitt ákveðið sérkenni, að 
sögn Elizabeth. „Fólk í norður-
hluta Kólumbíu eldar aðeins öðru-
vísi mat en í suðurhlutanum þaðan 
sem ég kem. Hver sýsla á sér ein-
hvern sérstakan rétt,“ útskýrir 
hún. Baunir koma þó reglulega 
fyrir, enda deilir Elizabeth hér 
uppskrift að grænum linsubaun-
um með lesendum. „Svínakjötið í 
uppskriftinni er bara til að gefa 
gott bragð. Í Kólumbíu notum við 
chorizo-pylsu, en hún fæst ekki 
hérna,“ segir Elizabeth.

Að hennar sögn er kólumbísk-
ur matur ekki endilega bragð-
sterkur. „Þegar ég var lítil var 
mamma mín alltaf með eitthvað 
sterkt á borðinu, til að bæta í mat-
inn. Hver og einn getur þá bætt út 
í eins og hann vill, það eru ekki 
allir hrifnir af sterkum mat,“ 
segir Elizabeth. 

Ásamt linsuréttinum býður 
Elizabeth upp á uppskrift að hrís-
grjónum með lauk og plantains 
banönum. Plantains banana segir 
hún hægt að nálgast í Sælkera-
búðinni eða versluninni Filipps-
eyjum. Þeir eru mjölkenndir og 
notaðir í matargerð víða í Róm-
önsku Ameríku.

Vel þroskaðir bananar eru 
afhýddir og skornir eftir endi-
löngu í þunnar sneiðar. Steiktir í 
heitri olíu.

Leggið baunirnar í bleyti í 
miklu vatni í minnst fimm klukku-
tíma. Skiptið um vatn, og sjóðið 
þær í miklu vatni. Hlutföllin eru 
um þrír hlutar vatns á móti einum 
hluta af baunum. Skerið kjötið í 

bita og bætið í, kryddið með salti 
og pipar eftir smekk og látið sjóða 
í um 45 mínútur eða þar til baun-
irnar eru vel mjúkar. Skerið lauk 
og tómata smátt og steikið í olí-
unni á pönnu. Bætið út í þegar um 
tíu mínútur eru eftir af suðu-
tíma.

Steikið laukinn í olíunni, bætið 
grjónunum út í þegar laukurinn 
er brúnaður og steikið í um þrjár 
til fjórar mínútur. Bætið um 75 cl 
af köldu vatni út í. (Þrír hlutar af 
vatni á móti einum af grjónum.) 
Sjóðið við vægan hita og setjið 
lokið á pottinn þegar vatnið hefur 
gufað upp. Sjóðið áfram þar til 
grjónin eru mjúk.
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Sjóræningjamyndin Pirat-
es of the Caribbean: Dead 
Man´s Chest og stjörnur 
hennar, Johnny Depp og 
Keira Knightley, voru 
áberandi á hinum árlegu 
People´s Choice-verðlaunum 
sem voru afhent í Banda-
ríkjunum.

„Ég veit að ég hef sagt þetta áður 
en sú staðreynd að þessi verðlaun 
koma frá fólkinu gerir þetta enn 
merkilegra,“ sagði Johnny Depp, 
sem var valinn besti karlleikarinn 
en hann var staddur í London. 
„Takk fyrir að leyfa mér að halda 
vinnunni minni. Þið ráðið.“

Pirates of the Caribbean var 
valin besta myndin og samvinna 
þeirra Depp og Knightley var verð-
launuð sem sú besta.

Jennifer Aniston var valin besta 
leikkonan og Halle Berry var kjörin 
besta konan í hasarmynd. Patrick 
Dempsey fékk verðlaun sem besti 
sjónvarpsleikarinn fyrir hlutverk 
sitt í Grey´s Anatomy og Eva Long-
oria, sem leikur í Desperate House-
wifes, var kjörin besta sjónvarps-
leikkonan. „Ef það væri ekki fyrir 
ykkur myndi ég aldrei vinna nein 
verðlaun,“ sagði Longoria.

Click var valin besta gaman-
myndin og Cars besta fjölskyldu-
myndin. Two and a Half Men var 
kjörinn besti gamanþátturinn og 
Grey´s Anatomy varð fyrir valinu 
sem besti dramaþátturinn.

David Schwimmer er kominn með 
enn eina kærustuna. Samkvæmt 
dagblaðinu New York Post fór Fri-
ends-leikarinn kunni á stefnumót 
með glæsilegri dökkhærðri stúlku 
á dögunum og þau höfðu ekki verið 
lengi saman þegar þau voru farin 
að láta vel að hvort öðru. Schwimm-
er er fertugur og hefur átt ótal 
kærustur síðan fjögurra ára sam-
bandi hans og ísraelskrar leikkonu  
lauk árið 2001. Þá voru átta mán-
uðir síðan hann bað hennar. New 
York Post veit engin deili á nýju 
kærustu Schwimmers en sögunni 
fylgir að þau hafi haldið saman 
heim á leið eftir að stefnumótinu 
og kossaflensinu lauk.

Kominn 
með nýja

Britney Spears og Paris Hilton voru 
jafnar í efsta sæti á lista tískumógúls-
ins Mr. Blackwell yfir verst klæddu 
stjörnu heims.

Sagði hann fatnað Spears og Hilt-
on vera án nokkurs klassa og í 
engu samræmi við tískuna. Í 
ððru sæti á listanum var Camilla 
Parker-Bowles, eiginkona Karls 
Bretaprins. Mr. Blackwell líkti 
henni við konunglegt tískuslys 
og sagði að hattarnir hennar 
væru hryllilegir og ættu 
heima langt aftur í fornöld.

Leikkonan Lindsay Lohan 
lenti í þriðja sæti og á eftir 
henni kom söngkonan Christina 
Aguilera. Fleiri sem komust á 
listann voru Mariah Carey, Paula 
Abdul, Sharon Stone, Tori Spell-
ing, Sandra Oh úr Grey´s Ana-
tomy og Meryl Streep. „Maður 
gæti grátið vegna Streep,“ sagði 
Blackwell. „Ekki er hægt að 
neita fallegum ferli hennar en 
fötin hennar eru ekki eins fögur 
sjón.“

Blackwell var þó jákvæður 
gagnvart tíu öðrum stjörnum 
sem allar hafa að hans mati 
frábæran og sjálfstæðan fata-
smekk: Kate Winslet, Angel-
ina Jolie, Helen Mirren, 
Barbra Streisand, Beyoncé 
Knowles, Nancy Pelosi, 
Karólína prinsessa af 
Mónakó, Heidi 
Klum, Katie 
Holmes og Mar-
cia Cross falla í 
þann flokk.

Britney og Paris verst klæddar



Handskrifaður texti við Bítlalagið 
While My Guitar Gently Weeps 
verður seldur á uppboði í Banda-
ríkjunum næstkomandi mánudag. 

Talið er að allt að 56 milljónir 
króna fáist fyrir textann, sem höf-
undur lagsins, George Harrison, 
skrifaði. Í textanum eru setningar 
sem voru ekki hafðar með í lokaút-
gáfu lagsins, sem var tekið upp 
árið 1968.

Neðst á textablaðinu stendur 
síðan: „Leiðtogi hljómsveitarinnar 
segist ekki ætla að spila lengur.“ 
Talið er að George hafi þar verið að 
vísa í annaðhvort John Lennon eða 
Paul McCartney sem báðir töldu 
sig leiðtoga Bítlanna. Er setningin 
vísun í það slæma andrúmsloft sem 
var í Bítlunum á þessum tíma.

Tvöföld safnplata með Ladda, 
Hver er sinnar kæfu smiður, 
kemur út á mánudag. Á plötunum 
tveimur er að finna öll vinsælustu 
lögin í flutningi Ladda og spanna 
þau langan feril hans. 

Á plötunum eru lög af sólóplöt-
um Ladda, vinsælustu lögin með 
Halla og Ladda og jafnframt lög 
með HLH-flokknum. Safnplatan 
inniheldur 47 lög og eru þau tekin 
af þeim sautján plötum sem Laddi 
hefur sungið inn á. Á meðal laga á 
plötunum tveimur eru: Austur-
stræti, Þú verður tannlæknir, Jón 
Spæjó, Tóti tölvukall, Hvítlaukur-
inn, Í vesturbænum, Tvær úr 
Tungunum, Það var úti á Spáni og 
Súperman.

Vinsælustu 
lög Ladda

Tónlistarmaðurinn Gary Glitter 
gæti losnað úr fangelsi í Víetnam 
á næstu mánuðum. Glitter var 
dæmdur í þriggja ára fangelsi í 
mars á síðasta ári fyrir kynferðis-
lega misnotkun á tveimur víet-
nömskum stúlkum. Yfirmenn í 
fangelsinu þar sem Glitter  afplán-
ar refsinguna segja að hann sé á 
lista yfir fanga sem komi til greina 
að losni út fyr í tilefni af árlegum 
hátíðahöldum þar í landi. Á þess-
um árstíma stytta Víetnamar jafn-
an dóma þeirra sem hafa hegðað 
sér vel í fangavistinni. Ef Glitter 
fær dóm sinn styttan gæti hann 
losnað út í maí. Talið er víst að 
Glitter verði þá rekinn úr landi.

Gæti losnað 
út í maí

Bítlatexti á uppboð

SÖNGNÁMSKEIÐ

Skráning og upplýsingar:
Sími: 588 1111, 696 0771 & 897 7922
poppskolinn@poppskolinn.is

MARÍU BJARKAR Fákafeni 11 • www.poppskolinn.is • Sími 588 1111

Magni og

Sigga Beinteins

GESTIR Á
NÁMSKEIÐI

Á vorönn verður boðið upp á:
5 ára og eldri: Byrjenda- og framhaldsnámskeið
Unglingar: Byrjenda- og framhaldsnámskeið
Fullorðnir: Byrjenda- og framhaldsnámskeið.

Aldursskiptir hópar. Haldnir verða tónleikar
á námskeiðinu og nemendur fá upptöku með
söng sínum á geisladiski í lok námskeiðs.

Markmið söngkennslunnar er að þjálfa nemendur
í túlkun, raddbeitingu, sjálfsstyrkingu og framkomu.
Skólinn leitast við að veita nemendum sínum tækifæri
til að koma fram opinberlega, svo sem við hljóðritanir,
framkomur í sjónvarpi og á öðrum vettvangi. Skólinn
leitast við að hafa sérþjálfað starfslið sem eru
atvinnumenn hver á sínu sviði.

VORÖNNIN ER AÐ HEFJAST

LEIKLIST!
Núna bjóðum við einnig upp á leiklistarkennslu.

María Björk
Skólastjóri/Söngkona

Regína Ósk
Yfirkennari/Söngkona

Þóra
Söngkona/Kennari

Hera Björk
Söngkona/Kennari

Jónsi
Söngvari/Kennari

Erna Hrönn
Söngkona/Kennari

Sessý
Söngkona/Kennari

Sara Dís
Söngkona/Kennari

Guðrún Árný
Söngkona/Kennari

Bryndís
Leikari/Kennari

Tinna
Leikari/Kennari

Söngskólinn er
alltaf í leit að

hæfileikaríku fólki

Fullorðins- og unglinganámskeiðin

hefjast í byrjun febrúar

Síðustu forvöð að skrá sig!

ÖRFÁ PLÁSS LAUS!
ERUM VIÐ SÍMANN NÚNA!



“Köld slóð er afbrags 
skemmtun, góð og 

spennandi sakamála-
saga. Vel gert.”

 D.Ö.J. Kvikmyndir.com

“Köld slóð er afbrags 
skemmtun, góð og 

spennandi sakamála-
saga. Vel gert.”

 D.Ö.J. Kvikmyndir.com

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í

Regnboganum merktar með rauðu

SÍMI 564 0000 SÍMI 551 9000 SÍMI 462 3500

LITTLE MISS SUNSHINE     kl. 5.50, 8 og 10.10 B.I. 7 ÁRA
KÖLD SLÓÐ     kl. 5.50, 8 og 10.15 B.I. 12 ÁRA
ARTÚR OG MÍNIMÓARNIR ÍSL. TAL kl. 6
TENACIOUS D       kl. 8 og 10.10 B.I. 12 ÁRA
CASINO ROYALE     kl. 8 B.I. 14 ÁRA
MÝRIN W.ENGLISH SUBTITLES     kl. 5.50 B.I. 12 ÁRA

LITTLE MISS SUNSHINE    kl. 3.40, 5.50, 8 og 10.10 B.I. 7 ÁRA
KÖLD SLÓÐ    kl. 3.30, 5.45, 8 og 10.15 B.I. 12 ÁRA
SÝND Í LÚXUS      kl. 3.30, 5.45, 8 og 10.15
THE BLACK DAHLIA FORSÝNING    kl. 8 B.I. 16 ÁRA
ARTÚR OG MÍNIMÓARNIR ÍSL. TAL kl. 3.45 og 5.50
ERAGON     kl. 3.30 og 5.45 B.I. 10 ÁRA
CASINO ROYALE    kl. 10.15 B.I. 14 ÁRA
BORAT     kl. 10.30 B.I. 12 ÁRA
MÝRIN     kl. 8 B.I. 12 ÁRA

KÖLD SLÓÐ        kl. 8 og 10 B.I. 12 ÁRA
ARTÚR OG MÍNIMÓARNIR ÍSL. TAL kl. 6
TENACIOUS D        kl. 8 og 10 B.I. 12 ÁRA
ERAGON         kl. 6 B.I. 10 ÁRA

Frábær ævintýramynd 
fyrir alla fjölskylduna!

Stórkostleg ævintýramynd 
byggð á magnaðri metsölubók

Þegar myrkrið skellur á...
hefst ævintýrið!

Ath: Ekkert hlé á myndum Græna ljóssins.

20% afsláttur fyrir alla viðskiptavini Kaupþings 
ef greitt er með korti frá Kaupþingi

Toppmyndin á Íslandi í  dag!Toppmyndin á Íslandi í  dag!
“Stórkostlega skemmtilegur

og hjartnæmur farsi sem
sendir áhorfendur brosandi

út úr salnum”
M.H.G. - Fréttablaðið

MIÐASALA Í SMÁRABÍÓ OG REGNBOGANN Á

2 fyrir 1 fyrir
MasterCard korthafa



/ KRINGLUNNI / KEFLAVÍK/ ÁLFABAKKA / AKUREYRI
EMPLOYEE OF THE MONTH kl. 8 - 10:10 Leyfð

FLAGS OF OUR FATHERS kl. 8 B.i. 16

SAW 3 kl 10:30 B.i. 16

STRANGER THAN FICTION kl. 5:40 - 8 - 10:20 Leyfð

THE CHILDREN OF MEN kl. 10:20 B.i.16

FRÁIR FÆTUR M/- Ísl tal kl. 5:40 Leyfð

HAPPY FEET M/-Ensk tal kl. 5:40 - 8 Leyfð

DÉJÁ VU kl. 10:30 B.i.12

THE HOLIDAY kl. 8 B.i. 7

EMPLOYEE OF THE MONTH kl. 3:20 - 5:40 - 8 - 10:20 Leyfð

STRANGER THAN FICTION kl. 3:20 - 5:40 - 8 - 10:30 Leyfð

STRANGER THAN FICT.. VIP kl. 8 - 10:30 

FLAGS OF OUR FATHERS kl.  8 - 10:30 B.i.16

THE CHILDREN OF MEN kl. 5:40 - 8 - 10:20 B.i.16

FRÁIR FÆTUR M/- Ísl tal. kl. 3:20 - 5:40 Leyfð

FRÁIR FÆTUR VIP kl. 3:20 - 5:40 

HAPPY FEET M/-Ensk tal kl. 3:20 - 5:40 Leyfð

DÉJÁ VU kl. 8 - 10:30 B.i.12

SKOLAÐ Í BURTU M/- Ísl tal kl. 3:20 Leyfð

Mynd eftir Óskarsverðlaunahafann Clint Eastwood.

the
Holiday

Cameron Diaz • Kate Winslet 
Jude Law • Jack Black

Frábær rómantísk 
gamanmynd

FRÁ FRAMLEIÐENDUM

WEDDING CRASHERS

GEGGJUÐ GRÍNMYND

ekki missa af 

mest slÁandi 
og einni

Áhrifamestu
kvikmynd Ársins.

HJ. MBL

RÁS 2

STRANGER THAN FICTION kl  8 Leyfð

HAPPY FEET M/- Ísl tal kl.  6 Leyfð

FLAGS OF OUR FATHERS kl  5:40 - 8 B.i.16

Skráðu
þig á SAMbio.is

A.Ó. SIRKUS

B.B.A. PANAMA.IS V.J.V. TOPP5.IS

B.S. FBL

FRÁBÆRLEGA FYNDIN OG 
SNIÐUG GAMANMYND... 

...SEM KEMUR ÖLLUM Í GOTT SKAP Á NÝJU ÁRI

Háskólabíó
KÖLD SLÓÐ kl. 5:50 - 8 - 10:10 B.i. 16

THE CHILDREN OF MEN kl. 8 - 10:30 B.i.16

FLAGS OF OUR FATHERS kl. 6 B.i. 16

FRÁIR FÆTUR   Ísl tal. kl. 5:40 Leyfð

THE DEPARTED kl. 7:40 - 10:30 B.i. 16

BOSS OF IT ALL kl. 5:30 B.i.7

SÝND Í 
HÁSKÓLABÍÓI

V.J.V TOPP5.IS

ÞAÐ ER HÆTTULEGT AÐ LEITA SANNLEIKANS - ÞÚ GÆTIR FUNDIÐ HANN...

20% afsláttur fyrir alla viðskiptavini Kaupþings 
ef greitt er með korti frá Kaupþingi

Ítalski kvikmyndaframleiðandinn 
Carlo Ponti, eiginmaður leikkon-
unnar Sophiu Loren, er látinn, 94 
ára gamall. Ponti framleiddi marg-
ar sígildar myndiar, þar á meðal 
La Strada eftir Fellini, Dr. Zhivago 
og Blowup.

Ponti kvæntist Loren árið 1957 
þegar hún var aðeins 22 ára. Gift-
ingin var síðar dæmd ógild en árið 
1966 giftust þau aftur.

Ponti uppgötvaði Loren þegar 
hún tók þátt í fegurðarsamkeppni 
þegar hún var aðeins fimmtán ára. 
Ponti var þá dómari keppninnar, 
37 ára gamall. Hann ruddi leið 
Loren til frægðar og hvatti hana 
til að læra ensku. 

Hann breytti nafni hennar úr 
Sophia Lazzaro og tryggði henni 
hlutverk í nokkrum ódýrum 
ítölskum myndum. Árið 1962 fékk 
Loren Óskarinn fyrir hlutverk sitt 
í Two Women sem var framleidd 
af Ponti. Fjórum árum síðar var 
Ponti sjálfur tilnefndur fyrir Dr. 
Zhivago.

Carlo Ponti látinn

Sjötta platan í Rokklands-serí-
unni, Rokkland 2006, kemur út á 
mánudag. Þetta er fyrsta útgáfa 
Senu á árinu 2007. 

Rokklands-plöturnar eru hugs-
aðar sem nokkurs konar fram-
lenging útvarpsþáttarins Rokk-
land sem hefur verið á dagskrá 
Rásar 2 óslitið síðan 1995. Hingað 
til hafa plöturnar komið út fyrir 
jólin en nú var ákveðið að breyta 
af vananum. „Við ákváðum að 
hafa þetta sem fyrstu útgáfu árs-
ins. Það er lógískt að gera þetta 
svona. Nú er árið búið og þetta er 
uppgjör eftir það,“ segir Ólafur 
Páll Gunnarsson, umsjónarmað-
ur Rokklands, sem sér um laga-
val og samsetningu platnanna. 
Andrea Jónsdóttir aðstoðaði hann 
við textaskrif í veglegum bæk-
lingi sem fylgir með auk þess 

sem þeir Arnar Eggert Thorodd-
sen og Ágúst Bogason komu þeim 
lítillega til aðstoðar.

Á fyrri plötunni eru nokkur af 
bestu lögum síðasta árs að mati 
Óla Palla, þar á meðal Crystal 
Ball með Keane, Young Folks 
með Peter, Bjorn & John og White 
Tiger með Pétri Ben. Á þeirri síð-
ari eru nokkur af bestu lögum 
tíunda áratugarins, þar á meðal 
Teardrop með Massive Attack, 
Black Hole Sun með Soundgar-
den og Ný batterí með Sigur 
Rós.

Upphaldslag Ólafs á plötunum 
er Exodus með færeysku rokk-
sveitinni 200. „Það er frábært lag 
sem enginn ætti að láta framhjá 
sér fara, algjör hittari. Það er 
eins og blanda af AC/DC og 
Purrki Pillnikk,“ segir hann. 

Uppgjör ársins 2006
Miklar vonir eru bundnar 
við nýja iPhone-símann frá 
Apple sem sameinar síma, 
lófatölvu, mynd- og Mp3-
spilara í eitt tæki, sem býr 
þar að auki yfir þráðlausri 
internettengingu. Bylting í 
fjarskiptatækni, segir þró-
unarstjóri Apple á Íslandi. 

Lengi hefur verið beðið eftir tæki 
sem sameinar síma, tónhlöðu, 
myndspilara og lófatölvu í eitt og 
ef marka má Steve Jobs, for-
stjóra Apple, er framtíðin komin 
með iPhone. Steingrímur Árna-
son, þróunarstjóri Apple á 
Íslandi, segir að það sé ekki 
orðum aukið. „Þetta er alhliða 
samskiptatæki eins og úr fram-
tíðarkvikmyndum. Það er fyrst 
og fremst verið að höfða til þeirra 
sem nota stóru iPod-ana og sím-
ann í fleira en samtöl.“

Steingrímur segir að nútíma-
maðurinn þurfi í síauknum mæli 
að hafa internettengingu við 
höndina og farsímar hafi ekki 

leyst það vel, það sé bæði dýrt og 
kosti fyrirhöfn. „Nú verður 
breyting á því. iPhone verður 
keyrður áfram með stýrikerfinu 

okkar þannig að þetta er ekki tak-
markað apparat. Þá er hann með 
þráðlausa nettengingu þannig að 
fólk getur farið á kaffihús og 
skoðað vísi.is eða kíkt á tölvu-
póstinn.“ 

Áður hefur verið reynt að þróa 
tæki sem átti að leysa önnur af 
hólmi, meðal annars gaf Apple út 
lófatölvu um árið en hafði ekki 
erindi sem erfiði. „Það er fyrst 
núna sem tæknin er orðin raun-
hæf,“ segir Steingrímur. „Þetta 
er ekki tilraunakennt tæki heldur 
hefur það verið lengi í þróun. Það 
óvenjulega við það er að það er 
miklu minna en tæknilegustu 
símar frá öðrum fyrirtækjum, 
þeir eru eins og múrsteinar í 
samanburði. Þetta er vissulega 
bylting.“ 

iPhone fer á markað í Banda-
ríkjunum í júní og kostar 500 til 
600 dollara þar ytra, það er 36 til 
43 þúsund krónur. Síminn verður 
fáanlegur á Íslandi í árslok en 
Steingrímur segir erfitt að segja 
til um verðið að svo stöddu. „En 
það er ekki ólíklegt að það verði í 
námunda við 50 þúsund krónur.“  

Martin Scorsese hefur hlotið sína 
sjöundu tilnefningu til leikstjóra-
verðlaunanna Directors Guild of 
America, fyrir mynd sína The 
Departed.

Á sama tíma hlutu leikstjórar 
fjögurra annarra mynda sínar 
fyrstu tilnefningar. Bill Condon 
var tilnefndur fyrir Dreamgirls, 
Jonathan Dayton og Valerie Farir 
fyrir Little Miss Sunshine, Step-
hen Frears fyrir The Queen og 
Alejandro Gonzalez Inarritu fyrir 
Babel.

Verðlaunin eru talin gefa góða 
vísbendingu um hver hlýtur ósk-

arinn fyrir bestu leikstjórn í lok 
febrúar. Alls 52 af þeim 58 leik-
stjórum sem hafa unnið Directors 
Guild-verðlaunin hafa fengið ósk-
arinn.

Scorsese, sem hefur aldrei 
unnið óskarinn, hefur áður verið 
tilnefndur til Directors Guild fyrir 
myndirnar The Aviator, Gangs of 
New York, The Age of Innocence, 
Goodfellas, Raging Bull og Taxi 
Driver. 

Scorsese tilnefndur



Ekki þekktur fyrir þolinmæði og umburðarlyndi

8
 Aðeins sex einstaklingar 

vita hversu há laun formaður 
Knattspyrnusambands Íslands, 
KSÍ, hefur hverju sinni og laun 
formannsins eru ákveðin af fram-
kvæmdastjórn KSÍ en formaður 
þeirrar stjórnar er formaður KSÍ, 
Eggert Magnússon. „Þetta tekur 
ekki langan tíma og Eggert víkur 
af fundi á meðan við ákveðum 
launin,“ segir Eggert Steingríms-
son, gjaldkeri KSÍ, og meðlimur í 
framkvæmdastjórn KSÍ síðustu 
átta ár.

Laun formannsins eru ákveðin 
þannig að Eggert Steingrímsson 
leggur til ákveðna tölu á fundi sem 
hinir aðilarnir í framkvæmda-
stjórn KSÍ, að Eggerti Magnús-
syni undanskildum, verða að sam-
þykkja.

Í framkvæmdastjórn KSÍ sitja 
Eggert Magnússon, sem er for-
maður, Eggert Steingrímsson, 
gjaldkeri KSÍ, Halldór B. Jónsson, 
varaformaður KSÍ, Jón Gunn-
laugsson og Lúðvík S. Georgsson. 

Geir Þorsteinsson, fram-
kvæmdastjóri KSÍ, er eini aðilinn 
fyrir utan þessa fimm sem veit 
hver laun formanns KSÍ eru að því 
er Eggert Steingrímsson segir. 
Stjórn KSÍ veit ekki hver laun for-
mannsins eru, ekki frekar en 
félögin í landinu.

Sú nefnd sem heldur utan um 
öll fjármál Knattspyrnusambands-
ins og hefur eftirlit með þeim, að 
því er Geir Þorsteinsson staðfesti 
í gær, heitir síðan fjárreiðunefnd. 

Athygli vekur að tveir meðlimir 
framkvæmdastjórnarinnar sitja í 
þeirri nefnd. Formaður fjárreiðu-
nefndar er Eggert Magnússon og 
með honum sitja Eggert Stein-
grímsson, Geir Þorsteinsson og 
Pálmi Jónsson.

Með öðrum orðum þá vita 
aðeins sjö manns hvernig fjármál-
um sambandsins er nákvæmlega 
háttað og þessir sömu aðilar virð-
ast einnig hafa eftirlit með fjár-
málum knattspyrnusambandsins.

„Það var ákveðið á ársþingi 
fyrir um tólf árum að greiða for-
manni laun og síðan var líka bif-
reiðakostnaður inn í því. Þá var 
sett tala inn í fjárhagsáætlun sem 
hefur tekið eðlilegum breyting-
um.“ sagði Eggert Steingrímsson, 

gjaldkeri KSÍ og meðlimur í fram-
kvæmdastjórn sambandsins, við 
Fréttablaðið í gær en hver er það 
sem ákveður launin á endanum? 

„Laun formanns eru ákveðin 
samkvæmt tillögu gjaldkera og þá 
er mið tekið af launaþróuninni í 
landinu. Framkvæmdastjórnin 
tekur síðan ákvörðun og það er 
framkvæmdastjórnin sem veit 
hver þessi laun eru sem og fram-
kvæmdastjóri KSÍ.“

Sú breyting hefur orðið á að 
ekki er lengur getið um laun for-
manns í ársreikningi KSÍ og laun-
in eru heldur ekki inn í fjárhags-
áætlun. „Eru laun ekki 
trúnaðarmál?“ sagði Eggert en 
getur framkvæmdastjórn KSÍ þar 
með sett formann KSÍ á nákvæm-

lega þau laun sem þeim sýnist án 
vitundar félaganna? 

„Ég lít nú þannig á að ég sé 
ábyrgari í mínum aðgerðum en 
það. Við gætum það en þá þyrftu 
fimm eða sex manns að vera mjög 
óheiðarlegir. Ég legg það ekki í 
vana minn og ég veit að félagar 
mínir eru það ekki heldur. Okkur 
er treyst fyrir þessu.“

Eggert Steingrímsson hefur 
setið í framkvæmdastjórninni í 
átta ár en litlar breytingar hafa 
orðið á stjórninni í gegnum tíðina 
að því er Eggert segir. Hann stað-
festi enn fremur að framkvæmda-
stjórnin ákveddi einnig laun fram-
kvæmdastjóra sambandsins sem í 
þessu tilviki er Geir Þorsteinsson.

Leynd hvílir yfir launamálum formanns KSÍ. Fjórir einstaklingar ákveða hversu há laun formaðurinn skal 
hafa og þeirra á meðal eru varaformaður KSÍ og gjaldkeri sambandsins. Einungis sex einstaklingar vita 
hver launin eru og einn þeirra er framkvæmdastjórinn og formannsefnið, Geir Þorsteinsson. 

 Baráttan harðnar á 
botni Iceland Express-deildar 
karla í körfubolta og nú hafa tvö 
af þremur neðstu liðunum, 
Haukar og Þór, bætt við sig evr-
ópskum leikmönnum. Þórsarar fá 
mann í stað Bol Johnston sem 
yfirgaf liðið um jólin en Haukar 
bæta hins vegar við sig þriðja 
erlenda leikmanninum.

Haukar hafa fengið til sín serb-
neska miðherjan Predrag Novak-

ovic sem er 23 ára gamall, 208 sm 
á hæð og 106 kg á þyngd. Novak-
ovic hefur spilað í Grikklandi, 
Slóveníu og Makedóníu auk 
heimalandsins en hann hóf feril 
sinn hjá Partizan Belgrad. Novak-
ovic lék síðast með Tos Sam Jas 
frá Skopje í Makedóníu og var þá 
með 16,9 stig og 9,1 frákast að 
meðaltali í leik. 

Þórsarar ákváðu að semja við 
„þekkta stærð“ en þeir fengu til 

sín hinn 198 sm og 195 kg enska 
framherja David Aliu sem hefur 
leikið með Tindastól og Hamar/
Selfoss hér á landi. Aliu var með 
15,7 stig og 5,0 fráköst í 6 leikjum 
með Tindastól veturinn 2004-05 
og 20,7 stig og 8,9 fráköst að með-
altali í 9 leikjum með Hamar/Sel-
foss í fyrra. 

Slæmu fréttirnar fyrir Þor-
lákshafnarbúa eru þær að hann 
hefur aðeins þrisvar sinnum verið 

í sigurliði í þessum 15 leikjum. 
Aliu lék fyrir áramót með Leic-
ester Riders í ensku deildinni og 
var þá með 7,8 stig og 4,9 fráköst 
að meðaltali á 18,9 mínútum í 
leik. 

Með þessum þremur leikmönn-
um eru Bosmann-leikmenn Ice-
land Express-deildarinnar orðnir 
18 talsins og eru öll lið deildarinn-
ar nema ÍR með erlenda evrópska 
leikmenn innan sinna raða.

Átján evrópskir leikmenn í deildinni

 Það er að rofa til í 
herbúðum þýska landsliðsins 
fyrir HM en hornamaðurinn 
Florian Kehrmann og miðju-
maðurinn Markus Baur eru að 
verða klárir í slaginn og munu 
að öllu óbreyttu leika með 
liðinu á HM sem og reynslu-
boltarnir Christian Schwarzer 
og Stefan Kretschmar.

Kehrmann og 
Baur klárir

 Fyrsti leikur Íslands 
á HM þann 20. janúar næst-
komandi er gegn Ástralíu. 

Ástralar virðast ekki 
líklegir til afreka á mótinu ef 
mið er tekið af úrslitum í leik 
liðsins gegn Grænlandi þar 
sem nágrannar okkar Íslend-
inga skelltu Áströlum með níu 
mörkum, 34-25. 

Ísland mætti Ástralíu á HM 
í Portúgal árið 2005 og vann 
þann leik með 40 marka mun 
og spurning hvort liðið gerir 
betur að þessu sinni.

Grænland 
lagði Ástralíu

 Spánverjinn Luis Garcia 
hjá enska úrvalsdeildarliðinu 
Liverpool hefur spilað sinn 
síðasta leik á tímabilinu en hann 
sleit krossbönd í 3-6 tapinu á móti 
Arsenal í enska deildarbikarnum. 
Luis Garcia verður frá í að 
minnsta kosti sex mánuði en 
Sílebúinn Mark Gonzalez verður 
einnig frá í þrjár vikur vegna 
meiðsla sem hann hlaut í þessum 
martraðarleik. Luis Garcia skor-
aði 3 mörk í 17 deildarleikjum í 
vetur.

Luis Garcia 
ekki meira með



 Framtíð David Beckham 
hjá Real Madrid virtist ráðin sam-
kvæmt fréttum sem fóru eins og 
eldur um sinu um netfjölmiðla í 
gær. Þá var haft eftir Predrag 
Mijatovic, yfirmanni íþróttamála 
hjá Real, að félagið myndi ekki 
semja aftur við Beckham og enski 
miðjumaðurinn gæti farið á 
frjálsri sölu frá liðinu þegar samn-
ingur hans rennur út í júní. 

Þegar leið á daginn komu tals-
menn Real Madrid fram og neit-
uðu þessu og sögðu að vitlaust hafi 
verið haft eftir Mijatovic. Við 
sama tækifæri kom fram að við-
ræðum við Beckham verði haldið 
áfram og að á næstu tveimur 

dögum sé áætlaður fundur með 
umboðsmönnum Beckham. David 
Beckham hefur fengið lítið að 
tækifærum á þessu tímabili og 
lítið hefur gengið hjá Real-liðinu 
þegar hann hefur spilað sem sést á 
því að liðið hefur tapað 7 af 9 leikj-
um sínum með hann í byrjunarlið-
inu.

Beckham kom til Real Madríd 
sumarið 2003 en hefur ekki enn 
unnið stóran titil með félaginu.

Nýr samningur enn á borðinu
 Kamerúnski framherjinn 

Samuel Eto´o mun mæta á sína 
fyrstu æfingu með Barcelona á 
mánudag eftir að hafa verið frá í 
þrjá mánuði vegna hnémeiðsla. 
„Við höfum lagt á það áherslu að 
hann fari varlega af stað því hann 
getur ekki beðið eftir því að fara 
að skora aftur fyrir Barcelona. 
Við höfum ákveðið að hann megi 
mæta aftur á æfingu eftir helgi,“ 
sagði Ramon Cugat, læknir 
spænska liðsins. Það er því ljóst 
að samkeppnin mun harðna í 
framhaldinu hjá Eiði Smára sem 
hefur byrjað alla leiki Barcelona 
upp á síðkastið. 

Eto’o byrjar að 
æfa á mánudag

Magna Ýr Hjálmtýsdóttir 
KFR og Róbert Dan Sigurðsson 
ÍR urðu í fyrsta sinn Íslands-
meistarar para í keilu í fyrra-
kvöld þegar þau unnu fráfarandi 
og margfalda meistara Sigfríði 
Sigurðardóttur KFR og Björn 
Guðgeir Sigurðsson KR 3-0 í 
úrslitum.  Þau Sigfríður og Björn 
höfðu unnið mótið þrisvar sinnum 
á síðustu fjórum árum og voru 
efst inn í úrslitin en gáfu þá eftir 
í baráttu við hina ungu og 
efnilegu spilara. Magna er aðeins 
17 ára og Róbert Dan er einu ári 
eldri. Dagný Edda Þórisdóttir og 
Hafþór Harðarson úr KFR 
tryggðu sér 3. sætið í mótinu. 

Magna Ýr og 
Róbert unnu

 Haukar unnu öruggan 
sjö marka sigur á ÍBV, 35-28, í 
DHL-deild kvenna á Ásvöllum í 
gær. Leiksins verður helst minnst 
fyrir 24 tapaða bolta Eyjastúlkna 
og 19 hraðaupphlaupsmörk 
Haukastúlkna því mistök 
gestanna gerðu heimastúlkunum 
lífið auðvelt.

Undirbúningur ÍBV-liðsins 
hefur líklega í kjölfar erfiðs 
ferðalags farið fyrir ofan garð og 
neðan því sóknarskipulagið var í 
molum. ÍBV-liðið tapaði 15 boltum 
í fyrri hálfleik og fékk á sig 11 
hraðaupphlaupsmörk fyrir hlé. 
Haukaliðið var fyrir vikið fimm 
mörkum yfir, 18-13, í hálfleik. 
Seinni hálfleikurinn hófst á sömu 
nótum og sigurinn var því aldrei í 
hættu.

Eyjaliðið er sundurlaus og 
stemningslaus her, liðið var 
aðeins með 9 leikmenn á skýrslu 
og það þurfti ekki stórleik hjá 
Haukum til að vinna auðveldan 
sigur.

Hraðlest Hauka 
lagði ÍBV

DHL-deild kvenna:

Iceland Express-deild kvk:

Enski deildarbikarinn:



Gagnslaus en girnileg skemmtun





Unnur Birna Vilhjálmsdóttir, fyrr-
um alheimsfegurðardrottning, 
hefur tekið að sér hlutverk í kvik-
myndinni Stóra planið í leikstjórn 
Ólafs Jóhannessonar en tökur á 
henni hefjast í apríl á þessu ári. 
Þetta er fyrsta kvikmyndahlutverk 
Unnar Birnu en móðir hennar, 
Unnur Steinsson, lék eins og frægt 
er orðið í sjónvarpsmyndinni 
„Þegar það gerist“ eftir Hrafn 
Gunnlaugsson.

Ólafur sjálfur vildi ekki stað-
festa þetta í samtali við Frétta-
blaðið og sagði samningavið-
ræður við alla leikara á 

viðkvæmu stigi. „Ég lofa því að það 
verður gæðakostur í hverju horni,“ 
lýsti Ólafur yfir. Samkvæmt heim-
ildum Fréttablaðsins hafa þeir Sig-
urjón Kjartansson, Benedikt 

Erlingsson og Jón Gnarr einnig 
verið ráðnir í hlutverk auk þess 
sem einn af framleiðendum mynd-
arinnar, Baltasar Kormákur, leikur 
í myndinni en Ólafur sagðist ekki 
vilja tjá sig um ráðningarferlið. 
„Þetta á allt eftir að skýrast á 
næstu dögum og vikum,“ 
útskýrir leikstjórinn.

Stóra planið er byggð á 
bók Þorvaldar Þorsteinsson-
ar, Við fótskör meistarans, en 

hún segir frá sambandi 
ungs hugsjónar-
manns og einmana 
kennara en í aðal-
hlutverkum eru þeir 
Pétur Jóhann Sigfús-
son og Eggert Þor-
leifsson.
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Jörundur Ragnarsson hefur verið 
ráðinn í stórt hlutverk í sjónvarps-
þáttunum Næturvaktin við hlið Jóns 
Gnarr og Pétur Jóhanns Sigfússon-
ar en þættirnir gerast á bensínstöð í 
Reykjavík þar sem Jón og Pétur 
ráða ríkjum. Ráðgert er að upptök-
ur hefjist í lok næstu viku og stefnt 
að því að hefja sýningar á þeim á 
Stöð 2 um páskana. „Ég leik ungan 
strák sem kemur til starfa þarna og 
kynnist stórskrýtinni veröld þess-
ara furðufugla,“ segir Jörundur 
sem vildi lítið tjá sig um sína per-
sónu og telur að hún eigi eftir að 
koma á óvart. „Þættirnir eru í raun 
þroskasaga þessa unga manns og ég 
á að vera „normið“ innan um þessa 
geðsjúklinga en það flettist hægt og 
bítandi ofan af honum,“ útskýrir 
hann og hlær en Jörundur segist 
hafa fengið stjörnuglampa í augun 
þegar hann hitti mótleikara sína tvo 
í fyrsta sinn. „Ég hafði fylgst vel 
með þeim í gegnum árin og horft 
upp til þeirra,“ segir leikarinn ungi.  

Jörundur útskrifaðist úr leiklist-
arskólanum í haust og hefur verið á 
fullu síðan. Hann vakti mikla athygli 
fyrir frammistöðu sína í söngleikn-
um Footloose og er í stórum hlut-
verkum í tveimur íslenskum kvik-
myndum sem frumsýndar verða í 
ár, Astrópíu eftir Gunnar Björn 
Guðmundsson og Veðramótum Guð-
nýjar Halldórsdóttur. „Þetta 
hefur gengið mjög vel og 
enginn skortur verið á 
verkefnum,“ segir Jör-
undur sem fær lítið frí 
þegar tökum á Nætur-
vaktinni lýkur í lok 
febrúar en þá stígur 
hann á svið í Þjóðleik-
húsinu í leikritinu Amma 
djöfull.

Fékk stjörnuglampa í augun

Unnur Birna leikur í bíómynd

... fá Kjartan Friðrik Ólafsson og 
félagar í hljómsveitinni Ampop 
sem spáð er frama og velgengni 
erlendis á árinu í tímaritinu 
Playgirl.

SÚR HVALUR
SÚR HROGN

HARÐFISKUR

Hin níutíu og sex ára gamla Ólöf 
Sigurrós Ólafsdóttir, kölluð Sig-
urrós, lætur háan aldur ekki aftra 
sér og mætir reglulega á hálfs-
mánaðarlegar söngvökur hjá 
Félagi eldri borgara ásamt Berg-
dísi Kristjánsdóttur, heimsókna-
vini Sigurrósar frá Rauða kross-
inum. Söngur hefur lengi verið 
hugðarefni Sigurrósar, sem seg-
ist mikið hafa verið í kórum áður 
fyrr. 

„Söngurinn er bara svo mikið 
líf. Að geta sungið og hljómlistin 
og allt sem því fylgir er alveg 
hreint dýrð, finnst mér,“ sagði 
hún. Sigurrós varð nýlega fyrir 
slysi og missti við það röddina að 
einhverju leyti. „Það er að lagast 
núna. Bergdís segir að ég sé ekki 
fölsk,“ sagði Sigurrós hlæjandi. 
„Ég er fyrst og fremst ánægð að 
vera með og geta þetta,“ bætti 
hún við. Þær Bergdís og Sigurrós 

segjast ætla að halda áfram að 
stunda söngvökurnar. „Þegar 
maður er orðinn svona gamall 
veit maður ekki hversu lengi 
maður getur eitt eða annað. En á 
meðan heilsan leyfir, já,“ sagði 
Sigurrós.

Halldóra H. Kristjánsdóttir og 
Svanlaug Magnúsdóttir hafa 
stundað vökurnar lengst söngfugl-
anna, og segir Halldóra að þeir 
sem komi einu sinni snúi alltaf 
aftur. Söngur hefur alltaf verið 
hluti af lífi þeirra, þótt þær hafi 
hvorugar sungið í kór. „Sem krakki 
og unglingur söng maður mikið, og 
alltaf þegar unga fólkið kom 
saman,“ sagði Svanlaug, sem sagð-
ist jafnvel syngja þegar hún ryk-
sugar eða fer út að ganga. „Þetta 
veitir manni útrás, eins og að 
dansa. Maður er svo frjáls,“ sagði 
Svanlaug. Halldóra var henni sam-
mála. „Ef maður er í leiðu skapi og 

fer að syngja, þá er bara eins og 
losni um allt og það hverfur,“ sagði 
hún.

Þeir Helgi Seljan, fyrrverandi 
alþingismaður, og Sigurður Jóns-
son, píanóleikari og tannlæknir, 
hafa leitt samkomurnar frá haust-
inu 2005, þegar þeir tóku við af 
Sigurbjörgu Hólmgrímsdóttur. Að 
sögn Helga er frelsi í söngnum 
haft að leiðarljósi. „Hér syngur 
hver með sínu nefi og nýtur þess 
að vera hérna.“ Sjálfur segist 
Helgi hafa sungið sig vitlausan 
alla tíð. „Á sínum tíma röktum við 
Karvel Pálmason, fyrrverandi 
alþingismaður, bæði sjúkrastofn-
anir og elliheimili og sungum 
saman ásamt Sigurði. Það var 
mjög gaman, og varð eiginlega 
kveikjan að þessu,“ sagði Helgi. 
„Ég hef óskaplega ánægju af 
þessu,“ bætti hann við.



Mýrin er orðin aðsóknarmesta íslenska kvikmyndin frá upphafi
mælinga og jafnframt tekjuhæsta kvikmynd allra tíma á Íslandi.

Athugið að sýningum fer fækkandi og hver fer að verða síðastur
að sjá þessa frábæru mynd sem hefur ekki bara fengið metaðsókn

heldur einnig frábæra dóma gagnrýnenda.

Myndin er einnig sýnd með enskum texta í Regnboganum.

Glitnir óskar Baltasar Kormáki og öðrum
aðstandendendum Mýrarinnar til hamingju með

metaðsókn, Eddu-verðlaun og frábæra mynd.
Við erum stolt af því að hafa tekið þátt í verkefninu.

til hamingju
manns!



Það er ekki tekið út með sældinni 
að fá fálkaorðuna. Eftir að mynd-

in af þér skælbrosandi með næluna 
í röðinni hjá forsetanum hefur birst 
í blöðunum er sjálfkrafa komið 
veiðileyfi á þig. Fuss og svei!, segir 
fólk pirrað. Hvað er nú þessi að fá 
þetta, fyrir ekki annað en að mæta í 
vinnuna?, er frussað með kleinunni í 
kaffitímunum eða nei, nei, uss, mátti 
nú ekki bíða í nokkra áratugi með að 
láta þennan hafa orðu – hann er ekki 
orðinn fertugur!

undirliggjandi óánægja með 
fálkaorðuveitinguna er svo mikil að 
þegar Fréttablaðið lagði spurningar 
fyrir orðuhafa á dögunum þóttu 
„áttu þetta skilið?“ og „varstu að spá 
í að þiggja ekki orðuna?“ fullkom-
lega viðeigandi spurningar. Enginn 
þóttist sjálfur geta lagt mat á það 
hvort hann væri verðugur orðuhafi 
en nokkrir játuðu að hafa spáð í að 
afþakka. Aðalástæðan sem gefin 
var upp fyrir því að þiggja var að 
það að afþakka hefði vakið meiri 
athygli en hitt. Því má álykta að fólk 
taki við orðunni í þeirri von að eng-
inn taki eftir því.

bíð ég spenntur við sím-
ann seinni hluta árs og vona að for-
setaskrifstofan hringi. Ég ætla að 
þiggja orðuna því ef ég afþakka 
hana vekur það alltof mikla athygli. 
Og ekki vill maður það. Svo verður 
maður bara að þola það að fólk híi á 
mann í nokkra daga fyrir að hafa 
fengið orðu.

mín mun sóma 
sér vel í kassa ofan í geymslu við 
hliðina á Íslensku tónlistarverðlaun-
unum sem ég fékk fyrir plötu ársins 
árið 1994. Öðrum verðlaunum er því 
miður ekki til að dreifa því ég er 
búinn að týna viðurkenningarskjali 
frá Hæfileikakeppni Kópavogs 
1980.

ég veit svo sem alveg af hverju 
fólk er fúlt út í fálkaorðuna. Hver 
einasti kjaftur á þessu veðurbarða 
vindrassgati telur sig réttilega eiga 
skilið að fá orðu fyrir það eitt að 
vera ekki löngu fluttur til heitu land-
anna. Það er ekki nóg með að veðrið 
sé ömurlegt og drungalegheitin í 
skammdeginu dragi úr hressustu 
gleðipinnum allan mátt, heldur vinn-
um við mest allra til þess að eiga 
fyrir dýrasta mati í heimi og afborg-
unum á okurvöxtum af dýrasta hús-
næði í heimi. Svo leggjum við hvert 
og eitt okkar af mörkum til að við-
halda vitleysunni með því að kjósa 
sama liðið trekk í trekk til þess eins 
að það hækki kaupið sitt daginn 
eftir kosningar.

vera Íslendingur er fórn sem 
við færum daglega. Og auðvitað 
ættum við öll að fá fálkaorðu fyrir 
það. Því legg ég til að þetta orðu-
kjaftæði verði afgreitt fyrir fullt og 
allt og orðan steypt í ál og send á lín-
una um næstu áramót.

Fálka á línuna
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1 Á Íslandi eru um 9000 reglulegir blóðgjafar. Við þurfum fleiri til að geta brugðist við 
alvarlegum slysum, náttúruhamförum eða öðru neyðarástandi. Við skorum á þig að 
koma og gefa blóð. Taktu með þér vin, vinnufélaga eða ættingja og gerðu heimsókn 
í Blóðbankann að fastri venju.

Vertu hetja - gefðu blóð!

Allir geta verið hetjur

LÖGFRÆÐIAÐSTOÐ ORATOR
- félag laganema við Háskóla Íslands 
                                                              

mmtudaga
milli 19:30 - 22:00 í síma 551-1012


