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Fimmtudagur
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Breytir epli í rós

Smáauglýsingasími

Elísabet Eyþórsdóttir heldur tónleika á Domo í kvöld 
en á eftir að kaupa sér nýjan kjól.„Fyrir mér þýðir tíska bara að ég get klætt mig eins og mér

sjálfri finnst best. Mér finnst mjög gaman að klæða mig 

upp eftir mínum smekk en ég held að það sé fyrir hvern og

einn að ákveða hvað þeim finnst flott,“ segir Elísabet eða

Beta eins og hún er yfirleitt kölluð.Tíska og tónlist eru náskyld fyrirbæri og oft stjórna

popparar straumum og stefnum í tískunni. Skemmtikraftar

fara sjaldnast á svið án þess að hafa klætt sig upp og jafn-

vel pönkararnir voru úthugsaðir í stíl sínum þó það ætti

ekki að virka þannig.„Mér finnst mjög gaman að dressa mig upp fyrir tón-

leika og hef gaman af því að kaupa mér ný föt áður en ég

kem fram, en það getur líka verið stress. Ég get alveg orðið

svolítið æst yfir þessu,“ segir Beta og bætir því við að hún

myndi aldrei vilja fara sem lumma á svið. „Nema kannski 

ef það væri eitthvað sérstaklega í tísku hjá mér að vera

lumma,“ segir hún og hlær.Beta heldur tónleika á Domo í kvöld ásamt Berki Hrafni

Birgissyni, en síðustu jól gáfu þau út plötuna Þriðja leiðin

sem fékk góðar viðtökur. „Þetta á bara að vera svona kósí kvöld hjá okkur. Tón-

leikar á fimmtudegi. Ég ætla að syngja lögin af plötunni,

Börkur spilar á gítar, Scott McLemore á trommur og Þor-

grímur Jónsson á kontrabassa. Þetta verður örugglega

mjög næs.“ Spurð að því hvort hún sé búin að kaupa sér 

nýjan kjól fyrir tónleikana neitar hún því. „Ég á svo lítinn

pening. Ætli ég eigi ekki eftir að hrúga öllu úr fataskápnum

á rúmið hjá mér og púsla einhverju saman á tveimur tímum. 

En við sjáum samt til ...“

BT bæklingur fylgir   Fréttablaðinu í dag

Getum borið
höfuðið hátt

 „Það er ekki slæmt að 
vera vinsælust. Takk kærlega 
fyrir að kjósa mig það. Takk,“ 
sagði tónlistarkonan Lovísa Elísa-
bet Sigrúnardóttir, Lay Low, við 
afhendingu Íslensku tónlistar-
verðlaunanna í Borgarleikhúsinu 
í gærkvöld. 

Lay Low hlaut þrenn verðlaun. 
Hún var valin Söngkona ársins 
og umslag fyrstu plötu hennar 
var valið það besta auk þess sem 
hún var kjörin vinsælasti flytj-

andinn í SMS-kosningu. Hljóm-
sveitin Ghostigital hlaut tvenn 
verðlaun, fyrir lag og texta árs-
ins, Not Clean, og Útflutnings-
verðlaun RVK Loftbrúar.

Bubbi Morthens var valinn 
söngvari árins, annað árið í röð, 
og Björgvin Halldórsson flytj-
andi ársins í flokki fjölbreyttrar 
tónlistar. Hljómplata ársins í 
flokki dægurtónlistar var Aparn-
ir í Eden með Baggalúti, Skúli 
Sverrisson þótti eiga bestu plötu 

ársins, Seríu, í flokknum ýmis 
tónlist og Pétur Ben var verð-
launaður fyrir bestu plötuna í 
flokki rokks & jaðartónlistar. 
Fyrsta sólóplata Hafdísar Huldar 
var valin poppplata ársins.

Ólafur Gaukur hlaut heiðurs-
verðlaun Íslensku tónlistarverð-
launanna og Hannes Smárason 
og FL Group hlutu hvatningar-
verðlaun. Elfa Rún Kristinsdóttir 
fiðluleikari var valin Bjartasta 
vonin.

Ekki slæmt að vera vinsælust

„Ég held að það sé 
full ástæða til að benda fólki á 
þennan möguleika, ekki síst á 
þeim mikilvæga markaði sem 
matvörumarkaðurinn er,“ segir 
Páll Gunnar Pálsson, forstjóri 
Samkeppniseftirlitsins.

Eftirlitið biður einstaklinga og 
fyrirtæki um að benda sér á hugs-
anleg samkeppnislagabrot, það 
geti ráðið úrslitum um það hvern-
ig til takist í eftirliti með matvöru-
markaðnum. Stofnunin athugar 
nú hvort markaðsráðandi smá-
sölufyrirtæki á matvörumarkaði 
misnoti aðstöðu sína.

Á heimasíðu stofnunarinnar, 
www.samkeppni.is, er fólki boðið 
að koma á framfæri ábendingum 
um hugsanleg brot á samkeppnis-
lögum, og þarf ekki að skrifa undir 
þær með nafni.

Þar má einnig finna nánari upp-
lýsingar um það hvers konar hátt-

semi geti talist brot á samkeppnis-
lögum.

„Eitt af því sem þarf til þess að 
eftirlit takist vel er að við fáum 
ábendingar um hugsanleg brot,“ 
segir Páll Gunnar. Ekki sé verið að 
biðja almenning um ábendingar, 
heldur frekar starfsmenn fyrir-
tækja sem vita af brotum á sam-
keppnislögum.

„Þetta er algjörlega óskiljan-
legt að mínu viti,“ segir Finnur 
Árnason, forstjóri Haga, sem 
rekur meðal annars verslanir Bón-
uss, Hagkaupa og 10-11. „Þetta 
minnir mann á Kína á tímum 
Maós. Í frjálsu lýðræðisríki þar 
sem fólk er saklaust þar til sekt er 
sönnuð finnst mér menn vera að 
reyna að snúa öllu á hvolf í opin-
berum aðgerðum gegn okkar 
fyrirtæki.“

Hann segir fyrirtækið hafa lagt 
sig mjög fram við að vinna með 

Samkeppniseftirlitinu í skoðun 
þess á matvörumarkaðnum og 
skilað öllum gögnum sem óskað 
hafi verið eftir. „Ég er alveg bit á 
þessum ummælum,“ segir hann.

Andrés Magnússon, fram-
kvæmdastjóri Félags íslenskra 
stórkaupmanna, segir félagið hafa 
verið þeirrar skoðunar í langan 
tíma að fákeppni á smásölumark-
aði sé of mikil. 

Vilhjálmur Fenger, fram-
kvæmdastjóri Nathan & Olsen, 
segist ekki sjá neitt að því að Sam-
keppniseftirlitið kanni viðskipta-
samninga birgja og smásala. Varð-
andi það að starfsfólk innan 
fyrirtækja sé hvatt til að senda 
Samkeppniseftirlitinu ábendingar 
um hugsanleg brot á samkeppnis-
lögum segir Vilhjálmur að sjálf-
sagt megi reyna það. Ekkert sé að 
athuga við samninga sem hans 
fyrirtæki geri.

Biðja um nafnlausar 
ábendingar um brot
Samkeppniseftirlitið biður fyrirtæki og einstaklinga um ábendingar varðandi 
hugsanleg brot á samkeppnislögum. Ábendingarnar mega vera nafnlausar. Full 
ástæða til að benda fólki á þetta, segir forstjóri. Óskiljanlegt, segir forstjóri Haga.

Öll íslensku úrvalsvísi-
tölufélögin sem færa bókhald sitt 
í erlendri mynt skoða kosti þess 
að skrá hlutafé sitt einnig í 
erlendri mynt. Aðeins Actavis 
hefur þó tekið ákvörðun um að 
breyta skráningu sinni.   

Þórður Friðjónsson, forstjóri 
Kauphallar Íslands, segir að til 
þess að skrá megi hlutafé í 
annarri mynt en krónu þurfi að 
gera nokkrar breytingar á 
uppgjörsferli hlutabréfavið-
skipta. 

Annað hvort þurfi Seðlabanki 
Íslands, sem sinnir uppgjörinu í 
íslenskum krónum, að taka það að 
sér í evrum eða erlendur banki að 
koma að máli.

Fleiri íhuga 
evruskráningu

Heimilin í landinu 
skulduðu um sjötíu milljarða í 
yfirdráttarlánum í desember á 
síðasta ári. Vextir af þeirri 
upphæð á ári eru nálægt fimmtán 

milljörðum.
Ólafur Darri 
Andrason,
hagfræðingur
ASÍ, segir 
bankana hafa 
hagnast afar 
mikið á óstöðug-
leika í íslensku 
efnahagskerfi
sem bitni svo á 
íslenskum

heimilum í formi hárra vaxta.
„Þessar miklu tekjur bankanna 

eru að hluta afleiðing af óstöðug-
leikanum í íslensku efnahagslífi. 
Bankarnir hagnast á þeim háu vöxt-
um sem hér eru, verðbólgan leggst 
sjálfkrafa á verðtryggð lán og 
þegar krónan flöktir eins og lauf í 
vindi er auðvelt fyrir bankana að 
hagnast á gjaldeyrismarkaði, segir 
hann.“ Ólafur gagnrýnir einnig 
fákeppni í fjármálaþjónustu 
innanlands. Þrír stærstu bankarnir 
vinni markvisst að því að hamla 
gegn því að viðskiptavinirnir færi 
sig milli banka.

Fimmtán millj-
arðar í vexti



 Samskipti forseta 
Íslands og ríkisstjórnarinnar 
verða tekin til meðferðar utanrík-
ismálanefndar Alþingis. Fulltrúar 
utanríkisráðuneytisins og forseta-
embættisins verða kallaðir fyrir 
nefndina til upplýsingagjafar.

Þetta var ákveðið á fundi nefnd-
arinnar í gær. 

Tilefnið er að forseti sá ekki 
ástæðu til að greina utanríkisráðu-
neytinu frá setu sinni í þróunar-
ráði Indlands. 

Halldór Blöndal, formaður 
utanríkismálanefndar, segir að 
þar sem forseti lýðveldisins beri 
ekki ábyrgð á stjórnarathöfnum 
sé honum skylt að ráðfæra sig við 
ríkisstjórn um embættisgjörðir. 
Þar sem það var ekki gert í þessu 
tilviki sé nauðsynlegt að fara yfir 
stöðuna. Áður hafa forsetaritari 
og ráðuneytisstjóri utanríkisráðu-
neytisins rætt málin sín á milli.

Af hálfu forsetaembættisins 
hefur því verið lýst að það sé ekki 
forseti Íslands sem sitji í indverska 
þróunarráðinu heldur persónan 
Ólafur Ragnar Grímsson. Halldór 
Blöndal segir ómögulegt að greina 
á milli mannsins og embættisins. 
„Ef því er haldið fram hlýtur emb-
ættinu að vera vandi á höndum. En 
auðvitað er þetta bara útúrsnún-
ingur. Getur forsætisráðherra 
verið forsætisráðherra til þrjú á 
daginn?“ spyr Halldór og svarar 
sjálfur neitandi. 

Sú var tíð að forseti og forsæt-
isráðherra báru saman bækur 
sínar á viku fresti en slíkum föst-
um fundum er ekki til að dreifa 
lengur. Það er skoðun Halldórs 
Blöndal að þótt forseti kunni ein-

hverra hluta vegna að eiga í 
pólitískum ágreiningi við forsæt-
isráðherra geti hann ekki átt í slík-
um ágreiningi við þingið. „Forseti 
á ekki að vinna í trássi við Alþingi 
og þing þjóða þola ekki að ein-
staklingur reyni að hefja sig yfir 
þau,“ segir Halldór og ítrekar 
þann vilja sinn að það komi ekki 
eins og þruma úr heiðskíru lofti 
þegar forseti Íslands taki meiri-
háttar ákvarðanir á borð við þá að 
setjast í þróunarráð í öðru ríki. 
Því verði að koma samskiptunum í 
gott horf.

Greint var frá því í síðustu viku 
að forseti Íslands hefði þegið boð 
um að taka sæti í þróunarráði Ind-
lands.

Í framhaldinu óskaði utanríkis-
ráðherra skýringa á hvers vegna 
ráðuneytið var ekki upplýst um þá 
fyrirætlan og funduðu starfsmenn 
ráðuneytisins og forsetaembætt-
isins í byrjun viku. Þá kom og 
fram að forsetaembættið liti svo á 
að það væri ekki forsetinn heldur 
persónan Ólafur Ragnar sem sæti 
í þróunarráðinu.

Samskipti forseta og 
ríkisstjórnar rædd
Á fundi utanríkismálanefndar Alþingis í gær var ákveðið að taka til meðferðar 
samskipti forseta Íslands og ríkisstjórnarinnar. Tilefnið er að forsetinn sá ekki 
ástæðu til að greina ráðherra frá setu sinni í þróunarráði Indlands.

Hryðjuverkavarnasveit
bresku lögreglunnar handtók í gær átta menn 
í Birmingham, sem grunaðir eru um að hafa 
lagt á ráðin um að ræna breskum hermanni 
sem játar íslamstrú. 

Lögregla vildi ekki tjá sig um fullyrðingar 
í fjölmiðlum um að mennirnir hafi ætlað sér 
að hálshöggva hermanninn, í stíl við það sem 
mannræningjar í hópi uppreisnarmanna í Írak 
tíðka að gera. Hryðjuverkavarnafulltrúar 
staðfestu þó að áætlun mannanna hefði verið 
sú fyrsta af sínu tagi sem komist hefði upp um 
í Bretlandi. 

Að sögn Sky-sjónvarpsstöðvarinnar var 
hermaðurinn sem til stóð að ræna í gæslu lög-
reglu. Á vefsíðu íslamskra öfgamanna höfðu 
birst myndir af honum með upphrópunum um 

að hann væri svikari sem bæri að lífláta.
Í Birmingham, þar sem eru heil hverfi inn-

flytjenda frá Mið-Asíu og Austurlöndum nær, 
hefur lögreglan ítrekað efnt til mikilla aðgerða 
á undanförnum tveimur árum. 

Þar voru til að mynda margir þeirra hand-
teknir, sem grunaðir eru um að hafa í fyrra-
sumar ætlað að smygla sprengiefni á vökva-
formi inn í farþegaþotur og sprengja upp yfir 
Atlantshafi.

Björn, var leikurinn svona 
spennandi?

Sjávarútvegsráðu-
neytinu hefur borist tillaga frá 
Hafrannsóknastofnun um að leyfi-
legur loðnukvóti verði 370 þúsund 
tonn. Loðnukvótinn verður því auk-
inn um 190 þúsund tonn umfram 
180 þúsund tonna leyfilegan upp-
hafsafla sem var byggður á mæl-
ingum snemma í janúar. Loðna 
mældist á stóru svæði fyrir austan 
land.

Þorsteinn Sigurðsson, sviðs-
stjóri nytjastofnasviðs Hafrann-
sóknastofnunar, segir að hafrann-
sóknaskipið Árni Friðriksson hafi 
mælt á stóru svæði á loðnumiðun-
um fyrir austan. „Mælingarnar 
sýna að stofninn er 710 þúsund 
tonna stofn. Með tilliti til þess sem 
búið er að veiða og að skilin séu 
eftir 400 þúsund tonn til hrygning-
ar, þá leggjum við til að kvótinn 
verði 370 þúsund tonn.“ Þorsteinn 

segir að aðstæður til mælinga á 
miðunum hafi verið góðar. 

„Þetta teljast góðar fréttir. Fyrir 
mánuði síðan hefðu fáir trúað 
þessu því ekkert hafði sést til loðnu 
úr 2004-árganginum til þess tíma,“ 
segir Þorsteinn. Hafrannsóknaskip 
fer til mælinga á göngumynstri 
loðnu fljótlega og þær rannsóknir 
nýtast jafnvel til frekari mælinga. 

Einar K. Guðfinnsson sjávar-
útvegsráðherra fagnar tíðindum af 
loðnumiðunum. „Í ljósi þess að við 
höfðum ekkert séð til þessa árgangs 
í upphafi árs, sem við höfðum mikl-
ar áhyggjur af, eru þetta mjög 
ánægjuleg tíðindi.“ 

Stærri loðnukvóti gefinn út

 Á landsþinginu fór allt 
fram eins og best varð á kosið, 
miðað við aðstæður. Þetta kom 
fram í skýrslum trúnaðarmanna á 
miðstjórnarfundi Frjálslynda 
flokksins í gær, segir Magnús 
Reynir Guðmundsson, fram-
kvæmdastjóri flokksins. 

Miðstjórnarfundurinn var 
haldinn í höfuðstöðvum flokksins 
í Aðalstræti og mættu átján 
fulltrúar. Tveir fulltrúar sátu 
heima; annar vegna þess að flug 
féll niður á Ísafirði, en hinn var 
Ásta Þorleifsdóttir, sem hefur 
sagt skilið við flokkinn.

Fundurinn fór fram í ró og 
spekt, segir Magnús Reynir. 

Landsþing fór 
ágætlega fram

 Eiginkona Silvios 
Berlusconi, fyrrverandi forsætis-
ráðherra Ítalíu, sem heldur sig 
jafnan til hlés frá sviðsljósinu, 
brá út af venjunni í gær þegar 
hún í opnu bréfi í dagblaði 
krafðist opinberrar afsökunar-
beiðni frá eiginmanni sínum 
vegna daðurs hans við aðrar 
konur.

Veronica Lars sagði athuga-
semdir eiginmanns sín í sjón-
varpsþætti nýlega skaða kven-
lega reisn sína þar sem hann við 
eina konu: „Ef ég væri ekki giftur 
þá myndi ég giftast þér sam-
stundis.“ Við aðra konu á hann að 
hafa sagt: „Með þér færi ég hvert 
sem er.“

Í viðtali við Berlusconi, sem 
birtist sama dag í öðru tímariti, 
sagði hann Lario vera sérstaka 
konu. „Og hún er svo undanláts-
öm. ...Hvað meira gæti ég viljað?“

Seinna um daginn gaf Berlus-
coni út skriflega yfirýsingu þar 
sem hann baðst afsökunar og fór 
fögrum orðum um konu sína.

Konan krefst af-
sökunarbeiðni

Handtökuskipanir hafa 
verið gefnar út á hendur þrettán 
meintum útsendurum bandarísku 
leyniþjónustunnar CIA sem eru 
grunaðir um að hafa tekið þýskan 
ríkisborgara höndum og misþyrmt 
alvarlega að sögn saksóknara í 
München í Þýskalandi í gær.

Khaled al-Masri, sem er af 
líbönskum uppruna, segist hafa 
verið rænt árið 2003 við landa-
mæri Serbíu og Makedóníu og 
fluttur þaðan með flugi til 
Afganistan. Þar var hann í haldi og 
misþyrmt í hálft ár. Honum hafi 
síðan verið sleppt þegar uppgötv-
aðist að rangur maður var í haldi. 
Bandaríska dómsmálaráðuneytið 
hefur neitað að aðstoða saksóknara 
í málinu.

Handtökur bíða 
CIA-útsendara
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Nú eru síðustu dagar útsölunnar og verðin fara
stöðugt lækkandi. Komdu og gerðu stórkostleg 
kaup á götumarkaðinum.

í kvöld



Mjög alvarlegar 
og þungar ofbeldishótanir hafa 
dunið á lögreglunni á höfuðborgar-
svæðinu frá því að Jón Helgason 
lést eftir að hafa fengið öndunar- 
og hjartastopp í lögreglubifreið, að 
sögn Geirs Jóns Þórissonar yfir-
lögregluþjóns. Niðurstaða ríkis-
saksóknara sem rannsakað hefur 
framkvæmd lögregluaðgerða 
aðfaranótt 26. nóvember, er mað-
urinn var handtekinn vegna ber-
serksgangs á Hótel Sögu, er sú að 
ekki sé tilefni til frekari aðgerða 
ákæruvaldsins og hefur málið 
verið fellt niður. 

Í greinargerð Sigríðar Friðjóns-
dóttur saksóknara kemur fram 

að réttarkrufning í kjölfar andláts 
Jóns hafi sýnt að ytri áverkar, sem 
hafi verið yfirborðskenndir og 
minniháttar, séu í samræmi við þá 
sögu sem gefin var af vitnum og 
lögreglumönnum. Eigi þeir engan 
þátt í dauðanum og gefi ekki til 
kynna að um óeðlilega hörku hafi 
verið að ræða af hálfu lögreglu í 
meðhöndlun sinni á Jóni. Þá kemur 
fram í krufningarskýrslunni að 
engin merki hafi sést um að Jón 
hafi verið tekinn hálstaki eða að 
hann hafi kafnað.

Saksóknari vísar áfram í krufn-
ingarskýrslu réttarmeinafræðings 
og segir að dánarorsök Jóns sam-
kvæmt skýrslunni hafi verið 
æsingsóráð sem hafi orsakast af 

neyslu kókaíns og amfetamíns. 
„Auk þess var Jón með undir-

liggjandi hjartasjúkdóm, 
sem telst samverkandi 

þáttur í dauðanum,“ 
segir í skýrsl-

unni.
Æsings-
óráð er 

sjúk-

dómsástand sem felur í sér hita, 
óráð með uppnámi eða æsingi, önd-
unar- og hjartastopp og dauða, 
samkvæmt skilgreiningu réttar-
meinafræðings.

Geir Jón segir það mikinn létti 
fyrir lögregluna að þessu máli 
skuli vera lokið. Hann hafi verið 
þess fullviss að allt verklag hefði 
verið eftir bókinni. Það hafi nú 
endanlega verið staðfest með 
krufningunni.

„Það var fullyrt að lögreglan 
hefði verið völd að dauða manns-
ins. Enginn vill sitja undir því að 
vera grunaður um að vera manns 
bani. Það bar að taka þessar hótan-
ir mjög alvarlega vegna forsögu 
þeirra sem á bak við þær stóðu. 
Þær bárust ítrekað til okkar frá 
fleiri en einum og fleiri en tveimur, 
jafnvel hópum. Við töldum alla lög-
reglumenn í hættu, settum upp 
ýmis öryggis- og eftirlitsnet með 
okkar fólki, bættum í löggæslu 
þannig að lögreglumenn lentu ekki 
einir í atvikum, og sérstaklega var 
fylgst með vissum lögreglumönn-
um. Þetta reyndi mikið á og var 
mikil pressa. “

Geir Jón segir að lögreglumenn 
hafi tekið þessu af miklu æðruleysi 
og staðið vel saman meðan á þessu 
stóð.

Lögregla laus undan 
ofbeldishótunum
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur setið undir mjög alvarlegum ofbeldis-
hótunum eftir að maður fékk hjartastopp í lögreglubíl og lést fáeinum dögum 
síðar. Niðurstaða rannsóknar er að orsökin sé fíkniefnaneysla og hjartagalli.

 Gísli Tryggvason, 
talsmaður neytenda, hefur boðað 
forstjóra og framkvæmdastjóra 
helstu matvöruverslanakeðja og 
verslana á fund næstkomandi 
fimmtudag. Tilgangur fundarins 
er að fá upplýsingar um fyrirhug-
aðar lækkanir á matvöruverði 
hinn 1. mars í þeim verslunum 
sem undir þá heyra. Alls verða 
fundirnir fjórir.

Þetta kemur fram á heimasíðu 
talsmanns neytenda, www.tn.is. 
Eftir fundina mun Gísli leggja 
mat á hvort og hvað hann getur 
aðhafst frekar vegna hagsmuna 
neytenda af fyrirhugaðri lækkun 
matarverðs, og þá gagnvart 
hverjum.

Ræðir við smá-
sala um verð

 Gunnar Marel 
Eggertsson skipasmíðameistari 
leitar nú leiða til að gera upp 
Gullborgina, hið sögufræga skip 
Binna í Gröf úr Eyjum. Gunnar 
kom í veg fyrir að Gullborgin 
yrði rifin í lok síðasta árs, en hún 
hefur legið undir skemmdum í 
Reykjavíkurhöfn á annað ár. 

Að sögn Gunnars verður 
Gulborgin mjög líklega dregin til 
Reykjanesbæjar, þar sem hún 
verður gerð upp. Gunnar segir 
það líka möguleika í stöðunni að 
fara með hana til viðgerðar 
erlendis. Hann telur æskilegt að 
koma Gullborginni á flot á 
næstunni þegar Góustraumurinn 
- mesti stórstraumur ársins - 
gengur yfir því þá sé auðveldara 
að koma henni á flot.    

Gunnar vill 
gera upp skipið

Jónína Bjartmarz 
umhverfisráðherra er ósátt við 
vinnubrögð bresku heilbrigðis- og 
öryggisstofnunarinnar varðandi 
málefni kjarnorkuvinnslustöðvar-
innar í Sellafield. 

Í bréfi til umhverfisráðherra 
Breta, Davids Milliband, lýsir hún 
óánægju sinni með að stofnunin 
hafi veitt stöðinni leyfi til að hefja 
að nýju starfsemi í svokölluðum 
THORP-hluta hennar. THORP-
hluti stöðvarinnar hefur verið 
lokaður frá því í apríl 2005, en þá 
láku 83.000 lítrar af geislavirkum 
vökva úr skemmdu röri í endur-
vinnslustöðinni.

Ósátt við starfs-
leyfi Sellafield

 Þing Venesúela 
samþykkti í gær lög sem veita 
forseta landsins, Hugo Chavez, 
völd til að stjórna með tilskipun-
um í átján mánuði.

Við setningu laganna hrópaði 
þingforseti þingsins, sem er 
einungis skipað stuðningsmönn-
um Chavez; „Föðurland, sósíal-
ismi eða dauði! Við munum 
sigra!“

Chavez, sem er að hefja nýtt 
sex ára forsetatímabil, segir þessi 
lög upphaf nýrra tíma þar sem 
hann muni tryggja umbreytingu 
Venesúela í sósíalískt samfélag.

Gagnrýnendur Chavez segja 
lögin stórt skref í átt til einræðis 
leiðtoga með óskoruð völd.

Chavez fær völd

 Morðið á Gísla Þor-
kelssyni var tekið fyrir í rétti í 
Jóhannesarborg í Suður-Afríku á 
þriðjudaginn. Fjórir sakborning-
ar, þrír menn og ein kona, sem eru 
ákærð fyrir morðið neituðu öll 
aðild. Fimmta manneskjan, 
Desiree Oberholzer, játaði aðild 
að morðinu í fyrra og var dæmd til 
20 ára fangelsisvistar. Fréttavef-
irnir Mail&Guardian og iafrica.
com greindu frá þessu.

Oberholzer bar vitni í málinu 
gegn sakborningunum fjórum og 
lýsti fyrir réttinum hvernig einn 
þeirra, Willie Theron, hefði boðið 
sér að taka þátt í áætlun sinni um 
að myrða Gísla eftir að hún sagði 

honum að hún hygðist í örvænt-
ingu snúa sér að vændi til að afla 
fjár fyrir menntun barna sinna.

Gísli Þorkelsson var myrtur 25. 
maí árið 2005 með byssuskoti í 
höfuðið tæpum klukkutíma eftir 
að hin ákærðu, sem voru kunnug 

Gísla, sóttu hann út á flugvöll. Lík 
hans fannst einum og hálfum mán-
uði síðar í tunnu sem fyllt hafði 
verið með steypu. Lögreglunni 
barst tilkynning um líkið frá 
manni sem sagðist hafa tekið að 
sér að geyma tunnuna fyrir 
Theron. Í forvitni sinni tók hann 
lokið af tunnunni og þegar hann sá 
glitta í fætur lét hann lögreglu 
strax vita. 

Willie Theron gekkst við ákæru 
um fjársvik og játaði að hafa gabb-
að bankastarfsfólk til að veita sér 
aðgang að bankareikningum Gísla 
og draga sér fé af þeim.

Saksóknari hyggst kalla fram 
38 vitni í málinu.

Morðið á Gísla tekið fyrir á ný





Ætlar þú að fá þér Windows 
Vista á næstunni?

Vilt þú að evran verði tekin upp 
hér á landi?

Ljóst er að neyðarástand skapast ef 
ekki verður samið við fangaverði innan tíðar. 
Þetta segir Sigurjón Birgisson, formaður Félags 
fangavarða.

Stór hluti allra starfandi fangavarða á land-
inu hefur ákveðið að segja upp störfum vegna 
óánægju með kjör sín. Alls höfðu fjörutíu fanga-
verðir af 82 sagt starfi sínu lausu í fyrradag. 

Valtýr Sigurðsson, forstöðumaður Fangelsis-
málastofnunar, sagðist ekki geta svarað hvort 
frekari uppsagnir hefðu komið á hans borð. 
Hann segir klárt mál að um hópuppsagnir sé að 
ræða en þær, sem og verkföll meðal fanga-
varða, eru bannaðar samkvæmt samningum 
þeirra. Uppsagnirnar taki gildi 1. maí, þriggja 
mánaða uppsagnarfrestur eigi ekki við í þessu 
tilfelli þar sem um ólögmæta aðgerð sé að 
ræða. Hægt sé að skikka verðina til að vinna í 
hálft ár á eftir. „Við munum samt beita öllum 
löglegum leiðum til þess að það gerist ekki en 
það er ljóst að þegar þarf að fara að huga að 
því að ráða nýtt fólk í þessar stöður. Það er 
ljóst að Fangelsismálastofnun hefur ekki nægi-
legt fjármagn til að svara kröfum fangavarða,“ 
segir Valtýr.

Sigurjón neitar því að um hópuppsagnir sé 
að ræða. Hver og einn fangavörður hafi tekið 
ákvörðun um þetta fyrir sig. Reynt hafi verið að 
benda á þann launamun sem skapast hefur á 
milli fangavarða og lögreglumanna á síðustu 
árum en það er sú stétt sem fangaverðir miða 
laun sín við. Byrjunarlaun fangavarða séu nú 
um 120 til 130 þúsund og ljóst sé að nýliðun í 
stéttinni á þessum launum sé afar erfið. Helsta 
krafa fangavarða sé sú að grunnlaunin verði 
hækkuð í launaþrepum. 

„Fangavarsla er eitt erfiðasta starf sem hægt 
er að vinna en það er ekki viðurkennt í launum. 
Ef fangelsisyfirvöld vilja þvinga verðina til að 
vinna í sex mánuði eftir uppsögn, í starfi sem 
þeir kæra sig ekki um lengur, á ég bara eitt orð 
yfir það: Þrælahald,“ segir Sigurjón.

Böðvar Jónsson, aðstoðarmaður Árna 
Mathiesen fjármálaráðherra, segir að ekki hafi 
verið rætt um að auka fjárveitingar til Fangels-
ismálastofnunar til að koma til móts við kröfur 
fangavarða. Kjarasamningur sé í gangi og á 
meðan sé ekki hægt að fara í kjaraviðræður. 
Ekki fari á milli mála að um hópuppsagnir sé að 
ræða.

 Þingmenn úr stjórnar-
andstöðunni á Tékklandsþingi 
fóru í gær fram á að aukaþing-
fundur yrði kallaður saman til að 
ræða hugsanlega þátttöku 
landsins í eldflaugavarnaáætlun 
Bandaríkjamanna, en Tékklands-
stjórn hefur tekið því líklega að 
ratsjárstöð sem yrði liður í 
eldflaugavarnakerfi Bandaríkj-
anna yrði sett upp í landinu.

Áður höfðu þingmenn flokk-
anna þriggja sem styðja ríkis-
stjórnina fellt tillögu um að 
umræða um málið yrði sett á 
dagskrá yfirstandandi þings. 

Bandaríkjamenn hafa einnig 
farið fram á að byggja skotstöð 
fyrir gagneldflaugar í Póllandi.

Vill ræða eld-
flaugavarnir 

 Magnús Jóhannesson, bóndi 
á Ytra-Leiti á Skógarströnd, sem í 
desember skreið 700 metra 
fótbrotinn að bíl sínum - bein-
skiptum Toyota Hilux - og keyrði 
hann heim á bæ sinn eftir að hafa 
runnið á klakabunka í fjallshlíð 
þar sem hann gætti sauða sinna, 
er farinn úr gifsinu og byrjaður 
að ganga aftur. Hann brotnaði á 
ökkla í fallinu og sleit liðbönd.

Magnús dvaldi til skiptis hjá 
systkinum sínum í Reykjavík í 
þrjár vikur eftir slysið. Eftir það 
fór hann heim að Ytra-Leiti en er 
enn óvinnufær að sögn Gísla 
Gunnlaugssonar hálfbróður hans. 
„Honum Magnúsi finnst lítið til 
þess koma að hafa gert þetta, en 
er sem betur fer allur að koma 
til,“ segir Gísli. 

Byrjaður að 
ganga aftur

 Ríkisstjórn Íslands bar 
ábyrgð á framlögum til Byrgisins 
frá árinu 2002, ekki fjárlaganefnd. 
Um þetta var upplýst á fundi fjár-
laganefndar hinn 24. janúar síð-
astliðinn. Í gögnum sem lögð voru 
fyrir nefndarmenn er meðal ann-
ars að finna minnisblað frá því í 
febrúar 2003 sem lagt var fyrir 
ríkisstjórnina þar sem skýrt er 
fjallað um fjármálaóreiðu Byrgis-
ins.

Fyrr í sama mánuði hafði verið 
borin fyrir ríkisstjórnina tillaga 
um kaup ríkisins á fasteign undir 
starfsemi Byrgisins. Þar segir 
meðal annars að gert sé ráð fyrir 
að forsvarsmenn Byrgisins komi 
rekstrinum í formlegra horf frá 
því sem áður var og að Ríkisend-
urskoðun verði falið að yfirfara 
ársreikninga félagsins áður en 
ákvörðun um kaupin verði tekin. 
Sú ákvörðun var tekin haustið 
2003 og húsnæðið að Efri-Brú 
keypt undir starfsemi Byrgisins. 
Byrgið hafði hins vegar ekki lagað 
þau mál sem sögð voru skilyrði 
fyrir kaupunum og hefur raunar 
einungis einu sinni skilað inn árs-
reikningi til Ríkisendurskoðunar.

Jóhanna Sigurðardóttir, þing-
maður Samfylkingarinnar, segir 
málið hneyksli frá upphafi til 
enda. „Það var á vitorði margra að 
þarna væri fjármálaóreiða; allra 
ráðherranna, ríkisstjórnarinnar 
og núverandi formanns fjárlaga-
nefndar. Þess vegna er þetta alger 
skandall í stjórnsýslunni. En núna 
er staðan sú að allir eru á flótta 
undan ábyrgð.“

Jóhanna segir málið að sjálf-
sögðu vera pólitískt í eðli sínu. 
„Þetta er stórmál og pólitískt 
hneyksli hvernig ráðherrar og 
ríkistjórn tóku á þessu. Alls stað-
ar annars staðar hefðu sérstakar 
rannsóknarnefndir þingsins farið 
ofan í svona mál.“ Hún segist 
vera að hugleiða hvort ekki sé 
ástæða til þess að fara fram á 
slíka rannsókn. „Það er bara erf-
itt að koma við hérna í þinginu 
nokkru sem heitir rannsóknar-
nefndir vegna þess að meirihluti 
þingsins ver alltaf ráðherrana og 
ríkisstjórn alveg sama hvað þeir 
hafa gert af sér. En ég held að það 
sé mjög sérkennilegt ef enginn 
verður dreginn til ábyrgðar í 
þessu máli.“

Birkir Jón Jónsson, formaður 
fjárlaganefndar, kom að samn-
ingsgerð við Byrgið fyrir hönd 
félagsmálaráðuneytisins. Hann 
segir að  ákveðnir skilmálar hafi 
verið settir fram í viðræðum en 
það sé greinilegt á framhaldinu að 
ekki hafi verið farið eftir þeim 
öllum. Þegar hann var spurður um 
eigin ábyrgð í málinu sagði hann 
marga hafa komið að því. „Eftir á 
að hyggja hefði ég getað spurt 
einnar lítillar spurningar í fjár-
laganefnd haustið 2003 um hvort 
málið væri ekki í þeim farvegi 
sem ég skildi við það. En það gerði 
ég ekki og það er alveg ljóst eftir á 
að hyggja að hér er um röð mis-
taka að ræða hvað þetta varðar.“ 

Byrgisframlög á 
ábyrgð ríkisstjórnar
Ríkisstjórn Íslands bar ábyrgð á framlögum til Byrgisins frá árinu 2002, ekki 
fjárlaganefnd. Í minnisblaði sem lagt var fyrir ríkisstjórn ári síðar var fjallað 
um fjármálaóreiðu í Byrginu. Pólitískt hneyksli segir Jóhanna Sigurðardóttir.

 Mikill áhugi er fyrir 
því meðal Skota að auka tengsl 
sín við Íslendinga, enda gætu 
Skotar lært margt af árangri 
okkar. Nýfengin sjálfsstjórn 
Skota gæfi þeim tækifæri til 
þróunar á mörgum sviðum. 

Þetta kom fram á fundum milli 
forseta Íslands, Ólafs Ragnars 
Grímssonar, og ýmissa forystu-
manna Skotlands í gær og 
fyrradag. Í tilkynningu frá 
skrifstofu forsetans segir að 
forsetinn hafi á fundunum gert 
grein fyrir mikilvægi þess að 
Skotar yrðu virkir þátttakendur í 
fjölþættu samstarfi þjóða og 
samfélaga á norðurslóðum. 

Hafa áhuga á 
að auka tengsl

 Kona á þrítugsaldri var 
dæmd í tveggja mánaða óskil-
orðsbundið fangelsi í gær í 
Héraðsdómi Suðurlands. Konan 
reyndi að smygla tíu grömmum 
af hassi, sem hún hafði falið í 
leggöngunum, inn á Litla-Hraun 
til fanga sem þar var vistaður. 

Hún var síðan handtekin aftur 
rúmlega klukkutíma síðar. Var 
hún þá akandi en reyndist óhæf 
til þess þar sem hún var undir 
áhrifum fíkniefna, meðal annars 
amfetamíns.

Konan játaði brot sín fyrir 
dómi en hún hefur áður hlotið 
fjölmarga dóma, meðal annars 
fyrir fíkniefnabrot. 

Reyndi smygl á 
Litla-Hrauni

 Miklar fram-
kvæmdir standa nú við Skúlagötu 
51 sem áður hýsti Sjóklæðagerð-
ina og fyrirtækið 66° Norður. 
Reisa á viðbyggingu á lóðinni og 
innrétta skrifstofur á neðri 
hæðum og gistirými á fjórðu hæð. 
Undir húsinu verður bílakjallari. 
Bæði nýja byggingin og sú gamla 
verða klæddar flísum og stáli upp 
að fjórðu hæð, sem klædd verður 
harðviði. Eigandi Skúlagötu 51 er 
einkahlutafélagið Kirkjuhvoll. 
Það er í eigu Karls Steingríms-
sonar sem oftast er kenndur við 
verslunina Pelsinn.

Andlitslyfting 
og viðbygging

 Karlmaður á nítj-
ánda aldursári bjargaðist úr bráð-
um lífsháska í gær eftir að bifreið 
hans hafði hafnað úti í Ölfusá seint 
á þriðjudagskvöld. 

Manninum varð það til happs 
að bíllinn staðnæmdist á grynn-
ingu í ánni og fór því ekki nema á 
hálft kaf. Að sögn lögreglunnar á 
Selfossi fékk hún tilkynningu um 
slysið á ellefta tímanum. Á þeim 
tíma lá ekki fyrir hversu margir 
voru í bifreiðinni og því var allt 
tiltækt björgunarlið kallað út. 
Maðurinn var búinn að sitja í bíln-
um í um hálftíma þegar björgun-
arsveitarmenn á slöngubáti komu 
honum til hjálpar. Hann var þá 

nánast meðvitundarlaus og mjög 
kaldur. Ekki gekk áfallalaust að 
koma honum á land því að það 
drapst á báðum utanborðsmótor-
um björgunarbátsins með þeim 
afleiðingum að hann rak niður 
fyrir brúna og stöðvaðist á sand-
rifi. Þaðan var báturinn svo dreg-
inn í land. 

Maðurinn var fluttur með hraði 
á slysadeild Landspítalans í Foss-
vogi en að sögn vakthafandi lækn-
is þar hlaut hann ekki alvarlega 
áverka og átti að útskrifa hann 
þaðan í gær. 

Talið er að bíll mannsins hafi 
runnið til í hálku með ofangreind-
um afleiðingum. Engin vegrið eru 

við ána á þessum stað og slys hafa 
orðið þar áður. Bíllinn var hífður 
upp úr ánni síðdegis í gær.

Fastur í bifreiðinni í hálftíma



              

              

              

              



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!

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

SPARAÐU MEÐ DEBETKORTINU
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„Háir vextir, mikil verð-
bólga og gengissveiflur skýra að 
hluta mikinn hagnað bankanna,“ 
segir Ólafur Darri Andrason, hag-
fræðingur ASÍ, um methagnað 
íslensku bankanna á síðasta ári. 

Samanlagður hagnaður við-
skiptabankanna þriggja, Glitnis, 
Kaupþings og Landsbankans, nam 
163,7 milljörðum á síðasta ári en 
það er um það bil fjórfaldur hagn-
aður frá árinu 2004. 

Ólafur Darri segir góða afkomu 
bankanna jákvæða en bendir á að 
hana megi að hluta rekja til tekna 
frá almenningi vegna mjög hárra 
vaxta og mikilla þjónustugjalda. 
„Þessar miklu tekjur bankanna eru 
að hluta afleiðing af óstöðugleikan-
um í íslensku efnahagslífi. Bank-
arnir hagnast á þeim háu vöxtum 
sem hér eru, verðbólgan leggst 
sjálfkrafa á verðtryggð lán og þegar 
krónan flöktir eins og lauf í vindi er 
auðvelt fyrir bankana að hagnast á 
gjaldeyrismarkaði,“ segir Ólafur og 
tekur sem dæmi um áhrifin á 
almenning að í desember skulduðu 
heimilin í landinu um 70 milljarða í 

yfirdráttarlánum. Vextir af þeirri 
upphæð á ári segir hann nálægt 15 
milljörðum. Verðtryggð lán heimil-
anna í bönkunum voru rúmir 500 
milljarðar í árslok í fyrra. Í 7 pró-
sent verðbólgu fá bankarnir 36 
milljarða í verðbólgutekjur frá 
heimilunum.

Ólafur gagnrýnir einnig fákeppni 
í fjármálaþjónustu innanlands. Þrír 
stærstu bankarnir vinni markvisst 
að því að hamla gegn því að við-
skiptavinirnir færi sig milli banka. 
Þetta birtist meðal annars í því að 
bjóða afslætti og vildarkjör til við-
skiptavina sem eru með ákveðin 
viðskipti í bankanum. Slíkt dragi úr 
samkeppni til lengri tíma litið. 

„Fjölskylda sem stendur frammi 
fyrir því að geiða himinhátt upp-
greiðslugjald eða að vextir af íbúða-
láni hækki verulega ef önnur banka-
viðskipti fjölskyldunnar eru færð í 
annan banka er einfaldlega föst í 
sínum gamla banka. Fákeppni er 
víða í okkar litla þjóðfélagi. Það 
hefur lengi verið baráttumál ASÍ að 
efla Samkeppniseftirlitið til þess að 
taka á fákeppninni.“ 

Undir orð Ólafs tekur Jóhannes 
Gunnarsson, formaður Neytenda-
samtakanna. „Við hljótum að velta 
því fyrir okkur hvort eðlileg sam-
keppni sé á þessu sviði þegar hagn-
aður bankanna er svona mikill og 
erlendum viðskiptavinum bank-
anna bjóðast mun betri kjör en þeim 
íslensku. Þetta hlýtur að vera íhug-
unarefni fyrir samkeppnisyfir-
völd,“ segir Jóhannes 

Ólafur Ísleifsson, hagfræðingur 
og lektor við Háskólann í Reykja-
vík, er þessu ósammála. Hann bend-
ir á að gera megi ráð fyrir því að 
samanlagðar skatttekjur Glitnis, 
Kaupþings, Landsbankans og 
Straums-Burðaráss verði um 35 
milljarðar króna eða um tíundi hluti 
af heildartekjum ríkissjóðs. Slíkt 
hljóti að vera til mikilla hagsbóta 
fyrir íslensku þjóðina. „Þessar 
fréttir af bönkunum eru mjög 
ánægjulegar enda þvert ofan í 
svartsýnisspár, einkum frá frænd-
um okkar Dönum. Það hefur sýnt 
sig að heilbrigt bankakerfi er ein af 
undirstöðum hagsældar,“ segir 
Ólafur.

Greiða 15 milljarða 
vegna yfirdráttarlána
Hagfræðingur ASÍ segir bankana hafa hagnast afar mikið á óstöðugleika í 
íslensku efnahagskerfi sem bitni svo á íslenskum heimilum í formi hárra vaxta. 
Íhugunarefni fyrir samkeppnisyfirvöld segir formaður Neytendasamtakanna. 

 Hver var hagnaður við-
skiptabankanna og Straums-
Burðaráss í fyrra samanlagt?

 Hver predikaði í guðsþjón-
ustu í Neskirkju á sunnudag?

 Hvað heitir ráðuneytisstjór-
inn í utanríkisráðuneytinu?

Getur verið að vera 
íslenskra ráðherra á Heimsmeist-
aramótinu í handbolta sé ástæða 
þess að aðeins var hægt að svara 
sjö fyrirspurnum á Alþingi í 
gær?

Því velti Kristján L. Möller 
Samfylkingunni fyrir sér í þing-
umræðum. Vildi hann fá svör við 
hvernig á því stæði að þegar 
tugir fyrirspurna biðu svars 
væru aðeins sjö á dagskrá fund-
arins.

Jón Kristjánsson þingforseti 
sagði að æskilegt hefði verið að 
taka fleiri fyrirspurnir fyrir en 
vegna fjarvista; bæði ráðherra 
og fyrirspyrjenda, hefði það ekki 

verið hægt. Jón gaf hins vegar 
ekkert út á vangaveltur Kristj-
áns um hvort ástæðan væri HM í 
handbolta.

Mörður Árnason Samfylking-

unni tók á hinn bóginn undir með 
Kristjáni. Hann benti á að fyrir-
spurnum frá í október væri enn 
ósvarað og sagði að kannski 
dunduðu ráðherrar sér við að 
svara á milli leikja í útlöndum.

„Af hverju eru ekki ráðherr-
arnir hér að greiða fyrir þing-
störfum í stað þess að vera í 
erindum sem sum hver virðast 
ekki mjög brýn,“ sagði Mörður.

Eftir því sem næst verður 
komist horfðu Þorgerður Katrín 
Gunnarsdóttir menntamálaráð-
herra og Valgerður Sverrisdóttir 
utanríkisráðherra á leiki á 
Heimsmeistaramótinu.

Hamlar HM störfum Alþingis?
Meðaltalssala

Morgunblaðsins á dag dróst 
saman um tæp tíu prósent á 
síðari helmingi síðasta árs miðað 
við sama tímabil árið áður. Þetta 
kemur fram í upplagseftirliti 
Viðskiptaráðs Íslands sem kynnt 
var í gær.

Frá júlí til desember árið 2006 
seldist blaðið að meðaltali í um 
47.700 eintökum á dag, en árið á 
undan var þessi tala 52.200.

Upplagseftirlit Verslunar-
ráðsins annast eftirlit og 
staðfestingu upplags prentmiðla 
sem óska eftir því og gangast 
undir eftirlitsskilmála.

Dregst saman 
um tíu prósent

 Ánægja Reykvíkinga 
með þjónustu borgarinnar hefur 
vaxið um tíu prósent á einu ári. 
Þetta kemur fram í nýrri 
viðhorfskönnun Félagsvísinda-
stofnunar Háskóla Íslands sem 
gerð var fyrir Reykjavíkurborg.

65 prósent borgarbúa taldi 
þjónustu borgarinnar góða eða 
mjög góða, en þetta hlutfall var 
55 prósent þegar síðast var spurt 
í nóvember 2005. Tíu prósent 
telja þjónustuna slæma eða mjög 
slæma.

Aukin ánægja 
með þjónustu

 Fyrsta skóflustungan að 
Lindakirkju í Kópavogi verður 
tekin næstkomandi sunnudag 4. 
febrúar. Kirkjan verður 1.500 
fermetrar í heildina og er 
byggingarkostnaður áætlaður um 
420 milljónir króna.

Lindasókn var stofnuð í 
febrúar 2002 og nær yfir alla 
byggð í Kópavogi austan Reykja-
nesbrautar. Messuhald og annað 
safnaðarstarf hefur að mestu 
leyti farið fram í Salaskóla og 
safnaðarheimili sóknarinnar. 
Kirkjan verður vígð í lok næsta 
árs. Sóknarprestur er Guðmund-
ur Karl Brynjarsson.

Bygging Linda-
kirkju hafin

 Hækkun fargjalda 
Herjólfs var mótmælt í gær við 
Básaskersbryggju í Vestmanna-
eyjum. Milli 400 og 500 manns 
tóku þátt, og eru það mestu 
mótmæli sem Jón Bragi, lög-
reglumaður í Eyjum, man eftir. 

„Bryggjan var full, bæði af 
bílum og fólki,“ segir Jón Bragi. 
Mótmælin fóru friðsamlega fram. 

Eimskip, sem rekur Herjólf, 
mun hækka gjaldskrá sína um 
11,5 prósent í dag. Það er gert í 
samræmi við þróun ferjuvísitölu, 
en hún tekur meðal annars mið af 
olíuverði, hafnargjöldum og 
byggingarvísitölu.

Fjölmenn mót-
mæli í Eyjum

 Tveimur doktorsnemum í 
lyfjafræði við Háskóla Íslands var 
veitt viðurkenning úr Verðlauna-
sjóði Bergþóru og Þorsteins 
Schevings Thorsteinssonar lyf-
sala.

Að þessu sinni hlutu Elsa Stein-
unn Halldórsdóttir  og Ögmundur 
Viðar Rúnarsson styrkinn, 300 
þúsund krónur hvort. 

María Ásdís Stefánsdóttir, 
skrifstofustjóri lyfjafræðideildar, 
segir nemendurna báða afar öfl-
uga, verkefni þeirra áhugaverð og 
í góðum tengslum við atvinnulíf-
ið.  

Styrkur fyrir 
rannsóknir



til
hamingju!

Þá er fjöldi vinningshafa
kominn í 2.966 og árið rétt hafið.

Vertu með í febrúar og fáðu þér miða

á hhi.is eða í síma 800 6611.
Það tekur enga stund.
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Ungmennin þrjú sem 
struku úr gæsluvarðhaldi í fang-
elsinu á Akureyri í fyrrakvöld tóku 
sér gönguferð um bæinn sem end-
aði með því að þau brutust inn í 
mannlaust hús, stálu þar tölvubún-
aði heimilisins og síðan bíl húsráð-
anda, sem stóð fyrir utan. Á honum 
óku þau áleiðis til Reykjavíkur en 
voru gómuð aftur í grennd við 
Varmahlíð síðar um kvöldið og 
færð aftur til Akureyrar.

Um var að ræða tvo pilta og 
eina stúlku á aldrinum 18 ára til 
rúmlega tvítugs, sem lögreglan á 
Akureyri handtók á mánudag 
ásamt tveimur piltum til viðbótar. 
Hinir síðastnefndu voru yfir-
heyrðir en látnir lausir að því 
búnu. Þremenningarnir voru hins 
vegar úrskurðaðir í gæsluvarð-
hald til föstudags. Þau þrjú voru 
grunuð um bílþjófnaði, innbrot og 
fjársvik með greiðslukortum, 
bæði á höfuðborgarsvæðinu og á 
Akureyri. Meðal annars er talið að 

þau hafi keypt varning með stolnu 
greiðslukortunum fyrir að minnsta 
kosti 300 þúsund krónur fyrir 
norðan, að sögn lögreglunnar á 
Akureyri.

Að sögn Guðmundar Gíslason-
ar, forstöðumanns fangelsa á 
höfuðborgarsvæðinu, bendir 
fyrsta athugun til þess að ung-
mennin hafi komist úr fangelsinu 
á Akureyri með þeim hætti að 
klefi sem annar piltanna var í hafi 
ekki lokast að fullu. Fangavörður, 
sem var einn á kvöldvakt, var á 
efri hæð fangelsisins þegar ung-
mennin létu til skarar skríða, en 
fangaklefarnir eru á þeirri neðri. 
Pilturinn komst út og opnaði hina 
klefana, sem voru læstir með 
rennilokum, fyrir félögum sínum. 
Ungmennin fóru síðan út í gegn-
um bílageymslu fangelsisins og 
voru þar með frjáls ferða sinna í 
nokkrar klukkustundir, þar til lög-
regla handtók þau á nýjan leik.

Strokufangar 
brutust inn
Þrjú ungmenni voru ekki fyrr strokin úr fangelsinu 
á Akureyri en þau brutust inn í hús í bænum. Þar 
létu þau greipar sópa og stálu svo bíl húseiganda.

 Bruno Gollnisch, 
oddviti nýs þingflokks hægri-
jaðarflokka á Evrópuþinginu, vís-
aði á bug í gær ásökunum um að 
liðsmenn hans væru kynþátta- og 
gyðingahatarar. 

„Þetta er fáránlegt. Ekkert er 
fjær sanni,“ tjáði Gollnisch AP-
fréttastofunni spurður út í ummæli 
Ariels Muzikant, talsmanns hags-
munasamtaka gyðinga í Austur-
ríki, í þessa veru. Muzikant sagði 
Andreas Mölzer, Evrópuþingmann 
Frelsisflokksins austurríska, vera 

aðalhöfundinn að baki stofnunar 
hins umdeilda þingflokks, sem 
sameinar hægri-jaðarfulltrúa frá 
fjölda Evrópulanda. 

Hatursásökunum 
vísað á bug

 Stefnt er að því að 
helminga meðaltalslosun á brenni-
steinstvíoxíði í útblæstri í stækk-
un álvers Alcan í Straumsvík. Í 
stað fimmtán kílóa af brenni-
steinstvíoxíði á tonn af áli í 
útblæstri, eins og heimild er fyrir 
í dag, verði það sjö til átta kíló á 
tonnið fyrir nýja hluta álversins. 
Þetta verði gert með nýrri tækni í 
þurrhreinsun, ekki endilega vot-
hreinsun, og til dæmis hærri 
strompum á eldri hluta verksmiðj-
unnar. 

„Losunarmörk ein og sér segja 
ekki til um hver loftgæði eru held-
ur eru þau samspil útblásturs, 
veðurfars og hæð strompa. Með 
tilkomu stækkunar er mikilvægt 
að fylgjast náið með loftgæðum og 
áhrifum stækkunar á þau og 

bregðast fljótt við ef þau reynast 
óásættanleg og er vothreinsun 
einn kostur í því sambandi,“ segir 
í samkomulagi starfshóps skipu-
lags- og bygginganefndar sem 
skipaður var til helminga fulltrú-
um stjórnmálaflokkanna og 
álversins í Straumsvík. 

Í samkomulaginu kemur einnig 
fram að Alcan telji að vothreinsun 
sé einn þeirra kosta sem liggi 
fyrir. Fyrirtækið hafi ekki hafnað 
vothreinsun en telji heldur ekki 
ákveðið fyrir fram að vothreinsun 
verði tekin upp. Aðallega hafi 
verið skoðað að bæta við vot-
hreinsun á núverandi rekstur. Sé 
hægt að ná markmiðinu öðruvísi 
en með vothreinsun á nýja hluta 
álversins þá jafngildi það vot-
hreinsun.

Hækka strompana

Aðalfundur
Aðalfundur Landsbanka Íslands hf. verður haldinn 
á Grand Hótel föstudaginn 9. febrúar 2007 kl. 16.

Tillögur frá hluthöfum, sem bera á fram á aðalfundi, skulu hafa borist

í hendur stjórnar með skriflegum hætti eigi síðar en átta dögum fyrir

aðalfund. Tilkynna skal skriflega um framboð til bankaráðs eigi síðar en

5 dögum fyrir aðalfund. Dagskrá, endanlegar tillögur, skýrsla bankaráðs,

ársreikningur félagsins, ásamt skýrslu endurskoðenda liggja frammi í

Aðalbanka Landsbankans, Austurstræti 11, Reykjavík, hluthöfum til

sýnis viku fyrir aðalfund. Á sama stað munu upplýsingar um framboð til

bankaráðs liggja frammi tveimur dögum fyrir aðalfund. Einnig er hægt

að nálgast þessi gögn á www.landsbanki.is.

Gerð er tillaga um breytingu á samþykktum félagsins, að aðalfundur

samþykki endurnýjun á heimild bankaráðs til hækkunar hlutafjár, að

erlent aukheiti félagsins verði Landsbanki hf. og að tillaga um starfs-

kjarastefnu sé lögð fram á aðalfundi. Einnig er gerð tillaga um að

skýrsla bankaráðs liggi frammi viku fyrir aðalfund og að tveimur dögum

fyrir aðalfund liggi fyrir upplýsingar um frambjóðendur til bankaráðs.

Hluthöfum er bent á að kynna sér tillögurnar fyrir fundinn.

Atkvæðaseðlar og önnur fundargögn verða afhent við inngang í

upphafi fundar.

Dagskrá:

1. Skýrsla bankaráðs um starfsemi bankans sl. starfsár.

2. Ársreikningur fyrir liðið starfsár ásamt skýrslu endurskoðenda 
lagður fram til staðfestingar.

3. Ákvörðun um greiðslu arðs og meðferð hagnaðar eða taps 
á síðastliðnu reikningsári.

4. Kosning bankaráðs.

5. Kosning endurskoðenda.

6. Tillaga um að heimila bankanum að kaupa eða taka að veði 
allt að 10% af eigin bréfum.

7. Tillögur til breytinga á samþykktum.

8. Tillaga bankaráðs um valrétt á hlutabréfum til starfsmanna
og um Starfskjarastefnu Landsbanka Íslands hf. lögð fram 
til samþykktar.

9. Ákvörðun um þóknun til bankaráðsmanna fyrir næsta kjörtímabil.

10. Önnur mál, löglega fram borin.



Þrjú herfylki frá Úganda og 
Nígeríu eru til reiðu til að vera send til friðar-
gæslu í Sómalíu hið bráðasta. Frá þessu 
greindi háttsettur erindreki Afríkusambands-
ins í gær, en leiðtogar aðildarríkja þess hafa 
ákveðið að senda 8.000 manna gæslulið til 
Sómalíu.

Í bili hefur þó ekki reynst unnt að tryggja 
nema helminginn af þessu átta þúsund manna 
liði. Brýnt þykir að gæsluliðið láti sjá sig á 
vettvangi í Sómalíu til að eftirlegukindur 
skæruliða íslamista og vopnaðir liðsmenn 
fyrrum stríðsherra í landinu freistist ekki til 
að reyna að nýta sér tómarúmið sem kann að 
skapast við að hermenn Eþíópíuhers halda 
aftur heim. 

Liðsstyrkur Eþíópíuhers hafði úrslita-
áhrif á að alþjóðlega viðurkenndu bráða-
birgðastjórninni tókst að ná yfirráðum í öllu 
landinu, en stórir hlutar þess, þar á meðal 
höfuðborgin Mogadishu, höfðu um allnokk-
urt skeið lotið yfirráðum herskárra íslamista 
í hreyfingunni Ráð íslamskra dómstóla.

Sómalíustjórn hefur sett herlög til að 
treysta yfirráð sín yfir hinu stríðshrjáða 
landi. 

Þrjú herfylki eru til reiðu í friðargæslu

Sjómannafélag
Íslands hefur gengið úr Alþýðu-
sambandi Íslands í kjölfar 
atkvæðagreiðslu um úrsögnina 

sem haldin var í 
síðustu viku. 
Birgir Hólm 
Björgvinsson,
framkvæmda-
stjóri félagsins, 
segir að rúmlega 
40 félagsmenn 
hafi greitt 
atkvæði um 
úrsögnina, en um 
600 manns eru í 
félaginu. Hann 

segir þorra félagsmanna á sjó og 
þeir hafi því ekki komist til að 
greiða atkvæði. 

Birgir segir úrsögnina ekki 
hafa mikil áhrif á félagsmenn, 
áfram verði samið um kaup og 
kjör í samfloti við Sjómannasam-
band Íslands.

Samþykkt með 
öllum atkvæðum

 Fjórir kostir koma 
helst til greina varðandi hreinsun 
eftir strand Wilson Muuga í 
Hvalsnesfjöru; láta skipið standa 
óhreyft, byggja garð að því og 
rífa það niður, taka skipið upp í 
fjöru eða draga það út. 

Davíð Egilsson, forstjóri 
Umhverfisstofnunar, segir 
óumdeilt að flestra mati að 
heppilegast væri að draga skipið 
út. Spurningin sé hvort það sé 
gerlegt og hversu mikil áhætta 
fylgi því. „Ef skipið er orðið laust 
og tekst ekki að koma því út; hvað 
gerist þá? Það er sú áhætta sem 
við viljum skoða,“ segir hann. 

Eigendur Wilson Muuga áttu 
að skila inn áætlun um hreinsun 
fjörunnar fyrir mánaðamótin. 
Farið var yfir hreinsunarkostina í 
gær og verður farið aftur yfir 
málið í dag og reynt að leggja 
fram svör um tæknilega útfærslu 
á hreinsunarkostum og áhættu 
fyrir umhverfið. Niðurstaða á að 
liggja fyrir á föstudag.

Skoðað að 
draga skipið út

Fræðslufundaröð SPRON

Fræðslufundir SPRON
um fjármál einstaklinga og heimila

Á næstu vikum býður SPRON viðskiptavinum sínum til fræðslufunda um lífeyrismál, fjármál
heimilanna, sparnað og fjárfestingar og skattaskil á Hótel Nordica. 

Nánari upplýsingar og skráning á spron.is
eða í þjónustuveri í síma 550 1400.

Lífeyrismál
6. febrúar kl. 17–19

Fjármál heimilanna
13. febrúar kl. 17–19

Sparnaður og 
fjárfestingar
20. febrúar kl. 17–19

Skattaskil
13. mars kl. 17–19A
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 Útgefendur tímarit-
anna Eiðfaxa og Hesta náðu 
samkomulagi um sameiningu 
tímaritanna og netmiðla þeirra 
undir einn hatt. Tímaritið kemur 
framvegis út undir nafninu 
Eiðfaxi-Hestar. Trausti Þór 
Guðmundsson hefur verið ráðinn 
ritstjóri. Auk tímaritsútgáfunnar 
verður áfram haldið úti fréttasíðu 
á netinu um hesta og hesta-
mennsku.

Í fréttatilkynningu segir að 
með sameiningunni sé stefnt að 
því að þjóna hestamönnum og 
áhugamönnum um hesta enn betur 
og skapa traustari grundvöll fyrir 
útgáfu vandaðs fagtímarits um 
hestamennsku.

Hestatímarit 
sameinast



 Samverutími unglinga 
með foreldrum sínum hefur mikil 
áhrif á heilsu þeirra og lífstíl. 
Þetta er meðal þess sem kemur 
fram í nýrri rannsókn sem Rann-
sóknir og greining gerði í sam-
vinnu við menntamálaráðuneytið. 

Í könnuninni voru börn í 9. og 
10. bekk spurð hvort þau hefðu 
orðið ölvuð í mánuðinum sem 
spurt var og niðurstöðurnar born-
ar saman við samverustundir 
þeirra með foreldrum. Í ljós kom 
að 42 prósent þeirra stúlkna sem 
höfðu orðið ölvaðar á tímabilinu 
sögðust nær aldrei verja tíma með 
foreldrum sínum á virkum dögum. 

Meðal drengja sem sögðust nær 
aldrei vera með foreldrum sínum 
hafði 26,1 prósent orðið ölvað. 

Þær stúlkur sem sögðust nær 
alltaf vera með foreldrum sínum á 
virkum dögum höfðu drukkið 
áfengi í tíu prósentum tilvika en 
átta prósentum meðal drengja. 

Sæmdundur Runólfsson, for-
maður Áfengis- og vímuvarnar-
ráðs og framkvæmdastjóri UMFÍ, 
segir þetta enn frekari staðfest-
ingu á því sem íslenskar rann-
sóknir hafi verið að leiða í ljós. 
„Samverustundir barna með for-
eldrum sínum eru það mikilvæg-
asta af öllu,“ segir Sæmundur.

Eru nær aldrei með 
foreldrum sínum

 Lögreglan á höfuð-
borgarsvæðinu fann mikið af þýfi 
í íbúð í Vesturbænum í fyrradag. 
Þar á meðal voru þrír gítarar, 
magnarar og straumbreytir. Þessu 
hafði verið stolið úr íbúð í nálægri 
götu.

Einn maður var handtekinn 
vegna þýfisins. Hann er góðkunn-
ingi lögreglunnar. Óljóst var í gær 

hvort farið yrði fram á  gæslu-
varðhaldsúrskurð yfir honum.

Tveir aðrir menn voru úrskurð-
aðir í gæsluvarðhald í gær, en þeir 
höfðu verið handteknir á mánu-
dag.

Þeir eru grunaðir um nokkur 
innbrot. Annar þeirra var úrskurð-
aður í gæslu fram á föstudag en 
hinn til 13. mars.

Fundu þrjá gítara

 Örvæntingarfullur kín-
verskur háskólanemi, undir þrýst-
ingi frá foreldrum sínum um að ná 
sér í kærustu, greip til þess 
örþrifaráðs að auglýsa eftir kær-
ustu til leigu í tíu daga til að koma 
með heim yfir mikilvægustu fjöl-
skylduhátíð í Kína.

Háskólaneminn setti upp aug-
lýsingu á tilkynningatöflu í 
Háskólanum í Peking þar sem 
hann bauð jafnvirði níu þúsund 
króna fyrir greiðann.

Háskólayfirvöld í Peking og 
lögregla hafa varað konur við 
svona auglýsingum. 

Vildi leigukærustu

Xavier Bertrand, 
heilbrigðisráðherra Frakklands, 
lýsti í gær bjartsýni á að almenn-
ingur í landinu myndi taka vel 
banni við reykingum á opinberum 
stöðum sem gengur í gildi í dag. 
Hann viðurkenndi þó að reikna 
mætti með því að ekki myndu allir 
hlíta banninu. Veitingastaðir og 
barir njóta undanþágu fram á 
næsta ár.

Markos Kyprianou, sem fer 
með heilbrigðismál í fram-
kvæmdastjórn Evrópusambands-
ins, kynnti á þriðjudag stefnumót-
unarplagg þar sem lagt er til 
allsherjarbann við reykingum á 
vinnustöðum, þar með töldum 
veitingahúsum, sem ná myndi til 
allra ESB-ríkjanna 27. 

Franskt bann
DNA-sýni hafa verið 

send til Noregs vegna rannsóknar 
lögreglunnar á höfuðborgarsvæð-
inu á máli 26 ára manns sem 
kærður hefur verið fyrir að áreita 
nokkrar barnungar stúlkur í Voga-
hverfi um miðjan janúar. Hann 
situr í gæsluvarðhaldi til 9. 
febrúar. DNA-sýnin voru tekin úr 
manninum og fimm ára stúlku 
sem honum tókst að tæla inn í 
kofa á leiksvæði.

Þá hafa þrír ætlaðir barnaníð-
ingar sem fóru inn í íbúð til að 
hitta tálbeitu Kompáss, sem þeir 
töldu vera 13 ára stúlku, gefið sig 
fram við lögreglu, en ekki fjórir 
eins og Fréttablaðið greindi frá í 
gær. Lögregla telur sig vita hver 
fjórði maðurinn er. 

DNA til Noregs

Kringlan

Reykjavíkurvegur 74 

Suðurlandsbraut 4A

konditori.is     588 1550 Við erum byrjuð að baka brauðin okkar aftur

Veisluþjónusta
  & veislusalir

*

Tilboðsdagar
29. janúar til 2. febrúar

* meðan byrgðir endast

Fimmtudagur & föstudagur   Rúnstykki 50 kr

Alla daga   Kaffi   150 kr



Atvinnuleysi meðal innflytj-
enda er helmingi minna en meðal Íslendinga 
hér á landi, en atvinnuleysi á Íslandi er það 
minnsta sem þekkist hjá löndum OECD, Efna-
hags- og framfarastofnuninni. Þetta kom fram 
í erindi Berglindar Ásgeirsdóttir, sendiherra 
og fyrrverandi varaframkvæmdastjóra 
OECD, á málþingi Alþjóðamálastofnunar á 
föstudaginn.

Berglind bar saman stöðu innflytjenda-
mála hér við það sem gerist í öðrum OECD 
löndum. Hún segir málum á Íslandi og Írlandi 
ólíkt háttað er annars staðar vegna þess hve 
mikil atvinnuþátttaka er meðal innflytjenda 
hér. Í öðrum löndum, svo sem á öðrum Norður-
löndum, væru innflytjendur fyrstir til að 
finna fyrir atvinnuleysi. 

Skýringuna á þessu segir hún þá að Ísland 
og Írland hafa lítið tekið á móti flóttamönn-
um, heldur aðallega veitt ungu fólki í atvinnu-
leit tímabundin atvinnuleyfi.

Íslendingar verði þó að átta sig á því að um 
40 prósent þeirra fólks sem hingað ætlar að 
koma tímabundið setjast hér að til frambúðar. 
Íslendingar þurfi að huga að aðlögun þessa 
hóps, það sé forsenda góðs gengis seinna 
meir. 

Í fyrra segir hún fólk með tímabundin 
vinnuleyfi hafa greitt sjö milljarða í skatta. 
Þessi hópur nýti sér þó lítið þá þjónustu sem 
byggð er upp á skattpeningum og því telur 
hún sjálfsagt að reynt sé að koma betur til 
móts við þennan stækkandi hóp sem íslenskt 
atvinnulíf kallar eftir og þarfnast.  

 Karlmaður, vel á 
sextugsaldri, hefur verið dæmdur 
í tveggja mánaða óskilorðsbundið 
fangelsi í Héraðsdómi Reykjavík-
ur fyrir að stela ostaköku úr 
Nóatúnsbúð.

Maðurinn hefur áður hlotið 
dóma fyrir þjófnað. Síðast í 
nóvember var hann sakfelldur 
fyrir þjófnað og dæmdur í þrjátíu 
daga fangelsi, skilorðsbundið tvö 
ár frá dómsuppsögudegi. 

Með brotinu sem hann var 
sakfelldur fyrir nú, í ostaköku-
málinu, rauf hann skilorð 
síðastnefnd dóms. Hann var því 
tekinn upp og dæmdur með því 
máli.

Ostakökuþjófur 
fékk 30 daga

 Kolbrún Halldórsdóttir 
VG vill vita hvað líður efndum 
umhverfisráðherra á samþykkt 
flokksþings Framsóknarflokksins 
um að umhverfisráðuneytið 
standi fyrir þjóðarátaki gegn 
lélegri umgengni um landið og 
uppsöfnun úrgangs þar sem hann 
á ekki heima. Ályktun þess efnis 
var samþykkt á flokksþingi 
Framsóknar 2005 og í henni var 
enn fremur kveðið á um að 
skerpa bæri á heimildum 
yfirvalda til að gera ráðstafanir 
gagnvart þeim sem sýndu málinu 
skilningsleysi.

Kolbrún innir ráðherra í 
fyrirspurn einnig álits á ástandi 
mála að þessu leyti, meðal annars 
á ríkisjörðum og hvaða hugmynd-
ir ráðherra hafi til að ná fram 
úrbótum svo um muni.

Spyr um efndir

Haim Ramon, fyrrver-
andi dómsmálaráðherra Ísraels, 
var í gær dæmdur fyrir að hafa 
gerst sekur um að kyssa unga 
konu í hernum gegn vilja hennar. 
Mál Ramons hefur notið mikillar 
fjölmiðlaathygli í Ísrael og hefur 
bætt gráu ofan á svart fyrir hina 
óvinsælu ríkisstjórn Ehuds 
Olmert. Reiknað er með að 
Olmert muni nú nota tækifærið 
og stokka verulega upp í stjórn-
inni.

Ramon var kærður fyrir 
kynferðislega áreitni eftir að hafa 
kysst átján ára gamlan hermann-
inn í veislu á vegum varnarmála-
ráðuneytisins skömmu eftir að 
stríð Ísraela við Hizbollah-liða í 
Líbanon hófst í fyrrasumar. 

Búist við stjórn-
aruppstokkun



Grillaður
kjúklingur

25
afsláttur

36%
afsláttur

GRÍSABÓGUR
HRINGSKORINN kr.

kg499
199

kr. kg

Þú sparar

25%
afsláttur

kr.
kg1.498 kr.

kg479kr.
kg334 GOÐA MEDISTERPYLSAGOÐA SALTKJÖTUNGNAUTAGÚLLAS

Í VILLISVEPPASÓSU

Grand’Italia
sósur

500
kr. kg

Þú sparar

799 kr. stk.
aðeins

COKE LIGHT
2 LÍTRAR

139kr.
stk.

STEINBÍTSSTEIK
MEÐ KARRÝ OG SALTHNETUM

500
kr. kg

Þú sparar

kr.
kg998

Fine taste
hvítlauksbaguette

FINE TASTE
HVÍTLAUKSBAGUETTE

199kr.
pk.



LAMBA FRAMHRYGGJA-
SNEIÐAR ÚR KJÖTBORÐI

998kr.44% 9989998

Útsala
á lambakjöti

LAMBAHRYGGUR

LAMBAKÓTELETTUR

400
kr. kg

Þú sparar

Allt í einum potti!
10 framhryggjabitar
10 meðal stórar kartöflur
1 stór rófa
7 meðalstórar gulrætur
4 laukar
1 búnnt ferskt timjan eða 1 msk. þurrkað
2 stönglar ferkt rósmarín eða ½ msk. þurrkað
Salt og pipar

Grænmetið er afhýtt, skorið gróft,lagt í 
botninn á steikarpotti og kryddað með salti, 
pipar og kryddjurtum. Kjötið er kryddað með 
salti og pipar, lagt ofaná grænmetið og eldað 
í 180° heitum ofni með lokið ofan á í
1 klst. Lokið er síðan tekið af og hitinn
hækkaður í 200° og eldað áfram í 15 –20 
mín. í viðbót.

kr.
kg1.498

kr.
kg1.298

300
kr. kg

Þú sparar

LAMBALÆRISNEIÐAR

29%
afsláttur

kr.
kg1.698LAMBAINNRALÆRI kr.

kg2.398
300

kr. kg

Þú sparar

kr.
kg2.698LAMBA RIB-EYELAMBALÆRI

M. INDVERSKUM ÁHRIFUM
kr.
kg1.398

400
kr. kg

Þú sparar 18%
afsláttur

Verði ykkur að góðu!



fréttir og fróðleikur

Íslenska ríkið vill í fyrsta 
skipti afsala sér landsvæði 
sem skilgreint er sem þjóð-
lenda. Ekkert í þjóðlendu-
lögunum kveður á um að 
ríkið geti ekki afsalað sér 
eignarrétti á þjóðlendum. 
Til þess að koma í veg fyrir 
afsal ríkisins á þjóðlendum 
þarf að vera kveðið á um 
það í stjórnarskrá.

Mörður Árnason, Lúðvík Berg-
vinsson og Jóhann Ársælsson, 
þingmenn Samfylkingarinnar, 
gagnrýndu á Alþingi á mánudag 
frumvarp ríkisstjórnarinnar um 
heimild til að afsala til Landsvirkj-
unar vatnsréttindum og landi 
vegna Búrfellsvirkjunar. 

Með frumvarpinu vill ríkis-
valdið afsala sér eignarrétti að 25 
ferkílómetra landsvæði, sem er 
einkum í Búrfells- og Skeljafells-
landi, og vatnsréttindum í Þjórsá 
fyrir 210 MW virkjun Landsvirkj-
unar við Búrfell. Óbyggðanefnd 
úrskurðaði hins vegar, árin 2002 
að 2004, að landsvæðið væri þjóð-
lenda og að þar með ætti ríkis-
valdið lands- og vatnsréttindin á 
því.

Rökstuðningurinn fyrir frumvarp-
inu og afsali ríkisins á eignarrétt-

inum er sá að þegar Landsvirkjun 
var stofnuð árið 1965 hafi íslenska 
ríkið lagt fram lands- og vatns-
réttindi á svæðinu, sem þeir 
keyptu af Fossafélaginu Títan árið 
1951, í sameignarsamningi sem 
það gerði ásamt Reykjavíkurborg. 
Ríkið átti 50 prósent í Landsvirkj-
un og Reykjavíkurborg 50 pró-
sent.
Með úrskurðum óbyggðanefndar 
árin 2002 og 2004 var svæðið 
úrskurðað sem þjóðlenda en ekki 
einkaeign og því hafði Titan ekki 
rétt á að selja eignarhlutann. Eign-
arhluti ríkisins í Landsvirkjun var 
því, samkvæmt úrskurðinum, ekki 
byggður á réttum rökum. Laga-
frumvarpinu er ætlað breyta stöð-
unni þannig að eignarhlutinn verði 
aftur eign Landsvirkjunar eins og 
talið var þar til óbyggðanefnd 
kvað upp úrskurðina.

Lúðvík Bergvinsson, þingmaður 
Samfylkingarinnar, segir að í þjóð-
lendulögunum fra árinu 1998 sé 
ríkinu ekki veitt heimild til að að 
selja þjóðlendurnar. Jafnframt 
segir hann að rök forsætisráð-
herra fyrir frumvarpinu, sem 
hann segir vera þau að lánar-
drottnar Landsvirkjunar hafi gert 
ráð fyrir að fyrirtækið ætti það 
landsvæði og þau réttindi sem 

ríkið mun afsala sér til fyrirtækis-
ins ef frumvarpið verður sam-
þykkt, vera slæm. 

Hann segir að bændur í landinu 
geti einnig beitt þessum rökum til 
þess að andmæla því að hlutar 
jarða þeirra verði gerðir að þjóð-
lendum því að lánardrottnar sem 
hefðu lánað þeim fé hefðu gert ráð 
fyrir því að landsvæði þeirra væru 
x-stór, þrátt fyrir að óbyggða-
nefnd hefði úrskurðað á annan 
hátt. „Landsvirkjun á ekki að njóta 
betri réttar en bændur í landinu,“ 
segir Lúðvík.

Jóhann Ársælsson segir að hann 
hafi gagnrýnt frumvarpið á þeim 
forsendum að með því sé í fyrsta 
skipti gert ráð fyrir að landsvæði, 
sem óbyggðanefnd hefur úrskurð-
að að sé þjóðlenda, verði gert að 
séreignarlandi. „Það er hvergi 
talað um það í þjóðlendulögunum 
með hvaða hætti það ætti að koma 
til að ríkið selji eða afsali sér eign-
arrétti á þjóðlendum,“ segir 
Jóhann. Hann telur að það þurfi að 
liggja fyrir stefnumörkun um 
hvað eigi að gera við þjóðlendurn-
ar en ekki að „ríkið hlaupi og afsali 
sér eignarréttinum án þess að sú 
umræða hafi farið fram“. 

Jóhann segir að afsal ríkisins á 

þessu tiltekna svæði geti haft for-
dæmisgildi, að ríkisvaldið geti þá 
tekið ákvarðanir um það í framtíð-
inni að selja eða afsala sér þjóð-
lendum.

Sif Guðjónsdóttir, framkvæmda-
stjóri óbyggðanefndar, segir ekk-
ert í lögum hindra það að ríkið 
selji eða afsali sér eignarréttinum 
á þjóðlendum. „Fræðilega séð er 
ekki útilokað að löggjafinn geti 
ráðstafað réttindum í þjóðlendum. 
Ein slík ráðstöfun gæti verið eign-
arafsal. Til þess að koma í veg 
fyrir það þyrfti að vera ákvæði 
um það í stjórnarskránni að slíkt 
sé óheimilt. Það er aðeins stjórnar-
skráin sem er lögunum æðri, ann-
ars er hægt að setja lög sem breyta 
öðrum lögum, eða þrengja þau 
eins og í þessu tilfelli,“ segir Sif. 
„Það er hins vegar pólitískt mál 
hvort eigi að gera það en ekki 
eignarréttarlegt,“ segir Sif.

Sif segir að í þjóðlendulögun-
um sé kveðið á um hvernig stjórna 
skuli þjóðlendum, þar er verkum 
skipt á milli forsætisráðherra og 
sveitarstjórna. Hún segir að þjóð-
lendulögin fjalli ekki um hvernig 
farið skuli með þau landsvæði sem 
gerð hafa verið að þjóðlendum og 
að það sé ekki í verkahring 
óbyggðanefndar.

Þórhallur Vilhjálmsson, lögfræð-
ingur í forsætisráðuneytinu og 
formaður samstarfsnefndar um 
málefni þjóðlendna, segir að ekki 
hafi verið tekin nein ákvörðun um 
hvað verði gert við þjóðlendurnar. 
Hann segir að innan ráðuneytisins 
hafi hafist vinna við undirbúning 
á því en að ekkert liggi enn þá 
fyrir sem hægt sé að greina frá 
opinberlega.

Ríkið getur selt þjóðlendurnar

Vinnur að friði og velmegun í Afríku

Gera lítið úr 
öllum





hagur heimilanna

Sjónvörp sem styðja mót-
töku háskerpumerkis selj-
ast grimmt þrátt fyrir að 
sjálft merkið sé af skornum 
skammti hér á landi. Eng-
in sjónvarpsstöð á Íslandi 
sendir út í háskerpugæðum, 
myndgæði DVD-diska slaga 
vart upp í þá upplausn sem 
háskerputækin bjóða upp á 
og mynddiskar á borð við 
HD-DVD og Blu-Ray eru 
ekki komnir í sölu hér á 
landi.

Skjáupplausn í háskerpusjón-
varpstækjum er tvisvar til fjór-
um sinnum meiri en í hefðbundn-
um sjónvarpstækjum, auk þess 
sem litir koma mun betur út. 
Hljóðið er sent út í 5.1 víðóma og 

gæðin eru almennt mun meiri. 
Allt þetta gerir þó lítið gagn ef 
sjálft efnið sem horft er á er ekki 
í háskerpu.

Jón Eðvald Vignisson, söluráð-
gjafi hjá Ormsson, segir rétt að 
lítið sé hægt að nýta háskerpuna í 
dag, en þeir sem kaupi sér slík 
tæki séu oftast að hugsa fram í 
tímann.

„Þetta er það sem koma skal. 
Ef þú ætlar að fá þér flatskjá á 
annað borð þá er lítill verðmunur 
á háskerputækjum og venjuleg-
um tækjum, og gott að hafa það á 
bak við eyrað að þetta mun nýtast 
mjög vel í framtíðinni.“

Hann segir að þó komi DVD-
myndir betur út á háskerputækj-
um en venjulegum, og einnig 
sendi nýjar leikjatölvur á borð við 
Xbox 360 frá sér háskerpumerki. 
Ekki sé heldur langt í að næstu 
kynslóðar mynddiskar, HD-DVD 
og Blu-Ray, komi til Íslands.

Hannes Jóhannsson, forstöðu-
maður tæknisviðs hjá RÚV, segir 
að fyrir sjónvarpsútsendingar í 
háskerpu þurfi einhverja leið sem 
geti borið merkið. Dreifikerfi 
RÚV sé ekki orðið stafrænt og 
háskerpumerki taki allt að fjórum 
sinnum meira pláss.

„Það munu allir hér á Íslandi 
fara í háskerpuna, það er bara 
spurning um að finna rétta tíma-
punktinn,“ segir Alfreð Halldórs-
son, verkefnastjóri hjá Vodafone.

Hann segir alls ekki ólíklegt að 
háskerpuútsendingar hjá Digital 
Íslandi hefjist á þessu ári. Þó sé 
ekki búið að tilkynna neitt ennþá.

Magnús Björnsson, tæknistjóri 
hjá Skjánum, sagðist engar upp-
lýsingar geta gefið um hvenær 
Skjárinn hefji útsendingar í 
háskerpugæðum. „Það er alltaf 
verið að skoða þetta, en ég get 
ekkert gefið meira en það.“

Illa nýtt háskerpusjónvörp

Óheppin í skókaupum



Það er margt á meginlandi Evrópu sem kemur á skemmtilega á óvart. Hvort sem þú vilt njóta landslags sem fær þig til að bresta í söng, 

skella þér í stórborgarhasar eða fara ódýrt út, gagngert til að fara eitthvað lengra, þá skaltu drífa þig inn á www.icelandexpress.is og bóka

ódýrt flug. Þú finnur nánari upplýsingar um áfangastaðina og sumaráætlun á icelandexpress.is/afangastadir
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Weinfest, dulúðarfullar 
magadansmeyjar, Zeppelin-
safnið, Sauerkraut, Nefertiti, 
Brandenborgarhliðið, skíða-
brekkur, K’damm, Riesling, 
20.000 rósir, Mósel og Rín, 
tindrandi gimsteinar, reið-
hjólabrautir, Oranienburger 
Straße, Münster dómkirkjan, 
sítt að aftan, Bach, tifandi 
gauksklukkur, vatnaskíði, 
fersk jarðarber...

BASEL
S v i s s

Hefurðu komið til Sviss? Það verða nefnilega allir 
að fara einhvern tímann til Sviss. 

Og þeir sem fara til Sviss geta ekki sleppt því að 
fara til Basel, svo mikið er víst.

Basel, Basel, Basel. Grossbasel, Kleinbasel - og allt 
þar á milli.

Svissneskir ostar, svissneskar klukkur, svissneskir 
hnífar. Í Basel er allt mjög svissneskt.

Verslaðu, slakaðu á, keyrðu um, borðaðu, horfðu á 
talsetta mynd í sjónvarpinu. 

Svo verður þú að sjá Münster dómkirkjuna.

Það er ekki á allra vörum, en stærsti dýragarður 
Sviss er einmitt í Basel.

Svo er maður ekki nema örskotsstund að skreppa 
yfir í einn kaldan í Þýskalandi, nú eða eitt rautt í 
Frakklandi.

Láttu ekki ljúga að þér. Sviss er allt annað en 
hlutlaust.

FRIEDRICHSHAFEN
OG FRANKFURT HAHN

Þ ý s k a l a n d

Frankfurt Hahn
Fegurð svæðisins í grennd fær mann til að bresta í söng.

Tilvalið að leigja bíl og láta ímyndunaraflið ráða för. 

Hinir fögru dalir Mósel, Rínar og Nahe skammt 
undan. Vínrækt, kastalar, Eifel-park, fornar minjar 
og heilsulindir.

Ekki langt til Lúxemborgar, Belgíu, Frakklands og 
Hollands.

Friedrichshafen
Lítil og hugguleg borg í Suður-Þýskalandi.

Stendur við Bodensee, stærsta stöðuvatn 

meginlandsins.

Stutt til Sviss, Austurríkis og Ítalíu. 

Blómaeyjan Mainau er undursamlegt og þar 
finnurðu páfugla ráfandi um í blómabreiðunum. 

Friedrichshafen hefur slegið í gegn sem
áfangastaður fyrir skíðafólk.

EINDHOVEN

Falleg og fjölskylduvæn borg í hjarta Evrópu.

Evoluon ráðstefnumiðstöðin fær fólk til að tjá sig 
og hina til að hlusta.

Nýlistasafnið Van Abbemuseum og menningarsafn 
borgarinnar, Museum Kempenland.

Stationplein og Wilhelminaplein-torgin og 
Dommelstraat iða af mannlífi.

Stutt til annarra spennandi borga, aðeins 107 km
til Amsterdam.

Genneper Parks: Sundlaugar, inni- og útivellir til 
íþróttaiðkunar, spa, o.fl.

Hið sögufræga De Bergen-listamannahverfi.

Aðgengileg borg og flest í göngufjarlægð.

Paradís hjólreiðamannsins, hellingur af 
reiðhjólabrautum.

Golfvellir og skemmtigarðar fyrir alla fjölskylduna.

H o l l a n d

BERLÍN

Ein af mest spennandi borgum heims.

Ku'damm, Friedrichstrasse og KaDeWe fyrir þá sem 
vilja versla.

Jiddískt kabarett-pönk, kjarnorkuknúin danstónlist
og bæheimskur polki fyrir dansfíflin.

Þýska sögusafnið, Pergamon-safnið, Checkpoint 
Charlie, Altes Museum, Gemäldegalerie og 165 
önnur söfn.

Arkitektúr sem fær þig til að horfa upp, niður, til
hægri og vinstri. Eða öfugt.

Plasmaskjár og nudd? Eða bara þægilegt rúm í 
hreinu herbergi? Hótel við allra hæfi.

Mikil gróska í nýsköpun í myndlist, bókmenntum og 
tónlist.

Borg þar sem gamlir tímar og nýir mætast. 
Og auðvitað austrið og vestrið.

Þ ý s k a l a n d

13ÁFANGASTAÐIR

NÝR
ÁFANGASTAÐUR! NÝR

ÁFANGASTAÐUR!







[Hlutabréf]

Greiningardeild bandaríska 
bankans Citigroup hefur upp-
fært verðmat sitt á Kaupþingi 
banka í kjölfar uppgjörs bank-
ans og verðmetur hann nú á 
1.125 krónur hvern hlut í stað 
1.000 króna áður. Gengi bréfa 
bankans stóð í 942 krónum við 
lokun markaðar í gær.

Citigroup segir uppgjör 
Kaupþings sterkt og yfir vænt-
ingum. Þannig hafi tekjur Kaup-
þings verið fimmtán prósentum 
yfir spá greiningardeildarinnar. 
Áhyggjuefni er þó sagt að 
rekstrarkostnaður hafi aukist 
umfram spár. 

Bent er á að Kaupþing hafi 
ötullega unnið að áhættudreif-
ingu. Þá sé lausafjárstaða bank-
ans svo góð að hún standi undir 
endurfjármögnun lána út þetta 
ár og tvö næstu. 

Kaupþing fær 
nýjan verðmiða

Úrvalsvísitölufélögin Össur, 
Marel, Straumur-Burðarás, 
Alfesca, Marel, Bakkavör og Act-
avis hafa öll í skoðun kosti þess 
að skrá hlutafé sitt í erlendri 
mynt.

Frágangur á uppgjöri við-
skipta í Kauphöll Íslands er það 
sem staðið hefur í vegi fyrir því 
að fyrirtæki geti skráð hlutafé 
sitt í evrum. Uppgjör hefur ein-
göngu verið gert í íslenskum 
krónum og Seðlabanki Íslands 
hefur séð um það. Kauphöllin og 
Verðbréfaskráning vinna nú að 
því að gera nauðsynlegar breyt-
ingar til að greiða fyrir uppgjöri 
í evrum. 

Þórður Friðjónsson, forstjóri 

Kauphallar Íslands, segir nokkr-
ar leiðir mögulegar að þeim 
breytingum sem gera þarf á upp-
gjörsferlinu. „Það þarf að vera til 
staðar banki sem getur gert upp í 
erlendri mynt. Þá þarf að skoða 
hvort Seðlabanki Íslands vill eða 
hefur heimild til að gerast upp-
gjörsbanki í erlendri mynt. Einn-
ig er möguleiki að fara í gegnum 
verðbréfaskráningu erlendis, til 
dæmis í Danmörku, þar sem 
aðgangur er að banka sem getur 
séð um þetta.“  

Ef sú leið verður farin að fá 
erlendan uppgjörsbanka að mál-
unum gerir Þórður ráð fyrir að 
skráningin geti verið í annarri 
mynt en evru. „Við myndum 

hvetja félögin til að skoða fyrst 
og fremst evruna eða dollarann.“ 

Stjórn Actavis mun í næstu 
viku leggja fyrir hluthafafund að 
henni verði heimilað að hefja 
undirbúning þess að hlutafé verði 
skráð í evrum. Forsvarsmenn 
Bakkavarar, Straums-Burðaráss 
segja málið í stöðugri skoðun. 
Engar ákvarðanir hafi hins vegar 
verið teknar um að leggja tillögu 
þess efnis fyrir hluthafafund. 
Bæði Össur og Alfesca hófu á 
sínum tíma undirbúning þess að 
færa hlutafé sitt í annars vegar 
dollurum og hins vegar evrum. 
Frá því var fallið vegna þess hve 
flókið ferlið var. Fullur hugur er 
enn á því að fylgja þeirri stefnu,

Meirihluti veltu þeirra fyrir-
tækja sem um ræðir er í erlendri 
mynt og þau færa öll bókhald sitt 
í erlendri mynt. Þykir óhag-
kvæmt að hlutafé sé skráð í 
íslenskum krónum þar sem það 
veldur því að heildarverðmæti 
félaganna sveiflast með krón-
unni. Þá hefur lítil velta í íslensku 
kauphöllinni og nauðsyn þess að 
taka á sig gjaldeyrisáhættu fælt 
erlenda fjárfesta frá viðskiptum 
í íslensku kauphöllinni. Umrædd-
ar breytingar eru því líklegar til 
að laða að erlenda fjárfesta. 

Þórður telur líklegt að breyt-
ingarnar gangi í gegn um mitt 
þetta ár. 

Þau úrvalsvísitölufélög sem færa bókhald sitt í erlendri mynt skoða öll kosti þess að skrá hlutafé sitt jafn-
framt í erlendri mynt. Þórður Friðjónsson, forstjóri Kauphallar Íslands, segir líklegt að það verði mögulegt 
um mitt þetta ár.

Peningaskápurinn ...



Bakkavör Group skilaði 9,5 millj-
arða króna hagnaði á síðasta ári. 
Til samanburðar nam hagnaður 
fyrirtækisins 4,4 milljörðum 
króna árið 2005 og nemur aukn-
ingin 111 prósentum á milli ára. 
Hagnaður Bakkavarar á fjórða og 
síðasta ársfjórðungi  nýliðins árs 
nam 4,6 milljörðum króna. Á sama 
tíma ári fyrr skilaði félagið 1,5 
milljarða króna hagnaði og nemur 
aukningin 191 prósenti á milli 
ára.

Afkoman er í takt við spár 
greiningardeilda viðskiptabank-
anna.

Í hagnaðartölum Bakkavarar 
eru 2,4 milljarða króna trygginga-
bætur sem félagið fékk greiddar á 
fjórðungnum vegna bruna í einni 
af verksmiðjum fyrirtækisins í 
aprílbyrjun í hitteðfyrra. 

Ágúst Guðmundsson, forstjóri 

Bakkavarar, sagði á kynningar-
fundi félagsins í gær að þetta tut-
tugasta ár í starfsemi Bakkavarar 
hafi verið mjög gott. Vöxtur hefði 
verið á flestum þáttum og talsvert 
yfir meðalvexti geirans í heild. Þá 
hafi Bakkavör greitt skuldir sínar 
hratt niður á árinu, sem hafi leitt 
til þess að langtímaskuldir félags-
ins hækkuðu lítið þrátt fyrir yfir-
töku á fjórum fyrirtækjum á 
árinu, að hans sögn. 

Þá benti Ágúst á að fyrirtækið 
hefði ætíð augun opin fyrir nýjum 
tækifærum. Það muni leitast við 
að styrkja stöðu sína frekar á 
Bretlandsmarkaði og skoða frek-
ari tækifæri í Asíu. Bakkavör 
rekur nú fjórar verksmiðjur í 
Kína og selur meðal annars tilbúin 
matvæli til bresku verslanakeðj-
unnar Tesco sem opnaði þar sína 
fyrstu verslun fyrir nokkru. 

Afkoma Bakkavarar 
í takt í væntingar

Velgengni bankanna 
skilar sér ríkulega til 
þjóðarbúsins. Umræða 
um vaxtaáþján er á 
nokkrum villigötum, að 
mati framkvæmdastjóra 
Samtaka fjármálafyrir-
tækja.
Ísland hefur komið vel út úr sam-
anburði við nágrannalöndin hvað 
varðar ýmsan kostnað í banka-
kerfinu, svo sem þjónustu- og 
færslugjöld, segir Guðjón Rúnars-
son, framkvæmdastjóri Samtaka 
fjármálafyrirtækja (SFF). Hann 
telur umræðu um vaxtaáþján hér 
á nokkrum villigötum.

„Mestu máli skiptir að góður 
árangur þessara fyrirtækja skilar 
sér beint til þjóðarbúsins,“ segir 
Guðjón og vísar til úttektar sem 
Háskólinn í Reykjavík vann undir 
lok síðasta árs fyrir SFF og sýndi 
að fjármálageirinn væri kominn 
fram úr sjávarútvegi í framlagi til 
þjóðarbúskaparins.

Guðjón segir engu að síður eðli-
legt að fólk velti fyrir 
sér hversu mikið það 
sé að greiða í ýmis 
gjöld, en telur um leið 
að á því sviði keppi 
bankarnir. Hann 
segir óeðlilega kröfu 
að bankarnir felli 
niður þjónustugjöld, 
enda viðskipta-
bankastarf-
semi kjarna-
starfsemi

þeirra og þeir í samkeppni bæði 
innanlands og utan. „Gjöldin 
ákvarðast af kostnaði sem til fell-
ur og hann er töluverður enda dýr 

tölvukerfi og tækni á bak við 
þjónustu við viðskipta-

vini. Síðan er auðvit-
að hvers og eins að 
ákvarða verðlagn-
inguna og að hún 
sé sanngjörn og á 
samkeppnisfor-
sendum á hverj-
um tíma.“

Varðandi háa 
vexti segir Guðjón 

þá umræðu líka virð-
ast á ákveðnum villi-

götum. „Stýrivextir Seðlabankans 
eru með því hæsta sem gerist í 
heiminum og hreinlega markmið 
peningamálastefnu Seðlabankans 
að draga úr neyslu með þessum 
hætti og sporna gegn verðbólgu. 
Það er beinlínis verið að reyna að 
gera lán dýrari til þess að draga úr 
neyslu í landinu.“ Hann segir hins 
vegar stærstan hluta lána banka 
og sparisjóða til einstaklinga vera 
á verðtryggðum kjörum. „Þetta 
eru íbúðalánin og á sama tíma 
bjóðast almenningi innlán á þess-
um verðtryggðu kjörum. Ef horft 
er á mismuninn á því tvennu, sem 
er eðlilegur mælikvarði, sést að 
munurinn þar á milli er mjög lítill, 
jafnvel mætti kalla hann ótrúlega 
lítinn miðað við löndin í kringum 
okkur.“ 

Guðjón bendir á að heildar-
skattgreiðslur viðskiptabankanna 
þriggja í fyrra, að meðtöldum 
launaskatti starfsfólks, hafi numið 
21 milljarði króna vegna ársins 
2005. Þá séu ótalin jaðaráhrif af 
starfseminni svo sem stórauknar 
ferðir útlendinga til landsins. 
„Stærsti bankinn lýsti því yfir í 
fyrra að hann væri orðinn álíka 
stór og stærsta ferðaskrifstofa 
landsins í að flytja hingað fólk í 
viðskiptaerindum.“

Þannig segir Guðjón ljóst að 
gott gengi fjármálafyrirtækja 
skili sér fyrir allan almenning, 
beint eða óbeint. „Og menn mega 
gæta sín á að láta það ekki leiða sig 
beint inn í misvísandi umræðu um 
þjónustuna sem er til boða. Að 
sjálfsögðu bítast þessi fyrirtæki 
um að gera sem best við sína við-
skiptavini, enda hver þeirra mjög 
mikilvægur.“







greinar@frettabladid.is

Ekkert blað?

550 5600

Fyrst þú ert að lesa þetta þá hefurðu 

fengið Fréttablaðið. En til vonar 

og vara skaltu klippa þetta símanúmer 

út og  hringja ef blaðið berst ekki.

- mest lesið

Jónas H. Haralz fyrrverandi 
bankastjóri leggur ævinlega 

gott til málanna, þegar hann er 
spurður álits um efnahagsmál. 
Það var því frískandi og fróðlegt 
að heyra hann spjalla við Jón 
Guðna Kristjánsson fréttamann í 
Speglinum í Ríkisútvarpinu 24. 
janúar. Þar lýsti Jónas þeirri 
skoðun, að umræðan að undan-
förnu um upptöku evrunnar á 
Íslandi væri ekki á réttri braut. 
Hann sagði, að menn mættu ekki 
líta á upptöku evrunnar sem 
lausn á þeim efnahagsvanda, sem 
við er að glíma og birtist í 
sveiflum á gengi krónunnar, 
háum vöxtum, verðbólgu, 
viðskiptahalla og væntanlegu 
gengisfalli. Hann benti á, að 
upptaka evrunnar myndi fela í 
sér gerbreytingu á umgerð 
efnahagslífsins og Íslendingar fái 
í öllu falli ekki leyfi til að taka 
upp evruna, nema þeir komi 
hagstjórninni í betra horf. 
Vandinn, sagði Jónas, er sá, að 
„hagstjórnin hefur ekki verið eins 
og hún ætti að hafa verið.“ Hann 
lýsti sök á hendur Seðlabankan-
um og ríkisstjórninni og nefndi 
einnig ábyrgð sveitarfélaga og 
aðila vinnumarkaðarins. Það er 
vert að hlusta, þegar einn 
áhrifamesti sérfræðingur 
Sjálfstæðisflokksins í efnahags-
málum um margra áratuga skeið 
gefur flokknum falleinkunn fyrir 
hagstjórn og tekur undir sjónar-
mið okkar, sem höfum haldið 
fram sömu skoðun utan virkis-
veggja stjórnmálaflokkanna. Við 
fögnum liðsaukanum.

Umræðan um evruna hefur 
vakið tvær lykilspurningar. 
Önnur spurningin er þessi: Er 
hægt að taka upp evruna án þess 
að ganga í Evrópusambandið 
(ESB)? Svarið er nei. Það gæti að 
vísu kannski verið hægt að semja 
um upptöku evrunnar á Íslandi 
eins og Andorra, Mónakó, 
Páfagarður og San Marínó hafa 
gert, en það er ekki raunhæfur 
kostur. Það væri nýlunda í 

utanríkisstefnu Íslendinga, ef við 
kysum að skipa okkur í lið með 
ófullburða örríkjum eins og 
þessum fjórum frekar en að taka 
okkur stöðu í hópi Norðurland-
anna og annarra Evrópuríkja eins 
og við höfum hingað til alltaf 
gert. Mótrökin eru einnig 
mikilvæg, en þau eru að minni 
hyggju léttvægari en rökin með. 
Ég lýsi báðum sjónarmiðum í 
ritgerðinni Öndverð sjónarmið, 
sem mun birtast í ráðstefnuriti 
Alþjóðamálastofnunar Háskóla 
Íslands innan skamms. Við 
þyrftum í öllu falli samkvæmt 
reglum ESB að koma verð-
bólgunni hér heima niður fyrir 
þrjú prósent á ári, áður en okkur 
veittist kostur á að taka upp 
evruna.

Hin spurningin er þessi: 
Eigum við að bíða þess, að 
ríkisstjórninni takist að koma 
hagstjórninni í viðunandi horf, 
eins og Jónas Haralz heldur 
fram, og taka þá loksins upp 
evruþráðinn? Eða eigum við að 
stefna strax á ESB-aðild og 
evruna til að knýja á um betri 

hagstjórn? Ég hallast að síðari 
leiðinni. Hængurinn á fyrri 
leiðinni er sá, að ríkisstjórnin 
hefur engan sýnilegan hug á að 
koma hagstjórninni í betra horf. 
Hún hefur haft næg tækifæri til 
þess, enda hefur hún ráðið hér 
lögum og lofum frá 1995. 
Verðbólgan nú, hin næstmesta í 
allri Evrópu að Tyrklandi einu 
undan skildu, er eins og hún er 
vegna þess, að einmitt þannig vill 
ríkisstjórnin hafa það. Ríkis-
stjórnin hefur hag af verðbólgu 
vegna þess, að verðbólga er 
fylgifiskur kosningavíxlanna, 
sem stjórnin sendir nú frá sér í 
allar áttir. Verðbólgan er 
óhjákvæmileg afleiðing af 
lausatökum í ríkisfjármálum 
mörg undangengin ár, ábyrgðar-
lausri útþenslu íbúðalána í 
atkvæðakaupaskyni og risavöxn-
um, ríkistryggðum stóriðjufram-
kvæmdum án nauðsynlegs 
aðhalds til mótvægis. Það var því 
eftir öðru, að ríkisstjórnin skyldi 
ákveða að þenja ríkisbúskapinn 
út með því að eyða strax fénu, 
sem kom í ríkiskassann við sölu 
Landssímans, í stað þess að 
leggja féð til hliðar til að kæla 
hagkerfið. Allt leggst þetta á 
sömu sveif. Það kemur sér að 
auki vel fyrir ríkisstjórnina að 
hafa verðbólguna eins og hún er, 
því að þá er tómt mál að tala um 
inngöngu í ESB. 

Þess vegna segi ég: Við 
skulum stefna strax á inngöngu í 
ESB og upptöku evrunnar, því að 
þá verður ekki lengur undan því 
vikizt að koma hagstjórninni í 
heilbrigt horf. Sumir segja, að 
við þurfum ekki á ESB-aðild að 
halda, því að við getum á eigin 
spýtur gert allt, sem við viljum. 
Reynslan kippir fótunum undan 
þessari skoðun. Við þurfum 
einmitt á ESB-aðild að halda til 
að brjótast undan ofríki inn-
lendra sérhagsmuna, sem halda 
matarverði, vöxtum og verðbólgu 
langt fyrir ofan viðunandi 
velsæmismörk.

Velsæmisástæður og evran

Forystumenn stjórnarflokkanna klifa 
nú á því að engin stóriðjustefna sé 

rekin af hálfu hins opinbera og ákvarðan-
ir um virkjanir séu teknar í frjálsum við-
skiptum milli orkukaupenda og orku-
fyrirtækja. Þetta er tómur þvættingur. 
Staðreyndin er sú að Sjálfstæðisflokkur-
inn stendur vörð um sovéskt efnahags-
kerfi í stóriðjusölu.

Opinber orkufyrirtæki hafa notið sér-
réttinda til að reka raforkuver og hitaveitur. Þess-
ara réttinda var upphaflega þörf til að tryggja okkur 
öllum ljós og hita í hús og orku til innlendrar 
atvinnustarfsemi. Í krafti þeirra höfðu fyrirtækin 
möguleika til að taka nauðsynlegar auðlindir eign-
arnámi og afla fjár til þeirra verkefna með ríkis-
ábyrgð.

Lítum á staðreyndir. Opinber orkufyrirtæki geta 
krafist eignarnáms á orkulindum sem þau vilja nota 
við orkuöflun til stóriðju. Ákvæði um eignarnám, 
sem sett voru til að tryggja öflun á orku til íslensks 
almennings, eru í dag misnotuð til að fyrirtækin 
geti sölsað undir sig orkuauðlindir án þess að greiða 
umráðamönnum þeirra markaðsverð í frjálsum við-

skiptum. Þessi fyrirtæki afla sér ekki held-
ur lánsfjár á markaðskjörum, þar sem þau 
njóta ábyrgðar ríkis eða sveitarfélaga. 
Skattgreiðendur niðurgreiða því orkusölu 
til stóriðju. Þess vegna þarf aldrei að upp-
lýsa um orkuverð, því erlendir lánardrottn-
ar líta svo á þeir séu að lána ríkinu pening-
ana.

Ef Sjálfstæðisflokkurinn meinar eitt-
hvað með sífri sínu um mikilvægi markaðs-
lausna og nýfundinn áhuga á umhverfismál-
um getur hann gert tvennt í skyndi: 

Afnumið heimildir orkufyrirtækja til eignar-
náms nema þegar um er að ræða virkjanir í 

þágu almennings og bannað orkufyrirtækjum að 
afla fjár til raforkuuppbyggingar vegna stóriðju 
nema með því að stofna um hana sérstök hlutafélög, 
sem þyrftu þá að afla fjár á markaðskjörum. Og þá 
myndi lítið þýða að halda orkuverðinu leyndu fyrir 
erlendum fjárfestum.

Þetta myndi marka fyrstu teiknin um fráhvarf 
Sjálfstæðisflokksins frá sovéskum stjórnarháttum í 
efnahags- og atvinnulífi. 

Höfundur er lögfræðingur og skipar 4. sætið á 
framboðslista Samfylkingarinnar í 

Suðvesturkjördæmi.

Stóriðjusovét Sjálfstæðisflokksins

Til þess að geta tekið upp 
evruna þurfum við að ganga í 
ESB, enda hníga þung efna-
hags- og stjórnmálarök að 
þeirri niðurstöðu, hvað sem 
evrunni líður.

S
á gífurlegi vöxtur fjármálakerfisins sem orðið hefur 
hér á landi undanfarin ár hefur komið greinilega í ljós 
nú síðustu daga þegar ársreikningar stóru bankanna og 
fjármálafyrirtækjanna hafa litið dagsins ljós. Það sýnir 
styrk þeirra að aldrei hefur afkoman verið jafngóð og 

á nýliðnu ári, þrátt fyrir að mjög væri sótt að þeim af erlendum 
fjármálafyrirtækjum og þá ekki síst Den Danske bank í Kaup-
mannahöfn. Endurfjármögnun lána bankanna fyrir nýbyrjað ár 
gekk vel samkvæmt upplýsingum þeirra og gagnrýnin að utan 
virðist hafa orðið þeim góð lexía í hinum öra vexti.

Þótt afkoman hafi verið góð á síðasta ári eru skuldirnar líka 
miklar. Bókfærðar eignir bankanna þriggja eru taldar vera 8.500 
milljarðar íslenskra króna, og skuldirnar 7.900 milljarðar króna. 
Þetta eru stjarnfræðilegar tölur fyrir marga. Til samanburðar eru 
gjöld ríkisins á fjárlögum  áætluð um 350 milljarðar í ár, en eigna-
aukning bankanna nam í fyrra um þrjú þúsund milljörðum króna!

Á sama tíma og ofurafkoma bankanna er kynnt eru vextir hér 
á landi líklega þeir hæstu meðal siðaðra þjóða – í landi sem kenn-
ir sig við lýðræði og að eiga mikinn menningararf. Við erum því 
sannkallað hávaxtaland, með 14,25 prósenta stýrivexti, enda 
hafa erlendir fjárfestar komið auga á þá möguleika sem þeir 
hafa hér til að ávaxta sitt pund, ekki aðeins vegna hás vaxta-
stigs, heldur líklega ekki síður vegna umhverfis fjármálastofn-
ana og aðstæðna hér á landi. 

Allt útlit er fyrir að þetta háa vaxtastig haldi út þetta ár, þótt 
einhver slaki fari að verða um og upp úr miðju ári. Á móti kemur 
vonandi að verðbólgan færist niður – öllum til góðs – og þá ekki 
síst þeim sem skulda mikið. 

Þótt stór hluti starfsemi bankanna þriggja sé nú utanlands 
fer ekki hjá því að hátt vaxtastig hér hlýtur að hafa stuðlað að 
góðri afkomu bankanna, og þar eru það kannski fyrst og fremst 
hinn almenni launþegi og lítil og meðalstór fyrirtæki sem þurfa 
að blæða. Á móti kemur að sparifjáreigendur njóta óneitanlega 
þessara háu vaxta.

Stóru fyrirtækin, sérstaklega þau sem eru í útflutningi og með 
starfsemi erlendis, eiga hins vegar kost á því að taka lán erlendis 
á lágum vöxtum, og reiðir því betur af í hávaxtalandinu en þeim 
sem verða að treysta á lán og aðra fyrirgreiðslu hérlendis.

Vaxtaokrinu hér verður að fara að linna. Það er algjörlega 
óskiljanlegt hvernig ungt fólk sem er að koma yfir sig húsi 
getur staðið undir þeim háu vöxtum sem verið hafa hér á undan-
förnum mánuðum. Stóru bankarnir sem nú skila metafkomu 
áttu sinn þátt í þenslunni sem varð hér samfara stóriðjufram-
kvæmdunum, með því að yfirbjóða húsnæðislánamarkaðinn. Nú 
er það þeirra, ásamt stjórnvöldum, að hafa sín áhrif á að minnka 
spennuna í efnahagslífinu, því að öðrum kosti getur svo farið að 
Ísland verði ekki það land sem menn líta til með tilliti til stöðug-
leika, uppgangs og velferðar. Ábyrgð peningastofnana er mikil 
ekki síður en stjórnvalda, ekki síst á kosningaári, þegar oft vill 
slakna á aðhaldi, bæði fyrir og eftir kosningar.  

Ofurafkoma 
og vaxtastig





nám, fróðleikur og vísindi

Íslendingar voru öflugir í 
þýðingastarfi í tímaritum 
og blöðum á árunum 1874 
til 1910. Þetta kemur fram 
í MA-ritgerð Svanfríðar 
Larsen bókmenntafræðings 
„Af erlendri rót“. Í ritgerð-
inni er skrá yfir þýðingar 
tímabilsins, sem sýnir tæp-
lega 4.200 færslur. 

Svanfríður segir að í byrjun tíma-
bilsins hafi Íslendingar mest þýtt 
úr Norðurlandamálunum en þegar 
vikuritið Lögberg byrjaði að koma 
út í Kanada í lok níunda áratugar 
nítjándu aldar hafi þýðingum úr 
ensku fjölgað mikið. „Það má 
segja að með þessu hafi orðið 
kúvending í þýðingastarfi Íslend-
inga. Eftir þetta varð enskan ráð-
andi tungumál í þýðingunum á 
þessum vettvangi.“

Efnið sem var þýtt var fjöl-
breytilegt, greinar um hitt og 
þetta, fréttatengt efni og skáld-
skapur: ljóð, smá- og skáldsögur.  

Svanfríður segir það áhugavert 
hversu mikið var þýtt úr hinum 
ýmsu málum á tímabilinu. „Hins 
vegar var mikið um það að Íslend-
ingar þýddu þýðingar, ekki af 
frummálinu,“ segir Svanfríður og 
bætir því við að erfitt hafi verið að 
átta sig á því úr hvaða máli þýð-
ingarnar komu því oft var þess 
ekki getið; ekki frekar en þýðand-
ans. „175 skáldsögur voru birtar í 
blöðum á þessum tíma og var þýð-
andans einungis getið í 25 skipti. 
Það er eitt af einkennunum á þessu 
efni,“ segir Svanfríður.

Svanfríður segir að þýðingarn-
ar hafi oft verið hráar. „Þýðend-
urnir tóku það þá fram að þeir 
hefðu þýtt lauslega; það var algeng 
umsögn.“

Að mati Svanfríðar var mikill 
hugur í íslenskum þýðendum á 
þessum tíma, en hún segir að hana 
hafi skort skrá yfir bókaþýðingar 
á tímabilinu til að geta borið sína 
skrá saman við hana. „Slík skrá er 
hins vegar ekki til.“

„Það sem ég var að reyna að 
finna út í ritgerðinni er hvað var 
þýtt, hvaðan lágu menningar-
straumarnir til Íslands á þessum 
tíma.“

Svanfríður segir að ritgerðin 
hennar sé grunnrannsókn sem 
geti nýst þegar þýðingarsaga 
tímabilsins verður skrifuð því svo 
mikið af því efni sem var þýtt yfir 
á íslensku birtist í blöðum og tíma-
ritum. „Athyglisverðast við rann-
sóknina finnst mér þessi breyting 
sem varð þegar Íslendingar byrj-
uðu að þýða úr ensku í auknum 
mæli, það eru sennilega helstu tíð-
indin í rannsókninni, en Íslending-
ar á þessum tíma höfðu líklega 
ekki eins góðan aðgang að þýðing-
um sem birtust í blöðunum í Kan-
ada,“ segir Svanfríður. 

Öflugt þýðingastarf 
Íslendinga 1874 til 1910

Á leið í skiptinám til Japans

Barnahjálp Sameinuðu þjóðanna og Námsgagna-
stofnun hafa í sameiningu gefið út nýtt kennsluefni 
fyrir efri bekki grunnskóla. Efninu er ætlað að auka 
þekkingu ungmenna á mannréttindum og draga úr 
fordómum. „Allir eiga rétt“ er yfirskrift námsefnis-
ins sem vistað er á slóðinni www1.nams.is/unicef.

„Þetta er hugsað fyrir lífsleikni, samfélagsgreinar 
og þjóðfélagsfræði,“ segir Aldís Yngvadóttir, rit-
stjóri hjá Námsgagnastofnun. „UNICEF leitaði til 
okkar með þetta verkefni sem er þýtt og staðfært 
upp úr stærra efni sem UNICEF hefur gefið út 
erlendis,“ segir Aldís og bætir því við að efnið falli 
afar vel að áherslum aðalnámskrár grunnskóla þar 
sem aukin áhersla er lögð á mannréttindafræðslu.

„Allir eiga rétt“ kemur inn á fjölmarga þætti með 
það fyrir augum að efla víðsýni nemenda og auka 
skilning á aðstæðum annarra. Kynjamyndir og jafn-
rétti, trúarbrögð og ólíkir menningarheimar koma 
þar við sögu auk þess sem umhverfisvernd er til 
umræðu. „Fókusinn er á alheimsþorpið og þann 
menningarlega fjölbreytileika sem við búum við,“ 
segir Aldís. 

Námsefnið er einungis að finna á netinu. Þar er 
það sett upp í sjö kafla en hverjum kafla fylgja verk-
efni sem kennarar geta lagt fyrir nemendur. „Þetta 
er nokkurs konar hlaðborð sem kennarar geta nýtt 
sér. Þarna er hægt að sækja efni til að tvinna inn í 

lífsleiknikennslu eða aðrar námsgreinar og það er 
undir kennurunum komið hvort þeir taka allan pakk-
ann eða velja úr,“ segir Aldís.

Nú þegar hafa Austurbæjarskóli, Vogaskóli og 
Grunnskóli Reyðarfjarðar ákveðið að nýta efnið í 
kennslu. Aldís vonast til þess að fleiri skólar bætist í 
hópinn en verkefnið verður kynnt öllum grunnskól-
um á næstu vikum.

Börn læra um mannréttindi



Smáauglýsingasími
550 5000

Auglýsingasími Allt
550 5880

Þú getur pantað 
smáauglýsingar á visir.is

Elísabet Eyþórsdóttir heldur tónleika á Domo í kvöld 
en á eftir að kaupa sér nýjan kjól.

„Fyrir mér þýðir tíska bara að ég get klætt mig eins og mér 
sjálfri finnst best. Mér finnst mjög gaman að klæða mig 
upp eftir mínum smekk en ég held að það sé fyrir hvern og 
einn að ákveða hvað þeim finnst flott,“ segir Elísabet eða 
Beta eins og hún er yfirleitt kölluð.

Tíska og tónlist eru náskyld fyrirbæri og oft stjórna 
popparar straumum og stefnum í tískunni. Skemmtikraftar 
fara sjaldnast á svið án þess að hafa klætt sig upp og jafn-
vel pönkararnir voru úthugsaðir í stíl sínum þó það ætti 
ekki að virka þannig.

„Mér finnst mjög gaman að dressa mig upp fyrir tón-
leika og hef gaman af því að kaupa mér ný föt áður en ég 
kem fram, en það getur líka verið stress. Ég get alveg orðið 
svolítið æst yfir þessu,“ segir Beta og bætir því við að hún 
myndi aldrei vilja fara sem lumma á svið. „Nema kannski 
ef það væri eitthvað sérstaklega í tísku hjá mér að vera 
lumma,“ segir hún og hlær.

Beta heldur tónleika á Domo í kvöld ásamt Berki Hrafni 
Birgissyni, en síðustu jól gáfu þau út plötuna Þriðja leiðin 
sem fékk góðar viðtökur. 

„Þetta á bara að vera svona kósí kvöld hjá okkur. Tón-
leikar á fimmtudegi. Ég ætla að syngja lögin af plötunni, 
Börkur spilar á gítar, Scott McLemore á trommur og Þor-
grímur Jónsson á kontrabassa. Þetta verður örugglega 
mjög næs.“ Spurð að því hvort hún sé búin að kaupa sér 
nýjan kjól fyrir tónleikana neitar hún því. „Ég á svo lítinn 
pening. Ætli ég eigi ekki eftir að hrúga öllu úr fataskápnum 
á rúmið hjá mér og púsla einhverju saman á tveimur tímum. 
En við sjáum samt til ...“ 

Verður 
svolítið æst



Tískan í förðun er breytileg líkt og aðrir tísku-
straumar. 

„Tískan í förðun er orðin töluvert einfaldari en áður 
var sem gerir konum kleift að mála sig sjálfar þannig 
að það komi mjög vel út,“ segir Margrét R. Jónasar-
dóttir, förðunarmeistari og eigandi versl- unarinn-
ar Make up store í Kringlunni. Hún
bendir líka á að konur ættu 
að kynna sér strauma og 
stefnur í förðun á vorin og 
haustin, líkt og þær 
skoða árstíðabundna 
tískustrauma í fatn-
aði.

„Það er eins 
með förðunina og 
fatatískuna, þetta 
breytist frá árstíð til 
árstíðar og það koma 
alltaf nýir litir, nýjar 
áferðir, áherslur og tækni. 
Það er allt of algengt að konur gleymi þessum hluta 
og eiga þannig til að festast í sömu förðuninni ár eftir 
ár,“ segir Margrét. 

„Núna er mikið minna um miklar skyggingar. Þá á 
ég til dæmis við þegar byrjað er á að bera ljósan lit á 
augnlokið og svo skuggar settir með áberandi dekkri 
lit til hliðanna. Nú þykir smartara að bera sama lit af 
augnskugga yfir allt augnlokið og undir augað, þannig 
að liturinn fer í raun hringinn í kringum augað og 
þetta má gera á mismunandi vegu. Til dæmis má 
setja litinn í mjóa línu kringum augað, yfir allt augn-
lokið eða alveg upp að augabrúnum,“ segir hún og 
minnist í þessu samhengi á „bananaskygginguna“ 
svokölluðu sem var lengi vel vinsæl förðunaraðferð. 

„Bananaskyggingin þykir hið versta mál í dag en 
ég held að það hafi komið til vegna þess að litirnir 
sem voru í tísku voru sterkir og þeim var lítið bland-

að saman. Mér finnst þetta hins vegar fallegt þegar 
það á við. Sérstaklega þegar skyggt er með mildum 
litum. Þá er augnskugganum rennt fram og til baka 
með mjúkum, kringlóttum blöndunarbursta. 
Skyggingin fer frekar hátt upp að augabrún en undir 
hana má svo setja mattan ljósan lit, því minna er um 
að setja svokallaðan „highligter“ eða sanseraðan 
augnskugga beint undir augabrúnina eins og tíðkað-
ist.“

Mildir skuggar og mjúkir tónar

               Age Defying                         Deep Cleansing                    Gentle Exfoliating                    Herbal Cleansing

ANDLITSKLÚTAR

Andlitshreinsiklútar sem innihalda
blöndu af lækningajurtum og vítamínum

til þess að hreinsa, fjarlægja farða
og vernda húðina.

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

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

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

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

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

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

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

Frískandi skrúbbandlitshreinsiklútar.
Klútarnir fjarlægja dauðar húðfrumur og hreinsa

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

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

Húðsjúkdómafræðilega prófaðar.

erling.is

Nú er rétti tíminn 
til að panta
fermingar-
myndatökuna!

Ljósmyndastofa Erlings
Eiðistorgi
S. 552-0624
Digital myndataka

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



Eftir hátískuna tóku við herra-
tískusýningarnar fyrir veturinn 
2007-8, hér í París. Tískuhönnuð-
ir lofa litríkum vetri og nota sem 
aldrei fyrr eitt og annað fengið 
að láni úr kvenfatnaði og virðast 
vera í hugmyndaleit.

Sýning Jean-Paul Gaultier var 
ein sú skemmtilegasta en þar var 
sýnd línan Gaultier2 sem bland-
ar saman kven- og karlatísku. 
Herrapilsin voru á sínum stað, 
mikið af sléttflaueli í buxum og 
jökkum og ryðrauðar buxur af 
tónleikum Madonnu „Confess-
ions tour“ ganga þar aftur. Einn-
ig rokkarabuxur með slöngu-
skinnsáferð líkt og annað skinn á 
líkamanum.  

Hjá Yohji Yamamoto og Louis 
Vuitton var mikið um liti þótt 
stíllinn sé ólíkur. Yamamoto 
hefur hannað síða frakka í rauð-
um lit eða svörtum sem og síðar 
jakkapeysur og við þetta eru not-
aðar níðþröngar hárauðar eða 
víðar kvartbuxur. Stíllinn er mitt 
á milli þess að vera herra- eða 
dömulegur. Vuitton er heldur á 
klassískari nótum og engin 
spurning um kynferði þar. Jakk-
ar, buxur og vesti eru einstak-
lega vel sniðin en litirnir eru há-
rauðir og skærgrænir, í bland við 
hefðbundna svarta, gráa og hvíta 
liti sem einkenna oft herratísk-
una á vetrum. Íþróttaskórnir eru 
skærgulrauðir.

Lanvin heldur áfram með 
sínum nýja hönnuði herratísk-
unnar, Lucas Ossendrijver, að 
endurnýja og nútímavæða hið 
gamla klassíska tískuhús en þetta 

er þriðja tískulínan sem hann 
hannar fyrir Lanvin. Þess vegna 
eru nú víðar buxur með röndum 
á hliðunum sem minna á jogging-
buxur í fataskápnum hjá Lanvin-
herranum fyrir næsta vetur. 
Sportlegir skór í svörtu lakki og 
skyrtur í skærum litum, jafnvel 
glansandi, sjást sömuleiðis.

Hjá Soniu Rykiel eru herra-
peysurnar orðnar síðar og minna 
óneitanlega á kvenpeysur og 
rendurnar góðkunnu eru nú jafnt 
breiðar og svart/hvítar sem 
mjóar. Prjónaefni sem er eitt af 
einkennum tískuhúss Soniu Ryki-
el er nú notað í jakkaföt og 
frakka. Stíllinn bóhemskur eins 
og hæfir fyrir tískuhús upprunn-
ið á vinstri bakkanum og sem 
tengist menningarstraumum St. 
Germain des Prés.

Það er skammt stórra högga á 
milli hjá John Galliano sem hann-
ar ekki aðeins kventísku Diors 
heldur fyrir sitt eigið tískuhús. Í 
þetta skipti var herralínan helst í 
líkingu við það sem maður 
ímyndar sér að sé rétti klæðnað-
urinn fyrir sadista- og masókista-
kvöld, þykkar leðurbuxur og leð-
urfrakkar, skæruliðalegar 
lambhúshettur með götum fyrir 
augu og munn, bolir með abstrakt 
mynstri. Einhvers konar sam-
bland af „Lost“ og „Apocalypto“ í 
einum pakka. Tískulína Galliano 
endurspeglar kannski hversu 
stefnulaus nútímamaðurinn er 
og óviss um framtíð sína og jarð-
arinnar. Hann býr sig út í stríð en 
veit ekki við hvað eða við hvern.

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

Augnháralitur og augnbrúnalitur
Tana® Cosmetics

SÖLUSTAÐIR: APÓTEK OG SNYRTIVÖRUVERSLANIR

NÝTT!!
Plokkari með ljósi

www.66north.is
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ÚTSALAN
í fullum gangi

- Enn meiri verðlækkun

40%
afsláttur af völdum hlýjum,
mjúkum og góðum vörum

FYRSTUR MEÐ
FRÉTTIRNAR

www.visir.is



Herralína John Galliano ein-
kennist af drungalegum flíkum.

Tískuhönnuðurinn John Galliano 
sýndi herralínu sína fyrir haust og 
vetur 2007 í París á dögunum. Að 
venju vakti sýning Galliano mikla 
athygli, þó helst í þetta sinn fyrir 
fáránlega stór og mikil höfuðföt. 
Fötin sjálf voru dökk og drunga-
leg, jafnvel svo- lítið ruslara-
leg líkt og úr framtíðar-
trylli úr smiðju Hollywood.

Höfðingleg höfuðföt

Smáralind, sími 528 8800, www.drangey.is

15% afsláttur af öllum
vörum 1.- 4. febrúar

Gríptu tækifærið!
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Opið virka daga 10-18 • Laugardaga 10-16
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Framtíðarlegur fatnaður vin-
sæll í vor.

Tískulöggurnar eru nú farnar að 
velta því fyrir sér hvað verði vin-
sælast í vor og ber flestum saman 
um að framtíðarlegur klæðnaður 
eigi eftir að verða nokkuð áber-
andi.

Nóg þykir að horfa til nýjustu 
tískulína Bruno Pieters, Givenchy, 
Chapurin, Stellu McCartney, Gar-
eth Pugh, Hussen Chalayan, Ver-
sache og fleiri til að sannfærast 
um það.

Sumir tískuhönnuðanna þykja 
vera undir augljósum áhrifum af 
framtíðarmyndum. Þannig klædd-
ust fyrirsætur á sýningum 
Givenchy og Balenciaga annað- 
hvort skikkjum svipuðum þeim og 
illmennið Svarthöfði klæddist í 
Stjörnustríðs-myndabálkinum eða 
leggings sem minnti á gyllta 
brynju vélmennisins ráðagóða 
C3PO.

Aðrir hönnuðir gengu ekki jafn 
langt, heldur gáfu meira í skyn. 
Kjólar í laginu eins og bókstafur-
inn A voru áberandi í fatalínum 
McCartney, Lanvin og Pollini. 
Stálkeðjur og -fylgihlutir vöktu 
hins vegar athygli á sýningum 
André Courréges og Paco Rabanne.

Aftur til 
framtíðar

Tískuvikan í New York hefst á 
morgun.

Verkamenn í New York-borg eru 
nú í óða önn að setja upp tjöld, 
hengja upp auglýsingaskilti og 
gera allt það sem gera þarf til að 
tískuvikan í borginni megi fara 
fram á sem bestan hátt.
Tískuvikan hefst á morgun og 
verður án efa mikið um dýrðir. 
Fjöldi fatahönnuða og sýningar-
stúlkna flykkist til borgarinnar 
sem þykir ein af miðstöðvum tísku 
í heiminum. Þar verða settar lín-
urnar fyrir næsta haust og vetur.

Risatjöld hafa verið reist á miðri 
Manhattan-eyju í Bryant Park en 
þau eiga að hýsa sýningar, fyrir-
sætur, hönnuði og þúsundir áhorf-
enda. Þetta er hins vegar í síðasta 
sinn sem slík tjöld verða reist í 
Bryant Park.

Tískuvikan í New 
York undirbúin



Listakonan Matthana Sukvai 
breytir sápum, grænmeti og 
ávöxtum í blóm og dýr. 

Óhætt er að segja að allt leiki í 
höndunum á listakonunni Matt-
hönu Sukvai, en hún sérhæfir sig 
meðal annars í gerð útskorinna 
sápna, nælon-blóma og leirlista-
verka.

„Ég lærði þetta allt saman í Taí-
landi, þaðan sem ég er ættuð, og 
hef fengist við það í frítímanum,“ 
segir Matthana. „Þetta er í raun 
tómstundaiðja, sem ég hef lagt 
stund á síðastliðin fimm ár. Hún 
hefur smám saman undið upp á 
sig og er nú orðin að aukavinnu.“

Að sögn Matthönu fer töluverð-
ur tími í að fullgera hvern hlut, 
enda krefst mikillar nákvæmnis-
vinnu og þolinmæði að strengja 
nælon á vír eða skera út í sápur og 
leir. Að ógleymdri vinnunni sem 
fer í að gera skraut úr grænmeti 
og ávöxtum. Matthana leggur 
áherslu á að allt saman sé þetta 
handgert, svo segja má að hver 
hlutur sé einstakur.

Afrakstur erfiðisins eru sann-
kölluð listaverk í öllum regnbog-
ans litum, ýmsum stærðum og 
gerðum. Það er með ólíkindum 
hvað Matthana nær að gera úr 
sápunum: rósir, liljur, fiska og 
önnur dýr, og nælon- og leirblómin 
sum hver svo eðlileg að þau virð-
ast lifandi. Í flestum tilfellum 
ræður litadýrðin ríkjum, þótt 
hægt sé að verða sér úti um hluti í 
ljósum litum og látlausari kantin-
um. Það fer einfaldlega eftir því 
hverju maður sækist eftir að sögn 
Matthönu.

Þeir sem vilja kynna sér betur 
handverksgerð Matthönu, geta 
komið við í Mjóddinni þar sem 
hún hefur munina til sýnis á milli 
kl. 9.00-18.00 fimmtu- og föstu-
daga. Einnig er hægt að hafa sam-
band við Matthönu í síma 8498539 
eða 5676180.

Epli breytist í rós

Hjálpa þér að halda öllu í skorðum í skúffum.Einning sjálflímandi filt til
að klæða skúffur og filt með verjandi efni svo ekki falli á silfur og silf-

urplett.Við eigum líka fægilög,fægiklúta og ídýfulög til að hreinsa.
SENDUM Í PÓSTKRÖFU.

SJÁLFLÍMANDI HNÍFAPARASKORÐUR

Gullkistan - Frakkastíg 10 - Sími: 551-3160.

Stóla “kjólar” til leigu Spönsk rúmteppi í úrvaliÁklæði á sófa og stóla Áklæði á eldhússtólaÁbreiður - skinnlíki - 
ýmis dýramunstur

Sófalist • Garðatorgi • Garðabæ • sofalist.is • s. 553 0444



Gerið góð kaup, mörg húsgögn undir kostnaðarverði,
full búð af nýjum vörum á tilboði.

Útsala
10-70% afsl. 

39.900 kr 13.500 kr Frá 16.900 kr 34.000 kr

Marimekko gerir lyftuferðina 
heldur betur skemmtilegri með 
fallegu munstri.

Flestir kannast við það að vera í 
lyftu með ókunnugu fólki og hafa 
ekkert til að horfa á nema gólfið. 
Marimekko leysti vandamálið í 
þeim lyftum sem sjá má á meðfylgj-

andi myndum með því að fóðra einn 
vegginn með Marimekko-munstri. 
Ekki bara er efnið fallegt að horfa á 
heldur tekur það vel á móti manni 
um leið og maður stígur inn í lyft-
una. Ferðin verður óneitanlega 
skemmtilegri og ekki laust við að 
þetta veki upp prakkarann í manni 
sem fer í lyftuna bara sér til gam-
ans, og fer margar ferðir. 

Skrautleg lyftuferð



Hjá Steinsmiðjunni Rein má fá 
náttúrustein í mörgum litum 
en borðplötur úr því efni verða 
æ vinsælli.

Steinsmiðjan Rein á Viðarhöfða 1 í 
Reykjavík heitir eftir heimabæ 
Jóns Hreggviðssonar úr Íslands-
klukkunni. Þar vinna tíu til ellefu 
manns að jafnaði, sumir hverjir 
menntaðir steinsmiðir en aðrir vel 
þjálfaðir í því starfi. Á Íslandi er 
steinsmíði ekki lengur kennd í skól-
um og því þurfa áhugasamir að 
halda til Danmerkur, því jafnvel 
þótt steinsmíði verði sífellt vinsælli 
hérlendis er það töluvert nýtilkomið 
enda lagðist fagið nánast af um 
tíma.

Hjá Rein fer fram alhliða stein-
smiðja en granít-borðplötur eru 
þeirra langvinsælast söluvara. Hjá 
Rein má meðal annars fá gólfflísar, 
hleðslusteina, utan- og innanhúss-
klæðningar, legsteina, sólbekki, 

garðvörur, arna og hellur. En þar 
eru líka sérsmíðaðar aðrar vörur 
eftir pöntunum, til dæmis eldhús og 
baðvaskar, sturtubotnar og fleira. 
„Þannig getur fólk valið að hafa alla 
þessa hluti úr sama efninu heima 
hjá sér, og það kemur oft mjög 
fallega út,“ segir Stefán Örn Magn-
ússon, annar eigenda Rein. „Við 
kaupum steininn frá heildsölum í 
Evrópu en granítið kemur alls stað-
ar að úr heiminum; Suður-Afríku, 
Spáni, Noregi, Suður-Ameríku og 
víðar. Svo erum við líka með bland-
að efni úr 90% kvarts og 10% lími 
og ef slíkt efni er valið er hægt að 
velja margs konar liti, hvítt, svart, 
rautt, grænt og svo framvegis.“

Spurður að því hvernig kaupin 
gangi oftast fyrir sig segir Stefán 
það hentugast að fólk mæti á stað-
inn og hafi teikningar með sér. 

„Svo skoðar fólk það efni sem 
þeim líst best á. Í kjölfarið gerum 
við tilboð og ef fólk er sátt við til-
boðið þá mætum við á staðinn og 
tökum nákvæm mál af eldhúsinu. 
Þegar borðplatan er tilbúin mætum 
við með hana á staðinn, setjum hana 

upp og göngum frá öllu, þannig að 
þetta er í raun þjónusta frá A-Ö ef 
svo mætti segja.“

Stefán segir að áhugi fólks fyrir 
því að kaupa borðplötur úr náttúru-
steini sé sífellt að aukast enda er 
hægt að fá náttúrustein á sambæri-
legu verði og límtrésborðplötur. 

„Lengdarmetrinn af graníti kost-
ar frá 18.800 upp í 45.000 krónur. 
Þannig getur fólk í raun keypt þetta 
á sambærilegu verði og límtré en 
svo má líka fara miklu hærra með 
verðið. Viðskiptavinir okkar virðast 
kunna mjög vel að meta þetta því 
við höfum oftar en ekki fengið sama 
fólkið til okkar tvisvar. Þá þegar það 
er að stækka eða minnka við sig. 
Fólk talar um að eftir að það hefur 
einu sinni prófað þetta sé erfitt að 
venjast öðru í eldhúsinu, enda er 
alveg sérstaklega gott að vinna á 
náttúrusteini,“ segir Stefán og bætir 
því við að eftir að fór að hægjast á 
fasteignamarkaðnum hafi margir 
verktakar kosið að láta setja nátt-
úrustein í eldhús á nýbyggingum. 
„Þetta gera þeir til að auka gæðin,“ 
segir Stefán að lokum.

Steinn í eldhúsið



Á heimasíðu Byko fást ráð um 
val á hentugri innihurð.

Vert er að hafa nokkur mikilvæg 
ráð í huga áður en innihurð er 
valin, keypt og sett upp. 

Í fyrsta lagi þarf maður að  hafa 
alveg á hreinu nákvæma vegg-
þykkt og breidd og hæð dyraops-
ins.

Maður þarf ekki síður að vita 
hvort um vinstri eða hægri dyra-
opnun ræðir. Staðið er innan við 
hurðina til að sjá hvorum megin 
lömin er.

Við val á útliti hurða miðar 
maður við að nota eingöngu eina 
viðartegund í húsnæðinu og hafa 
innréttingar, fataskápa, parket-
gólf og hurðir eins.

(Heimild: www.byko.is)

Innihurð 
sem hentar

Nú er hægt að hanna eldhúsið 
í tölvunni heima með eldhús-
teikniforrit IKEA. 

Með eldhústeikniforritinu er hægt 
að skipuleggja eldhusið í tölvunni 
heima áður en maður heldur af 
stað til að kaupa innréttingur. 

Það er hægt að draga til eldhús-
einingar og aukahluti fram og til-
baka  á grunnteikningunni. Skoða 
þær í þrívídd, athua mismunandi 
klæðningar og liti og prenta síðan 
út teikninguna.  Tæknilegar kröf-
ur: PC tölva með Windows 95, 98, 

2000, NT eða ME stýrikerfi, Penti-
um class örgjörvi með lágmark 
32MB minni (RAM), 15MB af lausu 
diskplássi á harða disknum, 2MB 
af Video minni (RAM), 800x600 
punkta skjáupplausn, 16 bit litir, 

Síðan er hægt að senda teikn-
inguna til IKEA til að fá verðáætl-
un eða ábendingar í tölvupósti. 
Allar nánari upplýsingar: www.
ikea.is

Eldhúsið byrjar í 
tölvunni heima



Eftir að tómatar bárust til Evr-
ópu í byrjun sextándu aldar tók 
það nokkurn tíma að þeir yrðu 
daglegur kostur á borðum manna 
af evrópskum uppruna. Spán-
verjar höfðu samt flutt tómatana 
til Spánar fyrir og rétt um 1520 
og jesúítaprestarnir kynntu þá 
þar sem dýrðlega matjurt. Samt 
fór ræktunin hægt af stað, fólki 
fannst varhugavert að leggja sér 
til munns aldin af plöntum sem 
náskyldar voru eitruðum galdra-
jurtum og lyfjagrösum sem 
galdranornir, grasalæknar og 
töfrakarlar þeirra tíma notuðu í 
misjafnlega guðlegum tilgangi. 
Þetta var á tímum Rannsóknar-
réttarins og stutt í það galdrafár 
og galdrabrennur sem fóru eins 
og eldur í sinu um alla Vestur-
Evrópu og náðu til Íslands nokkr-
um áratugum síðar. Þessi eitur- 
og galdrahræðsla hamlaði líka 
jákvæðum undirtektum við kart-
öflurækt framan af.

En þó fór það svo að smám saman 
hjaðnaði óttinn við að bragða á 
þessum nýja ávexti. Og þegar 
það spurðist út að engar auka-
verkanir fylgdu því, þá leið ekki 
á löngu þar til að tómatarnir voru 
komnir á hvers manns borð við 
gervalla norðurströnd Miðjarð-
arhafsins. Þeir þrifust vel í lofts-
laginu og féllu þar inn í matseld-
ina með mikilli ólífuolíu, hvítlauk, 
grænmeti, kryddjurtum og pasta 
og gáfu öllu þessu nýjan og 
ferskan undirtón sem síðan hefur 
verið einkennandi fyrir matar-
gerð Miðjarðarhafsbúa. Þetta er 
um miðja sautjándu öld. En 
Suður-Evrópumenn fengu að 
halda tómötunum að mestu fyrir 
sig næstu hundrað árin. Þeir bár-
ust samt til annarra landa álf-
unnar, en vöktu fyrst og fremst 
forvitni fyrir skrautgildið og 
þessa sérkennilegu lögun sem 
minnti marga á hjarta. Þess 
vegna voru þeir víða kallaðir 
„ástarepli“ og álitið var að ósið-
legar kenndir gerðu um of vart 
við sig hjá hverjum þeim sem 
gæddi sér á þeim. Um þessar 
mundir var það nefnilega ein af 
aðaldyggðunum, a.m.k. meðal 
betra fólks, að iðka siðprýði og 
tepruskap meðan aðrir sáu til, 
þótt flest fengi að viðgangast í 
skugganum og á laun. Opinbert 
tómataát var ekkert sem siðprútt 
og frómt fólk átti að stunda. 

En svo kom franska byltingin og 

með henni hefst hin eiginlega 
sigurganga tómatanna inn í hið 
daglega líf Vestur-Evrópumanna 
og alla leið til Norður-Ameríku. 
Rauðir tómatarnir urðu að bylt-
ingartákni. Eftir byltinguna urðu 
tómatar viðurkennt og vinsælt 
grænmeti hjá Frökkum. Belgar 
og Hollendingar tóku líka að 
rækta þá. Og um þetta leyti fara 
Ameríkumenn að fá áhuga á tóm-
ötunum. Þótt tómataræktun hafi 
verið aðeins byrjuð í Suður-Kar-
ólínu og Flórída um miðja átj-
ándu öld, þá er samt það sem 
sköpum skipti að Thomas Jeffer-
son, hinn þriðji í röðinni af for-
setum Bandaríkjanna, hafði 
verið sendiherra í Frakklandi 
rétt fyrir byltinguna. Þaðan 
sendi hann fræ og lét rækta tóm-
ata á setri sínu, Montecello í 
Virginíu. Hann fór frá Frakk-
landi árið 1789 og slapp við 
mestu átökin. Jefferson þessi 
var mikill hugsuður og stjór-
málamaður en ekki síst áhuga-
samur garðyrkjumaður og hafði 
hann mikil áhrif á hvað ræktað 
var í görðum landa hans. 

Vitað er að tómatar voru orðnir 
kunnir í Danmörku og Svíþjóð 
um 1740. Sænski grasafræðing-
urinn Linné lýsir þeim og gefur 
þeim vísindaheitið Solanum lyc-
opersicum fyrir 1759. Í Noregi 
er fyrst getið um tómata á garð-
yrkjusýningu 1855. Á Íslandi 
voru tómatar fyrst ræktaðir í 
gróðurhúsi að Reykjum í Mos-
fellssveit sumarið 1913 og farið 
var að selja hér tómata úr gróð-
urhúsum strax upp úr 1920. Tóm-
ataræktunin jókst með tilkomu 
Garðyrkjuskóla ríkisins 1939. 
Eftir það risu garðyrkjustöðvar 

víða um land þar sem ræktun 
tómata og annarra hitakræfra 
grænmetistegunda fór fram í 
jarðhita-uppvermdum gróður-
húsum. Íslenskir gróðurhúsa-
bændur voru metnaðarfullir og 
vildu í öllu gera vel, ef ekki 
betur, en starfsbræður þeirra í 
nágrannalöndunum. Meðal ann-
ars með því að koma sér upp 
útsæði sem betur hentaði þeim 
skilyrðum sem birtan hér og 
þessi mikli og góði hiti bauð upp 
á. Haukur Baldvinsson í Lindar-
brekku í Hveragerði stundaði 
kynblöndun milli þeirra tómat-
stofna sem almennt voru í rækt-
un milli 1940-1950. Það gaf þá 
raun að hann fékk fram sort sem 
hann kallaði „Lindarbrekka“. 
Fræ og plöntur af „Lindar-
brekku“ voru reynd og saman-
borin á vísindalegan hátt hjá 
dönskum fræfyrirtækjum og 
fengu staðfestingu á að þau 
stæðu framar eldri sortum. Bald-
vin setti fræið á markað haustið 
1953 og var það mikið notað við 
tómataframleiðsluna í íslenskum 
gróðurhúsum, og ef til vill víðar, 
næstu árin. Lindarbrekkutómat-
arnir þóttu gefa jafna og mikla 
uppskeru. Þeir voru vel lagaðir 
og lausir við vanskapaða eða 
„hnýtta“ tómata sem algengir 
voru á gömlu sortunum. Þar að 
auki báru klasarnir marga jafn-
stóra tómata sem þroskuðust 
samtímis. Og þótt mörgum þyki 
nú sverfa að hjá íslenskum tóm-
atabændum vegna erlendrar 
samkeppni, þá er ekki í öll skjól 
fokið og ólíklegt að íslenskir 
tómatar hverfi af markaðinum. 
Neytendur setja fram kröfur um 
gagn og gæði. Þar hafa íslenskir 
tómatar vinninginn. Ég útskýri 
það í næsta pistli.

Gaman er að skreyta með eigin útsaumsmynd-
um um páskana. Fallegar smámyndir með 
römmum fást í versluninni Erlu við 
Snorrabraut.

Þrátt fyrir að Íslendingar séu ekki 
enn orðnir jafn snemma í því að 
skreyta híbýli sín fyrir páska og 

jól þá er nú rétti tíminn til að huga að páskaútsaum ef 
honum á að vera lokið í tæka tíð. Í versluninni 

Erlu við Snorrabraut fæst meðal annars 
efni í litlar páskamyndir í pakkningum 

með garni og stramma. Sumum 
fylgja gulir útskornir rammar. 

Myndirnar eru litríkar og munu 
setja hlýjan og fjörlegan svip 
á heimilið. 

Saumað fyrir páska
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Barrtré á Íslandi er þriðja 
bókin í ritröðinni Við ræktum 
sem Sumarhúsið og garðurinn 
ehf gefur út. 

Barrtré hafa víða vaxið vel hér á 
landi, fjórar tegundir hafa náð 
yfir 20 metra hæð og keppa um 
sæti hæsta trés á landinu. Í bók-
inni Barrtré á Íslandi er fjallað 
um allar þær tegundir barrtrjáa 
sem ræktaðar eru hér á landi en 
þær eru 34 talsins. Sumar þeirra 
eru vel þekktar en aðrar lítið 
reyndar. Fjallað er um uppruna 
tegundanna, afdrif þeirra á 
Íslandi, eðli og gerð. Einnig er 
fjallað um fjölgun, umönnun og 
þrif og svo líka fuglana sem flögra 
í trjánum og nærast á afurðum 
þeirra. Einnig skordýr sem sækja 
á trén og sjúkdóma sem valda 
þeim skaða. Allt eru þetta fagleg-
ar upplýsingar sem auðvelda les-
andanum að átta sig á þeim fjár-
sjóði sem úr er að velja þegar 
kemur að vali barrtrjáa til að hafa 
í kringum sig. 

Bókina prýðir fjöldi litmynda 
úr íslenskum skógræktarsvæðum, 
görðum og náttúru. Flestar þeirra 
eru teknar af Páli Péturssyni. Höf-
undar efnis eru fjölmargir en aðal-
höfundar eru Þórarinn Benedikz 
skógfræðingur og Auður Ottesen 
garðyrkjufræðingur sem er jafn-
framt ritstjóri bókarinnar. 

Fróðleikur 
um barrtré

Mikilvægt er að vita hvernig á 
að bregðast við ef kviknar í á 
heimilinu.

Eldur getur komið upp á öllum 
heimilum og mikilvægt er að vita 
hvernig á að bregðast við ef það 
gerist. Ágætt er að fara reglulega 
yfir það með fjölskyldunni hvaða 
útgönguleiðir er hægt að nota ef 
heimilið stendur allt í einu í björtu 
báli.

Í fjölbýlishúsum og blokkum 
þar sem ekki eru svalir er nauð-
synlegt að gera einhverjar ráð-
stafanir svo hægt sé að komast út 
ef eldur kemur upp og ekki er 
hægt að nota stigaganginn. Í slík-
um tilvikum gæti fjölskyldan 

þurft að fara út um glugga og gott 
getur verið að vera með kaðal í 
íbúðinni sem hægt er að klifra 
niður ef hún er hátt uppi og jafn-
vel hafa hann bundinn við ofn eða 
annað fast eða þungt.

Þegar búið er að fara yfir 
útgönguleiðirnar með fjölskyld-
unni er svo nauðsynlegt að athuga 
hvort reykskynjarar séu ekki 
örugglega í lagi en þeir ættu helst 
að vera í öllum herbergjum. 
Útgönguleiðirnar koma nefnilega 
ekki að miklu gagni ef kviknar í að 
næturlagi og enginn í fjölskyld-
unni vaknar.

Reykskynjara í hvert herbergi

PARKET & GÓLF 
ÁRMÚLI 23
108 REYKJAVÍK
SÍMI: 568 1888
FAX: 568 1866
WWW.PARKETGOLF.IS
PARKET@PARKETGOLF.IS

ÁRATUGA ÞEKKING, ÞJÓNUSTA OG RÁÐGJÖF



Við Bakkabraut í Kópavogi er 
heilagt hús er heitir Lótushús. 
Þar er hugræktarskóli undir 
merkjum Bhrama Kumaris. 
Annar húsráðenda er Sigrún 
Olsen.

„Þessi skóli er ættaður frá Ind-
landi og hann er rekinn af konum í 
yfir hundrað löndum. Hér á Bakka-
braut er eina íslenska útibúið og 
hefur verið frá 1999. Skólinn er 
mjög mikið sóttur, við auglýsum 
aldrei en hér er alltaf fullt,“ segir 
Sigrún Olsen þegar hún byrjar 
frásögn sína af setrinu við Bakka-
braut sem ýmist gengur undir 
nafninu Raja Yoga miðstöð, Lótus-
hús eða Bhrama Kumaris. Þangað 
sækir fólk andlega þekkingu og 
hugleiðslu. Raja Yoga er í raun-
inni hið upphaflega jóga, að sögn 
Sigrúnar. Það byggist ekki á lík-
amsæfingum heldur er einungis 

fyrir hugann og í rauninni dýpra 
en það. „Þetta er mjög sterk hug-
leiðslutækni og jafnframt mjög 
einföld þannig að allir geta lært 
hana,“ segir hún. „Fólk er að kynn-
ast sínu sanna sjálfi. Þá á það auð-
veldara með að tengja sig hinu 
æðsta. Það er það sem Raja Yoga 
þýðir, „eining við hina æðstu sál“.

Sigrún segir nám við skólann 
rekið af frjálsum framlögum nem-
endanna. „Menn leggja með sér 
eins og þeir geta og vilja,“ segir 
hún og bætir við að sömu nemend-
urnir séu árum saman í skólanum. 
„Maður er aldrei útlærður. Það er 
alltaf hægt að kafa dýpra og 
dýpra.“

Skólinn, sem nú heitir Bhrama 
Kumaris World Spiritual Univer-
sity, var upphaflega stofnaður árið 
1936 á Indlandi. Höfuðstöðvarnar 
í dag eru á Abu-fjalli í Rajasthan. 
Þar kveðst Sigrún hafa kynnst 
honum árið 1997, ásamt manni 
sínum Þóri Barðdal. Nú fara þau 

þangað árlega ásamt öðrum nem-
endum og dvelja í tvær til fjórar 
vikur. Áður ráku þau hjónin heilsu-
bótardaga á Reykhólum í tólf eða 
þrettán ár. „Þar var mikið hugleitt 
og snæddur heilsusamlegur 
matur,“ rifjar Sigrún upp. 

Í Lótushús kemur fólk á öllum 
tímum að sögn Sigrúnar. Sumir 
koma á hverjum morgni klukkan 
sex allan ársins hring, stunda hug-
rækt í staðinn fyrir líkamsrækt. 
Aðrir koma einu sinni í viku og fá 
stuðning en hugleiða sjálfir heima 
þess á milli. Fólk úti á landi er í 
netsambandi og kemur svo í skól-
ann þegar það er í bænum. „Starf 
Bhrama Kumaris fer líka fram í 
fangelsum, á sjúkrahúsum og í 
skólum,“ lýsir Sigrún. „Í sumar 
ætlum við að ferðast hringinn í 
kringum landið í fyrsta sinn. En 
við höfum þegar farið víða og 
ætlum í Borgarnes um næstu 
helgi.“

Sterk hugleiðslutækni 
sem allir geta lært

Líkamsrækt fyrir fólk sem hefur greinst með 
krabbamein er samstarfsverkefni Ljóssins og 
Hreyfingar.

Að mörgu þarf að huga þegar fólk er að byggja sig 
upp eftir erfiðar lyfjameðferðir. Eitt af því er leik-
fimi. Ljósið er endurhæfingar- og stuðningsmiðstöð 
fyrir þá sem greinst hafa með krabbamein og aðstand-
endur þeirra og hefur aðsetur í safnaðarheimili Nes-
kirkju hinu eldra. Þangað koma um 110 manns í 
hverjum mánuði til að byggja upp andlegt, líkamlegt 
og félagslegt þrek. Nú mun Hreyfing bjóða sérstaka 
leikfimitíma í samstarfi við Ljósið undir leiðsögn 
Guðrúnar Sigurðardóttur sjúkraþjálfara og er það 
nýjung í starfseminni. Þar er um tilraunaverkefni að 
ræða í fjóra mánuði og einstaklingar sem eru í 
krabbameinsmeðferð eða hafa nýlokið henni geta 
farið þar í uppbyggjandi og styrkjandi æfingar. 

Í Ljósinu er boðið upp á handverkshús, leirlist, 
jóga, slökun, sjálfstyrkjandi hópa og gönguhópa svo 
eitthvað sé nefnt. Að sögn Ernu Magnúsdóttur iðju-
þjálfa sem veitir Ljósinu forstöðu er líkamsrækt 
undir stjórn sjúkraþjálfara kærkomin viðbót við þá 
starfsemi sem fyrir er. „Markhópurinn er það fólk 
sem á erfitt með að stíga fyrsta skrefið út í almenna 
líkamsræktarstöð. Því getur fundist gott að byrja í 
lokuðum hópi,“ segir hún. 

Æfingatímarnir verða í húsnæði Ljóssins við 
Hagatorg tvisvar í viku, á þriðjudögum kl. 11.10 og á 
fimmtudögum kl. 14 og skráning fer fram í Ljósinu í 
síma 561-3770. 

Æfingar fyrir einstaklinga í 
krabbameinsmeðferð 

Foreldranámskeiðið „Uppeldi 
sem virkar – færni til framtíð-
ar“ fer fram víða á höfuðborg-
arsvæðinu. Á námskeiðinu er 
fjallað um æskileg uppeldis-
skilyrði en er í senn vettvangur 
þar sem foreldrar geta deilt 
reynslu sinni og rætt málin. 

„Hjúkrunarfræðingar fá oft 
spurningar um uppeldi og óskuðu 
eftir aðstoð við að svara foreldr-
um ungra barna,“ segir Guðlaug 
Ásmundsdóttir, sálfræðingur og 
verkefnastjóri hjá Miðstöð heilsu-
verndar barna. 

Námskeiðin hafa verið haldin 
síðastliðin fjögur ár og hafa um 
300 manns þegar nýtt sér þau. 

Markhópurinn eru foreldrar 
ungra barna upp að grunnskóla-
aldri. „Við fjöllum um hvernig 
megi skapa æskileg uppeldisskil-
yrði, fastar venjur, hvernig á að 
breyta óæskilegri hegðun og 
leggja grunn að velferð barnsins 
fyrir framtíðina,“ segir Guðlaug.  

Námskeiðið byggist upp á fyrir-
lestri og spjalli ásamt reynslu for-
eldranna. „Foreldrum finnst oft 
gott að heyra í öðrum í sömu spor-
um enda er markmiðið að skapa 
vettvang fyrir umræðu,“ segir 
Guðlaug. 

Foreldrar sem sækja námskeið-
in eru á öllum aldri af báðum kynj-
um og eiga bæði eitt og fleiri börn. 
„Flestir foreldrar koma saman, en 
það er líka mikið af einstæðum 
foreldrum, þar á meðal margir 
feður,“ segir Guðlaug. 

Námskeiðin hafa einnig verið 
haldin fyrir leikskóla- og grunn-
skólakennara en nú stendur til að 
bjóða námskeið fyrir foreldra 
unglinga.

Miðstöð heilsuverndar barna 
þróaði námskeiðið en heilsugæslu- 
og þjónustumiðstöðvar sjá um 
námskeiðahald.

Áhugasömum foreldrum er bent 
á að hafa samband við heilsugæslu- 
og þjónustumiðstöð í sínu hverfi eða 
við Miðstöð heilsuverndar barna í 
síma 5851350.

Foreldrar 
framtíðarinnar

www.svefn.is

























Nú horfir maður bara á 
handboltann

www.raudahusid.is

Jólahlaðborð

Nóvemberball
í rauða húsinu á Eyrarbakka

Tjúllum
og

tjúttum!

TÓNLEIKAR 
laugardaginn 2. febrúar

DJASSBAND SUÐURLANDS
Look of Love, I say a little prayer, Walk On By,

Ring of Fire, Me and Bobby McGee, Country Road o.fl.

Tónleikarnir hefjast kl. 22:00

Aðgangur ókeypis

Spennandi kokteill af djassskotnum
lögum eftir Burt Bacharach 
og sjóðheitri sveitatónlist,
auk annars góðgætis...
Kynnir:  Bergsveinn Theodórsson

Opið alla daga allt árið



Starfsmennta- og menntaáætlun 
Evrópusambandsins (ESB) verður 
sameinuð formlega á ráðstefnu  í 
Borgarleikhúsinu sem hefst klukk-
ann 13 í dag. „Sókrates, 
menntaáætlun ESB, og Leonardo, 
starfsmenntaáætlun ESB, heita 
núna Menntaáætlun Evrópusam-
bandsins og áætlunin er til sjö 
ára,“ segir Ragnhildur Zoëga, 
verkefnastjóri hjá Alþjóðaskrif-
stofu háskólastigsins. 

Í áætluninni eru Comenius-
verkefnið, fyrir leik-, grunn- og 
framhaldsskóla; Erasmus á 
háskólastiginu; Leonardo-starfs-
menntunin og Gruntvig-fullorð-
insfræðslan.

Ragnhildur segir að tilgangur 
áætlunarinnar sé að opna fyrir 
samskipti til landa Evrópu. „Þetta 
svínvirkar á öllum skólastigunum 
og fólk á öllum aldri hefur gaman 
af þessu. Meira að segja börn á 
leikskólaldri en lengi vel hélt fólk 
að áætlunin næði ekki til þeirra,“ 
segir Ragna og bætir því við að 
Erasmus-verkefnið sé í raun 
þekktast af áætluninni. 

Ragna segir að um 9.000 manns 
hafi tekið þátt í þessari „evrópsku 
innspýtingu“ frá því að fyrst var 
byrjað á henni hér á landi. „Fólk 
lærir hvert af öðru í þessari áætl-
un. Til dæmis eru nemendur í 
Árbæjarskóla í samstarfi við skóla 

í Slóvakíu þar sem nemendurnir 
fá að nota eina tölvu einu sinni í 
viku. Svo komu Slóvakarnir í 
heimsókn í þeirra skóla og þá leið 
þeim eins og þeir væru komnir í 
geimstöð,“ segir Ragnhildur og 
bætir því við að frá og með degin-
um í dag eigi einnig að setja meiri 
peninga í verkefnið.   

Sameining tveggja áætlana

Hin árlega hönnunarkeppni véla- 
og iðnaðarverkfræðinema við 
Háskóla Íslands verður haldin á 
morgun, föstudag. 

Sex lið eru skráð til keppni en 
skráningu lauk í síðustu viku. 
Eins og fyrr þurfa þátttakendur 
að smíða tæki sem hannað er til 
þess að leysa ákveðna þraut. Að 
þessu sinni er markmiðið að 
safna saman tennisboltum sem 
staðsettir eru á mismunandi 
stöðum í brautinni og skila þeim í 
kassa.

Keppnin fer fram í Háskóla-
bíói og hefst kl. 13. Öllum er 
frjálst að mæta og fylgjast með.

Sex lið í keppni 
verkfræðinema

Rannsóknarhópur í kynjafræðum 
við Kennaraháskóla Íslands 
gengst fyrir málstofu á morgun, 
föstudaginn 2. febrúar, undir 
nafninu Kyngervi – menntun og 
miðlun. Þar munu fimm meðlimir 
hópsins flytja erindi og kynna 
rannsóknir sínar.

„Við erum að byrja að vinna 
rannsóknir um stöðu kynjanna 
hér innan Kennaraháskólans og 
höfum áhuga á að vekja athygli á 
kynjafræðunum. Ungar konur í 
skólanum virðast ekki velta stöðu 
kynjanna mikið fyrir sér enda 
mýtan um að jafnrétti kynjanna 
sé náð ansi lífseig,“ segir Þórdís 
Þórðardóttir, lektor við KHÍ, sem 
er einn mælenda á málþinginu. 
„Málþingið er öllum opið og er 
eins konar samantekt á því sem 
rannsóknarhópurinn hefur verið 
að gera,“ segir Þórdís sem sjálf 
flytur erindi um nám í kynja-
fræði.

Ásamt Þórdísi taka til máls 
Arna H. Jónsdóttir, Steinunn 
Helga Jónsdóttir, Salvör Gissur-
ardóttir og Eiríksína Kr. Ásgríms-
dóttir sem flytur athyglisvert 
erindi um stöðu kennslukonunnar 
í bókmenntafræðilegu samhengi.

Málþingið hefst kl. 14 í stofu K 
205.

Málstofa í 
kynjafræðum



Myndir sem teknar eru af 
jörðinni utan úr óravídd-
um himingeimsins geyma 
takmarkalausa möguleika 
vegna þess gífurlega magns 
upplýsinga sem slík fjar-
könnunargögn búa yfir. 
Tæknin er meira að segja 
líkleg til að valda byltingu á 
sviði augnlækninga á næstu 
árum. Um íslenskt hugvit er 
að ræða; ávöxt rannsókna 
við Háskóla Íslands.

Jón Atli Benediktsson, prófessor í 
rafmagns- og tölvuverkfræði við 
verkfræðideild Háskóla Íslands, 
hefur undanfarin ár helgað sig 
rannsóknum á úrvinnslu fjar-
könnunargagna, eða stafrænna 
myndgagna sem fengin eru með 
skynjurum frá flugvélum eða 
gervitunglum. „Mín vinna byggist 
meðal annars á því að flokka 
myndefnið í mismunandi 
yfirborðsgerðir til að draga fram 
þær upplýsingar úr myndefninu 
sem sóst er eftir hverju sinni.“

Fjarkönnunargögn hafa 
stöðugt orðið umfangsmeiri og 
flóknari. Á tíunda áratugnum 
komu fram fjarkönnunarnemar 
sem safna gögnum samtímis á 
hundruðum tíðnibanda sem er of 
mikið gagnamagn til að hægt sé 
að vinna úr því öllu í einu. „Dæmi 

um slík gögn eru myndir sem 
teknar eru samtímis á 224 
mismunandi bylgjulengdarbönd-
um á sýnilegu, nær- og miðinn-
rauðu sviði. Til eru slíkar myndir 
frá Íslandi sem Bandaríkjamenn 
tóku á síðasta áratug. Til að geta 
unnið úr slíkum myndum hefur 
þurft að þróa nýja tækni til að 
ráða við gagnamagnið,“ segir Jón 
Atli.

Fram á síðasta áratug voru ekki 
margir á Íslandi sem nýttu sér 
gervitunglamyndir. Ástæðurnar 
fyrir því voru einkum að myndirn-
ar voru dýrar og eins var upplausn 
þeirra ekki nægileg til að þær 
kæmu að notum fyrir margs konar 

náttúrurannsóknir. Þetta hefur 
gerbreyst á síðustu árum því að 
nú eru fáanlegar myndir með mik-
illi upplausn á mun viðráðanlegra 
verði. Þess má geta að nú er til 
skýjalaus myndaþekja af öllu 
landinu með góðri upplausn sem 
notuð er við margs konar rann-
sóknir og kortlagningu hjá fjöl-
mörgum innlendum stofnunum.

Notkun fjarkönnunargagna hér-
lendis er því nú þegar, og verður 
enn frekar í framtíðinni, geysi-
lega mikilvæg við umhverfiseftir-
lit og margvíslegar rannsóknir. 
Fjarkönnun er nú notuð á Íslandi 
til að mæla gróðureyðingu, gróð-
urþekju og ástand gróðurs. Þá er 
hún einnig notuð við eftirlit með 
átumagni og mengun, mælingu á 
hitastigi í sjó og kortlagningu á 
hitabreytingum jarðhitasvæða og 
virkra eldfjalla auk eftirlits með 
hafís og jöklabreytingum.

Fjarkönnun gagnast einnig 
yfirvöldum við ýmiskonar lög-
gæslueftirlit. Til dæmis hafa mörg 
ríki og umhverfisstofnanir sívax-
andi áhyggjur af olíumengun í sjó. 
Talið er að hana megi oft rekja til 
ólöglegrar losunar á olíu í hafið. 
Að mati Kanadastjórnar má rekja 
80 prósent af olíumengun við 
strönd Nýfundnalands  til slíkra 
brota. „Fjarkönnunartækni getur 
hentað einkar vel til að uppræta 
slíka iðju í framtíðinni,“ segir Jón 
Atli. „Að vissum skilyrðum upp-
fylltum er hægt að fylgjast með 
einstökum skipum og nota fjar-
könnunartækni til að sanna að við-
komandi skip hafi losað sig við 
úrgangsefni, og hægt verður að 
nota slík gögn til að sækja viðkom-
andi til saka. Einnig má nefna að 
til þess að koma í veg fyrir svindl 
í styrkjakerfi landbúnaðarins 
notar Evrópusambandið fjarkönn-
un með gervitunglum til þess að 
fylgjast með því hvað evrópskir 
bændur rækta á jörðum sínum. 
Fyrir okkur Íslendinga er fjar-
könnun mjög mikilvæg því við 
erum fámenn þjóð í stóru landi 
sem er aðeins byggt að litlum 
hluta. Við getum notað fjarkönnun 
til að fylgjast með auðlindum 
okkar og ýmiskonar umhverfis-
breytingum. Notagildi þessarar 
tækni er því mikið.“ 

Fjarkönnunarmyndir hafa einnig 
verið settar saman og notaðar til 
að gefa yfirsýn yfir landslag og 
staðhætti. Fyrir nokkrum árum 
gáfu til dæmis Landmælingar 
Íslands út geisladiskinn „Á flugi 
yfir Ísland“. Diskurinn gerir not-
endum kleift að skoða Ísland úr 
lofti að vild með þrívíddarlíkani 
og fjarkönnunar- og kortaupplýs-
ingum. Þetta er ekki ósvipað þeirri 
þjónustu sem vefsíðan Google 
Earth veitir nú með gervitungla-
myndum og jafnvel loftmyndum, 
en hún er orðin mjög vinsæl til að 
skoða staðhætti nánast hvar sem 
er í heiminum. „Ég sé fyrir mér að 
í framtíðinni verði hægt að nota 
flóknari gögn, eins og við erum að 
vinna með núna, svo almenningur 
getir dregið fram mun fjölbreytt-
ari upplýsingar en nú er hægt með 

Google Earth. Í því felast miklir 
möguleikar fyrir alls konar land-
nýtingu og skipulagsvinnu, svo 
fátt eitt sé nefnt,“ segir Jón Atli.

Sú tækni sem Jón Atli og sam-
starfsmenn hans eru að þróa hefur 
margvísleg hliðaráhrif. Mynstur-
greiningin sem hún byggir á nýtist 
á ýmsum sviðum verkfræðinnar, 
svo sem í fjarskiptatækni og einn-
ig má nýta hana til að spá fyrir um 
þróun fjármálamarkaða. Þá eru 
möguleikarnir gríðarlegir ef horft 
er til rannsókna í lífverkfræði. Jón 
Atli hefur ásamt Einari Stefáns-
syni, yfirlækni og prófessor í 
augnlæknisfræði við HÍ, og fleiri 
samstarfsaðilum innan skólans og 
utan, unnið að þróun greiningar-
tækis sem mælir súrefnismettun í 
augnbotnum. Tækinu er ætlað að 
auðvelda greiningu á ýmiskonar 
sjúkdómum sem valda blindu, svo 
sem gláku, sykursýki og hrörnun í 
augnbotnum, en vísbendingar eru 
um tengsl þessara sjúkdóma og 
súrefnismettunar í æðum. „Þegar 
horft er á mynd af auga og loft-
mynd af landsvæði, þá er ekki svo 
mikill munur. Æðarnar í auganu 

eru að mörgu leyti sambærilegar 
við vegi eða ár. Öðrum atriðum í 
myndinni af auganu mætti líkja 
við annars konar yfirborðsgerðir, 
en greining gervitunglamynda 
felst meðal annars í því að greina 
mun á ólíkum landgerðum. Það 
sem við gerum í þessu tilviki er að 
reikna út súrefnismettun í augn-
botninum með svipuðum aðferð-
um og notaðar eru í fjarkönnunar-
tækni. Hér hefur samvinna á milli 
ólíkra rannsóknarsviða leitt til 
nýsköpunar.“

Vonir standa til að flestallir 
augnlæknar muni nýta þessa nýju 
tækni í framtíðinni. Sprotafyrir-
tækið Oxymap ehf., í eigu Jóns 
Atla, Einars og fleiri, hefur lokið 
við hönnun tækisins og mun á 
næstu vikum senda erlendum 
samstarfsaðilum eintök til prófun-
ar. Ef vel tekst til má ætla að fram-
leiðsla tækisins verði ábatasöm og 
lyftistöng fyrir íslenskan þekk-
ingariðnað. Þetta samstarf sýnir 
að miklir möguleikar felast í rann-
sókna- og vísindastarfi hér á landi 
sem geti þegar fram í sækir skilað 
þjóðarbúinu verulegum arði eftir 
því sem þekkingarfyrirtækjum 
fjölgar.

Íslenskt hugvit veldur byltingu

– Vel lesið
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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

Elskuleg eiginkona mín,

Guðrún Daníelsdóttir
(Minný) Tryggvagötu 24, Selfossi,

verður jarðsungin frá Selfosskirkju 3. febrúar kl. 13.30.

Fyrir hönd annarra vina og vandamanna,
Tómas Jónsson.

Móðir okkar og tengdamóðir,

Katrín Sívertsen
Hraunteigi 28, Reykjavík,

sem lést á líknardeild Landspítalans Landakoti  27. jan-
úar, verður jarðsungin frá Hallgrímskirkju, föstudag-
inn 2. febrúar kl. 15.00. Þeir sem vilja minnast hennar
er bent á Styrktarfélag krabbameinssjúkra barna.

Hildur Deakin   Bill Deakin
Björg Jakobsdóttir
Jón Örn Jakobsson Erna Eiríksdóttir

Okkar ástkæra

Guðrún Valgerður
Haraldsdóttir
frá Súðavík, Hátúni 10,

lést á líknardeild Landspítalans hinn 18. janúar.
Jarðsett var í kyrrþey að ósk hinnar látnu.

Fyrir hönd barnabarna og annarra vandamanna,

Guðrún K. Þorsteinsdóttir
Elínborg J. Þorsteinsdóttir.

Ástkær dóttir okkar, litla systir
og barnabarn,

Katla Rún Jónsdóttir,

lést á Barnaspítala Hringsins mánudaginn 29. janúar.
Útför hennar fer fram frá Blönduóskirkju laugardag-
inn 3. febrúar kl. 14.00.

Jón Ölver Kristjánsson           Guðrún Birna Hagalínsdóttir
Kristján Hagalín Jónsson     
Kristján Jónsson                        Margrét Rósa Jónsdóttir
Guðm. Hagalín Guðmundsson Kristjana Arnardóttir

Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir en þeim sem
vilja minnast hennar er bent á Barnaspítala Hringsins.

Okkar hjartans þakkir til allra sem sýndu
okkur vináttu, samúð og hlýhug við andlát
og útför elskulegrar móður minnar og
ömmu,

Kolbrúnar Agnarsdóttur,
Vatnsholti 9b, Keflavík.

Anna Kristjana Egilsdóttir, Kolbrún Júlía Guðfinnsdóttir
Newman og aðrir aðstandendur.

Konungur og krónprins myrtir

Vilhjálmur Hjálmarsson leikari og 
tölvubóndi með meira er fertugur í 
dag – öllum að óvörum. Hann kveðst 
sjálfur ekki hafa átt von á þessum 
fjórða tug svo fljótt og segir skrýtið 
hvað allir aðrir eldist. 

„Ég hef dauðkviðið þessum tíma-
mótum en mér líður ágætlega,“ segir 
hann þaulæfðri röddu en ýmsir ættu 
að kannast við kauða enda heyrist oft í 
honum þó hann sjáist sjaldnar. Vil-
hjálmur er menntaður leikari en segist 
fást við flest annað. Á nýliðnu ári leik-
stýrði hann til dæmis tveimur sýning-
um, annarri hjá Halaleikhópnum og 
hinni með gröllurunum á Grand Rokki 
sem settu upp Jólaperu, helgileik um 
Jósef frá Nasaret. Það er fjölskrúðug-
ur hópur sem áður hafði sett upp verk, 
eða aðra Peru, við frábærar undirtekt-
ir, þar sem fastagestir staðarins léku 
fastagesti staðarins með tilheyrandi 
útúrdúrum. „Mér var svindlað inn í 
þann félagsskap síðasta vor og síðan 
þá get ég ekki skorast undan þátttöku 
enda er þetta gífurlega metnaðarfullur 
hópur og frjór,“ segir hann.

Vilhjálmur er ættaður austan af 
fjörðum og leggur nú hönd á plóginn 
við uppbyggingu leikhúslífsins þar. 
Hann kveðst „fjórða hjólið á þriggja 
hjóla vagni“ innan vébanda nýstofnaðs 
atvinnuleikhúss Austfirðinga, Frú 
Normu. Það hugsjónafólk stefnir að 
því að sýna þar tvær leiksýningar á 
þessu ári og hefur uppi metnaðarfullar 
áætlanir þegar kemur að framtíð 
menningarlífsins í fjórðungnum. „Það 
hefur lengi fiskast vel fyrir norðan,“ 

segir Vilhjálmur spekingslega, „þó 
vannærðir listasjóðir og menntamála-
ráðuneyti geti ekki gert mikið fyrir 
okkur munum við sækja samt.“

Vilhjálmur fagnar afmæli sínu á 
efri hæð á ónefndnum veitingastað við 
Smiðjustíg næstkomandi laugardag og 
hyggst þar vera með „bullandi 80‘s 
þema“ með viðeigandi nostalgíu þar 
sem gestir eru hvattir til að mæta með 
góðar sögur og svitabönd í farteskinu. 
Hann segist ekki vera mikill afmælis-
drengur en kveðst þó ávallt halda upp 

á bindindisdaginn með sínum hætti –
jafnvel þótt það sé búið að afnema 
hann í almanakinu. 

„Ef ég væri normal væri ekkert 
gaman að lífinu,“ segir hann íbygginn 
að lokum. „Mér hefur lærst að leyfa 
mér að vera svolítið úti um allt. Það er 
ákveðinn þroski í því að takmarka sig 
við að gera það sem maður gerir best 
en koma sér ekki í aðstæður þar sem 
maður er settur á bás – ég er engin 
belja, ég er eins og kálfur að vori.“

„Það eru sérstök 
hlunnindi að líka vel við 
stúlkuna sem maður er 

ástfanginn af.“ 

AFMÆLI





Ég er ekki í neinni 
stöðu til þess að 
röfla yfir framúr-
stefnulegum nafn-
giftum ungbarna. 
Okkur Sunnunum 
hefur fjölgað ósp-
art á síðustu árum, 

en við vorum ekki margar þegar 
ég var skírð. Í fjölskyldunni minni 
er jafnframt ein Draumey, ein Sól-
dís og einn ungur og forkunnar-
fagur piltur að nafni Myrkvi. 
Fyrir nokkru fékk ég í hendur 
lista yfir ansi skrautleg nöfn sem 
að viti Mannanafnanefndar, þess 
þjóðþarfa apparats, eru betri og 
gildari en Rut með hái. Ég veit vel 
að nöfn venjast með tíð og tíma, en 
það þýðir ekki að maður geti ekki 

leyft sér að flissa svona aðeins til 
að byrja með. Eins veit ég að mörg 
þessara nafna eru það sem kallast 
gjarna gömul og rótgróin, en það 
má hlæja fyrir því. Enda eru 
sumar hugdettur forvera okkar 
bara til þess gerðar að tísta af kát-
ínu yfir í dag.

Ímyndið ykkur bara lýsingar á 
fótboltaleikjum framtíðarinnar: 
Hildiglúmur Bambi leikur á Ljót 
Ljósálf, og sendir á Grankel Safír. 
Dufþakur Fífill lætur sig vaða á 
hann en Grankell nær að gefa á 
Kóp Kristal sem þeysist upp völl-
inn, Melkólmur Grani á ekki séns í 
hann og hann skoooraaar. Aum-
ingja Kaktus Dreki situr eftir með 
sárt ennið.

Nú, eða stelpurnar, sem ég af 

minni jafnréttissinnuðu sál geri 
ráð fyrir að séu líka í fótbolta: 
Randalín Bogey brýtur á Venus 
Vígdögg af hörku. Ormheiður 
Pollý og Hugljúf Ísmey mótmæla 
hástöfum en fá engu breytt og 
Randalín gengur niðurlút af velli. 
Ægileif Hlökk er að vonum ánægð 
með þetta, sjáiði bara, og hún 
sprettar af stað með Niðbjörgu 
Njólu á hælunum. 

Ég hlakka alveg óskaplega til 
að þetta verði að raun. Því verður 
ekki neitað að með þessum nafn-
giftum er að minnsta kosti ein-
hverja gleði að fá af því að fylgj-
ast með íþróttaleikjum Íslendinga. 
Miðað við hjartasárin sem ég hlaut 
á þriðjudag er það ekkert annað 
en gott mál.

Jæja ætli hann Mike 
Tyson hafi ekki seð 
fífil sinn fegri, nú er 
hann að rúnta um 

landið og keppir við 
hvern þann sem 

þorir á móti honum.

Haha!
Ég skal 

taka hann 
og pakka 
honum
saman!

Já, auðvitað, það 
verð ég sem þarf 
að skafa leifarnar 

af þér upp úr 
gólfinu!

Hmmm, tja, 
já, kannski. 
Hann virkar 

nú ekki 
alveg heill á 
geði greyið. 

Ég efast um 
að þú hefðir 
lifað fyrstu 
lotuna af!

Kepptu við hann 
Jói, gerðu það fyrir 

mig! Sýndu 
honum hvar 
Davíð keypti 

ölið!

Það er blóð 
á höndum 

þínum Fjóla!

Ég skal pakka 
honum svo 

ærlega saman 
að hann mun 
emja eins og 

göltur!

Er eitthvað að 
angra þig Palli? Nei ...

Kannski ...

Ég veit það 
ekki ... 
Það er 

einkamál!

Palli ég er 
mamma þín ...

Þú getur sagt 
allt við mig.

HAHA HAHA 
HAHA, MUHAHA 
þessi var góður!

Takk mamma, þú 
náðir að kæta mig 
með þessu gríni!

Hættu
að syngja 

Jaws-stefið!

Ég get 
þetta ekki.

Getur ekki 
hvað?

Séð í gegnum 
ketti!

Af hverju leggurðu þig ekki bara 
aðeins fyrir mat ástin mín?

Sumt þarf ekki að segja óléttum konum ... 

sérfróður um viðskipti 

eða einn af þeim sem 

finnst viðskiptafréttir 

yfirleitt of flóknar og

háfleygar, getur þú 

fylgst með öllu því 

sem er að gerast í 

viðskiptalífinu 

í gegnum Markaðinn. 

Við færum þér 

fréttirnar skýrt

og skorinort.

Með Fréttablaðinu
alla miðvikudaga

Í hádeginu kl 12:12 á Stöð 2

Markaðurinn á Vísi alla daga
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Tónlistarmaðurinn ófrýnilegi 
Marilyn Manson er að leggja loka-
hönd á nýja plötu, sem ber heitið 
Eat Me, Drink Me.

Ekki er vitað hvenær platan 
kemur út. Þetta verður fyrsta 
plata Mansons síðan hann gaf út 
The Golden Age Of The Grotesque 
árið 2003. Manson, sem nýverið 
hætti með kærustu sinni, ætlar að 
fylgja plötunni eftir með umfangs-
mikilli tónleikaferð um heiminn.

Nýtt frá 
Manson

Friðrik Karlsson og Þórunn Lárus-
dóttir fengu á dögunum afhentar 
gullplötur fyrir fimm þúsund ein-
taka sölu á plötunni Álfar og fjöll 
sem kom út fyrir síðustu jól.

Platan hefur selst í tæplega sjö 
þúsund eintökum í dag, en hún 
inniheldur sígildar íslenskar perl-
ur ásamt nýjum lögum í keltnesk-
um stíl. Lagið Kvöldsigling, sem 
Gísli Helgason samdi við texta 
Jóns Sigurðssonar, hefur verið 
mikið spilað í útvarpi að undan-
förnu.

Gull fyrir 
Álfa og fjöll

Ég veit ekki alveg hvernig mér leið þegar 
ljóst var að við myndum mæta Dönum í átta 
liða úrslitum á HM í handbolta. Hluti af mér 
var ánægður og spenntur en ég losnaði ekki 
við ákveðna ónotatilfinningu. Vanalega 
hefði mér verið slétt sama um mótherja í 
svona móti og jafnvel hvort við ynnum eða 
töpuðum – en núna var þetta öðruvísi. Fyrir 
Íslending búsettan í Danmörku var þetta 
meira en kappleikur. Þetta var uppgjör. Við 
hreinlega máttum ekki tapa. Ég fæ reglu-
legan skammt af háðsglósum frá Dönunum 
og það er varla á það bætandi. Danir eru 
nefnilega með Íslendinga á heilanum þessa 
dagana en þarna var komið kjörið tækifæri 
til að ná nokkrum skotum á þá, blessaða. 

Djöfullinn danskur, við töpuðum! Eitt 
mark, það munaði einu marki! Það tók mig 

nokkurn tíma og fáeina græna að róa mig 
eftir leikinn og ég verð að játa að ég var ekki 
í miklu stuði til að fara í vinnuna daginn eftir. 
Ég gæti trúað því að landar mínir á Fróni 
hafi svo sem ekki verið beinlínis í banastuði 
eftir vonbrigðin en þeir gátu þó hughreyst 
hver annan. Ég var einn á móti um það bil 
150 dönskum vinnufélögum á Nyhedsavisen 
með háðsglósurnar tilbúnar í röðum.  

Þetta byrjaði strax eftir leikinn. Ég álpaðist 
nefnilega til þess að senda tölvupóst á vinnufé-
laga mína fyrir hann þar sem ég lýsti fyrir-
fram yfir öruggum sigri Íslendinga á gömlu 
herraþjóðinni. Hvað vita þeir um handbolta? 
Þeir búa til ágætis bjór og eru duglegir að 
hjóla en á handboltasviðinu erum við fremri, 
það er „næsta víst“ hugsaði ég og sendi kok-
hraustan, jafnvel hrokafullan tölvupóstinn. Ég 

gerði reyndar ráð fyrir því að hjörtu, a.m.k. 
einhverra, samstarfsmanna minna slægju með 
Íslendingum. Þeir vinna jú hjá íslensku fyrir-
tæki og tengslin eru augljós.  

Mér skjátlaðist. Háðsglósunum rigndi 
yfir mig í svarpóstum og ég sá fram á erfið-
an vinnudag. Eitthvað varð ég til bragðs að 
taka. Ég vissi mæta vel að það sem mest fer 
í taugarnar á Dönunum er nýtilkomin árátta 
Íslendinga að kaupa allt sem áður hefur tal-
ist heilagt í dönsku viðskiptalífi. Ég sá mér 
því leik á borði, snaraði mér í ágæta bola-
búð á Vesturbrúargötu og keypti þar stut-
termabol með áletrun sem virtist eiga vel 
við. Að því búnu gekk ég hnarreistur og 
stoltur til vinnu. Í hvert skipti sem einhver 
gerði sig líklegan til að láta okkur Íslend-
ingana heyra það benti ég bara á áletrunina 

á bolnum þar 
sem stóð: „If 
you can’t 
beat them, 
buy them!“ 

Það heyrð-
ist ekki píp í 
þeim eftir 
það.

Ef þú getur ekki unnið þá – kauptu þá

Hægt er að kaupa símann í verslunum Símans eða á vefversluninni á siminn.is

Sony Ericsson Z530i

14.900
Verð aðeins:

kr.

Kauptu þér glæsilegan Z530i farsíma eða skráðu þig í 0 kr. innan 
fjölskyldunnar og þú gætir átt lúxussalinn!
Einn heppinn viðskiptavinur verður dreginn út og getur unnið forsýningu í 
lúxussal fyrir allt að 28 manns á hina frábæru gamanmynd Music and Lyrics
með Hugh Grant og Drew Barrymore. Dregið verður 12. febrúar og hægt er að 

nálgast frekari upplýsingar á síminn.is



Kl. 12.00
Hádegistónleikar í Hafnarborg. 
Yfirskrift dagsins er „Ástin er 
dauðans alvara“ en þar syngur 
Jóhann Friðgeir Valdimarsson tenór 
nokkrar hádramatískar aríur við 
undirleik Antoníu Hevesi. Enginn 
aðgangseyrir – allir velkomnir með-
an húsrúm leyfir.

Vapp, Gefjun og fleira

Annað árið í röð efnir félagsskap-
ur fræðihöfunda, Hagþenkir, til 
átaks til að halda fram hlut sinna 
manna. Áhlaupið hófst með til-
kynningu í gær um hverjir höf-
unda íslenskra fræðiverka á liðnu 
ári væru tilnefndir til verðlauna 
sem Hagþenkir veitir úr sínum 
sameiginlegu sjóðum. Í lok mán-
aðarins verða verðlaunin svo 
veitt.

Í lok febrúarmánaðar mun 
Hagþenkir í samvinnu við Reykja-
víkurakademíuna kynna fræðirit 
og þátt þeirra í íslenskum bók-
menntum og menningu. Í fréttatil-
kynningu vegna átaksins er því 
haldið fram að stærstur hluti 
þeirra bóka sem út koma á Íslandi 
ár hvert, séu fræðirit og kennslu-
gögn ýmiss konar. Skáldsögu-
úrvalið ár hvert varpi skugga á 
aðrar deildir bókmennta og þar á 
meðal fræðiritin. 

Raunar er það svo að í úrvali 
þeirra tíu bóka sem tilnefndar eru 
koma fram titlar sem hljótt hafa 
farið og afar fáir vita af, jafnvel 
meðal þeirra sem hafa lifibrauð 
sitt af umfjöllun um menningar-
efni: Draumalandið þekkja allir en 
hver kannast við að hafa heyrt um 
Íslensku I  eða Nýja tíma? Þessir 
titlar hafa ekki verið auglýstir 
mikið en koma þó fyrir þúsund 
augu á næstu árum.

Hagþenkir hefur frá árinu 1986 

veitt viðurkenningu fyrir fræðirit 
og aðra miðlun fræðilegs efnis til 
almennings. Skilgreiningin er víð 
sökum þess að miðlun í ýmsu 
formi kemur inn á borð Hagþenk-
is: útvarp, sjónvarp, margmiðlun. 
Margt kemur til álita þó að þessu 
sinni séu aðeins tilnefnd verk í 
bókarformi. Það er svokallað við-
urkenningarráð Hagþenkis sem 
úthlutar viðurkenningunni, það er 
skipað fimm félagsmönnum Hag-

þenkis af ólíkum fræðasviðum. 
Viðurkenning Hagþenkis eru 

ein virtustu og veglegustu verð-
laun sem höfundum fræðirita og 
fræðilegra rita fyrir almenning 
getur hlotnast, veiting hennar 
hefur oft vakiðw athygli en aldrei 
deilur ólíkt Íslensku bókmennta-
verðlaununum sem veitt verða á 
morgun. Öll fræðirit sem koma út 
á Íslandi koma til greina við veit-
ingu viðurkenningarinnar óháð 
útgefanda eða tilnefningum. Verð-
launaupphæðin er nú 750.000 kr. 
sem er sama upphæð og Félag 
íslenskra bókaútgefenda veitir til 
Íslensku bókmenntaverðlaunanna 
í hvorum flokki fyrir sig.

 Hagþenkir heitir á almenning 
og fjölmiðla að leiða hugann að því 
mikla starfi sem á sér stað á 
íslensku fræðasviði, ár eftir ár, á 
næstu mánuðum. Hér á þessum 
síðum verður fylgst með áhersl-
um Hagþenkis og þeirra Akademí-
umanna og tekin rispa í skoðun 
fræðilegra rita sem ekki hafa enn 
verið ritdæmd frá liðnu bókaári. 

Áhlaup fræðimanna hafið

Haustið 2005 barst Landsbóka-
safni Íslands – háskólabókasafni 
bókagjöf frá erfingjum Þorsteins 
Gylfasonar sem lést í ágúst það 
ár. 

Bókagjöfin var ein sú stærsta 
sem safninu hefur borist undan-
farin ár, eða um 2.800 bindi. Þor-
steinn var kennari í heimspeki við 
Háskóla Íslands frá 1971 og þar til 
hann lést 2005. Hann var forstöðu-
maður Heimspekistofnunar frá 
1982 til 1991 og ritstjóri ritraðar-
innar Íslensk heimspeki 1982-
1997. Hann var afkastamikill við 
ritstörf á fræðasviði sínu og var 
nemendum sínum minnisstæður 
kennari. Hann átti yfirgripsmikið 
safn heimspekibóka sem nú eru í 
Landsbókasafni Íslands – háskóla-
bókasafni og bókasafni Háskólans 
á Akureyri. Hann átti einnig marg-
ar bækur um tónlist og fjölmarga 
geisladiska en þeir voru gefnir 
Listaháskóla Íslands. Í gjöfinni 
var einnig gott safn íslenskra og 

erlendra bókmennta, bækur um 
sagnfræði, náttúruvísindi og 
fleira. Bækurnar hafa nú verið 
skráðar og eru aðgengilegar not-
endum, langflestar til útláns. Þor-
steinn var sjálfur mikilvirkur rit-
höfundur. Eftir hann liggja 
bækurnar Að hugsa á íslenzku, 
Réttlæti og ranglæti, Orðasmíð, 
Valdsorðaskak, Tilraun um mann-
inn, Tilraun um heiminn og ótal 
greinar sem hafa birst í blöðum, 
tímaritum og safnritum. Hann 
hefur þýtt rit, ýmist einn eða með 
öðrum, eftir P.T. Geach, John Stu-
art Mill og Søren Kierkegaard og 
fleiri. Í bókunum Sprek af reka og 
Söngfugl að sunnan eru ljóðaþýð-
ingar Þorsteins eftir mörg þekkt-
ustu skáld hins vestræna heims, 
meðal annars Heinrich Heine, 
W.B. Yeats, Berthold Brecht, T.S. 
Eliot og Aleksandr Púshkín.

Hægt verður að sjá sýnishorn 
af gjöfinni og ritum Þorsteins í 
anddyri safnsins næstu vikur.

Vegleg bókagjöf Þorsteins

!

Stúdentadansflokkurinn frumsýn-
ir sitt fyrsta verk í Tjarnarbíói á 
morgun. Verkið „Sannar sögur“ er 
unnið af flokknum í samvinnu við 
danshöfundinn Helenu Jónsdóttur 
sem jafnframt er listrænn stjórn-
andi hópsins en viðfangsefni 
verksins er hinar ýmsu hliðar ást-
arinnar. 

Margrét Anna Einarsdóttir er 
einn stofnenda flokksins og 
útskýrir að fyrsta starfsárið hafi 
mikið til farið í að þróa hópinn og 
ákvarða þá stefnu sem flokkurinn 
vildi taka en sýningin sé uppskera 
þess starfs. Í flokknum eru stúd-
entar í Háskólanum í Reykjavík 
og Háskóla Íslands og unnið er að 
því að efla samstarfið við Listahá-
skólann svo nemendur þar geti 
einnig gengið til liðs við hann. 

„Það er ánægjulegt hversu 
þéttur og góður hópurinn er orð-
inn. Nú eru ellefu dansarar í 
flokknum sem allir koma úr ólík-
um áttum, hér eru nemendur til 
dæmis í lögfræði, hagfræði og 
verkfræði,“ segir Margrét Anna 
og bætir við að margir þekkist 
ágætlega gegnum dansheiminn. 

Flokkurinn mun án efa taka 
breytingum í framtíðinni því Mar-

grét Anna útskýrir að nú geti 
háskólanemar í fyrsta sinn sótt 
opna danstíma hér á landi. „Stúd-
entar geta sótt danstíma hjá List-
dansskóla Íslands gegn vægu 
gjaldi og þar gefst þeim tækifæri 
til að bæta sig eða viðhalda dans-
menntun sinn,“ segir hún. Aukin-
heldur verður boðað til inntöku-
prófa fyrir flokkinn í lok næsta 
mánaðar þar sem áhugasamir 
dansarar geta sótt um inngöngu. 

Fyrsta verkefni Stúdentadans-
flokksins er nokkurs konar dans-
leikhús þar sem sýningin lifnar 
bókstaflega við fyrir augum áhorf-
endanna. „Ég held að allir ættu að 
geta tengt auðveldlega við við-
fangsefni þessarar sýningar,“ 
segir Margrét Anna. „Verkið fjall-
ar um ástina og ólíkar birtingar-
myndir hennar. Við könnumst öll 
við tilfinningarnar sem búa að 
baki minningum til dæmis um 
stefnumót eða fyrsta kossinn. Við 
höfum unnið þetta verk eins og 
lítil rannsóknarstofa um ástina – 
þetta eru allt sannar sögur, okkar 
sögur og aðrar fengnar að láni.“

Fjórar sýningar verða á verk-
inu, hin fyrsta annað kvöld kl. 20.

Kunnuglegar kenndir

Bandaríski metsöluhöfundurinn 
Sidney Sheldon er látinn, 89 ára að 
aldri. Lést hann af völdum lungna-
bólgu á sjúkrahúsi í Kaliforníu.

Bækur hans á borð við Rage of 
Angels og The Other Side of Mid-
night, nutu mikilla vinsælda, sér-
staklega á meðal kvenþjóðarinnar. 
Lagði hann mikla áherslu á að 
kvenpersónur sínar væru sterkir 
persónuleikar og um leið og þær 
héldu ávallt kvenleika sínum. 
„Bækur mínar eru nógu ævintýra-
gjarnar og spennandi til að karl-
menn geti lesið þær og ég vona að 
ég hafi nægilegt kvenlegt innsæi 
til að konur hafi gaman af bókun-
um mínum líka,“ sagði Sheldon eitt 
sinn.

Áður en Sheldon gerðist rithöf-
undur, fimmtugur að aldri, hafði 
hann getið sér gott orð sem hand-
ritshöfundur og framleiðandi í 
Hollywood og sem leikritaskáld. 
Vann hann m.a. óskarsverðlaunin 
fyrir handrit sitt að The Bachelor 

and the Bobbysoxer árið 1947. 
Skartaði hún Cary Grant, Myrnu 
Loy og Shirley Temple í aðalhlut-
verkum.

„Ég elska að skrifa bækur,“ 
sagði Sheldon. „Kvikmyndir eru 
miðill sem byggist á samstarfi þar 
sem allir vilja gagnrýna þig. Þegar 
þú semur skáldsögu ertu einn á 
báti. Þannig frelsi fyrirfinnst ekki 
í öðrum fjölmiðli.“

Sheldon látinn





Nýstofnað félag áhuga-
fólks um heimildamyndir, 
Reykjavík Documentary 
Workshop, hyggst auka veg 
þeirrar kvikmyndagreinar 
og kynna hana betur fyrir 
áhuga- og fagfólki hér á 
landi.

Forstöðumaður félagsins, Emili-
ano Monaco, sem starfar hér á 
landi sem myndlistarmaður, kvik-
myndagerðarmaður og kvik-
myndafræðingur, segir áhuga 
fólks á heimildamyndum fara 
sífellt vaxandi úti um allan heim. 
„Heimildamyndir eru mjög opið 
form og tengjast jafnvel víðar 
heldur en kvikmyndagerð sem 
byggir á skálduðum handritum – 
þær tengjast öllu sem gerist. Það 
er fullt af fólki sem kemur að sjá 
heimildamyndir vegna þess að 
það vill fræðast meira um heim-
inn,“ segir hann.

Félagið Reykjavík Document-
ary Workshop, RDW, verður í 
fjölþættu samstarfi meðal ann-
ars við Reykjavíkurakademíuna, 
Listaháskóla Íslands og Háskóla 
Íslands sem hóf fyrir fáum árum 
að kenna kvikmyndafræði sem 
aukagrein í hugvísindadeild 
sinni. Kvikmyndaskólinn mun án 
efa einnig njóta góðs af starfi 
félagsins sem enn fremur hefur 
leitað eftir samstarfi við Kvik-
myndamiðstöð Íslands.

Emiliano bendir á mikilvægi þess 
fyrir íslenska kvikmyndagerðar-
menn að hitta erlenda samstarfs-

menn sína, ekki síst í heimilda-
myndageiranum og mun félagið 
hafa milligöngu um slíka fundi 
þar sem fólk úr öllum áttum 
getur miðlað af reynslu sinni. Sá 
fyrsti er skipulagður á morgun 
en hingað til lands er komin hol-
lenska heimildamyndagerðar-
konan Aliona van der Horst og 
verður margverðlaunuð mynd 
hennar „Vocies of Bam“ sýnd í 
Norræna húsinu í kvöld. Myndin 
fjallar um eftirleik jarðskjálft-
ans sem varð í borginni Bam í 
Íran í desember árið 2004. Leik-
stjórinn verður viðstödd sýning-
una og svara spurningum að 
henni lokinni en á morgun heldur 
hún opið námskeið og ræðir verk 
sín við áhugasama gesti. 

Annar þáttur í starfi félagsins 
verður að skipuleggja reglulegar 
sýningar á heimildamyndum sem 
sett hafa mark sitt á kvikmynda-
söguna, hvort heldur í fortíð eða 
samtíð. Sýningar þær munu fara 
fram í Tjarnarbíói og hefjast í 
næsta mánuði en þá hefjast einn-
ig sýningar kvikmyndaklúbbsins 
Fjalakattarins í húsinu svo þá 
lifnar heldur betur yfir bíóúrval-
inu í borginni. Hrönn Marinós-
dóttir, framkvæmdastjóri Alþjóð-
legrar kvikmyndahátíðar í 
Reykjavík, er í forsvari fyrir 
Fjalaköttinn og útskýrir að dag-
skrá ársins sé í þann mund að 
komast á hreint, sýningar verði 
skipulagðar á sunnudags- og 

mánudagskvöldum þar sem 
sígildar myndir verði á tjaldinu í 
bland við nýjar og áhugaverðar 
myndir hvaðanæva að úr heimin-
um. „Við munum þannig bæði 
reyna að sinna ákveðnu mennt-
unar- og menningarhlutverki sem 
ekki hefur verið hugað að áður og 
jafnframt vekja athygli fólks á 
nýjum myndum sem annars 
hefðu ekki ratað hingað til lands,“ 
segir Hrönn en dagskrá og starf 
Fjalakattarins verður kynnt 
nánar á næstu dögum en hægt 
verður að skrá sig í klúbbinn á 
heimasíðunni www.filmfest.is.

Þriðja markmið Reykjavík Doc-
umentary Workshop er síðan að 
byggja upp bóka- og myndasafn 
um allt sem tengist heimilda-
myndagerð. Emiliano áréttar að 
félagsmenn hafi þegar hafist 
handa við söfnun efnis þó endan-
leg staðsetning safnsins sé ekki 
ákveðin enn þá. Stefnt er að því 
að þar verði einnig rými til þess 
að horfa á myndir.

Sýningin á „Voices of Bam“ 
hefst kl. 20 í kvöld en námskeiðið 
með höfundinum Aliona van der 
Horst fer fram í Háskólabíói kl. 
14 á morgun. Námskeiðið fer 
fram á ensku. Báðir viðburðir 
eru endurgjaldslausir og allir eru 
velkomnir. Nánari upplýsingar 
um starfsemi félagins RDW verð-
ur að finna á heimasíðunni www.
rdw.is 

Þær mætast í Neskirkju í kvöld á 
lokatónleikum Myrkra músik-
daga hefðirnar sem hrundu 
nútímanum inn í tónlistarheim 
þjóðarinnar: kirkjan býður lúðra-
sveitina velkomna. Lokatónleik-
arnir eru með Lúðrasveit Reykja-
víkur og staðurinn er Neskirkjan, 
fyrsta nútímalega kirkjubygging-
in sem reis hvítsilfruð upp úr kol-
svörtum Melunum.

Á dagskránni eru verk úr 
ýmsum áttum. Frank Aarnink 
mun leika á sneriltrommu með 
sveitinni í verkinu Konzertstuck 
eftir Áskel Másson. Þá á Bára 
Sigurjónsdóttir Klarinettulagið, 
þar sem Einar Jóhannesson spilar 
á einleiksklarinett. Einnig eru á 
dagskránni Sci-Fi Suite of Dances 
eftir Bernhard Bogisch, Tax Free 
Finale eftir P.K. Schaars og loks 
Armenskir dansar.

Augu manna beinast að hinu unga 
tónskáldi Báru Sigurjónsdóttur. 
Hún hóf ung tónlistarnám í Tón-
skóla Fljótsdalshéraðs, þá gítar-
nám hjá Árna Ísleifssyni. Síðar 
nám á saxófón og lauk burtfarar-
prófi frá Tónlistarskólanum í 
Reykjavík 2005 og bætti við sig 
námi í Tónskólanum á Seyðisfirði, 
Tónlistarskóla Sigursveins og 
Tónlistarskóla FÍH. Bára stundar 
nú nám í tónsmíðum við Norges 
Musikkhögskole í Ósló. Klarin-
ettulagið er þriðja verk Báru sem 
Lúðrasveit Reykjavíkur tekur til 

flutnings, en áður hefur sveitin 
flutt verkin Hver tók ostinn 
minn? og Spaugelsi. Hitt íslenska 
tónskáldið sem á verk á dag-
skránni er Áskell Másson. Verk 
hans hafa verið flutt um nánast 
allan heim, en auk N-Ameríku, 
Kanada og nær allra Evrópulanda 
hafa þau verið flutt í Ástralíu, 
Hong Kong, Kína, Japan, Singa-
púr, Kóreu, Ísrael og víðar. Á sjö-
unda áratugnum var Áskell braut-
ryðjandi í samningu tónverka 
fyrir ásláttarhljóðfæri hér á landi 
og í dag eru ásláttarverk hans 
meðal þeirra sem mest eru flutt á 

tónleikum og kennd við tónlistar-
háskóla víðs vegar í heiminum. 
Eftir hann liggja hátt í tvö hundr-
uð tónverk af öllum stærðum og 
gerðum,  mörg samin fyrir fræg-
ustu einleikara samtímans og 
hljómsveitir í fremstu röð. 

Stjórnandi Lúðrasveitar 
Reykjavíkur er Lárus Halldór 
Grímsson og hefur hann leitt 
hljómsveitina frá 1998. Frá 1993 
hefur Lárus verið skólastjóri 
og stjórnandi Skólahljómsveit-
ar Vesturbæjar. Hann er einnig 
afkastamikið tónskáld á ýmsum 
sviðum tónlistar.

Skært lúðrar hljóma í kvöld

          

          

„DAUÐUR,  SKÍTUGUR, TÓMUR“
DAGUR VONAR



29 30 31 1 2 3  4 Tyrkneski rithöfundurinn Orhan 
Pamuk hefur ákveðið að hætta 
við upplestrarferð um Þýska-
land. Nóbelsverðlaunahafinn átti 
að taka við heiðursnafnbót frá 
Frjálsa háskólanum í Berlín og 
stóð til að hann kæmi fram og 
læsi úr verkum sínum víða um 
Þýskaland við þetta tækifæri, í 
Hamborg, Köln og Stuttgart. Það 
er morðið á tyrkneska blaða-
manninum Hrant Dink sem veld-
ur þessari breytingu á högum 
skáldsins. Hafa menn óttast um 
líf skáldsins heima í Istanbul 
eftir að morðingi Dink kallaði til 
blaðamanna þá hann var færður 
úr dómsal viðvörunarorð til 
Pamuks. Kanna lögfræðingar nú 
hvort viðvörun hans geti leitt til 
ákæru ofan á morðákæruna. 

Báðir hafa Pamuk og Dink 
unnið sér það til vanhelgi að 

ræða opinberlega um þjóðar-
morð Armena snemma á síðustu 

öld, en stjórnvöld í Tyrklandi 
hafa neitað að viðurkenna þann 
myrka kafla í sögu Tyrkja og eru 
af því mikil vandræði fyrir tyrk-
neskt samfélag. Var þeim félög-
um borið á brýn að móðga þjóð-
arstoltið sára. Pamuk er 
heimskunnur fyrir skáldsögur 
sínar og var litið á val hans til 
Nóbelsverðlauna sem virðingar-
vott við tyrkneska menningu. 
Hann á stóran lesendahóp í 
Þýskalandi en þar er stærsta 
þjóðarbrot Tyrkja í álfunni. 

Morðið á Dink var sem olía á 
eld í Tyrklandi. Þar eru nú ákaf-
ar umræður um þjóðernismál, 
stolt og yfirbreiðslu á sögulegum 
staðreyndum. Og allt snertir 
þetta grundvallarreglur um tján-
ingarfrelsi.

Pamuk aflýsir Þýskalandsferð sinni

Gott að vita
St.Rv. og SFR bjóða sameiginlega upp á námskeið og fyrirlestra fyrir félagsmenn nú á vorönn. 
Öll námskeiðin eru haldin á Grettisgötu 89, 105 Reykjavík, 1. hæð.

Lágmarksfjöldi þátttakenda á hvert námskeið er 12 en hámarksfjöldi mismunandi eftir námskeiðum. 
Því er öruggast fyrir áhugasama að skrá sig sem fyrst.

Námskeið og fyrirlestrar á vegum SFR og Starfsmannafélags Reykjavíkurborgarvorönn 2007

Ná
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kei
ð ••• Geðrækt

Tími: Mið. 14. feb. kl. 19.30–22.
Leiðbeinandi: Elín Ebba Ásmundsdóttir iðjuþjálfi.

Ekkert þátttökugjald.

Ljósmyndun
Tími:
a) Þri. 6., 13. og 20. febrúar. kl. 16.30–19.30.
b) Fim. 15., 22. og 29. mars. kl. 16.30–19.30. 
Leiðbeinandi: Pálmi Guðmundsson.

Þátttökugjald 1.000 kr.

Hvort ég get, ekki málið! – framh.
Tími: Þri. 20. og fim. 22. feb. kl. 16.30–19.
Leiðbeinandi: Dr. Hallfríður Þórarinsdóttir 
mannfræðingur.

Þátttökugjald 1.000 kr.

Þekkir þú kjarasamninginn?
Tími: Mið. 28. feb. kl. 16.30–18.45.
Leiðbeinendur: Árni Stefán Jónsson, formaður SFR, og 
Garðar Hilmarsson, formaður St.Rv. 

Ekkert þátttökugjald.

Íslenskt samfélag og menning
– fyrir félagsmenn af 
erlendum uppruna
Icelandic society and culture – for non-Icelandic members

Tími: 6., 8. og 13. mars (þri. og fim.) kl. 19.30–22.
Leiðbeinendur: M.A. Renata Peskova Emilsson, tungu-
málakennari og þýðandi, og Dr. Hallfríður Þórarinsdóttir 
mannfræðingur.

Þátttökugjald 1.000 kr.

Stafganga
Tími: 14., 19., 21., 26. og 28. mars (mán. og mið.) 

kl. 18–19.

Leiðbeinandi: Halldór Hreinsson,

stafgöngukennari og göngufararstjóri m.m.

Þátttökugjald 1.000 kr.

Skattframtal
Tími: Þri. 13. mars kl. 16.30–19.
Leiðbeinandi: Júlíus Hafsteinsson, deildarstjóri hjá 
Skattstjóranum í Reykjavík.

Ekkert þátttökugjald.

Félagslegur og andlegur 
aðbúnaður á vinnustað
Tími: Þri. 17. apr. kl. 16.30–18.30.
Leiðbeinandi: Ingibjörg Hauksdóttir, verkefnastjóri hjá 
Vinnueftirlitinu.

Ekkert þátttökugjald.

Skapandi skrif 
– um frásagnarlistina sem tæki til að 
skapa, skilja og skemmta
Tími: Mið. 25. apr., 2. og 9. maí kl. 19–22.30.

Leiðbeinandi: Þorvaldur Þorsteinsson rithöfundur.

Þátttökugjald 1.000 kr.

Nýtt

Nýtt
Hádegisfróðleikur

Réttindi og skyldur
Tími: Fim. 22. febrúar. kl. 12–12.50.
Fyrirlesari: Sigurður Á. Friðþjófsson, fræðslu- og 
upplýsingafulltrúi BSRB. 

Ekkert þátttökugjald.

Jöfn laun karla og kvenna ... 
hvenær kemur að því? 
Tími: Fim. 22. mars. kl. 12–12.50.
Fyrirlesari: Hildigunnur Ólafsdóttir hagfræðingur. 

Ekkert þátttökugjald.

Lífeyrissjóðirnir og hlutverk þeirra
Tími: Fim. 26. apríl. kl. 12–12.50. 
Fyrirlesari: Hrafn Magnússon, framkvæmdastjóri 
Landssamtaka lífeyrissjóða.

Ekkert þátttökugjald.

Skráning og nánari upplýsingar:

SFR
www.sfr.is
Sími 525 8340 

Starfsmannafélag Reykjavíkurborgar
www.strv.is
Sími  525 8330 

Nýtt

Nýtt

Nýtt

Nýtt



Little Children: Áleitin, látlaus en firnasterk mynd 
um venjulegt fólk sem glímir við hversdagsleg 
vandamál og viðbrögð lítils samfélags við barnaníð-
ingi sm flytur í rólegt hverfi. Merkileg mynd sem á 
brýnt erindi við samtímann, ekki síst á Íslandi.

Talladega Nights: Drepfyndin 
gamanmynd um karlaríg á 
kappakstursbraut. Will Ferrell 
fer mikinn en John C. Reilly 
og Sacha Baron Cohen stela 
senunni ítrekað.

Myndi vilja leika einkaspæjara

Þrjátíu ár eru liðin frá því 
að Sylvester Stallone steig 
fyrst í hringinn í hlutverki 
hnefaleikarans Rocky Bal-
boa. Í raun er illmögulegt 
að greina almennilega á 
milli persónunnar og leik-
arans og þeir fá nú báðir 
enn eitt tækifæri til þess 
að sanna sig í sjöttu Rocky-
myndinni.

Sylvester Stallone naut gríðar-
legra vinsælda á áttunda og níunda 
áratug síðustu aldar. Hann var 
ásamt Arnold Schwarzenegger 
helsta hasarmyndahetja Holly-
wood. Frægðina á hann helst að 
þakka tveimur þekktustu persón-
um sínum, Rocky og sérsveitaher-
manninum John Rambo.

Ferill leikarans hefur verið á 
jafnri og stöðugri niðurleið frá því 
hann lagði vélbyssuna frá sér árið 
1988 og boxhanskana á hilluna 
tveimur árum síðar. Hann er þó 
ekki dauður úr öllum æðum og 
gerir nú tilkall til fornrar frægðar 
með sjöttu Rocky-myndinni, sem 
frumsýnd er á Íslandi í dag, og 
fjórðu Rambo-myndinni á næsta 
ári.

Stallone hefur aldrei beinlínis þótt 
góður leikari og það er því ef til 
vill mörgum gleymt að árið 1976 
var hann tilnefndur til Óskars-
verðlauna fyrir bestan leik og 
handrit fyrstu Rocky-myndarinn-
ar. Myndin sjálf fékk verðlaun 
sem besta myndin og leikstjórinn 
John G. Avildsen hampaði verð-
laununum fyrir leikstjórn.

Myndin fjallaði um Rocky Bal-
boa, mátulega treggáfaðan minni-
pokamann og annars flokks box-
ara sem fékk óvænt tækifæri til 
þess að mæta heimsmeistaranum 
í þungavikt, Apollo Creed, í hringn-
um. Rocky fór langt á viljanum 
þegar hann fékk stóra tækifærið 
og stóðst atið við meistarann í 
fimmtán lotur. Eftir það var Apollo 
dæmdur sigurinn en Rocky krækti 
í Adrian, stúlkuna sem hann elsk-
aði.

Þetta gæti nánast verið saga 
Stallones sjálfs, sem var minni-

háttar leikari þegar hann skrifaði 
og lék í Rocky. Myndin var ódýr í 
framleiðslu en sló öllum á óvart í 
gegn á heimsvísu og eftir það voru 
honum allir vegir færir.

Rocky var í raun dæmigerð 
„fílgúdd-mynd“ og Stallone hélt 
sig við formúluna í Rocky II þar 
sem hann tók öll völd, lék aðalhlut-
verkið, skrifaði handritið og leik-
stýrði. Hér gengur Rocky að eiga 
Adriane og þeim fæðist sonur. 
Apollo er hins vegar ekki sáttur 
eftir fyrri viðureign þeirra þar 
sem hann er vændur um að hafa 
leyft aumingjanum Rocky að 
standa uppi í hárinu á sér í fimmt-
án lotur. Meistarinn skorar því 
aftur á Rocky en fer flatt á því þar 
sem Rocky kýlir hann kaldan og 
hampar heimsmeistaratitlinum.

Þegar hér er komið við sögu hefur 
Rocky himin höndum tekið. Er 
moldríkur heimsmeistari og býr í 
vellystingum. Hann ákveður að 
draga sig í hlé en þá stígur ófétið 
Clubber Lang fram, segir Rocky 
vera aumingja og skorar hann á 
hólm. Lang niðurlægir svo Rocky 
með rothöggi og hefur af honum 
titilinn.

Rocky er heillum horfinn þegar 
hans forni fjandi, Apollo, skýtur 
upp kollinum og tekur að sér að 
þjálfa hann svo hann megi endur-
heimta meistarabeltið. Apollo 
reynist haukur í horni og skipar 
Rocky að finna villidýrið í sér 
aftur og leyfa Lang að horfa í augu 
tígursins, rétt eins og hann mátti 
sjálfur gera áður en Rocky lamdi 
hann í gólfið. Lang á ekki sjö dag-
ana sæla eftir þetta og Rocky end-
urheimtir titilinn eftir magnaðan 
bardaga.

Árið er 1985 og Stallone stígur nú 
fram sem fullsköpuð kaldastríðs-
hetja þegar hann mætir Rússan-
um Ivan Drago í hringnum. Svíin 
Dolph Lundgren lék andstæðing-
inn sem var í meira lagi ófétisleg-
ur og vitaskuld rakið illmenni. 
Rocky hefur í upphafi lítinn áhuga 
á að etja kappi við Drago en eftir 
að sá síðarnefndi drepur góðvin 
hans Apollo Creed með bylmings-

höggi í bardaga bindur Rocky á 
sig hanskana og leitar hefnda. 

Drago er dólgslegur sem fyrr 
og gerði frasann „I must break 
you“ ódauðlegan þegar hann ögr-
aði okkar manni. Rocky er talinn 
eiga við ofurefli að etja en eftir 
stífa þjálfun í Síberíu rotar hann 
Drago og vefur sig alblóðugur í 
bandaríska fánann við undirleik 
hljómsveitarinnar Survivor sem 
kyrjar um hið brennandi hjarta 
sem er við það að springa.

Rocky er heillum horfinn. Gjald-
þrota og fluttur aftur í slömmið í 
Fíladelfíu þar sem ævintýrið 
hófst. Hann er hættur að keppa 
enda heilaskemmdur eftir öll 
höggin sem hann hefur fengið. 
Eldurinn brennur þó enn í hjarta 
tígursins og hringurinn kallar. 
Hann snýr sér því að þjálfun ungs 
og efnilegs hnefaleikara en þegar 
hrokinn ber lærisveininn ofurliði 
þarf Rocky að lumbra á honum í 
gamaldags götubardaga. Þar sýnir 
hann að hann hefur engu gleymt 
og jarðar andstæðinginn. 

Þó að ekki hafi blásið byrlega fyrir 
Rocky í síðustu mynd mætir hann 
nú aftur til leiks eftir sextán ára 
hlé. Hann rekur lítinn veitinga-
stað og skemmtir fastagestum 
sínum með frægðarsögum úr for-
tíðinni. Líf hans er ekki einu sinni 
skugginn af því sem hann átti að 
venjast í Rocky III. Adrian er látin 
og sonur hans vill ekkert með 
hann hafa. Rétt eins og í fyrstu 
myndinni fær hann óvænt tæki-
færi til þess að sanna sig á ný. Sú 
hugmynd kemur upp að leiða 
saman goðsögnina Rocky gegn 
ríkjandi heimsmeistara í hringn-
um. Þetta er meira hugsað sem 
grín en Rocky snýr þessu upp í 
tækifæri til þess að sýna og sanna 
að hann er bestur og andstæðing-
urinn fær því að horfa í augu tíg-
ursins, sem er helmingi eldri.

Hér má því segja að þeir Stall-
one og Rocky renni aftur saman 
en með Rocky Balboa ætlar Stall-
one að sýna hvað í sér býr og það 
verður ekki af kallinum tekið að 
hann er í flottu formi þó hann 
standi á sextugu.

Þau ánægjulegu tíðindi spurðust út í síðustu viku að Clive Owen hefði 
verið ráðinn til þess að leika einkaspæjarann Philip Marlowe. Bæði er 
það vitaskuld fagnaðarefni að einhver skuli sjá ástæðu til þess að 
kvikmynda einhvern af harðsoðnu reyfurunum hans Raymonds 
Chandler á þessum síðustu og verstu tímum og síðan spillir ekki fyrir 
að Owen skuli taka að sér hlutverkið enda getur ekki hver sem er sett 
upp hattinn hans Marlowe.

Sjálfsagt hefur enginn rithöfundur haft jafn mikil áhrif á einka-
spæjarabransann og Chandler. Allt frá því hann lét Marlowe vaða 
spillinguna og skítinn í regnvotum skuggasundum Los Angeles í 
kringum 1940 hefur Marlowe verið hæsti samnefnarinn í öllum 
skáldskap og kvikmyndum þar sem einkaspæjarar koma við sögu.

Marlowe var harður en heiðarlegur, fór ekki endilega eftir lögunum 
en útdeildi sínu eigin réttlæti og ólíkt lagabókstafnum tók Marlowe 
tillit til tilfinninga og hafði mannlega þáttinn jafnan í hávegum.

Marlowe var líka gæddur þeim eiginleika að hann gat staðist tálar 
varhugaverðra og kynósa kvenna sem vöfðu veikgeðja mönnum um 
fingur sér. Hann lét hvorki fyrirheit um kynlíf né hjónabandssælu 
setja sig út af laginu. Hann stóð einn og barðist gegn spillingunni, oft 
mengaður af henni, reiður og bitur en aldrei spilltur.

Chandler sjálfur lýsti Marlowe einhverju sinni á þann veg að hann 
gæti efalaust flekað hertogafrú en hann myndi aldrei spjalla hreina 
mey. Hinn eini sanni riddari götunnar, í rykfrakka með hatt og 
vopnaður skammbyssu.

Það er ekki hverjum sem er gefið að túlka margbrotna persónu Mar-
lowe og allir sem hafa spreytt sig á hlutverkinu hafa gert það í skugga 
Humphrey Bogart en eftir að hann lék spæjarann í The Big Sleep árið 
1946 hefur hann verið Marlowe. Bogart tók Marlowe þó mjög blátt 
áfram og var ekkert að kafa ofan í persónuna. Talaði bara hratt með 
sígarettu í munnvikinu og var flottastur.

Owen gæti fangað hið mannlega í Marlowe þó ég 
leyfi mér að efast um að hann muni nokkurn tíma 
stela persónunni frá Bogie. Hann er auðvitað búinn 
að ná inntökuprófinu með stæl með túlkun sinni á 
Dwight McCarthy í Sin City en sú myndasöguper-
sóna Franks Miller er í raun uppfærð útgáfa af 
Marlowe. Þar fyrir utan er Owen leikari sem vex 
með hverri mynd og nægir í því sambandi að nefna 
Children of Men.

Það er löngu kominn tími á að Marlowe snúi 
aftur og Owen er rétti maðurinn til að leika 

hann og færa hann inn í nútímann. 
Það er kominn tími á Marlowe og 

okkur veitir ekkert af alvöru 
hetju sem stendur upp úr 

drullupolli spillingar og meðal-
mennsku 21. aldarinnar án þess að 
brotna þegar gusurnar ganga yfir. 

Kletturinn í drullupolli 
spillingarinnar
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Söngvamyndin Dreamgirls er 
byggð á samnefndum söngleik sem 
var fyrst settur upp á Broadway í 
byrjun níunda áratugar síðustu 
aldar. Söngleikurinn gerist í kring-
um 1960 og segir í raun frá upp-
gangi söngflokksins The Supremes 
þar sem dívan Diana Ross fór mik-
inn og skyggði á stallsystur sínar 
tvær.

Dreamgirls fjallar um bílasal-
ann Curtis Taylor Jr. (Jamie Foxx) 
sem á þann draum heitastan að 
stofna plötuútgáfu og setja mark 
sitt á tónlistarbransann. Þetta er á 
þeim árum sem mannréttindi voru 
varla orðin umræðuefni og það 
stendur honum því enn frekar fyrir 
þrifum að hann er svartur. Þrátt 
fyrir mótlætið telur hann sig þó 

aðeins þurfa rétta hæfileikafólkið 
til þess að ná eyrum fjöldans.

Stúlknatríóið The Dreamettes 
verður á vegi hans á hæfileika-
keppni og hann sér strax möguleik-
ana sem fólgnir eru í stúlkunum, 
ekki síst fegurð Deena Jones 
(Beyoncé Knowles) og rödd aðal-
söngkonunnar Effie White (Jenni-
fer Hudson). 

Curtis fær stúlkurnar á sitt 
band og þegar James „Thunder“ 
Early (Eddie Murphy) gengur til 
liðs við þau fara hlutirnir að ger-
ast. Thunder er brautryðjandi í 
„Detroit-sándinu“ svokallað og 
blandar saman sálartónlist og rokki 
og róli af mikilli list.

Curtis kynnir stelpurnar svo til 
leiks sem The Dreams og er þess 

fullviss að lykillinn að vinsældum 
þeirra liggi ekki í hæfileikum aðal-
söngkonunnar, heldur fegurð 
Deena. Sú er heldur betur til í að 
stíga fram í sviðsljósið og um leið 
varpar hún skugga sínum á Effie.

Hópurinn slær í gegn og skyndi-
lega geta þau öll látið drauma sína 
rætast en þegar upp er staðið þurfa 
þau að horfast í augu við það að ef 
til vill hafi það ekki verið þess virði 
að komast á toppinn.

Dreamgirls þykir til alls líkleg á 
Óskarsverðlaunahátíðini í lok 
febrúar en hún er tilnefnd til sex 
verðlauna. Eddie Murphy og Jenni-
fer Hudson eru tilnefnd fyrir best-
an leik í aukahlutverkum auk þess 
sem myndin er tilnefnd fyrir list-
ræna stjórn, búninga og hljóð-

blöndun og lagið Listen er tilnefnt 
sem besta frumsamda lagið.

Dreamgirls er frumsýnd á 
Íslandi á morgun.

Frægðardraumar í Detroit

Leikstjórinn Barry Levinson og 
leikarinn Robin Willams náðu vel 
saman árið 1997 í myndinni Good 
Morning Vietnam. Þeir leiða nú 
hesta sína saman á ný í gaman-
myndinni Man of the Year þar sem 
Williams leikur spaugsaman kvöld-
þáttastjórnanda í amerísku sjón-
varpi sem ákveður að bjóða sig 
fram til embættis forseta Banda-
ríkjanna.

Levinson hefur áður sáð gríni 
sínu í pólitískan jarðveg og skilað 
góðri uppskeru en fyrir utan Good 
Morning Vietnam er skemmst að 
minnast ádeilunnar Wag the Dog.

Það vantar svo sem ekki ádeilu-
broddinn í Man of the Year heldur, 
en í myndinni skoðar Levinson 
samruna stjórnmála og skemmt-
anabransana í Bandaríkjunum á 
síðasta áratug þar sem sjónvarps-
áhorfendur eru meira og minna 
farnir að fá fréttirnar frá sjón-
varpsgrínurum í spjallþáttum frek-
ar en alvarlegum fréttaþulum og 
vöðvastæltur hasarmyndaleikari 
settist að í ríkisstjórabúskap Kali-
forníu.

Williams leikur grínarann Tom 
Dobbs, sem fer í forsetaframboð 
upp á grín. Í kringum hann mynd-
ast fljótt öflug grasrótarhreyfing 
og allt útlit er fyrir að hann komist 
alla leið í Hvíta húsið.

Levinson er því fyrst og fremst 
að leika sér með spurninguna „hvað 
gerist ef fyndnasti maður landsins 
verður forseti?“, sem er ef til vill 
ekki svo galið ef vel er að gáð.

Fyndinn
forseti

Úrval ljósa á frábæru verði!

-50%

-50%

-30%

ÚTSALA
Allt að70afsláttur

%

Opið laugardag kl.11-17 og sunnudag kl. 12-16

-50%

-50%-30%

Næturljós, 3 í pk.

-70%

-30%

-30%

ÚTSÖLULOK

Síðustu dagar - k
omdu og gerðu góð kaup!



Heitar og gómsætar eggjabökur, 
eða quiche, henta jafn vel í laugar-
dagsbrönsinn og á letilegu sunnu-
dagskvöldi fyrir framan sjónvarp-
ið. Sigríður Vilhjálmsdóttir á 
Kringlukránni veit ýmislegt um 
eggjabökur. „Við höfum verið með 
quiche á matseðlinum í mörg ár og 
það er alltaf jafn vinsælt,“ sagði 
hún. Kringlukráin gerir bara 
grænmetisbökur, en Sigríður segir 
mega nota hvað sem er í fylling-
una. „Skinku, beikon og jafnvel 
reyktan lax. Þetta fer alfarið eftir 
smekk, við vigtum ekki einu sinni 
grænmetið sem við notum,“ sagði 
hún.

Quiche samanstendur af þrem-

ur þáttum. Fyrst er hnoðað deig úr 
hveiti, vatni, eggi og smjöri í botn-
inn. Þá er gerð eggjahræra. Sig-
ríður blandar rjómaosti út í fyll-
inguna á Kringlukránni svo að hún 
verði léttari og loftkenndari. 
Grænmetinu er svo blandað í fyll-
inguna, henni hellt í botninn og 
bakan bökuð við 160 gráður í hálf-
tíma. „Toskanakrydd hefur virkað 
mjög vel með þessu, og svo strá-
um við osti yfir bökuna áður en 
hún fer inn í ofninn,“ sagði Sigríð-
ur. 

Nákvæmari uppskriftir má 
nálgast á netinu, en þær er jafn-
framt að finna í mörgum mat-
reiðslubókum.

Eggjabökur eftir smekk

… að hafa fiskisósu við höndina 
í eldhúsinu. Hún er leynivopn 
margra fagmanna og kokkar 
ytra treysta á hana til að bjarga 
bragðlitlum sósum, marínering-
um og súpum. 

Það vakti undrun mína þegar ég renndi yfir nýútgefnar tölur ÁTVR um 
sölu áfengis á árinu 2006 að sjá að hlutfallslega mest söluaukning hefði 
orðið á hvítvíni og „ókrydduðu brennivíni og vodka“. Sala á vodka jókst 
um 9% og er það í fyrsta skipti frá árinu 1998 sem merkjanleg aukning 
er. Sala á hvítvíni jókst um 14%, sem er svipuð aukning og meðalsölu-
aukning síðustu sjö ára. Frá 1998 til 2005 jókst rauðvínssala sömuleiðis 
að jafnaði um 14% en síðastliðið ár brá svo við að mjög dró úr sölu-
aukningu rauðvíns og nam hún aðeins 1%. 

Ég leitaði álits hjá öllum helstu innflytjendum á þessari þróun og 
bar þeim saman um að aðalskýringin á hvítvínsaukningunni væri aukin 
sala á hvítvíni í kössum og einföldum hálfsætum hvítvínum í flöskum. 
Þetta mætti að einhverju leyti skýra með breyttum neysluháttum, 
einkum síðastliðið sumar þegar neyslan færðist mjög úr rauðum yfir í 
hvít kassavín. En aðalskýringin væri breyttar innkaupareglur. ÁTVR 
hefði fækkað umtalsvert þeim rauðvínstegundum sem fást í svokölluð-
um kjarnaverslunum en fjölgað á móti hvítvínstegundum. Það er 
reyndar alveg með ólíkindum hversu oft alls kyns breytingar á 
innkaupareglum og flokkunarkerfi ÁTVR voru nefndar til sögunnar 
þegar ég spurði um hinar og þessar breytingar sem hafa orðið á 
neyslu. Innkaupareglugerðir ráða meiru en tískusveiflur. Mátti skilja á 
flestum að lífið í síbreytilegu regluverki ríkisvínbúðanna væri lítt 
skemmtilegur ratleikur.

Ríkisþunglyndið rann hins vegar af mönnum þegar vodkaaukning-
una bar á góma og fjörlegri skýringar komu fram. „Hingað eru komnir 
6.000 alvöru karlmenn frá Eystrasaltslöndunum og þeir þurfa sinn 
vodka,“ sagði einn á meðan annar taldi það hæpna skýringu því salan 
hefði einkum aukist í dýrari vodkategundum sem útlendingarnir væru 
sennilega ekki að kaupa. Líklegra að almenningur væri að venjast 
ofursköttunum eftir hina gríðarlegu skattahækkun á sterku víni sem 
varð fyrir nokkrum árum. Það skýrði jafnframt aukningu á neyslu á 
rommi og viskí, sem jókst um 4-5% og mest í dýrari tegundum. 

Margir nefndu mikla söluaukningu rauðvíns í Fríhöfninni sem eina 
meginástæðu þess að dregið hefði úr sölu í ÁTVR. Jafnframt mikinn 
beinan innflutning fyrirtækja og einstaklinga sem 
ekki kæmi fram í sölutölum vínbúðanna þótt greidd 
væru skattar og gjöld. Sumir höfðu áhyggjur af því 
að einsleitni í smærri vínbúðunum virkaði letjandi 
á fólk að prófa sig áfram í rauðvíni. Eða eins og 
einn orðaði það: „Áströlsk vín betrekkja hillur 
vínbúða með heilum línum frá stórum framleiðend-
um líkt og þvottaduft í stórmörkuðum.“ 

Hver sagði að 
Íslendingar væru hættir 
að drekka vodka?

Borðar ýsu fyrir kurteisissakir

Róland Ríkharður Assier er 
matgæðingur fram í fingur-
góma. Báðar ömmur hans 
voru sveitakokkar í Suður-
Frakklandi.

„Ég er fæddur og uppalinn í Frakk-
landi en hef búið hérna frá 1981. 
Svo í sjálfu sér er ég búinn að búa 
hér lengur en í Frakklandi,“ sagði 
Róland, sem hefur matarástina í 
blóðinu. „Ömmur mínar ráku veit-
ingasölur í Suður-Frakklandi, svo 
þetta er í genunum,“ sagði hann. 
Róland starfar hjá Icelandic Sea-
food International, og hefur jafn-
framt spreytt sig aðeins á veit-
ingabransanum. „Ég eldaði á 
veitingahúsinu Mensu sem var 
hérna við Lækjargötuna í tvö 

sumur, svo ég hef aðeins gælt við 
þetta,“ sagði Róland, sem ætlar þó 
ekki að reyna frekar fyrir sér í 
veitingahúsarekstri. Hann er hins 
vegar duglegur að rækta matar-
listina heima við. 

„Ég elda yfirleitt á hverjum 
degi, það er ákveðin afslöppun hjá 
mér,“ sagði Róland. Frönsk matar-
menning hefur þó enn einhver tök 
á honum, en þar er efst á blaði að 
deila góðri máltíð með góðum hópi 
fólks. „Það er náttúrlega ekkert 
gaman að elda nema maður sé að 
elda fyrir fleiri en heimilisfólkið,“ 
sagði hann sposkur. 

Uppskriftina að skötuselnum 
segir Róland ekki vera sérstak-
lega flókna og að hans sögn er 
flamberingin ekki heldur neitt til-
tökumál. „Maður hitar koníakið í 
litlum potti án þess að það komi 
upp suða. Því er hellt yfir fiskinn 
og kveikt í með eldspýtu. Svo 
lætur maður það brenna þangað 
til það lognast út af,“ útskýrði Ról-
and. Hann ber réttinn svo fram 
með salati eða hrísgrjónum. „Mér 
finns mjög gott að nota stutt ris-
otto-grjón frá Ítalíu með þessu,“ 
benti hann á. 
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Hannes og Hafsteinn standa 
í stórræðum. Þeir eru með 
lag í Eurovision sem flutt 
verður á laugardagskvöldið 
auk þess sem þeir undirbúa 
nú fótboltalið sitt fyrir HM 
og EM í fótbolta þar sem 
keppa lið sem eingöngu eru 
skipuð hommum.

„Ég skil það ekki, eða, jahhh, 
þetta er náttúrlega bara tónlist, 
stuð, gleði og tjáning,“ segir 
Hannes Páll Pálsson spurður um 
það hvernig á því standi að 
hommar um heim allan hafa gert 
Eurovision-söngvakeppnina að 
sinni. 

Víða um land ríkir mikil 
spenna fyrir lokakvöldið í undan-
keppni hinnar íslensku Euro-
vision-keppni. Tvö að baki, eitt 
eftir og svo er það lokakeppnin. 
Hannes samdi texta ásamt Haf-
steini Þórólfssyni við lag Haf-
steins sem heitir „Þú tryllir 
mig“. Danslag að sögn 
Hannesar en það verður 
Hafsteinn sem syngur 
lagið. Hann hefur reynd-
ar ekki gert sig mjög 
gildandi á hinu íslenska 
tónlistarsviði, ekki tran-
að sér fram, en þó kannast 
margir við raust hans því 
hann syngur lagið „Ég er eins 
og ég er“ sem hefur verið ein-
kennislag hins íslenska Gay 
Pride. Lag sem Gloria Gaynor 
gerði frægt á sínum tíma en 
samkynhneigðir á íslandi 
hafa gert að sínu. 

„Já, með íslenskan snilldar-

texta eftir Veturliða Guðnason,“ 
segir Hannes. Þá lék lagið stóra 
rullu í myndinni „Strákarnir 
okkar“ eftir Róbert Douglas sem 
fjallar um knattspyrnulið sem 
skipað er hommum. 

Páll Óskar söngvari hefur 
margoft lýst því yfir að Euro-
vision sé hálfgildings homma-
hátíð. Óheft, glimmer og 
glys. Hannes segir 
reyndar að glimmer ein-
kenni ekki þessar 
gömlu söngvakeppnir 
en það hafi færst í auk-
ana. 

„Þetta snýst frekar 
um að hommar hafa 
húmor fyrir sjálfum 
sér og þeir hafa 
húmor fyrir 
þessu. Ég 
held að 
þetta sé 
það sem 

maður hefur lært, að taka 
lífinu létt, annars gengur 

þetta ekki. Og Euro-
vision er einmitt 

þannig. Sjálfir 
gerum við Haf-
steinn okkur 
engar sérstakar 
gloríur í sam-
bandi við gengi 
„Þú tryllir mig“. 
Þetta er bara 
skemmtilegt.“

Hannes og 
Hafsteinn 
bralla ýmis-
legt annað en 
setja saman 
lög og taka 

þátt í Euro-
vision. Þeir 

eru stofnendur 
og forsprakkar 

knattspyrnufélags-
ins Styrmis sem 
eingöngu er skipað 
hommum. Liðið er 
nú að herða róður-
inn við æfingar en 
hommar á öllum 

aldri koma saman hvert sunnu-
dagskvöld til að spila fótbolta. 
Hópurinn fer stöðugt vaxandi og 
má fá nánari upplýsingar á 
heimasíðunni ststyrmir.is. Og 
eitt og annað á döfinni. Liðið fer 
til Bretlands 7. apríl til að taka 
þátt í sérstöku Evrópumóti liða 
sem eingöngu eru skipuð homm-
um. Hannes segir íslenska liðið 
gott. 

„Við erum nýbyrjaðir en þetta 
er ótrúlega gott miðað við aldur 
og fyrri störf. Við erum með um 
40 virka meðlimi og erum komnir 
í þá aðstöðu að geta fyllt tvö lið. 
Sem er ótrúlegt miðað við ekki 
stærra land en Ísland er.“  Hann-
es segir myndina „Strákarnir 
okkar“ ekki hafa verið hvati þess 
að liðið var stofnað í júní. Heldur 
hafi þeir Hafsteinn fengist við 
knattspyrnuiðkun með sambæri-
legu liði þegar þeir voru búsettir 
úti í Bretlandi. En myndin hafi 
kannski virkað hvetjandi á ein-
hverja þá sem taka þátt. 35 hafa 
skráð sig til brottfararinnar á 
Evrópumótið og svo stendur til 
að taka þátt í heimsmeistaramóti 
hommaliða sem haldið verður í 
Argentínu í september. 

Victoria Beckham hefur bæst í hóp 
þeirra radda sem fordæma óheilsu-

samlega horaðar 
fyrirsætur. Hún 
hefur lofað því 
að lögulegri 
konur en svo 
muni sýna vænt-
anlega fatalínu 
hennar þegar 
þar að kemur. 
Frú Beckham 
vill með þessu 
senda þau skila-
boð til ungra 
stúlkna að þær 
þurfi ekki að 
vera grindhor-
aðar til að vera 
fallegar. 

Þetta þykja nokkur tíðindi og 
jafnvel tvíræð skilaboð, þar sem 
kryddpían sjálf er órafjarri því að 
teljast holdug og hefur verið gagn-
rýnd harkalega fyrir fjaðurvigt 
sína í gegnum árin.

Engar mjónur

Jájá, auðvitað er ég stoltur. Öll fjöl-
skyldan. Þetta er náttúrlega absúrd 
að gera þetta í þessum leik. Það er 
það nú eiginlega,” segir Guðjón 
Guðmundsson, Gaupi, íþróttafrétta-
maðurinn snjalli og helsti sérfræð-
ingur þjóðarinnar í handbolta. Faðir 
Snorra Steins sem skoraði hvorki 
meira né minna en 15 mörk gegn 
gömlu herraþjóðinni í undankeppni 
HM í handbolta. Líklega frammi-
staða sem er án fordæma. Að skora 
svo mörg mörk í svo mikilvægum 
leik. Snorri Steinn hélt okkur á lífi í 
leiknum sem Danir svo grísuðust til 
að vinna í framlengdum leik.

Gaupi er tiltölulega nýkominn 
frá Þýskalandi þar sem hann hefur 
fylgst með gangi mála. Og var þess 
albúinn að fara út aftur ef sigur 
hefði hafst. Og Íslendingar þá í 
fjögurra liða úrslitum. En hann 
ætlar að sleppa því. Þó hann eigi 
miða út og á allan leikina ef því er 
að skipta.

Gaupa finnst það hálf hallæris-
legt að hreykjast um of af stráknum 
sínum. Segir bara synd að frammi-
staða hans hefði ekki skilað meiru 
en þessu.

„Auðvitað skiptir ekki máli 
hverjir skora mörkin. Betra að 
skora eitt og vinna 
leikinn. Já, ég er 
svekktur og sár en er 
fljótur að jafna mig. 
Hef svo sem upplifað 
þetta áður.“

Gaupi hefur 
verið viðloð-
andi hand-
bolta nán-

ast alla sína hunds- og kattartíð. 
Hefur þjálfað, var aðstoðarþjálfari 
hjá Bogdan þegar hann þjálfaði 
íslenska landsliðið og síðan tók við 
íþróttafréttamennskan og hlýtur 
hann að teljast helstur sérfræðinga 
okkar á sviði íþróttarinnar.

„Já, það eru þín orð en ekki mín,“ 
segir Gaupi.

Snorri Steinn er nýorðinn 25 ára 
og leikur með Minden í Þýskalandi 
og er að ljúka samningi sínum við 
liðið. Gaupi er ekki umboðsmaður 
sonar síns heldur Wolfgang Guth-
sow sem er, að sögn Gaupa, með 
flesta bestu handboltamenn heims 
á sínum snærum.

„Hann fær náttúrlega fyrir-
spurnir og lætur vita sé heitt á 
könnunni. Auðvitað eru ýmsar 
vangaveltur,“ segir Gaupi aðspurð-
ur hvort frammistaða Snorra Steins 
verði ekki til þess að stærri lið verði 
sem gráir kettir að fá hann á mála 
hjá sér.

Ekki verður Gaupa sleppt án 
þess að spyrja hann beint út, hvort 
verið geti, að hann telji sig ekki eiga 
neitt í hæfni sonar síns bæði í gegn-
um æfingar og ráðleggingar. Gaupi 
harðneitar í fyrstu, en segist auðvit-
að hafa lagt línuna í upphafi. En svo 
tóku aðrir við prikinu.

„Nei, öfugt við það sem menn 
halda hef ég ekki verið að anda ofan 
í hálsmál þjálfara hans. Valsmenn 
þjálfuðu guttann þegar hann var 

yngri, Boris Bjarni, 
Óskar Bjarni og 
auðvitað Geir Sveins-
son. Margir halda 
að ég sé alltaf á línunni 
en það geri ég ekki. Tel 

hann enda nánast full-
numa í fræðun-

um. Ég á nóg 
með mig og 
mitt starf.“

Stoltur af stráknum

Ef þú kaupir Miele þvottavél eða þurrkara færðu 
kaupverðið endurgreitt með betri meðferð á þvottinum

Íslenskt stjórnborð
Ný og betri tromla
Verð frá kr. 114.800

Hreinn sparnaður

1.
verðlaun

í Þýskalandi
W2241WPS
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Full búð af nýjum vörum...
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FORSÝNING

2 FYRIR 1

Frábær mynd!
Óli Palli – Rás 2
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ÓSKARSVERÐLAUNA3 TILNEFNINGAR TIL
ÓSKARSVERÐLAUNA

Gagnrýni. baggalútur.isGagnrýni. baggalútur.is

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

FRÁBÆR ÆVINTÝRA-
MYND FYRIR ALLA 

FJÖLSKYLDUNA
MEÐ BEN STILLER OG 

ROBIN WILLIAMS

FRÁBÆR ÆVINTÝRA-
MYND FYRIR ALLA 

FJÖLSKYLDUNA
MEÐ BEN STILLER OG 

ROBIN WILLIAMS

44 TILNEFNINGAR TIL
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m.a sem besta myndin

TILNEFNINGAR TIL
ÓSKARSVERÐLAUNA

m.a sem besta myndin

FRÁBÆR BARNA-OG FJÖLSKYLDUMYND
FRÁ HÖFUNDI STÚART LITLA.

SÝND BÆÐI MEÐ ÍSLENSKU OG ENSKU TALI.

FRÁBÆR BARNA-OG FJÖLSKYLDUMYND
FRÁ HÖFUNDI STÚART LITLA.

SÝND BÆÐI MEÐ ÍSLENSKU OG ENSKU TALI.

LITTLE CHILDREN     kl. 5.30, 8 og 10.30 B.I. 14 ÁRA
NIGHT AT THE MUSEUM     kl. 5.40 og 8
KÖLD SLÓÐ     kl. 5.50 og 8 B.I. 12 ÁRA
LITTLE MISS SUNSHINE     kl. 5.50, 8 og 10.10 B.I. 7 ÁRA
CASINO ROYALE     kl. 10.10 B.I. 14 ÁRA
MÝRIN        kl. 10.20 B.I. 12 ÁRA

CHARLOTTE´S WEB ENSKT TAL    kl. 5.20 og 7.30
VEFUR KARLOTTU ÍSL. TAL     kl. 5.20
NIGHT AT THE MUSEUM    kl. 5.40, 8 og 10.20
SÝND Í LÚXUS      kl. 5.40, 8 og 10.20
APOCALYPTO    kl. 8 og 10 B.I. 16 ÁRA
KÖLD SLÓÐ    kl. 5.45, 8 og 10.20 B.I. 12 ÁRA
ARTÚR OG MÍNIMÓARNIR ÍSL. TAL kl. 3.40

NIGHT AT THE MUSEUM      kl. 6, 8 og 10.30
APOCALYPTO      kl. 10.10 B.I. 16 ÁRA
LITTLE MISS SUNSHINE      kl. 6 B.I. 7 ÁRA
DREAMGIRLS FORSÝNING*      kl. 8

*MasterCard korthafar fá 2 fyrir 1 tilboð



GOLDE GLOBE
BESTA MYND ÁRSINS

FRÁBÆRLEGA FYNDIN OG SNIÐUG GAMANMYND... 

Stranger than Fiction
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TIL ÓSKARS

Mynd eftir Óskarsverðlaunahafann Clint Eastwood. 1
TILNEFNING

TIL ÓSKARS

FRÉTTABLAÐIÐ

FORELDRAR

FRÁ LEIKSTJÓRA BATMAN BEGINS OG MEMENTO

Háskólabíó

/ KRING / KEFLAVÍK/ ÁLFABAKKA / AKUREYRI
THE PRESTIGE kl. 8:30 - 10:50 B.i.12

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

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

HAPPY FEET M/-Ensk tal. kl. 3:30 Leyfð

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

BÆJARHLAÐIÐ M/- Ísl tal. kl. 4 Leyfð

BLOOD DIAMOND kl. 5:30 - 8 - 10:50 B.i.16

BLOOD DIAMOND VIP kl. 8 - 10:50 

VEFUR KARLOTTU M/- Ísl tal kl. 4:10 - 5:50 Leyfð

BABEL kl. 8 - 10:50 B.i.16

BABEL VIP kl. 5

FORELDRAR kl. 6 - 8 - 10 Leyfð

BLOOD DIAMOND kl. 8 - 10:50 

VEFUR KARLOTTU M/- Ísl tal. kl. 6 

CHARLOTTE´S WEB Ensk tal kl. 6 - 8 - 10:10 

THE PRESTIGE kl. 10:30 

HAPPY FEET M/-Ensk tal. kl. 5:50 

FORELDRAR kl. 10 Leyfð

NIGHT AT THE MUSEUM kl. 8 Leyfð

TENACIOUS D IN... kl. 8 B.i. 12

KÖLD SLÓÐ kl. 10:15 B.i. 12

BLOOD DIAMOND kl  8 B.i.16

VEFUR KARLOTTU m/ísl. tali kl.  6 Leyfð

BABEL kl  8 B.i.16

FRÁIR FÆTUR m/ísl. tali kl  6 Leyfð

ÓSKARSVERÐLAUNA5TILNEFNINGAR TIL
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Frá leikstjóra The Last Samurai
Sýnd með 

íslensku og 
ensku tali.

EF ÞÚ VILT FÁ SKILNING .... ÞARFTU AÐ HLUSTA

GOLDE GLOBE
BESTA MYND ÁRSINS

FBLTOPP5.ISPANAMA.IS

Skráðu þig á SAMbio.is

Ævintýraleg spenna og hasar
HJÁLPIN BERST AÐ OFAN

Frábær barna-og fjölskyldumynd 
frá höfundi Stúart litla.

BLOOD DIAMOND kl. 6 - 9 B.i.16

DREAMGIRLS kl. 8 (MasterCard 2 fyrir 1) B.i.7

FORELDRAR kl. 6 - 8 Leyfð

BABEL kl. 6 - 9 B.i.16

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

THE HOLIDAY kl. 6 B.i. 7

FLAGS OF OUR FATHERS kl. 5:30 B.i. 16

THE DEPARTED kl. 8:30 B.i. 16

2 fyrir 1

ÓSKARSVERÐLAUNA8TILNEFNINGAR TIL
S.V. MBL

Tónlistarmaðurinn Rúnar Þórisson 
heldur tónleika í Stúdentakjallar-
anum í kvöld ásamt hljómsveit 
sinni. Er hún skipuð þeim Arnari 
Gíslasyni, Haraldi Þorsteinssyni, 
Helgu Ágústsdóttur, Hjörvari 
Hjörleifssyni, Láru Rúnarsdóttur 
og Þorbirni Sigurðssyni.

Á tónleikunum verða m.a. leikin 
lög af fyrstu sólóplötu Rúnars í 
rokkgeiranum, Ósögð orð og ekk-
ert meir, sem kom út fyrir rúmu 
einu ári og fékk fína dóma. Húsið 
verður opnað kl. 21.00 en tónleik-
arnir hefjast um klukkustund síðar 
og aðgangur er ókeypis.

Rúnar með 
tónleika

Miðasala á tónleika Blonde Red-
head og Kristin Hersh á Nasa hinn 
5. apríl hefst í dag klukkan 10.00. 

Blonde Redhead er skipuð tví-
burabræðrunum Simone og Amed-
eo Pace og hinni japönsku Kazu 
Makino. Sveitin þykir, eins og 
Íslendingar hafa fengið að upplifa, 
mögnuð á sviði. Kristin Hersh er 
aðalsprauta bandarísku hljóm-
sveitarinnar Throwing Muses sem 
gerði góða lukku á Innipúkanum í 
fyrra. 

Hljómsveitin Reykjavík! hitar 
upp á tónleikunum á Nasa. Miða-
salan fer fram á midi.is, í verslun-
um Skífunnar og völdum BT-versl-
unum.

Selt á Blonde 
Redhead

Hinn árlegi kílóamarkaður Spú-
útnik hefst í dag. Markaðurinn 
nýtur gríðarlegra vinsælda, enda 
ekki oft sem fólki býðst færi á að 
kaupa föt eftir vigt. Að sögn Þuru, 
eiganda búðarinnar, bíða við-
skiptavinir spenntir eftir mark-
aðnum allt árið um kring. „Það er 
rosalega mikil eftirspurn eftir 
þessu. Í rauninni gætum við haft 
hann oft á ári, en í staðinn söfnum 
við upp dótinu og gerum þetta 
bara almennilega í janúar. Við 
erum að hreinsa út af lagernum,“ 
sagði hún. 

Kílóið úr lagerhreinsuninni 
verður selt á 3.500 krónur, en 
markaðurinn stendur yfir til tut-
tugasta þessa mánaðar. 

Verslað eftir 
vogarskál

Jennifer Aniston lifir í ótta við 
tískulöggur heimsins. Fyrrum Fri-
ends-stjarnan hefur oft komið 
fyrir á listum yfir best klæddu 
leikkonurnar ytra, en kveðst þó 
ekki hafa hugmynd um hvað sé 
flott þegar kemur að tísku og 
klæðnaði.

Aniston sagði Contactmusic.
com að henni fyndist allt umstang-
ið í kringum tísku nærri óþolandi. 
Hún sagði að sér liði eins og hún 
yrði tekin fyrir og dæmd frammi 
fyrir tískudómstól í hvert skipti 
sem hún færi út úr húsi, og því 
væri hún oftast klædd sandölum 
og gallabuxum. Leikkonan hefur 
áður sagt að hún hafi verið afar 
óásjáleg á yngri árum.

Óttast tísku-
löggurnar

Íslensku tónlistarverðlaunin 
voru afhent í þrettánda sinn 
í Borgarleikhúsinu í gær-
kvöldi. Á meðal verðlauna-
hafa voru Pétur Ben, Skúli 
Sverrisson og Lay Low.

Það var mikið um dýrðir í gær 
þegar flestir af fremstu tónlistar-
mönnum þjóðarinnar söfnuðust 
saman í Borgarleikhúsinu. Athöfn-
in var sýnd í beinni útsendingu 
Sjónvarpsins eins og undanfarin 
ár. Kynnir var Felix Bergsson. 
Fjöldi tónlistarmanna kom fram, 
þar á meðal Stórsveit Reykjavík-
ur, Pétur Ben, Lay Low, Víkingur 
Heiðar Ólafsson, Voces Thules og 
Baggalútur ásamt Björgvini Hall-
dórssyni.

Pétur Ben hlaut verðlaun 
í flokknum „Rokk og 
jaðartónlist“ fyrir bestu 
plötuna, Wine For My 
Weakness, og Skúli 
Sverrison vann sömu 
verðlaun í flokknum 
„Ýmis tónlist“ fyrir plöt-
una Sería. Í flokknum 
„Dægurtónlist“ bar stuð-
sveitin Baggalútur sigur 
úr býtum og poppplata 

ársins var valin Dirty Paper Cup 
með Hafdísi Huld.

Lay Low var valin söngkona árs-
ins og rokkkóngurinn Bubbi Mort-
hens var kjörinn söngvari ársins, 
enda hélt hann eftirminnilega 
afmælistónleika á síðasta ári. Lay 
Low, sem sló í gegn með fyrstu 
plötu sinni Please Don´t Hate Me, 
fékk einnig verðlaun fyrir besta 
plötuumslagið, sem var unnið af 
Villa Warén og Jóhönnu Lind.

Trabant og Reynir Lyngdal fengu 
verðlaun fyrir myndband ársins 
við lagið The One. Í flokknum 
„Fjölbreytt tónlist“ unnu Einar 
Örn og Curver í Ghostigital fyrir 
besta lagið, Not Clean. Þá fékk 
slagarinn Barfly af fyrstu plötu 
Jeff Who? verðlaun fyrir vinsæl-
asta lagið á Tónlist.is.



 Eins og á 
Íslandi er handboltaæði í 
Danmörku. Það náði 
hámarki í fyrradag er 
danska landsliðið vann 
það íslenska í æsispenn-
andi framlengdum leik í 
8-liða úrslitum keppn-

innar. Danir unnu, eins og allir vita, 
með marki á lokasekúndunum. 

Það má ganga út frá því að 
meginþorri íslensku þjóðarinnar 
hafi horft á leikinn en áhorfið var 
einnig gott í Danmörku. Þriðji 
hver Dani horfði á leikinn, um ein 
milljón manns. 

Þjálfari Dana, Ulrik Wilbek, 
sagði í gær að nú kæmi ekkert 
annað til greina en sæti í sjálfum 
úrslitaleiknum. Þeir mæta Pól-
verjum í Hamborg í dag.

„Við erum komnir á þann stað 
sem enginn hefði getað séð fyrir í 
sínum villtustu draumum. En það 
stoppar ekki hér. Við viljum í 
úrslitaleikinn og eigum góðan 
möguleika á því,“ sagði Wilbek.

Joachim Boldsen meiddist á 
hné í leiknum gegn Íslandi en 
verður klár í slaginn í dag.

Danskir fjölmiðlar fjölluðu 
allir um leikinn á forsíðu í gær og 

hylltu Lars Möller Madsen en 
hann skoraði sigurmark leiksins.

Félagi hans, Michael Knudsen, 
tók undir þetta og sagði að Mad-
sen og Anders Oechsler hefðu 
verið hetjur leiksins. 

„Þeir brenndu af sínu færi í lok 
framlengingarinnar og það gaf 
okkur tækifæri til að vinna leik-
inn. Það segir að Íslendingarnir 
voru góðir en það vorum við líka.“

Hann sagði þó að það hefði 
verið alger óþarfi að fá leikinn í 
framlengingu. „Við hefðum átt að 
vera löngu búnir að klára leikinn. 
Þessi taugaspenna var alls ekki 
nauðsynleg.“

Lars Rasmussen átti erfitt með 
að lýsa tilfinningum sínum eftir 
leik. „Þetta er ótrúlegt, ólýsanlegt 
og mikill léttir. Nú skulum við 
hætta að spila svona spennandi 
leiki. Nú vil ég prófa að vinna með 
fimm marka mun.“

Danir ætla sér alla leið í úrslitaleikinn

Vilja halda mér en nota mig ekki

Iceland Express deild kv.

Enska úrvalsdeildin

Enski deildabikarinn

Spænska bikarkeppnin

Þýska úrvalsdeildin

 Nýsjálendingurinn Che 
Bunce gekk í gær til liðs við 
enska 1. deildar félagið Coventry. 
Bunce er Íslendingum vel kunnur 
enda lék hann með Breiðabliki í
fjögur ár, síðast árið 1999. Alls 
lék hann 57 leiki fyrir félagið.

Bunce var einnig boðinn 
samningur hjá Dundee United en 
valdi að fara til Coventry þar sem 
betri kjör voru í boði.

Gamall Bliki til 
Coventry

Í fyrsta sinn í sögu 
Manchester United tókst liðinu að 
vinna nítján af fyrstu 25 leikjum 
tímabils í deildarkeppni. Nítjándi 
sigurinn kom í gær er liðið mætti 
botnliði Watford og vann öruggan 
sigur, 4-0. 

Cristiano Ronaldo kom United 
yfir með marki úr vítaspyrnu eftir 
að brotið var á Ole Gunnar Sol-
skjær. Lloyd Doyley varð svo fyrir 
því óláni að skalla boltann í eigið 
net eftir fyrirgjöf Kieran Richard-
son snemma í síðari hálfleik.

Henrik Larsson tókst svo að 
skora sitt fyrsta mark í ensku 
úrvalsdeildinni og það aðeins 
nokkrum mínútum eftir að hann 
kom inn á sem varamaður fyrir 

Solskjær. Markið var snoturt, hann 
skoraði með laglegu skoti eftir 
undirbúning Waynes Rooney.

Rooney bætti svo við fjórða 
markinu tveimur mínútum síðar, í 
þetta sinn eftir undirbúning Ron-
aldo.

Yfirburðir Manchester United 
voru slíkir að Watford sá sér þann 
kost vænstan að pakka í vörn á 
lokamínútum leiksins til að forðast 
enn stærra tap.

Chelsea vann öruggan 3-0 sigur 
á Blackburn með mörkum frá 
Didier Drogba, Frank Lampard og 
Salomon Kalou. Englandsmeistar-
arnir halda því áfram að fylgja 
United eins og skugginn.

Didier Drogba skoraði sitt 23. 

mark fyrir Chelsea í vetur og mark 
Franks Lampard var það sextánda 
í röðinni. Sá síðarnefndi var í 
sumar og haust mjög svo gagn-
rýndur fyrir frammistöðu sína á 
vellinum en hefur nú svarað því 
með mörkunum sextán.

Newcastle vann svo dýrmætan 
sigur á Aston Villa, 2-1, auk þess 
sem Charlton náði í gott útivallar-
stig í Bolton.

Charlton er nú komið í 20 stig, 
rétt eins og West Ham sem situr í 
þriðja neðsta sæti deildarinnar. 
Wigan er með 22 stig en svo eru 
fimm stig í næsta lið. Það er því 
útlit fyrir afar spennandi fallbar-
áttu.

Manchester United vann sitt 60. stig í ensku úrvalsdeildinni í gær með 4-0 stór-
sigri á botnliði Watford. Ef tekið er mið af árangri fyrstu 25 leikja hvers tímabils 
í sögu þess er það besti árangurinn frá upphafi. Chelsea hélt þó sínu striki.

Þó að ekki séu allir 
Þjóðverjar meðvitaðir um að 
heimsmeistarakeppnin í hand-
bolta fari fram í þeirra eigin landi 
eru sífellt fleiri að hrífast með. 
Metáhorf var á leik Þýskalands 
og Spánar í fjórðungsúrslitum 
keppninnar en á níunda milljón 
Þjóðverja fylgdust með beinni 
sjónvarpsútsendingu.

Handboltaæði hefur því gripið 
um sig í Þýskalandi en Heiner 
Brand, þjálfari liðsins, er 
vitanlega í skýjunum með sætið í 
undanúrslitunum.

„Við höfum sýnt að við getum 
unnið hvaða lið sem er,“ sagði 
Brand. Aldrei hafa fleiri fylgst 
með handboltaleik í sjónvarpi. 
Gamla metið var upp á tæplega 
átta milljónir áhorfenda sem 
fylgdust með úrslitaleiknum á 
Ólympíuleikunum í Aþenu árið 
2004.

Metáhorf í 
Þýskalandi



 West Ham þurfti þrjú 
tilboð til að fá Matthew Upson frá 
Birmingham. Tilboðið var 
samþykkt í gær, á lokadegi 
félagaskiptagluggans. Kaupverð-
ið er sex milljónir punda og gildir 
samningurinn til fjögurra og 
hálfs árs. Á þeim tíma getur 
kaupverðið hækkað um eina og 
hálfa milljón punda.

Upson kom til Birmingham frá 
Arsenal í janúar 2003 og var 
félagið afar tregt til að sleppa 
honum.

Upson loksins 
til West Ham

Fjárfestingarfélagið
Dubai International Capital hefur 
hætt við yfirtökutilboð sitt á 
enska úrvalsdeildarfélaginu 
Liverpool. Málið var langt komið 
en stjórn félagsins dró það á 
langinn að samþykkja tilboð 
félagsins. Eftir að áhugi hins 
bandaríska George Gillett var 
gerður opinber dró DIC tilboð sitt 
til baka.

Gillett hefur áður gert tilboð í 
félagið og hefur þegar skoðað 
bókhald félagsins. Það ætti því 
ekkert að standa í vegi fyrir því 
að hann geri endanlegt tilboð í 
félagið.

Arabar hætta 
við yfirtöku

 Þýsku meistararnir 
Bayern München ákváðu í gær að 
reka Felix Magath, stjóra liðsins. 
Liðið er í fjórða sæti deildarinnar 
sem stendur og hefur tapað 
síðustu tveimur leikjum sínum.

Ottmar Hitzfeld tekur á ný við 
liðinu og stýrir því til loka 
tímabilsins. Hann vann Meistara-
deild Evrópu með félaginu árið 
2001.

Enskir fjölmiðlar gerðu því 
skóna að nú væru meiri líkur á 
því að Owen Hargreaves, 
leikmaður Bayern, gæti farið til 
Manchester United.

Hitzfeld aftur 
með Bayern

Michael Duberry gekk í 
gær til liðs við Reading frá Stoke. 
Duberry er 31 árs gamall og lék 
síðast með Leeds í úrvalsdeildinni 
árið 2004. Hann samdi til eins og 
hálfs árs.

Duberry var með klausu í 
samningi sínum við Stoke sem 
gerði honum kleift að tala við 
úrvalsdeildarfélög. Hann hóf feril 
sinn hjá Chelsea.

Hann er varnarmaður og mun
því keppa um stöðu í byrjunarlið-
inu við Ibrahima Sonko og Ívar 
Ingimarsson.

Ívar fær meiri 
samkeppni
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 Morguninn eftir grát-
legt tap gegn Dönum á HM svíður 
tapið enn. Undirritaður var í losti 
allt þar til hann sofnaði og skildi 
Guðjón Val svo vel þegar hann 
sagðist ekki vilja spila fleiri leiki á 
mótinu rétt eftir Danaleikinn. Til-
finningin var þannig hjá flestum. 
Þetta tap var á marga vegu sér-
staklega sárt. Mér leið illa eins og 
flestum Íslendingum sem horfðu á 
leikinn en um leið hugsaði ég um 
hvernig strákunum liði. Nóttin 
eftir leikinn hlýtur að hafa verið 
þeim mjög erfið.

Ég er einnig sammála Guðjóni 
Vali í því að íslenska liðið er betra 
en það danska. Menn geta velt sér 
upp úr mörgum smáatriðum í 
leiknum en þegar öllu er á botninn 
hvolft tapaðist leikurinn ekki á 
einhverju ákveðnu atriði. Í raun 
munaði bara sentimetrum að 
Ísland hefði unnið leikinn. Heppn-
in var einfaldlega með Dönum að 
þessu sinni, það er ekki flóknara 
en það í mínum huga.

Það þýðir ekki að hengja haus 
því fram hjá því verður ekki litið 
að árangur, og ekki síst framganga 
liðsins á vellinum, hefur verið til 
mikillar fyrirmyndar í Þýska-
landi. Enn eina ferðina hefur 
strákunum okkar tekist að draga 
Íslendinga að skjánum sem hrópa 
og öskra sem óðir væru yfir leikj-
um liðsins. Jafnvel þeir sem lítinn 
eða engan áhuga hafa á íþróttum 
hrífast með. Slíkt er aðdráttarafl 
handboltalandsliðsins. Strákarnir 
okkar snerta taug í íslensku þjóð-
inni sem á sér enga hliðstæðu.

Það er heldur ekki skrýtið því 
þessir drengir eru þvílíkir íþrótta-
menn og karakterar að það er 
ómögulegt að hrífast ekki með 
þeim. Ódrepandi sigurvilji og 
kraftur íþróttamanns ársins, Guð-
jón Vals, er aðdáunarverður en 

þrátt fyrir að hafa verið meiddur í 
síðustu leikjum spilar Guðjón alla 
leiki frá upphafi til enda og slær 
hvergi af. Þvílíkur keppnismaður. 
Íslendingurinn frá Ríga, Alexand-
er Petersson, leikur af slíkri ákefð 
og innlifun fyrir Ísland að leitun 
er að öðru eins. Drengurinn hefur 
spilað kjálkabrotinn fyrir liðið og 
myndi eflaust gera það þótt hann 
missti útlim. Slíkur er baráttuvilj-
inn og fórnfýsnin.

Það er eins og að fylgjast með 
töframanni að horfa á Ólaf Stef-
ánsson spila handbolta því maður 
veit aldrei hverju hann bryddar 
upp á næst og hann getur nánast 
allt í handbolta. Klárlega fjöl-
hæfasti handboltamaður heims og 
líklega sá besti. Ekki vantar held-
ur viljann og hugrekkið því engum 
hefur dulist að Ólafur hefur leikið 
þjáður á mótinu en í stað þess að 
væla neitar hann að ræða um sárs-
aukann.

Svo má einnig nefna karakter 
Snorra Steins Guðjónssonar sem 
er hreint ótrúlegur. Klárlega fram-
tíðarfyrirliði landsliðsins þar á 
ferð. Það kemur ekkert þeim 
manni úr jafnvægi og stundum er 
engu líkara en að það renni ekki í 
honum blóðið. Sú hugsun læddist 
upp í hugann þegar hann skoraði 
úr vítinu gegn Dönum undir lok 
venjulegs leiktíma. Hann óttast 
ekkert, rífur menn með sér og 
leiðir með góðu fordæmi. Alltaf til 

í að taka af skarið. Sannur leið-
togi.

Svona mætti í raun tala um alla 
strákana í íslenska liðinu því það 
eru ekki bara einstaklingarnir 
sem hafa náð þessum árangri 
heldur liðsheildin sem er stýrt af 
mikilli röggsemi hershöfðingjans 
Alfreðs Gíslasonar. Alfreð hefur 
tekist að búa til frábært lið þar 
sem allir eru til í að fórna sér hver 
fyrir annan. Það er miður að hann 
hyggist stíga frá borði en ákvörð-
unin er skiljanleg.

Það verður eflaust erfitt fyrir 
strákana að rífa sig upp í dag gegn 
Rússum en ég efast samt ekki um 
að þeir munu gera það. Íslenska 
þjóðin mætir líka vonandi fyrir 
framan skjáinn og styður strák-
ana áfram því það á að styðja liðið 
í blíðu og stríðu eins og mikið 
hefur verið talað um.

Strákarnir okkar hafa kveikt 
ljós í hjarta þjóðarsálarinnar á 
þungum og dimmum janúardög-
um og eiga svo sannarlega skilið 
að við styðjum þá áfram allt til 
enda. Við eigum að vera stolt af 
strákunum okkar.

Íslenska landsliðið spilar gegn Rússum í dag en sigurvegarinn spilar um 5.-6. sætið á heimsmeistaramótinu 
í Þýskalandi en tapliðið spilar um 7.-8. sætið við annaðhvort Króatíu eða Spán sem mætast einnig í dag. 

 Þótt illa hafi farið 
gegn Dönum er ljóst að íslenska 
landsliðið verður að rífa sig upp 
því enn er að miklu að keppa. 
Ísland er nú þegar öruggt með 
sæti í riðlakeppni fyrir Ólympíu-
leikana í Peking en það skiptir 
miklu máli að ná fimmta sætinu 
á HM.

Í undankeppni fyrir Ólympíu-
leikana verður leikið í þremur 
fjögurra liða riðlum og fara tvö 
lið úr hverjum riðli til Peking. Í 
riðlunum verða lið frá öllum 
heimsálfum en kosturinn við að 
lenda í fimmta sæti á HM er sá 
að það lið lendir í riðli með tveim 
liðum frá Afríku og einu frá 
Asíu. Leiðin ætti því að vera 
nokkuð greið á ÓL fyrir Evrópu-
liðið með fullri virðingu fyrir 
hinum þjóðunum.

Lendi Ísland í áttunda sæti á 

HM fer það í riðil með tveim 
sterkum Evrópuþjóðum og þá 
gæti verið við ramman reip að 
draga. Þessi riðlakeppni mun 
fara fram í maí og júní næsta ár. 

Mikilvægt að ná 5. sætinu

Strákarnir okkar fengu 
frí hjá Alfreð Gíslasyni landsliðs-
þjálfara í gær svo þeir gætu hvílt 
lúin bein og aðeins dreift 
huganum eftir leikinn rosalega 
gegn Dönum.

Fríið var vel þegið hjá 
leikmönnum sem fengu sér 
göngutúra í miðborg Hamborgar 
og hittu vini og ættingja. Alvaran 
hefst svo aftur í dag er liðið 
mætir Rússum í leik um réttinn 
til að spila um fimmta til sjötta 
sæti á HM. Tapliðið í dag leikur 
um sjöunda til áttunda sæti.

Fékk frí í gær
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www.sappos.is

Sappos
Akureyri

Sappos
Garðabæ

Sendum í póstkröfu.  Alltaf opið á netinu, www.sappos.is - sími 534 5740

Miðhrauni 14 · Garðabæ · Sími 534 5700 · Hrísalundi 5 · Akureyri · Sími 534 5740 

Verslun Sappos er troðfull af nýjum og flottum vörum á hreint lýgilega 
góðum verðum. Það skiptir ekki máli á hvaða aldri þú ert, 
ÞAÐ FINNA ALLIR eitthvað við sitt hæfi... Njótið vel!

ÓDÝRT ER GOTT!ÓDÝRT ER GOTT!

3000 kr.

Stærðir: 36-41
Litir: hvítur, svartur

Stærðir: 36-41
Litir: rauður, svartur, 
grár

Stærðir: 36-41
Litir: svartur, brúnn, dökkbrúnn

Stærðir: 36-41
Litir: svartur

Stærðir: 36-41
Litir: leopard

Stærðir: 36-41
Litir: hvítur, svartur

Stærðir: 36-41
Litir: svartur, glans/mattur

Stærðir: 36-41
Litir: leopard

Stærðir: 36-41
Litir: grey leopard

FYLGIHLUTIR
GLÆSILEGT ÚRVAL AF
TÖSKUM FYRIR ALLA!!! 1000 kr.Allt á

Vatnsvarinn CON-TEX®

Stór og vandaður útilífsbakpoki 
sem stenst íslenskar aðstæður.

FRÁBÆRT TILBOÐ!

- margar tegundir

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

1000 kr.

Stærðir: 36-41 
Litir: svartur

5000 kr.

Stærðir: 40-47
Litir: svartur

Stærðir: 40-50
Litir: svartur

Stærðir: 40-47
Litir: svartur

Stærðir: 36-41
Litir: svartur

4000 kr.
Stærðir: 36-41
Litir: svartur, grár

Stærðir: 36-41
Litir: svartur

5500 kr.

LOÐFÓÐRAÐ

LEÐUR

3500 kr.

Stærðir: 41-46
Litir: svartur, brúnn

Frábærir leðurskór frá Skechers. 
Stærðir: 35-41
Litir: svartur

LEÐUR

2500 kr.

Stærðir: 28-35
Litir: grár/blár

Stærðir: 22-30
Litir: blár, brúnn

2500 kr.

Stærðir: 30-35
Litir: blár, bleikur

Stærðir: 21-26
Litir: rauður, blár

3000 kr.

Stærðir: 30-39
Litir: bleikur, blár

Rússkin

Rússkin

“BESTUR”

ALVÖRU MERKI Á ALVÖRU VERÐI!



Eins manns þjóðarsorg
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„Það er svona alveg á mörkunum 
að ég sé búin að jafna mig,“ segir 
Valgerður Sverrisdóttir en hún 
var stödd á Kastrup-flugvelli í 
Kaupmannahöfn þegar Fréttablað-
ið náði tali af henni í gær. Og lét 
lítið fyrir sér fara. Enginn Dani 
hafði gefið sig á tal við hana, öfugt 
við þær móttökur sem hún fékk 
áður en haldið var til Hamborgar. 
„Þá var ég spurð hvort kampavín-
ið væri ekki örugglega með í för,“ 
segir Valgerður.

Utanríkisráðherrann sást í 
sjónvarpinu á þriðjudagskvöldinu 
styðja íslenska landsliðið gegn því 
danska í spennuþrungnum leik þar 
sem gamla herraþjóðin hafði sigur 
á síðustu sekúndu framlengingar. 
Valgerður lifði sig inn í leikinn og 
rétt áður en hann hófst smeygði 
hún sér í landsliðsbúninginn. 
„Þetta var eiginlega ógleymanlegt 
kvöld,“ heldur Valgerður áfram og 
viðurkennir að henni hafi hlaupið 
kapp í kinn þegar spennan varð 
hvað mest. „Ég verð mjög spennt 
við svona aðstæður enda eru allir 
stjórnmálamenn keppnisfólk að 
eðlisfari,“ segir Valgerður, sem 
fór ásamt dóttur sinni, Lilju Sól-
veigu.

„Auðvitað er ég svekkt og nið-
urlút en mér er efst í huga þessi 
góði árangur sem landsliðið hefur 
náð,“ segir Valgerður. „Í svona 
keppni ræður heppni 
miklu og við vorum 
ekki nema hárs-

breidd frá því að hafa sigur,“ segir 
Valgerður. Utanríkisráðherrann 
fékk tækifæri til að hitta lands-
liðsmennina eftir leik og varð vitni 
að þeim miklu vonbrigðum sem 
ríkti inni í búningsklefanum. „Það 
tók mig sárt að sjá hversu leiðir 
þeir voru. En það er engin ástæða 
til þess. Þeir hafa staðið sig eins og 
hetjur og eftir þeim hefur verið 
tekið á erlendri grund. Það vita 
allir hversu fámenn þjóð við 
erum en samt erum við að vinna 
stórþjóðirnar,“ segir Valgerður.

Geir Magnússon lýsti þessum 
magnaða leik í beinni útsendingu 
Ríkissjónvarpsins. „Ég er búinn 
að jafna mig að mestu leyti,“ segir 
Geir. „Ég var eiginlega eins og 

sprungin blaðra þegar leiknum 
var lokið,“ bætir hann við en í 
lok leiksins mátti heyra að 
hann tók tapið mjög nærri sér. 
„Ég var farinn að gera mér 
vonir um að þetta félli okkar 
megin og þetta munaði ekki 
nema nokkrum sentimetr-
um,“ bætir hann við. Íþrótta-
fréttamaðurinn fékk síðan 
það erfiða hlutskipti að taka 
viðtöl við leikmenn eftir leik-

inn. „Og það er sennilega það erf-
iðasta sem ég hef gert í langan 
tíma,“ útskýrir hann. Geir hefur 
fylgt liðinu í gegnum súrt og sætt í 
Þýskalandi og viðurkennir að 
honum líði stundum eins og hluta 
af hópnum. „Annars reyni ég alltaf 
að halda ákveðinni fjarlægð og 
virða þeirra frítíma.“

...fær Siggi Hall, sem kippir sér 
ekkert upp við að vera settur á 
sama stall og Morgan Free-
man og David Beckham af 
stjörnublaðamanninum John 
Carlin.

Árni Þór Vigfússon er að hætta 
sem sjónvarpsstjóri Sirkuss. 
„Hann er á förum frá okkur,“ stað-
festir Ari Edwald, forstjóri 365 
miðla. „Þetta gerist á næstunni,“ 
bætir hann við. 

Ari segir að nokkrar breyting-
ar séu fyrir höndum hvað Sirkus-
fjölskylduna varðar en hún saman-
stendur af vefsíðunni Minn Sirkus, 
útvarpsstöðvunum X-inu og FM 
957, vikublaði og svo sjálfri sjón-
varpsstöðinni. „Sérstakt fyrirtæki 
var stofnað innan fyrirtækisins. 
Nú er þessari frumkvöðlastarf-
semi lokið og við ætlum að sam-
þætta Sirkus-fjölskylduna öðrum 
útgáfurekstri okkar,“ útskýrir Ari. 
Hann segir engar breytingar 
verða á sjónvarpsdagskránni enn 

sem komið er. „Enda hefur stöðin 
verið í mikilli sókn að undan-
förnu,“ segir Ari.

Framkvæmdastjórinn upplýsir 
jafnframt að tveir aðrir starfs-
menn fylgi Árna úr húsi en vildi 
ekki gefa upp hverjir það væru. 
Útilokaði jafnframt ekki að ein-
hverjir tilflutningar á starfsfólki 
væru framundan.

Þegar hefur verið gengið frá 
ráðningu sérstaks dagskrár-
stjóra sem á að fylla skarð 
Árna og staðfestir Ari að því 
starfi muni Freyr Ein-
arssson, fyrrverandi rit-
stjóri DV, gegna. Ekki náð-
ist í Árna Þór í gær þrátt 
fyrir ítrekaðar tilraunir. 

Árni Þór hættur hjá Sirkus

Helga Lára Haarde skipar 4. sæti 
á framboðslista Vöku til Háskóla-
fundar, og fetar þannig í pólitísk 
fótspor foreldra sinna, því hún er 
dóttir Geirs H. Haarde og Ingu 
Jónu Þórðardóttur, fyrrverandi 
borgarfulltrúa. „Það má kannski 
segja það,“ segir Helga Lára og 
hlær við, en hún er ekki alls ósvip-
uð föður sínum forsætisráðherr-
anum.

Helga Lára er ritari Vöku og 
hefur setið í stjórn félagsins í 
tæpt ár. Kosningabaráttan á hug 
hennar allan þessa dagana, enda 
aðeins vika í kjördag. „Síðast 
vantaði bara fjögur atkvæði upp 
á að Vaka næði hreinum meiri-
hluta. Það vantar bara herslu-
muninn,“ segir Helga Lára. Hún 

segist ekki hafa verið virk í 
stjórnmálum fyrir utan starf sitt 
með Vöku, hvort sem um er að 
ræða stúdentapólitík eða annan 
vettvang. „Þetta er nú ekki mikil 
pólitík, heldur hagsmunabarátta 
fyrir stúdenta,“ segir Helga Lára, 
sem þykir starfið afar skemmti-
legt. „Þetta er virkilega gaman og 
af mörgu að taka í háskólanum,“ 
segir hún. 

Hvort hún mun blanda sér í 
stjórnmál á öðrum vettvangi eftir 
skólann segir Helga Lára enn 
óljóst. „Það er aldrei að vita. Núna 
er ég að sinna hagsmunabaráttu 
stúdenta í háskólanum og þá er ég 
bara í því. Ég veit svo ekkert hvað 
tekur við, en það er ekki á prjón-
unum eins og er,“ sagði hún. 

Dóttir Geirs Haarde í framboðGnoðavogi 44, s. 588 8686. 
Opið alla laugardaga 11-14

SÚR HVALUR - SÚRT RENGI
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Davíð Oddsson og Halldór 
Ásgrímsson gerðu okkur að 

þátttakendum að innrásinni í Írak. 
Það ömurlega rugl hófst 20. mars 
2003. Nokkrum vikum síðar kaus 
þjóðin Davíð og Halldór yfir sig 
aftur í þakklætisskyni. Enda leit 
stríðið efnilega út á þessum upp-
hafsvikum. Ég man ekki betur en 
mannvinurinn hann Bush hafi stað-
ið sigrihrósandi á einhverri freyg-
átu umkringdur dátum með stóran 
borða fyrir aftan sig sem á stóð: 
„Verkefnið leyst“.

var líka brattur í október 
2004 og sagði í stefnuræðu sinni: 
Þannig er að af 800 byggðarlögum í 
Írak er friður í 795 byggðarlögum. 
Það er mikill óróleiki í 4–5 byggðar-
lögum. Sú er breytingin sem hefur 
orðið frá því sem áður var að óttan-
um hefur verið bægt burtu úr þess-
um 795 byggðarlögum.

og við munum var Davíð allt-
af með grín.

og sjö mánuðum síðar 
hjakkast stríðið áfram þótt Saddam 
sé dauður og flestir vondu karlarnir 
í spilastokknum. Hjakk er kannski 
ekki rétta orðið því hersetan og geð-
veikin verður ógeðslegri með hverri 
vikunni. Það er hætt að þykja frétt-
næmt þótt einhverjir 50 séu 
sprengdir á dag, og af þeim svona 
og svona mörg börn. Það þarf helst 
að sprengja fleiri en 300 til að það 
fái þokkalegt pláss í fréttatímunum. 
Og þær fréttir eru jafn hversdags-
legar og veðurfréttirnar.

get ekki annað séð en að þetta sé 
miklu ógeðslegra stríð en Víetnam-
stríðið. Við höfum séð í ófáum Víet-
nam-myndum hvaða áhrif það hafði, 
bæði á heimamenn og ameríska her-
menn sem snéru heim bæklaðir á sál 
og líkama. Því verða væntanlegar 
Íraksmyndir án efa miklu dramat-
ískari og ofbeldisfyllri og fá ófá 
Óskarsverðlaun á komandi árum.    

fyrir verðlaunaleikara og 
bestu hugsanlegu kvikmyndatækni 
mun engin þessara kvikmynda í 
alvöru geta lýst þeim þjáningum 
sem má sjá í andlitum fólks á frétta-
ljósmyndum. Myndir af venjulegu 
fólki, sem vildi helst ekki þurfa að 
hafa áhyggjur af öðru en næstu 
mánaðamótum, sitjandi í blóðpolli 
með sundurtætta ástvini í fanginu, 
barnaskóli í rúst fyrir aftan og kol-
svartur reykur á himninum.

hamingju Ísland að vera þátt-
takandi í þessu. Hvað sem hver 
segir þá erum við enn stuðnings-
menn hörmungana. Hvernig væri 
nú að losna út úr þessu ógeði? Hætta 
að vera músin sem læðist? Þoturnar 
eru hvort eð er farnar.

Stríðið okkar

LÖGFRÆÐIAÐSTOÐ ORATOR
- félag laganema við Háskóla Íslands 
                                                              

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


